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تقرير التنمية البشرية لعام 2021

تقديم 

حق  “التنمية   2021 مصر  في  البشرية  التنمية  تقرير  يأتي 
للجميع: مصر المسيرة والمسار” في مرحلٍة فارقة في تاريخ 
مصر والعالم، حيث يرصد التقرير مسيرَة عقٍد كامل من عمر 
الوطن، أعوامًا عشرة، عاشتها مصر قد تكون فترة قصيرة في 
أنها بمثابة عقود طويلة بما شهدته من  عمر الشعوب، إال 

أحداٍث ومتغيراٍت وتحدياٍت ِجَسام.    

عام  منذ  مصر  شهدته  الذي  السياسي  الِحراك  أدي  فقد 
2011 وما َتِبعه من حالة عدم االستقرار السياسي واألمني، 
انعكس  التحديات،  تخُل من  لم  إقليمية ودولية  بيئة  وسط 
أداء االقتصاد المصري،  تراجع مؤشرات  جميعها سلًبا على 
إلى  هيكلية،  اختالالت  من  طويلة  لفتراٍت  عانى  والذي 
أن هب الشعب المصري من جديد؛ ليستعيد زمام مقّدراته 
بثورته الملهمة في 30 يونيو عام 2013، والتي كان مصدر 
قوتها شعبًا عريقًا ُيدافع عن هويته وثوابته الوطنية، ويرفض 
المواطنة  مبادئ  تعادي  التي  الظالمية  القوى  سيطرة 

والدولة المدنية.  

البناء  من  ألعواٍم  البدء  شرارة  بمثابة  الثورة  هذه  فكانت 
شامل  تخطيٍط  على  يرتكز  الذي  المتواصل،  الجاد  والعمل 
“استراتيجية  مالمحها  حددت  للمستقبل،  َطٌموحة  ورؤية 
النسخَة  باعتبارها   ”2030 مصر  رؤية  المستدامة:  التنمية 
الوطنية من األهداِف األمميِة لتحقيِق التنمية المستدامة، 
تعززت بالتطبيق الناجح للبرنامِج الوطنّي اإلصالح االقتصادي 
واالجتماعي، الذي بدأ في نوفمبر 2016، وُأنجزت الدولُة 
المصريُة خالله العديَد من اإلصالحاِت التشريعيِة والمؤسسية 
وضبِط  الكلي،  لالقتصاد  االستقراِر  تحقيِق  على  العمِل  مع 
من  للعديد  الهيكلي  واإلصالح  والنقدية،  الماليِة  السياسة 
االستثمار في  وتكثيِف  األعمال،  بيئة  وتحسين  القطاعات، 
النمِو االقتصادي الشامل  التحتية، وتحفيز  البنية  مشروعاِت 
والمستدام الذي يقوُده القطاُع الخاُص كشريٍك فّعاٍل مع 
الحكومِة في تحقيق التنمية، مع الحرص في الوقت ذاته 
أثر  لتخفيف  االجتماعية  الحماية  برامج  في  التوّسع  على 

إجراءات اإلصالح على الفئات األكثر احتياجًا.

 ويأتي في القلِب من كِل هذه الجهوِد الهدُف االستراتيجي؛ 
بتكثيف  المصري  للمواطن  الحياِة  جودِة  تحسيُن  وهو 
االستثمار في البشر، واإلقدام على إصالحات جادة، وتنفيذ 
التعليم  قطاعات  في  كبرى  تنموية  ومبادرات  مشروعات 
والصحة واإلسكان والمرافق، لتوفير السكن الالئق والحياة 
الكريمة للمصريين، مع إيالء أهمية قصوى، لتمكين الشباب 
والمرأة سياسًيا، واقتصادًيا، واجتماعًيا، في إطاِر توجٍه أعمَّ 
وفي  اإلنساِن،  حقوِق  لضماِن  المصرية  للدولِة  وأشمَل 
مقدمتها الحق في التنمية، فلدينا إيماٌن يقيٌن بأن اإلنساَن 

في  الرئيُس  الفاعُل  هو 
أيًضا  وهو  التنمية،  تحقيِق 

غايُتها المنشودة. 

األفق  في  الحت  أن  وما 
وبدأ  الجهود،  هذه  ثماٌر 
يستعيد  المصري  االقتصاد 
ت دالٌئلها  عافيته، التي تجلَّ
في العديد من المؤشرات 
في  خصوًصا  اإليجابية 

تمثل  جديد،  تحٍد  ظهر  أن  إلى  والتشغيل،  النمو  معدالت 
انتشار فيروس كورونا، فقد ضربت هذه األزمُة  في جائحة 
االقتصاَد العالمي، وأدخلته مرحلًة غيَر مسبوقٍة من الركود، 
في  المصرية  الدولة  أنجزتها  التي  اإلصالح  لجهود  وكان 
المصري  االقتصاد  قدرة  تعزيز  الفضل في  األخيرة  األعوام 
ذلك  ُتعّزز  كما  الجائحة،  هذه  مواجهة  في  الصمود  على 
المصرية  الدولة  قبل  من  الناجع  والتعامل  السريع  بالتحّرك 
مع هذه األزمة، والذي راعت الدولة من خالله التوازن بين 
االقتصادي،  النشاط  واستمرار  اإلنسان  صحة  على  الحفاظ 
لذلك حظيت الَتْجِرَبُة المصرية في التعامل مع هذه الجائحة 

باإلشادة الدولية.

أخيرًا، ورغم ما حققناه كنتاٍج لمسيرة الجهود في األعوام 
األخيرة، فإننا ندرك تماًما أن التحديات لم تنتِه بعد، لذلك لدينا 
من  دوافعه  يستلهم  الذي  الجاد  بالعمل  ونتسلح  اإلرادة، 
عزيمة ال تكل لهذا الشعب العظيم، لنخلق من هذه التحديات 
فرصًا واعدًة للتنمية وحياة أفضل، فتحقيق التنمية الشاملة 
المتواصل  الجاد  العمل  من  سنوات  يتطلب  والمستدامة، 
والجهد الدءوب يتعاون فيه شركاء التنمية كافًة من القطاع 
الخاص والمجتمع مدني مع الحكومة وجميع أبناء مصر في 

الداخل والخارج.

التنمية  لتقرير  المتميز  اإلصدار  مًعا هذا  نشهد  بأن  نعتز  وإذ 
البشرية لجمهورية مصر العربية عام 2021، لٌنود أن نسجل 
عمل  فريق  به  قام  الذي  المجهود  على  والثناء  بالتقدير 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إلعداد هذا التقرير، ونتطلع 
لالستفادة مما جاء به عن مسيرة اإلصالح وتحدياتها، لصياغة 
برنامج َطُموح يمضي بنا ٌقٌدمًا على مسار، ينيره العمل واألمل 

نحو عقٍد جديد من التنمية في جمهورية مصر العربية.    

هالة السعيد 
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية 
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مقدمة 

تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 “التنمية حق للجميع: 
مصر المسيرة والمسار” هو التقرير الثاني عشر في سلسلة 
 1994 عام  منذ  مصر  ُتصدرها  التي  البشرية  التنمية  تقارير 
ليستكمل ريادة مصر للفكر التنموي في هذا المجال، بعد 

انقطاع امتد عبر سنوات عشر.

تحتفل  إذ  يأتي في وقت أفضل،  أن  التقرير  ولم يكن لهذا 
على  عاًما   35 بمرور  المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول 
التنمية،  الحق في  إعالن   1986 إقرارها مجتمعة في عام 
الذي يكّرس التنمية كحق من حقوق اإلنسان، يشمل جميع 
وبمشاركتهم  تمييز،  دون  مكان  كل  في  والشعوب  البشر 

الفاعلة. 

ويتناول التقرير بالتحليل فترة ِمفصلية في تاريخ مصر الحديث، 
الجذرية  التحوالت  من  عديًدا   2020-2011 العقد  شهد  إذ 
استقرت  حتى  تالها  وما   ،2011 يناير   25 ثورة  مع  بدأت 
جديد   دستور  إقرار  ثّم  ومن   ،2013 يونيو  في  األوضاع 
السياسات  2014، وأعقبته إصالحات مهمة في  عام  في 
تحّديات  وحسم  بجرأة  عالجت  واالجتماعية،  االقتصادية 
تنموية مزمنة، سعًيا إلى تحقيق نهضة شاملة تنقل مصر نحو 

مستقبل أفضل للجميع.

شرعت مصر في برنامج وطني جريء لإلصالح االقتصادي 
أواخر عام 2016، نجح في تحقيق االستقرار لالقتصاد الكلي، 
لذلك عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في تعطيل االقتصاد 
الدول  من  واحدة  مصر  كانت   ،2020 عام  في  العالمي 
نت من الحفاظ على نمو اقتصادي إيجابي  القليلة التي تمكَّ

رغم الجائحة.

التنمية  مصر  وضعت  االقتصادي  لإلصالح  مسيرتها  وخالل 
متوسط  ارتفع  اهتمامها.  بؤرة  وفي  أعينها  نصب  البشرية 
األطفال  وفيات  معدالت  وانخفضت  مصر،  في  الفرد  عمر 
المقيدين  األطفال  أعداد  زادت  كما  الخامسة،  سن  دون 
في التعليم، وزيادة في نسبة االنتقال إلى مراحل التعليم 
األعلى، في حين انخفضت أعداد المصريين الذين يعيشون 

في مناطق غير رسمية. 

رت مصر الفلسفة الحاكمة لنظم الحماية االجتماعية  كما طوَّ
عت لتشمل  لتهم للتركيز على تمكين المواطنين توسَّ بها، وحوَّ
دت التزامها القوي  3.8 مليون أسرة في عام 2021، وجدَّ
ال ومتساٍو، ال غنى عنه في  بترسيخ دور المرأة كشريك فعَّ

تحقيق التنمية البشرية المستدامة. 

كذلك َأْوَلت مصر اهتماًما كبيًرا للحفاظ على أصولها البيئية 
للطاقة  الشاملة  المنظومة  إصالح  على  وعكفت  الحيوية 

خالل  من  مهمة،  كأولوية 
بشكل كبير من دعم  الحدِّ 
كفاءتها  وتحسين  الطاقة 
مصادرها  إلى  والتحّول 
وتستهدف  المتجددة، 
تغطية 42% من احتياجاتها 
مصادر  عبر  الكهرباء  من 
متجددة بحلول عام 2035. 
جهودها  واصلت  كما 
ورفع  الحوكمة  لتعزيز 

نظم  تحسين  ذلك  في  بما  للدولة،  اإلداري  الجهاز  كفاءة 
اإلدارة المالية، ومكافحة الفساد، وتأهيل الكوادر التنفيذية، 

خاصة الشباب، وتعزيز الال مركزية والتحّول الرقمي.

العقد  وتحديات  التنمية  فجوات  على  الضوء  التقرير  ُيلقي 
ويقدم  المستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق  المتبقي 
بيانات وتحليالت مهمة لدعم مصر في مرحلتها الثانية من 
برنامج اإلصالح االقتصادي،  نجاح  بعد  الهيكلية  اإلصالحات 

ويقدم توصيات بشأن أولويات التنمية الحالية.

واستشراًفا للمستقبل، وفي ضوء توافق رؤية مصر له مع 
عالمًيا  عليها  الُمتفق  المستدامة  للتنمية   2030 رؤية خطة 
م مصر في سعيها  تقدَّ التقرير  يرى   ،2063 إفريقيا  وأجندة 
لتعّزز التزامها بضمان الحق في التنمية لجميع المصريين من 
خالل: تعزيز التمويل من أجل التنمية وزيادة االستثمار فيها، 
تطوير قاعدة المعلومات الالزمة للتخطيط التنموي السليم 
ولمتابعة إنجازاته، تسريع التحول الرقمي الشامل من خالل 
االستثمار في البنى التحتية والتوسع في تقديم الخدمات 
التنفيذية  األجهزة  مؤسسات  تطوير  مواصلة  الرقمية، 
وقدراتها لتعزيز كفاءة الخدمات العامة األساسية وجودتها.

إعداد هذا  لفريق  بتهنئة خالصة  التقدم  يسعني سوى  وال 
بين  جمعوها  التي  والبيانات  التحليالت  ثراء  على  التقرير 
دفتيه، وآمل أال يلهم هذا التقرير صّناع القرار فحسب، بل أيًضا 
مجتمع األعمال والباحثين، واألهم من ذلك مواطني مصر 
بمزيد من العمل وتضافر الجهد نحو مستقبل مشرق تستحقه 

مصر.

رنده أبو الحسن
الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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مقدمة

التطّورات  من  عديًدا   2011 يناير  ثورة  منذ  مصر  شهدت 
والتي  العميقة،  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 
الدولة  استطاعت  حينما   2013 يونيو  في  ذروتها  بلغت 
والسيطرة  والتطرف  السياسي  للصراع  حدٍّ  وضع  المصرية 
إلى  تهدف  جديدة  مرحلة  وبدء  مقّدراتها  على  جديد  من 
المستدامة،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  تحقيق 
وتدعيم االستقرار السياسي واألمني، ومكافحة اإلرهاب 
للمواطنين،  المقدمة  الخدمات  وتحسين  الحدود،  وحماية 
وتأصيل مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد. ولتنفيذ هذه 
األجندة الوطنية الطموح، وضعت الدولة المصرية خارطة 
تلبية  2014، والعمل على  إنجاز دستور  الطريق من خالل 
نها من خالل مجموعة  االستحقاقات الدستورية التي تضمَّ
المؤسسية،  والتعديالت  األساسية،  التشريعات  من  كبيرة 
وطني  برنامج  وصياغة  والبرلمانية،  الرئاسية  واالنتخابات 
التنمية  استراتيجية  مع  يتماشى  االقتصادي  لإلصالح 

المستدامة: مصر 2030، وتنفيذه. 

2021 ليرُصد  ويأتي تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 
في  الماضي  العقد  خالل  المصرية  الدولة  مسيرة  ويحلل 
االقتصادية  واإلصالحات  المستدامة،  التنمية  مجاالت 
من  كّله  وذلك  والمرأة،  الحوكمة  وقضايا  واالجتماعية، 
منظور إعالن “الحق في التنمية” الصادر عن الجمعية العامة 
س هذا اإلعالن لما اُعتبر  لألمم المتحدة عام 1986، إذ أسَّ
حًقا للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق 

إلى  واستناًدا  خارجية  إمالءات  دون  الحقيقي  استقاللها 
المستقبلي  المسار  التقرير  هذا  ويناقش  الوطنية.  قيمها 
في  المصرية  الدولة  خذتها  اتَّ التي  المختلفة  لإلصالحات 
إطار  وفي  واستراتيجيات،  خطط  من  ُمعّد  هو  ما  ضوء 
والتجارب  العالمي  المستوى  على  التنموي  الفكر  تطّور 

والخبرات الدولية الناجحة.

للعام  مصر  في  البشرية  التنمية  تقرير  صدور  ويتواكب 
2021 مع مرور العالم بأزمة جائحة فيروس كورونا التي 
واألسواق  الدول  باقتصاديات  وتعصف  األرواح  ُتزهق 
واالقتصادية  والسياسية  المالية  النظم  وُأسس  العالمية 
بظالله  األمر  هذا  يلقي  سوف  الحال  وبطبيعة  الدولية. 
إذ  التقرير،  هذا  في  نة  الُمتضمَّ القضايا  مناقشة  على 
اّتخذت الحكومة المصرية عديًدا من السياسات واإلجراءات 
عة  لمكافحة انتشار الفيروس، وتقليل آثاره السلبية المتوقَّ
على النمو االقتصادي وعجز الموازنة وميزان المدفوعات، 
وأداء القطاعات االقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع 
والعاملين  السويس  قناة  الت  ومتحصِّ والطيران،  السياحة 
الدولة  فإن  نفسه  الوقت  في  الخارج.  في  المصريين 
المصرية سيكون عليها إعادة النظر في أولويات خططها 
في  االنطالق  ومعاودة  التعافي  أجل  من  وسياساتها 
مسار التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية.



16

ص التنفيذي الُملخَّ

يحظى تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 بأهمية خاصة، 
للتنمية  تقرير  آخر  نشر  من  سنوات  عشر  بعد  يأتي  إنه  إذ 
2010. ومن ثمَّ يغّطي هذا التقرير فترة  البشرية في عام 
غير مسبوقة في التاريخ المصري من عام 2011 إلى عام 
 ،2013 ويونيو   2011 يناير  ثورتي  شهدت  والتي   ،2021
ت إلى تغيير مسار عملية التنمية في مصر. يأتي  والتي أدَّ
تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان “التنمية 
تحلياًل متعمًقا  م  ليقدِّ والمسار”  المسيرة  للجميع: مصر  حق 
تؤثر  والتي  الرئيسية،  البشرية  التنمية  قضايا  من  لمجموعة 
بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة األممية، 
م التقرير مراجعة تحليلية للسياسات التي جرى تبّنيها  إذ يقدِّ
وتنفيذها خالل هذه الفترة وتأثيرها في المواطن المصري، 
المستقبلية  السياسات  من  مجموعة  التقرير  يقدم  كما 
الحكومة  عمل  وبرنامج  التقرير  نتائج  ضوء  في  للحكومة 
مسيرة  واستكمال  الحالّي،  الوضع  تحسين  في  ُيسهم  بما 
التقرير مجموعة  يغّطي  مصر.  بدأتها  التي  البشرية  التنمية 
البشري،  المال  رأس  في  االستثمار  ن  تتضمَّ القضايا  من 
الحوكمة  وقضايا  واالجتماعية،  االقتصادية  واإلصالحات 
التنمية”  “الحق في  إعالن  والمرأة، وذلك كله من منظور 
 ،1986 عام  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عن  الصادر 
النامية في  للشعوب  حًقا  اُعتِبر  لما  اإلعالن  س هذا  أسَّ إذ 
الحقيقي دون  التنموي وتحقيق استقاللها  اختيار مسارها 

إمالءات خارجية واستناًدا إلى قيمها الوطنية. 

2021 على مجموعة مختلفة  البشرية  التنمية  اعتمد تقرير 
هذه  اشتملت  والثانوية.  األولية  البيانات  مصادر  من 
المصادر على إجراء المقابالت الشخصية لعديد من الخبراء 
المتاحة في  البيانات  استخدام  إلى  باإلضافة  والمختصين، 
مؤشرات  ومتابعة  والدولية،  واإلقليمية  المحلية  المصادر 
والوطنية،  األممية  المستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  نتائج 
فضاًل عن االعتماد على مجموعة من تقارير التنمية البشرية 
واالستراتيجيات،  والقوانين  والوثائق  والوطنية،  الدولية 
والتقارير الصادرة عن الحكومة المصرية. وقد استفاد التقرير 
والمنشآت   واإلسكان  للسكان  العام  التعداد  نتائج  من 
2017، والتعداد االقتصادي 2018، ومسح الدخل واإلنفاق 
للتعبئة  المركزي  الجهاز  عن  الصادرة   2019 واالستهالك 

العامة واإلحصاء.

قائم  مفاهيمي  إطار  على  البشرية  التنمية  تقرير  ويعتمد 
قة لألدبيات ذات العالقة. وُيبرز اإلطار  على مراجعة متعمِّ
التنمية  بين  والعالقات  التشابكية  الطبيعة  المفاهيمي 
سمت  واتَّ المختلفة.  المستدامة  التنمية  وأبعاد  البشرية 
عملية إعداد التقرير بالتعاون بين أجهزة الحكومة المصرية 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والقائمين على إعداد هذا 

التقرير  حظي  وقد  الالزمة.  البيانات  توفير  لضمان  التقرير، 
بعملية قراءة نقدية شاملة ِمْن ِقَبل مجموعة متنوعة من 
الصلة بموضوعات  المجاالت ذات  الخبراء والمختّصين في 
المدني.  والمجتمع  والممارسين  األكاديميين  من  التقرير 
من  عدًدا  وتحلل  ترصد  فصول  ستة  على  التقرير  ويشتمل 
ل في  القضايا التنموية خالل األعوام العشرة الماضية. تتمثَّ
االقتصادية،  والتنمية  البشري،  المال  رأس  في  االستثمار 
البيئة،  وتعزيز  المرأة،  وتمكين  االجتماعية،  والحماية 

والحوكمة.

االستثمار في البشر: نحو نظام عصري للتعليم   .1
والصحة والسكن الالئق

الدولة بإدخال  التزاًما من جانب  الماضية  شهدت السنوات 
العلمي  والبحث  والتعليم  الصحة  مجاالت  في  إصالحات 
والسكن الالئق، مع التركيز على األبعاد المتعلقة بالجودة 
والتنافسية بشكل خاص، سواء من خالل االلتزامات الواردة 
ثالثة  تبّني  أو  القطاعات،  هذه  بشأن   2014 عام  بدستور 
رؤية  المستدامة:  التنمية  استراتيجية  في  كاملة  محاور 
ضمن  محورين  البشر،  في  االستثمار  لقضايا   2030 مصر 
والتدريب”  و”التعليم  “الصحة”  وهما  االجتماعي  الُبعد 
واالبتكار  “المعرفة  وهو  االقتصادي  الُبعد  ضمن  ومحور 
ت الحكومة في 2014 الخطة  والبحث العلمي”.1 كما تبنَّ
االستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي )2030-2014(، 
المشروع  المصرية  الحكومة  أطلقت   ،2018 عام  وفي 
سنوات،  ثالث  إعداده  استغرق  والذي  للتعليم،  القومي 
الحكومية،  المدارس  على  التركيز  باألساس  ويستهدف 
ل الغالبية العظمى من المجتمع التعليمي في  والتي تمثِّ

مصر.

قطاع  أداء  تحّسن  التقرير  أظهر  بالتعليم،  يتعلق  ما  وفي 
العشر  السنوات  خالل  مصر  في  الجامعي  قبل  التعليم 
الت القيد  األخيرة وفًقا لمؤشرات اإلتاحة، إذ ارتفعت معدَّ
وبخالف  التعليمية.  المراحل  لجميع  واإلجمالي  الصافي 
الوضع بالنسبة لمرحلة التعليم االبتدائي، تسعى مصر إلى 
التعليم اإلعدادي والثانوي  القيد بمرحلتي  زيادة معدالت 
المرحلة  نهاية  حتى  التعليم  إلزامية  مبدأ  مع  تماشًيا 
 .19 المادة  في  المصري  الدستور  ه  أقرَّ والذي  الثانوية، 
البنين  من  لكل  القيد  الت  بمعدَّ الخاصة  البيانات  ح  وتوضِّ
النوعية بين الجنسين بين العامين  والبنات تالشي الفجوة 
القيد  الت  معدَّ تجاوزت  إذ  و2020/2019،   2011/2010
الصافي للبنات تلك الخاصة بالبنين في جميع مراحل التعليم 
يأخذ  النوعية  الفجوة  مؤشر  ما جعل  وهو  الجامعي،  قبل 
ناحية  من   .2020/2019 العام  لبيانات  وفًقا  سالبة  قيمة 
الت القيد )بين  نت الفجوات الجغرافية في معدَّ أخرى، تحسَّ
الريف والحضر( بنسبة كبيرة خالل السنوات العشر األخيرة. 
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التعليم قبل  بجميع مراحل  القيد  الت  ومع ذلك، تظّل معدَّ
الت  الجامعي في محافظات الوجه القبلي أقل من المعدَّ
على مستوى  أما  الجمهورية.  محافظات  بباقي  المناظرة 
ق نظام التعليم قبل الجامعي  الُمخرجات التعليمية، فقد حقَّ
الت  بمصر تقدًما في عدد من المؤشرات؛ إذ انخفضت معدَّ
التسرب خاصة بالنسبة لمرحلة التعليم اإلعدادي، وارتفعت 
المرحلة  إلى  االبتدائية  المرحلة  من  االنتقال  الت  معدَّ
الت االنتقال من المرحلة اإلعدادية  اإلعدادية، وكذلك معدَّ

إلى المرحلة الثانوية )بشّقيها العام والفني(.

من  لتطويره  المحاوالت  تواصلت  فقد  الفني،  التعليم  أما 
خالل تغيير شروط القبول وتطوير مناهج جميع التخصصات 
البيئة  واحتياجات  العمل  سوق  متطلبات  يواكب  بما 
التعليم،  وتكنولوجيا  التجهيزات  إتاحة  عن  فضاًل  المحلية، 
وتطوير مدارس التعليم الفني القائمة من خالل إنشاء ورش 
ومراكز تدريب لخدمة المجتمع. إال أن ُمخرجات هذا التعليم 
ما زالت بعيدة عن توقعات قطاع األعمال واحتياجاته على 

مستوى الكيف.

كاًل  الحكومة  أطلقت  فقد  العالي،  للتعليم  بالنسبة  أما 
 ،“2030 العلمي  والبحث  العالي  التعليم  “استراتيجية  من 
واالبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  القومية  و”االستراتيجية 
والخاصة  الحكومية  الجامعات  عدد  ارتفع  كما   .”2030
التعليمية  البرامج والمسارات  مع تحقيق تنّوع مستمر في 
الت  لتشمل معظم المناطق الجغرافية. وإن ظّلت أكبر معدَّ

البطالة تتركز في َحَملة المؤهالت العليا.

 أما في ما يتعلق بالقطاع الصحي، فقد وضعت الحكومة 
الخمسية  التنفيذية  القومية للسكان وخطتها  االستراتيجية 
المحاور  من  مجموعة  إلى  ترتكز  والتي   ،)2020-2015(
المتعّلقة بتنظيم األسرة والصحة اإلنجابية، وإتاحة خدمات 
المستشفيات  وجميع  الصحي  بالتـأمين  األسرة  تنظيم 
من  كاٍف  رصيد  وتوفير  الحكومية،  العالجية  والمؤسسات 
القضايا  دمج  على  العمل  عن  األسرة، فضاًل  تنظيم  وسائل 
اّتخذت  وقد  والتوعية.2  التعليم  عملية  في  السكانية 
مجموعة   )2020-2014( الفترة  خالل  المصرية  الدولة 
البرامج  من  عدًدا  وأطلقت  واإلجراءات  السياسات  من 
األهداف  تحقيق  تستهدف  التي  الصحية  والمبادرات 
االستراتيجية لقطاع الصحة، والتي تتعّلق بالنهوض بالصحة 
العامة للمواطنين في إطار من العدالة واإلنصاف، وتحقيق 
التغطية الصحية الشاملة، وفي اإلطار ذاته؛ جاءت الخطة 
التنفيذية للمشروع القومي لتنمية األسرة )2023-2021(، 
المصري  المواطن  حياة  بجودة  االرتقاء  تستهدف  والتي 
من خالل ضبط النمو السكاني، لتقوم على مجموعة من 
الخدمي،  التدخل  االقتصادي،  التمكين  وهي:  المحاور، 
الرقمي،  التحول  والتعليمي،  واإلعالمي  الثقافي  التدخل 
القضاء على  المبادرات  تلك  التشريعي. وتضمنت  والتدخل 

على  للكشف  صحة  مليون   100 ومبادرة  سي،  فيروس 
المرأة  لدعم  صحة  مليون  ومبادرة  السارية،  غير  األمراض 
والتقّزم  السمنة  عن  المبكر  الكشف  ومبادرة  المصرية، 
واألنيميا بين طالب المدارس، ومبادرة القضاء على قوائم 
في  الميالد  عند  المتوقع  العمر  متوسط  وارتفع  االنتظار. 
و72.6  للذكور   68.2(  2010 في  عام   70.3 من  مصر 
للذكور   69.6(  2018 في  عام   71.8 نحو  إلى  لإلناث( 

و74.2 لإلناث(.3 

والصحة  التعليم  قطاعي  في  المحّرز  التقدم  ورغم 
نقص  أن  التقرير  أكد  لكل منهما،  المرصودة  والمخّصصات 
إذ  بالقطاعين،  المتعلقة  التحديات  أهم  أحد  ُيمّثل  التمويل 
الت اإلنفاق الحكومي على التعليم والصحة  تنخفض معدَّ
الت العالمية، وهو األمر الذي قد  في مصر، مقارنة بالمعدَّ
يؤثر سلًبا في جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة، 
المستلزمات  من  مزيد  إلى  الحاجة  ضوء  في  ما  سيِّ ال 
وتقادم  والصحية  التعليمية  األبنية  بعض  في  والتجهيزات 
األصول، وضعف البنية األساسية في بعض مرافق الخدمات 

نتيجة انخفاض مخصصات الصيانة.

ولقد حظي اإلسكان االجتماعي باهتمام الدولة المصرية 
والمتوسط،  المنخفض  الدخل  أصحاب  تمكين  على  للعمل 
لدعم  سكنية  وحدة  مليون  إنشاء  ُأعلن   ،2014 عام  ففي 
اإلتاحة  وتعزيز  والمتوسطة،  المنخفضة  الدخول  أصحاب 
من  المستفيدين  عدد  بلغ  ولقد  الدخل.4  مرتفعة  للفئات 
برنامج اإلسكان االجتماعي حتى 30 من يونيو 2020 نحو 
صندوق  من  نقدي  دعم  على  حصلوا  مستفيد،  ألف   312
وبتمويل  جنيه،  مليار   4.9 إلى  يصل  االجتماعي  اإلسكان 
جهات  من  د  ُسدِّ جنيه،  مليار   30.8 حدود  في  عقاري 
التمويل العقاري )بنوك – شركات التمويل العقاري(.5 وقد 
حتى  الصندوق  من  دعم  على  الحاصلين  عدد  إجمالي  بلغ 
نحو  منهم  مستفيد،  ألف   248 نحو   2019 يونيو  من   30
20% من اإلناث.6 وخالل العام المالي 2020/2019، بلغ 
عدد الحاصلين على دعم من الصندوق نحو 64 ألف مستفيد 
)منهم قرابة 25% من اإلناث(، حصلوا على دعم يقدر بنحو 
مليار   6.9 إلى  يصل  عقاري  وبتمويل  جنيه،  ماليين   907
جنيه.7 وفي إطار السياسات الخاصة بإتاحة السكن الالئق 
للمواطنين، عملت الحكومة المصرية على تقليص المناطق 
غير المخططة وغير اآلمنة، وزيادة التغطية بخدمات المياه 
“حياة  برنامج  خدمات  في  والتوسع  الصحي،  والصرف 

كريمة”.

مجال  في  المصرية  الدولة  بذلتها  التي  للجهود  ونتيجة 
السكان  عدد  انخفض  اآلمنة،  غير  المناطق  مع  التعامل 
استراتيجية  وتستهدف   .2019 عام  في   %35 بنسبة  فيها 
التنمية المستدامة لمصر خفض عدد السكان في المناطق 
تطوير  وبشأن   .2030 عام  في   %100 بنسبة  اآلمنة  غير 
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وجود  االعتبار  في  ُوِضع  اآلمنة،  غير  العشوائية  المناطق 
مثل  المواطنون  إليها  يحتاج  التي  األساسية  الخدمات 
الصحية  والمراكز  الشباب  ومراكز  العبادة  ودور  المدارس 
وغيرها، لضمان وجود بيئة آمنة للمواطنين. ولعّل هذا النهج 
استراتيجيات  بـ”تنفيذ  الخاص  التوجيهي  المبدأ  مع  يتوافق 
المناطق  بلغ عدد  شاملة إلعمال الحق في السكن”. وقد 
 296 2020 نحو  2014 حتى  رت منذ  غير اآلمنة التي ُطوِّ

منطقة من إجمالي 357 منطقة.

وأشار التقرير إلى أن هناك عدًدا من التحديات التي تواجه 
االستثمار في رأس المال البشري في مصر والتي تسعى 
الحكومة إلى استهدافها بعدد من السياسات المستقبلية. 
ل هذه السياسات في زيادة اإلنفاق الحكومي على  وتتمثَّ
قطاعات التعليم والصحة واإلسكان لتحقيق المستهدفات 
زيادة  بديلة، باإلضافة إلى  آليات تمويل  الدستورية، وتبّني 
مخصصات الصيانة للتغلب على التحديات المتعلقة باألصول 
هذه  وتسعى  الخدمات.  لمرافق  األساسية  البنية  وضعف 
السياسات إلى سدِّ الفجوة المتنامية بين مخرجات التعليم 
بأنواعه المختلفة والطلب في سوق العمل، وتهدف إلى 
والتعليم  الصحة  لقطاعات  المؤسسية  الهياكل  مراجعة 
التعارض  أو  التداخل  من  اإلمكان  قدر  والحّد  واإلسكان، 
الصلة،  ذات  المختلفة  الجهات  بين  االختصاصات  في 
ودعم منظومة التعليم والصحة المجتمعية والتوسع في 
الحكومة  تتعامل  أن  الضروري  من  ويبدو  فيها.  االستثمار 
بسبب  الخدمية  القطاعات  على  المتزايدة  الضغوط  مع 

استمرار الزيادة السكانية.

اإلصالح االقتصادي في مصر والتأسيس   .2
لالنطالقة التنموية 

وتقليل  التنمية  لثمار  العادل  التوزيع  الحالّي  الدستور  د  أكَّ
وقطاعًيا  جغرافًيا  المتوازن  والنمو  الدخول  بين  الفوارق 
والمتوسطة  الصغيرة  بالمشروعات  واالهتمام  وبيئًيا، 
وأكد  وتأهيله.  الرسمي  غير  القطاع  تنظيم  على  والعمل 
أيًضا أهمية تعظيم االستثمار في الطاقة البشرية في إطار 
التنمية المستدامة. وأكدت استراتيجية التنمية المستدامة: 
رؤية مصر 2030، وكذلك برامج عمل الحكومة أن االرتقاء 
الرئيسي لكل  الهدف  المصري وتحسين معيشته  باإلنسان 

سياسات التنمية وبرامجها لهذه الفترة وما بعدها.8

لإلصالح  الوطني  البرنامج  استهدف  فقد  للتقرير،  ووفًقا 
االقتصادي واالجتماعي تحقيق استقرار مؤشرات االقتصاد 
الكلي لضمان اّتساق السياسات المالية والنقدية وتكاملها، 
الثقة في االقتصاد المصري  ُتعّزز  ر بيئة مستقّرة  وبما يوفِّ
تنمية  لتحقيق  عالية  استثمار  الت  معدَّ جذب  على  وقدرته 
العام  الدين  الت  معدَّ خفض  على  البرنامج  ورّكز  شاملة. 
بتوفير حجم تمويل  بما يسمح  الحكومي  االقتراض  وحجم 
مناسب للقطاع الخاص والمشروعات اإلنتاجية، وسّد فجوة 

األجنبي  االستثمار  تدفقات  وعودة  المدفوعات  ميزان 
المباشر. كما استهدف البرنامج تعزيز قدرة البنك المركزي 
على إدارة نظام مرن لسعر الصرف، والتحول التدريجي إلى 
على  للحفاظ  منخفضة  تضخم  الت  معدَّ يستهدف  نظام 
االقتصاد  تنافسية  وعلى  للمواطنين  الحقيقية  الدخول 
المصري. وقد أظهر التقرير تضافر البرنامج الوطني لإلصالح 
المشروعات  من  عدد  إنجاز  مع  واالجتماعي  االقتصادي 
والمرافق  واإلسكان  التحتية  البنية  مجاالت  في  الكبرى 

والمواصالت. 

تجربة  بنجاح  المختلفة  الدولية  المؤسسات  أشادت  وقد 
النقد  صندوق  وأوضح  مصر،  في  االقتصادي  اإلصالح 
الدولي في تقاريره المتتالية الخاصة بمتابعة أداء االقتصاد 
يواصل  المصري  االقتصاد  أن  اإلصالح  لبرنامج  المصري 
مما  إيجابية،  األقل  العالمية  األوضاع  رغم  الجيد  أداَءه 
المالي  العام  في   %5.4 إلى  النمو  معدل  الرتفاع  ى  أدَّ
من   %7.6 إلى  الموازنة  عجز  وانخفاض   ،2021/2020
العام  في   %7.3 إلى  والبطالة  اإلجمالي،  ي  المحلِّ الناتج 
نفسه. باإلضافة إلى انخفاض عجز الحساب الجاري وتعافي 
إجمالي  وانخفاض  كورونا،  جائحة  قبل  السياحي  النشاط 
المالي  الضبط  إجراءات  من  بدعم  العامة  الحكومة  دين 
وارتفاع النمو. كما أشاد الصندوق بقوة النظام المصرفي 
من ناحية مستوى السيولة والربحية ورأس المال وصالبته 

في امتصاص الصدمات.9

ورغم نجاح عديد من اإلصالحات االقتصادية والمالية، فإن 
من  الحكومة  تستهدفها  ضاغطة،  تزال  ال  تحديات  هناك 
خالل مجموعة من السياسات المستقبلية للحفاظ على ما 
استقرار  وتحقيق  التحتية  البنية  مجال  في  إنجاز  من  تحقق 
وسائل  إيجاد  في  التحديات  تلك  وتتمّثل  الكلي.  االقتصاد 
مبتكرة لتمويل التنمية في مصر وذلك في ظل محدودية 
خار،  االدِّ لمعدالت  النسبي  والتدّني  المحلية  الموارد 
المباشرة  المؤقت لالستثمارات األجنبية خصوًصا  والتراجع 
زيادة  ضرورة  إلى  باإلضافة  كورونا.  جائحة  ظل  في  منها 
والخاص  الحكومي  واالستثمار  الصناعة  نمو  معدالت 
التصنيع في  نظرًا ألهمية  المختلفة  التصنيع  في مجاالت 
غير  القيود  تمثل  ذلك  إلى  باإلضافة  والتشغيل.  التنمية 
وحظر  الفنية  المتطلبات  مثل  التصدير10  وقيود  الجمركية 
المصرية.  الخارجية  التجارة  أداء  تطور  أمام  تحديًا  االستيراد 
هذا باإلضافة للحاجة إلى دعم قواعد البيانات االقتصادية 
لتعزيز القدرة على التنبؤ باآلثار المتوقعة لبدائل السياسات 
االقتصادية المختلفة. وعلى الرغم من تراجع معدالت الفقر 
إلى 29.7 % في العام 2020/2019 مقارنة 32.5 % في 
التي  األولى  المرة  هي  هذه  تعّد  إذ   2018/2017 عام 
تزال  ال  فإنها  عاًما،   20 منذ  الفقر  معدالت  فيها  تنخفض 
االتجاه  الداعمة الستمرار هذا  البرامج  مزيد من  إلى  تحتاج 
النزولي في معدالت الفقر. وتحاول السياسات المستقبلية 
التحديات ودعم  تلك  التعامل مع  للتقرير-  -وفًقا  للحكومة 
المسار التنموي للدولة المصرية من خالل دعم التوّجه إلى 
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اإلصالح الهيكلي والتركيز على األنشطة اإلنتاجية، وبصفة 
خاصة الصناعة، وتهيئة بيئة األعمال ليضطلع القطاع الخاص 
بدوره الطبيعي في هذه األنشطة، وتفعيل الشراكة بين 
موارد  نقص  لمواجهة  وتنشيطها  الخاص  والقطاع  الدولة 
التمويل لدى الدولة. وتبدو هناك حاجة ماسة إلى تقليص 
اآلثار السلبية الناتجة عن ارتفاع خدمة الدين، من خالل تعزيز 
المتزايد.  االرتفاع  هذا  على  للسيطرة  العام  الدين  إدارة 
وغير  الجمركية  القيود  رفع  على  للعمل  ضرورة  وهناك 
الصادرات والمنافسة.  لتعزيز  اإلجراءات  الجمركية وتبسيط 
في الوقت نفسه، فإن التحليل االقتصادي على مستوى 
المؤشرات  تحليل  من  أبعد  يذهب  أن  يجب  القرار  صنع 
ه مزيًدا من الدراسة لمدى استيفاء حق األفراد  الكلية، ويوجِّ
والمواطنين في التنمية، وكيف ينعكس األداء االقتصادي 
العام على أحوالهم المعيشية، وأحد األبعاد المهمة في 
هذا المجال هو تحليل مدى العدالة في توزيع ثمار التنمية 

بين األفراد والمناطق الجغرافية المختلفة. 

الحماية االجتماعية: نحو عقد اجتماعي أكثر   .3
شمواًل وتمكيًنا في مصر

رؤية  المستدامة:  التنمية  واستراتيجية   2014 دستور  م  يقدِّ
والسياسي  والمؤسسي  القانوني  اإلطار   ،2030 مصر 
منظور  من  االجتماعية  الحماية  قضية  مع  للتعامل  الالزم 
العدالة  تحقيق  في  النهائية  غايته  ص  تتلخَّ شمولي، 
العدالة  إلى  الحماية  من  االنتقال  خالل  من  االجتماعية 
من  المواطنين  خيارات  توسيع  على  والعمل  التمكين،  عبر 
خالل تعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ لألصول والموارد. 
وقد استدعى المردود التنموي المحدود لشبكات الحماية 
االجتماعية المتعددة عبر سنوات، إعادَة النظر في منظومة 
 ،2016 العام  من  وبداية  بمصر.  االجتماعية  الحماية 
االقتصادي  لإلصالح  الوطني  البرنامج  تبّني  بعد  وتحديًدا 
واالجتماعي، حدث تحّول في فلسفة الحماية االجتماعية 
تشريعية  إصالحات  ُأجريت  فقد  التقرير  وبحسب  مصر.  في 
مثل  االجتماعية،  الحماية  منظومة  مكونات  لبعض  جذرية 
لسنة   148 رقم  االجتماعية  للتأمينات  جديد  قانون  صدور 
لسنة   2 رقم  الشامل  الصحي  التأمين  وقانون   ،2019
اُتِبعت إلى حد كبير مع  التي  2018. وتتوافق السياسات 
التحّول في فلسفة الحماية االجتماعية بالخطاب التنموي 
لت هذه  مثَّ احتوائي. وقد  ذا طابع  باعتبارها حًقا  الدولي، 
االجتماعية  الحماية  وظائف  في  نوعية  نقلة  التحوالت 
من الوظيفة الحمائية ذات الطابع اإلغاثي إلى الوظائف 

الوقائية والتعزيزية. 

وقد عملت الدولة المصرية على تعديل الفلسفة التي تعمل 
بها شبكات األمان االجتماعي مثل صحة االستهداف، حتى 
غير مستحقيها،  إلى  والعينية  النقدية  التحويالت  تذهب  ال 
واعتبار التمكين مكوًنا أساسًيا في ما تقدمه وزارة التضامن 

التحويالت  بين  للربط  والسعي  برامج،  من  االجتماعي 
النقدية وبرامج للتمكين االقتصادي واالجتماعي، والشمول 
المناطق  على  والتركيز  الهشة،  االجتماعية  الفئات  لجميع 
تحقيق  في  يسهم  مما  احتياًجا،  واألكثر  األفقر  الجغرافية 
برنامج  تطبيق  الحكومة  بدأت   2015 عام  ومنذ  اإلنصاف. 
وكرامة.  تكافل  برنامج  وهو  االجتماعية  للحماية  موسع 
مشروطة،  نقدية  تحويالت  برنامج  أنه  على  م  ُصمِّ ولقد 
التي لديها أطفال أقل  الفقيرة  ر دخاًل لمساندة األسر  يوفِّ
من 18 سنة. ويغطي برنامج تكافل وكرامة وفًقا لبيانات 
العام 2019 نحو مليوني أسرة.11 ويستهدف برنامج تكافل 
النساء  المستفيدين من  نسبة  تبلغ  إذ  النساء بشكل خاص، 
90% من اإلجمالي، كما بدأت وزارة التضامن العمل بشكل 
ن التمكين االقتصادي عبر مجموعة من  مدروس على مكوِّ
البرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفقراء لالنخراط 
وغيره  و”مستورة”  “فرصة”  برنامج  مثل  العمل،  سوق  في 
من البرامج، وهي في الحقيقة برامج تقع في إطار برامج 
الحماية  لحزمة  أساسي  ن  ومكوِّ النشط  العمل  سوق 

االجتماعية في أي مجتمع. 

ولقد برز االهتمام بتحسين منظومة التموين المعنية بدعم 
المواد الغذائية القائمة منذ أمد طويل. ويستفيد من نظام 
بطاقات التموين المطبق في مصر ما يقرب من 69 مليون 
بينما يستفيد قرابة 79 مليون نسمة من منظومة  نسمة، 
دعم رغيف الخبز، كما تبلغ نسبة اإلنفاق عليهما نحو 6% من 
إنفاق الموازنة العامة للدولة.12 وتعمل المنظومة الجديدة 

على إعادة توزيع الدعم على مستحقيه بكفاءة وعدالة.

أما نظام التأمينات االجتماعية، فقد واجه مشكالت عديدة 
التأميني،  التهرب  التغطية،  انخفاض  أبرزها:  للتقرير  وفًقا 
أصحاب  تشجع  ال  والتي  القوانين  في  السلبية  الحوافز 
ومن  التأميني،  النظام  إلى  لإلنضمام  والعمال  األعمال 
الطرفين.13  من  المساهمات  جمع  عن  الحكومة  عجز  ثمَّ 
يضاف إلى ذلك قطاع غير رسمي كبير خارج نطاق الحماية 
التأمينية. وقد صدر قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات 
التحديات  هذه  لمواجهة   2019 لسنة   148 رقم  الجديد 
العامة  الخزانة  بين  المالية  التشابكات  فضِّ  على  والعمل 
وبنك االستثمار القومي بشكل جذري، والعمل على ضمان 
معاشات عادلة للمستحقين، والعمل على تحقيق االستدامة 
بشكل  التأمينية  المظلة  مدِّ  ضمان  إلى  باإلضافة  المالية، 
أو  الزراعة  المنتظمة سواء في قطاع  غير  للعمالة  ل  ُمفصَّ
خارجه. كما ضمن القانون شمول نظام التأمينات عّدة أنواع 

من التأمين.

ق بنظام التأمين الصحي، فكان على مدار  أما في ما يتعلَّ
عقود يواجه مجموعة من المشكالت أبرزها قصور التغطية، 
بالتغطية  يتمتعون  ال  الرسمي  القطاع  خارج  هم  فَمْن 
وبالنسبة  عليهم.  ن  الُمؤمَّ ُأسر  إلى  باإلضافة  الصحية، 
لمستوى الرعاية الصحية التأمينية، فإن حرص الهيئة العامة 
خالل  من  الخدمة  مة  ُمقدِّ تكون  أن  على  الصحي  للتأمين 
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من  الصحي  التأمين  في  التوسع  بطء  إلى  ى  أدَّ وحداتها 
مما  أخرى،  ناحية  من  منافسة  جهات  وجود  وعدم  ناحية، 
التأمين  المقدمة. وقد جاء قانون  الخدمات  ر في جودة  أثَّ
الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 ليواجه تلك التحديات 
وانطلقت  النظام.  لهذا  كبيًرا  تشريعًيا  إصالًحا  ُيعّد  بما 
التشريعي  اإلصالح  لهذا  الحاكمة  األساسية  الفلسفة 
لكل  التغطية  فبجانب  الشمول،  مثل  أساسية  مبادئ  من 
المواطنين، اعُتِبرت األسرة وحدة التغطية وليس الفرد كما 
كان في السابق، ولم يقتصر الشمول فقط على ذلك، بل 
الثاني  المبدأ  وجاء  الصحية.  الخدمات  جميع  أيًضا  ى  غطَّ
التأمين الصحي الشامل هو ضمان  المهم والحاكم لنظام 
التمويل عن  النظام على أساس فصل  إذ يقوم  الحوكمة، 

تقديم الخدمة.14 

وتبرز قضية الزيادة السكانية -بحسب التقرير- باعتبارها أحد 
السياسات  تقديم  منظومة  على  الضاغطة  القضايا  أهم 
االجتماعية  الحماية  قضايا  رأسها  وعلى  االجتماعية 
الخطة  وتستهدف  والصحية.  االجتماعية  والتأمينات 
التنفيذية للمشروع القومي لتنمية األسرة )2023-2021( 
بالخصائص  واالرتقاء  السكاني  النمو  ضبط  مصر  في 
طفل   3.4 من  اإلنجاب  معدل  خفض  طريق  عن  السكانية 
لكل سيدة )وفًقا لبيانات تعداد 2017( إلى 2.4 طفل لكل 
سيدة بحلول عام 2030 و1.9 طفل لكل سيدة بحلول عام 

15.2052

توّجه  التقرير  ُيظِهر  االجتماعية  الحماية  منظومة  ولتطوير 
الحكومة المصرية إلى انتهاج سياسات مستقبلية للتعامل 
االنتقال  منها  التقرير،  نتائج  أظهرتها  التي  التحديات  مع 
بنظام الحماية االجتماعية من االهتمام بالكمِّ إلى الكيف 
تكافل  برنامج  التوّسع في  العمل على  والجودة، وضرورة 
وكرامة مع توجيه مزيٍد من التدقيق لالستهداف، وبالتحديد 
والتي  المدقع،  الفقر  من  تعاني  التي  األسر  استهداف 
السّكان، وفًقا إلحصاء  إلى 4.5% من  أفرادها  تصل نسبة 
البيانات  قواعد  توفير  إلى  باإلضافة   .2020/2019 العام 
وتوحيدها في جميع مكونات المنظومة، وتعزيز اإلصالح 
المؤسسي والتنسيق بين الجهات غير الحكومية التي تقدم 
مساعدات اجتماعية وتقوم بأدوار حمائية، مثل المؤّسسات 
الدينية والجمعيات األهلية الرعائية عبر إنشاء قاعدة بيانات 
دة لمتلقي المساعدات من ناحية وعبر تنسيق الجهود،  موحَّ
بما  اإلنصاف  ولتحقيق  للشكاوى  الة  فعَّ آليات  وتأسيس 
مع  والحكومة،  المواطن  بين  الثقة  لبناء  قاعدة  يوفر 
إلى  تبدو هناك حاجة  عام،  القائمة. وبشكل  اآلليات  دعم 
توفير الموارد المالية والمؤسسية والبشرية لضمان التنفيذ 
لمنظومة  األساس  حجر  باعتبارها  الجديدة  للقوانين  الجّيد 
التوّجه  دعم  مع  الجديدة،  والصحية  االجتماعية  التأمينات 
الخاص بالقضاء على أي مظهر من مظاهر التمييز أو عدم 

التمكين.

فيروس كورونا المستجد: التعامل مع األزمة   .4
والفرص المتاحة

أحدث انتشار فيروس كورونا المستجد تداعيات غير مسبوقة 
اهتمام  ل  وتحوَّ العالم.  دول  كل  في  االقتصادي  للنشاط 
الدول، ومنها مصر، إلى العمل على التصّدي للوباء الجديد 
الذي ما زال يستنزف موارد الدولة، والذي يعصف بدخول 
اإلشارة  وتجدر  العوز.  دائرة  في  وُيدخلهم  األفراد  ماليين 
البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي  ُأنِجز في  إلى أن ما 
من  قدر  تحقيق  على  كثيًرا  ساعد  مصر  في  واالجتماعي 
وفًقا  األزمة،  مواجهة  على  الدولة  قدرة  في  الصالبة 
للتقرير، وقد رصد التقرير عديًدا من اإلجراءات التي اتخذتها 
الحكومة المصرية لمواجهة التداعيات االقتصادية السلبية 
النتشار فيروس كورونا المستجد، كما تفاعلت بشكل مرن 
بين  التوازن  تحقيق  على  وعملت  الموقف  تطورات  مع 
االقتصادي.  النشاط  واستمرار  اإلنسان  على صحة  الحفاظ 
العامة،  الموازنة  من  جنيه  مليار   100 بتخصيص  بدأت  إذ 
النقدي  للدعم  إجراءات  بين  التحفيزية  الحزم  عت  وتنوَّ
االجتماعية،  والحماية  الصحة  خاصة في  محددة  لمجاالت 
التنظيمية للحدِّ من انتشار  ومجموعة أخرى من اإلجراءات 
ت الحكومة المصرية بتوجيه الدعم للفئات  الجائحة. واهتمَّ

األكثر احتياًجا والعمالة غير المنتظمة.

وعلى الرغم من التأثير اإليجابي لهذه السياسات والقرارت 
لإلصالح  الوطني  البرنامج  مكتسبات  على  الحفاظ  في 
النقد  احتياطي  انخفض  فقد  واالجتماعي،  االقتصادي 
إلى 37   2020 فبراير  مليار دوالر في   45.5 األجنبي من 
مليار دوالر في مايو 2020 ثم ارتفع إلى 38.4 مليار دوالر 
ليبلغ 40.5 مليار دوالر  2020، وارتفع مجدًدا  في سبتمبر 
المستهدف  النمو  معدل  ض  ُخفِّ كما   .2021 يونيو  في 
خالل العام المالي 2020/2019 من 6% إلى نمو متحقق 
بلغ 3.6%، وقد شهدت عائدات قطاع السياحة تراجًعا حاًدا 
 2020 يونيو  إلى  أبريل  من  الفترة  في   %84 بنحو  ر  ُيقدَّ
مقارنة بالفترة المناظرة في العام 2019. ومع ذلك فقد 
اإليجابي  والتفاعل  التكّيف  اقتصادية  قطاعات  استطاعت 
مع تداعيات األزمة، ومن أهم هذه القطاعات: االتصاالت 
الدوائية  والصناعات  والزراعة  المعلومات  وتكنولوجيا 

والكيماوية والتشييد والبناء. 

ت الحكومة المصرية خطة  وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، تبنَّ
زت الخطة االستثمارية  للتعامل مع األزمة، كما عزَّ مرحلية 
اعتماد  بقيمة   2020/2019 المالي  للعام  الصحة  لوزارة 
إضافي بلغت 350 مليون جنيه لزيادة الطاقة االستيعابية 
أما  المستجد.16  كورونا  فيروس  لمواجهة  للمستشفيات 
الجائحة  مواجهة  في  أداؤه  جاء  فقد  التعليم،  قطاع 
ليعكس مستوى مقبواًل ومالئًما من الجاهزية للتعامل مع 
األزمة، خاصة في ما يتعلق بإمكانية تطبيق أنماط التعليم 
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عن ُبعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي. وبالنسبة 
للحماية االجتماعية، فقد أضافت الحكومة 100 ألف أسرة 
الجائحة،  من  الُمضارين  من  وكرامة  تكافل  لبرنامج  جديدة 
ر رفع قيمة موازنة برامج التحويالت النقدية من 18.5  وتقرَّ

مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه.17 

التي  العالم  مستوى  على  الرائدة  الدول  من  مصر  وُتعّد 
ظل  في  المرأة  لوضع  سريعة  استجابة  سياسات  أصدرت 
الحكومة  اتخذت  فقد  المستجد.  كورونا  فيروس  انتشار 
يناير  حتى  وإجراًء  وقراًرا  سياسة   165 نحو  المصرية 
فيروس  تفّشي  خالل  المرأة  احتياجات  تراعي   ،2021
والسياسات  اإلجراءات  هذه  وأخذت  المستجد.  كورونا 
ذوات  النساء  مثل  المختلفة  المرأة  فئات  اعتبارها  في 
أوليات  من  مصر  وتعتبر  والحوامل.  ات،  والُمسنِّ اإلعاقة، 
الدول على مستوى العالم التي ُتصدر آلية لرصد السياسات 
الحتياجات  لالستجابة  الدولة  اتخذتها  التي  واإلجراءات 
خالل  من  المستجد  كورونا  فيروس  تفّشي  خالل  المرأة 
اتخاذ  في  التركيز  ى  أدَّ ولقد  للمرأة.18  القومي  المجلس 
هيئة  إشادة  إلى  للمرأة  هة  الموجَّ واإلجراءات  السياسات 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  للمرأة  المتحدة  األمم 
اّتخذتها الدولة المصرية، وذلك في تقرير  التي  باإلجراءات 
التركيز  مع  بالنوع  المتعلقة  العالمية  االستجابة  رصد  عن 
على دول شمال إفريقيا وغرب آسيا. فقد أشار التقرير إلى 
أن مصر جاءت في المرتبة األولى في دول شمال إفريقيا 
خذتها في  وغرب آسيا من ناحية التدابير واإلجراءات التي اتَّ
مجاالت ثالثة، هي الحماية االقتصادية للمرأة، والرعاية غير 

مدفوعة األجر، ومناهضة العنف ضد المرأة.19

الحكومية  مؤسساتها  بجميع  الدولة  لجهود  ونتيجة 
عت  توقَّ المدني،  والمجتمع  الخاص  والقطاع  والتشريعية 
المؤسسات الدولية لالقتصاد المصري مساًرا للنمو أفضل 
اّتخذتها  التي  باإلجراءات  أشادت  كما  المنطقة،  دول  من 
الدولة المصرية. فقد أشار كٌل من البنك الدولي وصندوق 
المنطقة  الوحيدة في  الدولة  مصر  أن  إلى  الدولي  النقد 

الت نمو إيجابية رغم األزمة. التي نجحت في تحقيق معدَّ

هناك  فإن  التقرير،  رصدها  التي  السلبية  التأثيرات  ورغم 
يتمثل  أهمها  لعلَّ  منها،  االستفادة  يمكن  متاحة  ُفرًصا 
والقيود  التجارة  نمو  الت  معدَّ تراجع  من  االستفادة  في 
الحمائية بتعميق التصنيع المحلي، واالندماج بصورة افضل 
في سالسل القيمة و التوريد الدولية، خاصة في مجاالت 
المتزايد  الطلب  لمواجهة  والدوائية  الغذائية  الصناعات 
والرقمنة  الميكنة  من  االستفادة  أن  إلى  باإلضافة  عليها. 
تحّدًيا  ل  ُيمثِّ المضارة وسرعته  للفئات  الوصول  في سهولة 
جرى تجاوزه بما ُيعّد رصيًدا مضاًفا إلى القدرات المؤسسية 
القدرات عن  الحماية االجتماعية. ويتعين دعم هذه  لنظام 
طريق  بناء قواعد المعلومات والبيانات الدقيقة عن الفئات 
ببناء  وكذلك  الفقر،  براثن  بين  للسقوط  والمعرضة  الهّشة 

قدرات الموظفين والقائمين على االستهداف حتى يصبح 
أكثر دقة. فضاًل عن ذلك، فإنَّ تسجيل العمالة غير المنتظمة 
في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة ال بدَّ أن ُيستَفاد منه 
أقصى استفادة ممكنة، للتعّرف على الحجم الحقيقي لهذا 
هشاشتها  وأسباب  فيه  هشاشة  األكثر  والفئات  القطاع 

وطبيعة األعمال التي تقوم بها.

دور  المصرية:  للمرأة  الجديدة  النهضة   .5
قيادي ومساهمة مجتمعية

المصرية  الدولة  التنمية؛ بذلت  انطالًقا من مبدأ الحق في 
خالل السنوات القليلة الماضية عديًدا من الجهود في تعزيز 
وتعزيز  المختلفة،  السياسات  في  وقضاياها  المرأة  إدماج 
قت  وحقَّ واالجتماعي،  واالقتصادي  السياسي  دورها 
ليست  وتحديات  صعوبات  ضوء  في  جيدة  نتائج  الدولة 
وتعديالته في   2014 عام  دستور  عن  وبالحديث  باليسيرة. 
ه اهتماًما كبيًرا إلى قضية المساواة  عام 2019، نجد أنه وجَّ
ق  بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة. ومنذ عام 2014، تطرَّ
المتعّلقة  والقرارات  القوانين  من  عديٍد  صدور  إلى  التقرير 
 2016/78 رقم  قانون  المثال  سبيل  على  منها  بالمرأة، 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بختان اإلناث، 
الختان،  بإجراء  المتعّلقة  العقوبة  مدة  بتغليظ  ليسمح 
رقم  العقوبات  قانون  أحكام  بعض  تعديل  إلى  باإلضافة 
ت على  1937/58 وفًقا للقانون رقم 2020/6، والتي نصَّ
باإلضافة  النفقة،  بالمتهّربين من دفع  المتعلقة  العقوبات 
كفلت  فقد  ذلك،  عن  فضاًل  وأشكاله.  التنمر  تجريم  إلى 
مجموعة من القوانين المهمة المساواة بين الجنسين في 
 ،2017/72 رقم  االستثمار  قانون  مثل  والحقوق،  الفرص 
والقانون   ،2018/2 رقم  الشامل  الصحي  التأمين  وقانون 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  بشأن   2018/10 رقم 
وقانون المواريث رقم 2017/219 بتعديل أحكام القانون 

رقم 1943/77.

تبّنت  للمرأة،  عاًما  ليكون  ُحِدد  والذي   ،2017 عام  وفي 
المرأة  لتمكين  الوطنية  االستراتيجية  المصرية  الدولة 
إبراز دور المرأة المصرية  2030، والتي تركز على  المصرية 
ن  وتتضمَّ المستدامة.  التنمية  تحقيق  في  رئيسي  كفاعل 
2030 أربعة  االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 
محاور رئيسية يتقاطع معها التعزيز الثقافي ورفع الوعي. 
ل المحور األول من أهداف االستراتيجية في التمكين  ويتمثَّ
فيتمثل  الثاني  المحور  أما  القرار،  اتخاذ  السياسي ومواقع 
في  الثالث  المحور  ويتمثل  االقتصادي،  التمكين  في 
التمكين االجتماعي، أما المحور الرابع فيتمثل في الحماية.

 2014 عام  دستور  جاء  فقد  السياسي،  للتمكين  وبالنسبة 
لُيعيد للمرأة حقوقها ويؤّكد أهميتها ومحورية دورها في 
والمرأة  الرجل  بين  المساواة  على  صراحة  فنصَّ  المجتمع، 
في الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
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العامة ووظائف  الوظائف  الحق في تولي  للمرأة  وكفل 
اإلدارة العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، كما 
ص  كفل للمرأة تمثياًل مناسًبا في المجالس النيابية، إذ ُخصِّ
ص ما  ربع المقاعد للمرأة في المجالس المحلية، بينما ُخصِّ
ال يقل عن ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، وما ال يقل عن 
ى  10% من إجمالي المقاعد في مجلس الشيوخ. وقد أدَّ
ذلك إلى تطّور تصنيف مصر في مؤشر التمكين السياسي 
وضع  بشأن  الجنسين  بين  للفجوة  العالمي  التقرير  في 
التمكين السياسي للمرأة في عام 2021 ليصل ترتيب مصر 
تصنيف  أفضل  دولة، وهو  أصل 156  المرتبة 78 من  إلى 

وصلت إليه مصر خالل األعوام العشرة الماضية. 

المبذولة  الجهود  من  عديًدا  هناك  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
فبالنسبة  القيادية.  للمناصب  المرأة  بتوّلي  يتعلق  ما  في 
من  اآلليات،  من  عدًدا  الدولة  وضعت  القضائية،  للهيئات 
المناصب  لتوّلي  المرّشحين  الختيار  معايير  وضع  بينها 
القضائية تتجّنب التمييز ضد المرأة وتضع األولوية للكفاءة، 
وقد أصدر المجلس األعلى للهيئات القضائية قراًرا ببدء عمل 
المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتباًرا من شهر 
الكاملة  المساواة  القرار  هذا  ويحقق   ،2021 لعام  أكتوبر 
بجميع  القضائية  الوظائف  تولي  في  والمرأة  الرجل  بين 

الجهات والهيئات القضائية. 

التحسن  من  الرغم  فعلى  االقتصادي،  التمكين  وبشأن 
تزال  ال  فإنها  النساء  بين  البطالة  الت  معدَّ في  الواضح 
الت نفسها بين الرجال، وال تزال نسبة  مرتفعة مقارنة بالمعدَّ
للتقرير،  فوفًقا  متدّنية.  العمل  قوة  في  المرأة  مشاركة 
التمكين االقتصادي  تبذل الدولة المصرية جهًدا في تعزيز 
نهاية  شهدت  فقد  الصغر،  متناهي  التمويل  بتوفير  للمرأة 
التمويل  أرصدة  نمًوا في قيم   2019 ل من عام  الربع األوَّ
للرقابة  العامة  للهيئة  التابعة  للمؤسسات  الصغر  متناهي 
األول من  الربع  بنهاية  مقارنة  المستفيدين،  وعدد  المالية، 
األكبر  النصيب  على  المرأة  استحوذت  كذلك   .2018 عام 
الجهود  عديٌد من  ُبِذل  الصغر. كذلك  متناهي  التمويل  من 
تفاهم  مذكرة  توقيع  منها  للمرأة،  المالي  الشمول  لتعزيز 
للمرأة  القومي  والمجلس  المصري  المركزي  البنك  بين 
خار، وتشجيع  لتعزيز الشمول المالي من خالل رفع نسب االدِّ
الت حصولها على  ريادة األعمال للمرأة عن طريق رفع معدَّ
الشمول  مظلة  تحت  المصرفية،  خاصة  المالية،  الخدمات 
المالي، وزيادة الوعي المالي بنشر الثقافة المالية للمرأة 
من  الرغم  وعلى  والجامعات.20  المدارس  طالبات  وبين 
المالي  الشمول  مؤشرات  بعض  في  الملحوظ  التحّسن 
المالي، فإن نسبة  للشمول  العالمي  المؤشر  الواردة في 
تمكين كلٍّ من الذكور واإلناث من الخدمات المالية ال تزال 
واإلناث  الذكور  بين  أن هناك فجوة واضحة  ضعيفة. كما 

في هذه المؤشرات.

وفي ما يتعلق بالتمكين االجتماعي للمرأة، فنظًرا إلى أن 
تؤثر  التي  القضايا  أهم  من  واحدة  اإلنجابية  الصحة  قضية 

الالتي  النساء  إن  إذ  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  في 
في  االستثمار  إلى  مياًل  أكثر  جيدة  إنجابية  بصحة  عن  يتمتَّ
الدولة  ت  اهتمَّ فقد  وألطفالهن،  لهن  والتعليم  الصحة 
المصرية بقضية الصحة اإلنجابية؛ وأصدر المجلس القومي 
-2015 اإلنجابية  للصحة  القومية  االستراتيجية  للسكان 
ن ثالثة محاور أساسية، هي دعم النظام  2020 والتي تتضمَّ
برامج  وتطوير  المجتمعي،  الوعي  ورفع  وتعزيزه،  الصحي 
الصحة اإلنجابية والجنسية للمراهقين والشباب ودعمها.21 
ملحوًظا  انخفاًضا  األّمهات  وفيات  معدل  انخفض  ولقد 
خالل الفترة من 2010 وحتى 2018، إذ تراجع من 54 حالة 
وفاة لكل 100 ألف مولود حي إلي 52 حالة ثم إلي 44 
حالة خالل السنوات 2010 و2014 و2018 على التوالي.

 ،2021 ووفًقا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 
في  دولة  عشرة  تسع  من  الرابع  المركز  في  مصر  تأتي 
بمجموع  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  مجموعة 
مركز  أفضل  الرابع  المركز  وُيعدُّ   .0.639 إلى  وصل  نقاط 

حصلت عليه مصر خالل السنوات العشر الماضية.

المتعلقة  البرامج  الدولة على تقديم مجموعة من  وتعمل 
القومي  المجلس  أصدر  فلقد  المصرية،  المرأة  بحماية 
المرأة  ضد  العنف  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  للمرأة 
أساسية  محاور  أربعة  على  اشتملت  والتي   ،2020-2015
والتدخالت،  القانونية  والمالحقة  والحماية  الوقاية  هي 
بما يضمن رفع الوعي بأشكال العنف ضد المرأة والتوعية 
لحماية  الواجبة  واإلجراءات  للمرأة  الداعمة  بالقوانين 
 2020 عام  في  المصرية  الحكومة  وافقت  وقد  المرأة. 
على مشروع قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم 
على  الدولة  حرص  يؤّكد  مما  الجنسي،  واالعتداء  التحرش 
حماية المرأة بتوفير البيئة المالئمة لها، لإلبالغ عن مثل تلك 

القضايا دون خوف من المجتمع.

القومية  االستراتيجية  المصرية  الحكومة  أصدرت  كما 
إلى  تهدف  والتي   ،2020-2016 اإلناث  ختان  لمناهضة 
م  الت ختان اإلناث، وتفعيل التشريعات التي ُتجرِّ خفض معدَّ
وتشديد  بأضراره،  المجتمع  وتوعية  وتعديلها،  اإلناث  ختان 
الرقابة والعقوبة على األطباء لوقف إجراء بعضهم بعمليات 
رقم  القانون  وفق  العقوبات  قانون  ل  ُعدِّ فقد  الختان. 
2016/78 لينّص على تشديد العقوبات الخاصة بختان اإلناث 
ورفعها من جنحة إلى جناية، وتتراوح العقوبة بالسجن من 
األعضاء  تشويه  يمارسون  لمن  سنوات  سبع  إلى  خمس 
التناسلية لإلناث، ويمكن أن تصل إلى 15 عاًما إذا أسفرت 
القضية عن العاهة المستديمة أو الوفاة. كما نصَّ التعديل 
على عقاب طالب الختان بالحبس إذا ما وقعت الجريمة بناًء 
على طلبه. في الوقت نفسه، صدر القانون رقم 2021/10 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بجريمة ختان 
التحايل  باب  لغلق  التعديالت  م مجموعة من  إذ قدَّ اإلناث، 
ومنها  العقاب،  من  للهروب  قانونية  ثغرات  أي  باستخدام 
واستحداث  الطبي،  المبّرر  استخدام  إلى  إشارة  أي  حذف 
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عقوبات ُمستقّلة لألطباء ومزاولي مهنة التمريض.

وُيعد تقديم المساندة القانونية إلى المرأة إحدى أولويات 
الدولة المصرية، إذ ُأنِشئ مكتب شكاوى المرأة بالمجلس 
ليمّثل حلقة الوصل  المحافظات،  للمرأة في كل  القومي 
ض ألي نوع من الممارسات  بين المجلس والمرأة التي تتعرَّ
التي تمّثل تمييًزا أو عنًفا ضدها أو انتهاًكا لحقوقها التي 
المساواة  بمبدأ  إخالاًل  أو  والقانون،  الدستور  لها  يضمنها 
أو  العام  النطاق  في  ذلك  حدث  سواء  الفرص،  وتكافؤ 

العمل أو في محيط األسرة.

ويشير التقرير إلى عديٍد من السياسات المستقبلية للحكومة 
والتي تمّكنها من التعامل مع التحديات التي تواجه تمكين 
التخطيط  نهج  وتعزيز  البشرية  القدرات  بناء  منها  المرأة، 
إلى  أكبر  بشكل  الوصول  يمكن  حتى  النوع،  على  القائم 
في  النوع  قضية  ووضع  تمكينها،  عملية  وتعزيز  المرأة 
االعتبار عند القيام بأي مسوح إحصائية، وتعزيز ُنظم المتابعة 
المحرز  التقدم  على  التعرف  شأنها  من  التي  والتقييم 
والتحديات التي تواجه تنفيذ السياسات اإلصالحية والبرامج 
التنموية المتعلقة بالمرأة المصرية ودعمها، وضمان التنفيذ 
النهج  في  واالستمرار  سليمة،  بطريقة  للقوانين  الصارم 
المرأة. كما  بحقوق  الصلة  ذات  القوانين  بتعديل  المتعّلق 
تهدف هذه السياسات إلى االستمرار في تبّني التدّخالت 
المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة، لما لها من أثر كبير 
رفع  على  والعمل  واالجتماعي،  االقتصادي  التمكين  في 
مع  بالتعاون  المغلوط،  الفكر  على  والتغلب  الوعي، 
والمنظمات  الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع  منظمات 
بقضايا  الخاص  الوعي  رفع  للعمل على  النسوية واإلعالم، 

المرأة والتغلب على هذه الموروثات الثقافية المغلوطة.

وأشار التقرير إلى صدور عديٍد من القوانين والقرارات خالل 
المرأة  حقوق  تدعم  التي   2021 العام  من  األول  النصف 
والفتاة المصرية، لعّل أهمها صدور القانون رقم 10 لسنة 
والخاصة  العقوبات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل   2021
العاملة  القوى  وزير  قراَري  وصدور  اإلناث،  ختان  بجريمة 
كانت  سابقة  قرارات  بإلغاء   2021 لسنة  و44   43 رقمي 
ز ضد المرأة كما ُرِفع الحظر على تشغيل المرأة في عدد  ُتميِّ
والنّص صراحة على حق  والِمهن واألعمال،  الصناعات  من 

المرأة في العمل خالل فترات الليل بناًء على طلبها.

إدارة نظم الحماية البيئية في مصر: نحو تحقيق   .6
المناخ تغّير  لمخاطر  والتصدي  مستدامة  بيئة 

 2030 مصر  رؤية  المستدامة:  التنمية  استراتيجية  أكدت 
الُبعد البيئي للتنمية المستدامة. وتهدف االستراتيجية إلى 
دمج الجوانب البيئية في القطاعات االقتصادية المختلفة، 
على  والحفاظ  الطبيعية،  للموارد  الة  فعَّ إدارة  لتحقيق 

األصول الطبيعية في مصر، وضمان حقوق األجيال القادمة 
التنافسية  القدرة  يدعم  أن  شأنه  من  وهذا  التنمية.  في 
على  القضاء  على  عالوة  عمل،  فرص  ويوجد  االقتصادية، 
عام  دستور  وينّص  االجتماعية.  العدالة  وتحقيق  الفقر 
2014 على أحكام خاصة لحماية البيئة والحفاظ عليها في 
المادتين 45 و46، اللتين تنّصان على فرض التزامات لحماية 

البيئة كركيزة من ركائز التنمية المستدامة.

تأتي مصر في المركز 94 في تصنيف مؤشر األداء البيئي 
لعام 2020 من إجمالي 180 دولة بمجموع 43.3 نقطة 
تحّسن وضعية مصر جاء  أن  إلى  التقرير  22.100 ويشير  من 
نتيجة لتطّور مؤشرات جودة الهواء وخدمات مياه الشرب 
والصرف الصحي، عالوة على انخفاض معدل انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري، نتيجة إصالح سياسات الطاقة، والتوسع 
في استخدامات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة. 
مشكالت  فإن  اُتِخذت،  التي  اإلصالحات  من  الرغم  وعلى 
المحلية  البيئة  سلًبا في  تؤثر  واألرض  والماء  الهواء  تلوث 
الكبير،  واالقتصادي  السكاني  للنمو  ونتيجة  والوطنية. 
ونتيجة إلنتاج كميات كبيرة من النفايات، تواجه مصر عدًدا 
والمياه  الهواء  تلوث  عن  الناجمة  البيئية  المشكالت  من 
والتربة. وباإلضافة إلى ذلك، يضع هذا الوضع ضغًطا كبيًرا 
على الموارد الطبيعية المحدودة في مصر. وبسبب الفرص 
أة   المهيَّ غير  التحتية  البنية  وظروف  المحدودة  االقتصادية 
الهجرة  معدل  في  زيادة  مصر  تشهد  المناطق،  بعض  في 
البيئة  على  إضافية  أعباًء  مما وضع  الحضر  إلى  الريف  من 

الحضرية التي تعاني بالفعل من اإلجهاد.

وُيعّد تلوث الهواء أحد التحديات الصعبة في مصر، والتي 
الجسيمات  إن  العامة.  الصحة  في  كبيًرا  سلبًيا  تأثيًرا  تؤثر 
الدقيقة العالقة، خاصة من نوع PM2.5 لها تأثيرات صحية 
يأتي  األولوية  ذات  الوطنية  المبادرات  بين  ومن  سلبية. 
إنشاء نظام وطني للرصد واإلبالغ والتحقق. وباإلضافة إلى 
ذلك، تعمل الدولة على وضع عديد من البرامج التي تتناول 
تغّير المناخ كجزء من استراتيجيتها للتنمية المستدامة: رؤية 

مصر 2030. 

ووفًقا للتقرير، تعتمد مصر في مواردها للمياه العذبة على 
نهر النيل، بنسبة تقدر بنحو 97%، مما يجعل األمن المائي 
المنبع،  دول  في  تحدث  تطّورات  ألي  كبير  بشكل  عرضة 
باإلضافة إلى التأثيرات المحتملة لتغّير المناخ. كما بات من 
موارد  جميع  من  الفرد  نصيب  متوسط  انخفاض  المتوقع 
الفقر  دائرة  ودخولها  مصر  في  الممكنة  العذبة  المياه 
المائي سريًعا بسبب محدودية الموارد المائية وتزايد أعداد 
مختلفة  مشروعات  لتنفيذ  الحكومة  وتخطط  السكان.23 
ال لموارد المياه، وزيادة توافر موارد  تضمن االستخدام الفعَّ

للمياه العذبة، وتحسين جودة المياه. 

مصر.  رئيسية في  بيئية  ل قضية  فتمثِّ الصلبة،  النفايات  أما 
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النمو  إلى  النفايات  إلنتاج  المتزايدة  الت  المعدَّ وترجع 
والتغيرات  االستهالك،  أنماط  في  والتغّير  السكاني 
التكنولوجيا  مستوى  وانخفاض  النفايات،  خصائص  في 
المستخدمة للتخّلص منها، ونقص التمويل المستدام، وهذا 

يمثل تحدًيا كبيًرا تواجهه الحكومة المصرية.

من  عديًدا  مصر  اّتخذت  فقد  المناخ،  لتغّير  وبالنسبة 
الخطوات في سبيل تحقيق التكيف المناخي، كما وضعت 
التكيف. وأصدر  استراتيجيات  عديًدا من  مؤسسات مختلفة 
مع  للتكيف  الوطنية  االستراتيجية  المصري  الوزراء  مجلس 
الموارد  وزارة  كما وضعت   24.2011 عام  المناخ في  تغّير 
المائية والري استراتيجية تغّير المناخ في عام 2013 التي 
تستهدف التكيف في قطاع المياه،25 وأصدر جهاز شؤون 
البيئة االستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة النوع االجتماعي 
ودور المرأة في تغّير المناخ في مصر.26 وعلى الرغم من أن 
تنفيذ  فإن  مناسبة،  تعتبر  التكيف  وسياسات  الخطط  هذه 

هذه السياسات والخطط ال يزال في مراحله األولى.

جريء  برنامج  تنفيذ  في  المصرية  الحكومة  شرعت  ولقد 
إلصالح دعم الطاقة، يهدف إلى إلغائه تدريجًيا خالل خمس 
الطاقة  خيارات  أحد  المتجددة  الطاقة  وتعتبر  سنوات. 
المستدامة الصديقة للمناخ التي تتبّناها مصر. وتمتلك مصر 
وتهدف  المتجددة،  الطاقة  مصادر  لتطوير  قوية  إمكانات 
عام 2035  المستدامة في مصر حتى  الطاقة  استراتيجية 
إلى تحقيق هدف وطني يتمثل في إنتاج 42% من القدرة 
الكهربائية المركبة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في 
عام 2035. وفي الوقت الحالّي، تمتلك مصر ما يقرب من 
سبيل  وفي  المتجددة.  المركبة  القدرة  من  جيجاوات   5.8
تطوير سوق الطاقة المتجددة، أدخلت مصر تحسينات كبيرة 
ي إلى جذب  على إطار سياسات الطاقة المتجددة، مما أدَّ
مجموعة  الدولة  وتبنت  الخاصة،  االستثمارات  من  مزيد 
التغذية  تعريفة  ذلك  في  بما  التمكينية،  السياسات  من 
صافي  قياس  وسياسة  إلمدادات الطاقة المتجددة، 

االستهالك، والعطاءات التنافسية وإجراءات المناقصات.

البيئة من أجل حماية  لتحسين جودة  الدولة جهوًدا  وتبذل 
إال  حياتهم،  جودة  وتحسين  سّكانها  من  الماليين  صحة 
تسعى  التي  المستقبلية  السياسات  من  عديًدا  هناك  أن 
معالجة  بهدف  التقرير،  أظهر  كما  باعها  اتِّ إلى  الحكومة 
سبيل  فعلى  البيئية.  التحّديات  لبعض  الجذرية  األسباب 
المثال، فإنَّ تغيير عادات االستهالك يتطلب بذل جهود كبيرة 
في مجال التثقيف والتوعية العامة. ومن أجل تغيير أنماط 
االقتصاد  يمرَّ  أن  يجب  المستدامة،  غير  االستهالك واإلنتاج 
المصري بمرحلٍة انتقاليٍة نحو بناء نموذج اقتصادي دائري، 
يقل فيه حرق النفايات والتخّلص منها في مقالب القمامة 
إلى أدنى حٍد ممكن، من خالل التوّسع في عمليتي إعادة 
الحكومي  لإلنفاق  يمكن  كما  االستخدام.  وإعادة  التدوير 
أن يصبح أداًة فعالًة في تحفيز أنماط االستهالك واإلنتاج 
المستدامة في مصر، عن طريق توجيه اإلنفاق الحكومي 

الخضراء.  والمنتجات  الخدمات  نحو  الحكومية  والمشتريات 
أن  خاصة  الخضراء،  السندات  إلى  التوجه  تعزيز  يجب  كما 
الحكومة المصرية قد أصدرت أّول شهادات خضراء في مصر 
بقيمة 750 مليون دوالر لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات 
خضراء في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة 
الطاقة. باإلضافة إلى أن تعزيز الفهم األفضل للترابط بين 
المياه والطاقة والغذاء والسياسة المناخية في مصر، يخلق 
تلّبي  التي  التآزر  وأوجه  المفاضالت  لتحديد  مستنيًرا  إطاًرا 

الطلب على تلك الموارد دون المساس باالستدامة.

الحوكمة: نحو منظومة فعالة إلدارة شؤون   .7
الدولة والمجتمع

بدأت الدولة المصرية خالل السنوات الفائتة الُمضيَّ قدًما 
واضحة  وبرامج  سياسات  خالل  من  الحوكمة  تعزيز  نحو 
ما  وفي  والقطاعات.  والقضايا  المجاالت  مختلف  في 
يتعلق بالحقوق السياسية، هَدف دستور 2014 إلى ترسيخ 
األحزاب  تكوين  حرية  فكفل  والحرية،  الديمقراطية  قيم 

السياسية.

وتجدر اإلشارة إلى أن ظاهرة اإلرهاب التي واجهتها الدولة 
التي  التحديات  تعاظم  في  كبير  بشكل  أسهمت  المصرية 
التنمية الشاملة، والتي  واجهتها الدولة خالل تعزيز عملية 
دت في  تجسَّ التي  االقتصادية  الخسائر  من  عديد  عنها  نتج 
الت الفقر والبطالة، وانخفاض احتياطي العمالت  تزايد معدَّ
الدولة  ونجحت  األجنبية.  االستثمارات  وتراجع  األجنبية، 
المصرية بشكل كبير في تقليص العمليات اإلرهابية بالسير 
في اتجاهين أساسيين؛ األول اتجاه أمني من خالل قطع 
والثاني  ومالحقتها،  اإلرهابية  الجماعات  عن  اإلمدادات 
في  التنموية  المشروعات  إطالق  خالل  من  تنموي  اتجاه 
المناطق األكثر عرضة لوجود هذه الجماعات، باإلضافة إلى 
إطالق المبادرات والحمالت التوعوية لتحصين المجتمع ضد 

اإلرهاب والفكر المتطرف.

في الوقت نفسه، سعت الحكومة المصرية إلى مخاطبة 
ودول  األوروبية  المفوضية  وباألخص  الدولي،  المجتمع 
لقضايا  الشاملة  مصر  رؤية  بشأن  األوروبي،  االتحاد 
االقتصادية  الحقوق  لتشمل  تتسع  والتي  اإلنسان  حقوق 
تسعى  والتي  السياسية،  الحقوق  جانب  إلى  واالجتماعية 
إلى االنفتاح على الرؤى الدولية المختلفة في هذا الشأن، 
مع تأكيد الثوابت والقناعات المصرية وبما ال يمّس سيادة 

الدولة المصرية وأمنها القومي. 

العمل  ممارسة  تنظيم  قانون  صدر  نفسه،  الوقت  في 
األهلي رقم 2019/149 والئحته التنفيذية، والذي يعكس 
أهمية القطاع األهلي باعتباره شريًكا أساسًيا في العملية 
التنموية بما يتضّمنه من مواد تعّزز دور هذا القطاع وتمّكنه 
االستراتيجية  ت  ُأعدَّ كما  بها،  المنوط  أهدافه  تحقيق  من 



25

الوطنية لحقوق اإلنسان )2030-2021(.

اإلصالحات  التقرير  أبرز  الماضية،  العشر  السنوات  وخالل 
العملية  إدارة  شهدتها  التي  والمؤسسية  التشريعية 
الهيئة  ُأنِشئت  فقد  وشفافيتها.  نزاهتها  لتعزيز  االنتخابية 
الوطنية لالنتخابات باعتبارها هيئة مستقلة تعمل على إدارة 
العملية االنتخابية الرئاسية والنيابية والمحلية، وُوِضع عديد 
من الضوابط المتعلقة بتمويل الحمالت االنتخابية، وتعزيز 

رقابة المجتمع المدني للعملية االنتخابية. 

وفي ما يتعلق باإلصالح اإلداري، فقد ُأطِلقت رؤية متكاملة 
لإلصالح اإلداري في عام 2014 بهدف الوصول إلى جهاز 
للمساءلة،  ويخضع  بالحوكمة،  يتسم  ال،  وفعَّ كفء  إداري 
وُيسهم بقوة في تحقيق األهداف التنموية للدولة، وُيعلي 
من رضاء المواطن. وفي إطار تنفيذ هذه الرؤية ومحاورها 
المؤسسي،  والتطوير  التشريعي،  اإلصالح  شملت  والتي 
وبناء القدرات، وميكنة الخدمات الحكومية، وإنشاء قواعد 
نت  تضمَّ التي  اإلجراءات  من  عديًدا  الدولة  ذت  نفَّ البيانات، 
والئحته   2016/81 رقم  المدنية  الخدمة  قانون  إصدار 
منظومة  في  رئيسية  تحول  نقطة  ل  مثَّ والذي  التنفيذية، 

اإلدارة العامة في مصر.

نحو  ل  التحوَّ المصرية  الحكومة  أعلنت   ،2017 عام  وفي 
على  الرقابة  إحكام  على  للعمل  واألداء  البرامج  موازنة 
التي  األداء  بمؤشرات  المالية  المخصصات  وربط  النفقات، 
يمكن من خاللها تقييم البرامج الحكومية، ومن ثمَّ ُتسهم 
وزارة  جهت  واتَّ وكفاءتها.  التنموية  البرامج  فعالية  في 
تحسين  على  للعمل  المصرية  الضرائب  ومصلحة  المالية 
ميكنة  على  الحكومة  عملت  فقد  الضريبية،  المنظومة 
الضريبي،  التهرب  لمكافحة  المصرية،  الضرائب  منظومة 
غير  االقتصاد  ودمج  الضريبي،  التحصيل  الت  معدَّ وزيادة 
الرسمي في االقتصاد الرسمي. وخالل السنوات الماضية 
التي  المالية  التقارير  منظومة  في  ملحوظ  ر  تطوُّ حدث 
ناحية  من  تفصياًل  أكثر  فأصبحت  المالية؛  وزارة  عن  تصدر 
لفهم  الفرصة  يتيح  مما  م،  الُمقدَّ والتحليل  المعلومات 
إلى  باإلضافة  هذا  للدولة.  واالقتصادية  المالية  األوضاع 
الختامية  والحسابات  والمعدلة  المعتمدة  الموازنات  نشر 

وغيرها من وثائق الموازنة األساسية. 

ق بالمتابعة والتقييم؛ أنشأت الدولة المنظومة  وفي ما يتعلَّ
لديها  والتي  وتقييمه،  الحكومي  األداء  لمتابعة  الوطنية 
مجموعة من األهداف، منها رصد أداء جميع أجهزة الدولة 
بإجراءات  القصور  نواحي  لمعالجة  وتقييمها  ومتابعتها 
يضمن  بما  للدولة  العامة  بالموازنة  وترتبط  عاجلة،  تدّخل 
كفاءة تخصيص الموارد.27 كما أنشأت الحكومة المنظومة 
في  ومتابعتها،  االستثمارية  الخطة  إلعداد  المتكاملة 
المساءلة  وتعزيز  التخطيطية  العملية  تطوير  جهود  إطار 

والشفافية والفاعلية العالية في الجهاز اإلداري للدولة.28

على  الماضية  السنوات  خالل  المصرية  الحكومة  وعكفت 
ومكافحة  من  الوقاية  إلى  تهدف  تنفيذية  خطوات  اتخاذ 

ت بكل وضوح  الفساد، تنفيًذا للنصوص الدستورية التي نصَّ
في المادة 218 على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز 
الثاني  اإلصدار  الحكومة  ت  وأعدَّ والشفافية.  النزاهة  قيم 
من االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2019، 
الشفافية  تعزيز  على  الماضية  السنوات  خالل  وعملت 
بعت بوجه عام نهًجا يتعّلق بتحسين عملية  والمشاركة، واتَّ
التواصل مع المواطنين وإطالعهم على مستجدات األمور 
وسائل  خاصة  المتعددة،  الوسائل  خالل  من  المختلفة 

التواصل االجتماعي. 

الدولة  أولويات  رأس  على  الرقمي  التحول  أصبح  وقد 
ناحية  الحوكمة من  تعزيز  أهميته في  إلى  نظًرا  المصرية، 
تحسين الفاعلية وكفاءة اإلنفاق، والحّد من الفساد بجميع 
أشكاله، وتعزيز االستجابة، وتحسين عملية المساءلة. وفي 
عام 2019 أطلقت الحكومة المصرية منظومة المدفوعات 
المالية  أداء  رفع  إلى  تهدف  التي  الحكومية  اإللكترونية 
العامة من خالل اإلدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية، 
ورفع كفاءة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وأدائها. أما في 
اتجه  فقد  المستدامة،  التنمية  أهداف  بتوطين  يتعّلق  ما 
كفل  إذ  المحلية،  اإلدارة  تمكين  إلى   2014 عام  دستور 
إلى  والمالية واالقتصادية سعًيا  اإلدارية  الال مركزية  دعم 
القانوني  لإلطار  بالنسبة  أما  االجتماعية.  العدالة  تحقيق 
الخاص بدعم عملية توطين أهداف التنمية المستدامة، فقد 
ت الحكومة المصرية مشروَعي قانوني التخطيط العام  أعدَّ
الدستورية  النصوص  مع  اتساًقا  المحلية،  واإلدارة  للدولة 

المتعلقة بالال مركزية.

وتسعى السياسات الحكومية المستقبلية إلى تحسين أداء 
مصر في المؤشرات الدولية واإلقليمية للحوكمة ومكافحة 
الفساد من خالل تعزيز التحول الرقمي، الذي أثبت أهميته 
أثبت  كما  المستجد،  كورونا  فيروس  أزمة  خالل  الكبرى 
أهمية اإلنفاق عليه واالستثمار فيه خالل السنوات الماضية. 
وتنظر الحكومة إلى قضية التحول الرقمي باعتبارها جزًءا 
يتضمن قضايا  الذي  الرقمي  الشمول  أكبر، وهو  إطار  من 
التحول الرقمي واألمن السيبراني، والقضايا المتعلقة بتعزيز 
القدرات الرقمية لجميع أفراد المجتمع، ضماًنا لحقِّ األفراد 
في التنمية بصورتها الحديثة والمواكبة للمتطلبات الحالية. 
كذلك تسعى الحكومة إلى تمكين اإلدارة المحلية بتسريع 
إلى  باإلضافة  ذكرها،  السابق  الصلة  ذات  القوانين  إصدار 
هة للمحافظات وفًقا للمعادالت  زيادة االستثمارات الموجَّ
بين  التنموية  الفجوات  اعتبارها  في  تأخذ  التي  التمويلية 
المحافظات المختلفة، فضاًل عن دعم بناء القدرات المحلية 
الحكومة  وتهدف  المحلية.  االنتخابات  إلجراء  واالستعداد 
إلى االستمرار في تعزيز االتصال الحكومي واّتباع نهج أكثر 
عرضها،  وطريقة  المعلومات  تداول  في  وتفصياًل  شفافية 
وتقديم آليات تغذية مرتّدة تسمح للمواطنين بإبداء آرائهم 
والقطاع  الحكومة  بين  والتنسيق  والتعاون  عليها.  والرد 
المدني، والمواطن نفسه. فلكل منهم  الخاص والمجتمع 

دور ومسؤولية في تعزيز الحوكمة.
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اإلطار المفاهيمي والمنهجية

اإلطار المفاهيمي
والذي  اإلنسان،  حقوق  من  حًقا  التنمية  في  الحق  ُيعّد 
منها  المبادئ،  من  عديد  مراعاة  ضرورة  جنباته  بين  يحمل 
وفًقا  القانون،  واحترام  والمساواة  والسلم  المشاركة 
العامة  الجمعية  عن  الصادر  التنمية”  في  “الحق  إلعالن 
الدول في مادته  1986، والذي حثَّ  المتحدة عام  لألمم 
الثامنة على “اتخاذ التدابير الالزمة إلعمال الحق في التنمية 
الموارد  إلى  الوصول  في  للجميع  الفرص  تكافؤ  وضمان 
واإلسكان  والغذاء  الصحية  والخدمات  والتعليم  األساسية 
والعمل والتوزيع العادل للدخل، واتخاذ تدابير فعالة لضمان 
إجراء  وينبغي  التنمية,  عملية  في  نشط  بدور  المرأة  قيام 
إصالحات اقتصادية واجتماعية مناسبة بقصد استئصال كل 

المظالم االجتماعية”.1

األمم  تتبناه  الذي  البشرية  التنمية  مفهوم  جاء  ثمَّ  ومن 
الحقيقية  الثروة  باعتبارهم  “البشر  عن  ليتبلور  المتحدة 
لألمم”، وفق ما ذكره التقرير األول للتنمية البشرية الصادر 
في عام 1990، والذي أكد أن النمو االقتصادي في حد 
ذاته وسيلة، ولكنه ليس الهدف الرئيسي للتنمية. والتنمية 
البشرية عملية توسيع نطاق خيارات البشر، ومن الممكن أن 
ثالثة  هناك  أن  إال  الزمن،  عبر  متغيرة  الخيارات  هذه  تكون 
والحصول  صحية  حياة  توفير  هي  للبشر،  رئيسية  خيارات 
للعيش في  الالزمة  الموارد  المعرفة، والوصول إلى  على 
مستوى الئق. ومن ثمَّ إذا كانت هذه الخيارات الثالثة غير 
يستطيع  لن  التي  الفرص  عديد من  متاحة فسيكون هناك 
البشر الوصول إليها،2 فكلما استطاع البشر كسب القدرات 
سع  والمهارات والتمتع بالفرص الستخدام تلك المهارات، اتَّ
البشرية  التنمية  إن  القول  نطاق خياراتهم. ومن هنا يمكن 

تعكس التوازن بين القدرات والفرص.3

أما التنمية المستدامة فهي “التنمية التي ُتلّبي احتياجات 
تلبية  على  القادمة  األجيال  بقدرة  المساس  دون  الحاضر 
في  المستدامة  التنمية  تأخذ  وال  الخاصة.”4  احتياجاتها 
فقط،  للتنمية  واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد  اعتبارها 
شاملة.  تنمية  فهي  ثمَّ  ومن  أيًضا.  البيئية  األبعاد  وإنما 
السبعة  األهداف  ظهرت  المفهوم  هذا  من  وانطالًقا 
في  عليها  التصديق  جرى  والتي  المستدامة،  للتنمية  عشر 
عام 2015 من الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم 
اها تلك الدول  المتحدة باعتبارها األجندة التنموية التي تتبنَّ

حتى عام 2030. 

ولعّل الربط بين أهداف التنمية المستدامة والتنمية البشرية 
ل في أن أهداف التنمية المستدامة ُتعد وجهة التنمية،  يتمثَّ
إلى  الوصول  على  تساعد  التي  هي  البشرية  التنمية  وأن 
البشرية  التنمية  بين  روابط مشتركة  الوجهة.5 وهناك  تلك 

قضايا  على  ز  يركِّ فكالهما  المستدامة،  التنمية  وأهداف 
محورية مثل الحدِّ من الفقر، والحدِّ من أوجه عدم المساواة، 
وضمان المساواة بين الجنسين وغيرها.6 ولكن يمكن القول 
المستدامة  التنمية  تحقيق  على  تساعد  البشرية  التنمية  إن 
المستدامة  التنمية  أهداف  تفوق  ولكنها  عامة،  بصفة 

األممية والمحددة بنهاية 2030. 

تعزيز  على  تساعد  التي  المحفزات  من  عدد  وهناك 
االقتصادية  اإلصالحات  في  تتمثل  والتي  البشرية  التنمية 
واالحتوائي  االقتصادي  النمو  من  تعزز  التي  واالجتماعية 
االستثمار  إلى  باإلضافة  الرفاه،  وتعزيز  الفقر  من  والحّد 
في رأس المال البشري، وتعزيز االستدامة البيئية، وتمكين 
الدراسات  من  عديد  ويؤكد  الحوكمة.  وتعزيز  المرأة، 
االقتصادي  النمو  بين  للعالقة  قت  تطرَّ التي  اإلمبريقية 
والتنمية البشرية، أن العالقة بين المتغيرين متباَدلة؛ فبينما 
التنمية  لتحسين  الالزمة  الموارد  االقتصادي  النمو  يقدم 
من  البشرية  بالتنمية  المتعلقة  األوضاع  فتحسين  البشرية، 
الممكن أن يكون له أثر إيجابي في تعزيز النمو االقتصادي 
االقتصادية،  اإلصالحات  بين  عالقة  هناك  أن  كما  أيًضا.7 
ما  التحتية والنمو االقتصادي، فكلَّ البنية  خاصة في مجال 
في  واالستثمار  االقتصادية  باإلصالحات  الدولة  اهتمت 
لديها.8  البشرية  التنمية  مؤشرات  نت  تحسَّ التحتية،  البنية 
االقتصادي  لإلصالح  الوطني  البرنامج  أسفر  مصر؛  ففي 
والمشروعات  التحتية  البنية  في  واالستثمار  واالجتماعي 
الت  القومية الكبرى عن نتائج إيجابية انعكست على معدَّ
إيجاًبا في مؤشرات  يؤثر  مما  والبطالة،  االقتصادي  النمو 

التنمية البشرية.

عديٌد من  ُعني  االجتماعي، فقد  بالشق  يتعلق  ما  أما في 
الدراسات بدراسة أثر اإلنفاق االجتماعي في التنمية البشرية، 
وخُلص في مجمله إلى أن زيادة هذا النوع من اإلنفاق يؤثر 
الت التنمية البشرية,9 وتحديًدا، فإن اإلنفاق  إيجاًبا في معدَّ
في  إيجاًبا  يؤثر  للفقراء  الموجهة  السياسات  على  العام 
الرفاه.10 وتناولت األدبيات أثر خدمات الحماية االجتماعية 
مثل شبكات األمان االجتماعي في الحد من الفقر وتعزيز 
األكثر  للفئات  الخدمات  توفير  من خالل  االقتصادي  النمو 
النمو  محفزات  أحد  البرامج  هذه  تعتبر  ثّم  ومن  احتياًجا، 
برامج  أهمية  المصرية  الدولة  أدركت  وقد  االحتوائي.11 
ذت  فنفَّ االجتماعي،  األمان  وشبكات  االجتماعية  الحماية 
نوعية في  نقلة  التي أحدثت  الجذرية  التحوالت  عديًدا من 
ذات  الحمائية  الوظيفة  من  االجتماعية  الحماية  وظائف 
بهدف  والتعزيزية،  الوقائية  الوظائف  إلى  اإلغاثي  الطابع 

تمكين الفئات األكثر احتياًجا.

وفي ما يتعلق برأس المال البشري؛ أكد عديد من الدراسات 
لتعزيز  الرئيسية  العوامل  كأحد  البشري  المال  رأس  أهمية 
التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي على المدى القصير 
اإلنفاق  زيادة  أن  الدراسات  هذه  أكدت  وقد  والطويل.12 
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البشرية,13  التنمية  تعزيز  في  ُتسهم  والتعليم  الصحة  على 
الرعاية  في  إيجابية  آثار  لها  اإلنفاق  هذا  في  الزيادة  وأن 
األمية  الت  ومعدَّ األطفال،  وفاة  الت  ومعدَّ الصحية، 
باعتبارها  الصحة  أهمية  إلى  ونظًرا  بالمدارس.14  وااللتحاق 
من  نه  تتضمَّ بما  البشرية  للتنمية  األساسية  العناصر  أحد 
جوانب اإلنفاق والعمر المتوقع عند الوالدة، فقد اتجه عديٌد 
الصحة  على  اإلنفاق  بين  العالقة  دراسة  إلى  البحوث  من 
زيادة اإلنفاق على الصحة  أثبت أن  والنمو االقتصادي، ما 
الت النمو االقتصادي,15 ومن ثّم  تؤثر إيجاًبا في ارتفاع معدَّ
على  ينطبق  نفسه  واألمر  البشرية.  التنمية  إيجاًبا في  تؤثر 
التعليم، فقد أثبتت الدراسات أنه كلما ارتفع اإلنفاق على 
الت النمو االقتصادي,16  التعليم، أدى ذلك إلى ارتفاع معدَّ
ومن ثمَّ تحسن مستويات التنمية البشرية. وقد جاء دستور 
والصحة،  التعليم  على  اإلنفاق  أهمية  ليؤكد   2014 عام 
الحكومة  بعته  اتَّ ما  وهو  اإلنفاق،  هذا  زيادة  على  ونصَّ 
اإلنفاق  زيادة  بأن  إيماًنا  الماضية،  األعوام  خالل  المصرية 
العام على هذه الخدمات سوف تعّزز من مستويات التنمية 
البشرية في الدولة. أما في ما يتعلق بالسكن، فقد أشارت 
الدراسات إلى العالقة الطردية الموجبة بين السكن والنمو 
مناسبة  بأسعار  السكن  فتوفير  واالجتماعي،  االقتصادي 
ز من النمو االقتصادي،17 كما أن االستثمار في اإلسكان  ُيعزِّ
صحة  في  كبير  أثر  له  يكون  أن  الممكن  من  االجتماعي 
المستفيدين منه ورفاههم، باإلضافة إلى تعزيز المساواة 
القادرين  غير  أو  الدخل  لمحدودي  السكن  توفير  خالل  من 
على الحصول على مسكن مالئم، فضاًل عن المساهمة في 
جهت إليه الدولة  الت الفقر.18 وهو األمر الذي اتَّ تقليل معدَّ
تعزيز  على  حرصت  إذ  الماضية،  السنوات  خالل  المصرية 
السكن الالئق والقضاء على المناطق السكنية غير اآلمنة، 
تمكين  على  للعمل  االجتماعي  اإلسكان  بتوفير  واهتمت 

أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.

نجد  والبيئة،  البشرية  التنمية  بين  بالعالقة  يتعلق  ما  وفي 
سبيل  فعلى  البيئية،  بالعوامل  تتأثر  البشرية  التنمية  أن 
المثال يتأثر األشخاص، خاصة األطفال، بتلوث الهواء الذي 
إلى  باإلضافة  الوفيات،  الت  معدَّ في  ارتفاع  عنه  ينتج  قد 
النظافة،  وعدم  المحسنة،  غير  الصحي  الصرف  خدمات 
أحد  عنها  الناتجة  واألضرار  الطبيعية  الكوارث  تمّثل  كما 
العوامل الرئيسية التي تؤثر في حياة األشخاص19 وقدرتهم 
والفرص المتاحة. وعادة ما يكون األشخاص األكثر احتياًجا 
هم األكثر عرضة لتلوث الماء والهواء، واألكثر عرضة أيًضا 
الموارد  قلة  إلى  يؤدي  الذي  األمر  الطبيعية،  للكوارث 
البيئة  القضايا  أهمية  إلى  ونظًرا  الفقر.20  الت  معدَّ وزيادة 
في تحقيق التنمية البشرية، أفرد تقرير التنمية البشرية منذ 
العام 2011 مؤشرات عن االستدامة البيئية مثل إمدادات 
الطاقة األولية، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واختلفت 
ففي  التقرير،  من  الالحقة  األعوام  في  المؤشرات  تلك 
مؤشرات  البيئية  االستدامة  مؤشرات  تضمنت   2013 عام 

عن انبعاثات غازات االحتباس الحراري، والموارد الطبيعية، 
واآلثار المتعلقة بأعداد الوفيات بسبب الكوارث الطبيعية.21 
للقضايا  البشرية  التنمية  تقرير  أواله  الذي  االهتمام  ولعل 
إضفاء  محاولة  على  الباحثين  من  عدًدا  حّث  قد  البيئية 
وتضمينها  كمية-  دراسات  خالل  -من  البيئية  المؤشرات 
في  التوازن  تحقيق  بهدف  البشرية  التنمية  مؤشر  ضمن 
مفهوم التنمية البشرية.22 وتولي الدولة المصرية اهتماًما 
الفترة  المناخ، واتجهت خالل  بتغّير  المتعلقة  للقضايا  كبيًرا 
يسهم  بما  المتجددة  الطاقة  في  االستثمار  إلى  الماضية 
في تقليل االنبعاثات ويوفر مجموعة من الفرص الصديقة 
نفسه  الوقت  وفي  المناخ  مخاطر  من  للتخفيف  للمناخ، 

تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة.

أما في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والتنمية البشرية، 
في  سلًبا  ذلك  ر  أثَّ الجنسين،  بين  الفجوة  اتسعت  فكلما 
ر  تؤثِّ الجنسين  بين  فالمساواة  البشرية.23  التنمية  الت  معدَّ
باإليجاب في خدمات التعليم والصحة والحماية االجتماعية 
والعمل، وتؤثر األعراف والعادات االجتماعية على المساواة 
في الحصول على الموارد والخدمات بين الرجل والمرأة.24 
إيجابية  عالقة  وجود  إلى  الدراسات  من  عديد  خُلص  وقد 
كانت  فكلما  االقتصادي،25  والنمو  المرأة  تمكين  بين 
التعليم  المرأة من خدمات  لتمكين  داعمة  هناك سياسات 
الت النمو  ى ذلك إلى ارتفاع معدَّ والصحة وسوق العمل، أدَّ
البشرية.26  التنمية  مستويات  تحّسن  ثمَّ  ومن  االقتصادي، 
السياسي  التمكين  تعزيز  المصرية على  الدولة  وقد عملت 
األمر  المصرية،  المرأة  وحماية  واالجتماعي  واالقتصادي 
صفوف  بين  البطالة  الت  معدَّ على  إيجاًبا  انعكس  الذي 
وتعزيز  السياسية،  الحياة  في  مشاركتها  ومستوى  المرأة 

ُسبل حمايتها. 

من  البشرية  التنمية  في  الحوكمة  أثر  إلى  النظر  ويمكن 
خالل الدور الذي تلعبه الحوكمة في تعزيز كفاءة الخدمات 
أن  الدراسات  أثبتت  فقد  البشرية،  بالتنمية  العالقة  ذات 
قة  المتعلِّ للنتائج  أساسًيا  محدًدا  ُتعّد  المؤسسية  القدرات 
النمو  وتعزيز  بالتعليم،  االلتحاق  وتحسين  الصحية،  بالنظم 
االقتصادي.27 ولقد أثبت عديٌد من األبحاث العالقة الوثيقة 
فعالية  إن  إذ  البشرية،  والتنمية  الحوكمة  مبادئ  بين 
التنظيمية والشفافية  القانون والجودة  الحكومة وسيادة 
ومكافحة الفساد تسهم في تحقيق التنمية البشرية، فكلما 
الت التنمية  كانت مستويات الحوكمة مرتفعة، ازدادت معدَّ
البشرية.28 ولعّل ذلك يظهر جلًيا في الدول المتقدمة ذات 
األداء المرتفع في مؤشرات الحوكمة، مثل النمسا وبلجيكا 
والدنمارك وألمانيا، وغيرها، إذ إن لديها مستويات مرتفعة 
من التنمية البشرية.29 وتشير المؤشرات المتعلقة بالحوكمة 
السابقة،  الفترات  عن  مصر  أداء  في  ملحوظ  تحسن  إلى 
نتيجة لعديد من اإلصالحات في المجاالت المختلفة، خاصة 
إضافة  الفساد،  ومكافحة  اإلداري  اإلصالح  مجاالت  في 
المصري  الدستور  كفلها  التي  السياسية  اإلصالحات  إلى 
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في عام 2014، وهو األمر الذي سوف ينعكس إيجاًبا على 
تعزيز التنمية البشرية. 

2021 في جوهره  التنمية البشرية المصري  ويرتكن تقرير 
الثروة  هم  و”البشر  التنمية”  في  “الحق  مبدأي  إلى 
الحقيقية لألمم”، إيماًنا بأن اإلنسان محور التغيير والتنمية. 
ويرى التقرير أن هناك مجموعة من المداخل لتحقيق هذين 
الت التنمية البشرية في مصر،  المبدأين، ومن ثمَّ تحسين معدَّ
وتتمثل هذه المداخل في االستثمار برأس المال البشري، 
وتعزيز اإلصالح االقتصادي واالجتماعي، وتعزيز االستدامة 
البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز الحوكمة. وينظر التقرير إلى 
كٍل من تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة باعتبارهما قضيتين 

المثال  متقاطعتين مع كل المداخل األخرى. فعلى سبيل 
يتطلب اإلصالح االقتصادي واالجتماعي سياسات متوازية 
ب مؤسسات  لتمكين المرأة اقتصادًيا واجتماعًيا، كما يتطلَّ
ن من تنفيذ سياسات اإلصالح بفاعلية  قوية وداعمة تتمكَّ
تؤّدي  لن  زات  الُمحفِّ هذه  أن  التقرير  يرى  كما  وكفاءة. 
لِبنات أساسية  التنمية البشرية، وإنما هي  فقط إلى تعزيز 
هنا  المعني  وليس  المستدامة،  التنمية  تحقيق  مسار  في 
المستدامة  التنمية  تحقيق  وإنما  فقط،  األممية  األهداف 
ح الشكل التالي  بشكل عام حتى ما بعد عام 2030. ويوضِّ
اإلطار المفاهيمي الذي يعتمد عليه تقرير التنمية البشرية 

المصري 2021.

ويرصد تقرير التنمية البشرية المصري 2021 مسيرة الدولة 
على  الضوء  بإلقاء  ويحّللها  الماضي  العقد  خالل  المصرية 
التنمية”.  في  “الحق  منظور  من  البشرية  التنمية  محفزات 
لإلصالحات  المستقبلي  المسار  التقرير  هذا  ويناقش 
هو  ما  ضوء  في  المصرية  الدولة  اتخذتها  التي  المختلفة 
الفكر  تطّور  إطار  وفي  واستراتيجيات،  خطط  من  ُمعّد 
والخبرات  والتجارب  العالمي  المستوى  على  التنموي 
تحليل  على  منهجيته  في  التقرير  ويعتمد  الناجحة.  الدولية 
التشابكات  تعكس  قضايا  وإثارة  والبيانات  المؤشرات 

والتداخالت بين المتغيرات المختلفة، والتأثير المتبادل بينها، 
والذي يعكس التداخل بين أبعاد التنمية الثالثة االقتصادية 
ُأطر  وضع  على  التحليل  يعتمد  كما  والبيئية.  واالجتماعية 
اتخذتها  التي  واإلجراءات  للسياسات  وشاملة  متناسقة 
الدولة خالل السنوات السابقة في سياقات تتماشى مع 
منظمات  تقارير  تعكسه  الذي  العالمي  التنموي  الفكر 
المستدامة. كما  التنمية  وأجندة  المختلفة  المتحدة  األمم 
فيروس  انتشار  النعكاسات  كبيرة  أهمية  التحليل  يعطي 

كورونا المستجّد على القضايا التي ُتعالج في التقرير.

محفزات التنمية البشرية المستدامة الالزمة لكفالة الحق في التنمية

الحوكمة

تعزيز البيئة واستدامتها

التنمية االجتماعية

التنمية 
البشرية 

المستدامة

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
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المنهجية وعملية إعداد التقرير
منهجية  على   2021 المصري  البشرية  التنمية  تقرير  يقوم 
مصادر  من  مختلفة  مجموعة  على  فيها  اعتمد  تحليلية 
البيانات األولية والثانوية. فقد أجرى الخبراء القائمون على 
إعداد التقرير عدًدا من المقابالت الشخصية مع مجموعات 
المتعلق  الفهم  لتعميق  القرار،  وصّناع  المختصين  من 
جانب  إلى  المختلفة،  والسياسات  القضايا  من  بمجموعة 
التقرير  واعتمد  والمعلومات.  البيانات  بعض  من  التحقق 
المحلية  المصادر  في  المتاحة  البيانات  استخدام  على 
واإلقليمية والدولية، ومتابعة مؤشرات نتائج تنفيذ أهداف 
قواعد  أهم  ومن  والوطنية،  األممية  المستدامة  التنمية 
الديموغرافي  الوضع  تحليل  على  ساعدت  التي  البيانات 
والقطاعي  الكلي  المستوى  على  االقتصادي  واألداء 
 ،2018/2017 لعام  االقتصادي  التعداد  والجغرافي، 
 ،2019  ،2017  ،2015 لألعوام  واإلنفاق  الدخل  ومسح 
والتعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت للعام 2017، 
الختامية،  والحسابات  للدولة  العامة  الموازنة  وبيانات 
وبيانات الحسابات القومية لألعوام العشرة الماضية. كذلك 
المصري  المركزي  البنك  بيانات  قاعدة  على  التقرير  اعتمد 

بشأن المؤشرات النقدية ومؤشرات التجارة الخارجية.

التنمية  تقارير  من  مجموعة  على  أيًضا  التقرير  واعتمد 
البشرية، سواء على المستوى الدولي أو العالمي، والتي 
كان لها أثر كبير في إجراء المقارنات مع الدول المختلفة، 
وإثراء اإلطار المفاهيمي لهذا التقرير. فضاًل عن ذلك، اعتمد 
دستور  في  المتمثلة  الوثائق  من  مجموعة  على  التقرير 
الوطنية  والتقارير  المختلفة،  واللوائح  القوانين   ،2014
والدولية، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، 
 ,2030 المصرية  المرأة  لتمكين  الوطنية  واالستراتيجية 
لمكافحة  الوطنية  واالستراتيجية  اإلداري،  اإلصالح  ورؤية 
الفساد، وتقارير المراجعة الطوعية الوطنية، باإلضافة إلى 
التقييم  تقرير  في  الواردة  والبيانات  المختلفة  اإلحصاءات 
الذاتي في إطار اآللية اإلفريقية لمراجعة النظراء، باإلضافة 
إلى التقارير والبيانات الصادرة عن المجلس القومي للمرأة 
ومرصد المرأة المصرية المتعلقة بإدراك المصريين ما يخّص 
وتقليص  المرأة،  وحقوق  للمرأة،  االقتصادية  المشاركة 
الفجوة بين الجنسين في التعليم وليس التشغيل، والمرأة 

في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

من  عدًدا  وتحلل  ترصد  فصول  ستة  على  التقرير  ويشتمل 
وتتمثل  الماضية.  العشر  السنوات  خالل  التنموية  القضايا 
البشري،  المال  رأس  في  االستثمار  في  القضايا  هذه 
والتنمية االقتصادية، والحماية االجتماعية، وتمكين المرأة، 
إلى  التقرير  ُكّتاب  سعى  وقد  والحوكمة.  البيئة،  وتعزيز 
ضمان االّتساق والتشابك بين فصول التقرير على المستوى 

المفاهيمي ومستوى البيانات المستخدمة.

فيروس  انتشار  النعكاسات  كبيرة  أهمية  التحليل  ويعطي 
كورونا المستجد على القضايا التي ُتعاَلج في التقرير، دون 
لة في  والمتمثِّ إعداده،  وراء  األساسية من  الفكرة  إهمال 
الماضية  السنوات  خالل  المصري  التنموي  المسار  قراءة 
والسياسات  التوجهات  من  عام  إطار  وتقديم  وتحليله، 

المستقبلية بشأن القضايا المثارة في التقرير. 

ذا  ذلك  كان  كلما  المقارنات،  من  مجموعة  التقرير  م  وقدَّ
الدول  من  عدد  مع  التقرير،  ُكّتاب  نظر  وجهة  من  جدوى 
مصر  تسبق  التي  العشر  الدول  باألساس  وهي  األخرى، 
2019 و2020، ودول  لعامي  البشرية  التنمية  في مؤشر 
الدول  باستثناء  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
النفطية، والدول ذات الدخل المتوسط وفًقا لتصنيف البنك 

الدولي.

ولقد أدرج التقرير مجموعة من “األطر” التي تقدم الخبرات 
وإلقاء  إلبرازها  المختلفة  فصوله  داخل  الناجحة  المصرية 
الضوء عليها في سياق التقرير، مثل مبادرة دعم صحة المرأة 
المصرية، وحوكمة نظام التأمين الصحي، واإلجراءات التي 
كورونا،  فيروس  انتشار  مع  للتعامل  الحكومة  اتخذتها 

واألكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. 

سمت عملية إعداد التقرير بالتعاون بين أجهزة الحكومة  واتَّ
والتنمية  التخطيط  وزارة  رأسها  وعلى  المختلفة،  المصرية 
لتوفير  التقرير،  هذا  إعداد  على  والقائمين  االقتصادية، 
المعلومات والوثائق والبيانات الالزمة. وقد راجعه مراجعة 
شاملة مجموعة من الخبراء والمختصين في المجاالت ذات 
الصلة بموضوعاته. وتضمنت مجموعُة الخبراء وزراء سابقين، 
االقتصاد  في  وخبراء  الجامعات،  وأساتذة  بحثية،  ومراكز 
وممثلي  االجتماعية،  والسياسات  السياسية  والعلوم 

المجتمع المدني. 





الفصل األول

االستثمار في البشر:

نحو نظام عصري للتعليم والصحة والسكن الالئق 
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المقومات  أحد  البشري  المال  رأس  في  االستثمار  ل  ُيمثِّ
األصيلة  الحقوق  من  وهو  المجتمع،  بناء  في  األساسية 
إذ  المستدامة؛  التنمية  عملية  جوهر  يعتبر  كما  لإلنسان، 
والعوائد  المكاسب  من  بمجموعة  االستثمار  ذلك  يرتبط 
الشخصية واالجتماعية المباشرة وغير المباشرة والتي تجعل 
دوره أساسًيا في تحقيق األهداف المختلفة للتنمية بجميع 
شّك  ال  ومما  والبيئية.  واالجتماعية  االقتصادية  أبعادها 
أعلى  ومستوى  أفضل,  بصحة  المتمتعين  األفراد  أن  فيه، 
المجتمعات  خدمة  في  مساهمة  األكثر  هم  التعليم,  من 
التي ينتمون إليها، إذ إنهم أكثر قدرة على العمل واإلنتاج 
التكّيف  أو  المشكالت,  وحل  األزمات  ومواجهة  واالبتكار 
معها مقارنة باألفراد األقل منهم صحة وتعليًما، كما أنهم 
أكثر وعًيا ومياًل إلى اّتباع أنماط إنتاج واستهالك مستدامة 
قدرة  أكثر  أيًضا  وهم  والمناخية،  البيئية  للتحديات  ى  تتصدَّ
على تحقيق مستويات أعلى من الدخل الشخصي تمّكنهم 
من الخروج من دائرة الفقر وتضمن لهم المستوى المقبول 
ملف  يحظى  ما  عادة  األسباب،  ولتلك  المعيشة.  من 
أغلب  في  القرار  صانعي  باهتمام  البشر  في  االستثمار 
الدول، كما يأتي على قائمة أولويات اإلنفاق للحكومات.1

كذلك، ُيعّد الحق في السكن الالئق أحد المحاور األساسية 
العمل  فإن  لذلك  كرامته،  على  والحفاظ  اإلنسان  لحقوق 
لتعزيز الحق في السكن الالئق  الرامية  زيادة الجهود  على 
المداخل  من  ويعتبر  جّلها،  التنموية  العملية  على  ينعكس 
األساسية لالستثمار في البشر. ووفًقا للجنة األمم المتحدة 
السكن  في  الحق  فإن  واالجتماعية؛  االقتصادية  للحقوق 
الالئق يجب النظر إليه نظرة أكثر شمواًل ليمّثل “الحق في 

العيش في مكاٍن ما بأمان وسالم وكرامة”.2

البشري  المال  رأس  بتنمية  العالمي  االهتمام  تبلور  وقد 
واالستثمار في الصحة والتعليم والسكن الالئق في أجندة 
2030 للتنمية المستدامة والصادرة عن األمم المتحدة في 
ص اثنان من األهداف األممية للتنمية  سبتمبر 2015، إذ ُخصِّ
بالصحة  المتعلقة  المختلفة  األبعاد  لمناقشة  المستدامة 
والتعليم، وهما: الهدف الثالث “ضمان تمتع الجميع بأنماط 
والهدف  األعمار”،  جميع  في  وبالرفاهية  صحية  عيش 
الرابع “ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على 
للجميع”.3  الحياة  مدى  م  التعلُّ فرص  وتعزيز  الجيد  التعليم 
“المدن  عشر  الحادي  الهدف  مقاصد  أحد  ل  يتمثَّ كذلك، 
حصول  ضمان  في  المستدامة”  المحلية  والمجتمعات 
وآمنة  مالئمة  أساسية  وخدمات  مساكن  على  الجميع 
بحلول  الفقيرة  األحياء  مستوى  ورفع  التكلفة،  وميسورة 

عام 4.2030

باهتمام  حظي  قد  البشر  في  االستثمار  ملف  كان  وإذا 
المصرية من خالل إدخال إصالحات  الدولة  دائم من جانب 
تستهدف  والصحة  التعليم  نظم  على  متعددة  وتحسينات 
فإن  للمواطنين،  الخدمات  إتاحة  في  التوسع  باألساس 
الوقت  ذات  في  شهدت  قد  الماضية  القليلة  السنوات 

بإدخال  الدولة  جانب  من  واضًحا  وتوجًها  حقيقًيا  التزاًما 
إصالحات تستهدف التركيز على األبعاد المتعلقة بالجودة 
والتنافسية. وقد تبلور ذلك التوجه من خالل الدستور المصري 
لدور  واضح  بشكل  خ  رسَّ والذي   ،2014 عام  في  الصادر 
الدولة في تقديم خدمات التعليم والبحث العلمي والصحة 
وبمستوى من  المواطنين،  لجميع  الالئق كحق  واإلسكان 
الجودة يتفق مع المعايير العالمية. فضاًل عن ذلك، خصصت 
استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ثالثة محاور 
كاملة لطرح الرؤية االستراتيجية للحكومة ومناقشتها في 
2030، محورين  عام  البشر حتى  باالستثمار في  يتعلق  ما 
ضمن الُبعد االجتماعي، هما “الصحة” و“التعليم والتدريب”، 
واالبتكار  “المعرفة  هو  االقتصادي،  البعد  ضمن  ومحوًرا 
الُبعد  ضمن  محور  تخصيص  عن  فضاًل  العلمي”،  والبحث 
بـ“التنمية  الخاصة  الرؤية  لمناقشة  لالستراتيجية  البيئي 
التنفيذ  بأن  المصرية  الدولة  إيمان  على  وبناًء  العمرانية”.5 
وتحقيق  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  الناجح ألجندة 
إال  ى  يتأتَّ لن  المستدامة  للتنمية   2030 رؤية مصر  أهداف 
البشري،  المال  رأس  االستثمار في  على  التركيز  من خالل 
في  إصالحات  لتحقيق  والموارد  االهتمام  من  مزيٌد  ه  ُوجِّ
قطاعات الصحة والتعليم وتوفير السكن الالئق، تستهدف 
بناء وتطوير قوة بشرية مؤهلة وقادرة على أن  باألساس 

تقود مسيرة التنمية. 

باألساس  التقرير  من  الفصل  هذا  يركز  السياق،  هذا  في 
البشر  االستثمار في  مجال  المصرية في  الدولة  دور  على 
والسكن  والصحة  العلمي  والبحث  التعليم  بمجاالت 
الجزء  يقدم  األجزاء.  من  ذلك في مجموعة  ويأتي  الالئق، 
المال  رأس  في  االستثمار  أهمية  عن  مختصرة  نبذة  األول 
به.  المرتبطة  واالجتماعية  الشخصية  والمكاسب  البشري 
المرتبطة  المؤشرات  في  مصر  أداء  الثاني  الجزء  ويتناول 
الثالث  الجزء  أما  البشري.  المال  ورأس  البشرية  بالتنمية 
بإتاحة  الخاصة  المؤشرات  أهم  تطّور  بمراجعة  فيهتم 
السنوات  خالل  والصحة  التعليم  نظم  وتنافسية  وجودة 
العشر األخيرة. ويناقش الجزء الرابع جهود الدولة في مجال 
اإلسكان  في  االستثمار  خالل  من  الالئق  اإلسكان  توفير 
مرافق  وتوفير  العشوائيات  مشكالت  وحّل  االجتماعي 
على  فيركز  الخامس  الجزء  أما  الصحي.  والصرف  المياه 
الجهود التي تبنتها الدولة لتطوير نظم التعليم والصحة، من 
وأهم  الصلة  ذات  القطاعية  االستراتيجيات  مناقشة  خالل 
َذت  وُنفِّ ُأطِلقت  التي  واإلجراءات  والمبادرات  السياسات 
للجوانب  تحلياًل  السادس  الجزء  ويقدم  استكمالها.  جاٍر  أو 
الحكومي على قطاعات  اإلنفاق  بتطّور  المتعلقة  المالية 
العامين  بين  الفترة  خالل  واإلسكان  والصحة  التعليم 
السابع،  الجزء  أما  و2020/2019.   2011/2010 الماليين 
فيعرض استجابة قطاعي التعليم والصحة في مصر لجائحة 
مجموعة  الثامن  الجزء  ويناقش  المستجد،  كورونا  فيروس 
المستقبلية  الحكومية  والسياسات  العامة  التحديات  من 

للُمضّي قدًما في اإلصالح والتطوير.
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أواًل: أهمية االستثمار في رأس 
المال البشري

يتلخص مفهوم رأس المال البشري في المهارات والمعارف 
المفيدة التي يكتسبها األفراد، وهذا الشكل من رأس المال 
ناتج عن استثمار مخطط كما أن السمة المميزة له أنه جزٌء 
رأسمال ألنه مصدر  أنه  ينفصل عنهم، كما  “البشر” وال  من 
وهذه  المستقبل.  في  المكاسب  أو  اإلشباع  من  ألنواع 
“تيودر  قادت  التي  هي  البشري  المال  رأس  عن  الفكرة 
وصحتهم  البشر  تعليم  في  االستثمار  فكرة  إلى  شولتوز” 

ومهاراتهم.6

من  مجموعة  البشري  المال  رأس  في  االستثمار  ويحقق 
المنافع أو المكاسب الشخصية واالجتماعية. تتمثل العوائد 
التي يحققها األفراد من  المنافع  الشخصية في مجموعة 
إحراز مستويات أعلى من التعليم والصحة من ناحية ارتفاع 
مستوى  ثمَّ  ومن  العمل  سوق  في  إنتاجيتهم  مستوى 
بقدرة  فترتبط  االجتماعية  العوائد  أما  الشخصية،  دخولهم 
مقدمة  في  البشر  في  االستثمار  تضع  التي  المجتمعات 
ومستدام  مرتفع  اقتصادي  نمو  تحقيق  على  أولوياتها 
في  يسهم  بما  بالعدالة،  يتسم  نحو  على  الدخل  وتوزيع 
الفقر وتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية  الحدِّ من 
والبيئية لعملية التنمية المستدامة. ونظًرا إلى أن المنافع 
الناتجة عن االستثمار في رأس المال البشري ال ُتكَتسب إال 
في المستقبل، فإن العمل على حيازة القدرات البشرية ُيعّد 

شكاًل من أشكال االستثمار.7

العوائد “الشخصية” لالستثمار في رأس   - 1
المال البشري

اهتم االقتصاديون بتقدير العائد االقتصادي الشخصي على 
االستثمار في التعليم من خالل دراسة العالقة بين التعليم 
النمو  ومعدل  العمل  سوق  في  الفرد  وإنتاجية  ناحية  من 
السنوات  وخالل  أخرى.  ناحية  من  الشخصي  دخله  في 
تلك  من  عديد  ُأجِري  العشرين،  القرن  من  األخيرة  الثالثين 
ارتباط  وجود  أظهر  ما  العالم،  مستوى  على  الدراسات 
الدخل  ومستوى  التعليم  مستوى  بين  وموجب  معنوي 
الدول  على  المطبقة  الدراسات  ذلك  في  بما  الشخصي،8 
العربية ومنها مصر.9 وتتفق نتائج تقدير معدل العائد على 
الدراسات  إليها  لت  توصَّ التي  تلك  مع  مصر  في  التعليم 
وال  عام،  بشكل  العربية  الدول  مستوى  على  قة  الُمطبَّ
ما في ما يتعلق بوجود عالقة طردية بين معدل العائد  سيِّ
على التعليم ومستوى التعليم )المرحلة التعليمية(، وأيًضا 
بالذكور.  مقارنة  لإلناث  التعليم  على  العائد  معدل  ارتفاع 
الت  معدَّ الدراسات10  إحدى  قّدرت  المثال،  سبيل  على 
بين  يتراوح  بما  مصر  في  االبتدائي  التعليم  على  العائد 

و%8  الخاص(  القطاع  في  للذكور  معدل  )كأدنى   %2.3
أوضحت  كما  العام(،  القطاع  في  لإلناث  معدل  )كأعلى 
و%7.8   %6.2 بين  تراوحت  الت  المعدَّ هذه  أن  أيًضا 
بالنسبة للتعليم الثانوي، و8.2% و20.6% بالنسبة للتعليم 
الت العائد  الجامعي. وفي دراسة أخرى11 ُأِشير إلى أن معدَّ
عامة  بصفة  نسبًيا  منخفضة  ُتعّد  مصر  في  التعليم  على 
يرتبط  التعليم  على  العائد  وأن  الجامعي،  التعليم  باستثناء 
للمشتغل.  االجتماعي  والوضع  الخبرة  بعدد سنوات  طردًيا 
التعليم  على  العائد  معدل  أن  حديثة12  دراسة  وأوضحت 
في مصر بين الذكور في سن 20-45 سنة يتراوح بين %2 
المقدرة  الت  المعدَّ من  أقل  المعدل  ذلك  ويعتبر  و%5.7. 
تتسم  والتي  تركيا،  باستثناء  األخرى  النامية  الدول  في 
أيًضا. نسبًيا  باالنخفاض  التعليم  على  العائد  الت  معدَّ فيها 

على  الشخصي  العائد  معدل  بتقدير  الدراسات  تهتم  ولم 
بقياس  أيًضا  اهتمت  وإنما  فقط،  التعليم”  سنوات  “عدد 
الدراسات  تلك  نتائج  وتشير  التعليم”.  “جودة  على  العائد 
فيها-  المستخدمة  والبيانات  منهجياتها  اختالف  -على 
التي  بالنتائج  عنها  ُيعّبر  )والتي  التعليم  جودة  أن  إلى 
الموارد  بحجم  أو  المقّننة  االختبارات  الطالب في  يحققها 
بمستوى  معنوًيا  ترتبط  للتعليم(  المتاحة  والمدخالت 
إنتاجية الطالب واألجور التي يحصلون عليها مستقباًل عند 
إحدى  توّضح  ذلك،  العمل.13 فضاًل عن  إلى سوق  الدخول 
قة على مصر أن جودة التعليم ال تؤثر فقط  الدراسات الُمطبَّ
في مستوى األجر أو العائد الذي يحصل عليه الفرد، وإنما 
تعد  كما  التعليم،  على  العائد  الت  بمعدَّ إيجابًيا  ترتبط  أيًضا 
طلب  دالة  في  المعنوية  المحددات  أحد  التعليم  جودة 
األفراد على التعليم، جنًبا إلى جنب مع عدد سنوات التعليم 

واختالف مستوى القدرات.14

كبير  بشكل  الفرد  صحة  مستوى  يرتبط  أخرى،  ناحية  من 
إنتاجيته ومن ثمَّ أجره في سوق العمل، وفرص  بمستوى 
من  يعانون  الذين  فاألفراد  الالئق؛  العمل  على  حصوله 
مشكالت صحية )جسدية أو عقلية أو نفسية( األكثر ُعرضة 
للتعطل عن العمل، كما تكون فرص العمل المتاحة لهم في 
الغالب غير الئقة أو في ظروف غير مالئمة، وتكون إنتاجية 
الت تغّيبهم عن العمل أعلى، بما  هؤالء األفراد أقل ومعدَّ
األعمار  جميع  في  محدودة  الكسب  على  قدرتهم  يجعل 
مقارنة بنظرائهم من األشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة.15

العوائد “االجتماعية” لالستثمار في رأس   - 2
المال البشري

يقصد بالعائد االجتماعي لالستثمار في رأس المال البشري 
نتيجة  بأكمله  المجتمع  التي تعود على  المنافع  مجموعة 
تلك  لت  تمثَّ سواء  البشري،  المال  رأس  من  رصيده  زيادة 
اإلنتاجية  مستوى  كارتفاع  نقدية  عوائد  في  المنافع 
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أو  االقتصاد،  في  القومي  الدخل  نمو  ومعدل  الكلية 
بتخفيض  ق  تتعلَّ التي  كتلك  نقدية  غير  أخرى  عوائد  في 
المشاركة  على  األفراد  قدرة  وتحسين  الجريمة  الت  معدَّ
الموجبة على صحة األفراد  إلى اآلثار  باإلضافة  السياسية، 
المواليد.16 الت  ومعدَّ األسرة  هيكل  بشأن  وقراراتهم 

التعليم والنمو االقتصادي، وجد  بين  العالقة  وفي مجال 
موجبة  عالقة  وجود  يؤكد  ما  الدراسات  من  كبير  عدد 
ومعنوية بين كلٍّ من المستوى الكمي للتعليم أو اإلحراز 
التعليم  جودة  ومستوى  التعليم(  سنوات  )عدد  التعليمي 
)المهارات والقدرات المعرفية واإلدراكية والتي يعكسها 
والنمو  ناحية،  من  المقننة(  االختبارات  في  الطالب  أداء 
تعلًما  األكثر  فالمجتمع  أخرى؛17  ناحية  من  االقتصادي 
)خاصة في مجاالت التعليم العلمي كالرياضيات والفيزياء( 
واالختراعات،  االبتكارات  من  أعلى  الت  معدَّ إلى  يقود 
على  المساعدة  خالل  من  إنتاجية  أكثر  األفراد  ويجعل 
إلى  ويؤدي  حداثة،  وأكثر  أفضل  إنتاجية  أساليب  تقديم 
النمو  إلى  تقود  التي  الحديثة  للتكنولوجيا  سريع  تقديم 
قة  ُمطبَّ دراسة  أوضحت  السياق،  هذا  في  االقتصادي.18 
على عينة مقطعية من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 
طردًيا  يرتبط  القيد  الت  بمعدَّ عنه  ًرا  ُمعبَّ التعليم  “كّم”  أن 
على  اإلنفاق  مستوى  أن  كما  االقتصادي،  النمو  بمعدل 
من  االقتصادي  النمو  في  مباشر  غير  بشكل  يؤثر  التعليم 
أشارت  كذلك،  التعليم.19  “جودة”  تحسين  في  دوره  خالل 
تقاس  )والتي  التعليم  تحسين جودة  أن  إلى  أخرى  دراسة 
المال  رأس  في  الزيادة  مقدار  وهي  التعليم   بإنتاجية 
من  إضافية  وحدة  كل  نتيجة  الفرد  يحوزه  الذي  البشري 
يرتبط   %20 بمعدل  مصر  في  للتعليم(  المخصص  الوقت 

بمضاعفة متوسط معدل النمو االقتصادي للدولة.20

باعتبارها  التشغيل  قضايا  على  الدراسات  من  جانب  ويركز 
اآللية التي ُيترجم من خاللها التعليم إلى نمو اقتصادي، إذ 
الت البطالة في الدول العربية  تشير الدراسات إلى أن معدَّ
تكون عند أعلى مستوياتها بالنسبة لألفراد الحاصلين على 
على  الحاصلين  بهؤالء  مقارنة  متوسطة  تعليم  مستويات 
مستويات تعليم منخفضة أو مرتفعة.21 وتتفق تلك النتيجة 
التعليم  بين  العالقة  عن  الدراسات  إليه  توصلت  ما  مع 
العمالة  نقص  أن  إلى  تشير  والتي  مصر،  في  والبطالة 
الماهرة وندرة اإلداريين األْكَفاء يأتيان في مرتبة متقدمة 

قات التي تواجه القطاع الخاص.22 بين المعوِّ

ونحن  البشري،  المال  رأس  في  االستثمار  أهمية  وتزداد 
بالثورة  العالمي  االقتصادي  المنتدى  يسميه  ما  نعايش 
العالمي،  العمل  سوق  بشأن  وتداعياتها،  الرابعة  الصناعية 
العمل  سوق  احتياجات  في  تغّير  حدوث  المتوقع  من  إذ 
باختفاء مهن وظهور مهن جديدة نتيجة التقدم التكنولوجي 
مستوى  على  المنتجات  تنافسية  في  وزيادة  المذهل، 
سوق  في  لذلك  سلبي  تأثير  وجود  إمكانية  مع  العالم، 
الدراسات  تشير  أخرى،  ناحية  من  النامية.23  الدول  صناعات 

للتعليم وجودته على كلٍّ من عدالة  تأثير مهم  إلى وجود 
توزيع الدخل في ما بين الدول24 وفجوة األجور بين األفراد 

داخل الدولة الواحدة.25

ح الدراسات أهمية  وفي مجال االستثمار في الصحة، توضِّ
الصحية  الخدمات  وتوفير  العامة  الصحة  في  االستثمار 
لتحقيق  أساسًيا  محرًكا  باعتباره  األفراد  لجميع  بعدالة 
أهداف التنمية المستدامة، وأحد العوامل المساهمة في 
القومي؛  المستوى  على  واألمن  واالزدهار  الرخاء  تحقيق 
معدل  في  بالتحسن  يرتبط  الصحة  في  االستثمار  إن  إذ 
وزيادة  الحياة،  وتحسين جودة  الميالد،  عند  المتوقع  العمر 
سوق  في  المشاركة  الت  ومعدَّ االقتصادية  اإلنتاجية 
العمل وتوفير فرص العمل الالئق، فضاًل عن تحقيق العدالة 
المثال،  سبيل  على  السياسي.26  واالستقرار  االجتماعية 
الكلية  العوامل  إنتاجية  أن  الدراسات27  إحدى  أوضحت 
تعد أحد أهم اآلليات التي ينتقل من خاللها األثر الموجب 
للصحة على النمو االقتصادي في الدول النامية، إذ وجدت 
من  عنه  ر  )والُمعبَّ الصحة  مستوى  ضعف  أن  الدراسة  تلك 
خالل ثالثة مؤشرات أساسية وهي سوء التغذية، المالريا، 
األمراض المنقولة بالماء( يرتبط معنوًيا بالتراجع في إنتاجية 

العوامل الكلية.

وعليه، يمكن القول إن االستثمار في رأس المال البشري 
الهدفين  تحقيق  على  الحكومات  قدرة  من  فقط  يزيد  ال 
المستدامة  للتنمية  األممية  األهداف  من  والرابع  الثالث 
تحقيق  من  أيًضا  ُيمّكنها  بل  والتعليم،  بالصحة  والمتعلقين 
والبيئية  االقتصادية  بأبعادها  للتنمية  األخرى  األهداف 
بتكلفة ميسورة  الالئق  اإلسكان  توفير  وُيعّد  واالجتماعية. 
)وإتاحة خدمات مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي( أحد 
نظم  في  االستثمار  فعالية  تضمن  التي  الضرورية  العناصر 
الصحة والتعليم، إذ ترتبط إتاحة السكن الالئق بصحة األفراد 
ومستوى رفاهتهم وقدرتهم على التعُلم، وهو ما ينعكس 
على مستوى إنتاجيتهم وأجورهم في سوق العمل وعلى 

األداء االقتصادي بشكل عام.28

ثانًيا: أداء مصر في مؤشرات التنمية 
البشرية ورأس المال البشري 

الدول  ببعض  مقارنة  مصر  ترتيب  إلى  اإلشارة  المفيد  من 
المال  برأس  المعنية  العالمية  المؤشرات  لبعض  وفًقا 
البشري، مثل مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم 
عن  الصادر  البشري  المال  رأس  ومؤشر  اإلنمائي،  المتحدة 
األساسي  والتعليم  الصحة  ركيزة  ومؤشر  الدولي،  البنك 
المنتدى  عن  الصادر  العالمية  التنافسية  مؤشر  ضمن 

االقتصادي العالمي، على النحو التالي:
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ومن أكثر المؤشرات انخفاًضا في المؤشر المرّكب لمصر، 
الدول  عن  يقل  وهو  الدراسة  عدد سنوات  متوسط  مؤشر 
العشر التي تسبق مصر، رغم أن مؤشر توقع سنوات الدراسة 
تسبق فيه مصر كل الدول ما عدا بوليفيا وإندونيسيا وجنوب 
على  العمل  ضرورة  إلى  يشير  ما  وهو  وفلسطين،  إفريقيا 

تحسين جودة التعليم في مصر.

منطقة  في  للبترول  رة  الُمصدِّ غير  بالدول  يتعلق  ما  وفي 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ويبلغ عددها إحدى عشرة 
دولة، فيمكن القول إن ترتيب مصر يأتي في الوسط تقريًبا، 
إذ تسبقها ست دول هي إسرائيل ومالطة ولبنان وتونس 
واألردن وفلسطين. أما الدول التي تقل عنها فهي جيبوتي 

وسوريا والمغرب واليمن32 )جدول 2(.

 جاء ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية، الصادر عن برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، بتقرير عام 2020 في المركز 116 
الدول  بعض  على  تتقّدم مصر  وبذلك  دولة،   189 بين  من 
المغرب  )المركز117(،  فيتنام  مثل  المتوسط  الدخل  ذات 
)المركز  والهند   ،)124 )المركز  السلفادور   ،)121 )المركز 
يأتي بعض  المقابل،  )المركز 154(. في  131(، وباكستان 
الدول األخرى من ذات الشريحة الدخلية في ترتيب متقّدم 
على مصر وفًقا لهذا المؤشر، ومنها جنوب إفريقيا )المركز 
 ،)107 )المركز  الفلبين   ،)107 )المركز  إندونيسيا   ،)114
األردن )المركز 102(، لبنان )المركز 92(, تونس )المركز 95(,29 
 - لمصر  البشرية  التنمية  مؤشر  يعد  التقرير،   لنفس  ووفقًا 
تأتي  العربية، كما  للدول  المتوسط  أعلى من   - ألول مرة 
إجمالي  من  الفرد  لنصيب  وفقًا   102 المرتبة  في  مصر 

أن  من  الرغم  وعلى  دولة.   189 أصل  القومي من  الدخل 
مصر قد حافظت على نفس ترتيبها بين الدول وفًقا لمؤشر 
التنمية البشرية الصادر في تقريري العامين 2019 و2020 
المرتفعة، فإن  البشرية  التنمية  الدول ذات  لتظل في فئة 
ارتفعت  إذ  العامين  بين  تحسًنا  شهدت  قد  المؤشر  قيمة 
إلى 0.707 وفقًا لتقرير التنمية البشرية لعام 2020 مقارنة 
2019، كما أن قيم  لتقرير عام  بقيمة بلغت 0.700 وفقًا 
المؤشرات الفرعية لذلك المؤشر قد شهدت تحسًنا أيًضا بين 

نفس العامين.30

المستوى  في  المناظرة  بالدول  مصر  وضع  وبمقارنة 
في  مصر  تسبق  التي  العشر  الدول  بين  من  االقتصادي، 
عن مصر في  تقّل  دول  هناك ست  البشرية  التنمية  مؤشر 

متوسط دخل الفرد وتوقع العمر عند الميالد )جدول 1(.31

جدول )1(

مؤشرات التنمية البشرية والتنمية المستدامة فى مصر وبعض الدول المناظرة

قيمة مؤشر الترتيبالدولة
التنمية 
البشرية

توقع الحياة 
عند الميالد 
)سنوات( 

SDG 3

توقع سنوات 
الدراسة

SDG 4.3 

متوسط 
سنوات 
الدراسة

SDG 4.6 

متوسط نصيب الفرد من 
الدخل القومي اإلجمالي

 )2017 -ppp -$(
SDG 8.5

1060.72071.712.111.87142أوزباكستان 

1070.71871.514.298554بوليفيا 

1070.71871.713.68.211459إندونيسيا 

1070.71871.213.19.49778الفلبين

1100.71674.613.19.96382بيليز

1110.71573.312.710.86309ساموا

1110.71568.211.210.314909تركمنستان

1130.71172.112.810.37045فنزويال

1140.70964.113.810.212129جنوب افريقيا

1150.70874.113.49.26417فلسطين

1160.70772.013.37.411466مصر

.UNDP (2020b) المصدر:
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جدول )2( 

                  مؤشرات التنمية البشرية والتنمية المستدامة فى الدول غير المصدرة للبترول فى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

قيمة الترتيبالدولة
مؤشر 
التنمية 
البشرية

توقع الحياة 
عند الميالد 

)سنوات(
SDG 3

توقع 
سنوات 
الدراسة

SDG 4.3

متوسط 
سنوات 
الدراسة

SDG 4.6

متوسط نصيب الفرد من الدخل 
)2017 -ppp -$(القومي اإلجمالي

SDG 8.5

190.91983.016.213.040187إسرائيل

280.89582.516.111.339555مالطة

920.74478.911.38.714655لبنان

950.74076.715.17.210.414تونس

1020.72974.511.410.59858األردن

1150.70874.113.49.26417فلسطين

1160.70772.013.37.411466مصر

1210.68676.713.75.67368المغرب

1510.56772.78.95.13613سوريا

1660.52467.16.84.15689جيبوتى

1790.47066.18.83.21594اليمن
UNDP (2020b) المصدر:

ويوضح الشكل )1( تطور قيمة مؤشر التنمية البشرية في 
مصر منذ عام 1990 وحتى عام 2020، كما يلخص الشكل 

)2( بعض مالمح التنمية البشرية في مصر وفق المؤشرات 
المتضمنة في تقرير التنمية البشرية 2020.

شكل )1(: اتجاهات التنمية البشرية في مصر (2020-1990)

المصدر: الشكل يعتمد على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقارير التنمية البشرية، أعداد مختلفة.
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شكل )2(: موقع مصر على مؤشرات التنمية البشرية 2020

وكما هو الحال في إصداراته السابقة، يتخطى تقرير التنمية 
البشرية  التنمية  مؤشر  على  التركيز   2020 للعام  البشرية 
فحسب، وينظر إلى أبعاد أخرى مثل أوجه عدم المساواة 
االجتماعية والنوع االجتماعي واألداء البيئي للبلدان. وعند 
“مؤشر  باستخدام  االعتبار  في  المساواة  عدم  أوجه  أخذ 

التنمية البشرية المعدل حسب عدم المساواة”، يفقد مؤشر 
وينخفض  قيمته،  من   29.7% مصر  في  البشرية  التنمية 
ترتيب مصر بنحو 9 مراكز مقارنة بترتيبها في مؤشر التنمية 

البشرية )جدول 3(.

جدول )3(
فاقد التنمية البشرية بسبب عدم المساواة

قيمة مؤشر 
التنمية 
البشرية

معامل 
عدم 

المساواة 
)%(

الفاقد 
بسبب عدم 
المساواة 

)%(

عدم المساواة في 
توقع العمر عند 

الميالد )%(

عدم 
المساواة 

في التعليم 
)%(

عدم 
المساواة 
في الدخل 

)%(

0.49728.729.711.638.136.5مصر

0.53124.324.715.032.525.5الدول العربية

الدول ذات التنمية 
البشرية المرتفعة

0.61817.617.910.114.528.0

UNDP (2020b) المصدر: الجدول يعتمد على

البنك  عن  والصادر  البشري  المال  رأس  لمؤشر  بالنسبة  أما 
الدولي،33 فقد جاء ترتيب مصر في عام 2018 في المركز 
الدخل  ذات  الدول  بين  ومن  دولة،   157 بين  من   104
المتوسط التي تسبق مصر في الترتيب وفًقا لهذا المؤشر 

)المركز  إندونيسيا   ،)86 )المركز  لبنان   ،)84 )المركز  الفلبين 
87(، تونس )المركز 96(، المغرب )المركز 98(. في المقابل، 
الشريحة  نفس  إلى  تنتمي  أخرى  دول  على  مصر  م  تتقدَّ
الدخلية مثل بنجالديش )المركز 106(، جنوب إفريقيا )المركز 

UNDP (2020b) المصدر: الشكل يعتمد على: 
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جدول )4(
ترتيب مصر في الركيزة الرابعة “الصحة والتعليم األساسي” في مؤشر التنافسية العالمية

ترتيب مصر في الركيزة الرابعة “الصحة والتعليم األساسي”* إجمالي عدد الدول المشاركة العام

91 139 2011/2010

96 142 2012/2011

94 144 2013/2012

100 148 2014/2013

97 144 2015/2014

96 140 2016/2015

89 138 2017/2016

87 137 2018/2017
.www.weforum.org المصدر: الجدول يعتمد على تقارير مؤشر التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى االقتصادي العالمي

*تجــدر اإلشــارة إلــى أن منهجيــة حســاب مؤشــر التنافســية العالميــة والمتبعــة حتــى التقريــر الصــادر فــي عــام 2018/2017 كانــت تقــوم علــى تخصيــص ركيــزة 
ــدة  ــة الجدي ــزة الخامســة”. أمــا المنهجي ــب “الركي ــي والتدري ــم العال ــة للتعلي ــزة أخــرى منفصل ــزة الرابعــة”، وركي ــم األساســي معــًا “الركي واحــدة للصحــة والتعلي
المعمــول بهــا فــي حســاب المؤشــر بــدءًا مــن تقريــر 2018، فتقــوم علــى الفصــل بيــن مؤشــرات الصحــة والتعليــم، حيــث تــم تخصيــص الركيــزة الخامســة 

ــًا. ــي مع ــم العال ــي والتعلي ــل الجامع ــم قب ــرات للتعلي ــمل مؤش ــي تش ــة”للمهارات” والت ــزة السادس “للصحة”والركي

126(، الهند )المركز 115(، باكستان )المركز 134(.34 وتجدر 
لمصر  البشري  المال  رأس  تحّسن قيمة مؤشر  إلى  اإلشارة 
من 0.48 في العام 2010 إلى 0.49 في كل من العامين 

2018 و35.2020

ويوّضح الجدول )4( تطّور ترتيب مصر على مستوى العالم 
األساسي”  والتعليم  “الصحة  بركيزة  الخاص  المؤشر  في 
ضمن مؤشر التنافسية العالمية خالل الفترة )2011/2010 
ح بالجدول، جاءت مصر في  2018/2017(. وكما هو موضَّ

المركز 87 من بين 137 دولة وفًقا لهذا المؤشر في عام 
متقدًما  مصر  ترتيب  ُيعّد  النحو،  هذا  على   36.2018/2017
على بعض الدول ذات الدخل المتوسط ومنها جنوب إفريقيا 
)المرتبة 121(، ومولدوفا )المرتبة 97( وإندونيسيا )المرتبة 
الخاص  الترتيب  تسبق مصر في  الدول  تلك  رغم كون   )94
التي  الدول  تتضمن  المقابل،  في  البشرية.  التنمية  بمؤشر 
جاءت في ترتيب متقدم عن مصر وفق هذا المؤشر الفلبين 
 )80 )المركز  واألردن   )81 )المركز  والمغرب   )82 )المركز 

ولبنان )المركز 72( وتونس )المركز 58(.

ثالثًا: مراجعة أداء قطاعي التعليم 
والصحة في مصر

يقّدم هذا الجزء مراجعة لتطور أهم المؤشرات الخاصة 
بأداء قطاعي التعليم والصحة في مصر، خاصة في ما 

يتعلق بإتاحة الخدمات وجودتها وتنافسيتها، خالل الفترة 
الممتدة من العام 2010 حتى آخر بيان متاح، بما ُيمّكن 

ن  من تقييم الوضع الراهن وتحديد المجاالت التي تحسَّ
فيها األداء بشكل واضح وتلك التي ال يزال األداء فيها 

متواضًعا.

تطّور المؤشرات الخاصة بقطاع التعليم  - 1

ُيعّد نظام التعليم قبل الجامعي في مصر أحد أكبر نظم التعليم 
ليس  والمدرسين،  الطالب  أعداد  ناحية  من  الجامعي،  قبل 
فقط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ولكن أيًضا 
على مستوى العالم. فوفًقا إلحصاءات عام 2020/2019، 
بلغ عدد الطالب المقّيدين في هذه المنظومة نحو 23.6 
مليون طالب )أي ما يقرب من ربع سكان مصر( وهم موزعون 
التعليم  االبتدائي،  قبل  )التعليم  المختلفة  المراحل  على 
االبتدائي، التعليم المجتمعي،37 التعليم اإلعدادي، التعليم 
الثانوي بشّقيه العام والفني، والتربية الخاصة(،38 كما بلغ 
إجمالي عدد المدارس نحو 56.6 ألف مدرسة وعدد الفصول 
قرابة 509.5 ألف فصل )الشكل3(. ويعمل بالمنظومة نحو 

مليون و19 ألف مدرس.39
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.(www.moe.gov.eg) المصدر: الشكل يعتمد على بيانات كتاب اإلحصاء السنوي، أعداد مختلفة،مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

شكل )3(: تطّور أعداد الطالب والمدارس والفصول في نظام التعليم قبل الجامعي بين العامين 2011/2010 و2020/2019

أعداد الفصول )خاص(
أعداد الفصول )حكومي(
أعداد المدارس )حكومي(

وُيسهم كلٌّ من القطاعين الحكومي والخاص في تقديم 
ذلك،  ومع  مصر.  في  الجامعي  قبل  التعليم  خدمات 
األكبر  النسبية  األهمية  على  الحكومي  القطاع  يستحوذ 
الممتدة  الفترة  خالل  ففي  التعليمية،  المنظومة  في 
التعليم  ل  شكَّ و2020/2019   2011/2010 العامين  بين 
الحكومي ما نسبته نحو 90% من إجمالي طالب التعليم 
المدارس،  إجمالي  من  و%86  مصر،  في  الجامعي  قبل 

% من إجمالي الفصول، في المتوسط.40 و87

الطالب  إجمالي عدد  بلغ  العالي،  التعليم  وعلى مستوى 
والخاصة  الحكومية  العالي  التعليم  بمؤسسات  دين  المقيَّ
فنية  ومعاهد  وأكاديميات  عليا  ومعاهد  جامعات  )من 
إلحصاءات  وفًقا  طالب  ماليين   3 نحو  متوسطة(  فوق 
73% مقيدون بالجامعات  2020/2019، منهم قرابة  عام 
التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  بلغ  كما  واألزهر،  الحكومية 
)منهم   41  2020/2019 عام  عضو  ألف   126 ومعاونيهم 
الجزء  الجامعات الحكومية(.42 وُيراجع في  80% في  نحو 
باإلتاحة  الصلة  ذات  التعليم  مؤشرات  أهم  تطّور  التالي 

والجودة والتنافسية.

1-1 مؤشرات إتاحة التعليم

خالل  مصر  في  الجامعي  قبل  التعليم  قطاع  أداء  ن  تحسَّ
إذ  اإلتاحة،  لمؤشرات  وفًقا  األخيرة  العشر  السنوات 
الت القيد الصافي واإلجمالي لجميع المراحل  ارتفعت معدَّ
معدالت  زيادة  إلى  مصر  وتسعى   .)4 )الشكل  التعليمية 
مع  تماشًيا  والثانوي  اإلعدادي  التعليم  بمرحلتي  القيد 
والذي  الثانوية،  المرحلة  نهاية  حتى  التعليم  إلزامية  مبدأ 
انخفاض  ويرجع   .)19( المادة  في  المصري  الدستور  ه  أقرَّ
والثانوي  اإلعدادي  التعليم  مرحلتي  في  القيد  معدالت 
على  الطلب  بجانب  ترتبط  قد  عديدة  عوامل  إلى  تحديدًا 
التعليم كتلك التي تتعلق بالوضع االقتصادي واالجتماعي 
تدفع  والتي  الثقافي،  الموروث  وطبيعة  الفقيرة  لألسر 
لألبناء حتى  االبتدائي  بالتعليم  االكتفاء  إلى  األمور  أولياء 
العرض  جانب  وأيًضا  مبكًرا،  العمل  في  االنخراط  يمكنهم 
التعليمية  الخدمة  إلى  الوصول  إتاحة  الذي يعكسه مدى 
المعدل  فإن  ذلك،  عن  فضاًل  النائية.  المناطق  بعض  في 
المنخفض للقيد اإلجمالي في مرحلة التعليم قبل االبتدائي 
)والذي بلغ نحو 28.5% في 2020/2019( يعني أن أكثر 
من ثلثي األطفال في سن 4-5 سنوات ال يتمتعون بحقهم 
في  الدستور  ه  أقرَّ الذي  الحق  وهو  المبكر،  التعليم  في 
المجتمعية  التوعية  ضرورة  يتطلب  ما  وهو   ،)80( المادة 
بأهمية مرحلة رياض األطفال والتوسع في إتاحة الفصول 
الت  والمدارس بهذه المرحلة، خاصة في المناطق ذات معدَّ

القيد المنخفض.
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البنين  من  لكٍل  القيد  الت  بمعدَّ الخاصة  البيانات  ح  وتوضِّ
النوعية بين الجنسين بين العامين  والبنات تالشي الفجوة 
القيد  الت  معدَّ تجاوزت  إذ  و2020/2019،   2011/2010
الصافي للبنات تلك الخاصة بالبنين في جميع مراحل التعليم 
يأخذ  النوعية  الفجوة  مؤشر  ما جعل  وهو  الجامعي،  قبل 
ناحية  من   .2020/2019 العام  لبيانات  وفًقا  سالبة  قيمة 
الت القيد )بين  نت الفجوات الجغرافية في معدَّ أخرى، تحسَّ
الريف والحضر( بنسبة كبيرة خالل السنوات العشر األخيرة. 
التعليم قبل  بجميع مراحل  القيد  الت  ومع ذلك، تظل معدَّ
الت  الجامعي في محافظات الوجه القبلي أقّل من المعدَّ

المناظرة بباقي محافظات الجمهورية. 

بإتاحة  المصري  التعليم  نظام  يهتم  أخرى،  ناحية  من 
بالتعليم كأحد  الخاصة لاللتحاق  الفرصة لذوي االحتياجات 
ناحية  من  التكافؤ  مفهوم  لتطبيق  األساسية  المبادئ 
اإلتاحة، إذ ُتتاح الخدمات التعليمية ألصحاب اإلعاقة وأيًضا 
رياضًيا والمتفوقين أكاديمًيا من خالل مدارس  للموهوبين 
صة الحتياجاتهم. ومع ذلك، ال تزال الخدمات  وفصول مخصَّ
التعليمية المقدمة لتلك الفئات محدودة كًما وكيًفا ومن 
وجدير  األخرى.43  بالفئات  مقارنة  الجغرافي  التوزيع  ناحية 
-2019/2018( الحالّي  الحكومة  عمل  برنامج  أن  بالذكر، 

لذوي  دراسي  فصل   1600 فتح  ى  تبنَّ قد   )2022/2021
عدد  زيادة  استهدف  كما  والسمعية،  البصرية  اإلعاقة 
المدارس المخصصة للمتفوقين علمًيا من 12 مدرسة في 

2018 إلى 27 مدرسة بنهاية عام 44.2022

وعلى مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، 
ارتفع عدد الجامعات الحكومية والخاصة مع تحقيق تنوع 
التغطية  التعليمية، وزيادة  البرامج والمسارات  مستمر في 
الجغرافية. وفًقا إلحصاءات عام 2020، بلغ عدد الجامعات 

الحكومية 27 جامعة )منها 4 جامعات ُأنشئت في األعوام 
مطروح،  الجديد،  الوادي  العريش،  في  األخيرة،  األربعة 
الجامعات  عدد  بلغ  كما  كلية،   494 نحو  تضم  األقصر( 
الخاصة واألهلية نحو 33 جامعة تضم 168 كلية، باإلضافة 
 62 تضم  دولية  بمواصفات  أهلية  جامعات  أربع  إلى 
كلية، وكذلك 172 معهًدا عالًيا ومتوسًطا خاًصا، وأيًضا 3 
جامعات تكنولوجية و8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهًدا 
للجامعات  الجديدة  البرامج  عدد  وبلغ  متوسط.  فوق  فنًيا 
الحكومية نحو 188 برنامًجا في تخصصات تخدم احتياجات 
عت  سوق العمل وعملية التنمية، فضاًل عن 10 جامعات وقَّ
إقليمية  ومنّظمات  شقيقة  دول  مع  واتفاًقا  بروتوكواًل 
ودولية، وثالثة فروع لجامعات أجنبية. وفي نطاق البحث 
العلمي، يوجد 24 مركًزا ومعهًدا وهيئة بحثية )11 تابعة 
للوزارة و13 تابعة لوزارات أخرى وتخضع أكاديمًيا إلشراف 

الوزارة(.45

دين  المقيَّ الطالب  عدد  ارتفاع  البيانات  ح  توضِّ كذلك 
بمصر  والخاص(  )الحكومي  العالي  التعليم  بمؤّسسات 
من نحو 2.2 مليون طالب في 2011/2010 إلى قرابة 3 
ماليين طالب في 2020/2019 )نحو 73% منهم مقّيدون 
المؤسسات  تلك  م  وتقدِّ واألزهر(.  الحكومية  بالجامعات 
نحو 500 ألف خّريج سنوًيا، كما بلغ عدد الطالب المقيدين 
بالدراسات العليا بتلك المؤسسات في 2020/2019 قرابة 
430 ألف طالب، كما بلغ عدد الطالب الوافدين المقيدين 
)بالمرحلة  طالب  ألف   86 نحو  العالي  التعليم  بمؤسسات 

األولى والدراسات العليا(.46

القيد  معدل  ارتفاع   )5( الشكل  ح  يوضِّ ذلك،  عن  فضاًل 
)الحكومية  العالي  التعليم  مؤسسات  في  اإلجمالي 
قرابة  إلى   2011/2010 في   %26.4 نحو  من  والخاصة( 
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المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة (الطالب المقّيدين - أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي)، أعداد مختلفة، وزارة التخطيط والتنمية 
االقتصادية (2021)، بيانات غير منشورة. 

شكل )5(: معدل القيد اإلجمالي في مؤسسات التعليم العالي بمصر (%)

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

26.4 27.926.5 29.2

36.5 36.4
33.2 33.9

37.1
33
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شكل )6(: متوسط كثافة الفصل وعدد الطالب للمدرسين في التعليم قبل الجامعي (الحكومي) وفًقا للمرحلة التعليمية
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34.7

41.2

43.8
43.8 44.3 47.1 49.7 53.4

48.6

43.1
40.238.8

)أ( كثافة الفصل

و%37.3  للذكور   %36.9(  2020/2019 في   %37.1
لإلناث(. وبشكل عام، ُيعّد معدل القيد بالتعليم العالي في 
مصر أعلى من المتوسط السائد في مجموعة الدول ذات 
الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط )والذي بلغ نحو%24.2 

مجموعة  في  مثيله  من  أقل  ُيعّد  حين  في   )2019 في 
الدول ذات الشريحة العليا من الدخل المتوسط )والذي بلغ 

قرابة 53.2% في 2019(.47

1-2 مؤشرات جودة التعليم وتنافسيته 

ُيعّد متوسط كثافة الفصل وعدد الطالب لكل مدرس من 
التعليمية،  العملية  في  المدخالت  جودة  مؤشرات  أهم 
الواحد  الفصل  في  الطالب  أعداد  ارتفاع  أن  إلى  نظًرا 
ض القدرة على المشاركة والتفاعل، سواء في ما بين  ُيقوِّ
عدد  ارتفاع  أن  كما  المدرسين،  مع  أو  وبعضهم  الطالب 
التركيز  المدرسين على  يحّد من قدرة  لكل مدرس  الطالب 
مع الطالب وتطبيق أساليب التعليم التي تستهدف تنمية 

وحّل  الناقد  والتفكير  اإلبداع  على  وتحفيزهم  مهاراتهم 
الفصول  كثافات  متوسطات  ارتفعت  وقد  المشكالت. 
بجميع المراحل بين العامين 2011/2010 و2020/2019 
 53( االبتدائي  التعليم  مرحلتي  في  أقصاها  إلى  لتصل 
الت  ت معدَّ )49 طالًبا(، في حين استقرَّ طالًبا( واإلعدادي 
عدد الطالب لكل مدّرس لجميع المراحل التعليمية باستثناء 
مرحلة ما قبل االبتدائي التي شهدت تناقًصا ملحوًظا بين 
العامين المشار إليهما، وهو ما يمثل إشارة جيدة )الشكل 6(. 
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يرتفع  األخرى،  الدول  من  بعدد  المقارنة  سبيل  وعلى 
متوسط كثافة الفصل بالمرحلة االبتدائية في مصر بشكل 
واضح عنه في عدد من الدول ذات الدخل المتوسط مثل 
الهند والبرازيل واألرجنتين )24 طالًبا(، وإندونيسيا )27 طالًبا(، 
والصين )37 طالًبا(.48 وقد يرتبط ذلك في جزء منه بالتركيبة 
ترتفع نسبة السكان في  العمرية للسكان في مصر؛ حيث 
في  السكان  عدد  إجمالي  إلى  األساسي  التعليم  سن 
المغالى  االرتفاع  أن  كما  األخرى،  بالدول  مقارنة  مصر 
على  الضغط  من  يزيد  الخاص  التعليم  لتكلفة خدمات  فيه 
المستمرة  الجهود  يلتهم  قد  نحو  على  الحكومي،  التعليم 
من جانب الدولة للتعامل مع ذلك التحدي من خالل التوسع 
التعامل  ينبغي  فإنه  ذلك،  إنشاء فصول جديدة. ومع  في 
إذ  الحذر،  من  بنوع  الفصول  لكثافة  الكلية  المؤشرات  مع 
الجغرافية  المناطق  بين  التفاوت  ثناياها  بين  تخفي  إنها 
المختلفة،49 كما أنها ال تعكس بعض المشكالت الحقيقية 
ومنها  المدارس،  في  والمعلمين  الطالب  تواجه  قد  التي 
اللعب  ومساحات  النظافة  ونظم  الصحية  المرافق  قصور 
وِقَصر وقت التعلم. وتشير الدراسات إلى أن اآلثار اإليجابية 
الناجمة عن خفض كثافات الفصول ُتعّد أكثر وضوًحا في 
مرحلة رياض األطفال والصف الثالث االبتدائي، وأيًضا في 
الفصول التي تضم طالًبا ألسر محدودة الدخل، وتلك التي 
في  وتدريًبا.  تأهياًل  أقل  معّلمون  بها  التدريس  على  يقوم 
وزارة  في  )ممثلة  المصرية  الحكومة  أعلنت  السياق،  هذا 
خطة   2020 أبريل  في  االقتصادية(  والتنمية  التخطيط 

طموًحا إلنشاء نحو 27 ألف فصل دراسي جديد بتكلفة تزيد 
على 6.8 مليار جنيه بهدف خفض كثافة الفصول.50

قبل  التعليم  بمنظومة  البشرية  بالموارد  يتعلق  ما  وفي 
الحكومي في  التعليم  المدرسين في  بلغ عدد  الجامعي، 
يمّثل قرابة  ألف مدرس )وهو ما   923 نحو   2020/2019
وتشير  بالمنظومة(.  المدرسين  عدد  إجمالي  من   %91
حملة  من  للمدرسين  النسبية  األهمية  ارتفاع  إلى  البيانات 
تربوية(  غير  أو  تربوية  )سواء  فوقها  وما  العليا  المؤهالت 
في إجمالي عدد المدرسين التابعين للتعليم قبل الجامعي 
إلى قرابة   2011/2010 نحو 67.9% في  الحكومي من 
79.4% في 2020/2019 )الشكل 7(، وهو ما يفترض أن 
عام،  بشكل  التعليمية  العملية  جودة  في  بالتحّسن  يرتبط 
باعتبار أن المدرسين من حملة المؤهالت العليا األكثر مهارة 
الحديثة  التعُلم  طرق  وتطبيق  المعرفة  نقل  على  وقدرة 

وأنماطه مع الطالب.

هيئة  أعضاء  عدد  ارتفع  العالي،  التعليم  مستوى  وعلى 
الوطنية  العالي  التعليم  بمؤسسات  ومعاونيهم  التدريس 
من نحو 93.6 ألف عضو عام 2012/2011 إلى قرابة 126 
ألف عضو عام 2020/2019 51 )منهم نحو 80% بالجامعات 
الحكومية(.52 وفي العام الجامعي 2017/2016، بلغ عدد 
الطالب ألعضاء هيئة التدريس نحو 33 طالًبا، كما بلغ عدد 
 0.87 قرابة  التدريس  هيئة  المعاونة ألعضاء  الهيئة  أعضاء 

عضو هيئة معاونة.53

شكل )7(:  توزيع المدرسين وفًقا للمؤهالت في نظام التعليم قبل الجامعي الحكومي (%)
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حملة المؤهالت  العليا والممتازة )تربوية وغير تربوية(حملة المؤهالت فوق المتوسطة والمتوسطة و المؤهالت األخرى 

20.6

ق نظام التعليم قبل  وعلى مستوى المخرجات التعليمية، حقَّ
الجامعي بمصر تقدًما في عدد من المؤشرات، إذ انخفضت 
اإلعدادي  التعليم  لمرحلة  بالنسبة  التسرب خاصة  الت  معدَّ
 ،)8 )الشكل  و2019/2018   2011/2010 العامين  بين 
للبنات في عام  للبنين و%4.7   انخفضت من %5.5   فقد 
في  للبنات  و%2.6   للبنين    %2.8 إلى   2011/2010

الت االنتقال  2019/2018. من ناحية أخرى، ارتفعت معدَّ
)من%88.1  اإلعدادية  المرحلة  إلى  االبتدائية  المرحلة  من 
المرحلة  من  االنتقال  الت  معدَّ وكذلك   ،)%99.7 إلى 
والفني  العام  بشّقيها  الثانوية  المرحلة  إلى  اإلعدادية 
 2013/2012 العامين  بين   )%84.3 إلى   %77.9 )من 
الت  معدَّ ارتفعت  التحديد،  وجه  على  و54.2020/2019 
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الت التسرب في التعليم االبتدائي واإلعدادي (%) شكل )8(:  معدَّ

.(www.moe.gov.eg) المصدر: الشكل يعتمد على بيانات كتاب اإلحصاء السنوي، أعداد مختلفة، مركز معلومات وزارة التربية والتعليم
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شكل )9(:  متوسط عدد سنوات التعليم (للسكان 25 سنة فأكثر) في مصر ومجموعة من الدول ذات الدخل المتوسط

.UNESCO Institute for Statistics)http://data.uis.unesco.org( المصدر: الشكل يعتمد على
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المرحلة اإلعدادية من  المرحلة االبتدائية إلى  االنتقال من 
إلى   2013/2012 في  للبنات  و%91.6   للبنين    %84.9

99.2%  للبنين و100%  للبنات في 55.2020/2019

الشهادتين  في  النجاح  الت  معدَّ ارتفعت  ذلك،  عن  فضاًل 
االبتدائية )من 90.4% إلى 97.4%( واإلعدادية )من %92.2  
و2019/2018.   2011/2010 العامين  بين   )%96 إلى 
الرغم من عدم وجود تفاوت ملحوظ في مؤشرات  وعلى 

يوجد  وإناث(،  )ذكور  للنوع  وفًقا  التعليمية  المخرجات 
المحافظات  لصالح  المحافظات  بين  التفاوت  من  قدر 
البحري، وهو ما يتطلب حزمة  الحضرية ومحافظات الوجه 
منها  الجغرافي،  االستهداف  على  المبنية  التدخالت  من 
النقدية  التحويالت  تقديم  في  التوسع  المثال  سبيل  على 
الت  المشروطة لألسر في المحافظات التي ترتفع بها معدَّ

التسرب من التعليم.56

للسكان  التعليم  يرتفع متوسط عدد سنوات  وبشكل عام، 
)25 سنة فأكثر( في مصر عن عدٍد من الدول ذات الدخل 
الفلبين  ذلك  في  بما  بمصر،  مقارنتها  الممكن  المتوسط 

وإندونيسيا وبوليفيا والتي تعّد من ضمن الدول العشر التي 
تسبق مصر مباشرة في مؤشر التنمية البشرية وفًقا لتقرير 

ح الشكل )9(.   عام 2020، كما يوضِّ
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ويبلغ معدل اإللمام بالقراءة والكتابة للسكان في سن 15 
سنة فأكثر في مصر نحو 71%  )في 2017( مقارنة بمعدل 
بلغ نحو 87%  في جنوب إفريقيا )عام 2017(، 96%  في 
إندونيسيا )عام 2018(، و98%  في الفلبين )عام 2015(،57 
في  مباشرة  مصر  تسبق  التي  العشر  الدول  ضمن  وهي 
الترتيب، وفًقا لمؤشر التنمية البشرية الصادر في تقرير عام 

.2020

وتشير نتائج أداء طالب الصف الثامن في المسابقة الدولية 
والتي شاركت   ،2019 لعام   )TIMSS( والرياضيات  للعلوم 
أداء  مستوى  تواضع  إلى  مصر،  بينها  من  دولة   39 فيها 
ح الشكل )10(.  الطالب بمصر في العلوم تحديًدا، كما يوضِّ
أما بالنسبة للرياضيات، فقد تفوق أداء طالب مصر عنه في 
المغرب وجنوب إفريقيا، رغم كون األخيرة تسبق مصر في 

مقارنة  2020. وتكشف  عام  بتقرير  البشرية  التنمية  مؤشر 
المتحققة في عام  بتلك   2019 لعام  المسابقة  تلك  نتائج 
2015 عن تقدم ملحوظ في متوسط الدرجات التي حققها 
العامين، وال سّيما  بين  المطلقة(  الناحية  طالب مصر )من 
المحرزة  الدرجة  متوسط  ارتفع  إذ  الرياضيات،  مجال  في 
متوسط  ارتفع  كما   ،413 إلى   392 من  الرياضيات  في 
الدرجة في العلوم من 371 إلى 389، بين أعوام 2015 
و58.2019 وبشكل عام، من المتوقع أن تساهم اإلصالحات 
التي قامت بها الدولة في مجال تطوير المناهج التعليمية، 
مصادر  وتنويع  والتقييم،  والتعلم  التعليم  نظم  وتحديث 
تفصيله في جزء الحق  يجري  الذي  النحو  - على  المعرفة 
من هذا الفصل - في تحسين أداء طالب مصر في مثل تلك 

االختبارات الدولية المقننة.

شكل )10(: متوسط درجات الطالب في مسابقة دراسة االتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات TIMSS لعام 2019 
في مصر ومجموعة من الدول المشاركة ذات الدخل المتوسط

https://timss2019.org/reports/achievementالمصدر: نتائج مسابقة دراسة االتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات TIMSS لعام 2019، متاح على:
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ح الجدول )5( ترتيب مصر في المؤشر الفرعي الخاص  ويوضِّ
المؤشرات  أحد  ُيعّد  )والذي  األساسي  التعليم  بجودة 
لمؤشر  األساسي”  والتعليم  “الصحة  الرابعة  الركيزة  في 
 100 المرتبة  في  مصر  جاءت  وقد  العالمية(.  التنافسية 
من بين 137 دولة في الركيزة الخامسة لمؤشر التنافسية 
العالمية “التعليم العالي والتدريب” في عام 2018/2017. 
“المهارات”  السادسة  الركيزة  في  مصر  ألداء  بالنسبة  أما 
المؤشر  محّل  ت  حلَّ والتي  العالمية،  التنافسية  لمؤشر 
والركيزة  األساسي”  التعليم  بـ“جودة  الخاص  الفرعي 
 ،2018 عام  من  بدًءا  والتدريب”  العالي  بـ”التعليم  الخاصة 

دولة في   141 بين  من   99 المركز  جاءت مصر في  فقد 
تسبق  التي  الدول  مع  المقارنة  سبيل  وعلى   .2019 عام 
تقرير  الصادر في  البشرية  التنمية  مؤشر  مباشرة في  مصر 
عام 2020، جاءت إندونيسيا في المركز 47، والفلبين في 
المركز 66، وجنوب إفريقيا في المركز 116، وفًقا لمؤشر 
جودة التعليم األساسي في عام 2018/2017. ومع ذلك، 
فإن المنهجية التي يقوم عليها حساب هذا المؤشر، والتي 
تعتمد باألساس على استطالع رأي عينة محدودة من رجال 
موضوعيته  مدى  بشأن  التساؤل  يثير  دولة،  بكل  األعمال 

كمؤشر لقياس جودة التعليم.
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جدول )5(
 ترتيب مصر في الركائز والمؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمية ذات الصلة بالتعليم 

إجمالي عدد الدول العام
المتضمنة في التقرير

ترتيب مصر في المؤشر الفرعي 
"جودة التعليم األساسي"* 

ترتيب مصر في الركيزة الخامسة 
"التعليم العالي والتدريب"**

2011/201013912697

2012/2011142131107

2013/2012144137109

2014/2013148148118

2015/2014144141111

2016/2015140139111

2017/2016138134112

2018/2017137133100

ترتيب مصر في الركيزة السادسة "المهارات"***2018140

99

201914199
.www.weforum.org المصدر: الجدول يعتمد على تقارير مؤشر التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى االقتصادي العالمي

*ُيعد هذا المؤشر أحد المؤشرات الفرعية في الركيزة الرابعة لمؤشر التنافسية العالمية والخاصة بـ "الصحة والتعليم األساسي".

 ** يتضمن التعليم الثانوي والعالي

*** اسُتحدثت هذه الركيزة منذ عام 2018 لتعكس كافة المؤشرات الفرعية ذات الصلة بالتعليم بصرف النظر عن مستواه، وتحل محل المؤشر الفرعي الخاص بجودة 
التعليم األساسي والركيزة الخاصة بالتعليم العالي والتدريب والتي كانت تقوم عليها منهجية حساب المؤشر قبل 2018. وتتضمن المؤشرات الفرعية لهذه الركيزة: 

متوسط عدد سنوات التعليم، مستوى تدريب الموظفين، جودة التعليم الفني، مهارات الخريجين، المهارات الرقمية بين السكان، سهولة الحصول على الموظفين 
الماهرين، العمر المتوقع للتعليم المدرسي، التفكير الناقد في التدريس، ومعدل الطالب للمدرسين في التعليم األساسي.

ووفًقا لتصنيف آخر ألفضل الدول في التعليم، والصادر عن 
ترتيب مصر في  شركة US News & World Report، جاء 
المركز 42 من بين 73 دولة على مستوى العالم )والثالث 
عربًيا بعد اإلمارات وقطر( في عام 2020، مقارنة بالمركز 
ثالثة  من  مركًبا  المؤشر  وُيعّد هذا   59.2019 عام  51 في 
مؤشرات فرعية، هي وجود نظام تعليم عام متطّور وتفكير 
األفراد في االلتحاق بإحدى الجامعات وإذا ما كانت الدولة 

توّفر تعليًما عالي الجودة.

المدرجة  المصرية  الجامعات  عدد  ارتفع  أخرى،  ناحية  من 
في بعض التصنيفات العالمية )جدول 6(. كذلك، ارتفع عدد 
الكليات والبرامج الحاصلة على شهادة االعتماد األكاديمي 

ليصل  التعليم واالعتماد  القومية لضمان جودة  الهيئة  من 
إلى 186 كلية وبرنامًجا )بين اعتماد وتجديد اعتماد( بنهاية 
و56   ،2020 عام  وبرنامًجا  كلية   11 منها   ،2020 عام 
2018، و48 عام 2017، و31 عام  2019، و40 عام  عام 
الحاصلة على االعتماد  المدارس  ارتفع عدد  60،2016 كما 
عام  بنهاية  مدرسة   30 إلى   2014 قبل  مدارس   6 من 
-2019/2018( الحكومة  برنامج  ويستهدف   61،2018

الحاصلة  التعليمية  المؤسسات  نسبة  زيادة   )2022/2021
غضون  في    %50 إلى  الهيئة  قبل  من  االعتماد  على 

السنوات األربع للبرنامج.62
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جدول )6(
الجامعات المصرية المدرجة في بعض التصنيفات العالمية

ترتيب الجامعات المصريةالتصنيف

ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف من جامعة واحدة في 2017 إلى ثالث تصنيف شنغهاي الصيني
جامعات في 2018، ثم إلى خمس جامعات في 2019، وأخيرًا إلى 17 جامعة في 2020.

 Times Higher تصنيف
Education البريطاني

ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف من ثالث جامعات في 2016 إلى 19 جامعة 
في 2019. 

QS إدراج جامعة القاهرة ضمن أفضل 200 جامعة في مجال العمارة والبناء في عام 2018 من تصنيف
بين 959 جامعة على مستوى العالم يضمها التصنيف.

إدراج ثالث جامعات مصرية )القاهرة وعين شمس واإلسكندرية( ضمن أفضل 400 جامعة في 
مجال الطب في عام 2018.

إدراج جامعتي القاهرة واإلسكندرية ضمن أفضل 200 جامعة في مجال العلوم الصيدلية في 
عام 2018.

المصدر: الجدول يعتمد على: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (2019 -ج) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي (2019 -أ).

إتاحة  مؤشرات  في  التحّسن  أن  السابق  التحليل  ح  ويوضِّ
جودة  مؤشرات  في  التحّسن  فاق  قد  مصر  في  التعليم 
التعليم وتنافسيته، خاصة في مراحل التعليم قبل الجامعي. 
وعليه، تسعى الحكومة إلى إعطاء هذا األمر أولوية مهمة 
الراهنة  الفترة  خالل  ستتبناها  التي  اإلصالح  برامج  في 
الحكومة  عمل  برنامج  بالفعل  عنه  ر  عبَّ ما  وهو  والمقبلة، 
“تحسين  ِمْن  كلٌّ  جاء  إذ   ،)2022/2021-2019/2018(
تنافسية نظم ومخرجات التعليم” و“تطوير منظومة التعليم 
للبرنامج  الفرعية  البرامج  من  باعتبارهما  الجامعي”  قبل 
الرئيسي “تأكيد الهوية العلمية”، ضمن الهدف االستراتيجي 
كانت  وإن  المصري.63  اإلنسان  ببناء  والمعني  الثاني 
أوالها  التي  االهتمام  درجة  إلى  بعد  ترتق  لم  المؤشرات 

برنامج عمل الحكومة لقضايا جودة التعليم وتنافسيته.  

تطّور المؤشرات الخاصة بقطاع الصحة  - 2

وفًقا  مصر  في  الصحة  قطاع  أداء  تطّور  الجزء  هذا  يعرض 
لعدد من المؤشرات التي تتعلق بإتاحة الخدمات الصحية، 

وجودة بيئة العمل الصحية ومخرجاتها وتنافسياتها.

2-1  مؤشرات إتاحة الخدمات الصحية

واألسّرة  المستشفيات  عدد  إجمالي  الجدول)7(  يوّضح 
 2018 عام  إلحصاءات  وفًقا  المصرية  الصحة  بمنظومة 
وكما  والخاص،  الحكومي  للقطاعين  وفًقا  وتوزيعها 
المستشفيات  أن  من  الرغم  على  بالجدول،  موّضح  هو 
اإلجمالي  العدد  ثلثي  نحو  تمثل  الخاص  للقطاع  التابعة 
الخاصة  بالمستشفيات  األسّرة  فإن  بمصر،  للمستشفيات 
األسّرة. ويعني  إجمالي عدد  قرابة 27%  فقط من  تمثل 
يزيد  الحكومي  للمستشفى  األسّرة  عدد  متوسط  أن  ذلك 
إلى  يشير  ما  وهو  الخاص،  للمستشفى  المتوسط  على 
عنها  الحكومية  المستشفيات  في  السريرية  السعة  ارتفاع 
االستيعابية  القدرة  وبالتبعية  الخاصة،  المستشفيات  في 
بالمستشفيات  مقارنة  الحكومية  للمستشفيات  األعلى 

الخاصة.

جدول )7(
ة بمنظومة الصحة في مصر وتوزيعها بين القطاعين الحكومي والخاص في عام 2018 أعداد المستشفيات واألسرَّ

البيان/
التبعية

األسّرةالمستشفيات

األهمية النسبية )%(العدداألهمية النسبية )%(العدد

691379568373حكومية

1157633532027خاصة

1848131003الجملة

المصدر: الجدول يعتمد على: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، (2019 -أ)، "النشرة السنوية إلحصاء الخدمات الصحية لعام 2018".
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2019، وفًقا  الحكومية لعام  ح توزيع المستشفيات  ويوضِّ
والمركزية  )العامة  الصحة  وزارة  مستشفيات  أن  لتبعيتها، 
)مثل  لها  التابعة  الجهات  ومستشفيات  والتخصصية( 
مستشفيات الصحة النفسية والهيئة العامة للتأمين الصحي 
والمراكز المتخصصة والمؤسسات العالجية والمستشفيات 
والمعاهد التعليمية( تمّثل ما نسبته نحو 82% من إجمالي 
عدد المستشفيات الحكومية. ويعني ذلك أن مدى جاهزية 
تلك المستشفيات يمثل محوًرا رئيًسا للحكم على المنظومة 
للجهات  التابعة  المستشفيات  أما  ككل.64  الصحية 
التي  المستشفيات  مثل  األخرى  الحكومية  والهيئات 
الحديد  والسكة  والسجون(  )الشرطة  الداخلية  وزارة  تتبع 
 %18 لت ما نسبته نحو  والمستشفيات الجامعية فقد شكَّ

من إجمالي عدد المستشفيات الحكومية )الشكل 11(.

عدد  ارتفع  و2018،   2010 العامين  بين  الفترة  وخالل 
المستشفيات الحكومية من 660 إلى 691 مستشفى، إال 
المستشفيات كان محدوًدا جًدا  التوسع في عدد  أن ذلك 
على  المترددين  عدد  إجمالي  في  الزيادة  بمعدل  مقارنة 
ما  وهو  المستشفيات،  بتلك  والخارجية  الداخلية  األقسام 
انعكس على معدل عدد المترددين لكل مستشفى والذي 
ارتفع من نحو 86 ألف متردد إلى قرابة 136 ألف متردد. 
السعة  في  تراجًعا   )2018-2010( الفترة  شهدت  كذلك، 
السريرية للمستشفيات الحكومية، وهو ما يعكسه الجدول 

على  الحكومية  الصحة  منظومة  قدرة  ذلك  ويهّدد   .)8(
إتاحة الخدمات الصحية لمن هم بحاجة إليها من المواطنين. 
الحكومية  االستثمارات  التوسع في  ذلك ضرورة  ويتطلب 
العالجية  والمؤسسات  المستشفيات  إنشاء  مجال  في 
الخدمات  على  الطلب  في  الزيادة  يواكب  بما  وتجهيزها 
السكان  عدد  في  الزيادة  عن  والناتجة  الحكومية  الصحية 
التي  الصحية  الخدمات  تكاليف  في  واالرتفاع  ناحية،  من 
يقدمها القطاع الخاص بالنسبة لغالبية المواطنين من ناحية 

أخرى.

جدول )8(
ة  والمترددين )حكومي(  تطّور عدد المستشفيات واألسرَّ

العام/ البيان

ت الحكومية
شفيا

ست
عدد الم

ة الحكومية
َّ سر

عدد األ

ت الحكومية
شفيا

ست
عدد المترددين بالم

ي
ى حكوم

شف
ست

ة لكل م
َّ سر

عدد األ

ي
ى حكوم

شف
ست

عدد المترددين لكل م

201066099,27057,081,42015086,487

201164398,31957,368,46015389,220

201264696,82050,471,98015078,130

201365798,29162,428,79715095,021

201465997,82665,557,97914899,481

201566093,26774,560,200141112,970

201666293,89780,937,444142122,262

201767696,11187,094,488142128,838

201869195,68393,698,218138135,598
المصدر: الجدول يعتمد على: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

(2019 -أ)، "النشرة السنوية إلحصاء الخدمات الصحية لعام 2018".

وقد ارتفع عدد وحدات الرعاية الصحية األساسية بنحو 365 
وحدة )من الناحية المطلقة( بين العامين 2010 و2020، 
ح الشكل )12(. وتتضمن تلك الوحدات باألساس  كما يوضِّ
مكاتب الصحة والعيادات ومراكز رعاية األمومة والطفولة 
)طب/صحة(  ووحدات  ومراكز  بالحضر  الصحية  والمراكز 
األسرة ووحدات الرعاية األولية بالريف. ومع ذلك، فإن تلك 
الزيادة في عدد وحدات الرعاية الصحية لم تواكب الزيادة 
في عدد السكان، وهو ما انعكس على تراجع عدد وحدات 
الرعاية الصحية لكل 100 ألف نسمة من السكان من 6.2 

في عام 2010 إلى 5.6 في عام 65.2017

المصدر: الشكل يعتمد على: وزارة الصحة (2021)، بيانات غير منشورة.

وفًقا  الحكومية  المستشفيات  توزيع   :)11( شكل 
لتبعيتها في عام 2019 (%)

مستشفيات تابعة لجهات وهيئات  حكومية أخرى

مستشفيات الجهات التابعة لوزارة الصحة

مستشفيات وزارة الصحة

59

18

23
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شكل )12(:  تطّور عدد وحدات الرعاية الصحية األساسية خالل الفترة (2020-2010)

المصدر: الشكل يعتمد على: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. مصادر متعددة من “باب الصحة”.
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2-2  مؤشرات جودة الخدمات الصحية وتنافسيتها

الموارد البشرية وبيئة العمل في قطاع الصحة الحكومي

شهدت الفترة الممتدة بين األعوام 2010 و2018 ارتفاًعا 
في  التمريض  هيئة  وأعضاء  البشريين  األطباء  أعداد  في 
منظومة الصحة الحكومية، من نحو 73 ألف طبيب و162 
و197  طبيب  ألف   91 نحو  إلى  تمريض  هيئة  عضو  ألف 
لم  الزيادة  تلك  فإن  ذلك،  ومع  تمريض.  هيئة  عضو  ألف 

الخدمات  على  الطلب  في  الزيادة  لمواكبة  كافية  تكن 
الصحية والتي تعكسها الزيادة في أعداد المترددين على 
المستشفيات الحكومية، إذ ارتفع متوسط عدد المترددين 
فترة  خالل  تمريض  هيئة  عضو  ولكل  بشري  طبيب  لكل 
التحليل على النحو الموضح في الجدول )9(. ومن المتوقع 
أن يؤثر ذلك بالسلب في بيئة العمل المواتية لتقديم خدمة 

صحية حكومية تتسم بالجودة المالئمة.66

جدول )9(
تطّور أعداد األطباء وهيئة التمريض بالمستشفيات الحكومية

عدد أعضاء هيئة عدد األطباء البشريينالعام/ البيان
التمريض

عدد المترددين لكل 
طبيب بشري

عدد المترددين لكل 
عضو هيئة تمرض

201073,329161,716778353

201177,255161,717743355

201282,542171,104611295

201387,908173,142710361

201496,122179,155682366

201597,707183,746763406

2016103,337187,090783433

2017102,773191,351847455

201891,316196,6861026476
المصدر: الجدول يعتمد على: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، (2019 -أ)، "النشرة السنوية إلحصاء الخدمات الصحية لعام 2018".
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الت العاملين بالمهن الطبية والمزاولين بوزارة الصحة والسكان (لكل 10 آالف من السكان) شكل )13(:  معدَّ

المصدر: الشكل يعتمد على: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، (2019 -ب)، “الكتاب اإلحصائي السنوي- باب الصحة”.
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شكل )14(:  العمر المتوقع عند الميالد في مصر ومجموعة من الدول ذات الدخل المتوسط في عام 2018

.https://data.worldbank.org/indicator المصدر: الشكل يعتمد على قاعدة بيانات البنك الدولي

جنوب إفريقيا األردنتونستايالند

74.4 76.5

63.9

78.9 76.5
72.6

76.9 77.4
71.5 71.1

تركيا إندونيسيا مصر الفلبين

71.8

لبنانالعالم المغرب

الت األطباء والصيادلة العاملين  وعلى الرغم من تزايد معدَّ
آالف   10 )لكل  الصحة  بوزارة  والمزاولين  الطبية  بالمهن 
من السكان( خالل الفترة من 2010 إلى 2017، فإن تلك 

بالنسبة ألطباء األسنان  تزال منخفضة، خاصة  الت ال  المعدَّ
)2.5 طبيب أسنان( والصيادلة )5.3 صيدلي( لكل 10 آالف 

من السكان وفًقا إلحصاءات عام 2017 )الشكل 13(.

مؤشرات المخرجات الصحية (العمر المتوقع عند الميالد 
ومعدل وفيات األطفال دون سن الخامسة)

من  مصر  في  الميالد  عند  المتوقع  العمر  متوسط  ارتفع 
إلى  لإلناث(  للذكور و72.6   68.2(  2010 عام في   70.3
 نحو 71.8 عام في 2018 )69.6 للذكور و74.2 لإلناث(.67
وعلى الرغم من أن متوسط العمر المتوقع عند الميالد في 

)البالغ  ُيعّد منخفًضا إذا ما قورن بالمتوسط العالمي  مصر 
التي  الدول  السائدة في بعض  72.6 سنة( والمتوسطات 
يمكن مقارنتها بمصر مثل األردن وتونس ولبنان والمغرب 
وتركيا وتايالند، فإنه يرتفع عن المتوسط السائد في الفلبين 
الدول  تأتي ضمن  إفريقيا، وهي دول  وإندونيسيا وجنوب 
العشر التي تسبق مصر مباشرة في مؤشر التنمية البشرية 
وفًقا لتقرير عام 2020، على النحو الذي يوضحه الشكل )14(. 
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من ناحية أخرى، انخفض معدل وفيات األطفال دون سن 
للذكور و27.2   30.3( الخامسة في مصر من 28.8 طفل 
لإلناث(  و19  للذكور   21.5( طفل   20.3 نحو  إلى  لإلناث( 
لكل ألف مولود حي بين األعوام 2010 و68.2019 ويعد 
المعدل الحالّي لوفيات األطفال دون الخامسة بمصر أقل 
للتنمية   2030 أجندة  تستهدفه  الذي  األقصى  الحد  من 
بما  حي،  مولود  ألف  لكل  طفاًل   25 والبالغ  المستدامة 
التنمية  أهداف  تحقيق  سبيل  في  حقيقًيا  انجاًزا  يمثل 
في  المناظرة  الت  المعدَّ عن  هذا  يقل  كما  المستدامة، 
عدد من الدول مثل جنوب إفريقيا )34.5(، الفلبين )27.3(، 
وإندونيسيا )23.9(، على الرغم من أن تلك الدول تسبق مصر 
في الترتيب وفًقا لمؤشر التنمية البشرية بتقرير عام 2020.

بين  من   104 المركز  في  مصر  ترتيب  جاء  لذلك،  ونتيجة 
141 دولة في الركيزة الخامسة “الصحة” لمؤشر التنافسية 
في  العالمي  االقتصادي  المنتدى  عن  والصادر  العالمية 
عام 2019، وتعتمد تلك الركيزة باألساس على مؤشر معدل 
السنوات  عدد  أي  الميالد،  عند  المتوقع  “الصحي”  العمر 
التي من المتوقع أن يعيشها الفرد في حياة صحية. وبذلك 
)المركز  إفريقيا  جنوب  مثل  الدول  بعض  على  مصر  تتقدم 
 69.)110 )المركز  والهند   )111 )المركز  وبوتسوانا   )118
لمؤشر  “الصحة”  الخامسة  الركيزة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
التنافسية العالمية للعام 2019 جاءت لتحّل محّل مجموعة 
الصحة،  قطاع  بتنافسية  المرتبطة  الفرعية  المؤشرات  من 
والتعليم  الصحة  الرابعة”  الركيزة  ن في  ُتضمَّ كانت  والتي 
بها  المعمول  المؤشر  حساب  لمنهجية  وفًقا  األساسي” 
المؤشرات  تلك  وتشمل   ،2018/2017 عام  تقرير  حتى 
السل والمالريا وفيروس  انتشار بعض األمراض مثل  معدل 
نقص المناعة الذاتية وتأثيرها في األعمال، ومعدل وفيات 

األطفال الرضع، والعمر المتوقع عند الميالد.

رابعًا: االستثمار في البشر: تعزيز 
الحق في السكن الالئق في مصر

ت على “الحق في  ُتعد مصر واحدة من دول العالم التي نصَّ
السكن” ضمن دستورها الصادر عام 2014، إذ تنّص المادة 
الحق  للمواطنين  الدولة  تكفل  أن  على  الدستور  من   78
في المسكن المالئم واآلمن والصحي, بما يحفظ الكرامة 
ذاتها  المادة  وتنّص  االجتماعية.  العدالة  ويحقق  اإلنسانية 
لإلسكان  كاملة  وطنية  خطة  بوضع  الدولة  التزام  على 
وخطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، تشمل 
إعادة التخطيط وتوفير البنية األساسية والمرافق، وتحسين 
نوعية الحياة والصحة العامة، وتوفير الموارد الالزمة للتنفيذ 
خالل مدة زمنية محددة. وفي تقرير مقررة الحق في السكن 
الالئق بخصوص زيارتها لمصر في عام 2019، أشارت إلى أن 
الدستور المصري جاء متوافًقا مع القانون الدولي لحقوق 

اإلنسان، والمقصد األول للهدف الحادي عشر من األهداف 
األممية للتنمية المستدامة، والخاص بضمان حصول الجميع 
وميسورة  وآمنة  مالئمة  أساسية  وخدمات  مساكن  على 

التكلفة من خالل استراتيجية محددة.70

وقد انعكس هذا االلتزام الدستوري في استراتيجية التنمية 
أفردت محوًرا كاماًل  2030، والتي  رؤية مصر  المستدامة: 
مستقاًل  برنامًجا  فيه  صت  وخصَّ العمرانية  التنمية  بخصوص 
اآلمنة  غير  والمناطق  العشوائيات  ظاهرة  مكافحة  عن 
العشوائية  المناطق  لتنمية  متكامل  إطار  وضع  خالل  من 
وتوفير فرص العمل لسكانها، مع الوضع في االعتبار تأهيل 
للتكيف  وتنميتها،  واالجتماعية  الثقافية  السكان  قدرات 
إلى  باإلضافة  عليها،  والمحافظة  المطورة  المناطق  مع 
ظهور  بمنع  المتعلقة  القوانين  تنفيذ  تعزيز  على  العمل 

العشوائيات.71

وخالل السنوات الماضية، بذلت الدولة المصرية جهوًدا كبيرة 
في تعزيز الحق في السكن الالئق، إذ حظيت هذه القضية 
المناطق  من  عديٍد  تطوير  إلى  أدى  كبير  سياسي  بدعم 
العشوائية، كما أدى هذا الدعم إلى إطالق برنامج طموح 
منخفضة  الفئات  اعتباره  في  يضع  االجتماعي  لإلسكان 
المقررة  مت  قدَّ 2020؛  مارس  وفي  الدخل.  ومتوسطة 
اإلنسان  حقوق  لمجلس  الالئق  بالسكن  المعنية  الخاصة 
إلعمال  التوجيهية  المبادئ  بشأن  تقريًرا  المتحدة  باألمم 
الحق في السكن الالئق والتي تمثل المتطلبات األساسية 
التوجيهية الستة  المبادئ  الحق.72 وبالنظر إلى  لتعزيز هذا 
معظمها؛  إطار  في  تعمل  المصرية  الدولة  أن  نجد  عشر 
“ضمان  التوجيهية  المبادئ  تتضمن  المثال  سبيل  فعلى 
الحق في السكن باعتباره حًقا أساسًيا من حقوق اإلنسان 
مرتبًطا بالكرامة والحق في الحياة”، وهو ما يتوافق بالفعل 

مع المادة 78 من الدستور المصري.

تطوير المناطق العشوائية غير المخططة   - 1
وغير اآلمنة

في  مهًما  دوًرا  العشوائية  المناطق  تطوير  صندوق  يلعب 
للقرار  فوفًقا  اتساعها،  من  والحّد  المناطق  تلك  تطوير 
حصر  إلى  الصندوق  يهدف   ،2008/305 رقم  الجمهوري 
الالزمة  الخطة  ووضع  وتنميتها،  العشوائية  المناطق 
العشوائيات  تطوير  صندوق  ويقسم  عمرانًيا.73  لتخطيطها 
ومناطق  مخططة،  غير  مناطق  إلى  العشوائية  المناطق 
غير آمنة، وأسواق عشوائية.74 المناطق غير المخططة هي 
التي ُأنِشئت بما يخالف القوانين واللوائح المتعلقة بالبناء، 
أما المناطق غير اآلمنة فهي التي يصّنف نحو 50%  من 
مبانيها ضمن درجة من أربع درجات تعكس مدى خطورتها، 
مثل  للحياة”  المهددة  “المناطق  األولى  الدرجة  تمّثل 
المناطق التي تقع ضمن مناطق معرضة للمخاطر الطبيعية، 
المالئم”  غير  السكن  “مناطق  فتشمل  الثانية  الدرجة  أما 
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“المناطق  الثالثة  الدرجة  ن  وتتضمَّ المتصدعة،  األبنية  مثل 
أو  نظيفة  شرب  مياه  إلى  تفتقر  والتي  للصحة”  المهددة 
تفتقد  التي  “المناطق  الرابعة  الدرجة  وتمثل  صرف صحي، 
ى  الحيازة المستقرة” مثل عدم وجود حيازة قانونية.75 ويتولَّ
بتلك  المتعلقة  التطوير  عملية  العشوائيات  تطوير  صندوق 
المناطق، كما تتولى وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية 
غير  العشوائية  المناطق  جميع  تطوير  استراتيجيتها  ضمن 
دعم  إلى  باإلضافة  المواطنين،  ألرواح  المهددة  اآلمنة 

برامج اإلسكان االجتماعي لمحدودي الدخل.76

وعلى مدار العقود الماضية، مّثلت المناطق العشوائية غير 
المصرية،  الدولة  أمام  كبيًرا  تحّدًيا  اآلمنة  وغير  المخططة 
لذلك أولت الدولة عناية كبيرة لذلك الملف خالل السنوات 
التي  اآلمنة  غير  المناطق  عدد  بلغ  وقد  الماضية.  القليلة 
من  منطقة   296 نحو   2020 حتى   2014 منذ  رت  ُطوِّ
ح جدول )10( ِنسب المناطق  إجمالي 357 منطقة. ويوضِّ
بكل  رت  ُطوِّ التي  والنسبة  المحافظات  ببعض  اآلمنة  غير 

منها.77 

انخفض  المصرية،  الدولة  بها  قامت  التي  للجهود  ونتيجة 
عدد السكان في المناطق غير اآلمنة بنسبة 35%  في عام 
لمصر  المستدامة  التنمية  استراتيجية  وتستهدف   78.2019
خفض عدد السكان في المناطق غير اآلمنة بنسبة %100  
غير  العشوائية  المناطق  تطوير  وخالل   79.2030 عام  في 
التي  األساسية  الخدمات  االعتبار وجود  ُوِضع في  اآلمنة، 
يحتاج إليها المواطنون مثل المدارس ودور العبادة ومراكز 
آمنة  بيئة  وجود  لضمان  وغيرها  صحية  ومراكز  الشباب، 
للمواطنين.80 ولعّل هذا النهج يتوافق مع المبدأ التوجيهي 
في  الحق  إلعمال  شاملة  استراتيجيات  بـ”تنفيذ  الخاص 

السكن”.

توفير  بشأن  العملي  اإلطار  في  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
المشروع  ُأطِلق  للمواطنين،  والمناسب  الالئق  السكن 
ألف   500 بإنشاء  ووجه  المصريين”  لكل  “سكن  القومي 
المحافظات  وعواصم  الكبرى  المدن  في  سكنية  وحدة 

على مستوى الجمهورية.81

المخططة،  غير  العشوائية  بالمناطق  يتعلق  ما  في  أما 
فقد بلغت مساحتها نحو 152 ألف فدان في عام 2014، 
وجرى العمل على تطوير تلك المناطق ورفع كفاءة البنية 

األساسية فيها خالل األعوام الماضية، ليصل عدد المناطق 
في  فداًنا   4616 بمساحة  منطقة   53 إلى  رت  ُطوِّ التي 
عام 2020، ويجري العمل على تطوير 79 منطقة بمساحة 
غير  المناطق  تطوير  تكلفة  إجمالي  وبلغ  فداًنا.   6941
أيًضا  الحكومة  عملت  ولقد  جنيه.  مليار   318 المخططة 
رت قرابة 20 سوًقا  على تطوير األسواق العشوائية، إذ طوَّ
من إجمالي 1105 أسواق.82 وتستهدف استراتيجية التنمية 
في  العشوائية  المناطق  مساحة  نسبة  خفض  المستدامة 
المناطق الحضرية إلى أقل من 20% في عام 2020، وأقل 

من 5%  في عام 83.2030

ما  في  محددة  وإجراءات  قواعد  المصرية  الدولة  وتتبع 
يتعلق بانتقال أو إخالء المواطنين في المناطق غير اآلمنة 
أو غير المخططة، تماشًيا مع المبدأ التوجيهي الخاص بـ”حظر 
عمليات اإلخالء القسري ومنع عمليات اإلخالء كلما أمكن 
ذلك”، ضمن المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعمال الحق في 
السكن الالئق، إذ ال ُينَقل المواطنون في مناطق بعيدة عن 
خذ أي طرق  التي كانوا يقطنونها إال حسب رغبتهم، وال ُيتَّ
لإلجالء القسري، إنما ُتعرض ثالثة اختيارات على المواطنين، 
هي: االنتقال الفوري إلى منزل في منطقة حديثة التطوير 

جدول )10(
نسبة المناطق العشوائية غير اآلمنة وفًقا لبعض المحافظات )%(

نسبة المناطق غير اآلمنة بالمحافظة المحافظة
 )%(

نسبة المناطق غير اآلمنة التي تم تطويرها 
بالمحافظة إلى إجمالي المناطق غير اآلمنة بذات 

المحافظة )%(

46 29 القاهرة

72 18 اإلسماعيلية

55 15اإلسكندرية

55 0.2 الشرقية

86 0.1 أسيوط

72 0.1 مطروح
المصدر: وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (2020). تقرير الوزارة. 
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اإلطار )1(: مشروع حي األسمرات 

فــي إطــار اهتمــام الدولــة بالفئــات التــي تعيــش فــي مناطــق خطــرة وغيــر مؤهلــة، أنشــأت الحكومــة فــي عــام 2016 مــن   •  
خــالل محافظــة القاهــرة بالتعــاون مــع صنــدوق تطويــر العشــوائيات ووزارة التنميــة المحليــة وصنــدوق تحيــا مصــر، المرحلتيــن 
ــص لقاطنــي العشــوائيات غيــر اآلمنــة المتمثلــة فــي مناطــق الدويقــة، وعزبــة  األولــى والثانيــة مــن حــي األســمرات، لُيخصَّ

خيــر اهلل، واســطبل عنتــر.
تقــع المرحلــة األولــى علــى مســاحة 65 فداًنــا وتشــمل 6258 وحــدة ســكنية، فضــاًل عــن إنشــاء مدرســة تعليــم أساســي، أمــا   •  
المرحلــة الثانيــة فتقــع علــى مســاحة 61 فداًنــا وتشــمل 4722 وحــدة ســكنية، وتضــم مدرســة للتعليــم األساســي. وبلغــت 

ــار و582 مليــون جنيــه للمرحلتيــن األولــى والثانيــة. التكلفــة ملي
لــت فــي إنشــاء 7298 وحــدة ســكنية بتكلفــة 1.75  وفــي عــام 2020، افُتتحــت المرحلــة الثالثــة مــن المشــروع التــي تمثَّ  •  
مليــار جنيــه لتوفيــر مســكن آمــن لنحــو 31000 مواطــن. وتقــع المرحلــة الثالثــة مــن المشــروع علــى مســاحة قدرهــا 65 فداًنــا. 
وتســتهدف المرحلــة الثالثــة أيًضــا تســكين قاطنــي المناطــق العشــوائية غيــر اآلمنــة مثــل الحطابــة، والســحيلة، وبنــي هــالل، 

وغيرهــا مــن المناطــق.
ــات  ــدارس، وخدم ــادة، وم ــبابية، ودور العب ــة الش ــا المدين ــات، منه ــن الخدم ــًدا م ــالث عدي ــه الث ــي مراحل ــروع ف ــر المش يوف  •  

التجاريــة. والخدمــات  الصحيــة،  والوحــدات  االجتماعــي،  التضامــن 

المصدر: الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

بديل  سكن  إليجاد  مالي  تعويض  أو  المدينة،  نفس  في 
خالل فترة تطوير المنطقة التي يقطنون فيها، مع تخصيص 
وحدة مماثلة، أو التعويض المالي من خالل مفاوضات مع 
المواطنين.84 وعلى الرغم من ذلك، فإن ارتباط سكان هذه 
المناطق بأنماط العمل غير الرسمي، كان في بعض األحيان 
كان  ثمَّ  ومن  وحداتهم،  لترك  المواطنين  لمقاومة  مصدًرا 
على الحكومة اتخاذ القرارات التي ال ُتعرقل خطط التطوير 
من  واالقتصادية  االجتماعية  األبعاد  وتراعي  ناحية،  من 
ناحية أخرى. وظهر ذلك واضًحا من خالل اختالف التدخالت 

الحكومية في هذا الشأن بين سكان المناطق المختلفة. 

د اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات  وقد تجسَّ
باعتباره أحد أهم أولويات الحكومة على المستوى القومي 
المناطق  لتطوير   2030 االستراتيجية  الخطة  تدشين  في 
العشوائية، وافتتاح عدد من المشروعات مثل مشروع “بشاير 
الثالث في محافظة اإلسكندرية، ومشروع  الخير” بمراحله 
بمدينة   ”1 “المحروسة  وأيًضا  بالقاهرة،  األسمرات”  “حي 
توسعات  بخطة  العمل  جانب  إلى  السالم،  بحي  النهضة 
المدن  الجمهورية من خالل  عمرانية ضخمة على مستوى 
الذكية ومشروعات اإلسكان االجتماعي والتي خصص لها 
85.2020/2019 موازنة  في  جنيه  مليار   3.9 بقيمة  دعم 

توفير اإلسكان االجتماعي  - 2

حظي اإلسكان االجتماعي باهتمام الدولة المصرية للعمل 
ففي  والمتوسط،  المنخفض  الدخل  أصحاب  تمكين  على 
لدعم  سكنية  وحدة  مليون  إنشاء  عن  أعِلن   ،2014 عام 
أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.86 كما صدر القرار 
االجتماعي،  اإلسكان  بشأن   2014/33 رقم  الجمهورى 
اإلسكان  بشأن   2018/93 رقم  بالقانون  والمعدل 
على  نّص  والذي  العقاري،  التمويل  ودعم  االجتماعي 
طرح مشروعات لإلسكان االجتماعي بهدف توفير مسكن 
عائلية  أراٍض  وقطع  الدخل  محدودي  للمواطنين  مالئم 
اإلسكان  برنامج  ضمن  المتوسطة،  الدخول  لذوي  صغيرة 
االجتماعي. كذلك ُنصَّ على إنشاء صندوق تمويل اإلسكان 
االجتماعي بهدف تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية 

لبرنامج اإلسكان االجتماعي، والخدمات التجارية والمهنية 
برنامج  من  المستفيدين  عدد  بلغ  ولقد  الوحدات.  لتلك 
اإلسكان االجتماعي حتى 30 من يونيو 2020 نحو 312 
ألف مستفيد، حصلوا على دعم نقدي من صندوق اإلسكان 
االجتماعي وصل إلى 4.9 مليار جنيه، وبتمويل عقاري في 
العقاري  التمويل  جهات  دته  سدَّ جنيه،  مليار   30.8 حدود 
)بنوك – شركات التمويل العقاري(.87 وقد بلغ إجمالي عدد 
الحاصلين على دعم من الصندوق حتى 30 من يونيو 2019 
نحو 248 ألف مستفيد، منهم نحو 20%  من اإلناث88 وفًقا 
فقط،   2020/2019 المالي  العام  وخالل   .)11( للجدول 
ألف   64 الصندوق قرابة  الحاصلين على دعم من  بلغ عدد 
اإلناث(، حصلوا على دعم  نحو 25%  من  )منهم  مستفيد 
يقدر بنحو 907 ماليين جنيه، وبتمويل عقاري يصل إلى 6.9 

مليار جنيه.89
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جدول )11(
إجمالي الحاصلين على دعم من صندوق اإلسكان 

االجتماعي ودعم التمويل العقاري )تراكمي حتى 30 
يونيو 2019( وفًقا للنوع

النسبة )%(عدد المستفيدينالنوع

19818580ذكر

4984420أنثى

248029100اإلجمالي
المصدر: صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري (2019).

قواعد  لديها  المصرية  الحكومة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
ال  إذ  االجتماعي  اإلسكان  ببرامج  يتعلق  ما  في  دة  محدَّ
أن  يجب  كما  حضرية،  منطقة  ضمن  موقعها  يكون  أن  بدَّ 
تكون التربة مناسبة ألعمال البناء، وال بدَّ من تجّنب المناطق 
الخطرة وغير اآلمنة وإعطاء األولوية للمناطق األكثر احتياًجا 
العام  االستراتيجي  للتخطيط  وفًقا  جديدة  سكنية  لمدن 
للمدن والقرى بكل محافظة، ووجود جدوى لتوسيع البنية 
التحتية والخدمات األساسية من ِقبل الحكومة، وأن تكون 
هناك إمكانية للوصول إلى الخدمات األساسية، وسهولة 

االتصال بالطرق العامة.90 

3 - اّتساع نطاق تغطية مرافق المياه والصرف 
الصحي

بذلت الدولة المصرية جهوًدا كبيرة خالل السنوات القليلة 
والصرف  الشرب  مياه  خدمات  توفير  مجال  في  الماضية 
كريمة(،  )حياة  مبادرة  ُأطِلقت   2019 عام  ففي  الصحي، 
وفي مقدمة أولوياتها تطوير قطاع مياه الشرب والصرف 
الصحي، والتي استهدفت باألساس التوسع في الشبكات 
االجتماعي  التضامن  وزارة  مع  والتنسيق  والمحطات 
لعمل  المعنية  الجهات  من  وغيرها  األهلية  والجمعيات 
المشروع  ت  تبنَّ كما  القادرين،  لغير  المنزلية  الوصالت 
القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية.91 وقد أسفرت 

تلك الجهود، وفًقا للجدول )12(، عن ارتفاع نسبة التغطية 
نحو  إلى  لتصل  الجمهورية  مستوى  على  الشرب  لمياه 
98.7%  في 2020 )100%  على مستوى الحضر و%97.4  
على مستوى الريف( مقارنة بنسبة بلغت 97%  في 2014، 
كما ارتفعت نسبة التغطية لمياه الصرف الصحي إلى نحو 
  %37.5 الحضر  مستوى  على    %96(  2020 في    %65
على مستوى الريف( مقارنة بنسبة بلغت نحو 50%  في 
2014 )79%  على مستوى الحضر و12%  على مستوى 
الريف(. وخالل الفترة من 2014 حتى يوليو 2020، انتهى 
الصحي  والصرف  الشرب  لمياه  مشروًعا   1131 نحو  تنفيذ 
124 مليار جنيه، فضاًل عن تنفيذ 5792  بنحو  بتكلفة تقدر 
مشروع إحالل وتجديد بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، وتنفيذ 
جنيه  مليون   600 بتكلفة  منزلية  وصلة  ألف   176.4 نحو 
و200 مشروع مّد وتدعيم بجميع المحافظات، بتكلفة 455 
مليون جنيه، باإلضافة إلى 40 مليار جنيه تكلفة مشروعات 
المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة، ليصل إجمالي ما 
ُأنِفق بقطاع المياه والصرف الصحي نحو 174 مليار جنيه. 
في  أساسية  محاور  أربعة  تحقيق  على  الحكومة  وتعمل 
قطاع مياه الشرب، وهي تقليل الفاقد ورفع ضغوط المياه 
وإحالل الشبكات وتجديدها ورفع كفاءة الخدمة المقدمة 
مختلفة  تكنولوجيات  استخدام  عن  فضاًل  للمواطنين، 

لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية.92

اآلمن  االستخدام  إعادة  في  حالًيا  الدولة  سياسة  ل  وتتمثَّ
وثالثًيا،  ثنائًيا  معالجتها  خالل  من  الصحي،  الصرف  لمياه 
واستخدامها في األغراض المخصصة لها، بداًل من التخلص 
منها كما كان يحدث سابًقا، من أجل تعظيم االستفادة من 
الخطة  الدولة  أطلقت  أخرى،  ناحية  من  المائية.  الموارد 
لتوفير  البحر  تحلية مياه  للتوّسع في محطات  االستراتيجية 
تها  أعدَّ والتي   )2050-2020( الشرب  مياه  احتياجات 
وهيئة  الصحي  والصرف  الشرب  لمياه  القابضة  الشركة 
للتخطيط  العامة  والهيئة  الجديدة  العمرانية  المجتمعات 
العمراني، والتي تقوم على مجموعة من المحاور المتعلقة 
العمرانية  للتنمية  المطلوبة  المائية  االحتياجات  بتوفير 

والالزمة لمواجهة الزيادة السكانية المستقبلية.93

جدول )12(
تطّور معّدالت التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب )%(

مياه الشربالصرف الصحىالسنة

إجمالىحضرريفإجمالىحضرريف

2014 12 79 50 95 99 97

2020 37.5 96 65 97.4 100 98.7

 2022
)مستهدف(

 65 98 81.5 98.5 100 99.25

المصدر: وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

https://www.masrawy.com/news/Tag/17490/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8#bodykeywords
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خامسًا: االستثمار في البشر: تطوير 
منظومتي التعليم والصحة

الدولة  توّجه   2014 في  الصادر  المصري  الدستور  يؤكد 
باعتباره مدخاًل  البشرية  الثروة  االستثمار في  نحو  المصرية 
للتنمية الشاملة بجميع أبعادها، إذ يرّسخ الدستور دور الدولة 
والتزامها بتقديم خدمات تعليمية وصحية متطّورة باعتبارها 
الجودة  من  عاٍل  بمستوى  تتسم  المواطنين،  لجميع  حًقا 
الت  لمعدَّ أدنى  حد  وبتخصيص  العالمية،  للمعايير  وفًقا 
العلمي  والتعليم والبحث  الصحة  الحكومي على  اإلنفاق 
كنسب من الناتج القومي اإلجمالي على أن ُيلَتزم بها في 
الموازنة العامة للدولة. وقد جاء ذلك في عدد من المواد 
العلمي  والبحث  للتعليم  مواد   10( مادة   11 بلغت  التي 

ومادة للصحة( من إجمالي 246 مادة في الدستور. 

وتبلورت الرؤية االستراتيجية للدولة المصرية في ما يتعلق 
في  واضح  بشكل  البشري  المال  رأس  في  باالستثمار 
التي   ”2030 مصر  رؤية  المستدامة:  التنمية  “استراتيجية 
محورين  صت  خصَّ إذ   ،2016 عام  في  الحكومة  أطلقتها 
السادس  المحور  )هما  االجتماعي  الُبعد  ضمن  كاملين 
من  لكٍل  االستراتيجية  الرؤية  لمناقشة  السابع(  والمحور 
عن  فضاًل  التوالي،  على  والتدريب”،  و“التعليم  “الصحة” 
)المحور  االقتصادي  الُبعد  ضمن  كامل  محور  تخصيص 
بـ“المعرفة  الخاصة  االستراتيجية  الرؤية  لمناقشة  الثالث( 
واالبتكار والبحث العلمي”. وقد وضعت هذه االستراتيجية 
نظم  لتحسين  الالزمة  اإلصالحات  لتحديد  األساس  حجر 

التعليم والبحث العلمي والصحة في مصر.

اتخاذ مجموعة   2014 عام  منذ  المصرية  الحكومة  وبدأت 
والصحة  التعليم  منظومتي  أداء  لتحسين  الخطوات  من 
من  عدد  في  الخطوات  تلك  دت  تجسَّ وقد  ومخرجاتهما، 
من  ومجموعة  ُأطِلقت،  التي  القطاعية  االستراتيجيات 
ذت  السياسات والبرامج والمبادرات المنبثقة عنها، والتي ُنفِّ
أو يجري استكمالها من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية 
البشري. وقد  المال  رأس  باالستثمار في  المتعلقة  للدولة 
 )2022/2021-2019/2018( الحكومة  عمل  برنامج  جاء 
معّبًرا عن األولوية التي تعطيها الحكومة المصرية لـ “بناء 
يعتمد  رئيسًيا  استراتيجًيا  هدًفا  باعتباره  المصري”  اإلنسان 
باالستثمار  الصلة  ذات  البرامج  من  مجموعة  على  تحقيقه 

في البشر.94

استراتيجيات وسياسات وبرامج إصالح   - 1
التعليم قبل الجامعي )2030-2014(

الجامعي  قبل  التعليم  لتطوير  االستراتيجية  الخطة  تستند 
إلى   2014 عام  في  ُأصِدرت  والتي   )2030-2014(

الفرص  إتاحة   )1 أهمها:  العامة  السياسات  من  مجموعة 
المتكافئة لجميع السكان في سن التعليم لاللتحاق بالتعليم، 
واستهداف المناطق الفقيرة وإتاحة الفرصة الثانية لألطفال 
من  التعليمية  الخدمة  جودة  تحسين   )2 التعليم.  خارج 
العالمية  المعايير  تتماشى مع  توفير مناهج مطورة  خالل 
ومعّلمين مؤهلين قادرين على اتباع أنماط التعليم الحديثة 
وإكساب المتعلمين القدرة على التعلم المستمر. 3( تدعيم 
يضمن  بما  مركزية  الال  تطبيق  خالل  من  المؤسسية  البنية 
االتفاقيات  من  االستفادة  تحقيق   )4 الرشيدة.  الحوكمة 
ي والقطاع الخاص.  والشراكات الدولية ومع المجتمع المحلِّ
)والتي  رئيسية  برامج  مجموعة  على  االستراتيجية  وتقوم 
تخص مراحل التعليم المختلفة فضاًل عن برنامج اإلدارة والال 
مركزية( وعدد من البرامج الفرعية أهمها برنامج تكنولوجيا 
اإلصالح  وبرنامج  المدرسية،  التغذية  وبرنامج  المعلومات، 

الشامل للمناهج.95

محورًيا  مركًزا  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  وتحتل 
في برامج إصالح التعليم في مصر إذ ظّل النظام التعليمي 
للتكنولوجيا  التحتية  البنية  قصور  من  طويلة  فترة  يعاني 
قبل  للتعليم  االستراتيجية  الخطة  ما جعل  بالمدارس، وهو 
الفرعية  برامجها  أحد  ُتخّصص   )2030-2014( الجامعي 
وتطبيقات  بنية  في  التوسع  بهدف  التعليم”  “تكنولوجيا 
منها  االستفادة  وتعظيم  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا 
التعليمية  الناحيتين  من  التعليم  منظومة  أداء  تحسين  في 

والمؤسسية.96

المصرية  الحكومة  أطلقت   ،2018 عام  من  يوليو  وفي 
المشروع القومي إلصالح التعليم، والذي يقوم على طرح 
نظام تعليمي جديد بدأ تطبيقه في سبتمبر 97،2018 تقوم 
محاوره األساسية على إصالح المناهج التعليمية، وتحديث 
م  أساليب التعليم والتعُلم وتطويرهما، وتنويع مصادر التعلُّ
وتطوير  الذاتي،  والتعلم  البحث  أساليب  نحو  والتوّجه 
وتغييرها،  واالمتحانات  المهارات  وقياس  التقييم  أساليب 

فضاًل عن التنمية المهنية للمعلمين.

وقد عملت الحكومة على تعزيز البنية األساسية المعلوماتية 
لجميع  المعلومات  خدمات  وصول  يضمن  بما  للمدارس 
المناطق الريفية والنائية والتوسع في استخدام الحواسيب 
في المؤسسات التعليمية على جميع المستويات.98 خالل 
 9 نحو  ز  ُجهِّ  ،2020 مايو  وحتى   2014 يوليو  من  الفترة 
رت  آالف معمل مدرسي و27 ألف فصل مطّور. كذلك، وفَّ
للطالب،  مجاًنا  “تابلت”  اللوحية  األجهزة  ماليين  الحكومة 
فضاًل عن توصيل مدارس المرحلة الثانوية بشبكات داخلية 
مرتفعة  سرعة  ذات  إنترنت  وشبكات  معلومات  خادم  بها 
من  الطالب  لتمكين  تفاعلية  شاشة  ألف   11 نحو  وتوريد 
تلك  إلى  الدخول  إتاحة  عن  فضاًل  الفصل,99  داخل  التعُلم 
الشبكات من خارج المدرسة ودون تكلفة من خالل مراكز 

الشباب وقصور الثقافة. 
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بالعملية  المتعلقة  الجوانب  جميع  الجديد  النظام  ويخدم 
في  التكنولوجيا  استخدام  ُيمكن  ناحية،  من  التعليمية. 
ووضع  التقييم  منظومة  تغيير  من  التعليمية  العملية 
االمتحانات خاصة في مرحلة الثانوية العامة )والتي كانت 
تكلفة إدارتها وتأمينها سابًقا على المستوى القومي تصل 
إلى نحو 1.3 مليار جنيه(، إذ يقوم النظام الجديد على تطوير 
“بنوك أسئلة رقمية” على سحابة إلكترونية، وتستهدف تلك 
األسئلة بشكل أساسي قياس مهارات الطالب في الفهم، 
المختصة  الجهة  من  وسيط  ودون  مباشر  بشكل  وُترسل 
بوزارة التربية والتعليم إلى الجهاز اللوحي “التابلت” الخاص 
تسريب  إمكانية  من  الحد  على  يساعد  ما  وهو  بالطالب، 
االمتحانات ومن الطلب على الدروس الخصوصية. من ناحية 
أخرى، يخدم استخدام التكنولوجيا من خالل األجهزة اللوحية 
“التابلت” األهداف المتعلقة بتطوير أساليب التعلم وتنويع 
والتعُلم  العلمي  البحث  مهارات  وتنمية  التعليم  مصادر 
العدالة  بتحقيق  المتعلقة  أيًضا األغراض  الذاتي، كما يخدم 

االجتماعية في إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.100

وانطالًقا من إدراك الحكومة المصرية أهمية التعليم الفني 
ودوره في تلبية احتياجات سوق العمل، بدأ توجيه اهتمام 
خاص لتطوير منظومة التعليم الفني واتخاذ خطوات جادة 
جودته،  بمستوى  االرتقاء  بهدف  تخصصاته،  بنية  لتحديث 
وتطويع مخرجاته لتتوافق مع متطلبات سوق العمل وخدمة 

على  القدرة  مع  واحتياجاتها،  المحلية  الصناعات  أولويات 
ويعتمد  والعالمية.101  اإلقليمية  األسواق  في  المنافسة 
التطوير الحالّي لمنظومة التعليم الفني )وفقًا الستراتيجية 
أهمها:  المحاور،  من  مجموعة  على  الفني(  التعليم  تطوير 
المناهج  وتطوير  الجودة،  لضمان  مستقلة  هيئة  إنشاء 
مهارات  وتحسين  العمل،  سوق  الحتياجات  وفقًا  الدراسية 
المعلمين، والمشاركة مع أصحاب األعمال، وتغيير الصورة 
النمطية للتعليم الفني. على وجه التحديد، يتم العمل على 
تغيير شروط القبول وتطوير المناهج لجميع التخصصات، بما 
المحلية،  البيئة  واحتياجات  العمل  سوق  متطلبات  يواكب 
على أن ُتعّد وفًقا للمعايير المعتمدة عالمًيا، فضاًل عن إتاحة 
التعليم  مدارس  وتطوير  التعليم،  وتكنولوجيا  التجهيزات 
الفني القائمة من خالل إنشاء ورش ومراكز تدريب لخدمة 
التعليم  مدارس  بعض  ل  ُيؤهَّ ذلك،  عن  فضاًل  المجتمع. 
التطبيقية” والتي  التكنولوجيا  للتحّول إلى “مدارس  الفني 
شهادة  لتمنح  التكنولوجية،  الكليات  مع  تنّسق  أو  تخدم 
مصرية بجودة عالمية، مع التركيز باألساس على القطاعات 
الطاقة  مجاالت  في  المصري  لالقتصاد  األولوية  ذات 
الصناعية  والثورة  واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا 
11 مدرسة من مدارس  الرابعة.102 وقد اسُتحِدثت وُأنِشئت 
التكنولوجيا التطبيقية في مصر خالل العامين 2019/2018 

و103.2020/2019

اإلطار )3(: المدارس اليابانية في مصر 

ــة مصــر  ــارة الســيد رئيــس جمهوري ــن عنهــا خــالل زي ــي ُأعِل ــم الت ــة للشــراكة فــي التعلي ــة الياباني ــادرة المصري فــي إطــار المب  •  
العربيــة لليابــان فــي عــام 2016، أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم إنشــاء المــدارس المصريــة اليابانيــة وفًقــا لقــرار وزيــر التربيــة 

والتعليــم والتعليــم الفنــي رقــم 2017/159.
وإلدارة مشــروع المــدارس المصريــة اليابانيــة ُأنِشــئت وحــدة إدارة مشــروع المــدارس المصريــة اليابانيــة وفًقــا لقــرار وزيــر التربية   •  
والتعليــم والتعليــم الفنــي رقــم 2017/13 لتعمــل علــى اختيــار المــدارس التــي تصلــح لتطبيــق المشــروع، واإلشــراف الفنــي 
والرقابــة علــى عمليــة التطبيــق، وترشــيح العامليــن بهــذا النــوع مــن المــدارس، والتقييــم المســتمر للمشــروع، والترويــج لــه.

اإلطار )2(: بنك المعرفة المصري

ُأنِشــئ بنــك المعرفــة المصــري فــي ينايــر 2016 باعتبــاره واحــًدا مــن أهــم المشــروعات القوميــة المعرفيــة فــي مجــال التعليــم 
والبحــث العلمــي وأكبرهــا فــي تاريــخ مصــر الحديــث، ومــن أكبــر المكتبــات الرقميــة ومراكــز المعرفــة اإللكترونيــة علــى مســتوى 
ــة  ــة واإلداري ــية والتطبيقي ــوم األساس ــاالت العل ــف مج ــي مختل ــا ف ــن حصرًي ــدودة للمصريي ــر مح ــادر غي ــدم مص ــي تق ــم، والت العال
واإلنســانية، يمكــن الوصــول إليهــا مجاًنــا مــن خــالل أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف الخلويــة الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة )التابلــت( فــي 
كل أنحــاء الدولــة. وقــد جــاء ذلــك فــي إطــار المبــادرة التــي ُأطلقــت فــي عيــد العلــم 2014 “نحــو مجتمــع مصــري يتعلــم ويفكــر 
ــح بنــك المعرفــة المصــري  ــر التعليــم والبحــث العلمــي واالرتقــاء بمجتمــع المعرفــة المصــري. ويتي ــا لجهــود تطوي ويبتكــر” ودعًم
الوصــول المجانــي إلــى مجموعــة كبيــرة جــًدا مــن مصــادر المعلومــات المعرفيــة والتعليميــة والبحثيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة 
)مــن كتــب متخصصــة ومصــادر وثائقيــة ودوريــات علميــة ورســائل جامعيــة وغيرهــا مــن المــواد التعليميــة المختلفــة( والصــادرة عــن 
أشــهر مؤسســات النشــر اإلقليميــة والعالميــة وأكبرهــا، لــكل المصرييــن داخــل الجمهوريــة، باختــالف فئاتهــم العمريــة واحتياجاتهــم 

المعرفيــة، بمــا فــي ذلــك الباحثــون واألكاديميــون والطــالب واألطفــال وعامــة القــراء.

.www.ekb.eg المصدر: الموقع اإللكتروني لبنك المعرفة المصري
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تابع اإلطار )3(: المدارس اليابانية في مصر 

ــيين 2016/2015 و2017/2016،  ــن الدراس ــي العامي ــة ف ــى 12 مدرس ــة عل ــة أولي ــدارس كتجرب ــذه الم ــت ه ق ــد ُطبِّ ولق  •  
قــت المــدارس المصريــة اليابانيــة علــى 28 مدرســة، علــى أنــه بنهايــة المشــروع ســيكون عــدد  وفــي العــام 2018/2017 ُطبِّ

ــة. ــاء الجمهوري ــع أنح ــي جمي ــدارس 212 ف الم
ب بعــض المدربيــن والمعلميــن علــى نظــام العمــل بهــذه المــدارس، كمــا ســافرت مجموعــة مــن المعلميــن  •  ولقــد ُدرِّ  

العمــل. نظــام  تطبيــق  لتعلــم كيفيــة  اليابــان  إلــى  والمدربيــن 
تهــدف المدرســة المصريــة اليابانيــة إلــى تربيــة التالميــذ وتنشــئتهم علــى القيــم والمبــادئ األخالقيــة والســلوكيات اإليجابيــة،   •  
وتعزيــز انتمــاء التالميــذ للوطــن، وغــرس فكــر التعــاون والعمــل الجماعــي والقــدرة علــى حــّل المشــكالت وخلــق بيئــة تعّلــم 
ــع مراحــل  ــة المعروفــة بالتوكاتســو بلــس، بجمي ــة بجانــب األنشــطة الياباني ــق هــذه المــدراس المناهــج المصري ــدة. وتطب جي
ــّل  ــة وح ــوار والمناقش ــالل الح ــن خ ــلوكياته م ــين س ــل وتحس ــارات الطف ــة مه ــى تنمي ــطة عل ــذه األنش ــل ه ــم. وتعم التعلي

ــاط. ــرام واالنضب ــكار واالحت المشــكالت واالبت

المصدر: الهيئة العامة لالستعالمات، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 2017/159.

ويستقطب التعليم الفني في مصر أكثر من نصف الطالب 
التعليم  ويأتي  الحكومي.  الثانوي  بالتعليم  المقيدين 
من  الفني  التعليم  مسار  مقدمة  في  الصناعي  الثانوي 
به )%53(  المقيدين  الطالب  لعدد  النسبية  ناحية األهمية 
ويليه في األهمية التعليم الثانوي التجاري )35%(. وفي 
البنات  قيد  نسبة  بلغت   2020/2019 الدراسي  العام 
الصناعي،  الثانوي  بالتعليم  المقيدين  جملة  من   %36.1
التجاري  بالثانوي  و%58.5  الزراعي،  بالثانوي  و%14.2 

و32.2%  بالثانوي الفندقي.104

من  جودته  مستوى  ورفع  الفني  التعليم  تطوير  وُيعّد 
التعبير  والتي جرى  المصرية  للحكومة  الرئيسية  التوّجهات 
عنها في دستور 2014 )المادة 20(. كذلك، تضّمنت الخطة 
االستراتيجية للتعليم قبل الجامعي )2014-2030( برنامًجا 
التوسع  يستهدف  والذي  الفني،  الثانوي  بالتعليم  خاًصا 
وتطوير  تخصصاته،  وتحديث  الفني  التعليم  فرص  في 
المناهج في ضوء متطلبات سوق العمل المتجددة، وإتاحة 
تكنولوجيا التعليم لطالب التعليم الفني، وتطوير المستوى 

المهني للمعلمين، وتفعيل الشراكات محلًيا وعالمًيا.105

الحقيقي لهذه االستراتيجيات هو مدى  وسيكون االختبار 
تأثيرها في تحسين مؤشرات الجودة والتنافسية في قطاع 
ومدى  القادمة،  السنوات  خالل  الجامعي  قبل  التعليم 
التعليمية  العملية  مخرجات  بين  العالقة  تطوير  إمكانية 

واالحتياجات الحقيقية لسوق العمل المصري.

استراتيجيات وسياسات وبرامج تطوير التعليم   - 2
العالي والبحث العلمي )2020-2014(

ُيعّد تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من بين 
خالل  خاًصا  اهتماًما  الدولة  إليها  هت  وجَّ التي  المجاالت 
الدولة  بمكانة  االرتقاء  بهدف  الماضية،  القليلة  السنوات 
أهداف  وتحقيق  العصر  تحّديات  مع  والتعامل  المصرية 

نقلة  إحداث  الحكومة  تستهدف  إذ  المستدامة،  التنمية 
نوعية في جودة التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة 
المجتمع بما يسهم في تنمية الثروة البشرية الشابة لتكون 
قادرة على بناء دولة حديثة مؤسسة على المعرفة وقادرة 

على المنافسة إقليمًيا ودولًيا.106

وقد أطلقت الحكومة في عام 2019 “استراتيجية التعليم 
سق مع كل  يتَّ 2030”، على نحو  العلمي  العالي والبحث 
من استراتيجية التنمية المستدامة لمصر واألهداف األممية 
التحديات  االعتبار  في  األخذ  ومع  المستدامة،  للتنمية 
الرابعة  الصناعية  الثورة  تفرضها  التي  المعاصرة  العالمية 
وتداعياتها على الصناعة وسوق العمل العالمي.107 وتقوم 
المصري،  اإلنسان  بناء  على  االستراتيجية  هذه  فلسفة 
وتستهدف بشكل عام رفع كفاءة الخريج الجامعي ليكون 
أهداف  يحقق  بما  العمل  سوق  في  االنخراط  على  قادًرا 
التنمية المستدامة، ودعم االبتكار واإلبداع، مع التركيز على 
العلمي  العالي والبحث  التعليم  بين  المتشابكة  العالقات 
والتعليم قبل الجامعي، وغيرها من القطاعات ذات الصلة 

كالشباب واالستثمار.108

عام  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  وأطلقت 
2019 “االستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
2030”، والتي تستهدف إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية 
والتصدي  االبتكار  على  قادرة  للمعرفة،  منتجة  فاعلة، 
للتحديات المجتمعية، لها مكانة دولية وتساعد على زيادة 
تنافسية الصناعة الوطنية، ودفع االقتصاد لتحقيق التنمية 

المستدامة.109

وقد اعتمدت سياسة الحكومة خالل الفترة )2020-2014( 
 .)4 )اإلطار  األهلية  الجامعات  إنشاء  في  التوسع  على 
وتنفيًذا للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء “هيئة اعتماد جودة 
البرامج للتعليم الفني والتقني”، تشكلت لجنة مشتركة من 
مسؤولي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية 
والتعليم والتعليم الفني لوضع التصور الالزم إلنشاء الهيئة 
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بإصدار  تختّص  أن  على  االتفاق  جرى  والتي  المقترحة، 
شهادات االعتماد والجودة للبرامج التعليمية للتعليم الفني 
اختبارات  وإجراء  والمدربين،  والمدرسين  مراحله  بجميع 

تصريح العمل، وفًقا للمعايير العالمية. 

وبرامجه،  العالي  التعليم  مقررات  بتطوير  يتعلق  ما  وفي 
ث عدد من البرامج القائمة وُطِرحت برامج جديدة )في  ُحدِّ
والتربية(  واإلعالم  والعلوم  والهندسة  الطب  قطاعات 
ي  المحلِّ العمل  سوق  في  المستقبلية  بالتغيرات  ترتبط 
والعالمي، وتعمل على تلبية احتياجات التطّور التكنولوجي 
وتزويد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة للقرن الحادي 
والبرامج  البينية  بالتخصصات  االهتمام  مع  والعشرين، 
المزدوجة مع الجامعات العالمية. ويأتي ذلك متماشًيا مع 
قرار المجلس األعلى للجامعات بأن الكليات الجديدة يجب 

أن تكون ذات تخصصات حديثة وترتبط بسوق العمل.

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  استراتيجية  وتستهدف 
ثالث  بالفعل  منها  ُأنجز  تكنولوجية،  جامعات   8 إنشاَء 
سويف  وبني  وقويسنا  الجديدة  القاهرة  في  جامعات 
)بدأت الدراسة بها فعلًيا في العام 2020/2019(. واتخذت 
األجنبية،  للجامعات  فروع  إلنشاء  تنفيذية  خطوات  الدولة 
فروع  إنشاء  بشأن   2018 لسنة   162 رقم  القانون  إذ صدر 
للجامعات األجنبية وتنظيمها داخل جمهورية مصر العربية 
عدٌد  ع  وُوقِّ التنفيذية،  والئحته  الجامعية،  والمؤسسات 
بمجمع  يتعلق  ما  منها  الشأن،  بهذا  التفاهم  مذكرات  من 
ومجمع  األوروبية،  الجامعات  ومجمع  الكندية  الجامعات 
تنبغي اإلشارة  السويدي. ومع ذلك،  المعرفة األكاديمي 
الجامعات  مع  وبحثية  تعليمية  شراكات  تحقيق  أن  إلى 
الكبرى على مستوى العالم يواَجه بمجموعة من العقبات، 
في مقدمتها المغاالة في المتطلبات المادية والتعليمية 
الدول  في  لها  فروع  لفتح  الجامعات  هذه  تتطلبها  التي 

النامية ومنها مصر.

لتحقيق  الخطوات  من  مجموعة  الحكومة  اّتخذت  كذلك 
والتكنولوجيا  للعلوم  القومية  ”االستراتيجية  أهداف 
الحاكمة  التشريعية  المنظومة  تطوير  ومنها  واالبتكار” 
للبحث العلمي، إذ ُأصدر القانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن 
حوافز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار،110 والقانون رقم 150 

لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا 
إنشاء  بشأن   2019 لسنة   1 رقم  والقانون  واالبتكار،111 
صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ.112  وُأنِشئ بالفعل صندوق 
أن  على  المذكور،  للقانون  وفًقا  والنوابغ  المبتكرين  رعاية 
تكون له شخصية اعتبارية عامة ويتبع الوزير المختص بالبحث 

اإلطار )4(: الجامعات األهلية

ــا بــدور التعليــم فــي النهــوض بالمجتمعــات وبنــاء الــدول واألوطــان، والتغلــب علــى التحديــات المســتقبلية، صــدر قــرار  إيماًن   •
جمهــوري بإنشــاء أربــع جامعــات أهليــة، هــي “جامعــة الملــك ســلمان الدولية”وتكــون لهــا ثالثــة مقــرات بمــدن الطــور، شــرم 
ــدة،  ــن الجدي ــة العلمي ــة”، ويكــون مقرهــا بمدين ــن الدولي الشــيخ، رأس ســدر، فــي محافظــة جنــوب ســيناء، و”جامعــة العلمي
بمحافظــة مطــروح، “وجامعــة الجاللــة”، ويكــون مقرهــا هضبــة الجاللــة بمحافظــة الســويس، و”جامعــة المنصــورة الجديــدة”، 

ويكــون مقرهــا مدينــة المنصــورة الجديــدة، بمحافظــة الدقهليــة.
تهــدف الجامعــات األهليــة إلــى تحقيــق التــوازن بيــن مهــارات الخريــج ومعارفــه، وربــط عمليــة التعليــم ومخرجاتــه بأولويــات    •
ســوق العمــل. ُتعــّد الجامعــات األهليــة غيــر هادفــة للربــح، وتســهم فــي إتاحــة تعليــم ذي جــودة عبــر برامــج تعليميــة متطــّورة 
مواكبــة للعصــر، وتصاحــب ذلــك بِنيــة أساســية متطــّورة تســمح بإجــراء أبحــاث علميــة عصريــة فــي مجــاالت ذات األولويــة 
لمصــر والمنطقــة العربيــة واإلفريقيــة، وتهــدف إلــى التمييــز المبنــي علــى معاييــر الجــودة المصريــة والعالميــة، كمــا أنهــا 

تعمــل علــى خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة فــي مصــر بشــكل عــام، والبيئــة المحيطــة بالجامعــة بشــكل خــاص.
تســهم الجامعــات األهليــة فــي تحقيــق أهــداف الخطــة االســتراتيجية للتعليــم العالــي حتــى عــام 2030، مــن خــالل تقديــم    •
مســتوى تعليــم عــاٍل أكاديمــي وتطبيقــي يســهم فــي زيــادة فــرص التعليــم العالــي، بجــودة عاليــة فــي فــروع كثيــرة مــن 
ــل  ــواق العم ــة بأس ــى المنافس ــن عل ــوا قادري ــن ليكون ــل الخريجي ــن تأهي ــاًل ع ــة، فض ــة والتطبيقي ــة والعلمي ــوم الثقافي العل
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، وكذلــك المشــاركة فــي بنــاء جيــل يتميــز بمهــارات عاليــة، ويتمتــع بوعــي ثقافــي ولــه قــدرة 
علــى تحمــل المســؤولية، باإلضافــة إلــى إعــداد بنيــة مناســبة للبحــث العلمــي والتكنولوجيــا ُتســهم فــي حــل المشــكالت 

ــة علــى المســتوى القومــي. ــة االقتصادي التــي تواجــه خطــط التنمي
تُخَتــار مجالــس أمنــاء هــذه الجامعــات مــن نخبــة مــن رجــال األعمــال والمثقفيــن القادريــن علــى تســويق الجامعــات وزيــادة    •
مواردهــا ومراقبــة أعمــال اإلدارة، مــع اختيــار قيــادات جامعيــة مــن متخصصيــن لهــم قــدرة علــى القيــادة والســعي للتميــز 
ــة  ــل شــهادات الثانوي ــة العامــة وأوائ ــل شــهادات الثانوي ــة ألوائ ــص 100 منحــة دراســية مجاني ــرر تخصي العالمــي. ولقــد تق
ــل صنــدوق تحيــا مصــر تمويــل تكاليــف تلــك المنــح. كمــا جــرى  الفنيــة لاللتحــاق والدراســة بالجامعــات األهليــة، علــى أن يتحمَّ

ــه للتوســع فــي إنشــاء هــذه الجامعــات. ــار جني تخصيــص 30 ملي

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء.
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ورعايتهم  والمبتكرين  الباحثين  دعم  إلى  ويهدف  العلمي، 
وإيجاد  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  مشروعات  وتمويل 
آليات جديدة لتمويلها من خالل تشجيع األفراد والقطاعين 
الخاص واألهلي على القيام بذلك.113 كذلك، صدر القانون 
المصرية،  الفضاء  وكالة  إنشاء  بشأن   2018 لسنة   3 رقم 
والتي تستهدف استحداث علوم وتكنولوجيا الفضاء ونقلها 
وتوطينها وتطويرها، وامتالك القدرة الذاتية على بناء األقمار 
الصناعية وإطالقها، بما يخدم استراتيجية الدولة في مجاالت 

التنمية وتحقيق األمن القومي.114

العلمي  البحث  أكاديمية  من خالل  الحكومة  أطلقت  وقد 
للحاضنات  القومي  البرنامج   2015 عام  في  والتكنولوجيا 
التكنولوجية )انطالق(، ليكون أكبر مظلة إلنشاء الحاضنات 
التكنولوجية وإدارتها في منظومة ريادة األعمال واالبتكار، 
تغطي أنحاء الجمهورية، وتكون قادرة على تحويل األفكار 
على  قادرة  تكنولوجية  شركات  إلى  البحوث  ومخرجات 
المنافسة من خالل توفير الدعم الفني والمادي واللوجستي 
األولى  المرحلة  نت  وتضمَّ التكنولوجية.  األفكار  ألصحاب 
من البرنامج إنشاء 19 حاضنة تكنولوجية في مختلف أنحاء 

الجمهورية واحتضان نحو 93 شركة ناشئة.115

 2018 عام  في   EIB المصري  االبتكار  بنك  ُأنِشئ  كذلك، 
باعتباره أكبر منصة حكومية لالبتكار في مصر والمنطقة، 
ل  وُتحوَّ الراهنة  التكنولوجية  التحّديات  خاللها  من  ُتطَرح 
إلى فرص استثمارية باستخدام الحلول واألفكار المبتكرة، 
للتسويق،  القابلة  المصرية  االختراع  براءات  أهم  وتعرض 
أعمال  عن  فضاًل  المتاحة،  التمويل  بفرص  التعريف  ويجري 
التشاركي.116  والتمويل  والتسويق  واالحتضان  التشبيك 
االبتكارات  تشجيع  المصري  االبتكار  بنك  ويستهدف 
وطنية،  تكنولوجيا  توليد  إلى  تؤدي  التي  واالختراعات 
القدرات  لتنمية  الوطنية  الجهود  تنسيق  في  والمساهمة 
االبتكارية من خالل توفير منفذ تسويقي لالبتكارات، ودعم 
المدني. وقد  المجتمع  المبتكرين والمخترعين ومؤسسات 
أنشأ البنك 15 حاضنة أعمال وشارك  في 40 مشروع تخرج 

حتى نهاية 117.2020

وعلى مستوى البحث العلمي، ارتفع عدد األبحاث العلمية 
من  عالمًيا  المفهرسة  المجالت  في  المنشورة  المصرية 
عام  في   21961 إلى   2014 عام  في  بحث   14100
م ترتيب مصر في مؤشر االبتكار العالمي  2018، كما تقدَّ
إلى   2016 عام  في  دولة(   128 )بين   107 المرتبة  من 

المرتبة 95 )بين 126 دولة( في عام118.2018

التي  السياسات  تقييم  المبّكر  من  يزال  ال  عام،  وبشكل 
اّتخذتها الحكومة المصرية في هذا السياق، فيبدو واضًحا 
البنية  إعداد  في  كبير  بشكل  استثمرت  الحكومة  أن 
مجال  في  نهضة  إلحداث  الالزمة  والمؤسسية  التشريعية 
التي  الخطوات  تتسم  نفسه  الوقت  في  العالي.  التعليم 
على  االنفتاح  األولى  مهمتين:  بسمتين  الحكومة  اتخذتها 

واالبتكار،  اإلبداع  على  التركيز  والثانية  الخارجي،  العالم 
وكي تترجم هذه الجهود إلى تحقيق تطّور ملموس على 
األرض، يبدو من المهم الترويج محلًيا وإقليمًيا ودولًيا لهذه 
لالستثمار  حقيقية  فرص  شكل  في  وبلورتها  السياسات، 

والتنافسية.

استراتيجيات وسياسات وبرامج تطوير الصحة   - 3
)2020-2014(

وخطتها  للسكان  القومية  االستراتيجية  الحكومة  وضعت 
على  ترتكز  والتي   ،)2020-2015( الخمسية  التنفيذية 
والصحة  األسرة  بتنظيم  المتعلقة  المحاور  من  مجموعة 
الصحي  بالتـأمين  األسرة  تنظيم  خدمات  وإتاحة  اإلنجابية، 
الحكومية،  العالجية  والمؤسسات  المستشفيات  وجميع 
عن  فضاًل  األسرة،  تنظيم  وسائل  من  كاٍف  رصيد  وتوفير 
التعليم  عملية  في  السكانية  القضايا  دمج  على  العمل 
الفترة  خالل  المصرية  الدولة  اتخذت  وقد  والتوعية.119 
)2014-2020( مجموعة من السياسات وأطلقت عدًدا من 
البرامج والمبادرات الصحية التي تستهدف تحقيق األهداف 
االستراتيجية لقطاع الصحة، والتي تتعلق بالنهوض بالصحة 
واإلنصاف،  العدالة  من  إطار  في  للمواطنين  العامة 
وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين حوكمة قطاع 
الصحة. وفي اإلطار ذاته؛ جاءت الخطة التنفيذية للمشروع 
تستهدف  والتي   ،)2023-2021( األسرة  لتنمية  القومي 
االرتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خالل ضبط النمو 
السكاني، لتقوم على مجموعة من المحاور، وهي: التمكين 
االقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي واإلعالمي 

والتعليمي، التحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

3-1 البرامج والمبادرات الخاصة بعالج ومكافحة 
األمراض 

على  التركيز  ومكافحتها  األمراض  عالج  برامج  تستهدف 
وذلك  المصري،  المواطن  في  تأثيًرا  األكثر  األمراض 
مثل  بسببها،  والوفيات  انتشارها  الت  معدَّ خفض  بهدف 
والسكر  القلب  )كأمراض  السارية  غير  المزمنة  األمراض 
التنفسية( واألمراض  الكلوي واألورام واألمراض  والفشل 
المعدية )مثل أمراض التهاب الكبد الفيروسي والبلهارسيا 
والدرن(.120 وتأتي هذه المبادرات في إطار سعي الحكومة 
األمراض  أصحاب  من  األفراد  استهداف  إلى  المصرية 
ُتسَتكمل  حين  في  القصير،  األجل  في  والمعدية  المزمنة 
منظومة التأمين الصحي التي بدأتها الدولة بصدور قانون 
ل في الفصل الثالث من  التأمين الصحي الجديد الذي سُيفصَّ

هذا التقرير.
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التجربة المصرية في القضاء على “فيروس   •
سي” 

على  الدول  أعلى  واحدة من  ُتعّد  السابق  كانت مصر في 
مستوى العالم من ناحية معدل اإلصابة بفيروس االلتهاب 
الكبدي الوبائي )فيروس سي(، إذ أظهر مسٌح لعينة عشوائية 
ُأجري في عام 2008 أن نسبة انتشار المرض في مصر ُتقدر 
بنحو 9.8%  من إجمالي عدد السكان، كما أظهر مسح آخر 

انخفاض المعدل في 2015 إلى نحو %4.4 .121

التعامل مع “فيروس سي” من  التجربة المصرية في  وُتعّد 
مستوى  على  بها  ُيحتذى  التي  الرائدة  والنماذج  التجارب 
العالم، إذ انطلقت حملة قومية للقضاء على الفيروس في 
مصر منذ عام 2014، مع بدء استيراد عقاقير حديثة بأسعار 
مخفضة وتطبيق منظومة عالجية جديدة تعتمد على تقديم 
طلبات العالج على اإلنترنت. وفي عام 2015، حدثت طفرة 
حقيقية في السيطرة على المرض وعالجه من خالل تطوير 
منظومة جديدة للعالج تقوم على إنتاج أدوية محلية مماثلة 
عة في مصر ومنخفضة التكلفة.122 وقد أسهم ذلك في  ُمصنَّ
8 مليارات  بنحو  يقدر  العالج  تكلفة  تحقيق وفر مالي في 
جنيه، إذ انخفضت تكلفة عالج المريض الواحد من نحو 900 
 123,2016 200 دوالر في  أقل من  إلى   2014 دوالر في 
كما أحدث استخدام األدوية الحديثة طفرة من ناحية تقصير 
مدة العالج )أصبحت 3 أشهر بداًل من عام( وأيًضا في نسب 
الشفاء التي ارتفعت من نحو 50%  إلى ما يتجاوز %98 .124

المرض  على  القضاء  في  الصحة  وزارة  خطة  واعتمدت 
ومحاربته على ثالثة محاور: قام المحور األول على القضاء 
لهم،  العالج  تقديم  خالل  من  المرضى،  انتظار  قوائم  على 
عدد  وزيادة  الصحي،  التأمين  أو  الدولة  نفقة  على  سواء 
الجمهورية من 35  العالج ومراكزه على مستوى  وحدات 
في 2014 لتصل إلى نحو 164 وحدة ومركًزا في 2019، 
الصحي  بالتأمين  فيروس سي  عالج  مراكز  عدد  ارتفع  كما 
الخطة  في  الثاني  المحور  ل  وتمثَّ منفًذا.   84 إلى   15 من 
ن مسح جميع  القومية للمسح الطبي الشامل والذي تضمَّ
المرضى بالمستشفيات الحكومية وجميع العاملين بالقطاع 
والمترددين  المستجدين  الجامعيين  والطالب  الحكومي 
على المعامل المركزية وبنوك الدم، وغيرهم، باإلضافة إلى 
المحور  أما  المحافظات.  مستوى  على  الميداني  المسح 
الت  معدَّ وخفض  العدوى  مكافحة  في  ل  فتمثَّ الثالث 
عدد  إجمالي  بلغ  وقد  المرض.125  انتشار  من  للحدِّ  اإلصابة 
المرضى الذين عولجوا من فيروس سي خالل الفترة )2014-

2018( نحو 1.5 مليون مواطن.126

مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن   •
األمراض غير السارية

أطلقت مصر في عام 2018 مبادرة قومية بعنوان “100 
عن  والكشف  سي  فيروس  على  للقضاء  صحة  مليون 
األمراض غير السارية”، بجميع محافظات الجمهورية، بتكلفة 

تقدر بنحو 7 مليارات جنيه، للكشف المبكر عن تلك األمراض 
أعمارهم  تزيد  ممن  مصري  مواطن  مليون   50 من  ألكثر 
القضاء  بهدف  مجاًنا،  الالزم  العالج  وتقديم  عاًما   18 على 
التام على اإلصابة بفيروس سي بحلول عام 2020 وخفض 
تمثل  والتي  السارية  غير  األمراض  عن  الناجمة  الوفيات 
نسبة مرتفعة من إجمالي الوفيات بمصر.127 وخالل الفترة 
الممتدة من بداية أكتوبر 2018 وحتى نهاية أبريل 2019، 
أسفرت هذه الحملة عن فحص نحو 47 مليون مواطن على 
ى منهم العالج قرابة 628 ألف  مستوى الجمهورية، وتلقَّ
مواطن، كما قدمت هذه الحملة خدماتها لغير المصريين إذ 
أجنبي حصلوا على جميع  24 ألف شخص  نحو  تردد عليها 
الخدمات الصحية الالزمة.128 وال تزال هذه الحملة مستمرة 

حتى اآلن.

مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة   •
المصرية

2019 واستهدفت فحص  المبادرة في عام  ُأطلقت هذه 
بهدف  سنة   18 فوق  هنَّ  لمن  مصرية  امرأة  مليون   30
األمراض  من  وغيرها  الثدي،  أورام  عن  المبكر  الكشف 
القلب  وأمراض  والسمنة  والضغط  )السكر  السارية  غير 
ذت  وهشاشة العظام(، وتقديم خدمات تنظيم األسرة. وُنفِّ
يوليو   1 من  األولى:  المرحلة  مراحل:  ثالث  على  المبادرة 
 1 من  الثانية:  المرحلة  محافظات.   9 وشملت   ،2019
سبتمبر 2019، وشملت 11 محافظة. والمرحلة الثالثة: من 
عدد  بلغ  وقد  محافظات.129   7 2019، وشملت  نوفمبر   1
المستفيدات من هذه المبادرة نحو 13 مليون امرأة حتى 

130.2021

•     مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر 
عن السمنة والتقّزم واألنيميا بين طالب 

المدارس

فحص  وتستهدف   2019 عام  في  المبادرة  هذه  ُأطلقت 
مدرسة  ألف   22 من  أكثر  في  طالب  مليون   11.5 نحو 
بين  واألنيميا  والتقزم  السمنة  عن  المبكر  الكشف  بهدف 
ذ على ثالث مراحل. المرحلة  طالب المدارس االبتدائية، وُتنفَّ
األولى: من 16 فبراير حتى 11 مارس 2019، وتشمل 11 
محافظة. المرحلة الثانية: من 6 مارس 2019، وتشمل 11 
محافظة. والمرحلة الثالثة: من 21 مارس 2019، وتشمل 5 
محافظات.131 ونجحت هذه المبادرة في فحص نحو 10.7 

مليون طالب حتى نهاية 132.2020

المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار   •
المرضى

انتظار  قوائم  على  القضاء  إلى  المبادرة  هذه  وتهدف 
العمليات والجراحات الحرجة، وُتنفذ على مرحلتين بإجمالي 
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تكلفة 1.4 مليار جنيه، المرحلة األولى: من 6 يوليو 2018 
حتى 31 ديسمبر 2018، والمرحلة الثانية: من 1 يناير 2019 

وتستمر لمدة ثالث سنوات.133

مجموعة  الحكومة  أطلقت  السابقة،  المبادرات  وبخالف 
عن  المبكر  الكشف  مبادرة  مثل  األخرى  المبادرات  من 
االعتالل الكلوي، مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع 
الحوامل  األمهات  صحة  ومبادرة  الوالدة،  حديثي  لدى 
للكشف عن األمراض المنتقلة للجنين.134 وقد بلغ االعتماد 
المخطط في العام المالي 2021/2020 لكل من مبادرة 
المبكر  واالكتشاف  الكلوي  االعتالل  عن  المبكر  الكشف 
لضعف السمع لحديثي الوالدة نحو 9.6 مليون جنيه و32 
هت الدولة  مليون جنيه، على التوالي.135 فضاًل عن ذلك، وجَّ
المصرية خالل الفترة األخيرة اهتماًما خاًصا لقضية مكافحة 
تبلور في  المخدرات وعالجهما، وهو ما  اإلدمان وتعاطي 
القفزة النوعية والكمية في أنشطة صندوق مكافحة وعالج 
التوعية  منها:  المحاور،  من  عدد  في  والتعاطي،  اإلدمان 
وإعادة  العالج  خدمات  وتعزيز  وإتاحة  الوقائية،  والبرامج 
التأهيل، والكشف المبكر، والبحوث والدراسات. وقد أسفرت 
تلك الجهود عن خفض نسبة الحاالت اإليجابية للتعاطي من 
ع عليهم الكشف من العاملين في القطاع  إجمالي الُموقَّ
الحافالت  سائقي  وبين  للدولة،  اإلداري  والجهاز  الخاص 
المدرسية، وأيًضا بين قائدي السيارات على الطرق السريعة، 

بين األعوام 2015 و136.2020

3-2  التوسع في إتاحة المستشفيات ومراكز 
اإلسعاف وتجهيزها وبدء ميكنة المنظومة 

الصحية

ُأنِشئ  و2018،   2015 األعوام  بين  الممتدة  الفترة  خالل 
ألمراض  متخصًصا  مركًزا  و44  مستشفى   67 عدد  ر  وُطوِّ

الصحة  وزارة  قطاعات  بجميع  واألطفال  والتوليد  النساء 
وهيئاتها، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 9.2 مليار جنيه، كما زاد 
عدد أسّرة الرعاية المركزة من 1968 سريًرا إلى 5144 سريًرا، 
وعدد الحضانات من 2269 حضانة إلى نحو 5046 حضانة، 
كذلك،  جديدة.137  طوارئ  مراكز  ثمانية  إنشاء  عن  فضاًل 
لألمراض  مستشفى  و17  عالجًيا،  مستشفى   122 ر  ُطوِّ
النفسية، و35 مركًزا تابًعا ألمانة المراكز الطبية، و8 عيادات 
جراحات اليوم الواحد و5 مستشفيات حميات، خالل الفترة 
الممتدة بين األعوام 2014 و138.2020 وفي العام المالي 
لمستشفيات  جنيه  مليار   4.8 مبلغ  اعُتمد   ،2021/2020
ونحو  الشامل،  الصحي  التأمين  قانون  من  األولى  المرحلة 
والعاجلة  الحرجة  الرعاية  أقسام  لتطوير  جنيه  مليون   800
للمستشفيات  جنيه  مليون   222 ونحو  بالمستشفيات، 

النموذجية.139

البيانات تضاعف  ح  وفي ما يتعلق بخدمات اإلسعاف، توضِّ
عدد مراكز اإلسعاف )وهي جميعها مراكز حكومية( على 
مستوى الجمهورية بين األعوام 2010 و2020 وارتفاع في 
عدد الحاالت التي ُأسِعَفت عن طريق تلك المراكز بين نفس 
األعوام، على النحو الموّضح في الشكل )15(. وخالل الفترة 
بين األعوام 2014 و2017 جرى تجهيز وتشغيل نحو 1315 
سيارة إسعاف بأجهزة التتبع بالقمر الصناعي. فضاًل عن ذلك، 
ارتفع عدد سيارات اإلسعاف المجهزة من 2058 سيارة في 
2014 إلى 3007 في 2020. وبلغ إجمالي عدد العاملين 
بما في  فرد،  ألف  قرابة 17   2018 اإلسعاف في  بمراكز 

ذلك من أطباء وموظفين ورجال إسعاف وسائقين.140

شكل )15(:  تطّور عدد مراكز اإلسعاف وعدد الحاالت التي أسِعَفت خالل الفترة (2020-2010)

المصدر: الشكل يعتمد على إحصاءات الرعاية الصحية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (www.capmas.gov.eg)، والهيئة العامة لإلسعاف (2021)، 
بيانات غير منشورة.
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قطاع  إدارة  بتحسين  المصرية  الحكومة  ت  اهتمَّ كذلك، 
الصحة من خالل العمل على توفير البيانات الصحية الدقيقة 
والمحدثة لدعم منظومة اتخاذ القرار، عن طريق استهداف 
المنشآت  تربط جميع  دة ومتكاملة  بيانات موحَّ بناء قاعدة 
الخدمات  وميكنة  المعلومات  إتاحة  لتسهيل  الصحية 
الصحية  مصر  خريطة  رت  ُطوِّ السياق،  هذا  في  الصحية.141 
األطفال،  ألبان  صرف  منظومة  ميكنة  وجرت  الجغرافية، 
الجمهورية،  مستوى  على  صحة  مكتب   4571 نحو  وربط 
نفقة  على  العالج  خدمات  تقديم  جهات  ميكنة  عن  فضاًل 
الدولة وربطها إلكترونًيا بالمجالس الطبية المتخصصة، وأيًضا 
وعدد   ADT تطبيق  خالل  من  مستشفى   165 نحو  ميكنة 
لنحو 77 مستشفى  الحرجة  الرعاية  وأقسام  دم  بنك   202
من خالل استخدام األجهزة اللوحية كمرحلة أولى.142 فضاًل 
عن ميكنة منظومة المواليد والوفيات وإنشاء قاعدة بيانات 

لهذا الغرض وإتاحتها للجهات المختلفة ذات الصلة.

3-3  تنظيم الصناعات الدوائية وتطويرها

الهيئة  “إنشاء  بشأن   2019 لسنة   151 رقم  القانون  صدر 
المصرية للشراء الموّحد واإلمداد والتموين الطبي وإدارة 
التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية“. 143 وُتعّد الهيئة 
اعتبارية  لها شخصية  اقتصادية  عامة  للشراء هيئة  المصرية 
تفعيل  اختصاصاتها  وتشمل  الوزراء.  مجلس  رئيس  وتتبع 
الطبية  باألدوية والتكنولوجيا  الخاصة  الخطط والسياسات 
والنظم  بها  المعمول  للقوانين  طبًقا  تنفيذها  ومتابعة 
والمعايير  المواصفات  ووضع  والدولية،  المحلية  الصحية 
من  احتياجاتها  إعداد  في  الطالبة  للجهات  االسترشادية 
الخاضعة ألحكام هذا  الطبية  والمستلزمات  المستحضرات 
القانون، والتنسيق مع شركات المستحضرات والمستلزمات 
المخزون  لتعزيز  القانون  هذا  ألحكام  الخاضعة  الطبية 
مع  التعاقد  الهيئة  وتتولى  للدولة.  الطبي  االستراتيجي 
الخاصة  الطبية  والمؤسسات  والجهات  الشركات  جميع 
داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لشراء المستحضرات 
والمستلزمات الطبية الخاضعة ألحكام هذا القانون لصالح 
الطبية  التكنولوجيا  لتقييم  نظام  ووضع  الطالبة،  الجهات 
التكنولوجيا  من  لالستفادة  العالمية  النظم  ألحدث  طبًقا 
الحديثة ذات القيمة الفعالة بالتنسيق مع الجهات الطالبة. 
اإللكتروني  التسجيل  برامج  وضع  أيًضا  الهيئة  وتتولى 
في  تعمل  التي  األجنبية  أو  المحلية  للشركات  ونظمه 
مجال المستحضرات الخاضعة ألحكام هذا القانون، ووضع 
المراكز  في  الطبية  للتكنولوجيا  متكاملة  بيانات  قاعدة 
والمستشفيات والمخازن وجميع المنشآت الصحية العامة 
لمتابعة االحتياجات واالستعمال والصيانة والتدريب، فضاًل 
والمستلزمات  للمستحضرات  التخزين  منظومة  إدارة  عن 
دة  الطبية ونقلها وتوزيعها، وإدارة منظومة الصيانة الموحَّ

لألجهزة الطبية لالرتقاء بخدمات ما بعد البيع.144

ووفًقا ألحكام نفس القانون، ُأنِشئت هيئة الدواء المصرية 
وتتبع  اعتبارية  شخصية  لها  خدمية  عامة  هيئة  باعتبارها 
القومية  الهيئة  من  كٍل  محّل  وتحّل  الوزراء،  مجلس  رئيس 
للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة 
على المستحضرات الحيوية، وغيرها من الجهات والكيانات 
اإلدارية ذات االختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات 
محّل  المصرية  الدواء  هيئة  وتحّل  الطبية.  والمستلزمات 
المنصوص عليها  الصحة والسكان في االختصاصات  وزارة 
في القانون رقم127 لسنة 1955 في شأن مهنة الصيدلة 
والمستلزمات  المستحضرات  تسجيل  بتنظيم  المتعلقة 
عليها.  والرقابة  وتداولها  القانون  هذا  ألحكام  الخاضعة 
الوارد  المستحضرات  المصرية تسجيل  الدواء  وتتولى هيئة 
تعريفها في المادة )1( من هذا القانون وتداولها والرقابة 
عليها. وتشمل اختصاصات الهيئة وضع السياسات والقواعد 
إنتاج  على  والرقابة  وتنفيذ  بتنظيم  يتعلق  ما  لكل  والنظم 
وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام 
داخل الجمهورية وخارجها، وتطوير وضمان جودة وفاعلية 
ومأمونية تلك المستحضرات، ووضع قواعد البيانات الدقيقة 
فضاًل  للمجتمع،  الدوائي  والتثقيف  والتوعية  والمحدثة، 
الوطنية  والجهات  المنظمات  مع  والتنسيق  التعاون  عن 

والدولية المعنية بالمستحضرات والصحة العامة.145

من ناحية أخرى، تم افتتاح مدينة الدواء المصرية في إبريل 
متر  ألف   180 مساحة  على  تقع  والتي   ،2021 عام  من 
كمدينة  مصر-  في  الدوائية  الخامات  تصنيع  بهدف  مربع، 
رائدة بمنطقة الشرق األوسط. فضاًل عن ذلك، تبذل الدولة 
ضد  للقاحات  المحلي  التصنيع  نحو  حثيثة  جهودًا  المصرية 
تعميق  استراتيجية  إطار  في  المستجد  كورونا  فيروس 

التصنيع الدوائي في مصر.

وبشكل عام فقد ساعدت البرامج والمبادرات الصحية على 
الت األداء الخاصة بالوحدات المكونة لمنظومة  زيادة معدَّ
دت  ُزوِّ إذ  الصحة في مصر من مستشفيات ومراكز صحية، 
أهداف  لتحقيق  والمستلزمات  الطبية  األطقم  من  بعديٍد 
القيادة  من  ُتَتابع  ما  عادة  التي  والمبادرات  البرامج  هذه 
السياسية على مستوى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. 
من  عدد  مع  التعامل  إلى  المبادرات  هذه  ت  أدَّ وقد 
المؤشرات المتواضعة الخاصة بكيف الخدمات الصحية في 
مصر ومخرجاتها. في الوقت ذاته فإن إعادة تنظيم قطاع 
في  وباألخص   ،2019 العام  من  بداية  الدوائية  الصناعات 
صناعة  إلى  والحاجة  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  ظّل 
الصحيح،  الطريق  دوائية محلية متطّورة، هي خطوة على 
الموحد  للشراء  المصرية  الهيئة  استحداث  نتائج  كانت  وإن 
 2019 لسنة   151 القانون  وإصدار  المصرية  الدواء  وهيئة 

تتطلب مزيًدا من الوقت للحكم والتقييم.
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سادًسا: تطّور اإلنفاق الحكومي 
على التعليم والصحة واإلسكان 

في مصر

بتطّور  المتعلقة  المالية  الجوانب  تحليل  الجزء  هذا  يتناول 
في  واإلسكان  والصحة  التعليم  قطاعات  على  اإلنفاق 

مصر خالل الفترة )2020/2019-2011/2010(.

1 -  اإلنفاق الحكومي على التعليم

)قبل  التعليم  على  )الوظيفي(  الحكومي  اإلنفاق  بلغ 
وفًقا  جنيه  مليار   132 نحو  مصر  في  والعالي(  الجامعي 
وقد   .2020/2019 المالي  للعام  المعتمدة  للموازنة 
  %10.7 نسبته  ما  التعليم  على  الحكومي  اإلنفاق  شكل 
من    %3.2 وقرابة  الحكومي،  اإلنفاق  إجمالي  من 

الفترة  خالل  المتوسط  في  اإلجمالي،  ي  المحلِّ الناتج 
المذكورة،  الفترة  وخالل   .)2020/2019-2011/2010(
مليار   92 من  التعليم  على  الحكومي  اإلنفاق  ارتفع 
في  جنيه  مليارات   109 إلى   2015  /2014 في  جنيه 

2018/2017 و132 مليار جنيه في 2020/2019.

)الوظيفي(  الحكومي  اإلنفاق  ارتفاع  من  الرغم  وعلى 
الجارية  وباألسعار  مطلقة  كقيمة  مصر  في  التعليم  على 
من نحو 48 مليار في 2011/2010 إلى 132 مليار في 
خالل  تراجًعا  شهد  قد  اإلنفاق  ذلك  فإن   ،2020/2019
الفترة ذاتها كنسبة من جملة اإلنفاق الحكومي )من %12  
ي اإلجمالي )من  إلى 8.4%( وأيًضا كنسبة من الناتج المحلِّ

3.5%  إلى 2.1%(، وهو ما يوّضحه الشكل )16(.  

على  )الوظيفي(  الحكومي  اإلنفاق  الت  معدَّ وتنخفض 
مستوى  على  السائدة  الت  المعدَّ عن  مصر  في  التعليم 
العالم )والبالغة 14.3%  من إجمالي اإلنفاق الحكومي 
ي اإلجمالي(، والمتوسط السائد  و4.5%  من الناتج المحلِّ
في مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط، وعدد من الدول 

مقارنتها  يمكن  التي  االقتصادية  والظروف  األوضاع  ذات 
باالقتصاد المصري، بما في ذلك إندونيسيا وجنوب إفريقيا، 
في  مباشرة  مصر  تسبق  التي  العشر  الدول  ضمن  وهي 

النحو  2020، على  لتقرير عام  البشرية وفًقا  التنمية  مؤشر 
الموضح في الجدول )13(. 

والناتج  الحكومي  اإلنفاق  إجمالي  من  كنسبة  مصر  في  التعليم  على  (الوظيفي)  الحكومي  اإلنفاق    :)16( شكل 
ي اإلجمالي (%) المحلِّ

المصدر: الشكل يعتمد على بيانات ختاميات الموازنة العامة للدولة للفترة (2011/2010-2018/2017) وتقديرات الموازنة المعتمدة للعامين الماليين 
(2019/2018 و2020/2019)، والمنشورة بوثائق البيان التحليلي والبيان المالي للموازنة (سنوات مختلفة) على الموقع اإللكتروني لوزارة المالية 

  .(www.mof.gov.eg)
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جدول )13(
اإلنفاق الحكومي )الوظيفي( على التعليم في مجموعة من الدول ذات الدخل المتوسط

اإلنفاق الحكومي على التعليم كنسبة الدولة
ي اإلجمالي )%( من الناتج المحلِّ

اإلنفاق الحكومي على التعليم كنسبة 
من إجمالي اإلنفاق الحكومي )%(

السنة

6.622.62015تونس
4.217.92019ماليزيا
3.1102019األردن

6.519.52019جنوب إفريقيا
1.99.52019موريتانيا

2.48.62013لبنان
4.119.12013تايالند

3.620.52015إندونيسيا
الدول ذات الدخل 

المتوسط
4.415.72017

الدول ذات الشريحة 
العليا من الدخل 

المتوسط

4.113.52017

الدول ذات الشريحة 
الدنيا من الدخل 

المتوسط 

416.22018

4.514.32017العالم
.https://data.worldbank.org/indicator :المصدر: الجدول يعتمد على قاعدة بيانات البنك الدولي المتاحة على

وفقًا للدستور المصري الصادر في عام 2014، تلتزم الدولة 
القومي  الناتج  %4 و%2 و%1 من  عن  يقل  ال  ما  بتوجيه 
الجامعي،  قبل  التعليم  من  كل  على  لإلنفاق  اإلجمالي 
ويشمل  التوالي.  على  العلمي  والبحث  العالي،  والتعليم 
جهات  تنفقها  التي  المبالغ  الدستوري  االستحقاق  هذا 
في  الوارد  الدولي  التعريف  وفق  العامة«  »الحكومة 
الصادر   »2001 العامة  الحكومة  مالية  »إحصاءات  دليل 
عن صندوق النقد الدولي، والتي تشمل ما تنفقه الوزارات 
والمصالح التابعة لها، والهيئات العامة سواء كانت خدمية 

أو  حكومية،  وبحثية  علمية  مراكز  أي  أو  اقتصادية،  أو 
إلى  باإلضافة  العامة،  االحتياطيات  ضمن  مخصصة  مبالغ 
باعتبار  إنفاق شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام 
العام.  الحكومي  اإلنفاق  يدخل في مفهوم  ذلك  أن كل 
وفقًا لهذا التعريف الموسع إلنفاق الحكومة العامة، فإن 
الدولة المصرية تكون قد حققت بالفعل التزامها الدستوري 
المتعلق باإلنفاق على القطاعات الثالثة سابقة الذكر، على 

النحو الموضح في الجدول )14(.
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التعليم  على  الحكومي  اإلنفاق  بتوزيع  يتعلق  ما  وفي 
المتعلقة  األبواب  لت  مثَّ فقد  الموازنة،  ألبواب  وفًقا 
باإلنفاق الجاري في مجموعها ما نسبته نحو 90%  خالل 
الفترة )2011/2010-2020/2019( في مقابل نحو %10  
ويعتبر   .)17 )الشكل  المتوسط  في  االستثماري  لإلنفاق 
ن األكبر في اإلنفاق  اإلنفاق على األجور والمرتبات المكوِّ
عام،  بشكل  التعليم  قطاع  موازنة  إجمالي  وفي  الجاري 
وهو ما يرجع باألساس إلى تضخم حجم منظومة الموارد 
عام  بشكل  الحكومي  التعليم  منظومة  في  البشرية 
وقطاع التعليم الحكومي قبل الجامعي بشكل خاص. ومع 

ذلك، تشير البيانات إلى وجود اتجاه إلعادة هيكلة موازنة 
ارتفعت  والذي  االستثماري،  اإلنفاق  لصالح  التعليم  قطاع 
 2014/2013 العام  نحو 6.2%  في  النسبية من  أهميته 
إلى 16.4%  في 2020/2019، على حساب التراجع في 
الجاري وال سّيما األجور.  النسبية ألبواب اإلنفاق  األهمية 
طرحتها  التي  اإلصالحات  أن  حقيقة  االتجاه  ذلك  ويؤكد 
2014 قد ركزت  الحكومة في منظومة التعليم منذ عام 
باألساس على إعادة هيكلة موازنة قطاع التعليم وتحسين 
المخصصات  حجم  في  التوسع  من  بداًل  اإلنفاق،  كفاءة 

الموازنية الموجهة للقطاع.

جدول )14(

إنفاق الحكومة العامة في مصر على قطاعات "التعليم قبل الجامعي" و"التعليم العالي والجامعي" و"البحث 
العلمي" ونسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي )2020/2019-2018/2017(

العام الماليمخصصات اإلنفاق )بالمليون جنيه(

2017/20182018/20192019/2020

قطاع التعليم قبل الجامعي

80,98888,77499,040المخصصات وفقًا للقطاع الوظيفي

القطاع  بخالف  الصلة  ذات  األخرى  للبنود  المخصصات 
الوظيفي*

58,97085,006111,865

139,958173,780210,905إجمالي المخصصات لقطاع التعليم قبل الجامعي 

4.14.24النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(**

قطاع التعليم العالي والجامعي

26,08826,89432,647المخصصات وفقًا للقطاع الوظيفي

القطاع  بخالف  الصلة  ذات  األخرى  للبنود  المخصصات 
الوظيفي*

42,16355,25272,694

68,25182,146105,341إجمالي المخصصات لقطاع التعليم العالي والجامعي

222النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(**

قطاع البحث العلمي

6,1906,5778,432المخصصات وفقًا للقطاع الوظيفي

القطاع  بخالف  الصلة  ذات  األخرى  للبنود  المخصصات 
الوظيفي*

30,90439,12744,516

37,09445,70452,948إجمالي المخصصات لقطاع البحث العلمي

1.11.11النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(**
المصدر: وزارة المالية، بيانات غير منشورة.

*من ضمنها نصيب القطاع الوظيفي من فوائد خدمة الدين العام .

**الناتج المحلي اإلجمالي للسنة السابقة هو أساس احتساب النسبة لكل سنة مالية.
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شكل )17(: هيكل اإلنفاق الحكومي على قطاع التعليم وفقًا ألبواب الموازنة: متوسط األهمية النسبية خالل الفترة 
(%) (2020/2019-2011/2010)

المصــدر: الشــكل يعتمــد علــى بيانــات الحســاب الختامــي للموازنــة العامــة للدولــة لألعــوام المالية مــن 2013/2012 إلــى 2018/2017 وتقديــرات الموازنــة المعتمدة 
.(www.mof.gov.eg) لألعــوام الماليــة 2011/2010، 2012/2011، 2019/2018 و2020/2019، والمنشــورة على موقــع وزارة المالية

أن  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  بيانات  وتوضح 
بقطاع  المنفذة  والخاصة(  )العامة  االستثمارات  إجمالي 
جنيه خالل  مليار   14.5 حوالي  بلغ  قد  التعليمية  الخدمات 
الفترة )2011/2010-2019/2018( في المتوسط، وهو 
ما يمثل حوالي 3.4% من جملة االستثمارات المنفذة على 
االستثمارات  هيكل  ويوضح  القطاعات.  كافة  مستوى 
القطاع  مساهمة  أن  التعليمية  الخدمات  بقطاع  المنفذة 
العام قد بلغت حوالي 64% مقابل ما نسبته حوالي %36 

للقطاع الخاص في المتوسط.

2 -  اإلنفاق الحكومي على الصحة

الصحة في مصر  على  )الوظيفي(  الحكومي  اإلنفاق  بلغ 
 2020/2019 المالي  للعام  المعتمدة  للموازنة  وفًقا 
وفًقا  جنيه  مليار   20 بقرابة  مقارنة  جنيه  مليار   73 نحو 
المالي  للعام  للدولة  العامة  للموازنة  الختامي  للحساب 

العامين  هذين  بين  الممتدة  الفترة  وخالل   .2011/2010
نسبته  ما  الصحة  على  الحكومي  اإلنفاق  ل  شكَّ الماليين، 
من  و%1.4   الحكومي  اإلنفاق  إجمالي  من    %4.8 نحو 
تطّور  ح  ويوضِّ المتوسط.  في  اإلجمالي،  ي  المحلِّ الناتج 
الت اإلنفاق الحكومي على الصحة خالل فترة التحليل  معدَّ
)وفًقا لبيانات الحسابات الختامية للموازنة( ارتفاع متوسط 
الت خالل الفترة )2018/2017-2015/2014(  تلك المعدَّ
-2011/2010( الفترة  خالل  السائدة  الت  بالمعدَّ مقارنة 

الصحة  على  الحكومي  اإلنفاق  ل  مثَّ إذ   ،)2014/2013
خالل الفترة األولى ما نسبته 5.1%  من إجمالي اإلنفاق 
ي اإلجمالي، في حين  الحكومي و1.5%  من الناتج المحلِّ
التوالي، خالل  الت 4.7%  و1.4%  على  بلغت تلك المعدَّ
العام  موازنة  مشروع  وفي   .)18 )الشكل  الثانية  الفترة 
الحكومي  اإلنفاق  حصة  ارتفعت   ،2021/2020 المالي 
إلى  الحكومي  اإلنفاق  إجمالي  من  كنسبة  الصحة  على 
ي اإلجمالي إلى %1.4.146  5.5%  وكنسبة من الناتج المحلِّ
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الحكومي  اإلنفاق  الت  معدَّ تقّل  نفسه  الوقت  في 
)الوظيفي( على الصحة في مصر بشكل عام عن المتوسط 
العالمي، والمتوسط السائد في مجموعة الدول ذات الدخل 
المتوسط، وعدد من الدول التي تنتمي إلى تلك المجموعة 
والتي يمكن مقارنتها بمصر. ومع ذلك، وفقًا إلحصاءات عام 

2018، تتساوى نسبة اإلنفاق الحكومي على الصحة إلى 
السائدة  المعدالت  مع  اإلجمالي في مصر  المحلي  الناتج 
في كل من الفلبين وإندونيسيا، وهما من الدول العشر التي 
البشرية وفقًا  التنمية  ترتيب مؤشر  تسبق مصر مباشرة في 

لتقرير عام 2020، على النحو الذي يوضحه الشكل )19(. 

شكل )19(: اإلنفاق الحكومي (الوظيفي) على الصحة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي وإجمالي اإلنفاق الحكومي في 
مصر ومجموعة من الدول ذات الدخل المتوسط (%) (بيانات عام 2018)

ي  شكل )18(:  اإلنفاق الحكومي (الوظيفي) على الصحة في مصر كنسبة من إجمالي اإلنفاق الحكومي والناتج المحلِّ
اإلجمالي (%)

المصدر: الشكل يعتمد على بيانات ختاميات الموازنة العامة للدولة للفترة (2011/2010-2018/2017) وتقديرات الموازنة المعتمدة للعامين الماليين 
(2019/2018 و2020/2019)، والمنشورة بوثائق البيان التحليلي والبيان المالي للموازنة (سنوات مختلفة) على الموقع اإللكتروني لوزارة المالية 

  (www.mof.gov.eg)

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

ي اإلجمالي )%( نسبة من إجمالي اإلنفاق الحكومي )%( نسبة من الناتج المحلِّ

5.0 5.1
5.4 5.2

4.9

4.3
4.6

1.5 1.5 1.6 1.61.5

4.8

1.4 1.4 1.4
1.2 1.2

4.4 4.4

.(Global Health Observatory GHO) المصدر: الشكل يعتمد على بيانات منظمة الصحة العالمية

نسبة من إجمالي اإلنفاق الحكومي )%(
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وفي ما يتعلق بتوزيع اإلنفاق الحكومي على الصحة وفًقا 
ح الشكل )20( أن نحو نصف موازنة  ألبواب الموازنة، يوضِّ
ه إلى اإلنفاق على الباب األول “األجور  قطاع الصحة ُيوجَّ
الباب  ل  يمثِّ كذلك،  المتوسط.  في  العاملين”  وتعويضات 
الثاني “السلع والخدمات” ما يقترب من ربع موازنة قطاع 
مجموعة  ل  وُتشكِّ المتوسط(،  في   %22.3 )نحو  الصحة 
الباب  هذا  على  اإلنفاق  من  العظمى  الغالبية  “السلع” 
على  اإلنفاق  ن  يتضمَّ والذي  الخام”  “المواد  بند  وبالتحديد 
الخدمات  لتقديم  الالزمة  واألمصال  والخامات  األدوية 
ما  فيمّثل  “االستثمارات”،  السادس  الباب  أما  الصحية. 
الصحة.  قطاع  موازنة  من  المتوسط  في    %13.7 نسبته 
االجتماعية”  والمزايا  والمنح  “الدعم  الرابع  الباب  ويستحوذ 
الصحة  قطاع  موازنة  إجمالي  من    %9.7 نسبته  ما  على 
االجتماعية”  “المزايا  مجموعة  ل  وُتشكِّ المتوسط،  في 
الغالبية العظمى من اإلنفاق على هذا الباب وباألخص بند 
تكاليف  ن  يتضمَّ والذي  العاملين”  لغير  الخدمية  “النفقات 

نفقات  من  وغيرها  الدولة،  نفقة  على  المواطنين  عالج 
ارتفاع  البيانات  ح  وتوضِّ العاملين.  لغير  الصحية  الخدمات 
الداخل  في  الدولة  نفقة  على  المواطنين  عالج  تكلفة 
والخارج من نحو ملياري جنيه إلى قرابة 8.4 مليار جنيه بين 

العامين 2010 و2018 )الشكل 21(.

الصحة  قطاع  على  الفعلي  اإلنفاق  تطّور  تحليل  ويشير 
2015/2014 و2018/2017 إلى تراجع  خالل الفترة بين 
 )%50.5 إلى    %60.8 )من  األجور  لباب  النسبية  األهمية 
االستثمارات،  وباب  والخدمات  السلع  باب  من  كلٍّ  لصالح 
النسبية لكل منهما من 20.2%  إلى  ارتفعت األهمية  إذ 
وجاء  التوالي.  على   ،%12.4 إلى    %10.6 ومن   ،%25.1
ذلك نتيجة لجهود الحكومة في مجال تطوير البنية التحتية 
لقطاع الصحة وتنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج التي 
استهدفت التوسع في إتاحة الخدمات الصحية على النحو 

السابق عرضه في هذا الفصل. 

وفقًا للدستور المصري الصادر في عام 2014، تلتزم الدولة 
اإلجمالي  القومي  الناتج  من   3% عن  يقل  ال  ما  بتوجيه 
لإلنفاق  الموسع  التعريف  ويشمل  الصحة.  على  لإلنفاق 
الحكومة  جهات  تنفقها  التي  المبالغ  العام  الحكومي 
العامة من الوزارات والمصالح التابعة لها، والهيئات العامة 
مخصصة  مبالغ  وأي  اقتصادية،  أو  خدمية  كانت  سواء 
شركات  إنفاق  إلى  باإلضافة  العامة،  االحتياطيات  ضمن 
اإلنفاق  يتسع  كما  العام،  األعمال  وقطاع  العام  القطاع 
الشرب  مياه  توفير  خدمات  ليشمل  الصحية  الخدمات  على 

والصرف الصحي باعتبارهما مقومان أساسيان في تحقيق 
للمواطنين  صحية  مخاطر  حدوث  وتجنب  صحية  معدالت 
العالمية  الصحة  لمنظمة  الدولية  المعايير  مع  اتساقًا 
ومكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. وعند إضافة البنود 
الصحة،  )الوظيفي( على  الحكومي  اإلنفاق  إلى  السابقة 
التزامها  بالفعل  حققت  قد  تكون  المصرية  الدولة  أن  نجد 
الدستوري المتعلق باإلنفاق على قطاع الصحة، على النحو 

الموضح في الجدول )15(.

جدول )15(

إنفاق الحكومة العامة في مصر على قطاع الصحة ونسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي )2020/2019-2018/2017(

السنة الماليةمخصصات اإلنفاق )بالمليون جنيه(

2018/20172019/20182020/2019

54,92261,80972,812المخصصات وفقًا للقطاع الوظيفي

بخالف  الصلة  ذات  األخرى  للبنود  المخصصات 
القطاع الوظيفي*

52,37179,200102,449

107,293141,009175,261إجمالي المخصصات لقطاع الصحة

3.13.43.3النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(**
المصدر: وزارة المالية، بيانات غير منشورة.

* من ضمنها نصيب القطاع الوظيفي من فوائد خدمة الدين العام .
**الناتج المحلي اإلجمالي للسنة السابقة هو أساس احتساب النسبة لكل سنة مالية.
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اإلنفاق  تمويل  األكبر في  العبء  الخاص  القطاع  ل  ويتحمَّ
ح بيانات منظمة الصحة  الجاري على الصحة في مصر، إذ توضِّ
إجمالي  نحو 71%  من  يمّثل  الخاص  اإلنفاق  أن  العالمية 
اإلنفاق الجاري على الصحة في مصر، وفًقا لتقديرات عام 
2018 مقارنة بنسبة 29%  لإلنفاق الحكومي. وترتفع نسبة 
مساهمة القطاع الخاص في تمويل اإلنفاق الجاري على 
على  السائد  المتوسط  عن  واضح  بشكل  مصر  في  الصحة 

بالمقارنة بعدد  ، وأيًضا   %41 نحو  العالم، والبالغ  مستوى 
مقارنتها  يمكن  والتي  المتوسط  الدخل  ذات  الدول  من 
والفلبين  وإندونيسيا  إفريقيا  جنوب  ذلك  في  بما  بمصر، 
في  مباشرة  مصر  تسبق  التي  العشر  الدول  ضمن  وهي 
2020، كما يوّضح  مؤشر التنمية البشرية وفًقا لتقرير عام 

الشكل )22(. 

شكل )20(: هيكل اإلنفاق الحكومي على قطاع الصحة وفًقا ألبواب الموازنة: متوسط األهمية النسبية خالل الفترة 
(%) (2020/2019-2011/2010)

المصــدر: الشــكل يعتمــد علــى بيانــات الحســاب الختامــي للموازنــة العامــة للدولــة لألعوام الماليــة مــن 2013/2012 إلــى 2018/2017 وتقديــرات الموازنــة المعتمدة 
.(www.mof.gov.eg) لألعــوام الماليــة 2011/2010، 2012/2011، 2019/2018، و2020/2019، والمنشــورة على موقــع وزارة المالية
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المصدر: الشكل يعتمد على الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، (2019 -أ)، “النشرة السنوية إلحصاء الخدمات الصحية لعام 2018”.
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شكل )22(: هيكل تمويل اإلنفاق الجاري على الصحة في مصر ومجموعة من الدول ذات الدخل المتوسط (%) (بيانات عام 2018)

شكل )23(: نسبة المدفوعات المباشرة التي يتحملها األفراد من إجمالي اإلنفاق الجاري على الصحة في مصر ومجموعة من 
الدول ذات الدخل المتوسط (%) (بيانات عام 2018)

المصدر: الشكل يعتمد على بيانات منظمة الصحة العالمية (Global Health Observatory GHO) وقاعدة بيانات البنك الدولي.

واأُلسر  األفراد  لها  يتحمَّ التي  المباشرة  المدفوعات  ل  وتمثِّ
أغلب  في  الصحة  على  الخاص  اإلنفاق  من  األكبر  النسبة 
الدول بشكل عام، إال أن مصر ُتعّد من أعلى الدول من ناحية 
نسبة مساهمة المدفوعات المباشرة لألفراد في إجمالي 
  %62 قرابة  بلغت  والتي  الصحة،  على  الجاري  اإلنفاق 
المتوسط  تقترب من ضعف  نسبة  2018، وهي  عام  في 
الت السائدة في عدد من الدول  العالمي، وتزيد على المعدَّ
ذات الدخل المتوسط، بما في ذلك جنوب إفريقيا والفلبين 
وإندونيسيا والتي تعد ضمن الدول العشر التي تسبق مصر 
مباشرة في مؤشر التنمية البشرية وفًقا لتقرير عام 2020، 

ح بالشكل )23(. كما هو موضَّ

ووفًقا لنتائج مسح الدخل واإلنفاق للجهاز المركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء 2018/2017، يأتي اإلنفاق على الصحة 
على مستوى األسرة في المرتبة الثالثة )بعد اإلنفاق على 
ل ما نسبته 9.9%  من  الطعام والشراب والمسكن(، إذ مثَّ
إجمالي إنفاق األسرة، ويوجه أكثر من نصف هذا اإلنفاق 
ذلك  ويعني  الطبية,147  واألجهزة  والمنتجات  األدوية  إلى 
تجد  قد  احتياًجا  األكثر  أو  دخاًل  األقل  المصرية  األسر  أن 
صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية المالئمة، كما 
من  ق  سيعمِّ الصحية  الخدمات  على  األسر  تلك  إنفاق  أن 

دائرة الفقر وانخفاض المستوى المعيشي لها. 

(Global Health Observatory GHO) المصدر: الشكل يعتمد على بيانات منظمة الصحة العالمية
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أن  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  بيانات  وتوضح 
على  المنفذة  والخاصة(  )العامة  االستثمارات  جملة 
جنيه  مليار   9.7 حوالي  بلغت  قد  الصحة  قطاع  مستوى 
في المتوسط خالل الفترة )2019/2018-2011/2010(، 
وهو ما يمثل حوالي 2.3% من جملة االستثمارات المنفذة 
وبالنسبة  المتوسط.  في  القطاعات  كافة  مستوى  على 
ما  العامة  االستثمارات  شكلت  االستثمارات،  تلك  لهيكل 
 %47 حوالي  مقابل  المتوسط  في   %53 حوالي  نسبته 

لالستثمارات الخاصة.

3 - اإلنفاق الحكومي على اإلسكان والمرافق 
المجتمعية

المالي  للعام  المعتمدة  الموازنة  لبيانات  وفًقا 
على  )الوظيفي(  الحكومي  اإلنفاق  يبلغ   ،2020/2019
مليار   63.4 نحو  المجتمعية  والمرافق  اإلسكان  قطاع 
ل ما نسبته نحو 4%  من إجمالي اإلنفاق  جنيه، وهو ُيشكِّ
ح  وتوضِّ اإلجمالي.  ي  المحلِّ الناتج  من  و%1   الحكومي 

اإلسكان،  قطاع  على  الحكومي  اإلنفاق  ختاميات  بيانات 
اإلنفاق  الت  معدَّ ارتفاع   ،)24( الشكل  يعرضها  والتي 
الحكومي على هذا القطاع من 2.5%  إلى 3.5%  كنسبة 
  %1 إلى    %0.8 ومن  الحكومي،  اإلنفاق  إجمالي  من 
-2011/2010( الفترتين  بين  المحلي،  الناتج  من  كنسبة 

في   ،)2018-2017-2015 و)2014/   )2014/2013
هته الحكومة  المتوسط، وهو ما يؤكد االهتمام الذي وجَّ

لهذا القطاع منذ عام 2014.

ويشير هيكل اإلنفاق الحكومي على قطاع اإلسكان وفًقا 
للتصنيف االقتصادي إلى أن الباب السادس )االستثمارات( 
يستحوذ على الغالبية العظمى من إنفاق هذا القطاع، إذ 
في    %92 نحو  نسبته  ما  الباب  هذا  على  اإلنفاق  ل  شكَّ
المتوسط خالل الفترة الممتدة بين العامين 2011/2010 
في    %8 قرابة  بلغت  بنسبة  مقارنة  و2020/2019، 
المتوسط ألبواب اإلنفاق الجاري )متضمنة األجور( )الشكل 
طبيعة  مع  عام  بشكل  لإلنفاق  الهيكل  هذا  ويتفق   .)25
القطاع، والذي يعتمد باألساس على االستثمارات الضخمة 

هة لعمليات البناء والتشييد وإتاحة المرافق. الموجَّ

المجتمعية في مصر كنسبة من إجمالي اإلنفاق الحكومي والناتج  )24(: اإلنفاق الحكومي على اإلسكان والمرافق  شكل 
ي اإلجمالي (%)  المحلِّ

المصدر: الشكل يعتمد على بيانات ختاميات الموازنة العامة للدولة للفترة (2011/2010-2018/2017) وتقديرات الموازنة المعتمدة للعامين الماليين 
(2019/2018 و2020/2019)، والمنشورة بوثائق البيان التحليلي والبيان المالي للموازنة (سنوات مختلفة) على الموقع اإللكتروني لوزارة المالية 

  .(www.mof.gov.eg)

 

2010/2011

3.2

0.9

2.4

0.7

2.0

0.6

2.5
2.8 2.6

0.8 0.8

4.2 4.0

0.8 1.0 1.0 1.0

3.4
3.8

1.2

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

نسبة من إجمالي اإلنفاق الحكومي ي اإلجمالي  نسبة من الناتج المحلِّ



72

شكل )25(: هيكل اإلنفاق الحكومي على قطاع اإلسكان والمرافق المجتمعية وفًقا ألبواب الموازنة: متوسط األهمية 
النسبية خالل الفترة (2020/2019-2011/2010) (%)

المصدر: الشكل يعتمد على بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لألعوام المالية من 2013/2012 إلى 2018/2017 وتقديرات الموازنة 
.(www.mof.gov.eg) المعتمدة لألعوام المالية 2011/2010، 2012/2011، 2019/2018، و2020/2019، والمنشورة على موقع وزارة المالية

91.83

8.1

اإلنفاق الجاري )مجموع األبواب الخمسة األولى(

اإلنفاق االستثمارى )الباب السادس(

والتنمية  التخطيط  وزارة  بيانات  ح  توضِّ أخرى،  ناحية  من 
مستوى  على  ذة  الُمنفَّ االستثمارات  جملة  أن  االقتصادية 
نحو 14.4 مليار جنيه في  بلغت  البناء والتشييد قد  قطاع 
 148،)2019/2018-2011/2010( الفترة  خالل  المتوسط 
ذة  وهو ما يمّثل قرابة 2.5%  من جملة االستثمارات المنفَّ
ل  وتشكِّ المتوسط.  في  القطاعات  جميع  مستوى  على 
نحو  نسبته  ما  القطاع  هذا  في  العامة  االستثمارات 
نحو 60.9%  لالستثمارات  المتوسط مقابل  39.1%  في 
ذة  الُمنفَّ تطّور قيمة االستثمارات  تحليل  الخاصة. ويكشف 
بقطاع التشييد والبناء ارتفاع نسبة هذه االستثمارات في 
الفترة  ذة من قرابة 1.4%  خالل  الُمنفَّ جملة االستثمارات 
الفترة  خالل    %3.4 إلى   )2014/2013-2011/2010(
)2015/2014-2019/2018( في المتوسط، كما أن نسبة 
إلى جملة  القطاع  ذة في هذا  الُمنفَّ العامة  االستثمارات 
ذة على مستوى الجمهورية قد  االستثمارات العامة الُمنفَّ
ارتفعت أيًضا من 0.9%  إلى نحو 3.7%  بين نفس الفترتين. 
مزيد  إلعطاء   2014 عام  منذ  الدولة  توجه  ذلك  ويعكس 
خريطة  في  فقط  ليس  المهم،  القطاع  لهذا  األولوية  من 
االستثمارات الكلية وإنما في خريطة االستثمارات العامة أيًضا. 

قطاعي  في  ذة  الُمنفَّ االستثمارات  لحجم  بالنسبة  أما 
استثمارات  جميعها  )وهي  الصحي  والصرف  المياه 
المتوسط  في  جنيه  مليار   14.2 نحو  بلغت  فقد  عامة(، 
لت  وشكَّ  149)2019/2018-2011/2010( الفترة  خالل 
المتوسط  في    %8.6 نحو  نسبته  ما  االستثمارات  تلك 
مستوى  على  ذة  الُمنفَّ العامة  االستثمارات  إجمالي  من 

الجمهورية. وبخالف الوضع بالنسبة لقطاع التشييد والبناء، 
بقطاع  ذة  الُمنفَّ لالستثمارات  النسبية  األهمية  انخفضت 
ذة  المياه والصرف الصحي في إجمالي االستثمارات الُمنفَّ
االستثمارات  إجمالي  وأيًضا في   )%3.3 إلى    %4.4 )من 
  %11.3 )من  الجمهورية  مستوى  على  ذة  الُمنفَّ )العامة( 
 2014/2013-2011/2010( الفترتين  بين   )%6.5 إلى 

و2015/2014-2019/2018(، في المتوسط.

سابعًا: استجابة قطاعي التعليم 
والصحة في مصر لجائحة فيروس 

كورونا المستجد 

ا ضخًما من الجهد والموارد  هت الدولة المصرية كمًّ لقد وجًّ
في  االستثمار  مجال  في  الماضية  القليلة  السنوات  خالل 
البشر، من خالل تطوير نظم الصحة والتعليم والسكن الالئق، 
المواطنين  لجميع  الخدمات  إتاحة  في  التوسع  بهدف 
ح  الموضَّ النحو  على  تنافسيتها،  وزيادة  جودتها  وتحسين 
في األجزاء السابقة من هذا الفصل. وقد ساعد على تعزيز 
تلك الجهود بدء تطبيق الحكومة البرنامج الوطني لإلصالح 
االقتصادي واالجتماعي في عام 2016، والذي تجسدت 
خالل  من  الدعم  منظومة  إصالح  في  مالمحه  أهم  أحد 
اإللغاء التدريجي للدعم الموّجه للطاقة والمواد البترولية، 
المتاح  المالي  الحيز  زيادة  في  يسهم  أن  يفترض  ما  وهو 
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للحكومة للتوسع في اإلنفاق على المجاالت األكثر أولوية 
وارتباًطا باحتياجات المواطنين -وال سّيما الفئات األقل دخاًل 

منهم- مثل الصحة والتعليم واإلسكان الالئق. 

في  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  أزمة  وقوع  ومع 
العام 2020، لم َيُعد تطوير نظم الصحة والتعليم خياًرا بل 
على  الحكومات  جميع  لدى  أولى  وأولوية  ضرورة  أصبح 
مستوى العالم، نظًرا إلى ما سببته تلك الجائحة -وال تزال- 
من صدمات عنيفة لجانبي الطلب والعرض في منظومتي 

الصحة والتعليم خالل المراحل المختلفة لدورة األزمة. 

الطلب  جانب  صدمة  ل  تتمثَّ الصحة،  قطاع  مستوى  على 
الصحية  الخدمات  على  الطلب  في  الشديد  االرتفاع  في 
المنظومة  بقدرة  فتتعلق  العرض  أما صدمة  األزمة،  نتيجة 
الصحية المادية والبشرية على مواجهة األزمة، إذ وضعت 
جائحة فيروس كورونا المستجد القطاع الصحي بجميع دول 
باالعتماد  الفيروس  لمواجهة  حقيقي  مأزق  في  العالم 
أنظمة  جهود  أغلب  ترّكز  وقد  المتاحة.  اإلمكانيات  على 
بالتوازي؛  أساسيين  هدفين  تحقيق  على  عالمًيا  الصحة 
تفاقم  لمواجهة  الجاهزية  وزيادة  االنتشار  إبطاء  هما 
األزمة. وبشكل عام، اعتمد نجاح الدول في تحقيق هذين 
اإلدارة  وهي:  أساسية،  عناصر  أربعة  توافر  على  الهدفين 
الدولة،  جانب  من  لألزمة  والسليمة  والسريعة  الحاسمة 
تقدم  الخدمات، مستوى  تقديم  الصحية على  النظم  قدرة 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ودوره في جميع 
مراحل األزمة، وتفاوت الهيكل السكاني من ناحية الفئات 

العمرية.150

لت جائحة فيروس كورونا  وعلى مستوى قطاع التعليم، شكَّ
على  التعليم  نظم  أحرزته  الذي  للتقدم  تهديًدا  المستجد 
مستوى العالم من خالل صدمتين رئيسيتين، األولى تتعلق 
التعليم  مراحل  جميع  في  والمدارس  الجامعات  بإغالق 
االقتصادي  بالركود  ترتبط  والثانية  العالم،  دول  بأغلب 
هاتين  على  وتترتب  الجائحة.  مكافحة  تدابير  سببته  الذي 
التسرب  الت  التعلم وزيادة في معدَّ الصدمتين خسائر في 
وارتفاع في عدم مساواة الحصول على الفرص التعليمية، 
بسبب  التعليم  مجال  في  والعرض  الطلب  جانبي  وتراجع 
انخفاض قدرة األسر  ينتج عنها من  األزمة االقتصادية، وما 
على اإلنفاق واالستثمار في التعليم من ناحية، وانخفاض 
جودة  وتراجع  التعليم  على  والخاص  الحكومي  اإلنفاق 
العملية التعليمية من ناحية أخرى. ويضّر ذلك في النهاية 
الطويل.  األجل  في  التنمية  وآفاق  البشري  المال  برأس 
ويتطلب ذلك من أنظمة التعليم االستجابة باتخاذ مجموعة 
االستمرارية  وإدارة  التكيف  على  القائمة  السياسات  من 
الضرر  من  الحّد  على  يساعد  بما  وتسريعه،  التعلم  وتحسين 
احتواء  أكثر  التعليم  جعل  في  الفرصة  واغتنام  الواقع 

وفاعلية وقدرة على الصمود.151

استجابة قطاع التعليم في مصر لجائحة   - 1
فيروس كورونا المستجد

الجائحة  مواجهة  في  مصر  في  التعليم  قطاع  أداء  جاء 
للتعامل  الجاهزية  من  ومالئًما  مقبواًل  مستوى  ليعكس 
أنماط  تطبيق  بإمكانية  يتعلق  ما  في  خاصة  األزمة،  مع 
التعليم عن ُبعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي. 
الدولية  والجامعات  المدارس  جاهزية  كانت  عام،  وبشكل 
لتطبيق التعلم عن ُبعد أعلى منها في المدارس والجامعات 
الحكومية،  المدارس  نطاق  وفي  والحكومية.  الخاصة 
كانت الجاهزية أعلى في مراحل تطبيق المنظومة الجديدة 

للتعليم.152

بها  قامت  التي  اإلجراءات  من  مجموعة  أسهمت  وقد 
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تفعيل منظومة 
تجهيز  ومنها  الدراسة،  تعليق  فترة  خالل  ُبعد  عن  التعليم 
والثاني  األول  الصفين  بطالب  الخاصة  التابلت  أجهزة 
وسائل  جميع  من  التعليم  منصات  على  للدخول  الثانوي 
وإتاحة  المنزلي(،   WIFI شبكة  أو  البيانات  )شريحة  الربط 
خالل  من  الفني  التعليم  لطالب  ُبعد  عن  التعلم  أنشطة 
القنوات التعليمية )قناة مصر التعليمية - نايل سات( وقناة 
التعليم الفني على يوتيوب، وإتاحة جميع المواد الدراسية 
رة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفني  والتعليمية المصوَّ
وإتاحة  الفني،  التعليم  قطاع  منتديات  على  )أونالين( 
التكنولوجيا  مدارس  طالب  بين  للتواصل  إلكتروني  موقع 
التطبيقية والمعلمين خالل فترة تعليق الدراسة. فضاًل عن 
المعرفة  بنك  )بجانب  إلكترونية  الوزارة مكتبة  رت  ذلك، وفَّ
الهواتف  باستخدام  إليها  الدخول  للطالب  يتاح  المصري( 
الدراسية  المناهج  الحاسب اآللي، وتضم جميع  أو  الخلوية 
وحتى  األطفال  رياض  من  بداية  التعليمية  المراحل  لجميع 
ومحتوى  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  الثانوية  المرحلة 
وصوًرا  فيديو  )تضم  متعددة  ووسائط  هائاًل  رقمًيا  علمًيا 
وأفالًما وثائقية( لشرح الدروس، باإلضافة إلى توفير منصة 
أصدرت  وقد  والمعلمين.  الطالب  بين  للتواصل  إلكترونية 
لتحديد  والضوابط  القرارات  من  مجموعة  التعليم  وزارة 
التعليمية،  المراحل  جميع  في  الطالب  تقييم  أسلوب 
وتنظيم عملية إعداد االمتحانات اإللكترونية لطالب الصفين 
األول والثاني الثانوي، فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات االحترازية 
الالزمة لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة والحفاظ على 

صحة الطالب.153

عن  التعليم  منظومة  لتفعيل  مشابهة  إجراءات  واُتِخذت 
تسمح  ما  حدود  في  أيًضا،  الجامعات  مستوى  على  ُبعد 
البنية التحتية التكنولوجية لكل جامعة. ومن  به إمكانيات 
ضمن ذلك، موافقة مجلس الوزراء في يونيو 2020 على 
مشروع قرار بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون 
تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 في 
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بنظام  إلكترونًيا  الدراسية  المناهج  تدريس  إجازة  يخص  ما 
بحسب  إلكترونًيا  االختبارات  إجراء  وكذا  ُبعد،  عن  التعليم 
طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، متى توافرت 
التكنولوجية  واإلمكانات  التحتية  البنية  المعهد  أو  للكلية 

التي تمّكنها من ذلك.

على صعيد آخر، دعمت الحكومة المصرية خطة ديوان عام 
بمبلغ   2020/2019 المالي  للعام  العالي  التعليم  وزارة 
200 مليون جنيه لتجهيز المستشفيات الجامعية لمواجهة 

فيروس كورونا المستجد.154

استجابة قطاع الصحة في مصر لجائحة   - 2
فيروس كورونا المستجد

خطة  المصرية  الحكومة  ت  تبنَّ الصحة،  قطاع  نطاق  في 
زت جهودها خالل المرحلة  مرحلية للتعامل مع األزمة، إذ ركَّ
األولى )قبل اإلعالن عن ظهور أي إصابات في مصر( على 
الفيروس  من  الوقاية  بسبل  التوعية  حمالت  في  التوّسع 
والممارسات المجتمعية السليمة، فضاًل عن إجراء اختبارات 
للعائدين من الدول المصابة بالخارج. وخالل المراحل التالية 
نت اإلجراءات الصحية  )بعد ظهور اإلصابات في مصر( تضمَّ
وتعليق  والجامعات  بالمدارس  الدراسة  تعليق  الوقائية 
حركة الطيران وغلق أماكن التجمعات العامة وفرض الحظر 
12 مستشفى  الجزئي. وأعلنت وزارة الصحة تخصيص نحو 
المحافظات،  من  مجموعة  في  عة  ُموزَّ للعزل  مجهًزا 
تخصيص  عن  فضاًل  للعزل،  جامعًيا  مستشفى   27 وتجهيز 
والصدر  مستشفى(   47 )عددها  الحميات  مستشفيات 
فيها  المشتبه  الحاالت  لفحص  مستشفى(   35 )عددها 
وتحويلها، كما ُأعِلن تجهيز المدن الجامعية كمناطق طبية 
بلغت  إجمالية  بسعة  مراحل  على  البسيطة  الحاالت  لعزل 
ت وزارة الصحة  نحو 19.8 ألف سرير.155 فضاًل عن ذلك، تبنَّ
والسكان مجموعة من المبادرات لدعم الصحة الرقمية في 
مواجهة الجائحة، منها إطالق “تطبيق صحة مصر” في أبريل 
الخلوية  الهواتف  من  عليه  الدخول  يمكن  والذي   2020
لإلبالغ  تفاعلية  وخدمة  توعوية  إرشادات  ويتضمن  الذكية 
عن الحاالت المشتبه في إصابتها بالفيروس، كما استحدثت 
الهيئة العامة للرعاية الصحية تطبيقات ومنصات إلكترونية 
بالمنازل  عة لخدمات الحجز والكشف وتسليم األدوية  متنوِّ
اإلرشادات  وتقديم  ُبعد  عن  الطبية  االستشارات  وتقديم 

الصحية.156

زت الحكومة المصرية الخطة االستثمارية  من ناحية أخرى، عزَّ
 2020/2019 المالي  للعام  الصحة  وزارة  عام  لديوان 
لزيادة  جنيه  مليون   350 بمبلغ  إضافي  اعتماد  بقيمة 
الطاقة االستيعابية للمستشفيات لمواجهة فيروس كورونا 
مع  التعامل  إطار  في  الدولة  جهود  وتشمل  المستجد.157 

واإلمكانات  الخدمات  جميع  توفير  على  العمل  الجائحة 
الحاالت  مع  الفوري  للتعامل  الالزمة  والصحية  الطبية 
المصابة، من خالل زيادة أعداد المستشفيات المتعاملة مع 
الحاالت المصابة عن طريق تشغيل عديد من المستشفيات 
الحميات  مستشفيات  من  عدد  وتطوير  والمركزية،  العامة 
والصدر على مستوى المحافظات، فضاًل عن تجهيز جرعات 
والوحدات،  العالجية  القوافل  طريق  عن  وتوزيعها  العالج 
وكذا تجهيز جرعات العالج وتوزيعها لحاالت العزل المنزلي 
لكل  مركزية  عمليات  غرف  ُأنِشئت  كذلك  والمخالطين. 
الحاالت اإليجابية وتوزيعها داخل  محافظة تختّص بتسجيل 
إسعاف  عمليات  غرفة  ومتابعة  المحافظة،  مستشفيات 
المنزلي  العزل  حاالت  ومتابعة  وتشغيلها،  المحافظة 
الحالية  األوضاع  تفرضه  لما  واستجابة  الدواء.158  وصرف 
من مخاطر ُتهّدد حياة الطواقم الطبية في مواجهة انتشار 
 2020 يوليو  في  النواب  مجلس  وافق  كورونا،  فيروس 
الحكومة  من  م  ُمقدَّ قانون  مشـروع  مواد  مجموع  على 
المهن  أعضاء  شؤون  تنظيم  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 
والسكان  الصحة  لوزارة  التابعة  بالجهات  العاملين  الطبية 
)من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة( والصادر بالقرار 
بقانون رقم 14 لسنة 2014، لزيادة بدل المهن الطبية، ومّد 
الخدمة ألعضاء المهن الطبية، وإنشاء صندوق التعويض عن 

مخاطر المهن الطبية.

جاهزية الدولة المصرية للتعامل مع جائحة   - 3
فيروس كورونا المستجد

مفتاحية  لوحة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  أصدر 
كورونا  فيروس  مع  للتعامل  الدول  جاهزية  مدى  توضح 
المستجد. واعتبر البرنامج أنه لتحديد جاهزية الدول للتعامل 
هي:  أساسية  عناصر  ثالثة  إلى  النظر  من  بدَّ  ال  األزمة  مع 
ح  ويوضِّ واالتصال.  الصحي،  والنظام  البشرية،  التنمية 
من  مجموعة  وفق  الدول  جاهزية  مدى   )16( الجدول 
الثالثة. العناصر  هذه  من  عنصر  بكل  المتعلقة  المؤشرات 

متوسط،  جاهزية  مستوى  في  عام  بشكل  مصر  وتأتي 
لمؤشرات  منخفضة  متوسطة  مرتبة  في  مصر  تأتي  كما 
مصر  في  الصحي  النظام  لجاهزية  بالنسبة  أما  المساواة. 
فنجد أن مؤشري األطباء واألسّرة في المستشفيات في 
الممرضات  مؤشرا  بينما  المرتفع،  المتوسط  المستوى 
واإلنفاق على الصحة في مرتبة متوسطة منخفضة. ولعّل 
بالجاهزية،  المتعلقة  العناصر  أفضل  من  ُيعّد  االتصال  عنصر 
إذ إن مصر في مستوى مرتفع في مؤشر اشتراك الهاتف 
المحمول، ومستوى مرتفع أقرب إلى المتوسط في مؤشر 

االشتراك واسع النطاق.159

https://www.masrawy.com/news/Tag/25592/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8#bodykeywords
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ثامنًا: السياسات المستقبلية 
لقطاعات التعليم والصحة 

واإلسكان في مصر

تواجه  التي  التحديات  من  مجموعة  السابق  التحليل  ُيبِرز 
والتي  مصر،  في  واإلسكان  والصحة  التعليم  قطاعات 
عليها  والتركيز  معها  للتعامل  المصرية  الحكومة  تسعى 
خالل الفترة المقبلة، بما يضمن فاعلية اإلجراءات اإلصالحية 
م من آثارها اإليجابية المتعلقة  التي اُتِخذت حتى اآلن وُيعظِّ
بتحسين إنتاجية العنصر البشري، وبما يخدم أهداف التنمية 

المستدامة بجميع أبعادها. 

السياسات المتعلقة بالتمويل واتساع   - 1
الفجوة بين الطلب والعرض

التي  التحديات  أهم  أحد  بالتمويل  المرتبطة  القيود  ُتعّد 
تواجه قطاعات التعليم والصحة واإلسكان في مصر والتي 
تلك  مها  تقدِّ التي  الخدمات  لجودة  حقيقًيا  تهديًدا  تمثل 
اإلنفاق  الت  معدَّ تنخفض  التحديد،  وجه  على  القطاعات. 
مصر  في  والصحة  التعليم  على  )الوظيفي(  الحكومي 
صعوبة  ذلك  على  ويترتب  العالمية.  الت  بالمعدَّ مقارنة 
كذلك  المستهَدف.  النحو  على  المقدمة  الخدمات  تطوير 
السكنية  الوحدات  بناء  تكلفة  في  النسبي  االرتفاع  ُيعّد 
في  اإلسكان  قطاع  تواجه  التي  المهمة  التحديات  أحد 
مصر. ويعّمق من مشكالت ضعف التمويل اتساع الفجوة 
واإلسكان  والصحة  التعليم  خدمات  على  الطلب  بين 

جدول )16(
جاهزية الدول لالستجابة لفيروس كورونا المستجد*

االتصاالتالنظام الصحيالتنمية البشريةالدولة
مؤشر التنمية 

البشرية 
)قيمة –2018(

مؤشر عدم 
المساواة 
– التنمية 
البشرية 
المعدل 
)قيمة 
)2018–

مؤشر عدم 
المساواة – 

مؤشر التنمية 
البشرية 
)نسبة - 
)2018

األطباء لكل 
 10000

نسمة
 )2018-10( 

الممرضات 
والقابالت 

لكل 10000 
نسمة

)2018-10( 

أسّرة 
المستشفيات 

لكل 
 10000

نسمة
)2018-10( 

اإلنفاق على 
الصحة )نسبة 

من الناتج 
ي  المحلِّ

اإلجمالي - 
)2016

اشتراك 
الهاتف 

المحمول 
لكل 100 
نسمة )17-

)2018

اشتراك 
التليفون 
األرضي 

الثابت لكل 
100 نسمة 
)2018-17(

0.7590.60420.418.322196.6121.97.3الجزائر
0.7390.58520.812.726237.0127.78.8تونس
22.726298.064.50.1--0.730لبنان

0.7230.61714.723.434145.587.64األردن
0.7120.58218.212.82104.4110.13.7الفلبين

0.7110.63810.43245589.08815.4مولدوفا
0.7100.57818.522.246746.6162.90.1تركمانستان
23.7121406.375.912.7--0.710أوزباكستان

91.54.8-21.66737--0.708ليبيا
0.7070.58317.53.821123.1119.83.3إندونيسيا 

5.563.60.9-3.419--0.707ساموا
جنوب 
إفريقيا

0.7050.46334.49.135-8.1153.21.9

0.7030.53324.216.17116.9100.84.4بوليفيا
0.7020.54422.53.626633.1138.31.4جابون

0.7000.49229.77.914164.695.36.7مصر
7.311115.8124.24.3--0.676المغرب

0.6470.53816.97.82173.786.91.3الهند 
0.5790.42626.3215144.596.30.7كينيا

0.5600.38631.19.8562.872.60.9باكستان

منخفض                                            متوسط                                             مرتفعمستوى الجاهزية

.UNDP (2020a) .COVID-19 and Human Development .Global Preparedness and Vulnerabilities Dashboard :المصدر

*تم اختيار مجموعة الدول المذكورة في هذا الجدول بناء على الدول العشر التي تسبق مصر في تقرير التنمية البشرية، وبعض دول الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا غير المصدرة للبترول والدول متوسطة الدخل.
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الخدمات. ويرتبط ذلك  تلك  المتاح من  الحكومية والعرض 
في  المستمرة  الزيادة  عن  الناجم  بالضغط  كبير  بشكل 
الصحة  خدمات  تكلفة  وارتفاع  ناحية،  من  السكان  عدد 
بالنسبة  الخاص  القطاع  مها  يقدِّ التي  واإلسكان  والتعليم 
الدخل  ذات  واألسر  المواطنين  من  العريض  للقطاع 
محدودية  ظل  في  خاصة  أخرى،  ناحية  من  المتوسط، 
عام.160  بشكل  الحكومي  بالقطاع  للعاملين  الدخول 

في نفس الوقت، ُتعّد مشاركة القطاع الخاص في تمويل 
والخدمات  األساسية  البنية  مشروعات  وإدارة  وتنفيذ 
القطاعين  بين  المشاركة  وفًقا ألسلوب  العامة  والمرافق 
العائد  انخفاض  بسبب  نسبيًا،  متواضعة  والخاص  العام 
المالي لها أو ضعف المردود والجدوى االقتصادية، وهو 

ما يزيد العبء على القطاع الحكومي.161

ومع ذلك، من المتوقع أن يكون لتلك اآللية دور جوهري 
في  للدولة  التمويلية  األعباء  من  التخفيف  في  مستقباًل 
العامة؛  والمرافق  والصحة  التعليم  خدمات  على  اإلنفاق 
خاصة في ظل وجود إطار تشريعي واضح يعبر عنه القانون 
مؤسسي  وإطار  التنفيذية،  والئحته   2010 لسنة   67
القطاع  مع  المشاركة  مشروعات  وحدة  خالل  من  داعم، 
االقتصادية،  والتنمية  والتخطيط  المالية  بوزارتي  الخاص 
المعنية وللمشروعات  للوزارات  الفني  الدعم  تقدم  والتي 
ونماذج  أنماط  وتضع  المشاركة،  بأسلوب  المطروحة 
ناجحة  للتنفيذ.  وبالفعل، توجد دروس  للعقود وأطر عامة 
الصحي،  الصرف  مياه  معالجة  مجاالت  في  النظام  لهذا 
والتطوير العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة،  والتي 
المطروحة في مجاالت  المبادرات  البناء عليها في  يمكن 
إنشاء وإدارة وتشغيل المدارس والجامعات والمستشفيات.

وال ُتعّد التحديات المرتبطة بتمويل خدمات الصحة والتعليم 
وارتفاع  والعرض  الطلب  بين  الفجوة  وارتفاع  واإلسكان 
قاصرة  الخدمات  تلك  تمويل  في  األسر  مساهمة  نسبة 
على االقتصاد المصري فحسب، وإنما تمّثل تحديات عالمية 
التقارير  إليه  تشير  ما  وفق  الدول،  من  كبيًرا  قطاًعا  تواجه 

الصادرة عن المؤسسات الدولية.

 على سبيل المثال، يشير تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 
2019، إلى أنه في كثير من الدول النامية، ال يتناسب حجم 
المدفوعات التي تؤّديها الطبقات المتوسطة مع مستوى 
ما  وهو  عليها،  تحصل  التي  االجتماعية  الخدمات  جودة 
يقّدمها  التي  الخدمات  نحو  التحّول  إلى  األفراد  يدفع 
القطاع الخاص، ويؤكد ذلك ارتفاع نسبة الطالب الملتحقين 
تلك  بعض  في  االبتدائية  المرحلة  في  الخاصة  بالمدارس 
 1990 األعوام  بين    %19 إلى    %12 نحو  من  الدول 
في  السائد  النمط  مع  االتجاه  ذلك  ويتفق  و162.2014 
دين بالمدارس الخاصة  مصر، إذ ارتفعت نسبة الطالب المقيَّ
الجامعي  قبل  بالتعليم  المقيدين  الطالب  إجمالي  إلى 
 2011/2010 العامين  بين    %10.7 نحو  إلى    %8.8 من 

لعدد  النسبية  األهمية  ارتفعت  كما  و2020/2019، 
بين  بمصر  المدارس  عدد  إجمالي  في  الخاصة  المدارس 

نفس العامين من 12.4%  إلى %15.2 .163

كذلك، يشير التقرير العالمي لرصد التعليم والصادر عن منظمة 
عام  )اليونسكو(  والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم 
2018 إلى أن ارتفاع تكلفة التعليم ُيعّد أحد أهم العوائق 
الرئيسية لمشاركة األسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط 
في المدارس. وعليه، يعتبر تقدير إنفاق األسر على التعليم 
أحد األدوات الضرورية لتخطيط السياسات التعليمية ورصد 
أن  إلى  الدولية  الخبرة  وتشير  وعدالتها.164  فاعليتها  مدى 
ع  تشجِّ المدرسي  بالحضور  المشروطة  النقدية  التحويالت 
بتوفير  المتصلة  مسؤوليتها  تحمل  على  الفقيرة  األسر 
التعليم ألبنائها، كما قد تسهم )إن ُأحِسن استخدامها( في 
أو ضعف  األسر  دخل  انخفاض  عن  الناجمة  العقبات  تجاوز 
مستوى تعليم أولياء األمور، إذ توّفر تلك التحويالت حافًزا 
ُتثقل كاهل  التي  الدراسية  المصاريف  تغطية  يساعد على 

األسر الفقيرة.165

من ناحية أخرى، فإن افتقار المدارس إلى البنى األساسية 
التعلم  معوقات  أهم  من  ُيعّد  التمويل(  نقص  )نتيجة 
في  سّيما  وال  الدخل،  مستويات  جميع  على  البلدان  في 
ذات  الدول  أن  التقديرات  المحرومة.166وتوّضح  المناطق 
الدخل  من  الدنيا  الشريحة  ذات  والدول  المنخفض  الدخل 
التعليم  قطاع  في  سنوية  تمويل  فجوة  تواجه  المتوسط 
-2015( الفترة  خالل  أمريكي  دوالر  مليار   39 نحو  تبلغ 

ما  الدخل  منخفضة  البلدان  في  ذلك  ويعادل   ،)2030
لتحقيق  الالزمة  التعليم  تكلفة  إجمالي  من    %42 نسبته 
ب  الغايات الرئيسية لهدف التنمية المستدامة، وهو ما يتطلَّ
ألغراض  المانحة  الجهات  من  المقدمة  المعونة  تكون  أن 
التعليم في البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا 
من الدخل المتوسط أعلى بستة أضعاف من مستويات عام 

167.2012

ومن ضمن الحلول المقترحة في هذا السياق، فرض ضريبة 
إيرادات الشركات الخاصة وأرباحها، وتوجيه  تصاعدية على 
التي تشهدها  األبرز  التحديات  لتجاوز  المتأتية منها  الموارد 
وخدمات  المدرسية  الكتب  توفير  مثل  التعليمية،  العملية 
التي  المدارس  في  الصحي  والصرف  والمياه  الكهرباء 

تعاني من انخفاض حجم الموارد.168

وعلى مستوى الصحة، أصدرت منظمة الصحة العالمية في 
التحديات  بمجموعة  قائمة  يتضمن  تقريًرا   2020 عام  بداية 
العقد  خالل  العالم  تواجه  التي  وإلحاًحا  أهمية  األكثر 
القادم في مجال الصحة. وأشار التقرير إلى أن المشكالت 
المرتبطة بضعف تمويل نظم الصحة على مستوى العالم 
تعد مسؤولة بدرجة كبيرة عن غالبية تلك التحديات، ومنها 
القدرة  وضعف  الصحية،  والمنتجات  األدوية  إتاحة  ضعف 
القدرة على  المعدية، وضعف  انتشار األمراض  على وقف 
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في  االستثمار  ونقص  منها،  الوقاية  أو  لألوبئة  التأهب 
الصحة وتدريبهم.169 على وجه  العاملين في قطاع  تعليم 
التحديد، أوضح التقرير أن قرابة ثلث سكان العالم ال يحصلون 
والمنتجات  التشخيص  وأدوات  واللقاحات  األدوية  على 
األفراد  صّحة  ُيهّدد  ما  وهو  األخرى،  األساسية  الصحية 
والمنتجات  األدوية  تمّثل  التقرير،  لذلك  ووفًقا  وحياتهم. 
الصحية  النظم  معظم  نفقات  أكبر  ثاني  األخرى  الصحية 
)بعد الموارد البشرية( وأكبر عنصر من اإلنفاق الخاص على 
والمتوسط.  المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  في  الصحة 
كذلك، فإن ما تنفقه دول العالم من أموال على االستجابة 
الصحية  الطبيعية والطوارئ  األمراض والكوارث  لفاشيات 
التأهب  على  تنفقها  التي  األموال  بكثير من  أكبر  األخرى 

لها والوقاية منها.170

فضاًل عن ذلك، فإن النقص المزمن في االستثمار في تعليم 
العاملين بمجال الصحة وتدريبهم مع عدم ضمان أجور الئقة، 
أنحاء  بجميع  الصحيين  العاملين  عدد  في  نقص  إلى  ى  أدَّ
العالم، وهو ما ُيعّرض خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية 
إلى  التقديرات  وتشير  للخطر.  المستدامة  الصحية  والنظم 
أن العالم سيحتاج إلى نحو 18 مليون عامل صحي إضافي 
المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  في   2023 عام  بحلول 
االستثمارات  حفز  ضرورة  يقتضي  ما  وهو  والمتوسط، 
العاملين في  مهارات  وتدريب وصقل  تعليم  الجديدة في 
مجال الصحة ومنحهم أجوًرا الئقة.171من ناحية أخرى، تعوق 
والصرف  المياه  خدمات  توفير  على  القدرة  التمويل  قيود 
الصحي والنظافة العامة لمرافق الرعاية الصحية، وهو ما 
يؤثر بالسلب في أداء النظام الصحي وجودة الرعاية ويزيد 

من خطر التعّرض للعدوى.172

أما في ما يتعلق بقطاع اإلسكان، فتعّد القدرة على إتاحة 
معقولة  بتكلفة  اإلسكان  خدمة  وتقديم  الالئق  السكن 
للمواطنين األكثر احتياًجا والمنتمين لفئات الدخل المنخفض 
والمتوسط، أحد أهم التحديات التي تواجه المدن في كلٍّ 
من االقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء، إذ تقّدر 
الفجوة بين التكلفة الفعلية لوحدات اإلسكان المطروحة 
على مستوى العالم والتكلفة التي يمكن لألفراد تحملها 
الناتج  من    %1 يعادل  ما  أو  سنوًيا  دوالر  مليار   650 بنحو 
ي اإلجمالي العالمي، كما قد تتجاوز تلك الفجوة ما  المحلِّ
لبعض  بالنسبة  اإلجمالي  ي  المحلِّ الناتج  من    %10 نسبته 
أنه  العالمية  التقديرات  وتشير  احتياًجا.173  األكثر  المدن 
أسرة  مليون   440 نحو  هناك  سيكون   ،2025 عام  بحلول 
فرد(  مليار   1.6 األقل  )على  العالم  مستوى  على  حضرية 
تعيش في سكن غير مالئم أو دون المستوى أو غير آمن أو 
قد تتعرض لضغوط مالية بسبب ضعف القدرة على تحمل 
وفًقا  أسرة  مليون   330 بنحو  مقارنة  اإلسكان،  تكاليف 

لتقديرات عام 174.2014

دون  السكنية  الوحدات  إحالل  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
عام  حتى  إضافية  وحدات  وبناء  حالًيا  القائمة  المستوى 

ترليون  و11   9 نحو  بين  يتراوح  استثماًرا  يتطلب   2025
تصل  فقد  األرض  تكلفة  َنت  ُضمِّ وإذا  فقط،  لإلنشاء  دوالر 
التكلفة اإلجمالية إلى نحو 16 ترليون دوالر، منها قرابة 13 
العام.175ومن  القطاع  بواسطة  تمويلها  ترليون دوالر يجب 
بين الحلول التي يمكن أن تسهم في خفض تكلفة تقديم 
في  األرض  توفير  معقولة،  بتكلفة  وتوفيره  اإلسكان 
هندسة  خالل  من  البناء  تكاليف  تخفيض  الصحيح،  المكان 
ورفع  الصناعية  واألساليب   value engineering القيمة 
على  التمويل  تكلفة  وخفض  والصيانة  التشغيل  كفاءة 

المشترين والمطورين.176

وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى مبادرة البنك المركزي 
المصري للتمويل العقاري، والتي أطلقت في شهر يوليو 
من عام 2021، وخصص لها مبلغ 100 مليار جنيه مصري، 
من خالل البنوك أو شركات التمويل العقاري، وتستهدف 
ومتوسطي  محدودي  فئتي  من  المجتمع  شرائح  دعم 
مخفضة  عائد  وبأسعار  مالئم  سكن  على  للحصول  الدخل 

تبلغ %3 لمدة حدها األقصى 30 عامًا.177

على  »العام«  الحكومي  اإلنفاق  أن  من  الرغم  وعلى 
والبحث  العالي،  والتعليم  الجامعي،  قبل  التعليم  من  كل 
المحلي  الناتج  من  )كنسبة  مصر  في  والصحة  العلمي، 
أن  إال  الدستوري،  بااللتزام  مجمله  في  يفي  اإلجمالي( 
»الوظيفي«  الحكومي  اإلنفاق  زيادة  إلى  حاجة  هناك 
المالية  الموارد  توفير  يضمن  بما  القطاعات،  تلك  على 
وجعلها  وكيفًا،  كمًا  المقدمة  الخدمات   لتطوير  الالزمة 
الدولية، والتي تمت  تنافسية وتماشيًا مع المعدالت  أكثر 

اإلشارة إليها في التحليل السابق.

السياسات المتعلقة باألوضاع المؤسسية  - 2

اإلدارية  والقدرات  التنظيمية  الهياكل  تطوير  ُيعّد 
األدوار  ذلك من وضوح في  على  يترتب  وما  والمؤسسية 
والمسؤوليات واالختصاصات )سواء بين اإلدارات والجهات 
التابعة لنفس القطاع أو في ما بين القطاعات المختلفة( 
من أهم السياسات التي ترى الحكومة جوهريتها إلحداث 
التغيير في أداء قطاعات التعليم والصحة واإلسكان بمصر. 
الحدود  وضع  إلى  الحكومة  تتجه  المثال،  سبيل  فعلى 
الفاصلة بين مقّدم الخدمة وممّولها في قطاع الصحة، ومن 
المتوقع أن يسهم التطبيق الكامل لنظام التأمين الصحي 
الشامل الجديد في مصر في التغلب على مشكالت تداخل 
“الهيئة  بين  فصل  من  يستتبعه  ما  خالل  من  االختصاصات 
الصحي”،  للتأمين  العامة  و”الهيئة  الصحية”  للرعاية  العامة 
والرقابة  “لالعتماد  مستقلة  عامة  هيئة  إنشاء  عن  فضاًل 
الصحية” لضمان الجودة واالعتماد للخدمات الصحية. كذلك، 
ستواصل الحكومة تعزيز آليات الرقابة على البناء المخالف 

والتعدي على األراضي الزراعية.178
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االختصاصات  في  التداخل  من  الحدَّ  الحكومة  وتستهدف 
في ما بين وزارة البحث العلمي والجهات الوطنية األخرى 
في المجاالت المتعلقة بالبحث العلمي، فضاًل عن تأسيس 
البحثية  والمراكز  الجامعات  أداء  لتقييم  موحدة  منظومة 
على مستوى الوزارات ومتابعة تنفيذ خططها وسياساتها 
من  للحّد  الحكومة  ستعمل  كذلك،  وفاعلية.179  بكفاءة 
الناتج عن  الدولة  أراضي  الوالية على  بين جهات  التعارض 
استخراج  إجراءات  وتبسيط  وصالحياتها،  قوانينها  تضارب 
الخاصة  الحوافز  وزيادة  المختصة،  الجهات  من  التصاريح 

بتأجير الوحدات غير الُمستَغلة.180

بين  والتنسيق  التواصل  آليات  تعزيز  الضروري  من  ويبدو 
الجهات المعنية بتقديم خدمات الصحة والتعليم من ناحية، 
عن  فضاًل  الصلة.  ذات  األخرى  الحكومية  الجهات  وجميع 
والتعليم  الصحة  بين قطاعات  المتبادل  التنسيق  ُيعّد  ذلك، 
واألهلي  الخاص  القطاع  من  التنمية  وشركاء  واإلسكان 
تبادل  منظومة  تقوية  تتطلب  التي  المهمة  القضايا  من 

المعلومات بين الجهات ذات الصلة بشكل عام.181

وتخطط الحكومة لتطوير القدرات الفنية واإلدارية للموارد 
زيادة  طريق  عن  والصحة  التعليم  منظومتي  في  البشرية 
مخصصات التدريب182 وتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد 
بشكل  والصحة  التعليم  منظومتي  في  العاملة  البشرية 
عادل وفًقا الحتياجات المناطق الجغرافية. فضاًل عن ذلك، 
ُيعّد نزيف العقول وتسّرب الكفاءات إلى الخارج أحد أهم 
التحديات التي تواجه نظم التعليم والصحة في مصر، والتي 
المقدمة  الخدمات  جودة  مستوى  على  بالسلب  تنعكس 
للمواطنين,183 وهو ما يتطلب برنامج عمل شاماًل للتعامل 

مع هذا التحّدي.

عدم  أو  الصلة  ذات  والمعلومات  البيانات  نقص  ل  ويمثِّ
دقتها أحد التحديات المؤسسية الرئيسية التي تواجه نظم 
من  يحّد  ما  وهو  مصر،  في  واإلسكان  والصحة  التعليم 
قدرة الحكومة على القيام بأدوارها التخطيطية والتنفيذية 
تجربة  حداثة  عن  فضاًل  الالزمة,184  والفاعلية  بالكفاءة 
 Big االستفادة من التكنولوجيا الحديثة )كالبيانات الضخمة
data( في تحليل البيانات بما يخدم رسم السياسات السليمة 

في قطاعات الصحة والتعليم واإلسكان.185

لرصد  العالمي  التقرير  اليونسكو  منظمة  صت  خصَّ وقد 
بالمساءلة  المتعلقة  القضايا  لمعالجة   2018 لعام  التعليم 
ودورها في بناء نظم تعليمية شاملة ومنصفة وذات نوعية 
الغاية  لبلوغ  وسيلة  المساءلة  تكون  أن  تأكيد  مع  جيدة، 
لجميع  شاملة  تكون  وأن  ذاتها،  حد  في  هدًفا  وليست 
المدرسة،  )الحكومة،  التعليم  مجال  في  الفاعلة  األطراف 
الحكومية،  غير  المنظمات  الطالب،  األمور،  أولياء  المعلم، 
إدخال  لتجّنب  بحذر  تطبيقها  يكون  وأن  الخاص(،  القطاع 
سلبية  عواقب  على  تنطوي  وسطحية  سريعة  إصالحات 
ذات  مصر  في  تعليمية  خطة  وجود  ويعّد  محتملة.186 

في  المساءلة  عملية  جوهر  واضحة  وأهداف  مصداقية 
قطاع التعليم، جنًبا إلى جنب مع تخصيص الموارد من خالل 
ميزانيات شفافة يمكن تتبعها، فضاًل عن وضع لوائح وآليات 
وااللتزام  والفاعلية  والكفاءة  بالمصداقية  تتسم  للرصد 
للمساءلة  نهج  أي  نجاح  فإن  كذلك،  المتابعة.  بإجراءات 
الفاعلة  لألطراف  توفر  مواتية  بيئة  وجود  على  يتوقف 
للوفاء  الالزمة  والمعلومات  والحوافز  والقدرات  الموارد 

بالتزاماتها.187

ولما كانت إتاحة المعلومات أحد األعمدة األساسية التي 
والصحة  التعليم  نظم  في  المساءلة  آليات  عليها  ترتكز 
لعام  العالمي  البشرية  التنمية  تقرير  ركز  فقد  واإلسكان، 
به  يقوم  أن  يمكن  الذي  الجوهري  الدور  على   2019
التوّسع في إتاحة البيانات والمعلومات في بناء مؤشرات 
للتحليل تقوم على  قياس موضوعية وتطوير أدوات قوية 
البيانات، بما يمكن من صياغة سياسات  الجمع بين مصادر 
البشرية  التنمية  توزيع  في  التفاوت  من  الحّد  على  قادرة 

بشكل عام سواء في ما بين الدول أو في داخلها.188

السياسات المتعلقة باألوضاع االجتماعية  - 3

تؤثر  التي  االجتماعية  التحديات  أحد  السكانية  الزيادة  تعّد 
سلًبا في برامج إصالح التعليم والصحة واإلسكان في مصر، 
كافًيا  ُيعّد  ال  وخدمات  مرافق  من  الحكومة  توّفره  فما 
في  الزيادة  تلك  استيعاب  من  الخدمات  منظومة  لتمكين 
ارتفاع الضغط على العاصمة  الطلب المتنامي، خاصة مع 
والمدن الكبرى.189 على وجه التحديد، تعّد القضية السكانية 
إذ  المستدامة،  للتنمية  الرئيسية  المعوقات  أحد  مصر  في 
تؤثر سلًبا في عوائد التنمية وجودة حياة المواطن المصري 
وجودة الخدمات المقدمة، كما تعد سبًبا للفقر ونتيجة له 
 100 السكان في مصر  تجاوز عدد  ذاته، فقد  الوقت  في 
مليون   80 بنحو  مقارنة  عام2021  بحلول  نسمة  مليون 
على   14 رقم  الدولة  مصر  لتصبح   ،2011 عام  في  نسمة 
اإلصدارة  وترّجح  السكان.  عدد  ناحية  من  العالم  مستوى 
سكان  عدد  أن  المتحدة  باألمم  السكان  لمكتب  األخيرة 
 2030 عام  بحلول  نسمة  مليون   120.8 إلى  سيصل  مصر 
من  الرغم  190.2050وعلى  عام  بحلول  مليوًنا   160 وإلى 
تراجع معدل النمو السكاني في مصر من 2.4%  في عام 
2015/2014 إلى 1.8%  في عام 2019/2018، فإن تغّير 
السكانية  الزيادة  في  طفرة  بحدوث  ُينذر  السكاني  الهرم 
الفئة  أن  إلى  نظًرا   ،2042 2030 وحتى  الفترة من  خالل 
 2017 لعام  السكاني  للتعداد  وفًقا  عدًدا  األكثر  العمرية 
هي من عمر 0 إلى 9 سنوات، والتي تمّثل نحو ربع التعداد 
السكاني، ومن ثمَّ يتوقع دخول هذه الفئة في سن الزواج 
وتستهدف   .2042 سنة  حتى   2030 سنة  من  واإلنجاب 
الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية األسرة )2021-

خصائص  وتحسين  السكاني  النمو  ضبط  مصر  في   )2023
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طفل   3.4 من  اإلنجاب  معدل  خفض  طريق  عن  السكان 
لكل سيدة )وفًقا لبيانات تعداد 2017( إلى 2.4 طفل لكل 
سيدة بحلول عام 2030 و1.9 طفل لكل سيدة بحلول عام 

191.2052

توزيع  عدالة  بمدى  المتعلقة  األبعاد  ُتعّد  ذلك،  عن  فضاًل   
المستفيدين  بين فئات  والتعليم واإلسكان  الصحة  خدمات 
وفي  واالجتماعي  االقتصادي  للوضع  وفًقا  المختلفة، 
التي  المجاالت  من  الجغرافية،  والمناطق  األقاليم  بين  ما 
تسعى الدولة المصرية إلى توجيه مزيد من االهتمام إليها 
في برامج اإلصالح المستقبلية بمصر، نظًرا إلى أن التفاوت 
المحدود  الدخل  ذوي  صالح  لغير  الخدمات  تلك  توزيع  في 
المشكالت  الفقر والبطالة ويزيد من حّدة  دائرة  يعّمق من 
ظاهرة  وُتعّد  العدالة.192  بعدم  المرتبطة  االجتماعية 
التحديات  أحد  الفقيرة-  العشوائيات -وال سّيما في األحياء 
المهّمة التي تواجه قطاع اإلسكان في مصر والتي تعكس 

في جوهرها أبعاًدا تتعلق بالعدالة االجتماعية.193

ويؤّكد تقرير التنمية البشرية في الدول العربية الصادر في 
2019 أن التفاوت بين األفراد من ناحية الوضع االقتصادي 
واالجتماعي ُيعّد أحد أهم مجاالت عدم العدالة التي يعاني 
التحديد،  وجه  على  مصر.  ومنها  العربية  الدول  أغلب  منها 
فإن عدم قدرة بعض الفئات )سواء ألسباب تتعّلق بالدخل أو 
النوع أو الموقع الجغرافي( على تحصيل فرص التعلم الجّيد 
والتمتع بأنماط عيش صحية والحصول على السكن الالئق، 
سينعكس بال شك على إنتاجية تلك الفئات، وفرص التوظيف 
العمل،  سوق  في  المنافسة  على  وقدرتها  لها،  المتاحة 
يزيد  ما  وهو  عليه،  تحصل  الذي  الدخل  مستوى  ثمَّ  ومن 
من فقر تلك الفئات ويرسخ من عدم العدالة والال مساواة، 
فضاًل عن ضعف ثقة المواطنين في فاعلية الحكومة في 
تقديم خدمات الصحة والتعليم وتواضع مستوى رضاهم عن 
الخدمات المقدمة. 194 ووفًقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 
أحد أفضل السبل للحدِّ من أوجه عدم المساواة في مجال 
ُتلّبي  التي  األولية  الصحية  الرعاية  توفير  يتمثل في  الصحة 
جميع  المنظمة  وتدعو  للفرد.  الصحية  االحتياجات  أغلبية 
ناتجها  من    %1 قدرها  إضافية  نسبة  تخصيص  إلى  البلدان 
ي اإلجمالي للرعاية الصحية األولية لكي يحصل عدد  المحلِّ
التي  الجيدة  األساسية  الخدمات  على  األشخاص  من  أكبر 

يحتاجون إليها بالقرب من المنزل.195

الدخل  توزيع  في  التفاوت  بين  االرتباط  أو  التداخل  وُيعّد 
األفكار  أحد  البشرية،  التنمية  فرص  توزيع  في  والتفاوت 
التي ناقشها باستفاضة تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 
المرتبطة  القضايا  على  ليركز  باألساس  جاء  والذي   ،2019
أو  الدول  داخل  سواء  البشرية،  التنمية  توزيع  في  بالعدالة 
في ما بينها، إذ يشير التقرير إلى أن التفاوت في مستوى 
على  سواء  فيها،  مرغوب  غير  آثار  عنه  تنتج  البشرية  التنمية 
األفراد  ثقة  على  أو  االجتماعي  والتماسك  المجتمعات 
بالحكومات والمؤسسات، فضاًل عن تقييد قدرة األفراد على 

العمل  في  سواء  إلمكاناتهم  األقصى  الحد  إلى  الوصول 
العدالة  بعدم  المتعلقة  القضايا  فإن   ، ثمَّ ومن  الحياة.  أو 
ومعالجتها  فهمها  ينبغي  عام  بشكل  المساواة  عدم  أو 
البشر، وفي  التركيز على  إلى  بأسلوب جديد ومنهج يستند 
أو  بالدخل  المتعلقة  األبعاد  على  التركيز  مجرد  يتجاوز  إطار 
المقاييس السطحية لعدم المساواة والمبنية على حساب 
ُتلقيها  التي  التبعات  االعتبار  في  األخذ  مع  المتوسطات، 
التحديات والتحوالت العالمية المرتبطة بتغّير المناخ والتقدم 

التكنولوجي.196

التنمية  فرص  توزيع  في  المساواة  عدم  أوجه  كانت  ولما 
البشرية -والتي تتراكم عبر الحياة- عادة ما تعكس اختالالت 
عميقة في داخل المجتمع واالقتصاد والهياكل السياسية، 
تتطلب  العدالة  عدم  معالجة مشكالت  أن  يعني  فإن هذا 
بالضرورة التعامل مع تلك العوامل الهيكلية باألساس. على 
ُتعّد األعراف والعادات االجتماعية والثقافية  سبيل المثال، 
عدم  يرّسخ  الذي  السلوك  عن  كبيرة  بدرجة  مسؤولة 
وتكتسب  العالم.197  مستوى  على  الجنسين  بين  المساواة 
تؤثر  إذ  المصري،  السياق  في  خاصة  أهمية  المسألة  هذه 
هيمنة الموروث الثقافي وطبيعة النظرة إلى عمل المرأة 
سلًبا في مستوى تعليم الفتيات واستمرارهن فيه، وقدرتهن 
ومنها  الحياة،  مناحي  شّتى  في  الفعالة  المشاركة  على 
واإلسكان.198  العلمي  والبحث  والتعليم  الصحة  مجاالت 
الت القيد  وإذا كانت الفجوة النوعية بين الجنسين في معدَّ
الصافي بالتعليم قبل الجامعي بمصر قد تالشت تقريًبا، إال 
أن المساواة بين الجنسين في فرص العمل والتشغيل ال تزال 
قائمة وُتعّد من التحديات المهمة للتنمية في مصر. ويقترح 
تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2019 صياغة سياسات 
المجموعات  من  والوصم  النمطية  الصور  لمعالجة  صريحة 
المستبعدة باعتبارها إحدى األدوات الضرورية لمعالجة عدم 

المساواة بين الجنسين.199

في  األولوية  إعطاء  ضرورة  أيًضا  السابقة  بالنقطة  يرتبط 
إصالحات منظومة التعليم للتوّسع في توفير فرص التعليم 
الجيد لذوي االحتياجات الخاصة بما يالئم احتياجاتهم بشكل 
د عليها تقرير التنمية البشرية  عام، وهي من النقاط التي شدَّ
التي  المهمة  التحديات  من  باعتبارها   2019 لعام   العربي 
ترتبط  والتي  العربية،  الدول  في  البشرية  التنمية  تواجه 
من  بخصوص  التعريفات  في  االتساق  بعدم  كبير  حد  إلى 
يمكن اعتبارهم من ذوي االحتياجات الخاصة وضعف إتاحة 

البيانات ذات الصلة.200

في  مهًما  شوًطا  قطعت  قد  مصر  أن  من  الرغم  وعلى 
ال  الخاصة،  التربية  مدارس  مفهوم  خالل  من  المجال  هذا 
تزال هناك حاجة إلى التوسع في الخدمات المقدمة لتلك 
اّتباع سياسات أكثر استجابة الحتياجاتهم،  الفئات من خالل 
سواء في ما يتعلق بالمناهج والمواد التعليمية أو أساليب 
لمفهوم  وفًقا  والتجهيزات،  الفصول  أو  والتعلم  التعليم 
التي  العقبات  إزالة  إلى  يسعى  والذي  الشامل”  “التعليم 

تحول دون االنتفاع بالتعليم.
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وتعد المبادرة الوطنية »حياة كريمة«، والتي أطلقت في 
االستثمار في  نحو  الطريق  جادة في  2019، خطوة  عام 
بشكل  التنمية  مكاسب  وتوزيع  المصري  اإلنسان  تنمية 
عادل؛ حيث تستهدف هذه المبادرة تحقيق التنمية الشاملة 
للمجتمعات الريفية األكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر 
القرى  في  المعيشية  األحوال  وتحسين  األبعاد،  متعدد 
تستهدف  التي  التدخالت  المصرية من خالل مجموعة من 
باألساس األسر األكثر احتياجًا في التجمعات الريفية، وكبار 
على  واألطفال.   المعيالت  والنساء  الهمم،  وذوي  السن، 
بتوفير  يتعلق  ما  في   - المبادرة   هذه  تركز  التحديد،  وجه 
بناء مجمعات سكنية في  السكن الكريم والمالئم - على 
صحي  وصرف  مياه  وصالت  ومد  احتياجًا،  األكثر  القرى 
وغاز وكهرباء داخل المنازل. وفي مجال الخدمات الطبية، 
صحية  ووحدات  مستشفيات  بناء  المبادرة  تستهدف 
وتجهيزها بالمعدات والكوادر الطبية، وإطالق قوافل طبية 
التعليمية،  للخدمات  بالنسبة  أما  الصحية.  الخدمات  تقدم 
تركز المبادرة على بناء المدارس والحضانات ورفع كفاءتها 
وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، فضاًل عن إنشاء فصول 

محو األمية.201

الفرص  من  االستفادة  الحكومية  السياسات  وتبتغي 
المال  رأس  في  االستثمار  لتعزيز  عليها  والبناء  المتاحة 
رأس  على  تأتي  القوية  السياسية  اإلرادة  ولعّل  البشري. 
والتغيير  للتطوير  إرادة سياسية قوية  الفرص. فهناك  هذه 
الالئق.  أو السكن  الصحة  أو  بالتعليم،  يتعلق  سواء في ما 
فبالنسبة للتعليم، هناك توّجه واضح لتغيير أسلوب التعليم 
سواء ما قبل الجامعي، أو الجامعي، ليعتمد على األساليب 
لربط  ويسعى  للطالب،  الذهنية  والمهارات  االبتكارية 
التغيرات  اعتباره  في  آخًذا  العمل  بسوق  التعليم  مخرجات 
مجموعة  إلى  تحتاج  والتي  التكنولوجية،  والتطّورات 
للصحة،  بالنسبة  أما  لمواكبتها.  المحددة  المهارات  من 
اتجاه  فهناك  المستجد،  كورونا  فيروس  أزمة  بعد  خاصة 
والنظر  األطباء،  أوضاع  وتحسين  القطاع  هذا  لدعم  كبير 
عملية  يخدم  بما  القطاع  لهذا  المؤسسية  الهياكل  في 
الدولة  اتجاه  أيًضا،  المتاحة  الفرص  من  أن  كما  التنمية. 
على  يساعد  بما  المواطنين،  لجميع  الشاملة  التغطية  إلى 
تغيير السياسات واإلجراءات الصحية لتكون شاملة، وتأخذ 
النهج  نفس  وهو  احتياًجا.  األكثر  المواطنين  اعتبارها  في 
إرادة  فهناك  الالئق،  السكن  بتعزيز  يتعلق  ما  في  السائد 
سياسية كبيرة للحفاظ على كرامة اإلنسان من خالل إنهاء 
اإلسكان  وتوفير  اآلمنة  غير  والمناطق  العشوائيات  أزمة 

االجتماعي للفئات المتوسطة.

الدستوري  االلتزام  وجود  أيضًا،  المتاحة  الفرص  ومن 
الجامعي،  قبل  التعليم  على  اإلنفاق  بنسب  المتعلق 
والتعليم العالي، والبحث العلمي، والصحة وحرص الدولة 

يخل  ال  بما  استيفائه  على  قدرتها  على  الحفاظ  على 
الواضح  االهتمام  ذلك،  عن  فضاًل  لها.  األخرى  بااللتزامات 
بشكل  انعكس  الذي  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  بالمرأة 
المهمة  الفرص  إحدى  ُيعّد  الصحية  المبادرات  في  كبير 
عند  االعتبار  في  الفئات  هذه  وضع  قاعدة  ُترسي  التي 
صياغة السياسات التعليمية والصحية، باعتبارها فئات تمّثل 
إنتاجيته  في  وتسهم  المصري  المجتمع  من  كبيرة  نسبة 
تلعبه  الذي  الدور  بأهمية  وإيماًنا  وتطّوره. فضاًل عن ذلك، 
قضية النمو السكاني في التأثير على عوائد التنمية، أوَلت 
أطلقت  إذ  القضية،  لتلك  خاًصا  اهتماًما  المصرية  الدولة 
األخيرة،  الخمسة  العقود  خالل  عديدة  سكانية  سياسات 
كان آخرها االستراتيجية القومية للسكان )2030-2015(، 
والتي تستهدف االرتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من 
تلك  ت  تبنَّ وقد  السكانية.202  الزيادة  الت  معدَّ خفض  خالل 
إلى  النظر   )1 أهمها:  المبادئ،  االستراتيجية مجموعة من 
للدولة، على  القوة الشاملة  باعتبارهم أحد عناصر  السكان 
على  الدولة  قدرة  السكانية  الزيادة  الت  معدَّ تتعدى  أال 
توفير الخدمات األساسية بالجودة المناسبة. 2( حق األسرة 
في تحديد عدد األبناء، مع تأمين حقها في الحصول على 
وسائل تنظيم األسرة. 3( مسؤولية الدولة عن توعية أفراد 
المرتفعة  اإلنجاب  الت  بمعدَّ المرتبطة  بالمخاطر  المجتمع 
التنمية  خطط  في  السكاني  المكّون  بإدماج  والتزامها 
على  المحّفزة  البيئة  توفير   )4 واالجتماعية.  االقتصادية 
الال  وتطبيق  الخاص  والقطاع  األهلية  الجمعيات  مشاركة 

مركزية في إدارة البرنامج السكاني.203

للمشروع  التنفيذية  الخطة  جاءت  السياق،  هذا  في 
تستهدف  والتي   ،)2023-2021( األسرة  لتنمية  القومي 
ضبط  خالل  من  المصري  المواطن  حياة  بجودة  االرتقاء 
المحاور،  من  مجموعة  على  لتقوم  السكاني،  النمو 
التدخل  الخدمي،  التدخل  االقتصادي،  التمكين  وهي: 
الثقافي واإلعالمي والتعليمي، التحول الرقمي، والتدخل 
-18 سن  )في  السيدات  الخطة  وتستهدف  التشريعي. 
القرى  وأطفال  والمدارس  الجامعات  وطالب  سنة(   45
بنحو  تقدر  إجمالية  بتكلفة  الدين،  ورجال  الريف  وتجمعات 
8.6 مليار جنيه، على مدار السنوات الثالث للخطة.204 وُيعّد 
االستثمار في برامج تنظيم األسرة استثماًرا مجدًيا اقتصادًيا، 
هذه  على  منفق  جنيه  كل  على  العائد  متوسط  يقّدر  إذ 

البرامج بنحو  151.7 جنيه مصري.205

ونهاية، يمكن القول إن الدولة المصرية قد َخَطْت خطوات 
البشري  المال  رأس  في  االستثمار  مسيرة  بشأن  أساسية 
بشكل يعكس اإليمان باعتبار البشر الثروة الحقيقية لألمم، 
من أجل تعزيز التنمية البشرية وتحقيق التنمية المستدامة، إال 

أن المسار ال يزال يتطلب مزيًدا من اإلصالحات والمبادرات.



الفصل الثاني

اإلصالح االقتصادي في مصر  
والتأسيس لالنطالقة التنموية
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م هذا الفصل تقييًما لتجربة التنمية التي شهدتها مصر  يقدِّ
لإلصالح  برنامج  من  نته  تضمَّ وما   ،2014 العام  بداية  منذ 
إيجابيات  من  عنه  أسفرت  وما  والمالي،  االقتصادي 
كورونا،  جائحة  فرضته  الذي  الجديد  الواقع  إن  وتحّديات. 
كشف عدًدا من الحقائق والتحديات التي ال بدَّ أن تنعكس 
على أولوّيات التنمية في الفترة المقبلة، في ظّل التحّديات 
واألفراد  الدولة  موارد  على  طرأ  الذي  والنقص  الجديدة 
والشركات، فضاًل عن التداعيات العالمية وآثارها المتوقعة 
على فرص التمويل الخارجي وتدفقات االستثمار األجنبي. 
سواء  مناسب،  بشكل  التفكير  تقتضي  العوامل  هذه  كل 
في تقييم التجربة السابقة، أو في رصد توّجهات الحكومة 
للمخاطر  التحّوط  مع  المقبلة،  للفترة  وسياساتها  المصرية 

المحتملة بكل أنواعها. 

لقد بدأت مصر منذ عام 2014، بعد ثورة 30 يونيو 2013، 
في  األول  المسار  ل  تمثَّ متوازيين،  مسارين  على  العمل 
القضاء على اإلرهاب وإعادة إرساء أركان الدولة المصرية 
في  وبقوة  االنطالق  فكان  الثاني  المسار  أما  وتقويتها، 
مسيرة التنمية بكل جوانبها، مع التركيز بصفة خاصة على 
إلقامة  الكبرى،  القومية  المشروعات  من  عدٍد  تدشين 
األنشطة  جميع  إليها  تستند  قوية  تحتية  بنية  وتدعيم 

االقتصادية واالجتماعية. 

ق بالمسار الثاني وهو مسار التنمية، وباألخّص  وفي ما يتعلَّ
مسار التنمية االقتصادية التي يركز عليها هذا الفصل، يمكن 
زت التجربة التنموية  الحديث عن مجموعة من السمات التي ميَّ
المصرية، بداية من العام 2014، لعّل أهمها التوازن والشمول 
في األنشطة االقتصادية، مع نصيب كبير ألنشطة الطاقة 
والنقل واإلسكان االجتماعي والزراعة، وبدرجة أقل الصناعة. 
زت عملية صناعة القرار في هذه الفترة بالتعامل  كذلك تميَّ
ن  بشكل جذري مع االختالالت الرئيسية في االقتصاد، إذ تضمَّ
بعض  واالجتماعي  االقتصادي  لإلصالح  الوطني  البرنامج 
بها،  المكونات التي عادة ما كانت الحكومات السابقة تتجنَّ
ت إجراءات  ر في 2016 سعر الصرف بشكل كامل، وُأِقرَّ إذ ُحرِّ
حاسمة للتعامل مع دعم الطاقة وعجز الموازنة العامة للدولة. 

الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي  البرنامج  ل  وشكَّ
هذه  في  التنمية  أساس  الكبرى  القومية  والمشروعات 
 2030 المستدامة  التنمية  استراتيجية  لت  شكَّ كما  الفترة، 
جانب  إلى  المستقبل،1  إلى  التطلع  في  الدولة  رؤية 
التفاعل مع االلتزامات الدولية المتعلقة باألهداف األممية 
للفترة  الحكومة  عمل  برنامج  ز  وركَّ المستدامة،  للتنمية 
البشرية  التنمية  على   2022/2021  –  2019/2018 من 
واالستثمار في اإلنسان بمفهومه الشامل؛ تعليمًيا وصحًيا 
وثقافًيا ورياضًيا، كونه الهدف الرئيسي لكل سياسات التنمية 

وبرامجها لهذه الفترة وما بعدها.2

في  الفترة  هذه  خالل  للدولة  التنموية  الرؤية  لت  وتمثَّ
للقطاع  األساسي  والدور  الحّر  لالقتصاد  التوّجه  استمرار 

الخاص، مع دور أكبر للدولة، وبصفة خاصة في إرساء بنية 
بالتنمية وتوفير خدمات أكثر  تحتية قوية وتطويرها للدفع 
في  ى  تجلَّ الفقيرة  للطبقات  وتحّيز  للمواطنين،  وأفضل 
مشروعات اإلسكان االقتصادي وتقليص حجم العشوائيات، 
وبرامج الحماية االجتماعية، والمبادرات والحمالت الصحية، 
بين  التوازن  لمراعاة  ُيعّد محاولة  ما  التعليم، وهو  وتطوير 
التنمية الشاملة في األجل الطويل والمشكالت  اعتبارات 
األجل  في  المواطنين  أحوال  وتحسين  الُملّحة  المعيشية 

القصير. 

وقد برز دور الدولة في االقتصاد والتنمية جلًيا في أعقاب 
إقناع  بمكان  الصعوبة  من  كان  فقد   .2013 يونيو  ثورة 
والمخاطرة  باالستثمار  الدولي  أو  ي  المحلِّ الخاص  القطاع 
شهدت  الفترة  هذه  إن  بل  وآمن.  مستقر  غير  مناخ  في 
هروب رأس المال األجنبي والمحلي من مصر إلى مناطق 
الدولة  على  كان  السياق،  هذا  وفي  استقراًرا.  أكثر  أخرى 
المتمثلة  الوطنية  مؤسساتها  على  االعتماد  المصرية 
وشركات  االقتصادية،  والهيئات  الحكومية،  األجهزة  في 
االقتصادية  اإلدارات  إلى  باإلضافة  العام،  األعمال  قطاع 
والهندسية بالقوات المسلحة المصرية، لتسريع عجلة النمو 
والبناء، وباألخّص في مجاالت البنية التحتية المختلفة. ومع 
الت االستقرار وقدرة الدولة على سداد متأخرات  زيادة معدَّ
ي والدولي لديها، بدأ القطاع الخاص  القطاع الخاص المحلِّ
والمشاركة  االستثمار  في  بدوره  القيام  إلى  رويًدا  يعود 
مستقلة  بمشروعات  سواء  اإلجمالي،  ي  المحلِّ الناتج  في 
أو بالدخول في شراكات مع مؤسسات الدولة المختلفة. 
مصر  أداء  ن  تحسَّ  ،2020 وحتى   2015 من  الفترة  وخالل 
مؤشر  رأسها  وعلى  األساسية،  الدولية  المؤشرات  في 
العالمي،  االقتصاد  الصادر عن منتدى  العالمي،  التنافسية 
الدولة  إلى   116 الدولة  فيه من  ترتيب مصر  ن  تحسَّ الذي 
عن  الصادر  األعمال،  أنشطة  ممارسة  سهولة  ومؤشر   ،93
114، ومؤشر  الدولة  إلى   131 الدولة  الدولي، من  البنك 
جودة البنية التحتية، الصادر عن منتدى االقتصاد العالمي، 

من الدولة 114 إلى الدولة 52.

لإلصالح  الوطني  والبرنامج  الدولة  جهود  أسفرت  وقد 
على  انعكست  إيجابية  نتائج  عن  واالجتماعي  االقتصادي 
نمو  معّدل  ارتفع  إذ  والمالية،  االقتصادية  الت  المعدَّ أداء 
ي اإلجمالي من 2.2% في 2012/2011 إلى  الناتج المحلِّ
5.6% في 2019/2018، قبيل تأثره سلبًيا بجائحة كورونا، 
ومن المستهدف أن يتراوح معدل النمو خالل العام المالي 
التخطيط  لوزارة  وفًقا   ،%7 إلى   6 بين  ما   2024/2023
والتنمية االقتصادية. كما انخفض معّدل البطالة من%12.8 
وانخفض   ،2020 عام  في   %7.3 إلى   2015 عام  في 
اإلجمالي  ي  المحلِّ الناتج  من  العامة كنسبة  الموازنة  عجز 
في   %7.8 قرابة  إلى   2012/2011 في   %10 من 
2021/2020، أما الدين اإلجمالي ألجهزة الموازنة العامة 
انخفض  اإلجمالي، فقد  ي  المحلِّ الناتج  للدولة كنسبة من 
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2017/2016 إلى %89.8  المالي  العام  108% في  من 
في العام المالي 2021/2020، بينما ارتفعت االحتياطيات 
الدولية من 15.3 مليار دوالر في 2012/2011 إلى 40.6 
مليار دوالر في العام المالي 2021/2020 . وعلى الجانب 
اآلخر، كان هناك بعض المصاعب التي لحقت ببعض الفئات 
الت التضخم، الذي بلغ ذروته  اء ارتفاع معدَّ األكثر احتياًجا جرَّ
في العامين 2016 و2017 ليصل إلى 23.3% في العام 
2017، قبل أن يعود ليسجل نحو 5.4% في العام 2020، 
برامج  من  بحزمة  مواجهتها  جرت  التي  المصاعب  هذه 
من  الثالث  الفصل  في  لت  ُفصِّ التي  االجتماعية  الحماية 
زالت  التي ما  التحديات  التقرير، ومع ذلك بقي بعض  هذا 
ال وبنفس  الحكومة تسعى إلى التعامل معها بشكل فعَّ

قوة تجربة اإلصالح. 

لإلصالح  الوطني  البرنامج  متطّلبات  إنجاز  أعقاب  وفي 
كبير من  جزء  وتنفيذ  األجل  واالجتماعي قصير  االقتصادي 
في  للتفكير  جديدة  مرحلة  بدأت  القومية،  المشروعات 
ومواجهة  للتنمية  التالية  للمرحلة  المناسبة  التوّجهات 
التحديات القائمة، وكان هناك توافق على ضرورة بدء  مرحلة 
إصالح هيكلي ترتكز على النهوض بأنشطة اإلنتاج، وبصفة 
تشجيع  مع  فاعلية  أكثر  بشكل  والتعامل  الصناعة،  خاصة 
والتوّجه  واألجنبي،  ي  المحلِّ واالستثمار  الخاص  القطاع 
الرقمي وتبني  المالي واالقتصاد  الشمول  نحو  أكبر  بقوة 
بالتعليم  النهوض  في  واالستمرار  الحديثة  التكنولوجيات 
والصحة والتفاعل بشكل أكبر مع أهداف التنمية المستدامة.

الزلزال  يشبه  ما  أحدث  جديد  تحٍد  ظهر  السياق  هذا  وفي 
العنيف في العالم أجمع، وهو جائحة كورونا التي قلبت 

للنشاط  مسبوقة  غير  تداعيات  وأحدثت  الموازين  كل 
الدول، ومنها  ل اهتمام  العالم. وتحوَّ االقتصادي في كل 
مصر، إلى العمل على التصدي للوباء الجديد الذي ما زال 
يستنزف موارد الدولة، والتفكير في نقطة توازن حرجة جًدا 
النشاط  توقف  وعدم  المواطنين  صحة  على  الحفاظ  بين 
االقتصادي الذي يعصف بدخول ماليين األفراد وُيدخلهم 
في دائرة الِعَوز. وفي هذا السياق فإن ما ُأنِجز في البرنامج 
الفترة  في  واالجتماعي  االقتصادي  لإلصالح  الوطني 
السابقة ساعد كثيًرا على تحقيق قدر من الصالبة في قدرة 

الدولة على مواجهة أزمة وباء كورونا.

أواًل: الوضع االقتصادي في مصر 
قبل البرنامج الوطني لإلصالح 

االقتصادي واالجتماعي

حقق االقتصاد المصري في الفترة التي سبقت عام 2010 
ي اإلجمالي وصلت إلى  الت نمو مرتفعة للناتج المحلِّ معدَّ
7% في 2006، ثم تراجعت إلى 5.1% في 2010/2009، 
عدالة  مدى  عن  آنذاك  المجتمع  في  يدور  الجدل  وكان 
معدل  وكان  المختلفة.  المجتمع  شرائح  على  النمو  توزيع 
خار  االدِّ معدل  وبلغ   ،)%5.5( مستوياته  أقل  في  التضخم 
ي  ي اإلجمالي نحو 14.3%، ومعدل االستثمار المحلِّ المحلِّ
اإلجمالي 17.1%. وقبل عام 2011 بلغ معدل نمو متوسط 

دخل الفرد %3.1.

المالي  العام  خالل  العامة  المالية  بأداء  يتعلق  ما  وفي 
ي  المحلِّ للناتج  الموازنة  عجز  نسبة  بلغت   2011/2010
ي %73.6.  اإلجمالي 10%، ونسبة الدين العام للناتج المحلِّ
بالتجارة الخارجية، بلغ عجز الميزان التجاري  وفي ما يتعلق 

27.1 مليار دوالر أما عجز الميزان الجاري فقد بلغ 6.1 مليار 
الصعبة  العملة  من  الدولية  االحتياطيات  وبلغت  دوالر، 

26.6 مليار دوالر.

جدول )1(
تطّور أداء بعض المتغيرات االقتصادية الكلية قبل عام 2015/2014 )%(

معدل نمو السنة
ي  الناتج المحلِّ

اإلجمالي

معدل نمو 
متوسط نصيب 

الفرد من 
الناتج المحلي

خار معدل البطالةمعدل التضخم معدل االدِّ
ي  المحلِّ
اإلجمالي

معدل 
االستثمار 
ي  المحلِّ
اإلجمالي

2010/20095.13.15.59.014.317.1

2011/20101.9-0.35.812.013.016.4

2012/20112.20.08.612.78.114.2

2013/20122.2-0.16.913.27.910.5

2014/20132.20.710.113.05.214.3
المصدر: وزارة المالية: التقرير المالي الشهري. أعداد مختلفة.
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ورغم تطّور األداء االقتصادي بصفة عامة قبيل ثورة 2011، 
ولعل  التنمية،  مسيرة  واجهت  كبيرة  تحّديات  هناك  كانت 
إذ  السكان،  نمو  معدل  ارتفاع  التحديات  هذه  أهم  أحد 
مرتفعة،  إعالة  نسبة  مع  سنوًيا   %2.5 إلى  المعدل  وصل 
ل ضغًطا على موارد الدولة في ما يتعلق بالدعم  مما ُيشكِّ
وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتخصيص موارد كافية 
لالستثمار في البنية التحتية وفي البحث العلمي وتحسين 
التحدي  بهذا  وارتبطت  الجغرافي.  وتوزيعها  الخدمات 
من  الفقر  نسبة  تزايدت  فقد  الفقر،  على  القضاء  صعوبة 
21.6% في 2009/2008 إلى 25.2% في 2011/2010 

ثم إلى 26.3% في 3.2013/2012

جدول )3(
تطّور نسبة الفقر )%(

نسبة السنة
الفقر

نسبة السنة
الفقر

نسبة السنة
الفقر

/2008
2009

21.6 /2010
2011

25.2/2012
2013

26.3

المصدر: هبة الليثى. تحليل مؤشرات الفقر من واقع مسوح الدخل واالنفاق 
و االستهالك. المركز المصري للدراسات االقتصادية، 2019.

في   %9 من  البطالة  معّدل  تزايد  نفسه  الوقت  في 
ن  تتمكَّ ولم   2011/2010 في   %12 إلى   2010/2009
معقولة  الت  معدَّ إلى  البطالة  تخفيض  من  الحكومة 
تستوعب الزيادات السنوية في الداخلين الجدد إلى سوق 
العمل، خاصة من الشباب. وكان أيًضا أحد التحديات المهمة 
ل في سوء توزيع الدخل والثروة وثمار التنمية بين فئات  يتمثَّ
التفاوتات  وتزايد  المختلفة،  الجغرافية  والمناطق  المجتمع 
في ما بينها. وقد كان ذلك التفاوت أحد األسباب المهمة 
الت الفساد،  الندالع ثورة يناير 2011، إضافة إلى تزايد معدَّ
وضعف أداء الجهاز اإلداري للدولة، وسوء مناخ االستثمار 

بصفة عامة وضعف تنافسية االقتصاد المصري. 

جدول )4(
التوزيع الجغرافي للنشاط االقتصادي: مساهمة األقاليم 
ي اإلجمالي في تعداد  فى القيمة المضافة للناتج المحلِّ

)%( 2013 /2012

المساهمة اإلقليم
فى القيمة 

المضافة

المساهمة اإلقليم
فى القيمة 

المضافة

القاهرة 
الكبرى

8.2جنوب الصعيد44.5

5.7شمال الصعيد14.2اإلسكندرية

2.0وسط الصعيد12.8الدلتا

12.6قناة السويس
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

واالضطرابات  والتداعيات   2011 يناير  ثورة  اندالع  ومع 
للنشاط  توقف  فترة  من  عنها  نتج  وما  صاحبتها،  التي 
تراجعت كل مؤشرات  متتالية،  تخريب  وأعمال  االقتصادي 
االقتصادي  النمو  معدل  انخفض  إذ  االقتصادي،  األداء 
إلى 2% تقريًبا في 2011/2010 بعد أن كان 6.7% في 
نصيب  متوسط  نمو  معدل  بذلك  وتراجع   ،2010/2009
سلبي  معدل  إلى  اإلجمالي  ي  المحلِّ الناتج  من  الفرد 
الت  وارتفع معدل البطالة، ومعدل التضخم، وتراجعت معدَّ
من  الدولية  االحتياطيات  وانخفضت  واالستثمار.  خار  االدِّ
دوالر  مليار   26 إلى   2010/2009 في  دوالر  مليار   35.2
إلى  وصلت  حتى  االنخفاض  وواصلت   2011/2010 في 
الميزان  عجز  وارتفع   ،2013/2012 في  دوالر  مليار   15
التجاري والميزان الجاري، كما ارتفعت ِنَسب عجز الموازنة 
 .)2 )جدول  اإلجمالي  ي  المحلِّ للناتج  العام  والدين  العامة 
في الوقت نفسه تراجع عدد السياح الوافدين إلى مصر من 
14.7 مليون سائح في العام 2010 إلى 9.8 مليون سائح 

في العام 2011.

جدول )2(
تطّور بعض المتغيرات االقتصادية والمالية قبل 2015/2014 )بالمليار دوالر(

االستثمار السنة المالية
األجنبي المباشر

صافي 
االحتياطيات 

الدولية

عجز الميزان 
الجاري

عجز الميزان 
التجاري

نسبة الدين 
العام للناتج 

ي  المحلِّ
اإلجمالي )%(

نسبة عجز 
الموازنة 

ي  للناتج المحلِّ
اإلجمالي )%(

2010/20096.735.2-4.3-25.172.5-8.1

2011/20102.226.6-6.1-27.173.6-10

2012/2011415.3-10.1-34.180.3-10.1

2013/20123.814.9-6.4-30.782.1-12.9

2014/20134.216.7-2.8-34.15985.3-11.5
المصدر: وزارة المالية: التقرير المالي الشهري. أعداد مختلفة.
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ثانًيا: البرنامج الوطني لإلصالح 
االقتصادي واالجتماعي

يونيو  ثورة  بعد  السياسية  األوضاع  استقرار  أعقاب  في 
الدولة  أركان  تثبيت  المصرية  اإلدارة  أولوية  كانت   ،2013
أعقاب  في  المباشر  للتهديد  ضت  تعرَّ التي  ومؤسساتها 
2011. ورغم تعّرض النظام السياسي في أعقاب ثورة يونيو 
والخارجية،  الداخلية  السياسية  الضغوط  من  لعديد   2013
القوات  جانب  إلى  استهدفت  التي  اإلرهابية  والعمليات 
المسلحة والشرطة المصرية القطاعات المدنّية، وعلى رأسها 
الكهرباء والنقل والنظافة والتجميل، كان الهدف األساسي 
وراء إعادة تثبيت أركان الدولة، تمهيد الطريق لالنطالق نحو 

مسيرة التنمية. 

المهمة، وضع دستور جديد  إنجاز هذه  لبدء  لزاًما  وقد كان 
في   2014 دستور  وُأعِلن  الجديدة،  المرحلة  ُيالئم  للبالد 
يستجيب  للمصريين  اجتماعًيا جديًدا  عقًدا  ليضع   2014 يناير 
حقوق  ُترسي  مبادئ  الدستور  ن  تضمَّ وقد  لمطالبهم. 
ت المادة  المصريين في حياة كريمة بجميع جوانبها، إذ نصَّ
27 على أن “هدف النظام االقتصادي هو تحقيق الرخاء في 
البالد من خالل التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية بما 
يكُفل رفع معدل النمو الحقيقي لالقتصاد القومي، ورفع 
الت  معدَّ وتقليل  العمل  فرص  وزيادة  المعيشة،  مستوى 

البطالة، والقضاء على الفقر”. 

د الدستور التوزيَع العادل لثمار التنمية وتقليل الفوارق  كما أكَّ
وبحد  والمعاشات  لألجور  أدنى  بحد  وااللتزام  الدخول  بين 
أّكد  كما  بأجر.  يعمل  من  لكل  الدولة  أجهزة  في  أقصى 
النمو المتوازن جغرافًيا وقطاعًيا وبيئًيا. كما طالب باالهتمام 
تنظيم  على  والعمل  والمتوسطة،  الصغيرة  بالمشروعات 
تعظيم  أهمية  أيًضا  وأكد  وتأهيله.  الرسمي  غير  القطاع 
االستثمار في الطاقة البشرية في إطار التنمية المستدامة. 

وألّول مرة ينّص الدستور المصري على تحديد ِنَسب من الناتج 
على  الحكومي  لإلنفاق  أدنى  كحد  اإلجمالي  القومي 
الصحة )3%( والتعليم )4%( والتعليم العالي )2%( والبحث 
المقومات  أهم  من  المجاالت  هذه  باعتبار   ،)%1( العلمي 
الداعمة للتنمية البشرية، كما جرى تحليله في الفصل األول 

من هذا التقرير. 

وعلى جانب آخر أطلقت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 
االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” 
اإلطاَر  الوطنية  االستراتيجية  ل  ُتشكِّ إذ   ،2016 فبراير  في 
الحاكَم لخطط التنمية في مصر وبرامجها، وقد وضعت هذه 
االستراتيجية وفًقا لنهج تشاركي أسهم فيه شركاء التنمية 
المدني والخبراء  الخاص والمجتمع  الحكومة والقطاع  من 
مع  الرؤية  ساق هذه  اتِّ على  الدولة  وحرصت  األكاديميين، 
األهداف األممية للتنمية المستدامة وكذلك أجندة إفريقيا 

.2063

االستفادة من  م  ُتعظِّ االستراتيجية خارطة طريق  نت  وتضمَّ
إمكانيات مصر وميزاتها التنافسية. وتستهدف االستراتيجية 
أن تكون مصر من أكبر 30 اقتصاًدا في العالم بحلول عام 
والُبعد  االقتصادي  الُبعد  أبعاد:  ثالثة  نت  وتضمَّ  .2030
مت إلى 10 محاور، يتضمن  االجتماعي والُبعد البيئي. وُقسِّ
كل محور مجموعة من األهداف والمؤشرات لقياس مدى 

تنفيذ هذه األهداف. 

الدستور وصياغة االستراتيجية  إنجاز  ورغم محورية خطوات 
الوطنية للتنمية المستدامة، فإن الظروف االقتصادية عقب 
ثورة يناير 2011، وتراجع الموارد المالية للدولة، على النحو 
الذي أوضحه الجدوالن )1( و)2( وقف حائاًل أمام إمكانية 

الحفاظ على وتيرة األداء االقتصادي السابق للثورة. 

في ظل هذه الظروف لم يكن أمام الدولة لتحقيق أهدافها 
واستراتيجية  الجديد  الدستور  في  وردت  التي  التنموية 
شامل  وطني  إصالح  برنامج  وضع  إال  المستدامة،  التنمية 
مفاوضات  الدولة  فبدأت  التنمية.  مسيرة  في  لالنطالق 
قرض  على  الحصول  إلى  أدت  الدولي،  النقد  صندوق  مع 
على  ُيسدد   ،2016 أغسطس  في  دوالر  مليار   12 قيمته 
ثالث سنوات، في إطار برنامج شامل للتكيف واإلصالح من 
أجل استعادة استقرار االقتصاد الكلي, وتمهيد السبيل لنمو 

قابل لالستمرار على المدى الطويل. 

االقتصادي  لإلصالح  الوطني  البرنامج  واستهدف 
الكلي،  االقتصاد  مؤشرات  استقرار  تحقيق  واالجتماعي 
المالية والنقدية وتكاملها، وبما  اّتساق السياسات  لضمان 
المصري،  االقتصاد  في  الثقة  تعّزز  مستقرة  بيئة  يوّفر 
تنمية  لتحقيق  عالية  استثمار  الت  معدَّ جذب  على  وقدرته 
العام  الدين  الت  معدَّ خفض  على  البرنامج  ز  وركَّ شاملة. 
للقطاع  مناسب  تمويل  حجم  توفير  على  العمل  مع 
العجز في ميزان  اإلنتاجية، وتخفيض  الخاص والمشروعات 
المباشر.  األجنبي  االستثمار  تدفقات  وعودة  المدفوعات 
على  المركزي  البنك  قدرة  تعزيز  البرنامج  استهدف  كما 
إدارة نظام مرن لسعر الصرف، والتحول التدريجي إلى نظام 
الدخول  على  للحفاظ  منخفضة  تضخم  الت  معدَّ يستهدف 

الحقيقية للمواطنين وعلى تنافسية االقتصاد المصري.

مع  البرنامج  شملها  التي  المالية  اإلصالحات  أهم  ومن 
الصندوق في مجال الضرائب، تطبيق قانون ضريبة القيمة 
للمشروعات  المضافة، ووضع نظام ضريبي جديد ومبّسط 
الضريبية.  اإلدارة  كفاءة  ورفع  الحجم،  وصغيرة  متوسطة 
د دعم الطاقة  البرنامج منظومة دعم الطاقة، فُرشِّ وأصلح 
األولويات  ترتيب  وُأِعيد  على مدى خمس سنوات،  تدريجًيا 
الجيد،  االستهداف  القائمة على  االجتماعية  البرامج  لصالح 
زيادة اإلنفاق على الصحة والتعليم وتطوير  باإلضافة إلى 
البشرية وتحسين الخدمات  التنمية  التحتية، بما يدعم  البنية 

العامة للمواطنين. 
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2-1  برنامج عمل الحكومة 2022/2018

برنامج  تنفيذ  من  المصرية  الحكومة  انتهاء  أعقاب  في 
للخروج  برنامًجا  ُيعّد  كان  والذي   2018/2016 الحكومة 
من األزمة االقتصادية، بدأت في عام 2018 صياغة برنامج 
  2022/2021-2019/2018 من  للفترة  وطني  عمل 
يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، 
واالستحقاقات التي نّص عليها دستور 2014 في ما يتعلق 
التنمية  خطة  وتمثل  العلمي،  والبحث  والتعليم  بالصحة 
 2022/2021-2019/2018 المستدامة متوسطة المدى 
ن  وتضمَّ البرلمان.  عليه  وافق  ولقد  له.  تخطيطيًا  إطارًا 
القومي  األمن  حماية   )1 رئيسية:  أهداف  خمسة  البرنامج 
2( بناء اإلنسان المصري.  المصري وسياسة مصر الخارجية. 
 )4 الحكومي.  األداء  كفاءة  ورفع  االقتصادية  التنمية   )3
معيشة  تحسين مستوى   )5 التشغيل.  بمستويات  النهوض 
فرعية  أهداف  مجموعة  البرنامج  ن  وتضمَّ المواطنين. 
مع  تتسق  األهداف،  لتحقيق  محددة  وبرامج  وسياسات 
البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي الشامل.

مع  شراكات  تكوين  في  التوسع  إلى  البرنامج  ويسعى 
لتحسين  هيكلية  إصالحات  أيًضا  ن  ويتضمَّ الخاص،  القطاع 
بهدف  والتصدير،  المحلية  الصناعة  وتحفيز  االستثمار،  مناخ 
تدعيم تنافسية االقتصاد المصري، مما يسهم في تحقيق 
نمو احتوائي وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات المصرية. 
ة  مرَّ ألول  جديدة  ومجاالت  أسواًقا  الحكومة  فتحت  وقد 
في  الطبيعي  الغاز  قطاع  رأسها  وعلى  الخاص،  للقطاع 
بمشاركة  يسمح  الذي  الجديد  الطبيعي  الغاز  قانون  ضوء 
القطاع الخاص للمرة األولى في أنشطة التداول والتوزيع. 

2-2 السياسة المالية

االقتصادي  لإلصالح  الوطني  البرنامج  سياق  في 
المالية في  للسياسة  الرئيسي  الهدف  ل  تمثَّ واالجتماعي، 
الت العجز والدين العام  تحقيق الضبط المالي ووضع معدَّ
وإعادة  العام  اإلنفاق  ترشيد  خالل  من  نزولي،  اتجاه  في 
المالية  السياسة  استهدفت  كما  اإليرادات،  وزيادة  ترتيبه 
البرامج  صات الحماية االجتماعية والتوّسع في  زيادة مخصَّ
إلى  باإلضافة  بالرعاية،  األْوَلى  للفئات  استهداًفا  األكثر 
المساهمة في تحقيق هدف زيادة النمو والتشغيل وتنمية 
بيئة أعمال محّفزة للقطاع الخاص.4 ولتحقيق هذه األهداف 
إقرار  منها  إجراءات،  عّدة   2016 عام  منذ  الحكومة  ذت  نفَّ
قانوني الخدمة المدنية وتطبيقه، وضريبة القيمة المضافة، 
وتنويع مصادر التمويل من خالل إصدار السندات الدوالرية 

في األسواق الدولية.

االرتكاز  نقطة   2018/2017 موازنة  مشروع  ويعتبر 
االقتصادي  لإلصالح  الوطني  البرنامج  في  األساسية 
نت الموازنة  واالجتماعي مع صندوق النقد الدولي، إذ تضمَّ

مجموعة من اإلجراءات التي كانت تستهدف السيطرة على 
العجز الكلي، ليتراوح بين 5% و6% على المدى المتوسط 
2020، باستهداف معدل نمو لإليرادات يفوق  بحلول عام 
الت  معدَّ خفض  على  والعمل  المصروفات،  نمو  معدل 
نحو  إلى  ليصل  المتوسط،  المدى  على  الحكومي  الدين 
عام  بحلول  اإلجمالي  ي  المحلِّ الناتج  إلى 85% من   %80

 .2021/2020

بعض  أسعار  في  جديدة  زيادة  ت  ُأقرَّ  2018/2017 وفي 
اإلعفاء  حد  زيادة  مع   ،%13 بمتوسط  البترولية  المنتجات 
الضريبي من 6500 إلى 7300 جنيه، وزيادة تعريفة النقل 
باألتوبيسات، وزيادة الدعم النقدي بنحو 100 جنيه شهرًيا 
وسداد  وكرامة،  تكافل  برامج  من  المستفيدين  لجميع 
المعاشات،  وزيادة  العالمية،  البترول  شركات  متأخرات 
وزيادة الدعم الشهري على بطاقات التموين من 21 إلى 
والسجائر.  التبغ  على  القطعية  الضريبة  وزيادة  جنيًها،   50
بالعجز  الوصول  تستهدف   2021/2020 موازنة  وكانت 
النسبة  زادت  كورونا  أزمة  بسبب  لكن   ،%6.3 إلى  الكلي 

المتوقعة إلى %6.9.5

ولم تقتصر السياسة المالية على جهود خفض عجز الموازنة 
العامة والدين العام، وإنما كان هناك جهد وسعي لتحسين 
إعداد  أسلوب  المالية  وزارة  رت  طوَّ فقد  المالية،  اإلدارة 
الموازنة العامة للدولة بالتوسع في تطبيق موازنة البرامج 
وتحقيق  المصروفات،  على  العائد  تعظيم  بهدف  واألداء 
أكبر  مجال  وإفساح  الدولة،  لموارد  ممكن  استغالل  أكبر 
المالية  وزارة  ست  أسَّ كما  والمساءلة.  والتقييم  للمتابعة 
في  الحكومية  المالية  المعلومات  إدارة  ميكنة  منظومة 
إدارة  كفاءة  رفــع  بهدف  العامة،  الموازنة  جهات  جميع 
والمتابعة  للدولة،  العامة  للموازنة  النقدية  التدفقات 
الرقابة  للدولة وإحكام  العامة  الموازنة  لتدفقات  الدقيقة 
المالية  وزارة  ذت  نفَّ  2019/2018 عام  وفي  المالية. 
لضمان  اإللكتروني،  والتحصيل  للسداد  الكامل  التفعيل 
التزام  المالية وسدادها، ولضمان  االلتزامات  سرعة تحصيل 
جميع الجهات بالمخصصات المالية ألجهزة الموازنة العامة.

2-3 السياسة النقدية

يمّثل تحرير سعر الصرف أهم مالمح السياسة النقدية خالل 
ى إلى انخفاض  الفترة التي تلت العام 2014، وهو ما أدَّ
 18 إلى  جنيهات   9 قرابة  من  الدوالر  أمام  الجنيه  قيمة 
في  الدوالر  سعر  أخذ  ثم  التضخم،  معدل  وارتفاع  جنيًها، 
العام  نهاية  مع  جنيًها   16 من  أقل  إلى  ليصل  الهبوط 
بع البنك المركزي سياسة نقدية  المالي 2020/2019. واتَّ
 2017/2016 في  رفع  ولذا  التضخم،  لمواجهة  تقييدية 
ساًقا مع إجراءات  سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس، اتِّ
تصحيح سياسة تداول النقد األجنبي من خالل تحرير أسعار 
الشرعية  القنوات  داخل  تداوله  استعادة  بهدف  الصرف 
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البنك  زاد  كما  األجنبي.  للنقد  الموازية  السوق  وإنهاء 
لدى  النقدي  االحتياطي  نسبة  أيًضا في 2017  المركزي 
البنوك لتصبح 14% بداًل من 10%، إلضفاء مزيد من المرونة 
من  بعة  الُمتَّ النقدية  السياسة  ت  وأدَّ السيولة.  إدارة  على 
المالية  المراكز  في  الوضع  تحّسن  إلى  المركزي  البنك 
المركزي المصري،  البنوك والبنك  بالعمالت األجنبية لدى 
ميزان  ن  تحسَّ كما  الدولية،  االحتياطيات  صافي  وارتفع 
 2020 بدايات  أزمة كورونا في  المدفوعات.6 ومع ظهور 
ر البنك المركزي المصري في يناير وفبراير 2020 اإلبقاء  قرَّ
ر  على سعر الفائدة دون تغيير، ولكن مع اشتداد األزمة قرَّ
العائد  أسعار  تخفيض   2020 مارس  في  المركزي  البنك 
األساسي بواقع 300 نقطة، ليصبح سعر االئتمان والخصم 
9.75 % ثم انخفض إلى 8.75% في نوفمبر 2020 )جدول 
دعم  لتوفير  العالمية،  واألوضاع  التطّورات  ضوء  في   ،)7
التوقعات  االعتبار  في  أخًذا  االقتصادي،  للنشاط  مناسب 
 %9 يبلغ  والذي  المستهدف  التضخم  لمعدل  المستقبلية 

)+ أو – %3(. 

وفي ما يتعلق بالدين الخارجي، فقد ارتفع بنحو 17% في 
من  كلٍّ  زيادة  نتيجة   2018 ويونيو   2017 يونيو  بين  ما 
صافي المستخَدم من القروض والتسهيالت، وأسعار صرف 
معظم العمالت المقتَرض بها أمام الدوالر األمريكي. وُتعّد 
وفًقا  اآلمنة  الحدود  في  لمصر  الخارجي  الدين  مؤشرات 
لتصنيف صندوق النقد والبنك الدوليين، إذ بلغت نسبته للناتج 
ي اإلجمالي نحو 34.1% في 2020. وعلى الرغم من  المحلِّ
االرتفاع  فإن  اآلمنة،  الحدود  في  لمصر  الخارجي  الدين  أن 
العام في الدين يشير إلى ضرورة ترشيد القرارات المتعلقة 
التوقعات  بتقدير  الخاصة  الدراسات  وإجراء  باالقتراض، 
المستقبلية لحجم الدين وأثره في الموازنة العامة للدولة. 

يقوم  الدين في مصر  إدارة  تنظيم  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
 2013/188 رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  أساس  على 
وتنظيم  العام  الدين  إدارة  لجنة  إنشاء  على  ينّص  الذي 
التخطيط والتنمية االقتصادية،  برئاسة وزير  الخارجي  الدين 
وعضوية ممّثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة 
المهام، منها رصد  اللجنة على عدد من  االستثمار. وتعمل 
تجري  التي  العمليات  ومتابعة  الخارجي،  الدين  تطّورات 
على القروض والمنح الخارجية، ودراسة البدائل االستراتيجية 
الخارجي  االقتراض  ترشيد  واقتراح سبل  الخارجي،  للتمويل 

لتحجيم المديونية. 

في  بالتوّسع  الفترة  هذه  في  أيًضا  الدولة  اهتمت  وقد 
ر البنك المركزي المصري في نوفمبر  الشمول المالي، وقرَّ
2016 إنشاء إدارة للشمول المالي تتبع المحافظ مباشرة، 
بإنشاء المجلس القومي  وفي 2017 صدر قرار جمهوري 
اختصاصاته  ل  وتتمثَّ الجمهورية،  رئيس  برئاسة  للمدفوعات 
المصرفي،  القطاع  خارج  النقد  أوراق  استخدام  في خفض 
اإللكترونية  والقنوات  الوسائل  استخدام  وتحفيز  ودعم 
اإلشراف  وأطر  القومية  الدفع  نظم  وتطوير  الدفع،  في 
عليها للحدِّ من المخاطر المرتبطة بها، والعمل على تحقيق 
المواطنين  من  عدد  أكبر  دمج  بهدف  المالي  الشمول 
إلى  الرسمي  غير  القطاع  وضمِّ  المصرفي،  النظام  في 
وزيادة  األموال  انتقال  تكلفة  وتخفيض  الرسمي،  القطاع 
الت الضريبية. كما شهدت نظم الدفع وتكنولوجيا  المتحصِّ
التطّورات في 2018/2017 ومنها  المعلومات عدًدا من 
ذات  الدفع  بطاقات  لمنظومة  التجريبي  التشغيل  بدء 
2018، كما  “ميزة” في ديسمبر  الوطنية  التجارية  العالمة 
ُوِضَعت استراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية في 

مصر وُأنِشئ صندوق دعم االبتكارات التكنولوجية. 

وفي يناير 2019 ُأقرَّ قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع 
المالية  التكنولوجيا  استراتيجية  ُوِضَعت  كما  النقدي،  غير 
بقيمة مليار جنيه،  االبتكار  الرقمية وُأنِشئ صندوق تمويل 
وفًقا  متكاملة  استراتيجية  وضع  إلى  المشروع  ويهدف 
السوق  طبيعة  مع  يتوافق  وبما  الدولية  المعايير  ألحدث 
وخدماتها  المالية  التكنولوجيا  بصناعة  للنهوض  المصري، 
مجال  في  مهم  إقليمي  مركز  إلى  وتحويلها  مصر،  في 

التكنولوجيا المالية خالل ثالثة أعوام. 

2-4 المشروعات القومية الكبرى

اآلن،  وحتى   2014 منذ  مصر  في  التنمية  نمط  ز  تميَّ
الكبرى7 القومية  المشروعات  من  كبير  عدد   بانطالق 

 في مجاالت متعددة، وفي كل المناطق الجغرافية، وفي 
قطاع  على  المشروعات  هذه  زت  ركَّ وقد  واحد،  توقيت 
الكهربائية،  وباألخص  والطاقة،  السويس،  وقناة  النقل، 
الطرق  وتطوير  اإلقليمية،  للطرق  جديدة  محاور  إنشاء  مع 
اإلدارية  العاصمة  رأسها  الجديدة، وعلى  والمدن  الرئيسية، 
الجديدة والعلمين. وجاءت هذه المشروعات التي شملتها 
استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، كمتطلب 
لتحقيق البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي 
الهيكلي على النحو سابق اإلشارة إليه. ويعرض اإلطار )1( 

وصًفا ألهم هذه المشروعات.
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اإلطار )1(: أهم المشروعات القومية الكبرى التي تنّفذها الدولة منذ عام 2014

تنمية محور قناة السويس 

بدأت مشروعات هذا المحور بمشروع حفر قناة السويس الجديدة, والتي أنجزت في عام واحد من 2014 حتى 2015 وبتمويل 
من  االستفادة  تعظيم  على  الجديدة  القناة  إنشاء  فكرة  وترتكز  جنيه.  مليار   64 قيمتها  استثمار  شهادات  طرح  خالل  من  وطني 
تفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من ازدواجية الممر المالحي لتسيير السفن في االتجاهين دون توقف، بما يقلل من زمن 
عبور السفن ويزيد من قدرتها االستيعابية لمرور السفن. ويقوم مشروع تنمية محور قناة السويس على استغالل إمكانياتها الحالية 
في موانيها، واستغالل الظهير الجغرافي لها في إنشاء مناطق صناعية ولوجستية، باإلضافة إلى إنشاء سبعة أنفاق لربط سيناء 
بباقي أقاليم الدولة. بهدف تحويل مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي وكذلك جذب االستثمارات األجنبية، وإتاحة الفرصة 

للشركات الوطنية لالشتراك في التنفيذ بما يحقق انتعاشة لهذه الشركات.
المشروع القومي لتنمية سيناء

يشمل إقامة مدن سكنية شرق بورسعيد وفي االسماعيلية والسويس الجديدة، وإقامة أكثر من 77 ألف وحدة سكنية في شبه 
جزيرة سيناء، وشبكة طرق ومناطق صناعية، وإنشاء مزارع سمكية.

مشروع المليون ونصف مليون فدان

يهدف المشروع إلى استغالل األراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، وإعادة ترسيم الخريطة السكانية للدولة من خالل توسيع 
الحيز العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة، وتعظيم االستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، وزراعة المحاصيل 
الزراعي  بالنشاط  المرتبطة  الصناعات  عديد من  وإقامة  الغذائية,  الفجوة  وتسهم في سد  كبيًرا،  مالًيا  عائًدا  تدّر  التي  االقتصادية 
والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل وتقديم أفكار غير نمطية لخلق فرص عمل 

للشباب.
مشروع الشبكة القومية للطرق 

يعد المشروع القومي للطرق من أبرز المشروعات التي تقوم بها الدولة ويهدف إلى تحسين ورفع كفاءة ما هو قائم من الطرق 
وإنشاء طرق أخرى جديدة، وتحسين البنية التحتية، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة. ويمثل إجمالي المستهدف من إقامة الشبكة 
ذت مشروعات  ُنفِّ الفرج، ومحور مصر إفريقيا. وقد  ة محاور من أهمها محور روض  ن عدَّ 30 ألف كيلومتر، ويتضمَّ القومية للطرق 
المرورية،  السيولة  تحقيق  مع  المتزايدة،  النقل  حركة  والكباري الستيعاب حجم  الطرق  بقطاع  الدولة  اهتمام  إطار  متعددة في 
عالوة على خدمة المشروعات القومية. وقد شملت المشروعات إنشاء طرق جديدة وازدواجها وتطوير طرق ورفع كفاءتها وتنفيذ 
6 محاور على النيل، باإلضافة إلى إنشاء محور الضبعة وإنشاء طريق الجاللة. كما سعت الحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات التي 
الجغرافي  المواني تنفيذ عديد من المشروعات الستغالل الموقع  الحديدية، كما شهد قطاع  التطوير الشامل للسكك  تستهدف 
المتميز لمصر، مما أسهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق بتقرير التنافسية العالمي من المركز 128 إلى 28 عالمًيا.

المشروع القومي للمدن الجديدة 

ويشمل العاصمة اإلدارية الجديدة، وتقام على أعلى المستويات العالمية، ومدينة العلمين الجديدة وتمّثل مشروًعا سياحًيا وعمرانًيا 
متكاماًل، ومدينة شرق بورسعيد الجديدة والتي تضم منطقة صناعية. هناك أيًضا مدينة الجاللة البحرية وهي مقامة أعلى هضبة 
جبل الجاللة، وتضم عديًدا من المشروعات السياحية والخدمية، وتشمل إقامة جامعة الجاللة وأّول قرية أوليمبية. وتمثل اإلسماعيلية 
ل مدينة نموذجية في مصر وهي تراعي ذوي االحتياجات الخاصة. ومدينة السويس الجديدة وتمّثل أوَلى خطوات تنمية  الجديدة أوَّ

سيناء وإحدى خطوات القضاء على اإلرهاب بالمجتمع العمراني في سيناء.
المشروع القومي للطاقة

 عملت الدولة على توفير جميع مصادر الطاقة المطلوبة، مع االهتمام بالطاقة النظيفة، مثل محطة بنيان للطاقة التي حصلت 
ل من البنك الدولي عام 2019 إلقامة المشروعات االستثمارية والتنموية والخدمية. ففي قطاع  على جائزة أفضل مشروع مموَّ
مت خطة عاجلة إلضافة 2600 ميجاوات مع إنشاء محطة سيمنز العمالقة ومحطة الضبعة النووية. وتعمل الدولة  الكهرباء ُصمِّ
القومية  الشبكة  وقد حققت  التحكم.  وتطوير محطات  لها،  اإلضافية  القدرات  للكهرباء الستقبال  القومية  الشبكة  تطوير  على 
نت الدولة من مواجهة ظاهرة انقطاع  للكهرباء حالة استقرار كبيرة، ووصل فائض إنتاجها إلى أكثر من 4 آالف ميجاوات. وتمكَّ
التيار الكهربائي، من خالل تنفيذ 169 مشروًعا بتكلفة إجمالية تقّدر بنحو 308 مليارات جنيه، أسهمت في زيادة القدرات الكهربية 
مت شبكة  للشبكة القومية لكهرباء مصر إلى 52000 ميجاوات. وفي مجال نقل الكهرباء وتوزيعها، أقيمت عشر محطات غازية وُدعِّ
النقل للجهد الفائق والعالي كع تدعيم شبكة الجهد المتوسط والمنخفض فضاًل عن إنشاء شبكات توزيع جديدة وإعادة تخطيط 
الشبكات وتركيب 4.6 مليون عداد ُمسَبق الدفع. كما حرصت الدولة على القيام بأعمال صيانة المحطات القائمة وتوفير الوقود 

الالزم للتشغيل، وهو ما أسهم في سد الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك.
ذ عدٌد من المشروعات بلغت نحو 69 مشروًعا مما أسهم في تحقيق عائد اقتصادي، وتوفير منتجات بترولية  وفي قطاع البترول ُنفِّ
ق 186 اكتشاًفا  ر بنحو 14.7 مليار جنيه، وتحقَّ عت اتفاقيات باستثمارات ُتقدَّ ي وتصدير الفائض. وُوقِّ لتلبية احتياجات السوق المحلِّ
بترولًيا جديًدا، وزاد عدد المواني الستقبال البوتاجاز، وبدأ استيراد الغاز الُمَسال. وُأقيم أيًضا عدٌد من المشروعات لتنمية حقول الغاز 
والزيت، من أهمها مشروع تنمية حقل ظهر، الذي يعتبر أحد أهم مشروعات التنمية، باإلضافة إلى وضع خطة لتطوير معاَمل التكرير 

إلى جانب تنفيذ عديٍد من المشروعات في مجال البنية األساسية.
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ثالًثا: تطّور مؤشرات األداء 
االقتصادي مع تطبيق برنامج 

اإلصالح

تشير نتائج متابعة تطّور األداء االقتصادي مع تطبيق برنامج 
اإلجمالي  المحّلي  الناتج  نمو  معّدل  ارتفاع  إلى  اإلصالح 
بشكل متواصل، حتى وصل إلى 5.6% في 2019/2018، 
في   %7.5 إلى  وصل  حتى  البطالة  معدل  وتراجع 

واالستثمار  خار  االدِّ الت  معدَّ ارتفعت  كما   ،2019/2018
ثم  كورونا  جائحة  بعد  تتراجع  أن  قبل  اإلجمالي،  ي  المحلِّ
يوّضح  كما   2021/2020 العام  خالل  أخرى  مرة  تتصاعد 
الشكل )1(. ومن المتوقع في العام 2021/ 2022، وفًقا 
يصل  أن  االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزارة  لحسابات 
إلى  التضخم  إلى 5.4%، ومعدل  النمو االقتصادي  معدل 
متوسط  نمو  ومعدل   ،%7.3 إلى  البطالة  ومعدل   ،%6
 ،%3.6 إلى  اإلجمالي  ي  المحلِّ الناتج  من  الفرد  نصيب 
ومعدل   ،%11.2 إلى  اإلجمالي  المحّلي  خار  االدِّ ومعدل 

ي اإلجمالي إلى %17.6. االستثمار المحلِّ

شكل )1(:  تطّور مؤشرات األداء االقتصادي مع تطبيق برنامج االصالح
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شكل )2(: مدفوعات الفوائد كنسبة من إجمالي اإليرادات والمصروفات

النقدي  العجز  نسبة  أن  جدول)5(  في  المؤشرات  وتوضح 
في   %12.9 من  انخفض  للدولة  العامة  للموازنة 
إلى  ثم   2017/2016 في   %10.7 إلى   2013/2012
الخاص  الهدف  أيًضا  وتحقق   ،2019/2018 في   %8.2
في   %3.5 بنسبة  عجز  من  تحول  حيث  األولى  بالعجز 
ي  المحلِّ الناتج  بنسبة 1.8% من  إلى فائض   2015/2014
اإلجمالي في 2020/2019، قبل أن يتراجع إلى 0.9% في 
ي إلى  2021/2020. وقد تزايدت نسبة الدين العام المحلِّ
 2013/2012 في   %82.1 من  اإلجمالي  ي  المحلِّ الناتج 

االنخفاض  في  بدأت  ثم   2016/2015 في   %96.7 إلى 
إلى  ثم   ،2020/2019 في   %87.5 إلى  وصلت  حتى 

89.8% في 2021/2020.

كنسبة  الفوائد  مدفوعات  تراجع  إلى   )2( الشكل  ويشير 
بين  مئوية  نقطة   12.7 بمعدل  اإليرادات  إجمالي  من 
وكنسبة  و2021/2020،   2019/2018 الماليين  العامين 
من إجمالي النفقات بمعدل 5.9 نقطة مئوية خالل نفس 

العامين.

جدول )5(
تطّور مؤشرات العجز والدين مع تطبيق البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي )%(

نسبة العجز النقدى بالموازنة السنة
ي اإلجمالي للناتج المحلِّ

نسبة العجز / الفائض األولي 
ي اإلجمالي * للناتج المحلِّ

ي  نسبة الدين العام المحلِّ
ي اإلجمالي للناتج المحلِّ
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المصدر: وزارة المالية. موازنات وحسابات ختامية متعددة.
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للبترول  ه  الموجَّ الدعم  تزايد  فقد  بالدعم،  يتعلق  ما  وفي 
إلى  وصل  حتى   2010/2009 في  جنيه  مليار   66.5 من 
بدأ االنخفاض  2014/2013، ثم  126 مليار جنيه في عام 
نتيجة  أنه  إال  جنيه في 2016/2015،  مليار  بلغ 51  حتى 
االنخفاض الكبير في سعر الجنيه أمام الدوالر واستيراد جزء 
كبير من المنتجات البترولية المدعومة، ارتفعت قيمة الدعم 
في 2017/2016 بشكل كبير وبلغت 115 مليار جنيه ثم 
قيمة  تحّسن  ومع   ،2018/2017 في  جنيه  مليار   120
انخفضت  الدعم  منظومة  إصالح  برنامج  واستكمال  الجنيه 
قيمة دعم البترول إلى 84.7 مليار جنيه في 2019/2018، 
ثم إلى 53 مليار جنيه في 2020/2019، و28.2 مليار جنيه 

في 2021/2020.

السلع  دعم  فإن  االجتماعية،  الحماية  برامج  مع  واتساًقا 
إذ  الفترة،  هذه  خالل  مستمّر  بشكل  يتزايد  كان  الغذائية 
 39.4 إلى   2010/2009 في  جنيه  مليار   16.8 من  ارتفع 
جنيه في  مليار  إلى 87  ثم   2015/2014 جنيه في  مليار 
2019/2018 و89 مليار جنيه في 2020/2019. وكذلك 
الموازنة  لها  تتحمَّ التي  االجتماعية  المزايا  قيمة  تزايدت 
 41 إلى   2010/2009 في  جنيه  مليار   4.5 من  العامة 
جنيه  مليار   76 وصلت  ثم   ،2015/2014 في  جنيه  مليار 
في 2019/2018، و128.9 مليار جنيه في 2020/2019، 
و181.1 مليار جنيه في 2021/2020  كما يتضح من الجدول 
)6( وكان ذلك لتمويل برامج الحماية االجتماعية لمواجهة 
واالجتماعي  االقتصادي  لإلصالح  الوطني  البرنامج  آثار 
على الطبقات الفقيرة، من خالل برنامج للتحّول إلى الدعم 

النقدي واستهداف الفئات الفقيرة بشكل مباشر. 

السنوات  خالل  الدعم  قيم  في  التطّور  هذا  ويعكس 
العشر الماضية وجود تحّول من دعم الطاقة، وعلى رأسها 
البترول والكهرباء والتي تتسم باالستهالك األعلى من ِقبل 
الطبقات األكثر دخاًل، إلى دعم الغذاء والبرامج االجتماعية 
األقل  الطبقات  ِقبل  من  األعلى  باالستفادة  تتسم  التي 

دخاًل، لزيادة العدالة التوزيعية ومكافحة الفقر.

كما تجدر اإلشارة إلى وضع الدولة حًدا أدنى لألجور، جرى 
العمل به منذ يوليو 2011، وهو 700 جنيه للعاملين بالجهاز 
اإلداري والهيئات االقتصادية، وُرفع إلى 1200 جنيه بداية 

من يناير 2014. وبمقتضى ذلك ِزيدت أجور نحو 4.1 مليون 
موظف بِنَسب مختلفة وفًقا لدرجات السلم الوظيفي، وبلغ 
العبء السنوي لهذه الزيادات نحو 18 مليار جنيه، ثم صدر 
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 برفع الحد 
األدنى لألجور لكل الدرجات الوظيفية في الدولة لتكون 
الجهات  إجمالي  2019، وبلغ  يوليو  بدًءا من  2000 جنيه 
لألجور  األدنى  الحد  رفع  قرار  بتنفيذ  المخاَطَبة  الحكومية 
3286 جهة، فضاًل عن ضم العالوات الدورية السنوية التي 

تراوحت بين 7% إلى 10% من األجر الوظيفي.

جدول )6(
تطّور مؤشرات الدعم مع تطبيق البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي )مليار جنيه(

المزايا االجتماعيةإجمالي الدعمدعم سلع التمويندعم البترولالسنة

2010/200966.516.893.64.5

2011/201067.732.7111.25.3

2012/201195.530.3134.95.3

2013/2012120.032.5170.820.8

2014/2013126.235.5187.735.2

2015/201473.939.4150.241.0

2016/201551.042.7138.753.9

2017/2016115.047.5202.664.2

2018/2017120.680.5243.577.8

2019/201884.787.0203.776.0

2020/201952.989.0149128.9

2021/202028.284.5115.1181.1
المصدر: وزارة المالية (سنوات متعددة).
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الفترة،  هذه  خالل  العام  اإلنفاق  بهيكل  يتعلق  ما  وفي 
للدين،  المدفوعة  الفوائد  نسبة  تزايد  الالفتة  الظاهرة  فإن 
في   %39 إلى   2014/2013 في   %25 من  تزايدت  إذ 
المقابل  وفي  العام،  اإلنفاق  جملة  من   2019/2018

تناقصت نسبة الدعم من 33% إلى 21% في 2019/2018. 
ي اإلجمالي فتناقصت من  المحلِّ للناتج  الضرائب  أما نسبة 
14% في 2010/2009 إلى 8.4% في 2015/2014 ثم 

عاودت االرتفاع لنسبة 14.7% في 8.2019/2018 

ووصل  الصرف،  سعر  تحرير  نتيجة  التضّخم  معّدل  وارتفع 
المركزي  البنك  وواجه   ،2017/2016 في   %23 إلى 
تراجع  ومع   .%20 إلى  الفائدة  سعر  برفع  االرتفاع  هذا 
المركزي  البنك  نهاية 2017 خفض  التضخم في  معّدالت 
ثم خفضه   2019/2018 إلى 16.25% في  الفائدة  سعر 
عدة مرات متتالية، حتى وصل إلى 12.75% نهاية 2019، 
إلى  ُخفض  كورونا  أزمة  مواجهة  في  االقتصاد  ولتحفيز 

9.25% مايو 2020.

هيكل  تطّور  مصر  في  للبنوك  المالية  المؤشرات  وتوّضح 
النمو  معدل  متوسط  أن  ويالحظ  واإلقراض.  الودائع 
كان  وإن   ،%20 حول  يتراوح  المحلية  للودائع  السنوي 
وصل  إذ  النمو،  معدل  في  ارتفاًعا  شهد  قد   2017 عام 
الودائع  نمو  أن طفرة حدثت في معدل  إال  إلى %26.8، 
نحو  إلى  انخفض  ثم   ،2017 عام   %114.4 فبلغ  األجنبية 
3% في 2018. ويمكن تفسير هذه الطفرة كنتيجة لتحرير 
نهاية  في  الدوالر  سعر  في  الكبير  واالرتفاع  الصرف  سعر 
الودائع  المصري الجتذاب  المركزي  البنك  2016، وَسْعي 
ل ودائع  بالدوالر من أجل زيادة االحتياطيات الدولية. وُتشكِّ
تزايدت من نحو %75.7  إذ  النسبة األكبر،  العائلي  القطاع 
كما   .2019 عام  في   %79.5 نحو  إلى   2016 عام  في 
عام  في   %44.5 نحو  من  للودائع  القروض  نسبة  ارتفعْت 
2016 إلى قرابة 47.8% في عام 2019، وكذلك ارتفعْت 
قيمة القروض بالجنيه المصري بعد عام 2016 بسبب ارتفاع 

قيمة الدوالر.

ق بالقروض الممنوحة للعمالء لدى البنوك  أما في ما يتعلَّ
للقطاع  الممنوحة  القروض  فإن  المركزي،  البنك  خالف 

2019، في حين كانت  60% في عام  الخاص ُتشكل نحو 
قرابة 70% في عام 2016، وهو ما ُيعدُّ انعكاًسا الرتفاع 
الموازنة  عجز  لمواجهة  الخزانة  أذون  في  البنوك  استثمار 

العامة للدولة. 

خاصًة  للحكومة،  المقدمة  القروض  نسبة  ارتفاع  وُيالحظ 
 .2019 إلى   2016 من  الفترة  خالل  األجنبية،  بالعملة 
تحصل  التي  االقتصادية  القطاعات  أكثر  الصناعة  وُتعّد 
االقتراض  حجم  كبر  للنظر  الالفت  أن  إال  قروض،  على 
يفوق  والذي  وتزايده،  المحلية  بالعملة  العائلي  للقطاع 
االقتراض من كل القطاعات األخرى بالعملة المحلية، بما 
االقتراض  تزايد  إلى  الحكومي. ويشير ذلك  االقتراض  فيها 
المتعمقة  الدراسة  يستدعي  ما  وهو  االستهالك،  لغرض 
انخفاض  مع  خاصًة  واالجتماعية،  االقتصادية  لتأثيراته 
وانتشار  خار،  االدِّ ومعّدالت  الفرد  دخل  متوسط  من  كلٍّ 
مظاهر االستهالك الَتَرِفي، الذى عادة ما يعتمد على سلع 

مستوردة من األسواق الخارجية.

وبشكل عام فإن زيادة القدرة اإلستهالكية للقطاع العائلى 
من خالل اإلقتراض، رغم الحاجة إلى دراستها بشكل متعمق، 
ُيزيد من معدل اإلستهالك الذى ُيمثل باإلضافة إلى معدلي 

اإلستثمار واإلدخار أركان النمو االقتصادي. 

العجز  الت  معدَّ تزايد  الخارجية  التجارة  رات  مؤشِّ ح  وتوضِّ
في  اإلجمالي  ي  المحلِّ الناتج  من   %10.7 من  التجاري 
تراجعت  ثم   ،2017/2016 في   %15 إلى   2013/2012
تكلفة  ارتفاع  نتيجة   2018/2017 في   %14 إلى  النسبة 
الواردات بعد تحرير سعر الصرف والقيود التي فرضها البنك 

جدول )7(
تطّور المؤشرات النقدية مع تطبيق البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي

سعر السنة
الفائدة 

)%(

سعر الصرف 
)جنيه 
للدوالر(

معدل 
التضخم

سعر الفائدة السنة
)%(

سعر الصرف 
)جنيه 
للدوالر(

معدل 
التضخم

2010/20098.55.75.52016/201512.258.910.3

2011/20108.55.85.82017/201617.2517.923.3

2012/20119.56.18.62018/201717.2517.920.9

2013/201210.2576.92019/201816.2516.613.9

12.7516.17.2يناير 2014/20138.757.1810.12020

8.7515.85.4يناير 2015/20149.257.8112021
.cbe.org.eg.المصدر: البنك المركزي المصري
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مؤشرات  وتراجعت  االستيراد.  على  المصري  المركزي 
العجز  ارتفع  إذ   ،2019/2018 عام  في  الخارجية  التجارة 
التجاري بنسبة ضئيلة مقارنًة بالعامين السابقين. كما تزايد 
عجز الميزان الجاري، وإن كان أفضل من مستواه في عام 
ل إلى العجز في  2017/2016. أما الميزان الُكّلي فقد تحوَّ
العامين  فائًضا في  يحقق  أن كان  بعد   2019/2018 عام 
السابقين. وبالنظر إلى هيكل الصادرات والواردات، ُيالَحظ 
تأثير ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في كلٍّ من صادرات الوقود 
الصادرات  في  األكبر  النسبة  ل  ُتشكِّ أصبحت  إذ  ووارداته، 
الصنع، مع األخذ في االعتبار أن  تامة  السلع  على حساب 
الشريك  تخّص  الطبيعي  الغاز  صادرات  من  الغالبة  النسبة 
انخفض  المقابل  لمصر. وفي  عوائدها  تؤول  وال  األجنبي، 
نصيب السلع تامة الصنع في إجمالي الصادرات إلى نحو 
 %41.5 نحو  كان  أن  بعد   2019/2018 عام  37.2% في 

في عام 2017/2016. 

من  أكثر  مًعا  واالستهالكية  الوسيطة  الواردات  ل  وُتشكِّ
نصف الواردات، وهو ما يستوجب اهتمام سياسة التصنيع 
لتلبية  الواردات  هذه  من  كبير  جزء  إحالل  على  بالعمل 
الميزان  على  الضغط  وتخفيف  ي،  المحلِّ السوق  احتياجات 
بنفس  باإلنتاج  االهتمام  فإن  السياق،  هذا  وفي  التجاري. 
هذه  لنجاح  ضرورًيا  شرًطا  ُيعتبر  المستوَردة  السلع  جودة 
السياسة، وُيمكن أن ُتسهم المشروعات الصغيرة في إنتاج 
بعض السلع الوسيطة مثل قطع الغيار الالزمة للمشروعات 
الكبيرة، شريطة التنسيق الجّيد بين هذه المشروعات.9 ومن 
ي  المحلِّ الناتج  من  كنسبة  الواردات  تتراجع  أن  ع  المتوقَّ
 2020/2019 المالي  العام  في   %20.7 من  اإلجمالي 
إلى 16% في العام المالي 2022/2021، كذلك تتناقص 
نفس  بين  اإلجمالي  ي  المحلِّ الناتج  من  كنسبة  الصادرات 

العامين من 13.1% إلى %9.6.

تجربة  بنجاح  المختلفة  الدولية  المؤسسات  أشادت  وقد 
النقد  صندوق  وأوضح  مصر،  في  االقتصادي  اإلصالح 
الدولي في تقاريره الخاصة بمتابعة أداء االقتصاد المصري 
الجّيد  أداءه  المصري يواصل  أن االقتصاد  لبرنامج اإلصالح، 
البنك  أشاد  كذلك  إيجابية.10  األقل  العالمية  األوضاع  رغم 
المستثمرين  ثقة  تعزيز  في  اإلصالح  تجربة  بنجاح  الدولي 
األلماني  دويتش  بنك  وأشاد  المصري،  االقتصاد  في 
ووكالة بلومبرج ووكالة التصنيف االئتماني موديز بالتجربة 
إيجابية  المستقبل  في  للنمو  توقعاتهم  وكانت  المصرية، 
أند  ستاندر  مؤسسة  رفعت   2018 مايو  وفي  ومشجعة. 
ارتفاع  يعكس  مما   ،)B( إلى  لمصر  السيادي  التقييم  بورز 
الديون،  سداد  على  وقدرته  المصري  االقتصاد  في  الثقة 
وقوة  لمصر  االقتصادية  التوقعات  تحّسن  ويعكس 
مؤشر  أيًضا  ن  وتحسَّ تتخذها.  التي  االقتصادية  السياسات 
األداء  في  الثقة  درجة  يعكس  والذي  المشتريات  مديري 
ِقبل  من  لالقتصاد  المستقبلية  النظرة  وفي  االقتصادي 

 2016 أكتوبر  في   41.8 من  ارتفع  إذ  الخاص،  القطاع 
ووصل إلى 50.7 في نوفمبر 2017 وكان قد انخفض في 
مايو 2020 بسبب جائحة كورونا، ثم عاود االرتفاع ووصل 
إلى 51.4 في أكتوبر 2020، أي إن قيمة المؤشر ارتفعت 
عن حد 50% الفاصل بين الركود والنمو في مصر منذ شهر 

أكتوبر 2020.

رابًعا: تداعيات جائحة كورونا 
على االقتصاد المصري وإجراءات 

مواجهتها

أكدت المؤسسات الدولية كافة، أن تداعيات أزمة كورونا 
ت  مرَّ اقتصادية  أزمة  أسوأ  ل  ُتشكِّ العالمي  االقتصاد  على 
العرض والطلب،  إلى جانبي  تأثيراتها  تمتد  إذ  العالم،  على 
وتباطؤ  األجنبي  االستثمار  تدفقات  تراجع  إلى  ت  أدَّ كما 
عت  التجارة العالمية وتعّطل سالسل التوريد الدولية. وتوقَّ
بنسبة  العالمي  الناتج  انخفاض  الدولية  المؤسسات 
الدولية  التجارة  حركة  وانكماش   2020 في   %4.9
على  وظيفة  مليون   495 نحو  وفقدان   11  %11 بنسبة 
متوسطة  الدول  شريحة  في  معظمها  العالم،  مستوى 
وهذه   12.%16 بنسبة  العالم  في  الفقراء  وزيادة  الدخل، 
ل على فترات متقاربة نظًرا إلى عدم  التوقعات ُتراَجع وُتعدَّ
عة المتداد هذه الظاهرة  التأكد بشأن الفترة الزمنية المتوقَّ
يزيد  العالم. ومما  والقدرة على توصيل األمصال لكل بالد 
العالم،  دول  معظم  على  الديون  تراكم  األزمة  حدة  من 
التصدي  على  قدرتها  أضعف  مما  منها،  المتقدمة  حتى 

لألزمة بكفاءة وفاعلية. 

في  مصر  في  كورونا  بفيروس  إصابة  حاالت  ظهور  وبدأ 
شهر  بدايات  في  الحاالت  وتزايدت   2020 فبراير  من   14
مارس لتصل إلى ذروتها خالل شهري يونيو ويوليو، إال أن 
الصين،  بداية ظهورها في  منذ  لألزمة  ت  استعدَّ الحكومة 
العالمية  الصحة  منّظمة  مع  وتفاعلت   ،2020 يناير  من 
مع  للتعامل  المنظمة  من  المعَتمدة  اإلجراءات  ت  وتبنَّ
خذت اإلجراءات االحترازية  األزمة من الناحية الصحية، كما اتَّ

الالزمة للحدِّ من انتشار الفيروس )اإلطار )2((.

وعلى الرغم من التأثير اإليجابي لهذه السياسات والقرارات 
لإلصالح  الوطني  البرنامج  مكتسبات  على  الحفاظ  في 
النقد  احتياطي  انخفض  فقد  واالجتماعي  االقتصادي 
إلى 37   2020 فبراير  مليار دوالر في   45.5 األجنبي من 
مليار دوالر في مايو 2020، ثم ارتفع إلى 38.4 مليار دوالر 
ليبلغ 40.5 مليار دوالر  2020، وارتفع مجددًا  في سبتمبر 
في يونيو 2021 كما ُخفض معدل النمو المستهدف خالل 
العام المالي 2020/2019 من 6% إلي نمو متحقق بلغ 
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3.6%، لتأتي مصر ضمن عدد محدود من دول العالم التي 
 .19- كوفيد  جائحة  ظل  في  موجبة  نمو  معدالت  تحقق 
وارتفع حجم الدين بحوالي 44 مليار جنيه بما يعادل 3% من 
ي، نتيجة زيادة المصروفات الضرورية، وانخفاض  الناتج المحلِّ
 65 منها  جنيه،  مليار   75 بنحو  للدولة  العامة  اإليرادات 
ل العجز الكّلي  مليار جنيه فقًدا في الحصيلة الضريبية، وُعدِّ
المتوقع للموازنة العامة للدولة ليتخطى 8%. وبلغ معدل 

النمو في العام المالي 2020/2019 نحو %3.5.

بنحو  ر  ُيقدَّ حاًدا  تراجًعا  السياحة  قطاع  عائدات  وشهدت 
مقارنة   2020 يونيو  إلى  أبريل  من  الفترة  في   %84
المركزي  البنك  لبيانات  2019 وفًقا  المناظرة في  بالفترة 
نتيجة  الداخلية  السياحة  عائدات  انخفضت  المصري، كذلك 
انخفض  و  أشهر.  ثالثة  لمدة  والمقاهي  المطاعم  إغالق 
عائد الطيران نتيجة توقف الرحالت الجوية ونقص تحويالت 
العاملين في الخارج. فخالل الربع األول من العام  2020 
سياحية،  ليلة  مليون   3.1 و  سائح  ألف   548 مصر  خسرت 
و295 مليون دوالر. وشهدت عائدات قطاع السياحة تراجًعا 

ر بنحو 84% في الفترة من أبريل إلى يونيو 2020  حاًدا ُيقدَّ
البنك  لبيانات  وفًقا   2019 في  المناظرة  بالفترة  مقارنة 
قطاع  شركات  أسهم  قيمة  تراجعت  المصري.   المركزي 
بنسبة  المصرية  البورصة  في  المدرجة  والترفيه  السياحة 
4.1% في فبراير 2020، ثم بنسبة 18.9% في مارس من 
الرحالت  توقف  نتيجة  الطيران  عائد  وانخفض  العام.  نفس 

الجوية ونقص تحويالت العاملين في الخارج. 13

الربع  خالل  البترولية  غیر  المصرية  الصادرات  ارتفعت  وقد 
األول من العام 2020 بنسبة بلغت حوالي 2% لتصل لـ 6 
مليار و728 ملیون دوالر مقارنة بنحو 6 مليار و580 ملیون 
شهدت  كما    ،2019 عام  من  الفترة  نفس  خالل  دوالر 
 13 سجلت  %حیث   24 حوالي  بلغ  كبيًرا  تراجعا  الواردات 
مليار و 814 مليون دوالر  مقارنة ب 18 مليار و233 ملیون 
ساهمت  وقد   ،2019 العام  من  الفترة  نفس  خالل  دوالر 
التجاري  المیزان  في  العجز  انخفاض  في  المؤشرات  هذه 
لمصر بقيمة 4 مليارات و566 ملیون دوالر أي بنسبة تراجع 

بلغت 39% عن نفس الفترة من عام 14.2019

خذتها الحكومة المصرية للتعامل مع جائحة كورونا اإلطار )2(: ملخص لبعض السياسات والقرارات التي اتَّ

ر خفــض أســعار الكهربــاء للصناعــة  تخفيــض ســعر الغــاز الطبيعــي للصناعــة عنــد 4.5 دوالر لــكل مليــون وحــدة حراريــة، كمــا تقــرَّ  •  
ــتخدامات  ــي االس ــا لباق ــدم زيادته ــاء وع ــعار الكهرب ــت أس ــروش، وتثبي ــة 10 ق ــط بقيم ــي والمتوس ــق والعال ــد الفائ للجه

ــى 5 ســنوات قادمــة. ــة مــن 3 إل الصناعي
توفيــر مليــار جنيــه للمصدريــن خــالل شــهري مــارس وأبريــل 2020 لســداد جــزء مــن مســتحقاتهم، وفًقــا لآلليــات المتفــق عليهــا   •  
ــى  ــة المســتحقة عل ــة العقاري ــل ســداد الضريب ــك تأجي ــن(. كذل ــن عنهــا للمصدري ــادرة االســتثمار والســداد النقــدي المعل )مب
المصانــع والمنشــآت الســياحية لمــدة ثالثــة أشــهر، والســماح بتقســيطها عــن الفتــرات الســابقة، مــن خــالل أقســاط شــهرية 

لمــدة ســتة أشــهر.
ــز  ــار جنيــه لالســتثمار فــي البورصــة مــن جملــة برنامــج التحفي صــت الدولــة 20 ملي فــي مــا يتعلــق بمعامــالت البورصــة، خصَّ  •  
ل قــرار تحديــد  ــض مقابــل الخدمــات عــن عمليــات التــداول بالبورصــة بنســبة 20% وُعــدِّ المالــي البالــغ 100 مليــار جنيــه، كمــا ُخفِّ
عمــوالت السمســرة ورســوم قيــد األوراق الماليــة ومقابــل الخدمــات عــن عمليــات البورصــة لتخفيــض مقابــل الخدمــات بنســبة 
ــن األخــرى  ــن وأدوات الدي ــل خدمــات المقاصــة والتســوية لألســهم والســندات وصكــوك الدي ــض مقاب ــك ُخفِّ 17%، وكذل
لــت للمقيميــن حتــى بدايــة 2022، كمــا ُخّفضــت  بنســبة 20%، وُأعِفــي األجانــب مــن ضرائــب األربــاح الرأســمالية نهائًيــا، وُأجِّ

ضريبــة الدمغــة والضريبــة علــى توزيعــات األربــاح بنســبة 50% لتصــل إلــى 5% علــى الشــركات المقيــدة بالبورصــة.
ُرِفــع حــد اإلعفــاء الضريبــي مــن 8 آالف إلــى 15 ألــف جنيــه، وُخّفضــت شــرائح ضريبــة كســب العمــل، وكذلــك ُرِفعــت مكافــأة   •  
ــي والبحــث العلمــي، ومستشــفيات جامعــة األزهــر  ــم العال ــوزارة التعلي ــة التابعــة ل ــاز بالمستشــفيات الجامعي ــاء االمتي أطب

ــح 2200 جنيــه شــهرًيا. ــه، لتصب ــن 400 إلــى 700 جني ــراوح بي ــا بمــا يت التــي ُتصــرف حالًي
ــون  ــا ألحــكام قان ــة المســتحقة طبًق ت آجــال ســداد كل أو جــزء مــن الضريب ــدَّ ــة أو ُم ــم اإلقــرارات الضريبي ت آجــال تقدي ــدَّ ُم  •  
الضريبــة علــى الدخــل أو قانــون الضريبــة علــى القيمــة المضافــة أو كليهمــا، لمــدة ال تجــاوز ثالثــة أشــهر قابلــة للتجديــد لمــدة 
أخــرى مماثلــة، بالنســبة للمموليــن أو المســجلين فــي القطاعــات االقتصاديــة أو اإلنتاجيــة أو الخدميــة المتضــّررة مــن تداعيــات 
مواجهــة الفيــروس. وتشــمل هــذه القطاعــات: الطيــران، والســياحة واآلثــار )يتضمــن المطاعــم والمقاهــي(، والفنــادق 
ــات  ــة اإلعالن ــو حصيل ــي وه ــورد مال ــم م ــر بأه ــر الكبي ــبب التأّث ــالم )بس ــة واإلع ــة(، الصحاف ــياحية والفندقي ــآت الس )المنش
ــص لهــا بتشــغيل خدمــة  ــا المعلومــات، مــا عــدا الُمرخَّ ــة فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجي والتســويق(، والشــركات العامل
التليفــون األرضــي والمحمــول، وكــذا الشــركات العاملــة فــي المجــال الرياضــي، إلــى جانــب قطاعــات النقــل والمواصــالت 
وموّزعــي الســيارات، وقطــاع المستشــفيات، وكــذا المقــاوالت، باإلضافــة إلــى القطــاع الصناعــي )خاصــة الشــركات التــي 
تعمــل فــي مجــال التصديــر(، باســتثناء المنشــآت الصناعيــة العاملــة فــي القطــاع الغذائــي والدوائــي ومســتلزمات الرعايــة 
صــت 50 مليــار جنيــه لدعــم قطــاع الســياحة والفنــادق مــع خفــض تكلفــة االقتــراض إلــى %8.  الصحيــة والمنظفــات. وقــد ُخصِّ

ــا. ــي إلــى 3 مالييــن كمامــة يومًي كمــا ُضوِعفــت خطــوط إنتــاج الكمامــات لزيــادة اإلنتــاج المحلِّ
تخفيض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعر االئتمان والخصم 9.75% لدعم النشاط االقتصادي.  •  
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استطاعت  فقد  الذكر،  سابقة  االقتصادية  الخسائر  ورغم 
قطاعات اقتصادية التكّيف والتفاعل اإليجابي مع تداعيات 
وتكنولوجيا  االتصاالت  القطاعات  هذه  أهم  ومن  األزمة، 
والكيماوية  الدوائية  والصناعات  والزراعة  المعلومات، 
الدولة االستثنائية  والتشييد والبناء. وتوقعت وثيقة خطة 
انخفاض  كورونا،  أزمة  لمواجهة   2021/2020 لعام 
االستثمارات الكلية في 2021/2020 إلى 740 مليار جنيه 
 ،2020/2019 840 مليار جنيه متوقعة في  بنحو  مقارنة 
2021/2020 لتصل  العامة في  وتزايد نسبة االستثمارات 
المتوقعة  االستثمارات  80% من جملة  على  يزيد  ما  إلى 
األجنبية  الخاصة  االستثمارات  لتراجع  مباشرة  كنتيجة 

والمحلية مع أزمة كورونا.15

في الوقت نفسه، أتاحت أزمة كورونا مجموعة من الُفرص 
ل في تراجع فاتورة  يمكن االستفادة منها، ولعلَّ أهمها يتمثَّ
استيراد بعض السلع التي يتوقع انخفاض أسعارها العالمية 
أيًضا  هناك  والدواجن.  واللحوم  والسكر  الطعام  زيت  مثل 
والقيود  التجارة  نمو  الت  معدَّ تراجع  من  لالستفادة  فرصة 
مجاالت  في  وبخاصة  المحّلي،  التصنيع  بتعميق  الحمائية 
المتزايد  الطلب  لمواجهة  والدوائية  الغذائية  الصناعات 
ت(  )المؤقَّ االنخفاض  من  االستفادة  يمكن  كذلك  عليها. 
في السعر العالمي للبترول وانخفاض فاتورة استيراد الزيت 
فاتورة  انخفاض  وأيًضا  البترولية  المشتقات  وبعض  الخام 

الدعم.

الحكومية  مؤسساتها  بجميع  الدولة  لجهود  ونتيجة 
عت  توقَّ المدني،  والمجتمع  الخاص  والقطاع  والتشريعية 
المؤسسات الدولية لالقتصاد المصري مساًرا للنمو أفضل 
كما  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  دول  من 
فقد  المصرية.  الدولة  خذتها  اتَّ التي  باإلجراءات  أشادت 
أن  الدولي،  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  من  كلٌّ  أكد 
الت  التي حققت معدَّ المنطقة  الوحيدة في  الدولة  مصر 
نجاح  إلى  فيتش  وكالة  وأشارت  األزمة.  رغم  إيجابية  نمو 

عام  منذ  الدولة  تها  تبنَّ التي  االقتصادي  اإلصالح  سياسات 
اُتِخذت  التي  االحترازية  اإلجراءات  فاعلية  وإلى   2016
في  بور  آند  ستاندرد  مؤسسة  وأصدرت  األزمة.  لمواجهة 
أبريل 2020 قرارها باإلبقاء على التصنيف االئتماني لمصر 
 )B/B( مستوى  عند  هو  كما  واألجنبية  المحلية  بالعملتين 

مع اإلبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.

أصدرت   2020 ونوفمبر  وأغسطس  مايو  شهور  وفي 
االئتماني  التصنيف  باإلبقاء على  مؤسسة “موديز” قرارها 
مستوى  عند  هو  كما  واألجنبية،  المحلية  بالعملتين  لمصر 
المستقرة  المستقبلية  النظرة  على  أيًضا  اإلبقاء  مع   ”B2“
لالقتصاد المصري“Stable Outlook”، مما يعكس استمرار 
االئتماني  التصنيف  ومؤسسات  الدولية  المؤسسات  ثقة 
مع  اإليجابي  التعامل  على  المصري  االقتصاد  قدرة  في 
“موديز”  مؤسسة  خبراء  ثقة  ويعكس  “كورونا”،  أزمة 
ومحلليها في السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية 

إلدارة األزمة االقتصادية والصحية الحالية. 

وفي مايو 2020 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد 
الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة 
قدرها 2.772 مليار دوالر أمريكي، لتلبية احتياجات التمويل 
تفّشي جائحة  نتجت عن  التي  المدفوعات  لميزان  العاجلة 
تخفيف  على  السريع  التمويل  أداة  ستساعد  إذ  كورونا. 
احتياجات التمويل العاجلة، ولتخفيف التأثير السلبي لألزمة 
قته مصر. ومع نهاية  على استقرار االقتصاد الكلي الذي حقَّ
يونيو 2020 وافق الصندوق كذلك على منح ائتماني لمصر 
الوقت نفسه  12 شهًرا. في  بقيمة 5.2 مليار دوالر ألجل 
طرحت الحكومة المصرية سندات دوالرية بقيمة 5 مليارات 
دوالر على شرائح ثالث ألجل 4 سنوات و12 سنة و30 سنة.

النقد  لصندوق  األولى  المراجعة  في   2021 يناير  وفي 
الدولي لالتفاق الخاص بالمنح االئتماني لمصر بقيمة 5.2 
كورونا  لجائحة  السلبية  اآلثار  أن  المراجعة  أوضحت  مليار، 
نتيجة  المتوقع  من  أقل  كانت  المصري  االقتصاد  على 

خذتها الحكومة المصرية للتعامل مع جائحة كورونا تابع اإلطار )2(: ملخص لبعض السياسات والقرارات التي اتَّ  

إتاحــة مخصصــات ماليــة إضافيــة بنحــو 5.1 مليــار جنيــه خــالل العــام المالــي 2020/2019 لدعــم القطــاع الصحــي بالدولــة    •
ــة،  ــة والمســتلزمات الطبي ــة مــن األدوي ــة والحتمّي ــة االحتياجــات الملّح ــة، وتلبي بمختلــف مســاراته علــى مســتوى الجمهوري
وصــرف مكافــآت تشــجيعية لألطقــم الطبيــة والعامليــن بمنافــذ الحجــر الصحــي ومستشــفيات العــزل والمعامــل المركزيــة 

ــة اإلســعاف. ــي وهيئ ــد الوبائ ــَرق الترّص ــة ومعاونيهــم وِف ــَرق العمــل المركزي ــا بالمحافظــات وِف وفروعه
إتاحــة 5 مليــارات جنيــه إضافيــة لــوزارة التمويــن خــالل العــام المالــي 2020/2019 لتدبيــر االحتياجــات اإلضافيــة مــن القمــح   •  

ــن،  ــة للمواطني ــية والغذائي ــلع األساس ــر الس ــان توفي ــة، لضم ــلع التمويني والس
زيــادة االســتثمارات الحكوميــة بعشــرة مليــارات جنيــه إضافيــة خــالل العــام المالــي 2020/2019 علــى النحــو الــذي يســهم   •  
ديــن واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن.  فــي الحفــاظ علــى العمالــة، وســداد مســتحقات المقاوليــن والمورِّ
كمــا ُدِعــم بعــض القطاعــات االقتصاديــة بنحــو 10 مليــارات جنيــه، ســواًء كان ذلــك مــن خــالل تيســيرات ضريبيــة أو تمويــالت 
ــر المنتظمــة بواقــع 500 جنيــه لمــدة ثالثــة أشــهر مــن أبريــل حتــى يونيــو 2020،  إضافيــة. كمــا ُصِرفــت منحــة للعمالــة غي

ت هــذه المنحــة حتــى نهايــة العــام. وُمــدَّ
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إلى  ى  أدَّ ما  وهو  األزمة،  لمواجهة  الحكومية  اإلجراءات 
 .2021/2020 النمو لالقتصاد المصري في  رفع توّقعات 
يجب  والتي  المتوقعة  المخاطر  بعض  ُرصد  ذلك  ومع 
وعدم  الغموض  الستمرار  خاصة  بصفة  معها،  التعامل 
التأكد بخصوص مسار التعافي من الموجة الثانية للجائحة 
أهمية  التقرير  ويؤكد  والعالمي.  ي  المحلِّ المستوى  على 
مزيٍد  لتحقيق  والحوكمة  الهيكلية  اإلصالحات  استمرار 
من  ومزيد  الخاص،  القطاع  بقيادة  االحتوائي  النمو  من 
الشفافية بخصوص المشروعات المملوكة للدولة، وإتاحة 
قات  المعوِّ وإزالة  التنمية،  شركاء  لكل  متساوية  فرص 
البيروقراطية أمام القطاع الخاص. كما أشار التقرير إلى أن 
قدر  فيها  ض مصر ألوضاع  ُيعرِّ العام  الدين  ارتفاع مستوى 

من الهشاشة في ما يتعلق بظروف التمويل الدولية.16 

مع  بالتعاون  األمريكية  التنمية  لوكالة  دراسة  وفي 
رت سيناريوهات لالقتصاد المصري بعد  اإليكونوميست17 ُقدِّ
التزايد  الدراسة  عت  توقَّ إذ  جائحة كورونا حتى عام 2025، 
ي اإلجمالي ليبلغ %5.28  التدريجي لمعّدل نمو الناتج المحلِّ
السيناريو  وفي  األساسي،  للسيناريو  وفًقا   2025 في 
المتفائل يبلغ 5.7% في 2025، وفي السيناريو المتشائم 
يبلغ 5.22% في 2025. وبالنسبة لمعدل البطالة سيتراجع 
 %9.5 إلى  األساسي  السيناريو  في  ليصل  للدراسة  وفًقا 
 .2025 في   %8.1 المتفائل  السيناريو  وفي   ،2025 في 

خامًسا: مسار التنمية في مصر

مصر  رؤية  المستدامة:  التنمية  استراتيجية  الدولة  وضعت 
م  والُمنظَّ الحاكَم  اإلطاَر  ل  لُتشكِّ  2016 عام  في   2030
الدولة،  ذها  تنفِّ التي  وبرامجها  المرحلية  العمل  لخطط 
األممية  المستدامة  التنمية  أهداف  مع  تتسق  والتي 
وكذلك أجندة إفريقيا 18.2063 ويشير التقرير الطوعي الذي 
مته وزارة التخطيط في العام 2018 19 إلى أن  ته وقدَّ أعدَّ
المستدامة  التنمية  أهداف  بعض  في  تقدًما  قت  حقَّ مصر 
وما زالت تسعى الستكمال تحقيق بقية األهداف. أما تقرير 
أن  إلى  فيشير  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
لتتّبع  المتاحة  المستدامة  التنمية  أهداف  مؤشرات  نسبة 
أداء الدولة حتى نهاية عام 2018 تبلغ نحو 47.5%.20 ومع 
نقص البيانات الالزمة لقياس جميع المؤشرات فإن ما ِقْيَس 
السابع  الهدف  في  كان  إنجاز  معّدل  أفضل  أن  إلى  يشير 
األهداف:  وتليه  الطاقة،  من  االحتياجات  بتوفير  الخاص 
الثاني الخاص بالقضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي، 
والتاسع الخاص بإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود 
أقل  أما  االبتكار.  وتشجيع  للجميع  الشامل  التصنيع  وتحفيز 
األهداف تنفيًذا فهي الخاصة بالمدن والمجتمعات المحلّية 

المستدامة وكفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة.

الخاص  القطاع  التنمية، ظلَّ  بأدوار شركاء  ق  يتعلَّ ما  وفي 
بنحو  المتوقعة  مساهمته  خالل  من  الرائد  بالدور  يقوم 
المالي  العام  في  اإلجمالي  المحّلي  الناتج  من   %68
بعض  في   %90 من  بأكثر  ومساهمته   ،2022/2021
والبناء  والتشييد  التحويلية  الزراعة والصناعة  األنشطة مثل 
واألنشطة  والمعلومات  والسياحة  الداخلية  والتجارة 
الخاص  االستثمار  وأسهم  االجتماعية.  والخدمات  العقارية 
بنحو 52% من جملة االستثمارات في 2019/2018، ومن 
ع أن تصل هذه النسبة إلى 25% في العام المالي  المتوقَّ

 .2022/2021

بمجال  الخاصة  االستثمارات  في  الكبير  التزايد  وُيالحظ 
في  الفاخر  االسكان  وبخاصة  والعقارات،  اإلسكان 
الصناعة  في  االستثمار  نمو  وعدم  السكنية،  عات  المجمَّ
نمو  تواضع  إلى  ى  أدَّ ما  وهو  المطلوبة،  الت  بالمعدَّ
الصناعة مقارنة بالقطاعات األخرى. وفي ظل المشكالت 
التي واجهها قطاع الصناعة في الفترات السابقة، عملت 
ة  خذت عدَّ الحكومة على إصدار قانون جديد لالستثمار واتَّ
األعمال  إقامة  وقت  واختصار  األعمال  لتيسير  إجراءات 
أهمية  من  الرغم  على  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر  وإجراءاتها. 
استقرار  تعزيز  إلى  الرامية  االقتصادي  اإلصالح  عملية 
كبيرة  بصورة  ر  تأثَّ الخاص  القطاع  فإن  الكلي،  االقتصاد 
الت التضخم والزيادة في أسعار الفائدة،  نتيجة ارتفاع معدَّ
ى  وباألخص خالل السنوات من 2017 إلى 2019، مما أدَّ
بدء  أسعار  وارتفاع  االستثمار  عن  المستثمرين  عزوف  إلى 

النشاط التجاري أو توسعته.21

ورغم وجود قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
ووحدة بوزارة المالية متعلقة بهذا الشأن منذ 2010 فإن 
ت في هذا اإلطار محدودة، لذا أنشأ  المشروعات التي تمَّ
رئيس الوزراء في 2018 لجنة لتفعيل التشارك مع القطاع 
ر  الخاص، خاصة في مجال التعليم والمرافق العامة. كما تقرَّ
التراخيص والموافقات  باالنتهاء من  الجهات اإلدارية  إلزام 
والتصاريح، وأيًضا قرارات تخصيص األراضي الالزمة للمشروع 
المشروعات  الختيار  آلية  إيجاد  ضرورة  وتأكيد  الطرح،  قبل 
الدراسات  إجراء  مع  المشاركة،  أساس  على  ستتم  التي 
لت لجنة  الفنية والمالية الخاصة بتلك المشروعات. كما ُشكِّ
الالزمة  التشريعية  التعديالت  وإجراء  لدراسة  المالية  بوزارة 
ن  على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، والتي تتضمَّ
استحداث آليات جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص، وتوسيع 
كما  الخاص،  القطاع  من  لالستثمار  المتاحة  المجاالت 
وحدة  بإنشاء  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  قامت 
دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات 
الحكومية بهدف اختيار المشروعات المالئمة للشراكة بين 
والترويج  محددة،  معايير  وفق  والخاص  العام  القطاعين 
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الوحدة  مع  والتنسيق  للشراكة،  المرشحة  للمشروعات 
الخاصة بوزارة المالية

القطاع العام هناك  والقطاع  الخاص  القطاع  جانب  وإلى 
قوي  وجود  وله  للغاية  مهم  قطاع  وهو  التعاوني، 
العمالة  في  مهمة  إسهامات  وله  الدولية  الساحة  على 
ويقّدر  االجتماعية.  الحماية  تفعيل  والتشغيل، وكذلك في 
آالف جمعية   10 يقرب من  بما  التعاونيات في مصر  عدد 
تعاونية تعمل في عدة مجاالت إنتاجية واستهالكية، ويقّدر 
إجمالي عدد أعضائها بأكثر من 12 مليون مواطن، وحجم 
أعمالها يزيد على 50 مليار جنيه.22 وتخضع التعاونيات لعدة 
قوانين وعدة جهات اختصاص تنّظم نشاطها، ويتطلب هذا 
القطاع كثيَرا من العناية في تطوير القوانين المنظمة له 
ومحدودي  خاصة للشباب  ألعضائه،  المقدمة  والخدمات 

الدخل.

ومن الجدير بالذكر أنه في المراحل التي تكون فيها الحالة 
المجاالت،  بجميع  ضعيف  وضع  في  الدولة  في  التنموية 
فإن التعامل جزئًيا مع بعض األبعاد أو المستويات ال يجدى 
تقتحم  وجريئة  قوية  تنموية  دفعة  األمر  ويتطلب  كثيًرا، 
صاغها  التي  القوية  الدفعة  نظرية  وربما  المجاالت،  كل 
في  ميرفي  وطّورها   1943 عام  في  رودان23  روزنشتاين 
المصرية،  التجربة  في  الواقع  ُيثبتها  تبريرات  تقّدم   ،1989
في  خاصة  بصفة  متعددة،  سياسات  ت  تبنَّ الدولة  أن  ذلك 
مجال تحرير سعر الصرف، والتعامل مع دعم الطاقة، وتنفيذ 
مجاالت  في  التحتية  البنية  في  كبرى  قومية  مشروعات 

متعددة وعلى نطاق واسع كما ظهر في اإلطار )1(.

وتحقق  لالستمرار  قابل  مسار  في  التنمية  تنطلق  ولكي 
في  االستثمارات  من  معين  حجم  من  بدَّ  ال  ملموًسا،  أثًرا 
البنية التحتية يسبق أو يتواكب مع االستثمار في األنشطة 
المصرية  الدولة  ت  تبنَّ وقد  األخرى.  والخدمية  اإلنتاجية 
فإن  التمويل،  موارد  قصور  ومع  واضح.  بشكل  النهج  هذا 
تقليدية  وغير  متنوعة  تمويل  آليات  عن  والبحث  االقتراض 
أن  إلى  يشيران  والواقع  النظرية  إن  إذ  يبّرره،  ما  له  كان 
لجميع  الطريق  تمّهد  التي  هي  التحتية  البنية  مشروعات 
ِقَبل  من  فيها  واالستثمار  األخرى،  اإلنتاجية  األنشطة 

المستثمر المحّلي واألجنبي. 

في  واسع  نطاق  على  االستثمار  فإن  نفسه،  الوقت  في 
على  السوق  في  الطلب  ُينّشط  التحتية  البنية  مشروعات 
فيها،  االستثمار  يشّجع  مما  األخرى،  األنشطة  منتجات 
القومية  المشروعات  ت  أدَّ إذ  مصر،  في  حدث  ما  وهو 
ى إلى توليد  إلى تشغيل أعداد كبيرة من العمالة، مما أدَّ
دخول، ومن ثّم خلق طلب في السوق أنعش حركة اإلنتاج 
دفع  في  أسهم  مما  األخرى،  القطاعات  في  واالستثمار 
عجلة التنمية نتيجة حركة مضاعف الدخول والطلب. إن دور 
الحكومة مهم  وتدّخل  المرحلة  أساسي في هذه  الدولة 
خار، وعدم قدرة القطاع الخاص  لتعويض انخفاض معدل االدِّ

أرباًحا  تدّر عليه  التحتية والتي ال  البنية  على االستثمار في 
مناسبة في األجلين القصير والمتوسط، والتي ال يستطيع 

تدبير حجم االستثمار الضخم المطلوب لها. 

ومع ذلك، ونتيجة عمق المشكالت التنموية وتراكمها عبر 
سنوات طويلة، فإن هناك تحّديات كانت قائمة قبل بداية 
هذه التجربة التنموية وما زالت ضاغطة، وتسعى السياسات 
الحكومية المستقبلية إلى التعامل معها، للحفاظ على ما 
استقرار  وتحقيق  التحتية  البنية  مجال  في  إنجاز  من  تحقق 

ل هذه التحديات في اآلتي: االقتصاد الكلي. وتتمثَّ

فإن  التنمية،  لمتطلبات  المتزايدة  المالية  األعباء  مع   •
تمويل  مشكلة  من  تعاني  زالت  وما  كانت  مصر 
وانخفاض  المحلية  الموارد  ومحدودية  التنمية 
األجنبية  االستثمارات  تدّفق  وعدم  خار،  االدِّ الت  معدَّ
الت المطلوبة والمتوقعة. ومما يزيد من حدة  بالمعدَّ
الموازنة  عجز  ارتفاع  خار  االدِّ معدل  ضعف  مشكلة 
من  األكبر  النسبة  يستهلك  والذي  للدولة،  العامة 
موارد  على  الضغط  يزيد  ثمَّ  ومن  المحلية  المدخرات 
ي  التمويل المحلية. فقد ارتفع معدل االستثمار المحلِّ
عام  في   %16.7 من  طفيف  بشكل  اإلجمالي 
 ،2019/2018 عام  في   %18.2 إلى   2018/2017
ي اإلجمالي من %6.2  خار المحلِّ كما ارتفع معدل االدِّ
التمويل  فجوة  تضييق  إلى  ى  أدَّ مما   ،%10 إلى 
معدل  ارتفاع  ومع   ،%8.2 إلى   %10.5 من  المحلية 
خار القومي إلى 15.7%، تنخفض فجوة التمويل  االدِّ
خار  لالدِّ الت  المعدَّ هذه  فإن  ذلك  ومع   .%2.5 إلى 
المطلوبة  المستويات  عن  بعيدة  زالت  ما  واالستثمار 
ووفًقا  التنمية.24  مسار  في  نوعية  نقلة  لتحقيق 
من  االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزارة  لتوّقعات 
التمويلية لتصل إلى %6.4  الفجوة  المتوّقع أن تصل 
ي اإلجمالي في العام 2022/2021. من الناتج المحلِّ

في  واالستثمار  الصناعة  نمو  الت  معدَّ تواضع   •
الخاص، على  القطاع  التصنيع بصفة خاصة من جانب 
إذ  والتشغيل،  التنمية  في  التصنيع  أهمية  من  الرغم 
الصناعة من 4.8% في عام  تراجع معدل نمو قطاع 
2018/2017 إلى 3% في عام 2019/2018، ومن 
المتوّقع أن يصل إلى 2.1% في العام 2022/2021. 
الناتج  هيكل  تحليل  عن  تنتج  مالحظة  بذلك  ويرتبط 
إلى  وتشير   2019/2018 للعام  اإلجمالي  ي  المحلِّ
الناتج  في  مساهمة  األكثر  الثالثة  القطاعات  أن 
ي اإلجمالي في هذا العام )الصناعة التحويلية،  المحلِّ
القطاعات  ليست  والزراعة(  والتجزئة،  الجملة  وتجارة 
األكثر نمًوا، بل إنها القطاعات األقل نمًوا، مما يؤكد 
التحويلية والزراعة ودورهما  الصناعة  أهمية قطاعي 
ي  المحلِّ الناتج  نمو  الت  معدَّ رفع  في  الجوهري 

اإلجمالي، وتحقيق أهداف التنمية.
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تزايد القيود على أداء الصادرات: تؤثر الحواجز الجمركية   •
تعتبر  إذ  الصادرات في مصر،  أداء  الجمركية في  وغير 
الرسوم الجمركية الخارجية التي تفرضها مصر مرتفعة 
البسيطة  التعريفة  الدول، فُيعّد متوسط  ببقية  مقارنة 
تعتبر  ثّم  ومن   ،%19 مصر  في  بينما   %10 المطبقة 
العالم  في  للحماية  خاضع  اقتصاد  أكبر  ثاني  مصر 
بعد السودان، األمر الذي يقّوض من عملية المنافسة 
تؤثر  غير جمركية كبيرة  قيوًدا  أن هناك  المحّلية. كما 
وحظر  الفنية،  المتطلبات  مثل  الصادرات  أداء  في 

االستيراد وقيود التصدير.25

واإلنفاق  الدخل  بحوث  توضح  الفقر:  الت  معدَّ ارتفاع   •
للتعبئة  المركزي  الجهاز  ُيجريها  التي  واالستهالك 
كان  الفقر  معدل  أن  عامين،  كل  واإلحصاء  العامة 

يبلغ  كان  إذ   2009/2008 منذ  مستمر  بشكل  يتزايد 
21.6% ووصل إلى 32.5% في 2018/2017. وقد 
 ،%29.7 وبلغ   2020/2019 في  الفقر  معدل  تراجع 
عام   %6.2 من  المدقع  الفقر  معدل  تراجع  كذلك 
ويدّل   .2020/2019 عام   %4.5 إلى   2018/2017
الحماية  وإجراءات  الهيكلية  اإلصالحات  أن  على  ذلك 
األكثر  الفئات  على  مردودها  ُتحّقق  بدأت  االجتماعية 
احتياًجا من السكان، خاصة مع المشروعات المتعددة 
لتحسين مستوى معيشة الفقراء، ومن أهمها المشروع 
القومى لتنمية الريف المصرى »حياة كريمة« بتكلفة 
سنوات،  ثالث  على  جنيه  مليار   700 تتجاوز  إجمالية 
الريف وتنميتها من خالل  القرى المصرية في  لتطوير 
مشروعات في شتى المجاالت، وبصفة خاصة التعليم 

والصحة والبنية التحتية والتشغيل.  

اإلطار )3(: المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”

يهدف المشروع إلى تحقيق األهداف وتنفيذ األنشطة التالية خالل الفترة من 2020 إلى 2023:  •

تحسين المعيشة واالستثمار فى البشر )الحماية والرعاية االجتماعية/ سكن كريم/ وعي مجتمعي/ تأهيل ذوى اإلحتياجات   -
الخاصة(

تحسين مستوى خدمات البنية األساسية والعمرانية )صرف صحي/مياه شرب/ رصف طرق/ غاز/ كهرباء/ بريد(  -

تحسين جودة خدمات التنمية البشرية )التعليم/الصحة/ الخدمات الرياضية والثقافية(  -

التنمية االقتصادية والتشغيل )الشمول المالى/ قروض للمشروعات الصغيرة/ تدريب وتأهيل مهنى/ مجمعات صناعية/ تنمية   -
زراعية وسمكية(

تستهدف مبادرة "حياة كريمة" 4584 قرية تقع في 175 مركز و 20 محافظة   •

يبلغ إجمالي االستثمارات المستهدفة 700 مليار جنيه ويبلغ إجمالي المستفيدين 58 مليون مستفيد.  •

تبلغ جملة االعتمادات الموجهة لقرى المرحلة األولى 260 مليار جنية، وتقع فى 52 مركز في 20 محافظة  •

معايير أولويات المراكز لإلنضمام للمشروع:  •

نسبة سكان ريف المركز من جملة سكان المركز  -

نسبة فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز  -

نسبة فقراء أفقر ألفين قرية من جملة سكان ريف المركز  -

نسب تركز قرى مراكب النجاة  -

نسبة األسر التي يرأسها إناث: "معدل اإلعالة"  -

نسبة األميين من األفراد الذين عمرهم 15 عامًا أو أكثر  -

نسبة تراكز القرى ذات الطبيعة األمنية   -

نسبة األسر المحرومة من اإلتصال بشبكة عامة للصرف الصحي  -

نسبة األسر المحرومة من شبكة مياة عامة  -

من أهم المخرجات االستراتيجية المتوقعة للمشروع:  •

انخفاص متوسط معدل الفقر  -

تحسن مؤشر جودة الحياة )معدل إتاحة الخدمات األساسية(   -
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ح تحليل خصائص الفقر االرتباَط الكبير بين الفقر  ويوضِّ  
ح عبء المشكلة السكانية  وحجم األسرة، وهو ما يوضِّ
السكاني  النمو  معدل  وصل  إذ  مصر،  في  وتحّديها 
إلى  يتراجع  أن  قبل   2017/2016 في   %2.62 إلى 
أيًضا  التحليل  أوضح  كما   .2019/2018 في   %1.79
أن تواضع مستوى جودة التعليم وضعف قدرته على 
العوامل  أكثر  من  العمل  سوق  الحتياجات  االستجابة 
ي إلى االفتقار للمهارات  ارتباًطا بمخاطر الفقر، إذ يؤدِّ
خارج  متقطعة  هامشية  أعمال  في  واالنخراط 

المنشآت. 

شكل )3(:  تطّور نسب الفقر المدقع في الفترة من 2020-2019/2000-1999 (%)
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جدول )8(
تطّور نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني في مصر )%(

نسبة السنة
الفقر

نسبة السنة
الفقر

2009/200821.6201527.8

2011/201025.22018/201732.5

2013/201226.32020/201929.7
المصدر: هبة الليثى. "تحليل مؤشرات الفقر من واقع مسوح الدخل واالنفاق 

واالستهالك". المركز المصري للدراسات االقتصادية، 2019. 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. "نتائج بحث الدخل واإلنفاق 

واالستهالك 2020/2019.  

تابع اإلطار )3(: المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”

تحسن في معدل التغطية بالخدمات الصحية   -

تحسن في معدل التغطية بالخدمات التعليمية   -

تحسن اإلدارة المستدامة والتغطية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي  -

إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  -

توفير األالف من فرص العمل.  -

أدرجت األمم المتحدة مبادرة حياة كريمة ضمن أفضل الممارسات الدولية للعديد من األسباب: المبادرة لديها مستهدفات   •
كمية واضحة، قابلة للقياس وتتبع مستوى اإلنجاز، قابلة للتحقق لدخولها حّيز التنفيذ، توافر الموارد التي تضمن تنفيذها، 

لها نطاق زمنى محدد، وتتالقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية
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طويل  زمن  منذ  مصر  تعاني  اإلقليمية:  االختالالت   •
التنمية  مستوى  في  كبيرة  واختالالت  تفاوتات  من 
التعدادات  نتائج  ح  وتوضِّ واألقاليم.  المحافظات  بين 
المناطق  في  التنمية  صورة  ومؤشراتها  االقتصادية 
وقد  االقتصادية.  الناحية  من  المختلفة  الجغرافية 
ل  أوَّ واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  أجرى 
تعداد اقتصادي على مستوى األقاليم والمحافظات 
لعام 26,2013/2012 وتاله بعد خمس سنوات التعداد 

تتوافر  تكن  ولم   .2018/2017 لعام  االقتصادي 
ي  بيانات في السنوات السابقة عن توزيع الناتج المحلِّ
ر بشكل  ُيقدَّ الجغرافية، وكان  األقاليم  بين  اإلجمالي 
متابعة  فإن  ولذا  العمالة،  بيانات  باستخدام  تقريبي 
االقتصادي  للنشاط  الجغرافي  التوزيع  في  التطّور 
يقتصر على الفترة ما بين التعدادين، مع مالحظة أّنه 
إلى  ى  أدَّ التعداد  منهجية  في  التعديل  بعض  حدث 

تجّنب بعض أوجه القصور في تعداد 2013/2012.

ح اإلحصاءات في الجدول )9( أن محافظات الصعيد  وتوضِّ
كلها )10 محافظات(، أي جنوب الجمهورية بدًءا من الفيوم 
الناتج  من   %16 من  يقرب  بما  تسهم  كانت  أسوان،  حتى 
النسبة  وانخفضت   2013/2012 في  اإلجمالي  ي  المحلِّ
يسهم  حين  في   ،2018/2017 في   %12 من  أقل  إلى 
الوجه البحري والمحافظات الحضرية بما يقرب من 88% من 
إقليم  نسبة مساهمة  ارتفاع  ويالحظ  االقتصادي،  النشاط 
ومحافظات  الكبرى  القاهرة  حساب  على  السويس  قناة 
حدة  تخفيف  على  العمل  ضرورة  ذلك  ويعني  الصعيد. 
االختالالت اإلقليمية وباألخص بالنسبة لمحافظات الصعيد 
ه لهذه المنطقة، مع  رغم الجهود واالستثمارات التي ُتوجَّ
مالحظة أن هذا التحليل يقتصر على مؤشر واحد وهو توزيع 

ي اإلجمالي بين األقاليم والمحافظات. الناتج المحلِّ

مثل  وتفصياًل  تحديًدا  أكثر  أخرى  مؤشرات  استخدمنا  وإذا 
البيانات  ح  توضِّ المختلفة  المحافظات  في  األجر  متوسط 
الصعيد هي  أن خمس محافظات في   )10( الجدول  في 
أقل المحافظات من ناحية متوسط األجر، وأن المحافظات 
ز بالنشاط السياحي و/أو نشاط البترول )مثل البحر  التي تتميَّ
األحمر ومطروح( هي األعلى أجًرا. ومع ذلك ُيالحظ بصفة 
عامة أن التفاوتات في األجور ليست قوية، إذ يمّثل أعلى 
الفقر  نسبة  تبلغ  وبينما  أجر.  أقل  ضعف   3.3 أجر  متوسط 
في بورسعيد أقل من 8% فإنها تبلغ في أسيوط %66.7 

أي ما يزيد على 8 أضعاف النسبة في بورسعيد.27

جدول )9(
ي اإلجمالي* )%( نسبة مساهمة األقاليم فى الناتج المحلِّ

2013/20122018/2017اإلقليم االقتصادي

44.541.9القاهرة الكبرى

14.218.1اإلسكندرية

12.811.2الدلتا

12.617.5قناة السويس

8.25.9جنوب الصعيد

5.74.0شمال الصعيد

2.01.4وسط الصعيد
ي على مستوى األقاليم. (*) يجب مالحظة أن نشاط الحكومة والهيئات االقتصادية يستبعد من قيمة الناتج المحلِّ

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. نتائج التعداد االقتصادي 2018/2017.
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التحديات  أهم  ومن  االقتصادية:  البيانات  قواعد   •
قواعد  التنمية في مصر مشكلة ضعف  تواجه  التي 
البيانات االقتصادية، وهو ما ُيسفر عن ضعف القدرة 
متقدمة،  وتخطيط  تحليل  مناهج  استخدام  على 
لبدائل  المتوقعة  باآلثار  التنبؤ  على  القدرة  وضعف 
السياسات المختلفة. وتعاني منظومة قواعد البيانات 
االقتصادية في مصر عدًدا من المشكالت، لعلَّ أهمها 
ناحية مدى تغطيتها  المتاحة، من  باإلحصاءات  يرتبط 
لجميع  األنشطة، وكذلك غياب المعلومات عن بعض 
المؤشرات المهمة مثل توزيع الدخل واألرصدة المتاحة 
للمجتمع. ولعل المشروع القومي للبنية المعلوماتية 
المكانية  المعلوماتية  للبنية  الوطني  المركز  وإنشاء 
البيانات  قواعد  تطوير  في  فاعل  بشكل  سُيسهم 
بين  الفعال  الربط  إلى  يؤّدي  بما  إلكترونًيا  وربطها 
جميع مؤسسات الدولة وتطوير أدائها، ومن ثمَّ في 
اإلصالح اإلداري وحوكمة الجهاز اإلداري للحكومة. 

منظومة القيم والوعي المجتمعي: من أهم التحديات   •
الراهنة التي تواجه المجتمع المصري منظومة القيم 
والتي  األخيرة  الفترة  في  سلبيات  من  اعتراها  وما 
تنعكس بشكل خطير على أهم موارد الدولة، وهي 

بشكل  المشكلة  هذه  وتنعكس  البشرية.  الموارد 
قيمة  تراجع  مثل  االقتصادية  المتغيرات  على  مباشر 
بأهمية  الوعي  وضعف  واإلنتاجية  واإلتقان  العمل 
االستهالك  في  واإلفراط  العام  المال  على  الحفاظ 
وهو  خار،  لالدِّ الميل  وانخفاض  الفئات  بعض  عند 
االقتصادي  األداء  تطّور  في  مباشر  بشكل  يؤثر  ما 
والقدرة الكامنة على النمو، لذلك ُأطِلَقت استراتيجية 

بناء اإلنسان ويجري تفعيلها.

التي  والحقائق  كورونا  أزمة  فرضتها  التي  التحديات   •
ن  كمكوِّ للمخاطر  التحّوط  وأهمية  عنها  كشفت 
هذه  وأهم  وسياساتها.  التنمية  منهج  في  رئيسي 
الحقائق أن التغيرات المناخية واألوبئة مرتبطة ارتباًطا 
وثيًقا بالتنمية االقتصادية، وأهمية البنية التحتية في 
التعليم  وأهمية  جغرافًيا،  وانتشارها  الصحة  قطاع 
التحتية  البنية  المواطنين، وأهمية  الوعي لدى  ورفع 

في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 

عمل  برنامج  أن  إلى  السياق  هذا  في  اإلشارة  وتجدر   
ن أهداًفا وبرامج رئيسية  الحكومة 2018-2022 يتضمَّ
يطرح  إذ  السابقة،  التحديات  مع  للتعامل  وفرعية 

جدول )10(
متوسط األجر الشهري ونسبة السكان تحت خط الفقر محافظات مصر )2018/2017(

متوسط األجر الشهري المحافظة
)باأللف جنيه(

نسبة 
السكان تحت 

خط الفقر 
الوطني

متوسط األجر المحافظة
الشهري )باأللف 

جنيه(

نسبة السكان تحت 
خط الفقر الوطني

المحافظات 6952جنوب سيناء
الحدودية 

51.5% في 
المتوسط

280324.3الشرقية

270526.0المنوفية6681البحر األحمر

268151.5الوادى الجديد6446مطروح

26229.4الغربية6126السويس

259215.2الدقهلية6053شمال سيناء

258547.7البحيرة45797.6بورسعيد

252914.6دمياط415631.1القاهرة

239434.4بنى سويف383121.8اإلسكندرية

230517.3كفر الشيخ380846.2أسوان

220754.7المنيا376634.0الجيزة

220555.3األقصر325732.4االسماعيلية

219026.4الفيوم300741.2قنا

206159.6سوهاج299120.1القليوبية

متوسط 282266.7أسيوط
الجمهورية

349632.5

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك 2018/2017.
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لتحسين  برامج  خالل  من  التمويل  موارد  لزيادة  رؤية 
من  االستفادة  وتعظيم  الضريبي،  التحصيل  كفاءة 
الدولي، وتعزيز مشاركة صندوق مصر  التمويل  فرص 
السيادي مع الصناديق السيادية ومؤسسات التمويل 
بين  بالمشاركة  التمويل  في  والتوسع  الكبرى، 
القطاع العام والقطاع الخاص. كما يتضّمن مجموعة 
برامج لتعميق الصناعة والنهوض بمستويات التشغيل 
والحّد من الزيادة السكانية، وأيًضا لمعالجة التفاوتات 
أكثر  باعتباره  الصعيد  تنمية  على  والتركيز  اإلقليمية 
رئيسي  وبرنامج  سيناء  وكذلك  احتياًجا،  األقاليم 
في  اإليجابية  القيم  لنشر  وبرنامج  البيئي  للتحسين 

المجتمع.

سادًسا: سياسات دعم مسار التنمية 
في مصر

اإلصالح  مسيرة  استكمال  إلى  المصرية  الحكومة  تسعى 
الهيكلي من خالل التركيز على األنشطة اإلنتاجية، وبصفة 
خاصة الصناعة، وتهيئة بيئة األعمال ليضطلع القطاع الخاص 
بدوره الطبيعي في هذه األنشطة، وتفعيل الشراكة بين 
نقص موارد  لمواجهة  وتنشيطها،  الخاص  والقطاع  الدولة 
العام.  الدين  على  الضغط  وتخفيف  الدولة  لدى  التمويل 
وتستهدف الحكومة دفع مشروعات المشاركة مع القطاع 
القطاعات،  من  عديًدا  لتشمل  دائرتها  وتوسيع  الخاص، 
تنظيم  قانون  على  الالزمة  التشريعية  التعديالت  وإجراء 
للتعاقد  آليات جديدة  الخاص، واستحداث  القطاع  مشاركة 

مع القطاع الخاص. 

المشاركة  نطاق  توسيع  المفيد  من  يكون  قد  أّنه  كما 
الخاص في  القطاع  لمشاركة  ما  آلية  إيجاد  والتفكير في 
تكون  وال  دائم.  مؤسسي  إطار  في  للتنمية،  التخطيط 
مشاركة القطاع الخاص من خالل أشخاص، وإنما من خالل 
التجارية  والغرف  الصناعات  اتحاد  مثل  المختلفة،  تنظيماته 
واتحادات المستثمرين والنقابات. إن مثل هذه اآللية تتيح 
للقطاع الخاص أن يتفاعل مع الحكومة بشكل أفضل في 
والقيود  المجتمعية  واألولويات  التنمية  أهداف  تفّهم 
القطاع  تعّوق  التي  المشكالت  طرح  وأيًضا  الحاكمة، 
الخاص عن االستثمار في الصناعة والتوافق بخصوص آليات 

حّل هذه المشكالت. 

التحديات  التفاوت الكبير في الدخول يعّد أحد  إن استمرار 
أهم  أحد  الضريبية  السياسة  وتعّد  مواجهتها،  يجب  التي 
بعض  الدولة  أجرت  وقد  التفاوت،  هذا  معالجة  أدوات 
 ،2020 مايو  الدخل،  على  الضريبة  قانون  في  التعديالت 
المطلوب  من  زال  وما  الضريبة.  تصاعدية  زيادة  اتجاه  في 

االتجاه  نفس  في  التعديالت  من  مزيد  قادمة  مرحلة  في 
وزيادة حّد اإلعفاء الضريبي. من المهم أيًضا وضع سياسة 
واضحة وتعامل أقوى مع االختالالت الجغرافية، وهي ما 
التنمية ويمكن  زالت قائمة وواضحة وتشّكل أحد تحديات 
أن تؤثر في التماسك االجتماعي للدولة كما تقّيد قدراتها 

وإمكاناتها االقتصادية. 

وتسعى الحكومة المصرية إلى الحّد من االرتفاع المتزايد 
عنه  نتج  والذي  الخارجي،  أو  الداخلي  سواء  الدين،  في 
ارتفاع في خدمة الدين، من خالل تعزيز إدارة الدين العام 
تعزيز  إلى  باإلضافة  المتزايد،  االرتفاع  هذا  على  للسيطرة 
رفع  وكذلك  بها،  الخاصة  القدرات  وبناء  المخاطر  إدارة 

القدرات المتعلقة بالتحليل والتوقعات المالية. 

ثمَّ  ومن  األخيرة  الفترة  في  تنموية  إنجازات  مصر  قت  حقَّ
في  غاية  أمًرا  ُتعّد  وزيادتها  اإلنجازات  هذه  حماية  فإن 
األهمية. وفي هذا السياق فإن المقارنة بين جدوى تكلفة 
االستعداد للمخاطر، وتكلفة معالجة عواقبها تعّد من أهم 
البنك  ويوصي  وتقييمها.  تقديرها  يجب  التي  المفاضالت 
وندرة  اليقين  عدم  ظل  في  المخاطر  تحليل  بأن  الدولي 
االقتصادية  السياسات  صميم  في  يقع  أن  يجب  الموارد 
تحليلًيا  إطاًرا  الدولي  البنك  ويقترح  العامة28.  والسياسات 
لمواجهة المخاطر يتمثل في: 1( تقييم األهداف األساسية 
إلدارة المخاطر ومحّفزاتها. 2( تفّهم البيئة التي تطرأ فيها 
المخاطر. 3( مكّونات إدارة المخاطر: اإلعداد والتكيف مع 
الرئيسية  العوائق  تقييم   )4 واإليجابية.  السلبية  األحداث 
 )5 المخاطر.  إدارة  عند  والمجتمعات  األفراد  تواجه  التي 
يكون  وقد  الجماعي.  والعمل  للجماعات  الممكن  الدور 
هذا  في  الدولي  البنك  بمقترحات  االسترشاد  المفيد  من 
المجال. ويمّثل اكتساب المعرفة وتراكم المعلومات مكوًنا 
احتوائها  أهمية  مع  المخاطر،  إدارة  مكّونات  في  أساسًيا 
واستخدام  األمور،  على  والحكم  التقييم  عنصري  على 

التكنولوجيا الحديثة في مجال االتصاالت. 

إن توافق العالم كله حالًيا على سياسة التعايش مع جائحة 
كورونا، ألّنها قد تمتد زمنًيا فترة طويلة، يتطلب االستثمار 
في البشر من خالل الصحة والتعليم، واالستثمار في البنية 
السياق  هذا  وفي  االجتماعي.  األمان  وشبكات  التحتية، 
ح  توضِّ  2018/2017 لعام  االقتصادي  التعداد  نتائج  فإن 
سلم  أدنى  في  يقع  الصحة  نشاط  في  األجر  متوسط  أن 
هذا  أهمية  مع  يتعارض  ما  وهو  االقتصادية،  األنشطة 
العدوى،  لمخاطر  فيه  العاملين  وتعّرض  الحيوي  القطاع 
ى إليه من انخفاض جودة الخدمات الصحية بشكل  وما أدَّ
ُيعالج  التي  الحكومية  المؤسسات  في  وبخاصة  ملحوظ، 
فيها متوّسطو ومنخفضو الدخول. ومن ثمَّ فإن رفع دخول 
األولويات  إحدى  يّمثل  الصحي  القطاع  في  العاملين 
المهمة التي يجب أن تؤخذ في االعتبار. في الوقت نفسه، 
الشمول  مجال  في  الدفع  ضرورة  كورونا  أزمة  أظهرت 



المالي لتيسير تدفق النشاط االقتصادي والخدمات بشكل 
تدعيًما  ذلك  ويتطلب  األزمات.  أوقات  في  حتى  طبيعي، 
وتكنولوجيا  االتصاالت  مجال  في  التحتية  للبنية  كبيًرا 
الدولة.  أنحاء  كل  لتشمل  جغرافًيا،  وانتشارها  المعلومات 
ومن ناحية أخرى استثمار الفرصة التي أظهرتها األزمة في 
أهمية التكنولوجيا الرقمية واالتصاالت في تنفيذ كثير من 
األنشطة، مثل التعليم عن ُبعد واستخدام المدارس بشكل 
مختلف لتخفيف الزحام والتكّدس. كما أن تجربة العمل من 
المنزل في فترة اإلجراءات االحترازية ألزمة كورونا جديرة 
بالبحث، لتوسيع تطبيقها في المجاالت التي تسمح بذلك. 

وكشفت أزمة جائحة كورونا عن أمور كثيرة تقتضي تغيير 
بعض األولويات والسياسات، خاصة مع النقص الكبير في 
المجتمع  وموارد  واألفراد  الخاص  والقطاع  الدولة  موارد 
واالقتراض.  الخارجية  المعونات  فرص  وتقّلص  عام،  بشكل 
العام  اإلنفاق  على  فقط  األولويات  تغيير  ينعكس  وال 
وزيادة نسبة اإلنفاق على الصحة والبحث العلمي والبيئة، 
وإنما أيًضا على األنشطة االقتصادية وبصفة خاصة الزراعة 
الذاتي  االكتفاء  من  أدنى  حد  لتأمين  والطاقة،  والصناعة 
تحليلية  دراسات  ذلك  ويتطلب  االستراتيجية.  السلع  من 
األولويات  تقدير  وكيفية  التوجهات،  هذه  تحقيق  آلليات 
األمر  يقتضي  وربما  االقتصاد.  في  المطلوبة  والتوازنات 
أيًضا توجيه اهتمام مناسب إلحالل الواردات لبعض السلع 
االستراتيجية، ومنها مستلزمات اإلنتاج التي يمكن أن يسبب 
نقُصها توقف بعض األنشطة. ويتبقى األمر األساسي وهو 
كيفية توجيه القطاع الخاص لالستثمار في هذه األنشطة 

بالمستويات المطلوبة.

وتسعى الحكومة المصرية خالل السنوات القليلة القادمة 
لإلصالح  الوطني  البرنامج  من  الثانية  المرحلة  تطبيق  إلى 
األولى  للمّرة  ويستهدف  واالجتماعي،  االقتصادي 
وهادفة،  جادة  هيكلية  بإصالحات  الحقيقي  االقتصاد 
إنتاجًيا،  اقتصاًدا  ليصبح  المصري  االقتصاد  مسار  بتحويل 
يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في االقتصاد 
فرص  وخلق  االحتوائي  النمو  تشجيع  أجل  من  العالمي، 
وتطويرها  اإلنتاج  أنماط  وتنويع  والمنتج،  الالئق  العمل 
الصناعة  وتوطين  األعمال  وبيئة  االستثمار  مناخ  وتحسين 
المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، ومن ثّم تحقيق 
التنمية االقتصادية المستدامة والنمو االقتصادي الشامل 
إلى  فت  ُصنِّ محاور،  ستة  البرنامج  ويتضّمن  والمستدام، 
بالتركيز  المصري  االقتصاد  إعادة هيكلة  رئيسي هو  محور 
بيئة  ُمكّملة هي:  وأخرى  الحقيقي  االقتصاد  على قطاع 
سوق  مرونة  في:  الخاص  القطاع  دور  وتنمية  األعمال 
البشري  المال  رأس  المهني،  التدريب  ورفع كفاءة  العمل 
المالي  الشمول  االجتماعية(،  الحماية  الصحة،  )التعليم، 
والحوكمة  العامة  المؤسسات  كفاءة  التمويل،  وإتاحة 

والتحول الرقمي.  

كما تضمن المحور األول والرئيسي ثالثة قطاعات إنتاجية 
وفًقا  الهيكلية،  اإلصالحات  لبرنامج  رئيسية  أولوية  ذات 
أجل  من  الخاص  القطاع  مع  وبالتوافق  الدولة  ألهداف 
والقطاعات  األعمال،  بيئة  وتطوير  االستثمار  تشجيع 
وقطاع  الزراعة،  قطاع  في:  تتمّثل  دت  ُحدِّ التي  اإلنتاجية 
الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع االتصاالت 
المحاور  تنفيذ  مع  ويتوازى  المعلومات،  وتكنولوجيا 
القطاعات  دعم  الهيكلية  اإلصالحات  لبرنامج  المختلفة 
لة والداعمة للقطاعات اإلنتاجية، والقادرة  الخدمية الُمكمِّ
بين هذه  األجنبي من  النقد  على خلق فرص عمل وتوفير 
وقطاع  والبناء،  التشييد  وقطاع  اللوجستيات،  القطاعات: 

السياحة. باإلضافة إلى تعزيز االقتصاد األخضر.

لإلصالح  الوطني  البرنامج  من  الثانية  المرحلة  وتقوم 
في  تتمثل  إصالحية،  منظومات  خمس  على  االقتصادي 
األداء  تطوير  منظومة  التشريعية،  اإلصالحات  منظومة 
واللوجستيات،  النقل  كفاءة  تحسين  منظومة  الحكومي، 
ومنظومة  المالي،  والشمول  التمويل  تطوير  منظومة 
الديموغرافيا وتحسين خصائص السكان. ويستهدف البرنامج 
 2024/2023 المالي  العام  وبحلول  الثانية  مرحلته  في 
و%7،   6 بين  ما  يتراوح  االقتصادي  للنمو  معدل  تحقيق 
ي  رفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلِّ
وقطاع   ،%12 إلى  الزراعة  وقطاع   ،%15 إلى  اإلجمالي 
في  البرنامج  ويسعى   .%5 إلى  والتكنولوجيا  االتصاالت 
نفس العام إلى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يتراوح 
ما بين 3 و5 مليارات دوالر، وزيادة نسبة الصادرات الصناعية 
الصادرات  إجمالي  من  التكنولوجي  المكّون  مرتفعة 
الصناعية لتصل إلى 7%. ويقوم البرنامج على زيادة الفائض 
ي اإلجمالي ليصل إلى %2،  لي كنسبة من الناتج المحلِّ األوَّ
ي ليصل  وتقليص العجز الكلي في الموازنة من الناتج المحلِّ
إلى 5.5%، كذلك تقليص دين أجهزة الموازنة العامة ليصل 

ي اإلجمالي. إلى 84.5% من الناتج المحلِّ

باهتمام  االجتماعي  الجانب  يحظى  نفسه،  الوقت  في 
لإلصالح  الوطني  البرنامج  من  الثانية  المرحلة  خالل  متزايد 
المصرية  الحكومة  تستهدف  إذ  واالجتماعي،  االقتصادي 
خالل العام المالي 2023/ 2024 زيادة اإلنفاق على الدعم 
والمنح والحماية االجتماعية، لتصل إلى 355.5 مليار جنيه، 
والمساهمة  جنيه،  مليار  إلى 91.6  التموينية  السلع  ودعم 
في صناديق المعاشات لتصل إلى 201 مليار جنيه، والدعم 
النقدي من خالل برنامج تكافل وكرامة بقيمة 21 مليار جنيه. 



الفصل الثالث

الحماية االجتماعية:

نحو عقد اجتماعي أكثر شمواًل وتمكيًنا في مصر
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شهدت السنوات األخيرة تحواًل أساسًيا في توّجه الحماية 
االجتماعية من التوجه اإلغاثي الذي كان يقتصر على مجرد 
التوجه  إلى  المجتمع  في  احتياًجا  األكثر  الفئات  مساعدة 
الحقوقي، والذي يعتبر الحماية االجتماعية جزًءا ال يتجزأ من 
اإلنسان وفًقا  أحد أهم حقوق  باعتباره  التنمية،  الحق في 
لسنة  التنمية  في  الحق  بخصوص  المتحدة  األمم  إلعالن 
1986، إذ ُتعتبر الحماية االجتماعية حًقا يجب كفالته لكل 
البشر طوال حياتهم. وقد جاءت منصة الحماية االجتماعية 
بموجب   2012 في  الدولية  العمل  منظمة  طرحتها  التي 
التحول  هذا  عن  جلًيا  تعبيًرا   202 رقم  عنها  الصادر  القرار 
التوجه،  هذا  على  وبناًء  االجتماعية.  الحماية  توّجه  في 
أصبح من المنطقي اعتبار الحماية االجتماعية أحد مسارات 
فقد  المستدامة.  والتنمية  االجتماعية  العدالة  تحقيق 
االجتماعية  الحماية  عن  الدولية  العمل  منظمة  تقرير  أشار 
أنها  االجتماعية حق، وتعّرف على  الحماية  أن  إلى   2017
منع  أو  من  للحدِّ  مة  الُمصمَّ والبرامج  السياسات  مجموعة 
ككل،  اإلنسان  حياة  دورة  مدار  على  والهشاشة  الفقر 
لألطفال،  مة  الُمقدَّ والمنافع  المزايا  تشمل  ثمَّ فهي  ومن 
اإلعاقة،  العمل،  إصابات  البطالة،  األمومة،  حماية  األسر، 
للجميع.1  والشاملة  العمومية  الصحية  الرعاية  عن  فضاًل 
مجاالت  كل  مع  تتقاطع  االجتماعية  فالحماية  ثمَّ  ومن 
السياسات العامة. وتنقسم برامج الحماية االجتماعية إلى 
نمطين أساسيين: وهما البرامج التي تستند إلى مساهمات 
المستفيدين المالية واشتراكاتهم، مثل التأمينات االجتماعية 
اشتراكات  تعتمد على  التي ال  والبرامج  الصحي،  والتأمين 
البرامج  وبالتحديد  منها،  للمستفيدين  مالية  ومساهمات 
ه للفئات األكثر احتياًجا في المجتمع مثل جميع  التي تتوجَّ
الدولة  لها  تتحمَّ والتي  االجتماعية،  المساعدات  أشكال 
عبر  منها  جزًءا  المجتمع  ى  ويتولَّ مسؤوليتها،  باعتبارها 

التكافل االجتماعي. 

الحماية  يعتبر  والذي  ذاته،  الحقوقي  التوجه  إطار  وفي 
تتضح  االجتماعية،  العدالة  لتحقيق  الطرق  أحد  االجتماعية 
االجتماعية  الحماية  برامج  في  التمكين  مكّون  أهمية 
والعدالة  اإلنصاف  لتحقيق  األساسية  المعابر  أحد  باعتباره 
تأهيل  الصلة  ذات  التمكين  ُأسس  أهم  ومن  االجتماعية، 
الفئات األكثر احتياًجا لالنخراط في سوق العمل عبر برامج 
بمظال  شمولهم  إلى  والسعي  النشط،  العمل  سوق 
التأمينات  مثل  المساهمات،  ذات  االجتماعية  الحماية 
االجتماعية والتأمين الصحي الشامل. فبرامج سوق العمل 
تنقل  أن  تستطيع  التي  الوسيطة  الحلقات  إحدى  النشط 
االجتماعية،  المساعدات  برامج  مربع  من  المستفيدين 
إلى  منها،  المستفيدين  اشتراكات  إلى  تستند  ال  والتي 
مربع برامج الحماية االجتماعية التي تستند إلى مساهمات 
والتأمين  االجتماعية  التأمينات  وبالتحديد  المستفيدين، 
األكثر  الفئات  تمكين  في  تلعبه  الذي  الدور  عبر  الصحي، 

احتياًجا وإخراجهم من دائرة الفقر والِعَوز.

الحماية االجتماعية كحق هي أحد أسس العقد االجتماعي 
تستهدف  عمومي،  طابع  وذات  والدولة،  المواطن  بين 
ن األفراد من التحّول  الجميع، لها ُبعد تنموي واضح، مما يمكِّ
شبكات  أما  العمل.  سوق  في  واالنخراط  منتجة  لطاقات 
شامل،  عام  طابع  ذات  ليست  فإنها  االجتماعي،  األمان 
ولكنها تستهدف المجموعات األكثر احتياًجا في المجتمع، 
ذو  تنموي ملموس  أثٌر  تقدمه  لما  يكون  ال  الغالب  وفي 
طابع مستدام. كما أنه في ظل سياقات ثقافية معينة، قد 
ل العالقة بين مقّدم المساعدة االجتماعية ومتلقيها  تتحوَّ
إلى عالقة منفعة، إذ ُيحجم المتلقون عن السعي لتحسين 
ظروفهم واالكتفاء بتلقي المساعدات من هنا وهناك مما 
االجتماعية  للمساعدات  المخصصة  للموارد  استنزاًفا  يمّثل 
التقليل من  يعني  ال  ما سبق  إن  ُيذكر.2  تنموي  عائد  دون 
عنها،  للتخلي  والدعوة  االجتماعي  األمان  شبكات  أهمية 
ولكن يعني وضعها في إطار منظومة حمائية ذات طابع 
أولى،  ناحية  من  حقوقي  منظور  إلى  تستند  شمولي، 
مع  وتتوافق  ثانية،  ناحية  من  البشر  تمكين  إلى  وتسعى 
لتحقيق  أساسًيا  معبًرا  وتمّثل  المستدامة  التنمية  أهداف 

العدالة االجتماعية من ناحية ثالثة.

حًقا  االجتماعية  الحماية  اعتبار  في  التحول  هذا  ويتوافق 
العالمي  البشرية  التنمية  تقرير  في  ورد  ما  مع  عمومًيا 
المعنون بـ”ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر – أوجه عدم 
المساواة في القرن الحادي والعشرين” بشأن ضرورة العمل 
على  الحصول  ن  تتضمَّ والتي  المعززة،  اإلمكانات  على 
واالستفادة  التعليمية،  وكذلك  الجّيدة  الصحية  الخدمات 

الفعالة من التكنولوجيا، مما يؤدي إلى تمكين البشر.3 

وعلى صعيد التواكب مع األحداث الراهنة والمتمثلة في 
انتشار فيروس كورونا المستجد عبر العالم، برز دور شبكات 
على  البشر  قدرة  تعزيز  في  وبرامجها  االجتماعية  الحماية 
مواجهة الصدمات، وكُثر الحديث عن مدى قدرة البلدان، عبر 
القائمة أو من خالل حزم جديدة،  الحماية االجتماعية  حزم 
العالمي  الوباء  آثار  الناس في مواجهة  على تعزيز قدرات 
السلبية على الحياة ككل، سواء ما يتعلق بالنظم الصحية 
المتأثرة.  المجاالت  أو بحالة االقتصاد والعمل، وغيرها من 
معا”  كلنا   – اإلنسان  وحقوق  “كورونا  تقرير  صدور  ويمّثل 
في  المطلوبة  المنهجية  على  مؤشًرا  المتحدة  األمم  عن 
أساس  على  األولويات  تحديد  وكذلك  الوباء،  مع  التعامل 
منظور حقوقي. فقد ُأِشير في مطلع التقرير إلى أن حقوق 
لجائحة  االستجابات  صياغة  في  رئيسي  مفتاح  اإلنسان 
كورونا على كلٍّ من مستوى الصحة العامة، واألثر الواسع 
فاألساس   ، ثمَّ ومن  معيشتهم،  ومستوى  البشر  حياة  في 
هو ضمان الرعاية الصحية لكل فرد والحفاظ على الكرامة 
اإلنسانية. كما أن االستجابات للجائحة ال بدَّ أن تنصبَّ على 
األكثر  الفئات  َمن  أهمها  أساسية  تساؤالت  مع  التعامل 
معاناة؟ ولماذا؟ وما الذي يمكن القيام به من أجل تخفيف 

هذه المعاناة؟4
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أواًل: اإلطار العام للحماية 
االجتماعية في مصر

الحماية االجتماعية: مدخل حقوقي وتنموي   .1
متكامل 

انطلق التغيير الجذري في فلسفة الحماية االجتماعية من 
التنمية  2014، وأهداف  أساسية، هي دستور  منابع  ثالثة 
2030. وقد حفل  2030، ورؤية مصر  المستدامة األممية 
بقضايا  المتعلقة  المواد  من  كبير  بعدد   2014 دستور 
سواء  ومتكامل،  واسع  منظور  من  االجتماعية  الحماية 
المستهدفة  للفئات  أو  االجتماعية  الحماية  لقضايا  بالنسبة 
المجتمع  “يقوم  على  ت  نصَّ الدستور  من   8 فالمادة  منها. 
العدالة  بتحقيق  الدولة  وتلتزم  االجتماعي،  التضامن  على 
يضمن  بما  االجتماعي  التكافل  ُسبل  وتوفير  االجتماعية 
الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينّظمه 
بتحقيق  الدولة  التزام  على   9 المادة  زت  وركَّ القانون”. 
ضح أن كاًل  تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز. وكما يتَّ
متا إطاًرا شاماًل للحماية االجتماعية  8 و9 قدَّ من المادتين 
االجتماعية.  العدالة  بتحقيق  الخاص  الهدف  صدد  في 
لتحسين  كمدخل  األساسية  بالخدمات  االهتمام  برز  كما 
بالصحة  المتعلقتين  18 و19  المواد  المواطنين في  حياة 
للتأمين  تناولها  في  واضحة   17 المادة  وجاءت  والتعليم. 
االجتماعي والضمان االجتماعي وتوفير معاش للعمالة غير 
المساواة  قضايا  لتعالج   11 المادة  جاءت  كما  المنتظمة. 
بين الذكور واإلناث مع اإلشارة إلى توفير الرعاية والحماية 
والنساء  والمسّنة  المعيلة  والمرأة  والطفولة  لألمومة 

األشد احتياًجا.5 

مع   2030 األممية  المستدامة  التنمية  أهداف  وتعاملت 
أولها  األهداف،  من  عدد  عبر  االجتماعية  الحماية  قضية 
هدف القضاء على الفقر بكل أشكاله وفي كل مكان، إذ 
ُنظم  تصميم  الهدف ضرورة  الثالثة من هذا  الغاية  شملت 
تغطية  تحقق  وتنفيذها،  للجميع  مناسبة  اجتماعية  حماية 
الثاني  الهدف  تعامل  ة. كما  الهشَّ والفئات  للفقراء  كبيرة 
الغذائي  األمن  قضايا  مع  الجوع  على  بالقضاء  المتعّلق 
بضمان  بالصحة  الخاص  الثالث  الهدف  وُعني  والتغذية. 
تغطية صحية شاملة. أما الهدف الثامن الخاص بتعزيز النمو 
التشغيل  تناول  فقد  واالحتوائي،  المستدام  االقتصادي 
يتمّتع  الذي  الالئق  العمل  وباألخص  والمنتج،  الكامل 
الصحي  والتأمين  االجتماعية  التأمينات  خالل  من  بحماية 
الشامل. وأخيًرا الهدف العاشر المتعّلق بالحدِّ من التفاوت 
غايته  زت  ركَّ إذ  بينها  ما  البلدان وفي  داخل  والال مساواة 
الرابعة على ضرورة تبّني سياسات مالية وسياسات حماية 

اجتماعية ُتحقق المساواة.

للتنمية  الوطنية  األجندة  تضّمنت  نفسه  الوقت  في 
عديًدا   2030 مصر  رؤية  لتفصيل  جاءت  والتي  المستدامة 

ومنها  االجتماعية  بالحماية  العالقة  ذات  األهداف  من 
“االرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى 
للحماية  متكاملة  منظومة  توفير  خالل  من  معيشته”، 
التعامل  في  شمولي  منهج  تبّني  جرى  وقد  االجتماعية. 
مع الحماية االجتماعية طبًقا لما ورد في األجندة، وتأكيد 
أن األجندة الوطنية للتنمية المستدامة تسعى إلى تطوير 
ُتحقق  االجتماعية  للحماية  وشاملة  متكاملة  منظومة 
واالستدامة،  بالشمول  وتتسم  والعدالة،  اإلنصاف  معايير 
الحياة  جودة  لرفع  المستدامة  التنمية  أهداف  مع  وتتفق 
برامج  على  وترتكز  تمييز.  دون  اختالفهم  على  للمواطنين 
األمان  وشبكات  الشامل،  والصحي  االجتماعي  التأمين 
سوق  وبرامج  والعينية(،  النقدية  )المساعدات  االجتماعي 
العمل. وتستهدف تأمين رأس المال البشري وتعزيز قدرته 
على مواجهة األزمات وإدارة المخاطر ومقاومة الصدمات. 
الفقيرة  للفئات  األساسية  الحاجات  توفير  تستهدف  كما 
المساعدات  برامج  خالل  من  معيشتهم  مستوى  وتحسين 
وبذلك  المتعددة.  الفقر  أسباب  ومواجهة  االجتماعية، 
الحماية من منظور حقوقي على أساس  تنطلق سياسات 
المجتمع،  داخل  المساواة  عدم  صور  من  للحدِّ  المواطنة 
أو  السّن  أو  الجغرافي  اإلقليم  أو  النوع  ناحية  من  سواء 
القدرات  بناء  تعّد عملية  الوطنية،  االعاقة. ووفًقا لألجندة 
خالل  من  االجتماعية  الحماية  توفير  في  أساسًيا  مكوًنا 
لتوليد  المهارات  وإكساب  والصحة  التعليم  على  التركيز 

ة للدخل.  فرص عمل ُمدرِّ

للتنمية  الوطنية  واالستراتيجية  الدستوري  اإلطار  م  ويقدِّ
مع  للتعامل  المطلوب  األساس   2030 مصر   - المستدامة 
ص غايته  قضية الحماية االجتماعية من منظور شمولي، تتلخَّ
النهائية في تحقيق العدالة االجتماعية من خالل االنتقال 
توسيع  على  والعمل  التمكين،  عبر  للعدالة  الحماية  من 
خيارات المواطنين من خالل تعزيز قدراتهم وتمكينهم من 
الحماية  وظائف  ج  وتتدرَّ د  وتتعدَّ والموارد.  لألصول  النفاذ 

االجتماعية لتشمل التالي:6 

تخفيف  خالل  من   protective الحمائية  الوظيفة   •
النقدي  الدعم  تقديم  طريق  عن  بالحرمان  الشعور 
وتقترب  الحرمان،  من  تعاني  التي  للفئات  والعيني 

هذه الوظيفة من فكرة اإلغاثة.

تجّنب  خالل  من   preventive الوقائية  الوظيفة   •
التأمينات  بتوسيع شبكات  الحرمان،  أسر  الوقوع في 

خار وصناديقه. االجتماعية وأنظمة ْ االدَّ

الوظيفة التعزيزية promotive من خالل تعزيز القدرات   •
مثل  دخل،  على  الحصول  إلى  يؤدي  بما  والتمكين 
برامج األشغال العامة وغيرها من برامج عمل السوق 

النشط.

التدرج  يجري  إذ   transformative التحويلية الوظيفة   •
نحو اإلنصاف والشمول والتمكين. 
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الحماية االجتماعية في مصر: تحوالت على   .2
طريق اإلصالح االجتماعي

اجتماعية  حماية  شبكات  بها  التي  البلدان  من  مصر  ُتعّد 
واسعة النطاق وذات تاريخ طويل، سواء كانت قائمة على 
التأمينات  قوانين  مثل  للمستفيدين  المالية  المساهمات 
إلى  تعود  والتي  الصحي،  التأمين  وقوانين  االجتماعية 
الستينيات من القرن الماضي، أو غير قائمة على اشتراكات، 
مثل برامج دعم الغذاء والتي تعود إلى عقود طويلة مضت، 

وكذلك، المساعدات االجتماعية بأنواعها. 

ال  مصر  في  االجتماعي  األمان  شبكات  أن  والحقيقة 
أخرى،  شبكات  فهناك  الحكومية،  الشبكات  على  تقتصر 
فالجمعيات األهلية في مصر ذات تاريخ طويل في تقديم 
العون والدعم للفقراء، يضاف إليها الدور الذي لعبته -وما 
زالت تلعبه- المؤسسات الدينية اإلسالمية والمسيحية في 
غير  الشبكات  عن  المساعدات. فضاًل  وتقديم  الفقراء  دعم 
ر عن متانة قيم رأس المال االجتماعي  الرسمية، والتي تعبِّ
الدوارة  الجمعيات  والمتمثلة في  المصري،  المجتمع  في 
الجيرة  عالقات  على  القائم  سواء  المتبادل،  والدعم 
القطاع  يقوم  كما  العمل.  في  الزمالة  أو  السكن  في 
مسؤوليته  إطار  ضمن  الصدد  هذا  في  مهم  بدور  الخاص 
االجتماعية، عبر اهتمامه بقضايا الصحة والتعليم وغيرها من 
الواسع.  بمفهومها  االجتماعية  الحماية  تعّزز  التي  القضايا 
الخاص  القطاع  شركات  من  كثيًرا  أن  بالذكر  الجدير  واألمر 
أنشأت مؤسسات أهلية تابعة لها بغرض مأسسة مبادرات 
المسؤولية االجتماعية، وتسهيل القدرة على بناء الشراكات 
سواء مع مؤسسات الدولة المعنية أو الجمعيات األهلية 
المختّصة. وجدير بالذكر أيًضا أنه في إطار سياسات تطوير 
الحكومية  السياسات  تدعم  االجتماعي،  األمان  شبكات 
خالل  من  الجوع  لمكافحة  المصرية  المجتمعية  التجربة 
مؤسسة “بنك الطعام المصري” وهي مؤسسة أهلية غير 
وقد  مصر.  في  الجوع  على  القضاء  هدفها  للربح،  هادفة 
شهد عام 2019 مساعدة البنك لنحو 3.5 مليون أسرة ضمن 
ما  توفير  عن  فضاًل  والموسمي،  الشهري  اإلطعام  برنامج 

يقرب من 3 ماليين وجبة مدرسية لعدد 24 مدرسة.

وقد عانت نظم الحماية االجتماعية القائمة على االشتراكات 
في  لت  تمثَّ الماضية،  العقود  خالل  جّمة  مشكالت  من 
مما  المالية،  االستدامة  مشكالت  أو  التغطية  محدودية 
جعل كثيًرا من المشتركين يعتمدون مثاًل في الرعاية الصحية 
على إنفاقهم الشخصي،7 على النحو الذي أظهره التحليل 

م في الفصل األول من هذا التقرير.  الُمقدَّ

وقد استدعى المردود التنموي المحدود لشبكات الحماية 
االجتماعية المتعددة  إعادة النظر في وضعيتها المؤسسية 
السنوات  خالل  إدارتها  وأسلوب  ومواردها  ووظائفها 
 ،2016 العام  منذ  السنوات  شهدت  وبالفعل  األخيرة، 
االقتصادي  لإلصالح  الوطني  البرنامج  تبّني  أعقاب  في 
واالجتماعي، تحواًل عميًقا في فلسفة الحماية االجتماعية 

إحداث  التحول  هذا  ركائز  أهم  من  كان  وقد  مصر.  في 
إصالح تشريعي يمّثل أساًسا متيًنا لخريطة حماية اجتماعية 
رصد  ويمكن  التمكين.  النهائية  غايته  احتوائي،  طابع  ذات 

بعض مالمح هذا التحول في التالي:

قانون جديد  التشريعية في صدور  اإلصالحات  تمثلت   •
للتأمينات االجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وقانون 
التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. وفي ما 
لتوحيد  اتجاه  هناك  االجتماعية،  بالمساعدات  يتعلق 
تشريعات التحويالت النقدية للفئات األكثر احتياًجا في 
مطروح  قانون  مشروع  هناك  وبالفعل  واحد،  تشريع 

للنقاش. 

لم تكن خطوة اإلصالح التشريعي الوحيدة، بل سبقها   •
تقوم  التي  المبادئ  جملة  في  تغيير  الحقيقة  في 
ما  وهو  ككل،  االجتماعية  الحماية  منظومة  عليها 
تبّنيها.  جرى  التي  التشريعي  اإلصالح  فلسفة  َحَكم 
والحوكمة  واإلنصاف  والتغطية  الشمول  فمبادئ 
كانت مبادئ حاكمة لكلٍّ من فلسفة قانون التأمين 

الصحي الشامل وقانون التأمينات االجتماعية. 

األمان  شبكات  بها  تعمل  التي  الفلسفة  تعديل   •
التضامن  وزارة  عبر  مة  الُمقدَّ سواء  االجتماعي 
الداخلية،  والتجارة  التموين  وزارة  أو  االجتماعي، 
ضمان  أوّلها:  التالي:  في  التعديالت  هذه  ت  وتجلَّ
النقدية  التحويالت  تذهب  ال  حتى  االستهداف  صحة 
التمكين  اعتبار  ثانيها:  مستحقيها،  غير  إلى  والعينية 
من  التضامن  وزارة  تقّدمه  ما  في  أساسًيا  مكوًنا 
النقدية وبرامج  التحويالت  للربط بين  برامج، والسعي 
الشمول  ثالثها:  واالجتماعي،  االقتصادي  للتمكين 
ناحية  من  احتياًجا  األكثر  االجتماعية  الفئات  لجميع 
يسهم  بما  األفقر،  الجغرافية  المناطق  على  والتركيز 
مراجعة  على  العمل  رابعها:  اإلنصاف،  تحقيق  في 
الحق في االستحقاق بشكل دوري لضمان اإلنصاف 
صل  يتَّ وخامسها:  االجتماعية،  المساعدات  توزيع  في 
وبرامج  النقدية  التحويالت  بين  الربط  على  بالعمل 
مع  شراكات  عبر  مّرة  ألّول  النِشط  العمل  سوق 
أهلية،  أو  حكومية  كانت  سواء  المعنية،  الجهات 
س لشراكة  بما يدفع مسار التمكين من ناحية، وُيؤسِّ
المدني  والمجتمع  الحكومة  الثالثة:  القطاعات  بين 

والقطاع الخاص من ناحية أخرى. 

مراعاة  عبر  االجتماعية  الحماية  نطاق  توسيع   •
أو  التعليم  أو  الصحة  في  سواء  العامة،  السياسات 
احتياًجا،  األكثر  للفئات  وغيرها  التشغيل،  أو  اإلسكان 
ومن أبرز األمثلة برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، 
برنامج تطوير العشوائيات والمناطق غير اآلمنة، برنامج 
المنتظمة،  غير  للعمالة  واالجتماعية  الصحية  الرعاية 
ى ذلك إلى دمج الحماية  وغيرها من البرامج. وقد أدَّ
العامة  السياسات  صنع  عملية  في  االجتماعية 
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بشكل واضح، كما أن هذا التحّول أتاح الفرصة للربط 
والسياسات  االقتصادية  السياسات  صنع  بين  الوثيق 

االجتماعية. 

وتتوافق هذه التحوالت على المستوى الوطني إلى حد 
االجتماعية  الحماية  فلسفة  في  الجذري  التحّول  مع  كبير 
بالخطاب التنموي الدولي باعتبارها حًقا ذا طابع احتوائي، 
تها األجندة الوطنية للتنمية  وهي نفس المنهجية التي تبنَّ
لت هذه التحوالت نقلة  المستدامة – رؤية مصر 2030. وقد مثَّ
نوعية في وظائف الحماية االجتماعية من الوظيفة الحمائية 
والتعزيزية.  الوقائية  الوظائف  إلى  اإلغاثي  الطابع  ذات 

ثانًيا: خريطة برامج الحماية 
االجتماعية في مصر

تتسم خريطة الحماية االجتماعية بالتشّعب والتنّوع، ويمكن 
نظم  األول:  القسم  أساسيين:  قسمين  إلى  تقسيمها 
الحماية االجتماعية وبرامجها التي ال تستند إلى مساهمات 
الرعائي  الدور  إطار  في  تقع  ولكنها  المالية،  المستفيدين 
األمان  شبكات  في  تتمثل  والتي  للدولة  والحمائي 
وبرنامج  االجتماعي  الضمان  معاشات  مثل  االجتماعي، 
تكافل وكرامة، وكذا البرامج المكّملة لها مثل فرصة وحياة 
في  والمتمّثل  العيني  الدعم  إليها  يضاف  وغيرها.  كريمة 
بطاقات التموين وكروت الخبز وبرنامج التغذية المدرسية، 
أما القسم الثاني: نظم الحماية االجتماعية وبرامجها التي 
واشتراكاتهم  المالية  المستفيدين  مساهمات  على  تعتمد 

مثل التأمينات االجتماعية والتأمين الصحي. 

سمت هذه الخريطة بضعف التكامل بين مكّوناتها،  وقد اتَّ
م بعدد ُمباَلغ فيه من  كما أن كل مكّون من مكوناتها ُنظِّ
القوانين، مما أدى إلى انخفاض كفاءة المنظومة ككل، 
الت اإلنفاق عليها. وبناء على ذلك، كان ال  رغم ارتفاع معدَّ
بدَّ من إحداث إصالحات عميقة في هذه المنظومة، كان 
على رأسها اإلصالح التشريعي سابق اإلشارة إليه. وما زالت 
الحماية  برامج  إطار  في  تجري  القانونية  المراجعة  عملية 
تكافل  أو  االجتماعي  الضمان  سواء  األخرى،  االجتماعية 
للتحويالت  د  موحَّ قانون  مشروع  طرح  خالل  من  وكرامة، 

النقدية. 

وبرامج  سياسات  صياغة  على  الوزارات  من  عدد  ويقوم 
وزارة  وبالتحديد  وتنفيذها،  مصر  في  االجتماعية  الحماية 
الداخلية،  والتجارة  التموين  ووزارة  االجتماعي،  التضامن 
والتنمية  التخطيط  ووزارة  والسكان،  الصحة  ووزارة 
االقتصادية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة 

المشروعات  تنمية  جهاز  إلى  باإلضافة  العاملة،  القوى 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما توجد مؤسسات 
للطفولة  القومي  المجلس  مثل  محددة،  بقضايا  معنية 
القومي  واألمومة، والمجلس األعلى لإلعاقة، والمجلس 
للمرأة. وال تقتصر األطراف الفاعلة في الحماية االجتماعية 
الدينية  المؤسسات  فهناك  الحكومية،  المؤسسات  على 
خالل  من  موارد  من  ئه  تعبِّ ما  عبر  والمسيحية  اإلسالمية 
الزكاة والعشور لإلنفاق على الفقراء، والمؤسسات األهلية 
مثل بنك الطعام ومصر الخير واألورمان وغيرها، والتي تقوم 
بدور رعائي واسع النطاق عبر إمداد الفئات الفقيرة بالغذاء 
القطاع  يمّول  الحياة، كما  والملبس وغيرها من أساسيات 
الخاص جزًءا من هذه الخدمات الرعائية. وأخيًرا الشبكات غير 

الرسمية للحماية االجتماعية.

نظم الحماية االجتماعية التي ال تستند إلى   .1
اشتراكات مالية

إلى  تستند  ال  التي  االجتماعية  الحماية  نظم  تشتمل 
وما  االجتماعي  األمان  شبكات  على  مالية  اشتراكات 
م للفئات  تشمله من جميع المساعدات االجتماعية التي ُتقدَّ
االقتصادي،  بالتمكين  المعنية  والبرامج  احتياًجا،  األكثر 
نتيجة  سواء  اإلغاثي،  الطابع  ذات  الطارئة  والمساعدات 

كارثة عامة أو جزئية بمنطقة ما أو أسرية.

1-1 شبكات األمان االجتماعي

مها  تقدِّ التي  االجتماعية  الحماية  أشكال  وتتنوع  تتعدد 
وزارة التضامن االجتماعي لتشمل المساعدات االجتماعية، 
والتي تأخذ شكل معاشات شهرية مثل الضمان االجتماعي 
احتياًجا،  األكثر  لأُلسر  وتتوجه  وكرامة،  تكافل  ومعاش 
خاصة  سنوية  وإما  شهرية  مساعدات  إما  إليها  يضاف 
باألطفال، من أجل ضمان استمرارهم في التعليم، فضاًل عن 
احتياًجا.  األكثر  الفئات  من  وغيرهم  المعاقين  استحقاقات 
عام  في  النقدي  الدعم  من  المستفيدين  عدد  بلغ  وقد 
وزيرة  لبيان  وفًقا  أسرة  مليون   3.8 أشكاله  بكل   2020
التضامن االجتماعي أمام مجلس النواب في فبراير 2021، 
بعد نقل 1.7 مليون مستفيد من معاش الضمان االجتماعي 
ح الشكل )1( تطّور اإلنفاق على  إلى تكافل وكرامة. ويوضِّ
 2013-2012 من  الزمنية  الفترة  عبر  النقدي  الدعم  برامج 
نمًوا   2012 من  السنوات  شهدت  إذ   ،2020-2019 إلى 
متتالًيا في اإلنفاق على برامج الدعم النقدي من 3.6 مليار 

جنيه إلى 18.5 مليار جنيه.
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1-1 - 1 معاش الضمان االجتماعي

 2010 لسنة   137 رقم  االجتماعي  الضمان  قانون  م  ينظِّ
وهو  المساعدات،  من  النوعية  هذه  استحقاق  شروط 
القانون الذي حلَّ محّل قانون الضمان االجتماعي رقم 30 
لسنة 1977. وقد نصَّ القانون 137 لسنة 2010 على حق 
الفرد واألسرة الفقيرة في الحصول على مساعدات الضمان 

البحث  خالل  من  واألسرة  الفرد  حالة  د  وُتحدَّ االجتماعي، 
مؤشرات  من  عدد  على  المعَتِمد  الميداني  االجتماعي 
االستهداف، والتي تشمل الدخل والتعليم وعدد أفراد األسرة 
والعمل وحالة السكن والحالة الصحية )العجزة والمعاقين( 
وتمّثل  المطلقة(.   – األرملة   – )اليتيم  االجتماعية  والحالة 
الخدمات  من  عدد  بها  مظلة  االجتماعي  الضمان  خدمات 
.)1( رقم  لإلطار  وفًقا  والطارئة  الدورية  بين  تتراوح  التي 

نحو  االجتماعي  التضامن  وزارة  توّجه  أن  بالذكر،  وجدير 
في  انعكس  قد  المستهدفة  الفئات  تمكين  على  العمل 
قانون الضمان االجتماعي سابق اإلشارة إليه، إذ ُنصَّ على 
أن تتوّلى مديريات التضامن االجتماعي مساعدة كل األفراد 
واأُلسر المستفيدة على االنخراط في مجال اإلنتاج بالوسائل 

أو  إنتاجي  مشروع  إلقامة  منحة  تقديم  التدريب،  التالية: 
المساعدة  المقّرر،  الضمان  استحقاق  استمرار  مع  خدمي 
في الحصول على قروض صغيرة إلقامة مشروعات إنتاجية 
األدوات  بعض  على  الحصول  في  المساعدة  خدمية،  أو 
جّدية  إبراز  في  ورغبة  العمل.  من  تمّكن  التي  واآلالت 
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شكل )1(: الدعم النقدي )برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان االجتماعي – مليار جنيه(

. www.mof.gov.eg المصدر: وزارة المالية

اإلطار )1(: خدمات نظام الضمان االجتماعي في مصر

المســاعدات الشــهرية الضمانيــة والتــي ُتصــرف لألســر الفقيــرة وفًقــا لدراســة حالــة األســرة االقتصاديــة واالجتماعيــة. تختلــف   •  
قيمــة هــذه المســاعدات وفًقــا لعــدد أفــراد األســرة، إذ تبــدأ مــن 323 جنيًهــا للفــرد الواحــد حتــى 450 جنيًهــا شــهرًيا ألربعــة 

أفــراد مــن األســرة.
المســاعدات االســتثنائية، مســاعدات ُتصــّرف مــرة واحــدة خــالل العــام لأُلســر المســتفيدة مــن قانــون الضمــان االجتماعــي،   •  
وهــي مخصصــة لمصروفــات التعليــم، وتختلــف قيمتهــا مــن مرحلــة دراســية إلــى أخــرى. فمثــاًل تبلــغ للطفــل الملَتحــق بريــاض 
ــد قيمــة  ــم المتوســط، بشــرط أال تزي ــة التعلي ــب فــي مرحل ــه للطال ــى 300 جني ــه، وتصــل إل ــة 100 جني ــال أو الحضان األطف
المســاعدة خــالل العــام علــى 500 جنيــه مصــري. مــن ضمــن المســاعدات االســتثنائية أيًضــا مصروفــات الجنــازة ومصروفــات 

ــة الُملّحــة.  الوضــع والحــاالت الطارئ
ــو  ــام أو مجهول ــال األيت ــى ســن 18، وفــي حــاالت محــددة، وهــم األطف معــاش الطفــل، وهــو معــاش يصــدر للطفــل حت  •  
ــا أو المســجون أو المســجونة  ــن قانوًن ــت، أطفــال المحتجزي ــة أو المطّلقــة إذا تزوجــت أو توفي النســب، أطفــال األم المعيل

ــهر.  ــن ش ــل ع ــدة ال تق لم
م ألبنــاء المســتفيدين مــن المســاعدات الضمانيــة، بواقــع 40 جنيًهــا للفــرد، وبحــد أقصى  المنحــة الدراســية الشــهرية التــي ُتقــدَّ  •  

200 جنيــه لعــدد خمســة أفــراد خــالل العــام الدراســي. 
المشروعات الضمانية للمساعدة على االنخراط في سوق العمل.  •  

التعويضــات، وهــي متنوعــة للغايــة، وتتعامــل مــع الكــوارث التــي تلحــق بالمواطنيــن، ســواء فرديــة أو جماعيــة مثــل التصّحــر   •  
ــا. وغيره

المصدر: وزارة التضامن االجتماعي.

20.0
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السعي لتمكين هذه اأُلسر، ُنصَّ في القانون على توقف 
رفض  إذا  المستحق،  االجتماعي  الضمان  مساعدات  جميع 
المعنية  المؤسسات  أو  المعاهد  بأحد  االلتحاق  المستفيد 
بالتأهيل والتدريب أو االنخراط في مجال اإلنتاج بأي وسيلة 
ر الرفض ثالث مرات  من الوسائل السالف اإلشارة إليها، وتكرَّ
بغير عذر مقبول، أو عند التحقق من القدرة على الكسب بما 

ال يقل عن ضعف قيمة المساعدة.

القانون  نصَّ  التحقق،  وضمان  االستهداف  لضبط  وتحقيًقا 
بيانات  قاعدة  االجتماعي  التضامن  بوزارة  تنشأ  أن  على 
وما  واأُلسر،  باألفراد  الخاصة  البيانات  بها  ل  ُتسجَّ مركزية 
بيانات  ث  وُتحدَّ أنواعها،  بكل  عليه من مساعدات  يحصلون 
الخاصة  البيانات  بقواعد  ربطها  خالل  من  القاعدة  هذه 
األحوال  ومصلحة  االجتماعي  للتأمين  القومية  بالهيئة 
الجهات  وعلى  المعنية،  الجهات  من  وغيرها  المدنية 
التضامن  وزارة  من  المعتَمدة  الحكومية  وغير  الحكومية 
بالوزارة أو  المركزي  ُتبلغ مركز المعلومات  االجتماعي أن 
اإلقليمي بإحدى مديرياتها بما يتوافر لديها من معلومات 
وبيانات تتعّلق بما صرفته أو تصرفه نقًدا أو عيًنا ألي فرد 
في  التوّجه  هذا  ظهور  ورغم  ذلك.8  طلب  متى  أسرة  أو 
قانون الضمان االجتماعي والسعي لمأسسته، فإن تطبيقه 
ربما  عديدة،  بشكل جدي ألسباب  يتحقق  لم  فّعال  بشكل 
يكون أهمها غياب مبادرات التمكين االقتصادي بما يشّجع 
على  القائمين  ويلزم  فيها،  االنخراط  على  المستفيدين 
تطبيق القانون بتفعيل النصوص ذات الصلة. والحقيقة أن 
ارتبط  والتمكين  المشروطية  قضايا  في  التفكير  استعادة 
منظومة  إلصالح  الساعية  العامة  السياسة  في  بالتغيير 
المساعدات االجتماعية وتحديثها، والذي بدأ بالشروع في 

برنامج تكافل وكرامة عام 2015. 

برنامج تكافل وكرامة للتحويالت النقدية   2-1-1
المشروطة وغير المشروطة

إصالحات  لتحقيق  السعي  إطار  وفي   2015 عام  منذ 
برنامج  الحكومة تطبيق  بدأت  اقتصادية واجتماعية كبيرة، 
وكان  وكرامة،  تكافل  وهو  االجتماعية،  للحماية  موّسع 
المكلف به وزارة التضامن االجتماعي وبتمويل مشترك بين 
اآلن  وبات  بدايته،  في  الدولي  والبنك  المصرية  الحكومة 
م  ل تموياًل كاماًل من ِقَبل الموازنة العامة للدولة. ُصمِّ ُيموَّ
تكافل على أنه برنامج تحويالت نقدية مشروطة، يوفر دخاًل 
لمساندة األسر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 سنة، 
البداية 325  لألسرة في  النقدية  التحويالت  وكانت قيمة 
األطفال  عدد  على  تعتمد  زيادة  مع  شهرًيا،  مصرًيا  جنيًها 
وفًقا  شهرًيا  طفل  لكل  مبلغ  د  ُحدِّ إذ  تعليمهم،  ومستوى 
في  لمن  جنيًها   140 بها:  يوجد  التي  التعليمية  للمرحلة 
االعدادية  المرحلة  لمن في  جنيه  الثانوية، و100  المرحلة 
و80 جنيًها لمن في المرحلة االبتدائية، و60 جنيًها لألطفال 
من  بدًءا  أقصى،  بحد  لطفلين  سنوات،   6 إلى   5 سن  من 

الفرصة  إتاحة  أجل  3 أطفال، من  أن كان  بعد   2019 يناير 
النمو  معدل  من  والحّد  الفقيرة،  األسر  تغطية  من  لمزيد 
في  االنتظام  في  متمثلة  المشروطية  وكانت  السكاني. 
الدراسة بالنسبة لألطفال، والقيام بالمتابعة الصحية الدورية 
لهم، وكذلك لألمهات الحوامل في وحدات الرعاية الصحية 
السنة  البرنامج استطاع في  بالذكر أن هذا  األولية. وجدير 
إلى  ارتفعت  مستفيد،  آالف   510 استهداف  منه  األولى 
كبيرة.  قفزة  ل  مثَّ مما   ،2017 في  ألًفا  و280  مليونين 
صحة  من  التحقق  ضرورة  برزت  البرنامج،  تقييم  إطار  وفي 
االستهداف، وبالفعل ُروجعت كل البيانات واسُتعين بجملة 
المستحقين،  غير  واسُتبعد  الوقت،  ذلك  في  اآلليات  من 
 2019 عام  في  المستحقين  عدد  وصل  لذلك،  ونتيجة 
تحويل  وبعد  ومستفيد،  ألف مستفيدة  و990  مليون  إلى 
تكافل  إلى  االجتماعي  الضمان  معاش  من  المستفيدين 
الدعم  برامج  من  المستفيدين  رقم  إجمالي  بلغ  وكرامة، 

النقدي  3.8 مليون أسرة في 2021.

ويستهدف برنامج تكافل النساء بشكل خاص، إذ تبلغ نسبة 
المستفيدين من النساء %90 من اإلجمالي. والحقيقة أن 
في  سواء  سابقة  تجارب  من  ثبت  أنه  ذلك،  وراء  الفكرة 
أمريكا الالتينية أو جنوب شرق آسيا، وكذلك في مصر، أن 
تسليم النساء التحويالت النقدية يؤدي إلى إنفاق أكبر على 

التغذية.9 

برنامج  في  االستهداف  منهجيات  من  عدد  ق  ُطبِّ وقد 
تكافل وكرامة، شملت االستهداف المباشر لأُلسر الفقيرة 
وللمسنين  تكافل،  في  للنساء  الفئوي  واالستهداف 
بداية  أنه في  كرامة. كما  اإلعاقة في  واألشخاص ذوي 
الوجه  في  احتياًجا  األكثر  المحافظات  على  ز  ركَّ تطبيقه 
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لكنه  الجغرافي،  باالستهداف  ُيعرف  ما  وهو  القبلي، 
من  الرغم  وعلى  مصر.  محافظات  كل  في  مطّبق  اآلن 
ق  المشروطية الموجودة في برنامج تكافل، فإنها لم ُتطبَّ
بالذكر  2020. وجدير  بشكل شامل ومتكامل حتى مطلع 
المستفيدين  أحقية  بشكل مستمر  يراجع  تكافل  برنامج  أن 
على  المراجعة  أدوات  في  ويعتمد  النقدي،  الدعم  من 
المجتمعات  من  قيادات  تضّم  المجتمعية،  للمساءلة  لجان 
المحلية.  المستويات  على  األهلية  والجمعيات  المحلية 
االستحقاق.  عدم  حالة  في  فوًرا  النقدي  الدعم  ويوقف 

تحويالت  برنامج  أنه  على  م  ُصمِّ فقد  كرامة،  برنامج  أما 
عاما   65( السن  كبار  من  للفقراء  مشروطة  غير  نقدية 
وتراوح  القاسية.  اإلعاقات  ذوي  من  ولألشخاص  فأكثر(، 
مبلغ تحويالت كرامة من 350 إلى 450 جينًها مصرًيا لكل 
وكرامة  تكافل  برنامج  ى  غطَّ وقد  لحالته.  وفًقا  مستفيد 
الوجه  محافظات  على  األكبر  التركيز  مع  محافظة  الـ27 
تحليل  من  ضح  اتَّ كما  بها،  الفقر  معدالت  الرتفاع  القبلي، 

االختالالت اإلقليمية في الفصل الثاني من هذا التقرير. 

وقد أجرت إحدى الجهات الدولية المستقلة دراسة تقييمية 
يعرضها  التي  النتائج  عن  التقييم  وأسفر  وآثاره,10  للبرنامج 

اإلطار رقم )2(. 

وزارية  لجنة  ت  تشكلَّ البرنامج،  بإدارة  يتعلق  ما  وفي 
للعدالة االجتماعية، بقيادة رئيس الوزراء وعضوية وزراء من 
ُمجَمل  التضامن  وزارة  ى  وتتولَّ الحكومة،  قطاعات  جميع 
التنظيمي  هيكلها  خالل  من  البرنامج  تنفيذ  مسؤوليات 
المحافظات. وقد جرى  المحلية في  ومديرياتها ووحداتها 
ووزارة  التعليم  وزارة  من  كلٍّ  مع  تفاهم  مذكرات  توقيع 
الصحة  في  بالمشروطية  االلتزام  مدى  لرصد  الصحة، 

والتعليم وتوافر الخدمات الالزمة لذلك.

التحويالت  برامج  انتشار  أسباب  في  البحث  إطار  وفي 
العالم وكذلك  كثيرة من  مناطق  المشروطة في  النقدية 

في المنطقة العربية، وماهية الفرق بينها وبين المساعدات 
النقدية غير المشروطة، ال بدَّ من تأكيد أن غياب المشروطية 
عدم  إلى  ى  أدَّ االعتيادية  االجتماعية  المساعدات  في 
كان  وقد  توارثه.  وتجّنب  الفقر  دوائر  كسر  على  قدرتها 
النقدية  التحويالت  برامج  انتشار  وراء  الرئيسي  السبب  هذا 
المشروطة بانتظام األطفال في التعليم والمتابعة الصحية 
على  العمل  البرامج  من  النوعية  هذه  من  فالهدف  لهم، 
الفقر  حلقة  كسر  من  يمّكن  مما  البشري  المال  رأس  بناء 
مرهون في  فإنه  التحّول،  هذا  أهمية  ورغم  توارثه.  ومنع 
تحقيقه بحالة الخدمات األساسية في المجتمع، وباألخص 
ذات الصلة بالصحة والتعليم. إن عدم إتاحة هذه الخدمات 
لتحقيق  قابلة  غير  المشروطية  يجعل  نوعيتها  وانخفاض 

هدفها األساسي وهو بناء رأس المال البشري. 
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النقدية في مصر  التحويالت  برامج  تواجه  أي حال،  وعلى 
-كمثيلتها في العالم- ثالثة تحديات أساسية، األول: مدى 
كفاية التحويالت النقدية الحتياجات المستهدفين، والثاني: 
تقدم  التي  الخدمات  ما  سيَّ وال  المقدمة  الخدمات  نوعية 
للنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة. ومع ذلك، فإن 
ربط هذه البرامج بشكل صارم بتعزيز إمكانات البشر، أو ما 
ُيطلق عليه اإلمكانات المعززة، سيؤدي إلى إخراج كثير من 
الفئات المستهدفة من براثن الفقر، ومن ثّم إتاحة الفرصة 
أما  مة.  المقدَّ الخدمات  نوعية  وتحسين  آخرين  الستهداف 
الثالث: فيرتبط بتقييم أثر هذه النوعية من البرامج في بناء 
رأس المال البشري والذي من الصعب أن يّتضح في المدى 
القصير، إذ إن هذه اآلثار تتطلب مدى أطول من أجل رصدها.

تكافل  برنامج  تطوير  على  العمل  أن  فيه  شك  ال  ومما 
األساسية  القضايا  من  عدد  على  العمل  يقتضي  وكرامة 

كالتالي: 

األثر في التغذية: أوضحت الدراسة التقيمية للبرنامج،   •
رت باإليجاب في  السابق اإلشارة إليها، أن التحويالت أثَّ
توجيه  فيه، مع  التوسع  يقتضي  األطفال مما  تغذية 
وبالتحديد  االستهداف،  لعملية  التدقيق  من  مزيد 
استهداف اأُلسر التي تعاني من الفقر المدقع، والتي 
تصل نسبة أفرادها إلى 4.5% من السكان. وفي إطار 
النقدية  التحويالت  هل  بخصوص  دائر  نقاش  وجود 
ضوء  في  خاصة  بالتغذية،  المتعلقة  األهداف  تحقق 
تصاحب  أن  بديل  ُيطَرح  الغذائية،  السلع  أسعار  ارتفاع 
التحويالت النقدية قسائُم للغذاء، خاصة للفئات التي 

تعاني من الفقر المدقع. وربما يكون مبرر التفكير في 
الفقر  تقرير  نتائج  مكّمل،  كتدخل  االقتراح،  هذا  مثل 
متعدد األبعاد، والذي أشار إلى أن ما يقرب من %30 
من األطفال يعانون من الفقر متعدد األبعاد، و%21 
يعانون من التقّزم، وهو أحد مؤشرات سوء التغذية.11 
الخدمات  من  أخرى  بحزم  تكافل  دعم  في  فالتفكير 
في  إيجاًبا  المؤثرة  النوعية  ذات  الغذاء  قسائم  مثل 
تعاني  التي  للفئات  مفيًدا  يكون  قد  األطفال  تغذية 

من الفقر المدقع في مصر. 

والتي  تكافل،  في  المشروطية  تطبيق  في  الجدية   •
تشمل انتظام األطفال في الدراسة والرعاية الصحية، 
المشروطية  هذه  نطاق  توسيع  على  العمل  مع 
لتشمل تمكين النساء عبر محو األمية لألميات منهّن، 
ثم االنخراط في برامج سوق العمل للجميع بمختلف 
ب العمل على توفير  مستوياتهّن التعليمية. وهذا يتطلَّ

دعم فني للنساء من أجل بدء مسار التمكين. 

العمل على تحسين نوعية الخدمات األساسية، وباألخص   •
تحقيق  أجل ضمان  من  والتعليم،  بالصحة  الصلة  ذات 
المشروطية، ومن ثمَّ إنجاز الهدف منها، وهو بناء رأس 

المال البشري.

التي  والتحقق  المساءلة  لجان  قته  حقَّ الذي  النجاح   •
ضمان  أجل  من  االجتماعي  التضامن  وزارة  لتها  شكَّ
االستحقاق بالتعاون مع الجمعيات األهلية والقيادات 
ما  على  والتعّرف  التطّور  تستحق  تجربة  المجتمعية، 
اعتور تطبيقها. فدور هذه اللجان قابل للتوسع للقيام 

اإلطار )2(: نتائج دراسة تقيمية مستقلة لبرنامج تكافل وكرامة

45% مــن المســتفيدين مــن تكافــل مــن الشــريحة الخمســية األفقــر فــي الســكان، و22% مــن ثانــي أفقــر شــريحة خمســية    •
ــكان. ــن الس م

لــت  ى تكافــل وفًقــا لنتائــج التقييــم إلــى زيــادة اســتهالك األســرة مــن 7.3% إلــى 8.4% مقارنــة بغيــر المســتفيدين، كمــا مثَّ أدَّ   •
تحويــالت تكافــل فــي المتوســط 23% مــن اإلنفــاق الشــهري لألســرة.

قــلَّ الفقــر وفًقــا للخطــوط الثالثــة ســواء $1.90 للشــخص الواحــد فــي اليــوم، أو خــط الفقــر المدقــع $1.25، أو خــط الفقــر    •
الوطنــي. فقــد قّلــل برنامــج تكافــل الفقــر لمــن هــم تحــت خــط الفقــر األول )$1.90( بنســبة 11% و8% لمــن يعيشــون تحــت 

خــط الفقــر الوطنــي. كمــا لوحظــت زيــادة اســتهالك المســتفيدين مــن الطعــام، وباألخــص الفاكهــة واللحــوم. 
ــادة الــوزن للطــول، وهــو مؤشــر  ــر إيجابــي فــي الحالــة التغذويــة لألطفــال أقــل مــن عاميــن، مــن ناحيــة زي كان للبرنامــج أث   •

قصيــر المــدى لتقييــم الحالــة التغذويــة للطفــل. 
لــم يكــن هنــاك أثــر واضــح لتكافــل فــي قــدرة المــرأة علــى اتخــاذ قــرارات فــي مــا يتعلــق بشــؤون األســرة، خاصــة أن نســبة    •

ــة. ــة االبتدائي ــن المرحل ــا م ــل تعليًم ــري واألق ــه البح ــاء الوج ــدى نس ــر ل ــذا باألكث ــر ه ــغ 90%، ويظه ــتفيدات تبل المس
نتيجــة عــدم تطبيــق المشــروطية، لــم يتضــح أي أثــر للبرنامــج فــي االلتحــاق بالمدرســة واالنتظــام فيهــا، وكذلــك األمــر فــي    •
مــا يتعلــق بتلقــي الخدمــات الصحيــة، خاصــة ذات الصلــة بمرحلــة الرعايــة قبــل الــوالدة وبعدهــا. وقــد ظهــر إنفــاق أكثــر علــى 
ــة أو  ــة االبتدائي األدوات المدرســية وانتقــاالت الطــالب، بالنســبة لألســر التــي لديهــا طفــل واحــد علــى األقــل فــي المرحل

ــة. الثانوي
لت التحويالت النقدية 28% من إنفاق األسر المستفيدة من برنامج كرامة. مثَّ   •

.(IFPRI) 2018  :المصدر
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تطبيق  على  المساعدة  إلى  التحقق  تتجاوز  بأدوار 
المشروطية ورفع الوعي بأهمية التمكين االقتصادي 
واالنخراط في سوق العمل، فضاًل عن التغيير الثقافي 
المستهَدف في برنامج “وعي”. يحتاج مثل هذا األمر 
أن  خاصة  اللجان،  هذه  قدرات  بناء  على  العمل  إلى 
الوزارة توّفر عديًدا من برامج التمكين االقتصادي التي 
تعتمد على القوى الفاعلة في المجتمعات المحلية 

بشكل كبير في التنفيذ.

العمل على توحيد اإلطار القانوني المنظم للتحويالت   •
أو  االجتماعي  الضمان  كانت  سواء  كلها،  النقدية 
للفئات  تحويله  ما جرى  تكافل وكرامة، وكذلك كل 
األخرى سواء األطفال أو المعاقين وغيرهم. فتوحيد 
لعمل  اتساًعا  أكثر  رؤية  سيتيح  القانوني  اإلطار 
منظومة شبكات األمان االجتماعي ككل، مع ضرورة 
أن يتضمن القانون أيًضا كيفية تأسيس مسار التمكين. 
التفتت  على  للقضاء  السعي  إطار  وفي  وبالفعل 
اُتِخذ إجراء  في منظومة شبكات األمان االجتماعي، 
الضمان  معاشات  من  كلٍّ  ضم  وهو  مهم،  تنظيمي 
برنامج  في  وكرامة  تكافل  ومعاشات  االجتماعي 
االستهداف  في  ُروعي  كما  النقدي.  للدعم  واحد 
احتياًجا،  األكثر  المحافظات  على  التركيز  الجغرافي 
بتوزيع  المتعلق  أعاله  الشكل  في  موّضح  هو  كما 

أعداد مستفيدي تكافل وكرامة على المحافظات. 

االجتماعية  المساعدات  أشكال  كل  أن  سبق  مما  ضح  يتَّ
ثمَّ   ومن  الرعاية  من  مزيٍد  توجيه  مع  ككل،  باألسرة  ُتعنى 
المخصصات المالية لألطفال والمعاقين والنساء المعيالت 
أُلسر والمسنين. كما يّتضح التوجه نحو تحقيق التكامل بين 
جميع أنواع المساعدات من خالل مشروع القانون المطروح 
د  تتعدَّ كما  د.  الموحَّ النقدي  بالدعم  والخاص  للمناقشة، 
أو  الفئة  أو  الدخل  أساس  على  سواء  االستهداف  طرق 
المكان، مما يضمن تغطية أكبر، وفي نفس الوقت يراجع 
عن  فضاًل  سنوات،  ثالث  كل  المستفيدين  استحقاق  مدى 
الربط بين هذه المنظومة الحمائية وكلٍّ من نظام التأمين 

الصحي الشامل ومنظومة الدعم الغذائي. 

1-2 برامج التمكين االقتصادي واالجتماعي 
والتغيير الثقافي

على الرغم من االهتمام بالتمكين منذ إصدار قانون الضمان 
على  يحدث  لم  ذلك  تفعيل  إلى  السعي  فإن  االجتماعي، 
إدراك  برنامج تكافل وكرامة وتبلور  بدأ  مدار سنوات حتى 
واضح لدى الدولة أن االستمرار في العمل بالُنظم التقليدية 
لن يسفر إال عن مزيد من تدفق الفقراء على شبكات األمان 
مما  عدمه،  من  استحقاقهم  عن  النظر  بغضِّ  االجتماعي، 
الحّد منه  يمكن  الدولة بشكل ال  المالية على  األعباء  يزيد 
مع مرور الوقت. ولذلك بدأت وزارة التضامن العمل بشكل 

مدروس على مكّون التمكين االقتصادي عبر مجموعة من 
البرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفقراء لالنخراط 
وغيره  و”مستورة”  “فرصة”  برنامج  مثل  العمل،  سوق  في 
من البرامج، وهي في الحقيقة برامج تقع في إطار برامج 
الحماية  لحزمة  أساسي  ومكّون  النشط،  العمل  سوق 

االجتماعية في أي مجتمع. 

لم يقتصر األمر على ذلك، بل امتّد إلى السعي لتوفير فرص 
برنامج  احتياًجا من خالل  األكثر  المناطق  عمل سريعة في 
أولهما:  يبتغي تحقيق هدفين:  برنامج  “سكن كريم”، وهو 
للمناطق  التحتية  والبنية  والسكن  الحياة  ظروف  تحسين 
ولصغار  للشباب  عمل  فرص  توفير  وثانيهما:  الفقيرة، 
لبرامج  أقرب  يجعله  مما  المناطق،  هذه  في  المقاولين 
األشغال العامة. وال بدَّ من اإلشارة إلى أن األمر ليس يسيًرا، 
في  الفقيرة  للفئات  االجتماعية  المساعدات  فاستمرار 
المجتمع خلق حالة من االعتمادية واالتكالية غير الدافعة 
لالنخراط في برامج التمكين، مما يستلزم بالفعل أن تكون 
هناك حدود زمنية لبرامج المساعدات االجتماعية من ناحية، 
وإلزام باالنخراط في برامج التمكين االقتصادي من ناحية 
واضًحا  بدا  البرامج،  هذه  في  التقدم  إطار  وفي  أخرى. 
ال  ثقافية  معوقات  هناك  أن  االجتماعي  التضامن  لوزارة 
بدَّ من التعامل معها، وأنه ال يكفي التركيز على التمكين 
في  ثقافي  تغيير  إحداث  دون  واالجتماعي  االقتصادي 
وللمناطق  احتياًجا  األكثر  للفئات  الحاكمة  القيم  منظومة 
األكثر احتياًجا، وبالفعل ُأطِلق برنامج “وعي” بهدف إحداث 
تغيير ثقافي في المنظومة الذهنية والفكرية للمواطنين. 

إحدى  وهو  االجتماعي-  ناصر  بنك  أن  بالذكر،  وجدير 
يلعب  االجتماعي-  التضامن  لوزارة  التابعة  المؤسسات 
االقتصادي  التمكين  مشروعات  تمويل  في  مهًما  دوًرا 
ناصر في  بنك  جاءت مشروعات  تفصيُلها، فقد  التي سيرد 
المركز األول في هذا المجال من ناحية قيمة رأس المال 
بإجمالي 280 مليون جنيه، ومتوسط قيمة القرض الواحد 
أخرى  مبادرات  ذلك  إلى  تضاف  جنيه.  ألف   20 إلى  يصل 
لإلقراض مثل قروض مشروع الحّد من الفقر ويبلغ تمويله 
آالف   5 إلى  تصل  الواحد  القرض  جنيه، وقيمة  مليون   81
جنيه، ثم قروض مشروع تنمية المرأة الريفية برأس مال 56 
مليون جنيه، وتصل قيمة القرض الواحد إلى 5 آالف جنيه، 
ثم قروض مشروعات األسر المنتجة برأس مال يصل إلى 50 
المجتمع  مدارس  أطفال  أمهات  جنيه، ومشروعات  مليون 

برأس مال 25 مليون جنيه.12

1-2-1 برنامج “فرصة”

ل لبرامج التحويالت النقدية المشروطة وبرامج  برنامج ُمكمِّ
خالل  من  احتياًجا  األكثر  الفئات  لدعم  األخرى  المساعدة 
من  يزيد  مما  مناسبة،  عمل  فرص  إيجاد  على  مساعدتها 
دخول اأُلسر المستهدفة بداًل من االعتماد على المساعدات 
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منظومة  خلق  لـ”فرصة”  الرئيسي  فالهدف  االجتماعية. 
متكاملة لدعم األفراد واأُلسر محدودة الدخل، ودمج أكبر 
ومن  ناجحة،  وإنتاجية  اقتصادية  أنشطة  في  منهم  عدد 
إلى  االتكالية  من  واالنتقال  واإلنتاج  العمل  روح  تعزيز  ثمَّ 
يجري  التجربة  إنجاح  سبيل  وفي  االقتصادي.  االستقالل 
للدخل،  ة  الُمدرَّ للمشروعات  داعمة  بيئة  توفير  العمل على 
نماذج  تطوير  وكذلك  القيمة،  وسالسل  الصغر،  ومتناهية 

الشراكات التنموية المستدامة. 

برنامج “فرصة” أفراد األسر القادرين على العمل  يستهدف 
برنامج  في الفئة العمرية )15 - 55( من المستفيدين من 
تكافل وكرامة أو معاش الضمان االجتماعي، وكذلك أفراد 
 )55-15( العمرية  الفئة  في  العمل  على  القادرين  اأُلسر 
إلى  يهدف  وكرامة. كما  تكافل  برنامج  من  ُرِفضوا  الذين 
توفير 30,000 فرصة عمل في ثماني محافظات من الوجه 
القبلي، و50,000 ألف قرض ُميّسر لتوليد فرص عمل للمرأة 
الُمعيلة بالشراكة مع بنك ناصر، وبتمويل 250 مليون جنيه 
10 آالف فرصة عمل  تدبير  تحيا مصر. وكذلك  من صندوق 
في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين. 
فضاًل عن تطوير قدرات 20,000 من الشباب في التلمذة 
المهنية والمهارات الحرفية. وتستهدف المرحلة األولى من 
 2022 إلى ديسمبر   2020 يناير  أول  ة من  الممتدَّ البرنامج 

)50,000( مستفيد.

فمن  البرنامج،  بإدارة  الخاص  اللوجستي  المستوى  على 
المستهدف تجهيز 1000 وحدة اجتماعية و150 لجنة زكاة 
طلبات  الستقبال  واحد،  خدمة  كشباك  للعمل  ناصر  ببنك 
التدريب والتشغيل. كما سيجري تطوير القدرات المؤسسية 
والبشرية للوزارة على المستوى المركزي والمحلي إلدارة 
جهود  وتنسيق  االقتصادي  والتمكين  اإلقراض  برامج 

الشركاء.13

برنامج “مستورة” للتمويل متناهي الصغر  2-2-1

للمرأة،  موّجه  الصغر  متناهي  للتمويل  “مستورة”  برنامج 
وتتنّوع  مصر،  تحيا  صندوق  مع  بالتعاون  ناصر  بنك  أطلقه 
حيواني  إنتاج  قروض  بين  مها،  يقدِّ التي  القروض  أنواع 
وقروض  خدمية  وقروض  تجارية  وقروض  صناعية  وقروض 
المشروعات  تلك  تلتزم  أن  شريطة  المنزلية،  المشروعات 
د الفئات المستهدفة،  باالشتراطات البيئية والصحية. وتتعدَّ
)معاش  مثل  الشهري  الدخل  ذوي  من  النساء  لتشمل 
- مستحقات  تكافل وكرامة  - معاش  االجتماعي  الضمان 
اللواتي  النساء  وكذلك  البنك(،  فروع  من  النفقة  صرف 
يحصلن  ولم  وكرامة  تكافل  معاش  على  للحصول  من  تقدَّ
المرأة  المعاش،  منح  شروط  استيفاء  عدم  إلى  نظًرا  عليه 
القادرة على العمل وليس لها دخل، والنساء العامالت من 
ذوات الدخل البسيط، وأبناء المرأة مستحقة الدعم.14 وقد 
شهر  مطلع  حتى  المشروع  هذا  إطار  في  ناصر  بنك  ل  موَّ

فبراير 2020 ما يقرب من 19,216 مشروع قرض “مستورة” 
بتكلفة 320 مليون جنيه.15

مبادرة “حياة كريمة”  3-2-1

الحماية  مظلة  توسيع  كريمة”  “حياة  مبادرة  تستهدف 
االجتماعية الشاملة بالتركيز على تلبية احتياجات المواطنين 
في القرى األكثر احتياًجا، كما تبتغي المبادرة تحقيق هدف 
الفجوة  مع  يتعامل  الذي  الهدف  وهو  المكانية،  العدالة 
الوجه  ريف  المناطق مثل  لصالح بعض  الجغرافية  التنموية 
المبادرة  هذه  وتمّثل  األخرى.  المناطق  وبعض  القبلي 
الحكومية  والمؤسسات  الوزارات  بين  للشراكة  نموذًجا 
المعنّية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. تتمثل الوزارات 
التضامن  وزارات  في  المعنية  الحكومية  والمؤسسات 
والقوى  االقتصادية  والتنمية  والتخطيط  االجتماعي 
جهاز  إلى  باإلضافة  والمالية،  المحلية  والتنمية  العاملة 
الصغر،  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية 
عدٌد  فيها  يشارك  الحكومية. كما  المؤسسات  من  وغيرها 
من الجمعيات األهلية، فضاًل عن القطاع المصرفي وبيت 

الزكاة والصدقات المصري وبعض الجامعات الخاصة.16 

تتحدد أهداف المبادرة في أربعة أهداف استراتيجية وهي: 
وتحسين  المواطنين،  حياة  جودة  وتحسين  اإلنسان،  بناء 
فرص  وتوفير  احتياًجا،  األكثر  المواطنين  معيشة  مستوى 
أهداف  تحقيق  إلى  المبادرة  عمل الئق ومنتج.17 وتسعى 
القضاء  وهو  األول  الهدف  وبالتحديد  المستدامة  التنمية 
العاشر  والهدف  مكان،  كل  وفي  صوره  بكل  الفقر  على 
بينها،  ما  وفي  البلدان  داخل  التفاوت  من  بالحدِّ  الخاص 
ومع ذلك تتماس كل تدّخالت المبادرة مع ُمجمل أهداف 
المبادرة في  تتبلور أهمية هذه  التنمية المستدامة. وربما 
في  محددة  أهداف  لتحقيق  قصدية  تدّخالت  تصميمها 
ت صيغة تمويلية  المناطق األكثر احتياًجا. ولهذا السبب ُأِعدَّ
في  تأخذ  المستهدفة،  القرى  على  االستثمارات  لتوزيع 
االعتبار متغّيرين أساسيين، وهما عدد السكان ومعدل الفقر 
في كل قرية، بغية الوصول إلى سقف تمويلي استرشادي 

ُيؤَخذ في االعتبار عند تحديد أولويات التمويل. 

مبادرة  أدرجت  قد  المتحدة  األمم  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
من  للعديد  الدولية  الممارسات  أفضل  ضمن  كريمة  حياة 
قابلة  لديها مستهدفات كمية واضحة،  المبادرة  األسباب: 
للتحقق لدخولها حيز  للقياس وتتبع مستوى اإلنجاز، قابلة 
التنفيذ، توافر الموارد التي تضمن تنفيذها، لها نطاق زمنى 
محدد، وتتالقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة.

برنامج “وعي”  4-2-1

الحماية  لبرامج  الناعمة  القوة  “وعي”  برنامج  ل  يمثِّ
االجتماعية، إذ يهدف إلى نشر وتعزيز الممارسات اإليجابية 
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مطلع  في  البرنامج  ُأطِلق  التنموي.  المجتمعي  والتغيير 
وسلوكيات  واتجاهات  قيم  تكوين  إلى  ويهدف   2020
ي إلى تحسين جودة الحياة الصحية  مجتمعية إيجابية، تؤدِّ
أفراد األسرة،  لجميع  والتعليمية واالجتماعية واالقتصادية 
مما يسهم في خروج األسرة تدريجًيا من دائرة الفقر متعدد 
األبعاد، ويعزز جهود التنمية المستدامة للمجتمع والدولة. 

جاء التفكير في برنامج “وعي” من أن كثيًرا من المعتقدات 
ُتسهم  ولألسرة  للفرد  الخاطئة  والسلوكيات  والممارسات 
في ضعف جودة الحياة االجتماعية وترسيخ الفقر وضعف 
المواطنين  تمكين  من  بدَّ  ال  ثمَّ  ومن  المستقبلية.  الفرص 
واالجتماعية  والصحية  العلمية  والمعرفة  المعلومات  من 
قة من خالل دمج هذه المعارف  والدينية والقانونية الموثَّ
واالتجاهات في برامج الحماية االجتماعية وبرامج التنشئة 
الممارسات  نبذ  المواطنون  يستطيع  حتى  االجتماعية، 
دافعة  إيجابية  واّتجاهات  قيم  وبناء  السلبية  االجتماعية 

للتنمية البشرية والمجتمعية.

تنظيم  وهي:  بصددها  الوعي  لبناء  قضية   13 دت  وتحدَّ
صحة   – االقتصادي  التمكين   – اآلمنة  األمومة   – األسرة 
المبكر  االكتشاف   – اإلناث  ختان  على  القضاء   – الطفل 
لإلعاقة – زواج األطفال – التعليم والمعرفة ومحو األمية – 
النظافة وأسلوب الحياة الصحي – التربية الوالدية اإليجابية 
– االحترام والتنوع واالختالف المجتمعي – مكافحة التدخين 
مواد  ُأنِتجت  وبالفعل  الشرعية.  غير  الهجرة   – والمخدرات 
إعالمية ذات رسائل بسيطة، قابلة للفهم لدى الفئات األقل 
وعًيا. وُتنشر هذه الرسائل عبر وسائط عديدة، مع دمجها في 
برامج الحماية االجتماعية، ومن الوسائط فصول محو  كل 
تنّفذها  التي  والندوات  األسر  مع  المباشر  االتصال  األمية، 
تدريبهن،  بعد  العامة  الخدمة  مكلفات  الريفيات،  الرائدات 
توفير  االجتماعي،  التواصل  مواقع  اإللكترونية،  الرسائل 
 – البريد  )مكاتب  وكرامة  تكافل  برنامج  بمنافذ  مطبوعات 
الوحدات االجتماعية – منافذ تقديم التموين(، وكذلك في 

الوحدات الصحية والمدارس وجمعيات تنمية المجتمع. 

على  “وعي”  برنامج  من  المستهدفة  الفئات  دت  تحدَّ كما 
النحو التالي: األسر المستفيدة من برامج الحماية االجتماعية 
بوزارة التضامن االجتماعي بجميع أفرادها، األسر المستفيدة 
االجتماعية  والتنمية  الرعاية  وبرامج  المرأة  برامج  من 
االجتماعيون  االختصاصيون  االجتماعي،  التضامن  بوزارة 
المناطق  من  المنقولة  األسر  الوزارة،  خدمات  بجميع 
والمخّططة  الجديدة  المناطق  إلى  الخطرة  العشوائية 
المستفيدون  زينب،  السيدة  وروضة  األسمرات،  حي  مثل 
المستفيدون  كريمة”،  “حياة  برنامج  من  والمستفيدات 
االجتماعي  التضامن  وزارة  برامج  والمستفيدات من جميع 
و”2  االقتصادي  للتمكين  “فرصة”  برامج  مثل  ومبادراتها 

كفاية” لتنظيم األسرة وغيرها. 

سكن كريم  5-2-1

األساسية،  الخدمات  لتوفير  برنامًجا  كريم”  “سكن  يعّد 
وبالتحديد البنية التحتية من مياه شرب نقية وصرف صحي 
إلى  تهدف  التي  الخدمات  من  وغيرها  المنازل،  وترميم 
التحسين الُمستدام لألوضاع الصحية والبيئية لألسر الفقيرة 
وكرامة”،  “تكافل  أسر  خاصة  وبصفة  بالرعاية،  األوَلى 
احتياًجا  األكثر  القرى  في  آمًنا،  كريًما  السكن  يكون  كي 
لهذا  تكون  أن  المتوقع  ومن  المستهدفة.  بالمحافظات 
أبرزها تحّسن  آثار على المستهدفين منه، من  البرنامج عدة 
في  المبادرة  من  المستفيدة  لألسر  الصحية  رات  المؤشِّ
المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات، وتقليل التلوث 
الخامسة،  سن  دون  األطفال  وفيات  الت  معدَّ وخفض 
األسر  لمساكن  البيئية  والمؤشرات  التحتية  البنية  وتحسين 
البرنامج  هذا  مثل  فإن  ثاٍن،  صعيد  وعلى  المستفيدة. 
سيؤدي إلى إتاحة فرص عمل للعاطلين من الجنسين، لتنفيذ 

مكّونات البرنامج في المناطق المستهدفة.18 

وفًقا  احتياًجا،  األكثر  القرى  ُتسَتهدف  البرنامج  خالل  ومن 
لمياه  عمومية  شبكات  بها  التي  والقرى  الفقر،  لخرائط 
في  المسجلة  األسر  ومساكن  الصحي  والصرف  الشرب 
االجتماعي،  والضمان  وكرامة،  تكافل  بيانات  قاعدة 
ومساكن األسر التي لم تنطبق عليها شروط تكافل وكرامة 
والضمان االجتماعي وتحتاج إلى بعض الخدمات األساسية.

سواء  األطراف  متعددة  البرامج  من  البرنامج  هذا  وُيعّد 
للشراكة  نموذج  فهو  خاًصا،  قطاًعا  أو  أهلية  أو  حكومية 
االجتماعي  التضامن  وزارة  ل  تمثِّ والتنفيذ،  التمويل  في 
ة ويتعاون معها عدد آخر من المؤسسات الحكومية  المظلَّ
مثل وزارة األوقاف، وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية، وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، وزارة التنمية 
المحلية. فضاًل عن عدد من الجمعيات والمؤسسات األهلية 
مثل مصر الخير، األورمان، بنك الطعام، ومؤسسة ساويرس 
والجمعيات  المؤسسات  من  وغيرها  االجتماعية،  للتنمية 
األهلية، فضاًل عن بعض شركات القطاع الخاص. أما الجهات 
والصرف  الشرب  لمياه  القابضة  الشركة  فهي  ذة،  المنفِّ
الجمعيات  محّليون،  مقاولون  التابعة،  وشركاتها  الصحي 

والمؤسسات األهلية الشريكة وفروعها.

 2020 مارس  حتى  البرنامج  هذا  خالل  من  ذت  ُنفِّ وقد 
في  القرى  من  بعدد  بالرعاية  األْوَلى  لألسر  تدّخالت 
تشمل  المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا واألقصر،  محافظات 
2240 منزاًل و7,437  إنشاء أسقف 3,897 منزل، وتأهيل 
وصلة   39,165 ُنّفذت  كما  الشرب.  لمياه  منزلية  وصلة 
صرف صحي بتكلفة إجمالية قرابة 145 مليون جنيه. وفي 
ما يتعلق بإنشاء المنازل، فقد ُبني 659 منزاًل بتكلفة نحو 
26.2 مليون جنيه في 23 قرية. وجدير بالذكر أن إجمالي 
ذت أو يجري تنفيذ الخدمات المستهدفة  عدد اأُلسر التي ُنفِّ
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لها من تمويل البرنامج والمصادر األخرى المساندة له في 
القرى األكثر احتياًجا في المحافظات الخمس المستهدفة 
نحو   ،2020 مارس  حتى  البرنامج،  من  األولى  بالمرحلة 

58,000 أسرة في أكثر من 200 قرية. 

إن القاء نظرة تحليلية على جهود الحماية االجتماعية التي 
على  التحّول  ح  يوضِّ االجتماعي،  التضامن  وزارة  بها  تقوم 
والتنوع  أولى،  ناحية  من  والتغطية  االستهداف  مستوى 
االعتبار  وإعادة  ثانية،  ناحية  من  المقّدمة  الخدمات  في 
حتمية  وإدراك  واالجتماعي  االقتصادي  التمكين  لمكّون 
الوزارة لم  أن  ثالثة. كما يالحظ  ناحية  الثقافي من  التغيير 
تعد تعمل فقط على استهداف الفقراء، ولكنها تستهدف 
أيًضا المناطق األكثر احتياًجا، وبالتحديد ريف الوجه القبلي، 
التنمية  شركاء  باقي  مع  الشراكات  بناء  في  النجاح  أخيًرا 

سواء المجتمع المدني أو القطاع الخاص. 

د هذا التحّول في تعّدد برامج التمكين االقتصادي  وقد تجسَّ
المطروحة من ِقبل وزارة التضامن االجتماعي، والتي تعّد 
مكوًنا  باعتباره  باألساس،  النشط  العمل  سوق  برامج  من 
وتطرح  االجتماعية.  للحماية  استراتيجية  أي  في  أساسًيا 
عبر  سواء  العمل  فرص  من  متنوعة  مجموعة  البرامج 
المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، أو عبر برامج األشغال 
برامج  من  المستفيدة  الفئات  تستهدف  أنها  كما  العامة. 
الدعم النقدي أو غير المستفيدة، وكذلك النساء والشباب. 
ومن خالل برامج األشغال العامة تتاح فرص عمل لقطاعات 
من العمال، سواء مهرة أو غير مهرة. وال يقتصر االستهداف 
للقرى  استهداف جغرافي  أيًضا  على فئات معينة، ولكنه 
كل  في  األساسية  المشكلة  تكون  وربما  احتياًجا.  األكثر 
في  ألثرها  ة  تقيميَّ دراسات  توافر  عدم  هو  البرامج  هذه 
نوعية حياة الفئات األكثر احتياًجا والمناطق األكثر احتياًجا، 
بسبب أنها في غالبها ما زالت حديثة من ناحية بدء تنفيذها. 

يقتضي  أهدافها  تحقيق  البرامج في  نجاح هذه  إن ضمان 
وجود مؤشرات للمتابعة الدورية، وهذا جزء ُمفَتَقد إلى حد 
كبير في الثقافة المؤسسية بمصر، ويحتاج إلى العمل عليه. 
هذه  إطار  في  االهتمام  إلى  تحتاج  التي  الثانية  القضية 
النقطة، ضرورة مراعاة الربط الوثيق بين هذه البرامج وبرامج 
الدعم النقدي، فمن المفترض أن االنخراط في هذه البرامج 
يؤدي إلى الخروج من قواعد المستفيدين من برامج الدعم 
فرص  كانت  إذا  يتحقق  أن  يمكن  ال  هذا  أن  َبْيد  النقدي. 
ر دخاًل كافًيا.  ع باالستدامة أو ال توفِّ العمل المتاحة ال تتمتَّ
ذات  المتاحة  العمل  فرص  تكون  أن  أهمية  تبرز  هنا  ومن 
شروط الئقة من ناحية االستمرارية وكفاية الدخل والتمّتع 
بالحماية االجتماعية، سواء تأمينات اجتماعية أو تأميًنا صحًيا 

شاماًل، وكذلك توافر مرافق رعاية األطفال للنساء. 

1-3 الدعم الغذائي: 

بتحسين  الماضية  القليلة  السنوات  خالل  االهتمام  برز 
الغذائية والقائمة  المواد  المعنّية بدعم  التموين  منظومة 
منهجية  المصرية  الحكومة  اعتمدت  فقد  طويل.  أمد  منذ 
في  بعة  المتَّ عن  تختلف  الغذائية  اإلعانات  تقديم  في 
طبيعتها  تغيير  بل  اإلعانات  تلك  إلغاء  تتوّخ  فلم  الطاقة، 
بغية الحّد من االستهالك المفرط وإعادة االّتجار بالمنتجات 
المدعومة في السوق السوداء.19 فقدت شهدت األعوام 
تطوير  أجل  من  الجهود  من  كثيًرا   2014 عام  من  الستة 
نقاط  اسُتحدثت منظومة   2015-2014 المنظومة، ففي 
عن  قروش   10 بقيمة  نقدي  )دعم  المستخَدمة  غير  الخبز 
ل عليه( بتكلفة إضافية قدرها 4.4 مليار  كل رغيف لم ُيَتحصَّ
جنيه. كما ِزيد الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات 
التموين من 15 جنيًها إلى 18 جنيًها في يوليو 2016، ثم 
إلى 21 جنيًها في نوفمبر 2016. في الفترة من 2018-
ثت بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية  2019 ُحدِّ
الحقيقيين.  المستحقين  إلى  للوصول  التموينية  البطاقات 
كما ِزيد الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين 
من 21 جنيًها إلى 50 جنيًها، بنسبة زيادة قدرها %140.20 
ويستفيد من نظام بطاقات التموين المطّبق في مصر ما 
يقرب من 69 مليون نسمة، بينما يستفيد قرابة 79 مليون 
اإلنفاق  نسبة  وتبلغ  الخبز،  رغيف  نسمة من منظومة دعم 

عليهما نحو 6% من اإلنفاق العام.21 

األساسية  الغذائية  السلع  توفير  في  الحكومة  وتسهم 
ضة من خالل شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة  بأسعار مخفَّ
لوزارة  تابعة  شركات  لفروع  منفًذا   1172 من  ن  تتكوَّ
التموين والتجارة الداخلية، تغّطي جميع أنحاء المحافظات، 
ذتها الحكومة مثل مشروع  إلى جانب المشروعات التي نفَّ
سلعية،  توزيع  منافذ   4605 عدد  بإجمالي  “جمعيتي” 
 ،2020 عام  في  منفذ   6000 إلى  الوصول  ومستهدف 
المتنقلة  والخدمات  المنافذ  مشروعات  إلى  إضافة 
المحافظات،  مختلف  في  متنقلة  سيارة   2414 بإجمالي 
ومقّرر االنتهاء من إضافة 1000 سيارة بحلول عام 2022، 

إلى جانب عديد من المعارض الموسمية.

على  الدعم  توزيع  إعادة  على  الجديدة  المنظومة  تعمل 
اختيار  حرية  المنظومة  وتتيح  وعدالة.  بكفاءة  مستحّقيه 
التي  20 سلعة( وكّمياتها  أكثر من  بين  )من  السلع  أنواع 
حدود  عليها، في  الحصول  المستِحق في  المواطن  يرغب 
على  ل  والُمسجَّ عليه،  يحصل  الذي  التمويني  الدعم  قيمة 
جديدة  آلية  تطوير  ويجري  الذكية.  التموينية  بطاقته 
مرونة  تتيح  المستحقين  غير  من  التموين  بطاقات  لتنقية 
الدخول والخروج من المنظومة وفًقا للتغير في الظروف 
االستحقاق.  معايير  إلى  استناًدا  واالجتماعية،  االقتصادية 
الحكومية  البيانات  قواعد  تكامل  من  اآللية  هذه  تستفيد 

في رسم السياسات العامة للدولة. 
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فهذه  االستحقاق،  بخصوص  قائًما  الجدل  يظّل  ذلك،  ومع 
شرائح  تغّطي  ولكنها  فقط،  الفقراء  تغّطي  ال  المنظومة 
كيفية  إشكالية  يطرح  مما  الوسطى،  الطبقة  من  واسعة 
إقناع الشرائح الوسطى والعليا من الطبقة الوسطى بعدم 
استحقاقها، وأن تنازلها عن هذا الحق سيفيد شرائح أكثر من 
بداًل  النقدي  الدعم  التحّول إلى  الفقراء. وربما يكون جدل 
من العيني تجلًيا لهذه اإلشكالية، ومحاولة لحسمها لصالح 
بيانات  قواعد  بين  الربط  جرى  إذا  خاصة  استحقاًقا،  األكثر 
المستحقين للمساعدات االجتماعية التابعة لوزارة التضامن 
والتجارة  التموين  لوزارة  التابعة  ومثيلتها  االجتماعي 
َبْيَد أن فكرة التحول للدعم النقدي أيًضا يشوبها  الداخلية. 
كثير من المحاذير، وعلى رأسها الخشية من أن يؤّدي ذلك 
وباألخص  الغذائية،  السلع  أسعار  في  ارتفاع  حدوث  إلى 

في ضوء ضعف دور جمعيات حماية المستهلك.

فُيعّد  المجانية،  المدرسية  بالتغذية  يتعلق  ما  في  أما 
مشتركة  مسؤولية  المدرسية  للتغذية  القومي  البرنامج 
والتجارة  التموين  االجتماعي،  التضامن  وزارات:  عّدة  بين 
إحدى  وهو  المحلية.  التنمية  الصحة،  التعليم،  الداخلية، 
مستداًما  استثماًرا  توّفر  التي  االجتماعية  الحماية  شبكات 
في رأس المال البشري، إذ ُتسهم في تعزيز قدرة األطفال 
ترفع  التعليم، وكذلك  واالستمرار في  البقاء  على  الفقراء 
في  البرنامج  تكلفة  بلغت  وقد  التحصيلية.  قدراتهم  من 
ت  العام المالي 2019/2018 قرابة 972 مليون جنيه، غطَّ
تصل  بنسبة  طالب22  ألف  و200  مليون   11 من  يقرب  ما 
دين بمرحلة التعليم األساسي  إلى 81% من الطالب المقيَّ
المالية في  وزارة  اعتمدت  وقد  واألزهري.  العام  بالتعليم 
جنيه  ملياري  نحو   2020/  2019 المالي  العام  موازنة 
العام  مليون وجبة خالل  ُأنِتجت 70  إذ  المدرسية،  للتغذية 

الدراسي 2020/2019. 

خدمات  من  كثير  ميكنة  أن  إلى  اإلشارة  من  بدَّ  ال  وأخيًرا، 
أو  النقدية  التحويالت  سواء  االجتماعي،  األمان  شبكات 
درجة  تحقيق  إلى  ى  أدَّ التموين،  وبطاقات  الخبز  كروت 
ت  قلَّ إذ  وكفاءتها،  المنظومات  هذه  حوكمة  من  أعلى 
القديمة  التقليدية  باآلليات  الصلة  ذات  الفساد  ممارسات 

لتوصيل الخدمات لمستحقيها.

2.  نظم الحماية االجتماعية القائمة على 
مساهمات المشتركين وبرامجها

اشتراكات  على  القائمة  االجتماعية  الحماية  برامج  تنقسم 
التأمينات  إلى  بالممّولين،  يعرف  ما  أو  المستفيدين، 
االجتماعية والتأمين الصحي، وهي برامج قائمة في مصر 
على مدار أكثر من نصف قرن، وتحديًدا من ستينيات القرن 
ضت لكثير من التطّورات والتغيرات على مدار  الماضي. وتعرَّ
قطاعات  حماية  في  مهًما  دوًرا  ولعبت  الماضية.  العقود 
القطاع  في  يعملون  من  خاصة  المصريين  من  واسعة 

عاجزة  البرامج  بدت هذه  الزمن  أّنه مع مرور  َبْيَد  الرسمي. 
قوانين  إصدار  إلى  دفع  مما  الحمائية،  وظيفتها  أداء  عن 
العمالة  مثل  معينة  فئات  على  االجتماعي  للتأمين  أخرى 
الزراعية، أو لتغطية فئات أخرى بالتأمين الصحي مثل طلبة 
المدارس. والنتيجة كانت خضوع كل من نظامي التأمينات 
االجتماعية والتأمين الصحي لعدد من القوانين، والتي ربما 
تختلف في المزايا التي تمنحها لكل فئة، مما ُيخّل بقاعدة 
واألمر  اة.  الُمغطَّ الفئات  بين  ما  في  واإلنصاف  العدالة 
مشكالت  من  عانت  التأمينية  األنظمة  هذه  أن  الثاني 
هيكلية أخرى، بعضها يتعّلق باستمرار قصور التغطية نتيجة 
المالية  االستدامة  وصعوبة  ناحية،  من  السكانية  الزيادة 
نوعية  عن ضعف  الوضع  هذا  أسفر  وقد  أخرى.  ناحية  من 
قت بالخدمات الصحية أو عدم  الخدمات المقدمة، سواء تعلَّ
الت التضخم  القدرة على صرف معاشات تتناسب مع معدَّ
إطار مثل هذا  االجتماعية. وفي  بالتأمينات  يتعلق  ما  في 
منهجية  نفس  في  االستمرار  الصعب  من  كان  الوضع، 
بدء  من  بدَّ  ال  كان  بل  وهناك،  هنا  جزئية  إصالحات  إدخال 
إصالح تشريعي جذري، يخاطب كل اإلشكاليات والتحّديات 

السابقة.

2-1  نظام التأمينات االجتماعية

منذ بداية األلفية الثانية والحديث لم ينقطع عن المشكالت 
في  والمعاشات  االجتماعية  التأمينات  نظام  تشوب  التي 
مصر، ومن أهم هذه المشكالت وأخطرها مشكلة تدهور 
عن  لة  الُمحصَّ االشتراكات  عجز  نتيجة  المالية  االستدامة 
مشكالت  ذلك  إلى  يضاف  الٌمنَصرفة.  المعاشات  تغطية 
والعدالة  االقتصادية  الكفاءة  إلى  باالفتقار  ق  تتعلَّ أخرى 
العوامل  من  ُجملة  هناك  وبالتأكيد  الدخول.  توزيع  في 
اإلعالة  معدل  ارتفاع  أولها:  المشكالت.  هذه  وراء  تقف 
عند  الحياة  توّقع  الت  معدَّ على  طرأ  الذي  التحّسن  نتيجة 
المرحلة  في  البطالة  معدل  زيادة  بسبب  وكذلك  التقاعد، 
إذ  قة  المطبَّ القواعد  طبيعة  ثانيها:   .40-15 من  العمرية 
الحّد  وانخفاض  االشتراك،  معدل  ارتفاع  مثل  بعضها،  ى  أدَّ
الفرد  معاش  قيمة  وتحديد  الشهري،  لالشتراك  األقصى 
بأسلوب المزايا المحددة، والتساهل في شروط استحقاق 
للنظام.  المالية  االستدامة  إضعاف  إلى  المبكر،  المعاش 
الرغم  ة، فعلى  المستحقَّ المعاشات  تمويل  أسلوب  ثالثها: 
من أن نظام المعاشات كان يقوم في األصل على أسلوب 
بصورة  العتماده  جزئًيا،  اًل  مموَّ أصبح  فقد  الكلي،  التمويل 
متزايدة على الدعم المالي من الحكومة لسداد المعاشات 
التي  السنوية  الزيادة  العامة  الخزانة  ل  تموِّ إذ  المستحقة، 
رابعها:  أما  العامة.  اإليرادات  من   1987 عام  من  رتها  قرَّ
فيتمّثل في طريقة إدارة أموال التأمينات، إذ إنه في ظل 
مهمة  تتوّلى  الحكومة  كانت  السابق  التأميني  النظام 
إدارة أموال المعاشات من خالل صندوقين للتأمينات هما: 
الحكومة،  العاملين في  على  االجتماعي  التأمين  صندوق 
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قطاعي  في  العاملين  على  االجتماعي  التأمين  وصندوق 
األعمال العام والخاص، وكان كال الصندوقين يلتزم بتحويل 
فائض أموال المعاشات المتاح إلى بنك االستثمار القومي 
إال  آخر  وجه  أي  في  الفائض  هذا  استثمار  جواز  عدم  مع 
ى هذا االلتزام القانوني  بعد موافقة مجلس إدارة البنك. أدَّ
إلى الحّد من كفاءة استثمار أموال المعاشات من ناحية، 
متنوعة  تكن  لم  األموال  لهذه  االستثمار  حافظة  أن  كما 
أموال  من  العظمى  الغالبية  اسُتثمرت  إذ  كافية،  بدرجة 
المعاشات لدى بنك االستثمار القومي، كما اسُتخدم جزء 

من أموال المعاشات في تمويل عجز الموازنة.23 

وجاءت المادة 17 من دستور 2014 لتنّص على أن “تكفل 
مواطن  ولكل  االجتماعي،  التأمين  خدمات  توفير  الدولة 
الضمان  في  الحق  االجتماعي  التأمين  بنظام  يتمتع  ال 
قادًرا  يكن  لم  إذا  كريمة،  حياة  له  يضمن  بما  االجتماعي، 
العمل  عن  العجز  حاالت  وفي  وأسرته،  نفسه  إعالة  على 
معاش  توفير  على  الدولة  وتعمل  والبطالة.  والشيخوخة 
والصيادين  الزراعيين  والعمال  الفالحين  لصغار  مناسب 
التأمينات  أموال  للقانون.  وفًقا  المنتظمة  غير  والعمالة 
الحماية  أوجه  بجميع  ع  تتمتَّ خاصة،  أموال  والمعاشات 
حٌق  وعوائدها  وهي  وأشكالها،  العامة  لألموال  المقررة 
هيئة  تديرها  آمًنا،  استثماًرا  وُتسَتثمر  منها،  للمستفيدين 
التأمينات  أموال  الدولة  وتضمن  للقانون.  وفًقا  مستقلة 

والمعاشات”.24

التأمينية،  للحماية  مة  الُمنظِّ القوانين  من  عديٌد  ويوجد 
 ،1975 لسنة   79 رقم  االجتماعي  التأمين  قانون  وتشمل 
وقانون التأمين االجتماعي على أصحاب األعمال وَمن في 
حكمهم رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين االجتماعي 
للعاملين المصريين بالخارج 50 لسنة 1978، وقانون التأمين 
التقاعد  وقانون   ،1980 لسنة   112 الشامل  االجتماعي 
 ،1975 لسنة   90 المسلحة  للقوات  والمعاشات  والتأمين 
معاشات  منح  شأن  في   1964 لسنة   71 رقم  وقانون 
ومكافآت استثنائية، مما جعل النظام التأميني يعاني من 
التفتت. ورغم أن الهدف من تشريع كل هذه القوانين كان 
زيادة القدرة على التغطية واالستهداف الجّيد، فقد حدث 
مدار  على  عليها  ن  الُمؤمَّ العمالة  نسبة  انخفاض كبير في 
السنوات، إذ بلغت نسبة التغطية لدى العمال الذكور في 
2012 و%43  39% في  بـ  30% مقارنة  نحو   2018 عام 
قلياًل  أفضل  الوضع  وكان   .1998 عام  2006 و%50  عام 
بالنسبة للنساء، إذ بلغت نسبة التغطية التأمينية في 2018 
قرابة 43% مقارنة بـ 41% في 2006 و61% فى 25.1998 

عديدة:  مشكالت  من  االجتماعية  التأمينات  نظام  ويعاني 
أبرزها انخفاض التغطية، التهرب التأميني، الحوافز السلبية 
في القوانين والتي تدفع أصحاب األعمال والعمال للتهّرب 
التأميني، ومن ثّم عجز الحكومة عن جمع المساهمات من 

خارج  كبير  رسمي  غير  قطاع  ذلك  إلى  يضاف  الطرفين.26 
القومية  للهيئة  تقرير  أشار  وقد  التأمينية.  الحماية  نطاق 
 148 الجديد  القانون  صدور  إّبان  صدر  االجتماعي  للتأمين 
نظام  تواجه  التي  التحّديات  من  عدد  إلى   2019 لسنة 
قت على مدار عدة  ت وتعمَّ التأمينات االجتماعية التي استمرَّ
عقود، بما فرض ضرورة إحداث إصالح جذري للنظام، أبرزها 
مخالفة بعض نصوص القوانين المنظمة له لدستور 2014، 
ووصول العجز االكتواري والنقدي إلى نسب خطيرة، مما 
دفع الحكومة إلى التدّخل إلعادة إصالح النظام وهيكلته 

بشكل جذري.

االجتماعي،  للتأمين  القومية  الهيئة  تقرير  أشار  وكذلك 
القديم  النظام  خالل  من  ُتصَرف  التي  المعاشات  أن  إلى 
مما  التضخم،  الت  بمعدَّ ارتباطها  عدم  نتيجة  للغاية  ضئيلة 
التأمينات وعلى الخزانة العامة  يضع عبًئا كبيًرا على نظام 
قيمة  من   %60 نحو  تتحّمل  أن  اعتادت  والتي  للدولة، 
التأمين  المالي لنظام  التشابك  فاتورة المعاشات، وكذلك 
القومي،  االستثمار  وبنك  العامة  الخزانة  مع  االجتماعي 
وضعف عوائد استثمار أموال التأمينات. فضاًل عن اختالف 
العمال سواء  المعاشات حسب كل فئة من  طرق حساب 
حتى  أو  أعمال،  أصحاب  أو  الغير،  لدى  عاملين  كانوا 
المصريين العاملين في الخارج، والعمالة غير المنتظمة بما 
التأمينات،  صناديق  تعّدد  بخالف  هذا  العدالة،  بقواعد  يضّر 
للعاملين  وآخر  بالحكومة،  للعاملين  خاص  صندوق  بين 

بالقطاع العام والقطاع الخاص. 

األساسية  المشكالت  ضمن  َمن  أن  إلى  التقرير  أشار  كما 
بعدم  التأميني  التهّرب  القديم،  النظام  تواجه  كانت  التي 

شكل )4(: تطّور نسب التغطية اإلجمالية بالتأمينات 
االجتماعية(%)

.Selwanes and Ehab, 2019 :المصدر
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كامل  على  التأمين  وعدم  الحقيقية  األجور  عن  اإلعالن 
القوة العاملة لدى صاحب العمل، فضاًل عن ازدياد حاالت 
المعاش المبكر مما ترتب عليه أن أصبح االستحقاق للمعاش 
ضوء  وفي  السن.  بلوغ  بعد  االستحقاق  من  أفضل  المبكر 
تلك التحديات كان ال بدَّ من إنجاز إصالح تشريعي لمنظومة 

التأمينات االجتماعية والمعاشات.27

االجتماعية  التأمينات  قانون  أهداف  أهم  لت  تمثَّ وقد 
ضرورة  في   2019 لسنة   148 رقم  الجديد  والمعاشات 
فضِّ التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك االستثمار 
القومي بشكل كامل، والعمل على ضمان معاشات عادلة 
للمستحقين والعمل على تحقيق االستدامة المالية. وهكذا 
بغية  الجديد  والمعاشات  االجتماعية  التأمينات  قانون  صدر 
معالجة المشكالت والتحديات التي تواجه نظام التأمينات 
م اإلطار )3( أهم ما  االجتماعية السابق اإلشارة إليها. ويقدِّ

ز القانون. يميِّ

مما ال شك فيه أن قدرة قانون التأمينات االجتماعية الجديد 

لمشكالت  حلول  بإيجاد  مرهونة  أهدافه  تحقيق  على 
االستدامة المالية من خالل توسيع قاعدة التغطية التأمينية 
ناحية  من  وآمن  جّيد  بشكل  األموال  واستثمار  ناحية،  من 
أخرى. إن تحقيق تقدم في هذا المضمار يقتضي مزيًدا من 
إلزام القطاع الخاص بالتأمين على َمن يعملون لديه، وتعزيز 
دور اإلدارات المختّصة بذلك في وزارة القوى العاملة. كما 
التأمينات الجديد للعمالة غير المنتظمة  أن مخاطبة قانون 
ح  توضِّ القومي،  المستوى  توعية على  إلى حمالت  يحتاج 
كيفية االشتراك والفوائد والمزايا المترتبة على ذلك. وجدير 
من  لجزء  بالنسبة  التأميني  التهّرب  أسباب  أحد  أن  بالذكر 
الحياة  اشتراكات طول  من  ُيدَفع  ما  بأن  االقتناع  العمالة، 
مما  د،  ُسدِّ ما  مع  يتناسب  معاٌش  يقابله  ال  الوظيفية، 
يستدعي تعريف المستهدفين بموقف القانون الجديد من 

هذه القضية.

اإلطار )3(: السمات األساسية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات )148 لسنة 2019(

ــم عبــر  ضــم قواعــد التأميــن االجتماعــي لعــدد مــن الفئــات االجتماعيــة المســتهدفة، والتــي كانــت أوضاعهــا التأمينيــة ُتنظَّ   •
مجموعــة مــن القوانيــن. فقــد شــملت هــذه الفئــات: العامليــن لــدى الغيــر، ســواء فــي الجهــاز اإلداري للدولــة أو القطــاع 
ــة.  ــر المنتظم ــة غي ــارج، العمال ــن بالخ ــن المصريي ــم، العاملي ــي حكمه ــن ف ــال وَم ــاب األعم ــاص، أصح ــاع الخ ــام أو القط الع
ــرة للهيئــة القوميــة  فــض التشــابك التاريخــي بيــن وزارة الماليــة وأمــوال التأمينــات االجتماعيــة، مــع إعطــاء اســتقاللية كبي   •

للتأميــن االجتماعــي.
ــن  ــرض، تأمي ــن الم ــل، تأمي ــات العم ــاة، إصاب ــز والوف ــيخوخة والعج ــن: الش ــن التأمي ــواع م ــّدة أن ــات ع ــام التأمين ــمول نظ ش   •
البطالــة، مــع إنشــاء صنــدوق واحــد للتأمينــات, وتخصيــص حســاب خــاص لــكل نــوع مــن أنــواع التأمينــات المشــار إليهــا. 
ــن  ــن ع ــات, وممثلي ــاب المعاش ــن أصح ــن ع ــراء وممثلي ــمل الخب ــة، إذ ش ــس إدارة الهيئ ــي مجل ــح ف ــاب المصال ــل أصح تمثي   •
اتحــادات : النقابــات العماليــة – الغــرف التجاريــة – اتحــاد الصناعــات، باإلضافــة إلــى المؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة. كمــا 
وضــح االســتقالل للهيئــة فــي توّلــي رئاســة مجلــس اإلدارة رئيــس متفــرغ مــن ذوي الخبــرة فــي مجــال المعاشــات والتأميــن 

ــص.  ــر المخت ــس الوزي االجتماعــي ولي

مــّد المظلــة التأمينيــة بشــكل مفصــل للعمالــة غيــر المنتظمــة، ســواء فــي قطــاع الزراعــة أو خارجــه. وفًقــا للتقريــر    •
اإلحصائــي الوطنــي لمتابعــة مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 الصــادر عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة 
واإلحصــاء، تبلــغ نســبة العمالــة غيــر الرســمية فــي غيــر القطــاع الزراعــي فــي 2017 نحــو 31.8%، وفــي دراســة لالســكوا 
ــى %72  ــف إل ــي الري ــع ف ــي 63%، ترتف ــات، ه ــي كل القطاع ــمية ف ــر الرس ــة غي ــى للعمال ــبة أعل ــى نس ــير إل 2020، ُأِش
وفــي القطــاع الزراعــي إلــى 98%. وفــي إطــار هــذا الوضــع، يبــرز تحــدي التغطيــة بشــكل كبيــر، وهــذا مــا دفــع قانــون 
التأمينــات االجتماعيــة الجديــد إلــى ضــمِّ العمالــة غيــر المنتظمــة، ومــع ذلــك يظــل التحــدي هــو درجــة وعــي المواطنيــن 

ــة.  ــة هــذه المظــال التأميني بأهمي
وضــع حــد أدنــى يتناســب مــع الحــدود الدنيــا لألجــور فــي المجتمــع، وكذلــك حــد أقصــى يغطــي أجــور أكثــر مــن 80% مــن    •

ــون. ــة للقان ــة التنفيذي ــالل الالئح ــن خ ــتراك م ــر االش ــى ألج ــد األقص ــى والح ــد األدن ــدد الح ــة، ويتح ــوى العامل ــات الق فئ
ــّم انتهــاء مســألة تقســيم األجــر إلــى جزأيــن: أساســي  أجــر موّحــد للتأميــن االجتماعــي ومعــاش واحــد لهــذا األجــر، ومــن ث   •

ومتغيــر ومعــاش مســتقل لــكل منهمــا، ويحســب بطــرق مختلفــة.
لها نظام التأمين االجتماعي بحد أقصى للزيادة %15. وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم يتحمَّ   •

ــوزراء بعــد موافقــة مجلــس إدارة  ل بقــرار مــن رئيــس مجلــس ال ــات واســتثمارها، ُيشــكَّ إنشــاء صنــدوق إلدارة أمــوال التأمين   •
الهيئــة القوميــة للتأميــن االجتماعــي، ويختــّص بوضــع السياســة العامــة لصنــدوق االســتثمار ووضــع الخطــط والبرامــج الالزمــة 

ــة.  ــه أراٍض مــن الدول ــص ل ــدوق لالســتثمار العقــاري ُتخصَّ ــك إنشــاء صن ــة، وكذل ــة مــوارده المالي بمــا يكفــل تنمي
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2-2 نظام التأمين الصحي الشامل:

سبياًل   ،1964 عام  منذ  الصحي  التأمين  بنظام  أخذت مصر 
وآثاره.  المرض  مخاطر  من  المصري  المواطن  لتأمين 
الجمهوري  بالقرار  الصحي  للتأمين  العامة  الهيئة  وُأنِشئت 
ى التنفيذ. وقد كان نظام التأمين  1209 لسنة 1964 لتتولَّ
الصحي في ذلك الوقت ُيغطي العاملين بالجهاز اإلداري 
والمؤسسات  والهيئات  المحلية  اإلدارة  ووحدات  للدولة 
العامة، والعاملين في قطاع األعمال، والخاضعين لقانون 
ُيغّط  لم  وهكذا  الوقت.  ذلك  في  االجتماعية  التأمينات 
الزراعة،  في  العاملين  بدايته  في  الصحي  التأمين  نظام 
الحرف  وأصحاب  لحسابهم،  والمشتغلين  المنازل،  وخدم 
عقود،  ثالثة  من  يقرب  ما  مرور  وبعد  األعمال.  وأصحاب 
المدارس  طالب  شريحة  إلى  الصحي  التأمين  مظلة  ت  ُمدَّ
المظلة  28.1992 وتال ذلك مّد  99 لسنة  القانون  بموجب 
التأمينية الصحية لفئات أخرى مثل المرأة المعيلة واألطفال 
الزراعة عبر مجموعة  دون سن المدرسة والفالحين وعمال 

من القوانين المتتالية. 

نحو   2018 عام  في  عليهم  ن  الُمؤمَّ عدد  إجمالي  وبلغ 
55.6 مليون مواطن، نصفهم طالب مدارس، وما يقرب من 
المشتِغلين،  مليوًنا من   12 قرابة  أي  العاملين،  ربعهم من 
ر إجمااًل بـ22.5  بما يتجاوز نصف المشتِغلين بقليل، والمقدَّ
تطّور  من  الرغم  وعلى  ذاته.29  العام  في  مشتِغل  مليون 
واتساع   1990 من  الصحي  التأمين  نظام  تغطية  معدل 
على  الخاص  اإلنفاق  نسبة  فإن  عليهم،  ن  الُمؤمَّ قاعدة 
الصحة من ِقبل المواطنين تشير إلى ضعف نوعية الخدمات 
 1990 عام  في  التغطية  نسبة  بلغت  إذ  إليهم،  المقدمة 
قرابة 10% مع نسبة إنفاق خاص على الصحة 56%، ومع 
قاعدة  اتسعت  الصحي،  التأمين  لمظلة  أخرى  فئات  ضم 
نسبة  مع   1995 في   %37 إلى  وصلت  حتى  التغطية 
التغطية لتصل  سعت  اتَّ إنفاق خاص على الصحة 51%، ثم 
إلى 45% في عام 2000 مع زيادة نسبة اإلنفاق الخاص 
عام 2015 وصلت  وبحلول   ،%61 إلى  لتصل  الصحة  على 
نسبة التغطية إلى 58% مع نسبة إنفاق خاص على الصحة 
االجتماعية  الحماية  نظم  إصالح  دراسة  وأشارت   .%62
ه  أنَّ إلى   2019 االسكوا  عن  الصادرة  العربية  البلدان  في 
وفًقا لمسح ُأِجري في مصر فإن نسبة ال تقل عن 80% من 
األسر المعيشية لديها فرد واحد على األقل يتمتع بتغطية 
صحية من التأمين الصحي العام، ورغم ذلك، ال يستفيد من 
النظام إال 25% من تلك اأُلسر بسبب انخفاض نوعية  هذا 

الخدمات وبيروقراطية األداء.30 

الصحي  التأمين  لعبه  الذي  المهم  الدور  من  الرغم  وعلى 
للمخاَطبين  الصحية  الخدمات  تقديم  في  عقود  مدار  على 
منها،  عانى  التي  المشكالت  من  عديًدا  هناك  فإن  به، 
ويأتي على رأسها قصور التغطية، فَمْن هم خارج  القطاع 
ُأسر  إلى  باإلضافة  الصحية،  بالتغطية  يتمتعون  ال  الرسمي 

ن عليهم. وبالنسبة لمستوى الرعاية الصحية التأمينية،  الُمؤمَّ
فعلى الرغم من أن التأمين الصحي التزم بمفاهيم تسلسل 
الخدمات العالجية، فإن حرص الهيئة على أن تكون ُمقّدمة 
في  التوسع  بطء  إلى  ى  أدَّ وحداتها  خالل  من  الخدمة 
التأمين الصحي من ناحية، وعدم وجود جهات منافسة من 
ناحية أخرى، مما أثر في جودة الخدمات المقدمة. يضاف 
إلى ذلك الُبعد االقتصادي الخاص بعدم تحقيق التوازن بين 
ثالثة  عبر  معه  التعامل  يجري  والذي  والنفقات  اإليرادات 
اإليرادات  بين  العجز  بسد  العامة  الخزانة  قيام  إما  بدائل: 
والنفقات، وإما تقليل النفقات بالحّد من المزايا على ضوء 
تكلفة عناصر الخدمة واتجاهات األسعار، وإما إعادة النظر 
ن  الُمؤمَّ لها  يتحمَّ التي  والمساهمات  االشتراكات  في 

عليهم وأصحاب األعمال والدولة.31 

وقد أضيف إلى هذه التحديات التجزئة الشديدة التي يعاني 
د مقّدمو الخدمات  منها النظام الصحي في مصر، إذ يتعدَّ
الصحية بين منشآت حكومية وقطاع خاص ومنشآت تابعة 
التفاوت  عن  فضاًل  دينية.  ومؤسسات  أهلية  لجمعيات 
لنوعية مقّدم  المقدمة وفًقا  الخدمات  الشديد في جودة 
الخدمة والمقابل المادي الذي يتلقاه نظير تقديم خدماته.32 

التأمين  لخدمات  المنظمة  والقرارات  القوانين  وتعددت 
قانون  كل  وقرارات،  قوانين  سبعة  بلغت  حتى  الصحي 
ما  جزئية  ينّظم  وإما  اجتماعية معينة،  فئة  إما مع  يتعامل 
في النظام، وهي القوانين التي ُألِغَيت في قانون التأمين 
إنجاز إصالح تشريعي في هذا  الصحي الشامل في سبيل 
من  كبير  بشكل  الصحة  على  اإلنفاق  وازداد  المضمار.33 
التحليل في  أظهره  الذي  النحو  على   2020 حتى   2012
تكن  لم  الزيادة  أن هذه  إال  التقرير.  األول من هذا  الفصل 
كافية لتحسين كفاءة النظام الصحي في مصر، أو تقليص 

اإلنفاق العائلي على القطاع الصحي. 

 2018 لسنة   2 رقم  الشامل  الصحي  التأمين  قانون  وجاء 
ليتعامل مع المشكالت التي يعاني منها النظام الصحي. 
إليها  اإلشارة  السابق  القوانين  كل  الجديد  القانون  وجمع 
في قانون واحد بما ُيعّد اصالًحا تشريعًيا كبيًرا لهذا النظام. 
اإلصالح  لهذا  الحاكمة  األساسية  الفلسفة  وانطلقت 
فبجانب  الشمول،  مثل  أساسية  مبادئ  من  التشريعي 
التغطية  وحدة  األسرة  اعُتِبَرت  المواطنين،  لكل  التغطية 
وليس الفرد كما كان في السابق، وفًقا للمادة الثانية من 
القانون، والتي تنّص على أن “التأمين الصحي الشامل نظام 
مظلته  وُتغّطي  االجتماعي  التكافل  على  يقوم  إلزامي، 
األسرة  وتكون  العربية،  مصر  بجمهورية  المواطنين  جميع 
ل  وتتحمَّ النظام،  داخل  الرئيسية  التأمينية  التغطية  وحدة 
الدولة أعباءه عن غير القادرين طبًقا لضوابط اإلعفاء التي 
اعتبار  إن  الوزراء”.  مجلس  رئيس  من  قرار  بتحديدها  يصدر 
التغطية أمر مهم، إذ يحسم مشكلة خضوع  األسرة وحدة 
أفراد األسرة الواحدة في كثير من األحيان ألنظمة تأمين 
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ولم  وقوانينه.  التأمين  أنظمة  تعّدد  ضوء  في  مختلفة، 
الخدمات  جميع  أيًضا  ى  غطَّ بل  ذلك،  على  الشمول  يقتصر 
خدمات  من  يخرج  ما  بخصوص  الجدل  حسم  مما  الصحية 
في  ح  ُوضِّ كما  فيه،  يدخل  وما  التأمين،  نطاق  عن  صحية 
نطاق  أن  إلى  أشارت  والتي  القانون،  من  الثالثة  المادة 

والعالجية  التشخيصية  الخدمات  يشمل  مة  الُمقدَّ الخدمات 
والتأهيلية والفحوص الطبية والمعملية، مع إتاحة إمكانية 
إضافة خدمات أخرى، كما تبدأ الخدمة من طبيب األسرة أو 
ع من  الممارس العام وتنتهي بالعالج في الخارج، مما وسَّ

أنماط مقّدمي الخدمات الطبية.

اإلطار )4(: حوكمة نظام التأمين الصحي في مصر

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: هيئة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، تخضع لإلشراف العام لرئيس   •
مجلس الوزراء. وهي المنوط بها إدارة النظام وتمويله، وكذلك معنية باستثمار أموال النظام استثماًرا آمًنا وفًقا للمادة )4( 
من القانون. فالمهمة األساسية لهذه الهيئة تعبئة الموارد المالية وإدارتها باعتبارها وكيل المشتركين في النظام. كما أنها 
تشتري الخدمات الطبية وفًقا لمعايير واضحة من مقّدمي الخدمات الصحية، شريطة التزامهم بمعايير الهيئة العامة لالعتماد 
والرقابة الصحية. وعلى صعيد طبيعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، فقد شمل تمثياًل ألصحاب 
مصالح مختلفة، مثل رئيس اتحاد النقابات العمالية ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات، فضاًل عن األطراف 
الحكومية المعنية، وكذلك ممثلين لمقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، باإلضافة إلى الخبراء ذوي الصلة. تخضع 
14 من القانون للمساءلة أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب، من خالل تقديم تقارير أداء نصف  هذه الهيئة وفًقا للمادة 

سنوية عن الموقف المالي والقوائم المالية الخاصة بعملها.

للوزير  العام  لألشراف  وتخضع  مستقلة،  وموازنة  اعتبارية  شخصية  لها  خدمية  عامة  هيئة  الصحية:  للرعاية  العامة  الهيئة   •
المختص بالصحة. تتولى هذه الهيئة تقديم خدمات الرعاية الصحية والعالجية بمستوياتها الثالثة داخل المستشفيات وخارجها، 
ن عليهم من خالل منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي. فهي المنوط بها ضبط تقديم  لجميع الُمؤمَّ
الخدمات الصحية التأمينية وتنظيمها، وتتولى إدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وجميع المنشآت الصحية التي يصدر 
بها قرار من رئيس الوزراء، بعد تأهيلها واستيفائها الشروط المطلوبة. ومن ثمَّ يؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية جميع 
كانت  أًيا  األخرى  الحكومية  المؤسسات  إليها  وتضاف  الصحة،  لمديريات  حالًيا  التابعة  المتخصصة  والمراكز  المستشفيات 
الجهات التابعة لها، وُتستثَنى من ذلك الوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الدفاع والداخلية والتعليم العالي، 
لتظّل تابعة لوزارتها، مع احتفاظ تلك الجهات بالحّق في التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل شرط استيفائها 
معايير الجودة ومواصفاتها. ونظرا إلى أن هذه الهيئة مسؤولة عن تقديم الخدمة، فقد جرى تبني اإلدارة الال مركزية بالنص 
في المادة 25 من القانون “على أن تقدم هيئة الرعاية خدمات الرعاية الصحية على أساس من الال مركزية من خالل تقسيم 
محافظات الجمهورية إلى مجموعة من األقاليم طبًقا لما يقّره مجلس إدارتها، على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس 
تنفيذي يصدر بتشكيله قرار من مجلس اإلدارة”. وعلى نفس منوال مراقبة الهيئة العامة للتأمين الصحي، تلتزم الهيئة العامة 
للرعاية الصحية بتقديم تقارير أداء نصف سنوية عن الخدمات الصحية والعالجية التي تقدمها والقوائم المالية لها، إلى مجلس 

النواب ومجلس الوزراء.

الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية: هيئة ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، ولكنها تنفرد عن الهيئتين السابقتين   •
القانون، كما يصدر نظام العمل بها بقرار من رئيس  26 من  لرئيس الجمهورية وفًقا للمادة  أنها تخضع لإلشراف العام  في 
الجمهورية. تهدف هذه الهيئة إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها، وضبط الخدمات الصحية التأمينية 
وتنظيمها وتقديمها، وفًقا لمعايير محددة للجودة واالعتماد على النحو الذي تبّينه الالئحة التنفيذية للقانون. فهذه الهيئة معنية 
بتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سالمته واستقراره وتنميته وتحسين جودته. وفي سبيل ذلك، تتعدد مهامها بشكل كبير، 
وتبدأ بوضع معايير الجودة للخدمات الصحية مروًرا باعتماد المنشآت الطبية المستوفية لمعايير الجودة وتسجيلها، واإلشراف 
على جميع المنشآت الطبية ورقابتها وإيقاف أو الغاء االعتماد والتسجيل في حال مخالفة المنشأة أًيا من اشتراطات منح 
االعتماد والتسجيل. كما تمتّد اختصاصات الهيئة إلى االعتماد والتسجيل ألعضاء المهن الطبية، وفًقا للتخصصات والمستويات 
المختلفة للعمل بالنظام وإجراء التفتيش الدوري عليهم، وكذلك إيقاف أو إلغاء االعتماد والتسجيل لهم حال مخالفة أي من 
اشتراطات التسجيل. فالهيئة هيئة رقابية باألساس، ورغبة في ضمان قدرتها على القيام بدورها على أكمل وجه، ُنصَّ على أن 
ل مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية على خالف الهيئة العامة للتأمين الصحي  تخضع إلشراف رئيس الجمهورية، ويُشكَّ
الشامل، والتي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء وتخضع إلشرافه، والهيئة العامة للرعاية الصحية والتي تخضع إلشراف 

وزير الصحة. 
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الصحي  التأمين  لنظام  والحاكم  المهم  الثاني  المبدأ  كان 
المادة  النص في  الحوكمة من خالل  الشامل، هو ضمان 
الثانية من القانون على أن النظام يقوم على أساس فصل 
القاعدة،  هذه  على  وبناء  الخدمة.34  تقديم  عن  التمويل 
الصحي  التأمين  نظام  ُأنِشَئت ثالث هيئات مستقلة إلدارة 
الشامل  الصحي  للتأمين  العامة  الهيئة  وهي  الشامل: 
لالعتماد  العامة  والهيئة  الصحية  للرعاية  العامة  والهيئة 
الهيئات  هذه  أدوار   )4( اإلطار  ويعرض  الصحية.  والرقابة 
الثالث التي تقوم بوظائف مختلفة، وُيكمل بعُضها بعًضا، 
لضمان حوكمة نظام التأمين الصحي الشامل بشكل دقيق. 

مادته  في  القانون  نصَّ  النظام،  بتمويل  يتعلق  ما  وفي 
ن  الُمؤمَّ حصة  مثل  للتمويل،  متعددة  مصادر  على   40
والمساهمات،  األعمال  أصحاب  وحصة  والمعالين،  عليهم 
استثمار  وعائد  الخدمة،  تلقي  نظير  المدفوعة  المبالغ  أو 
التمويل،  قضية  إطار  وفي  الموارد.  من  وغيرها  الموارد، 
تحت  القادرين  غير  تغطية  كيفية  على   40 المادة  ت  نصَّ
عنوان التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، ويقصد بها 
بمن  القادرين،  غير  فئات  عليهم من  ن  الُمؤمَّ اشتراك  قيمة 
فيهم المتعّطلون عن العمل، غير القادرين، وغير المستحقين، 
أو المستنِفذين مدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل 
نسبة  الخزانة  تتحمل  كما  المعالين.  األسرة  أفراد  من  فرد 
على  بالحكومة  عنه  الُمعَلن  لألجور  األدنى  الحد  من   %5

المستوى القومي شهرًيا عن كل منهم.

مراحل   6 على  الجديد،  الصحي  التأمين  قانون  ويطبق 
 ،2032 عام  وحتى   2018 عام  من  بداية  عاًما،   15 خالل 
 ،2020 إلى   2018 من  والممتدة  األولى  المرحلة  تشمل 
وجنوب  والسويس  واإلسماعيلية  “بورسعيد  محافظات 
إلى   2021 من  الثانية  المرحلة  أما  سيناء”،  وشمال  سيناء 
2023 وتشمل محافظات “األقصر ومطروح والبحر األحمر 
 2026 2024 إلى  الثالثة من  المرحلة  تبدأ  وقنا وأسوان”، 
وسوهاج  ودمياط  والبحيرة  “اإلسكندرية  محافظات  في 
إلى   2027 من  الرابعة  المرحلة  تضم  بينما  الشيخ”،  وكفر 
2028 محافظات “بني سويف وأسيوط والمنيا والوادي 
 2030 إلى   2029 عام  من  والخامسة  والفيوم”،  الجديد 
في محافظات “الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية”، 
في   2032 إلى   2031 واألخيرة  السادسة  والمرحلة 

محافظات “القاهرة والجيزة والقليوبية”.35

عدد  يبلغ  تجريبي.  بورسعيد كتشغيل  بمحافظة  ُبِدئ  وقد 
سكان محافظة بورسعيد 930 ألف نسمة، وبها 644 سرير 
إقامة و144 سرير رعاية مركزة و79 حضانة و110 أجهزة 
البنية  محور  محاور، هي:  عّدة  التطوير  ُكلى. شمل  غسيل 
ومحور  والمستشفيات،  الصحية  الوحدات  بتطوير  التحتية 
المرضى  بيانات  إدارة  ويشمل  الرقمي  والتحول  الميكنة 
ومحور  المالية،  والمطالبات  التغطية  وطلبات  وتسجيلهم 
للفرق  جدد  أعضاء  واختبار  تعيين  ويشمل  البشرية  الموارد 

الطبية وتدريبهم، ومحور التوعية واإلعالم من خالل ورش 
وكيفية  بالنظام  للتوعية  إرشادية  ومواد  وندوات  عمل 

االنتفاع به. 

وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بنظام التأمين الصحي 
الزاوية في اإلصالح الصحي. وفي  الشامل، واعتبرته حجر 
المصرية  الحكومة  مع  التعاون  الستراتيجية  طرحها  إطار 
الصحي  النظام  أن  أكدت  دولية،  تمويل  جهات  من  بدعم 
المصري يتمتع بنقاط قوة عديدة مثل انتشار وحدات الرعاية 
للغالبية  وشمولها  التطعيمات  وانتظام  األولية،  الصحية 
الكاسحة من األطفال، وكذلك النجاح في الحدِّ من وفيات 
يواجه  الذي  الرئيسي  التحّدي  أن  بيد  األطفال واألمهات. 
النظام الصحي هو تحقيق اإلنصاف والعدالة، على مستوى 
المخرجات والنتائج الصحية والنفاذ للخدمة، وكذلك العدالة 
إن  الصحية.  للخدمة  المالي  العبء  تحمل  في  واإلنصاف 
التحدي  هو  الصحة  مجال  في  واإلنصاف  العدالة  تحقيق 
الشامل  الصحي  التأمين  نظام  على  يتعّين  الذي  الرئيسي 
التعامل معه انطالًقا من أن االستثمار في الصحة استثمار 
في البشر وضمانة لمستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل.36

وعلى الرغم من اآلثار المدمرة المترتبة على جائحة كوفيد 
- 19، خاصة في ما يتعلق بإنهاك النظام الصحي، فإن ما 
يحدث في مصر من ضّخ مزيٍد من التمويل للقطاع الصحي 
لتعزيز قدرته على مجابهة الجائحة، قد يكون فرصة لإلسراع 
التطبيق كما  زمن  واختصار  الصحية  المنظومة  تطوير  في 
هو مقرر له وفًقا لقانون التأمين الصحي الشامل والمقّدر 
دولية  تمويل  فرص  إتاحة  إطار  في  خاصة  عاًما،  بـ15 

للتصدي للجائحة.

العدالة  يحقق  بما  الشاملة  التغطية  ضمان  فإن  وأخًيرا 
واإلنصاف أحد التحديات الرئيسية التي تواجه النظام، والتي 
المواطنين  فإقبال  ذ.  ُتنفَّ التي  التجارب  نتائج  على  تتوقف 
على االنضمام للنظام، خاصة ِمن يقّررون االشتراك بمحض 
التي  المناطق  في  النظام  أداء  على  يتوقف  إرادتهم 
متوقف  ككل  النظام  فمستقبل  ثمَّ  ومن  فيها.  ق  سُيطبَّ
الثاني  التحدي  األولى.  اللحظة  منذ  إدارته  طريقة  على 
الذي يواجه نظام التأمين الصحي الشامل يتمثل في الجزء 
القادرين، فالتوسع في  التكافلي فيه، والذي يغطي غير 
تغطية هذه الفئة في ضوء قطاع غير رسمي واسع النطاق 
ثمَّ  للنظام. ومن  المالية  الحدِّ من االستدامة  إلى  سيؤدي 
قطاع  إلى  الرسمي  غير  القطاع  تحويل  إلى  السعي  فإن 

عة.  رسمي ُيعّد تعاماًل مسبًقا مع هذه المشكلة المتوقَّ

3. برامج سوق العمل النشطة 

تهدف برامج سوق العمل في العموم إلى تسهيل إدماج 
الباحثين عن عمل في سوق العمل، مع السعي إلى إدارة 
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مخاطر هذا السوق من خالل توفير دخل في فترات البطالة 
ل برامج سوق العمل النشطة  أو التوقف عن العمل. وتتمثَّ
في التدخالت والمبادرات التي تساعد األفراد في الحصول 
عمل  إلى  االنتقال  أو  عمل،  بال  كانوا  إذا  وظيفة  على 
المساعدة  النشطة:  العمل  سياسات  ن  تتضمَّ وقد  أفضل. 
على البحث عن عمل، توفير مشروعات كثيفة العمالة مثل 
األشغال العامة، التدريب وإعادة التدريب، تنمية المشروعات 
هة  الصغيرة ومتناهية الصغيرة، وإعانات دعم األجور الموجَّ
والتي  النشطة  غير  السياسات  توجد  كما  الخاص.  للقطاع 

ل في إعانات البطالة والتقاعد المبكر.37  تتمثَّ

بعض  في  ونقاطها  مصر  تصنيف  التالي  الجدول  ح  ويوضِّ
مؤشرات المهارات وسوق المنتجات وسوق العمل الواردة 
الجدول  ويشير   .2019 لعام  العالمي  التنافسية  تقرير  في 
مجموعة  في  ونقاطها  مصر  تصنيف  في  التفاوت  إلى 
المثال، حظيت مصر بتصنيف جّيد  المؤشرات، فعلى سبيل 

أصل  من   33 إلى  وصل  الخدمات  في  المنافسة  بمؤشر 
141 دولة، بمجموع نقاط بلغ 72.1، كما جاء أداء مصر جيًدا 
في مؤشري مدى هيمنة السوق وحركة العمالة الداخلية 
بتصنيف 36 و46 من أصل 141 دولة على التوالي، بينما 
منها  المؤشرات  من  عدد  في  كبيرة  بصورة  مصر  تراجعت 
إلى  فيه  تصنيف مصر  الذي وصل  المهني  التدريب  جودة 
بينما   ،36.7 نقاط  بمجموع  دولة   141 أصل  من   129
سوق  سياسات  مؤشر  في  نقاط  أقل  على  مصر  حصلت 
العمل النشطة وصلت إلى 27.1. كما أن تصنيف مصر في 
دولة  أصل  من   123 إلى  وصل  بالتدريس  النقدي  التفكير 
141 بمجموع نقاط 38.28.6 ويّتضح من الجدول أن الدولة 
المؤشرات  إلى  أكبر  اهتمام  توجيه  إلى  تحتاج  المصرية 
المتعلقة بالمهارات، وسوق المنتجات، كما أنها تحتاج إلى 
أسواق  تعزيز  على  تساعد  التي  السياسات  من  مجموعة 
الت البطالة.  العمل النشطة لخلق فرص عمل وخفض معدَّ

جدول )1( 
تصنيف مصر ونقاطها في بعض مؤشرات المهارات وسوق المنتجات وسوق العمل – تقرير التنافسية العالمي 2019

النقاطالتصنيف )من 141 دولة(المؤشر

12936.7جودة التدريب المهني

8950.2سهولة العثور على الموظفين المهرة 

12328.6التفكير النقدي في التدريس

3372.1المنافسة في الخدمات

3654.2مدى هيمنة السوق 

8665تعقيد التعريفة الجمركية 

10727.1سياسات سوق العمل النشطة

12171.1معدل ضريبة كسب العمل

4663.3حركة العمالة الداخلية
.World Economic Forum (2019) : المصدر

في  النشط  العمل  برامج  بتقديم  المعنية  الجهات  د  وتتعدَّ
الجهة األساسية  العاملة  القوى  وزارة  تعّد  وبالتأكيد  مصر، 
المنوطة بسياسات التشغيل. تمتلك الوزارة 380 مكتب عمل 
التعليم  من  المتسربين  على  ترّكز  حرفي  تدريب  مركز  و27 
بوا  ُيدرَّ من  عدد  يبلغ  متنقلة.  تدريب  مراكز  و10  واألميين 
سنوًيا من 12,000 إلى 16,000 فرد، ويتركزون في الفئة 
العمل  مكاتب  م  تقدِّ  .45  -  21 ومن   18-15 من  العمرية 
مثل  التوظيف،  خدمات  من  عدًدا  الوظيفي  للوصف  وفًقا 
تسجيل الباحثين عن عمل، وتقديم اإلرشاد المهني، والتدريب 
الجتياز مقابالت واختبارات التقدم للوظائف، وإعداد قوائم 
من  الرغم  وعلى  العمل.  مواقع  في  الشاغرة  بالوظائف 
تعدد المهام وفًقا للوصف الوظيفي لهذه المكاتب، فإن 
هذه المكاتب تعاني من نقص الكوادر والكفاءات وضعف 

تأهيلهم وسوء حالة البيئة الفيزيقية للمكاتب.39 

تطوير  برنامج  عن  المسؤولة  والتجارة  الصناعة  وزارة  وُتعّد 
ل  مراكز التدريب الصناعي )برنامج TVET(، وهو برنامج مموَّ
والفني،  الحرفي  والتدريب  للتعليم  األوربي  االتحاد  من 
الشركات والمشروعات.40 وعلى  العمل مع  إلى  ويسعى 
لوزارة  التابع  المحلية  التنمية  يعمل صندوق  المنوال  نفس 
رة لتنفيذ مشروعات  التنمية المحلية على توفير قروض ُميسَّ
متناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة بغية القضاء على 
من  الصندوق  ويعمل  المعيشة.  وتحسين مستوى  البطالة 
الصندوق  ُيواَفى  إذ  بالمحافظات  المحلية  األجهزة  خالل 
خالل  من  القروض  على  الحصول  في  الراغبين  بأسماء 
للمشروع.  الفنية  الدراسة  الصندوق  ينّفذ  ثم  المحافظات، 
وبعد الموافقة على المشروع، يجري التعاقد بين صندوق 
كمقَترض،  المحلية  والوحدة  كُمقرض  المحلية  التنمية 
ر  وفَّ وقد  للمنتفعين.  اإلقراض  المحلية  الوحدة  ُتعيد  ثم 
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الصندوق خالل الفترة من يوليو 2014 – أبريل 2018 عدد 
قدره  بتمويل  الصغر  متناهية  لمشروعات  قرض   12,993

58.8 مليون جنيه.41

 وعلى الرغم من وجود هذه البرامج التقليدية، فإن مستقبل 
برامج سوق العمل النشطة ُيعّد مرهوًنا بنجاح مبادرتي جهاز 
الصغر  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية 

ومبادرة الشمول المالي. 

3-1 جهاز تنمية المشروعات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر

ُيعّد هذا الجهاز من أهم األجهزة الحكومية المعنية ببرامج 
الصندوق  َخَلف  الذي  الجهاز  وهو  النشط،  العمل  سوق 
مجلس  رئيس  من  بقرار  الجهاز  ُأنِشئ  للتنمية.  االجتماعي 
ل بالقرار رقم 2370 لسنة  الوزراء رقم 947 لعام 2017 وُعدِّ
ل  2018، لتكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء مباشرة. تتمثَّ
لتنمية  وطني  برنامج  وضع  في  للجهاز  األساسية  المهمة 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتهيئة 
إلى  الدخول  على  المواطنين  وتحفيز  لها  المواتي  المناخ 
سوق العمل من خالل هذه المشروعات، وكذلك نشر ثقافة 
جهود  وتنسيق  واالبتكار  واإلبداع  والبحث  األعمال  ريادة 
التخفيف  بغية  المجال،  هذا  في  المعنية  الجهات  جميع 
من حدة الفقر. كما تمتد المهمة إلى تنفيذ برامج للتنمية 
العمالة،  كثيفة  عامة  ومشروعات  والبشرية  المجتمعية 
ُتسهم في االرتقاء بمستويات المعيشة للمواطنين. ويعمل 
لت في  الجهاز في كل برامج سوق العمل النشط، سواء تمثَّ
ومتناهية  الصغيرة  المشروعات  أو  العامة  األشغال  برامج 
المطلوبة  والِحرف  المهارات  التدريب على  الصغر، وكذلك 
احتياًجا  األكثر  المناطق  يستهدف  كما  العمل.  سوق  في 

وبطالة بين الشباب والشابات.

والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية  جهاز  ذ  ُينفِّ
من  الحدِّ  بهدف  العامة  لألشغال  برنامًجا  الصغر  ومتناهية 
برنامج  أنشطة  تنفيذ  خالل  من  عمل  فرص  وتوفير  البطالة 
االرتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة في مصر منذ يناير 
بالمناطق  للسكان  الحياة”  نوعية  “تحسين  بهدف   ،2017
الحمراء،  )الزاوية  القاهرة  بمحافظتي  المستهدفة  األربع 
عزبة خير اهلل(، ومحافظة الجيزة )أرض اللواء، ميت عقبة(، 
والصرف  المياه  شبكات  تطوير  مشروعات  تنفيذ  تم  حيث 
الصحي ورصف الطرق والشوارع وإنارتها وترميم المدارس 
أن  بالذكر  وجدير  الحضرية.  والخدمات  الصحية  والوحدات 
ذ بالتعاون مع الجهات الشريكة  ُتنفَّ برامج األشغال العامة 
ووفًقا آللية االستهداف الجغرافي لتسهم في تطوير البنية 
البشرية،  التنمية  مساعي  وتعزيز  والمجتمعية،  األساسية 
ومن ثمَّ تتيح ُفرًصا دائمة أو قصيرة األجل لتشغيل للشباب. 

وبالنسبة لبرامج األشغال العامة في الريف، فقد أعدَّ جهاز 
الصغر  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية 
األكثر  والمراكز  والقرى  المحافظات  الستهداف  خريطة 
الجهاز  مع  بالتعاون  الجمهورية،  مستوى  على  احتياًجا 
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. وقد ُوِضَعت األولويات 
لهذه  طبًقا  المستهدفة،  والفئات  المناطق  دت  وُحدِّ
على  تشمل  المؤشرات  من  مجموعة  على  بناء  الخريطة، 
المياه والصرف  توافر خدمات  الحصر، عدم  المثال ال  سبيل 
نسبتي  ارتفاع  إلى  إضافة  الصحية،  والخدمات  الصحي 
ث هذه البيانات بصفة دورية. وسعًيا  األمية والبطالة، وُتحدَّ
لتحقيق هدف توفير فرص عمل مالئمة، ُوِضَعت مجموعة 
من االشتراطات للمشروعات التي يمكن تنفيذها بأسلوب 

العمالة الكثيفة.

لة وهي برامج التنمية  كما يلجأ الجهاز إلى آلية أخرى ُمكمِّ
المؤسسية  القدرات  بناء  الجهاز على  يعمل  إذ  المجتمعية، 
للجمعيات األهلية لتأهيلها لتنفيذ مشروعات وتأدية خدمات 
واشتراطات  معايير  وُوِضَعت  عمل،  فرص  خلق  شأنها  من 
التنفيذ على أال  الكثيفة في  العمالة  بذلك، مثل استخدام 
تقل نسبة مكّون األجور بالمشروعات عن 70% من إجمالي 
التمويل، وأن تكون المشروعات قادرة على تلبية احتياجات 
وأن  الفقيرة،  السكانّية  الفئات  ي، خصوًصا  المحلِّ المجتمع 
على  وتشجيعها  المرأة  احتياجات  بتلبية  المشروعات  تهتم 
خدمات  المشروعات  تقّدم  وأن  التنمية،  في  المشاركة 
متطلبات  مع  تتعارض  وأال  ي،  المحلِّ للمجتمع  مستدامة 
المحافظة على البيئة. ومن أمثلة هذه المشروعات أنشطة 
نشر ثقافة الصحة اإلنجابية والعناية باألم والطفل والحفاظ 
على البيئة وتنفيذ برامج محو األمية وتأسيس فصول رياض 
البرامج  هذه  من  المستهدفة  الفئات  وغيرها.  األطفال 
 29 إلى   18 من  العمرية  الفئة  في  الماهرة  غير  العمالة 

طبًقا لخريطة الفقر.42

يحصر  العمل،  لسوق  والـتأهيل  بالتدريب  ق  يتعلَّ ما  وفي 
العمل من ِحرف ومهارات ويصمم  احتياجات سوق  الجهاز 
بما  عمل،  عن  والباحثات  للباحثين  وتأهيلية  تدريبية  برامج 
يتيح لهم فرصة إما التشغيل الذاتي وإما العمل لدى الغير. 
أما بالنسبة لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، 
فقد ُمِنحت قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية 
لت  بإجمالي تمويل 5.4 مليار جنيه، موَّ  2018 الصغر في 
رت ما يقرب من 407 آالف  قرابة 251 ألف مشروع، ووفَّ
المناطق  استهداف  على  الجهاز  يعمل  عمل.43 كما  فرصة 
األكثر احتياًجا في صعيد مصر والوصول إلى الفقراء، خاصة 
محافظات  نصيب  ارتفاع  عن  أسفر  مما  والنساء،  الشباب 
نوفمبر  في   %50 إلى  التمويل  إجمالي  من  مصر  صعيد 
للمرأة من  2018. وقد بلغت نسبة المشروعات الموجهة 
عدد  إجمالي  من   %50 نحو  المشروعات  تنمية  جهاز  ِقَبل 
 .2017 عام  في  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات 
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فإن  للجهاز،  الرسمي  الموقع  عن  الصادرة  للبيانات  ووفًقا 
فيها  َس  ُأسِّ  2020 يونيو  حتى   2017 أبريل  من  الفترة 
ر 1.1 مليون  729.5 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وفَّ
بلغت 16.8 مليار جنيه. كان  بإجمالي قروض  فرصة عمل، 
نسبة  بلغت  48%، كما  التمويل  القبلي من  الوجه  نصيب 
المشروعات الموّجهة للنساء 47%. وفي نفس الفترة ُأنفق 
والتنمية  األساسية  البنية  لمشروعات  جنيه  مليون   373.8

ر 2.1 مليون يومية عمل.44 والتدريب، بما وفَّ

المشروعات  منصة  المشروعات  تنمية  جهاز  أطلق  كما 
الصغيرة من أجل تحفيز الشباب على بدء مشروعات صغيرة 
للتواصل  متاحة  والمنصة  وتطويرها.  إدارتها  وتعّلم كيفية 

مع الشباب الراغب وتقديم المشورة لهم.45

من  المستفيدين  قاعدة  توسيع  وبغية  مواٍز،  صعيد  وعلى 
مصر،  محافظات  جميع  في  الصغر  المتناهي  التمويل 
خاًصا  اهتماًما  الجهاز  أولى  الدخل،  محدودي  من  خاصة 
الوسيطة  والجهات  سات  والمؤسَّ الجمعيات  بمساندة 
الشريكة المعنية بممارسة هذا النوع من النشاط، إذ يعمل 
على تطوير قدراتها المالية والفنية واإلدارية والمؤسسية، 
الصغر  متناهي  التمويل  خدمات  توفير  من  لتمكينها 
العمالء في  أكبر قاعدة من  بكفاءة وفاعلية واستهداف 
د قنوات التمويل  المحافظات والقرى والنجوع النائية. تتعدَّ
األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  لتشمل  الصغر  متناهي 
للجمعيات  بالنسبة  الصغر.  متناهي  التمويل  وشركات 
فت بموجـب قـــرار مجــلس إدارة الهيئـة  األهلية، فقد ُصنِّ
العامـة للرقابـة المالية رقم )13( لسنة 2015 الخاص بإصدار 
قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفًقا للمادة 
اإلقراض  محفظة  قيمة  على  بناء  فئات  ثالث  إلى   ،40
بالجمعية أو المؤسسة: الفئة أ )أكثر من 50 مليون جنيه( 
والفئة ب )من 10 ماليين إلى 50 مليون جنيه( والفئة ج 
إشراك  أهمية  أن  والحقيقة  جنيه(.46  10 ماليين  من  )أقل 
الجمعيات األهلية في ذلك النشاط تكمن في قدرتها على 
النائية  المناطق  في  والمستفيدين  العمالء  إلى  الوصول 
يصعب  والتي  الجمهورية،  مستوى  على  احتياًجا  واألكثر 

على قنوات التمويل األخرى أن تصل إليها. 

3-2 مبادرة الشمول المالي

ُيقَصد بالشمول المالي أن يكون لدى كل فرد أو مؤسسة 
في المجتمع فرصة للحصول على منتجات مالية )حسابات 
اّدخار، حسابات جارية، خدمات دفع وتحويل، تمويل وائتمان، 
وغيرها( ُتتاح من خالل القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئات 
لضمان  مناسبة  بأسعار  وغيرها،  األهلية  والجمعيات  البريد 
الشمول  أموالها.  إدارة  في  المجتمع  فئات  كل  مشاركة 
والشامل  االحتوائي  االقتصادي  النمو  أسباب  المالي من 
الذي يعّزز عدم استبعاد أي من األفراد أو المؤسسات )أو 
الدخل،  ومحدودي  الفقراء  أو  شة  المهمَّ المجتمع  شرائح 

وبخاصة المرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ر  ومتناهية الصغر، واألطفال والشباب(. كما يضمن أن تطوِّ
المؤسسات المالية من منتجاتها، وتتنافس من أجل تقديم 
منتجات ماليـة مناسبة وغير احتكارية. كما ُيسهم الشمول 
غير  القطاع  مشاريع  دمج  في  يسهم  ما  ضمن  المالي 
الرسمي في القطاع الرسمي، ودمج الفقراء في السوق 
األسرية  والمشاريع  الصغر  متناهية  المشروعات  خالل  من 

بما يجعله إحدى استراتيجيات مكافحة الفقر.47

ُيعّد البنك المركزي الداعم الرئيسي لتطبيق مبدأ “الشمول 
المالي”، عن طريق وضع قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات 
على  والموافقة  أشكالها،  بجميع  المصرفية  المعامالت 
الهاتف  استخدام  مثل  طة  مبسَّ مالية  خدمات  إتاحة 
قرار  جاء  وقد  اإللكترونية.  الدفع  عمليات  في  المحمول 
رئيس الجمهورية 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي 
في  المالي  للشمول  مأسسة  مقام  في  للمدفوعات 
مصر. يهدف القرار إلى خفض استخدام النقد خارج القطاع 
والقنوات  الوسائل  استخدام  وتحفيز  ودعم  المصرفي، 
الدفع  نظم  وتطوير  عنه،  بدياًل  الدفع  في  اإللكترونية 
المرتبطة  المخاطر  للحّد من  عليها  اإلشراف  وُأطر  القومية 
بها، من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، والعمل 
من  عدد  أكبر  دمج  بهدف  المالي  الشمول  تحقيق  على 
المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي 

إلى القطاع الرسمي.48

البنك المركزي إدارة  بدأت مبادرة الشمول المالي بإنشاء 
أنشطتها  ضمن  من   ،2016 عام  المالي  للشمول  مركزية 
 2019 عام  وفي  الصغر.  ومتناهي  الصغير  التمويل  دعم 
بادر البنك المركزي المصري بتشكيل لجنة للبيانات الخارجية 
النقدي  لالستقرار  المحافظ  نائب  برئاسة  المالي  للشمول 
وبعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية بالشمول 
وزارة  االتصاالت،  وزارة  المالية،  )وزارة  الدولة  المالي في 
الرقابة  التجارة والصناعة، هيئة  التضامن االجتماعي، وزارة 
والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية  جهاز  المالية، 
الشركة  ناصر،  بنك  للبريد،  القومية  الهيئة  الصغر،  ومتناهية 
تحديد  إلى  اللجنة  تهدف  االئتماني(.  لالستعالم  المصرية 
فضاًل  والمعلومات،  البيانات  من  واالحتياجات  األولويات 
عن االّتفاق على المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي 
ُتوَضع وفًقا للمؤشرات الدولية الصادرة في ذات الشأن.49 

إلتاحة  عّدة  إجراءات  اُتِخذت  سلف،  ما  إلى  باإلضافة 
والصغيرة  الصغر  متناهية  للشركات  الالزم  التمويل 
والمتوسطة: من أهمها إلزام البنوك بزيادة حجم االئتمان 
إجمالي  من   %20 إلى  ليصل  الشركات  لتلك  الموّجه 
محفظة التسهيالت االئتمانية لكل بنك بدًءا من عام 2020 
المصرفي  القطاع  مستوى  على  موّحد  تعريف  إصدار  مع 
وقد  والمتوسطة.  والصغيرة  الصغر  متناهية  للمشروعات 
القروض  محفظة  في  زيادة  عن  المبادرة  هذه  أسفرت 
الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
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يونيو  نهاية  وحتى   2015 ديسمبر  نهاية  من  الفترة  خالل 
منها 566  استفاد  جنيه مصري،  مليار  2019 بنحو 144.2 
توفير  على  البنوك  عت  ُشجِّ آخر،  جانب  وعلى  عميل.  ألف 
متناهي  للتمويل  المانحة  والجمعيات  للشركات  التمويل 
الـ%20  نسبة  ضمن  التمويل  هذا  إدراج  خالل  من  الصغر 
المقررة في المبادرة المذكورة. وقد انعكس ذلك إيجابًيا 
على نشاط التمويل متناهي الصغر، إذ بلغ عدد المستفيدين 
أكثر من 3.2 مليون مستفيد بقيمة أرصدة تمويل تجاوزت 
 2019 عام  من  الثاني  الربع  نهاية  في  جنيه  21.2 مليار 
بلغ  نمو  بمعدل   2017 عام  في  جنيه  مليار   6.9 مقابل 
نحو 207%. كما بلغت نسبة اإلناث المستفيدات بقروض 
التمويل متناهي الصغر نحو 59.4%. وبلغ عدد الجمعيات 
938، وبلغ إجمالي عدد  والمؤسسات األهلية والشركات 

منافذ التمويل 2,216 تغطي جميع محافظات مصر.

لتعزيز  المركزي  البنك  من  المستمر  السعي  منطلق  ومن 
بالنظام  المواطنين  إدماج  على  والعمل  المالي  الشمول 
ع  ُشجِّ عادلة،  وبطريقة  معقولة  بتكلفة  الرسمي  المالي 
عدد من البنوك على إصدار “شهادات أمان” لصالح األفراد، 
األفراد،  على  للتأمين  مصاحبة  الشهادات  تلك  لتكون 
منها  ذ  الُمنفَّ قيمة  وصل  إذ   ،2018 مارس   4 من  اعتباًرا 
إلى 800.2 مليون جنيه لعدد نحو819.7 ألف عميل حتى 
رة  ميسَّ شروًطا  أمان  شهادات  ر  توفِّ  .2019 مايو  من   30
ثالث  لمدة  خارية  ادِّ شهادة  إنها  إذ  الشراء،  على  زة  ومحفِّ
تأمين  وثيقة  وتشمل  فقط،  تين  لمدَّ تلقائًيا  د  وُتجدَّ سنوات 
يبلغ  قّيمة  جوائز  على  سحب  إلى  باإلضافة  الحياة،  على 
بعد خصم  الشهادة  نهاية مدة  16% ويصرف في  عائدها 

قيمة أقساط التأمين من العائد.50

بت مجموعات من المدربين  وفي إطار التثقيف المالي، ُدرِّ
دورات  المركزي  البنك  تنفيذ  خالل  من  المجال  هذا  في 
األساسية  والمفاهيم  الموضوعات  على  مدربين  تدريب 
خار- التخطيط المالي- ريادة األعمال(،  للتثقيف المالي )االدِّ
جميع  لتغطية  للمرأة،  القومي  المجلس  بفروع  للعاملين 
ب ما يزيد على 800 رائدة ريفية، كما  محافظات مصر، إذ ُدرِّ
متناهي  التمويل  اّتحاد  خالل  من  نفسها  الدورات  ذت  ُنفِّ
في  العاملين  من  مدرًبا   70 على  يزيد  ما  ب  فُدرِّ الصغر، 

الجمعيات األهلية لنشر الثقافة المالية لعمالئهم.

 وفي ذات السياق، أطلق البنك المركزي مبادرة “رواد النيل” 
الجهات  من  عدد  مع  بالشراكة   2019 فبراير  من  في 17 
المحلية والدولية وتنفذها جامعة النيل، كأّول جامعة من 
بهدف دعم  المبادرة،  تنفيذ  التي ستشارك في  الجامعات 
ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة، من خالل توفير آليات 
التدريب والتحفيز من أجل رفع المستوى االبتكاري والفني 
وجذب الشباب لتبّني ثقافة ريادة األعمال وبناء مشروعات 
صغيرة ناجحة، بهدف زيادة الناتج القومي وتشجيع التحول 
التكنولوجي للتمّكن من تطوير الصناعات وتعميق التصنيع 

ي. يجري من خالل المبادرة تنفيذ عدد من األنشطة  المحلِّ
أهمها: برامج التدريب على ريادة األعمال، بيوت التصميمات 
األعمال،  عات  ُمسرِّ األعمال،  حاضنات  والهندسية،  الفنية 

مراكز خدمة تطوير األعمال. 

على  باألساس  تركز  النشط  العمل  سوق  برامج  أن  ضح  يتَّ
وريادة  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  والمشروعات  التدريب 
ثمَّ  ومن  العامة،  األشغال  برامج  إلى  باإلضافة  األعمال، 
بدَّ  ال  أنه  َبْيَد  االحتياجات.  من  واسًعا  مدى  ي  تغطِّ فهي 
الصغيرة  المشروعات  تشجيع  في  اإلفراط  أن  التنويه  من 
ر فرص عمالة كبيرة، قد  ومتناهية الصغر، والتي قد ال توفِّ
ه ال بدَّ من إيالء  ال يكون أمًرا جيًدا على المدى الطويل، وأنَّ
مزيد من االهتمام للمشروعات المتوسطة والتي تستطيع 
ع بقدر من الحماية. أما في  ر فرص عمل أكبر، وتتمتَّ أن توفِّ
العامة، فرغم نجاحها في توفير  ببرامج األشغال  يتعلق  ما 
فرص عمل كثيرة، فإن مشكلتها األساسية أنها فرص تفتقر 
إلى االستدامة من ناحية، وال تتمتع بأي نوع من الحماية 

االجتماعية من ناحية أخرى. 

النشط  العمل  سوق  برامج  تعّدد  أهمية  من  الرغم  وعلى 
تعدد  فإن  المستهدفة،  الفئات  احتياجات  مع  لتتوافق 
المشروعات  تنمية  جهاز  يتجاوز  والذي  عليها،  القائمين 
الشمول  ومبادرة  الصغر  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة 
جهات  ليشمل  االجتماعي  التضامن  وزارة  وكذلك  المالي 
البرامج  بعض   - العاملة  القوى  وزارة  مثل  أخرى  حكومية 
القطاع   - األهلية  الجمعيات   - دولية  هيئات  من  لة  المموَّ
متكاملة  رؤية  ودون  تنسيق،  مظلة  أو  آلية  دون  الخاص، 
وجامعة تعتمد على خطة وطنية واضحة للتوظيف، يؤّدي 
دون  الخدمات،  من  المعروض  وزيادة  الجهود  تشتت  إلى 
التأكد من وجود طلب كاٍف في ظل غياب دراسات متعمقة 
لكل برامج سوق العمل الموجودة في مصر، ومدى قدرتها 

على مخاطبة كل أشكال الطلب على العمل. 

تجد من  الشباب ال  إلى فئة من  اإلشارة  المهم  وربما من 
الشباب  وهم  العمل،  برامج سوق  احتياجاتها في  يخاطب 
من  الفئة  هذه  تعاني  والتوظيف.  والتدريب  التعليم  خارج 
يزيد من نسبة فقرهم، كما  اإلقصاء عن سوق العمل مما 
أن تعّطلهم فترات طويلة يؤدي إلى انعدام النشاط، مما 
وحتى  العمل،  سوق  في  االنخراط  على  قدرتهم  يعوق 
إلى  يؤدي  فانخراطهم مؤقت ومتقطع، وال  انخرطوا  إذا 

تطوير قدراتهم.51 

وعلى صعيد آخر، فإن إيالء أهمية أكبر لبرامج دعم األجور 
قد تكون على قدر كبير من األهمية، فهناك تجارب دولية، 
المثال،  سبيل  على  أورجواي  مثل  الحكومات،  فيها  بت  درَّ
يتوافق واحتياجات القطاع الخاص، ثم دعمت  العمالَة بما 
زمنية معينة  المتدربين فترة  أجور  بجزء من  الخاص  القطاع 
واالعتماد  تشغيلهم  على  الخاص  القطاع  تشجيع  أجل  من 

عليهم وصقل خبراتهم.52
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أن  يجب  النشط  العمل  سوق  برامج  فإن  اإلطار،  ذات  في 
المزايا  من  االستفادة  األول:  أمران:  تصميمها  في  يراَعى 
مالءمة  يضمن  بما  فيها،  المنفذة  للمحافظات  التنافسية 
يمكن  التي  أو  المتوافرة  للفرص  مة  الُمقدَّ التدريبات 
توافرها في األسواق المحلية من ناحية، ويضمن استدامة 
فرص العمل الناشئة من ناحية أخرى. األمر الثاني: أن ترتبط 
برامج سوق العمل النِشط بالقطاع االقتصادي السائد في 
المناطق المستهدفة، فإذا كان القطاع االقتصادي السائد 
الفرص  فإن  الزراعي،  القطاع  القبلي هو  الوجه  ريف  في 
القطاع،  بهذا  ترتبط  أن  بدَّ  ال  لالستدامة  والقابلة  المناسبة 
إما عبر تشجيع الزراعة التعاقدية وإما عبر التصنيع الزراعي أو 
غيرها من المهن ذات الصلة، ومن ثمَّ سيصبح مردود فرص 
العائد من  تعظيم  إلى  المستهدفين  إفادة  العمل متجاوًزا 

القطاع االقتصادي السائد.53 

4. اإلنفاق على برامج الحماية االجتماعية 

 327.699 االجتماعية  والمزايا  والمنح  الدعم  قيمة  بلغت 
لبيانات  وفًقا   2020-2019 المالي  العام  في  جنيه  مليار 
الموازنة العامة.54 وتجدر اإلشارة إلى أن السنوات األخيرة 
االقتصادي  لإلصالح  الوطني  البرنامج  بدء  بعد  خاصة 
برامج  على  اإلنفاق  في  كبيًرا  نمًوا  شهدت  واالجتماعي 
الصادر  واإلنجاز  التحدي  لتقرير  ووفًقا  االجتماعية.  الحماية 
رة  المقرَّ المالية  صات  المخصَّ 2019، فإن  المالية  وزارة  عن 
للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت خالل السنوات 
-2014 بموازنة  جنيه  مليار   198.5 من  الماضية  الخمس 
 2020-2019 بموازنة  جنيه  مليار   327.7 نحو  إلى   2015
ه من خالل إعادة هيكلة الدعم كي  بنسبة نمو 65%، وأنَّ
ص 82.6% منه في موازنة 2019- يصل إلى مستحقيه ُخصِّ

2020 لبرامج الحماية االجتماعية التي كان مقرًرا لها %50 
“المواد  الطاقة  دعم  د  ُرشِّ إذ   ،2015-2014 موازنة  في 

البترولية، والكهرباء” لصالح برامج الحماية االجتماعية. 

شكل )5(: اإلنفاق على برامج الحماية االجتماعية )بالمليار جنيه(

المصدر: وزارة المالية، نسخة المواطن 2019-2020، التقرير نصف السنوي لألداء المالي واالقتصادي
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ثالًثا: إجراءات الحماية االجتماعية 
المتخذة لمواجهة وباء كورونا

ت الحكومة المصرية حزمة من اإلجراءات لمجابهة جائحة  تبنَّ
لمجاالت  النقدي  للدعم  إجراءات  إلى  انقسمت  كورونا. 
محددة، خاصة في الصحة والحماية االجتماعية ومجموعة 
الجائحة.  انتشار  من  للحدِّ  التنظيمية  اإلجراءات  من  أخرى 
فقد  للصحة،  الموجهة  المالية  اإلجراءات  لحزمة  بالنسبة 

ر 3.8 مليار جنيه لتلبية االحتياجات الُملّحة والمستلزمات،  ُوفِّ
والسكان  الصحة  لوزارة  فوري  جنيه  مليار  توفير  عن  فضاًل 
وجميع  األطباء  ُدِعَم  كما  الوقائية.  المستلزمات  لتدبير 
برفع مكافاة أطباء االمتياز في  الطبي  بالقطاع  العاملين 
ولجامعة  العالي  التعليم  لوزارة  التابعة  المستشفيات 
األزهر، والتي ُتصرف لهم خالل فترة التدريب )االمتياز(، من 
400 جنيه شهرًيا إلى 2200 جنيه، اعتباًرا من خريجي كليات 
نحو   الزيادة  تلك  من  يستفيد   .2019 ديسمبر  دفعة  الطب 
12 ألف طبيب امتياز بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه. كما 
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ُصِرفت مكافآت تشجيعية لألطقم الطبية والعاملين بمنافذ 
المركزية  والمعامل  العزل  ومستشفيات  الصحي  الحجر 
وهيئة  الوبائي  الترصد  ومراكز  بالمحافظات  وفروعها 
نت الموازنة الجديدة 2021/2020  اإلسعاف. وكذلك، ُضمِّ
زيادة 75% في بدل التعرض لخطر العدوى ألعضاء المهن 
الطبية ليرتفع الحد األدنى من 400 إلى 700 جنيه، والحد 
األقصى من 700 إلى 1225 جنيها بتكلفة إجمالية 2.25 
مليار جنيه. وأخيًرا تأسيس صندوق للمخاطر ألصحاب المهن 

الطبية.55 

ُأسرة  ألف   100 ُأِضيفت  االجتماعية،  للحماية  وبالنسبة 
ر  جديدة لبرنامج تكافل وكرامة الُمَضارين من الجائحة، وتقرَّ
رفع قيمة موازنة برامج التحويالت النقدية من 18.5 مليار 
جنيه إلى 19.3 مليار جنيه.56 ولم يقتصر األمر على زيادة عدد 
ُروِعي،  أيًضا  ولكن  وكرامة،  تكافل  من  المستفيدة  األسر 
والمستفيدات وسالمتهم،  المستفيدين  حفاًظا على صحة 
اإلجراءات  وفق  التباعد  ومراعاة  التكدسات  تخفيف 
االحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كوفيد المستجد، من 
ع فيه الفئات  خالل جدول لصرف المعاشات ُيعلن شهرًيا، توزَّ

المستحقة على عدد من األيام.

الرسمي، وهي  غير  القطاع  بالعمالة في  يتعلق  ما  وفي 
الجائحة،  انتشار  من  كبير  بشكل  ُأِضيرت  التي  الفئات  من 
للعمالة  جنيه   500 بقيمة  شهري  تعويض  منح  ر  تقرَّ فقد 
القوى  وزارة  بيانات  قاعدة  في  لة  الُمسجَّ المنتظمة  غير 
العاملة لمدة ثالثة شهور على أن تصرف من أبريل 2020. 
واستكمااًل  عامل.57  مليون   1.5 المنحة  هذه  من  يستفيد 
احتياًجا  األكثر  لألسر  خاصة  الشأن  هذا  في  للجهود 
من  -وهي  وقنا  وسوهاج  أسيوط  في  بالجائحة  المتأثرة 
لـ12  جنيه  منحة 500  ُصِرفت  احتياًجا-  األكثر  المحافظات 
برنامج  بين  والتعاون  بالتنسيق  القرى.  بهذه  شخص  ألف 
المحلية  التنمية  برنامج  آليات  إطار  وفي  العالمي  األغذية 
ت كشوف  ُأِعدَّ إذ  كريمة”  “حياة  ومبادرة  مصر  في صعيد 
إلى  وُأرِسلت  المستهدفة  المحافظات  في  المستحقين 
مجالس  مع  والتنسيق  للمراجعة  العالمي  األغذية  برنامج 
القوى  المستهدفة ومديريات  القرى  المحلية في  التنمية 
التي تضمن وصول  العاملة، لضمان تطبيق جميع المعايير 
ُمدَرجة  أسر  ألي  الصرف  وعدم  للمستحقين،  المساعدات 
في قوائم برامج الدعم النقدي والمعاشات الضمانية بما 

يضمن تطبيق معايير العدالة وعدم التمييز. 

األكثر  لألسر  النقدي  الدعم  تقديم  على  األمر  يقتصر  لم 
أيًضا  احتياًجا، ولكنه شمل  األكثر  المحافظات  احتياًجا في 
الغذائية  المواد  توفير  خالل  من  والصحي  الغذائي  الدعم 
األساسية وبعض أدوات الوقاية الطبية لثماني محافظات 
الحدودية،  المحافظات  بعض  وكذلك  مصر،  صعيد  في 
بإطالق القافلة الثالثة من قوافل الخير لمحافظات )المنيا 

– أسيوط – سوهاج – قنا – األقصر – أسوان – الوادي الجديد 
– البحر األحمر(. احتوت القافلة على 1250 طًنا من المواد 

الغذائية.

اأُلسر  لمساعدة  التنمية  شركاء  جميع  جهود  توحيد  وبغية 
األكثر احتياًجا ودعمها في مواجهة األزمة، أطلق صندوق 
مبادرة  ضمن  اإلنسانية  للمساعدات  قافلة  أكبر  مصر  تحيا 
التضامن  وزارة  مع  بالتعاون  األزمة”  هنعّدي  “نتشارك 
االجتماعي وعدد من الجمعيات والمؤسسات األهلية، وقد 
بالرعاية  اأًلْوَلى  القرى  من  قرية   300 القافلة  استهدفت 
ر صندوق  وفَّ المبادرة  نفس  إطار  16 محافظة. وفي  في 
لمواجهة  الطبية  المستلزمات  من  كبيًرا  عدًدا  مصر  تحيا 

فيروس كورونا لوزارة الصحة والسكان.58 

الجائحة صحًيا  على  المترتبة  اآلثار  فداحة  من  الرغم  وعلى 
واقتصادًيا واجتماعًيا، فإّنها ُتعّد فرصة من عدة جوانب:

أولها: أنها أسهمت في تطوير سياسات الحماية االجتماعية 
في  فالسرعة  للصدمات،  مستجيبة  يجعلها  بما  وبرامجها، 
استهداف مزيد من األسر الُمَضارة عبر التوسع األفقي في 
والرقمنة  الميكنة  من  واالستفادة  وكرامة،  تكافل  برنامج 
تحدًيا  يمّثل  الُمَضارة  للفئات  الوصول وسرعته  في سهولة 
المؤسسية  للقدرات  مضاًفا  رصيًدا  يعد  بما  تجاوزه  جرى 
لنظام الحماية االجتماعية، يتعّين صقله بمزيد من بناء قواعد 
ضة  المعلومات والبيانات الدقيقة عن الفئات الهّشة والُمعرَّ
الموظفين  قدرات  ببناء  وكذلك  الفقر،  براثن  بين  للسقوط 
والقائمين على االستهداف حتى يصبح أكثر دقة. كما أنه 
تعّدد  من  الحالية  األلفية  في  العالم  شهده  ما  ضوء  في 
الصدمات والكوارث، ومن ثّم توّقع استمرار ذلك ما دامت 
أيًضا  فرصة  يمّثل  كورونا  فإن  قائمة،  زالت  ما  المسببات 
للتفكير في تصميم برامج للطوارئ تتسم بالمرونة وسرعة 
بين ذلك والمنظومات  الربط  االستجابة، وقد يكون مهًما 

المسؤولة عن إدارة األزمات والكوارث.

مته الحكومة للعمالة غير  ثانيها: أن الدعم المالي الذي قدَّ
جيدة  خطوة  ل  ُيمثِّ الرسمي،  غير  القطاع  في  المنتظمة 
للكشف عن كثير من سفوح جبل الثلج، والتي لم نر إال قمته 
غير  القطاع  تقديرات  تعدد  إلى  أّدى  لسنوات طويلة، مما 
المنتظمة في  غير  العمالة  تسجيل  إن  الرسمي في مصر. 
منه  ُيستفاد  أن  بدَّ  ال  العاملة  القوى  وزارة  بيانات  قاعدة 
أقصى استفادة ممكنة للتعرف على الحجم الحقيقي لهذا 
هشاشتها  وأسباب  فيه  هشاشة  األكثر  الفئات  القطاع، 
في  التفكير  ثم  ومن  بها،  تقوم  التي  األعمال  وطبيعة 
تحويل  كيفية  في  علمية  أدلة  على  قائمة  استراتيجيات 
هذا القطاع إلى قطاع رسمي. والحقيقة أن جانًبا من هذه 
الفرصة ُوِجد عندما نصَّ قانون التأمينات االجتماعية الجديد 

على تغطية هذا القطاع. 
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ثالثها: على الرغم من التحدي الذي يواجه النظام الصحي 
األموال  من  مزيٍد  ضخِّ  في  ل  تتمثَّ الفرصة  فإن  مصر،  في 
للتصدي للجائحة، وجزء منها يذهب إلى تطوير المستشفيات 
تطوير  في  لإلسراع  فرصة  يخلق  مما  الصحية،  والوحدات 
المنظومة الصحية ككل، وهو الهدف الذي يبتغيه قانون 
التأمين الصحي الشامل على مدار 15 عاًما، وما يعنيه ذلك 
المنظومة  لتطوير  الزمنى  المدى  لتقليل  من وجود فرصة 
الصحية والعمل على االستفادة من فرص التمويل الدولية 

المتاحة لألنظمة الصحية. 

رابًعا: السياسات المستقبلية لتطوير 
منظومة الحماية االجتماعية

طرأت  التي  التحوالت  من  عديٍد  إلى  السابق  التحليل  يشير 
على منظومة الحماية االجتماعية في مصر خالل السنوات 
لإلصالح  الوطني  البرنامج  بدء  منذ  وتحديًدا  األخيرة، 
التي  المنظومة  فهذه   .2016 واالجتماعي  االقتصادي 
الكفاءة  التفتت وانخفاض  ت عقوًدا طويلة تعاني من  ظلَّ
منها  ع  المتوقَّ التنموي  العائد  وتراجع  التنسيق  وضعف 
من  هيكلة،  إلعادة  خضعت  تحليلها،  سبق  كثيرة  ألسباب 
خالل عملية إصالح متعدد األبعاد، فقد ُأنِجز إصالح تشريعي 
كامل في ما يخص التأمينات االجتماعية والتأمين الصحي 
إلى  تستند  المعالم،  واضحة  وفلسفة  رؤية  أساس  على 
مبادئ الشمول واإلنصاف والكفاءة، مع وضع ُأطر واضحة 
التأمينات  نظامي  شمل  التحّول  أن  والحقيقة  للحوكمة. 
االجتماعية ونظام التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعني 
الرغبة في أن يكون كل المصريين بكل طبقاتهم مشمولين 
يبدأ  التحوالت  هذه  وبإنجاز  الحمائية.  المظال  بهذه 
التي شغلت  القضايا  أهم  التعامل مع  الجدي في  العمل 
المصريين: شعًبا وحكومة على مدار سنوات طويلة، أولها 
التشابك بين أموال التأمينات والمعاشات والخزانة العامة 
بإرجاع الحقوق إلى أصحابها وفًقا  للدولة، والتي ُحِسَمت 
التأمين  بخصوص  دار  الذي  الجدل  وثانيها  زمني،  لجدول 
الصحي الشامل منذ ما يقرب من خمسة عشر عاًما وتعدد 
مشروعات القوانين المطروحة والتي اختلفت في المزايا 
التي تقدمها، وربما كان من أهم قضايا الجدل ما يخرج من 
شغلت  التي  القضية  وهي  فيه،  يدخل  وما  التأمين  نطاق 
كثيرين على أساس أن اإلنسان ال يختار مرضه. وبالفعل جاء 
قانون التأمين الصحي الشامل وحسمها لصالح كل األمراض. 
مما ال شك فيه أن تحقق هذا اإلنجاز في مظّلتين من أهم 
المظال الحمائية الوقائية، والتي تحمي من المخاطر في 
تنتقل  طريق،  لخارطة  جّيدة  بداية  يمّثل  بالعالم،  مكان  أي 

إلى مراحل التنفيذ وتسعى للتغلب على التحديات. 

اإلصالح  فمسار  االجتماعي،  األمان  لشبكات  وبالنسبة 
القوانين  توحيد  ضرورة  من  وينطلق  قائم،  التشريعي 
المنظمة للتحويالت النقدية في قانون واحد منّظم لهذه 
التشريعية  الجوانب  على  اإلصالحات  تقتصر  لم  المسألة. 
ت إلى عملية التحقق من صحة االستحقاق،  فقط، بل امتدَّ
التي  القضية  وهي  مستمر،  بشكل  االستهداف  ثّم  ومن 
لت تحدًيا كبيًرا خالل السنوات الماضية، إذ إن كثيًرا من  مثَّ
حقوق الفئات األكثر احتياًجا في المجتمع كانت تذهب إلى 
غير المستحقين. وما زالت عمليات التحقق قائمة ومستمرة 
تحّسن في  ثمَّ  احتياًجا، ومن  األكثر  الفئات  تمكين  لضمان 
من  للخروج  لها  الطريق  يمّهد  بما  معيشتها  مستويات 

شبكات األمان ومنظومة الدعم كي يحل محلها آخرون. 

تنموية  رؤية  شمل  بل  سبق،  ما  على  التحول  يقتصر  ولم 
من  الناس  إخراج  ومبتغاها  التمكين  مسارها  واضحة، 
اقتصرت  سابقة،  طويلة  سنوات  مدار  فعلى  الفقر.  دوائر 
المساعدات  تقديم  مجرد  على  االجتماعي  األمان  شبكات 
من  الفقراء  إخراج  المساعدات  هذه  تستطع  ولم  للفقراء، 
لدى كثير منهم شكاًل من  والِعَوز، ولألسف رسخت  الفقر 
المساعدة،  ديمومة  تعّود  على  القائمة  العالقة  أشكال 
مؤسسات  من  قادمة  أخرى  مساعدات  عبر  واستكمالها 
دينية أو جمعيات أهلية مما رّسخ ثقافة اتكالية، ال ترى في 
وكرامة”  “تكافل  برنامج  جاء  وقد  قيمة.  والمبادرة  العمل 
من  مزيًدا  لتوّجه  المطروحة  االقتصادي  التمكين  وبرامج 
من  تعاني  والتي  األفقر،  الجغرافية  للمناطق  االهتمام 
واألكثر  األضعف  الفئات  وكذلك  الحياة،  نوعية  تراجع 
التمكين  فبرامج  والمعاقين.  والشباب  النساء  مثل  معاناة 
أو  “مستورة”  أو  “فرصة”  سواء  المطروحة  االقتصادي 
مكّون  وهي  النشط،  العمل  سوق  برامج  من  تعّد  غيرها، 
أساسي في برامج الحماية االجتماعية، تهدف إلى تمكين 
الفئات األكثر احتياًجا ومنحهم فرًصا للعمل ومن ثمَّ الحراك 

إلى أعلى. 

أيًضا  شمل  بل  االقتصادي،  التمكين  على  األمر  يقتصر  لم 
التغيير الثقافي، فهناك قيم ثقافية سلبية، تعّمق من قسوة 
حياة الفئات المهمشة والفقيرة مثل ارتفاع معدل اإلنجاب، 
عادات  ممارسة  واستمرار  النظافة،  بأهمية  الوعي  وعدم 
بالسلب  المؤثرة  القيم  من  وغيرها  المبكر،  والزواج  الختان 
قة  والمعوِّ الفردي  المستوى  على  اإلنسان  حياة  في 
للتنمية على المستوى المجتمعي. وانطالًقا من هذا، كان 
احتياًجا  األكثر  للفئات  الثقافية  المنظومة  بتغيير  االهتمام 
ل في برنامج “وعي” الذي  في المجتمع أمًرا ذا أولوية، تمثَّ

ُأِشير إليه سلًفا. 

للحماية  الفرعية  المنظومات  كل  إصالح  تواكب  إن 
االجتماعية، سواء التأمينات االجتماعية أو التأمين الصحي 
يؤدي  االجتماعي،  األمان  شبكات  أو  الدعم  منظومة  أو 
مبدأ  وُيرسي  المجتمع،  فئات  لكل  شاملة  تغطية  إلى 
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األسرة،  أفراد  بكل  يهتم  كما  ناحية،  من  للجميع  الحماية 
وفي كل مراحل العمر، أي دورة الحياة ككل. وهذا جعل 
إلى قاعدة حقوقية وتتوافق مع  تستند  المنظومة ككل 
ويعتمد  المستدامة.  التنمية  وأهداف  الدولية  المعايير 
استكمال مسيرة إصالح منظومة الحماية االجتماعية على 
ق بكل منظومة  التغّلب على عدد من التحديات، بعضها يتعلَّ
من  محور  كل  نهاية  في  اإلشارة  سبقت  كما  ِحدة  على 
بين  بالعالقة  ق  يتعلَّ اآلخر  وبعضها  الفصل،  هذا  محاور 
ق  يتعلَّ عما  فضاًل  وبعضها،  االجتماعية  الحماية  منظومات 

بإدارة المنظومة الحمائية ككل. 

الحماية  قطاع  دعم  المصرية  الحكومة  وتستهدف 
المسار  الستكمال  السياسات  من  بمجموعة  االجتماعية 

الذي انتهجته خالل السنوات الماضية، على النحو التالي:

الربط بين منظومات الحماية االجتماعية القائمة على   •
القائمة  وغير  ومساهماتهم،  المستفيدين  اشتراكات 
المواطنون  ُيحِجم  األحيان  من  كثير  ذلك، ففي  على 
عن االنضمام إلى شبكات الحماية االجتماعية القائمة 
يعود  الذي  العائد  أن  يجدون  عندما  اشتراكات،  على 
ال  التي  األمان  شبكات  من  االستفادة  من  عليهم 
تقوم على االشتراكات أعلى، مما يلقي أعباء إضافية 
الُنظم  ويحرم  مساهمات،  دون  األمان  شبكات  على 
اشتراكات  من  مساهمات  على  القائمة  التأمينية 
التوازن  تحقيق  يقتضي  الذي  األمر  الفئات.  هذه 
التي  الحوافز  تتسبب  أال  فالمطلوب  النمطين.  بين 
اشتراكات  على  القائمة  غير  الحماية  برامج  تقدمها 
القائمة  الحماية  برامج  من  المواطنين  هروب  في 
أمريكا  بلدان  بعض  في  لوحظ  فقد  اشتراكات.  على 
الهروب من  والبرازيل وشيلي  األرجنتين  الالتينية مثل 
إذ  الرسمي،  غير  إلى  الرسمي  االقتصادي  القطاع 
تراجعت خالل العقد األخير من القرن الماضي والعقد 
المشتركين في  العاملين  القرن نسبة  األول من هذا 
توسيع  مع  هذا  تزامن  وقد  التقاعد،  معاشات  برامج 
على  القائمة  غير  االجتماعية  الحماية  برامج  نطاق 
فقد  البرازيل،  في  فاميليا”  “بولسار  مثل  االشتراكات 
في  العمل  عدم  البرامج  هذه  من  االستفادة  تطلب 
من  التقاعد  معاشات  تلقي  وعدم  الرسمي  القطاع 
االشتراكات،  على  القائم  االجتماعي  التأمين  برنامج 
جرت  الفترة  هذه  نفس  خالل  أنه  بالذكر  وجدير 
بغية  لالشتراكات  المستندة  البرامج  على  إصالحات 
تحقيق االستدامة المالية، مثل رفع قيمة االشتراكات 
ل من جاذبيتها مقابل زيادة  ورفع سن التقاعد مما قلَّ

جاذبية البرامج غير القائمة على اشتراكات.59

االجتماعي  التضامن  وزارة  برامج  بين  العالقة  تطوير   •
“فرصة”  مثل  االقتصادي  التمكين  عن  المسؤولة 
و”مستورة” وغيرها وبرامج سوق العمل النشط والتي 

يتواّلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 
من  كثير  يوجد  الوطنية.  والبنوك  الصغر  ومتناهية 
جميع  بين  التنسيق  يستدعي  مما  الشبه  جوانب 
على  والعمل  التكرار  تجّنب  بغية  المعنية  األطراف 
تقسيم العمل، سواء على أساس نوعية المشروعات أو 
المستهدفين منها، أو المناطق الجغرافية محّل التركيز. 
ومن الممكن تطوير آلية للتنسيق على مستوى كل 
التقدم  ومتابعة  التنسيق  مهمتها  تكون  محافظة، 
في  األكبر  التحدي  أن  والحقيقة  ميدانًيا.  المحَرز 
كيفية  هو  المبادرات  لهذه  وفًقا  العمل  فرص  توفير 
توسيع مظلة الحماية االجتماعية، وبالتحديد التأمينات 
الفئات  تشمل  كي  الصحي،  والتأمين  االجتماعية 
المستهدفة من برامج سوق العمل النشط. وبالتأكيد 
القوى  وزارة  مكاتب  مع  أيًضا  التنسيق  هذا  يقتضي 

العاملة المعنية على مستوى المحافظات. 

التدخالت  من  مجموعة  إلى  اإلشارة  يمكن  فإنه  ونهاية 
في  االجتماعية  الحماية  منظومة  تطوير  من  ُتمّكن  التي 

مصر في ضوء التحليل السابق، وذلك على النحو التالي:

مكونات  جميع  في  وتوحيدها  البيانات  قواعد  توفير   •
المسوح  إجراء  من  مزيًدا  يستدعي  مما  المنظومة، 
والبحوث المتعمقة، مما يوفر أدلة قوية ُتصَنع على 
وفًقا  ر  وُتطوَّ التدّخالت  م  وُتصمَّ السياسات  أساسها 
لما يستجّد من أدلة عملية. إن النجاح في تحقيق ذلك 
االجتماعية،  للحماية  متكاملة  معلومات  نظم  سيوفر 
مما يؤدي إلى التغلب على التجزئة والتداخل بين برامج 
متعددة، كما سيؤدي إلى تحسين فاعلية االستهداف 

المتعلق ببرامج الحماية االجتماعية.

اإلصالح المؤسسي واإلداري من أهم شروط كفاءة   •
التشريعات  وضعْت  ككل.  المنظومة  في  األداء 
الصحي  والتأمين  االجتماعية  للتأمينات  مة  المنظِّ
الشامل نظام حوكمة دقيًقا لإلدارة، َبْيد أن تنفيذ ذلك 
يرتبط بنجاح تجربة اإلصالح اإلداري التي تتبناها اإلرادة 
تتطلب  التشريعات  إن  الوقت.  ذلك  في  السياسية 
أجهزة إدارية ذات كفاءة وفاعلية تضمن تحويلها إلى 

واقع ُمعاٍش.

م  تقدِّ التي  الحكومية  غير  الجهات  كل  مع  التنسيق   •
مثل  حمائية،  بأدوار  وتقوم  اجتماعية  مساعدات 
عبر  الرعائية،  األهلية  والجمعيات  الدينية  المؤسسات 
دة لمتلقي المساعدات من  إنشاء قاعدة بيانات موحَّ
توافر  من  الرغم  وعلى  الجهود.  تنسيق  وعبر  ناحية، 
بين  الشراكة  درجة  إلى  يصل  الذي  التنسيق  من  قدر 
الجمعيات األهلية ووزارة التضامن االجتماعي وجهاز 
ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية 
مؤسسية  شراكة  لتأسيس  ضرورة  هناك  فإن  الصغر، 
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تتنقل بالفئات األكثر احتياًجا من الحماية إلى التمكين. 
المؤسسية  الشراكة  هذه  مثل  أن  فيه  شك  ال  ومما 
ستؤّدي إلى تعبئة مزيٍد من الموارد المالية مع ضمان 
االستهداف السليم وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضاًل 
وتتنوع  د  تتعدَّ إذ  المنظومة  إدارة  تكلفة  تقاسم  عن 

آليات تقديم الخدمات.

بغية  للشكاوى،  فعالة  آليات  تأسيس  إلى  الحاجة   •
تحقيق اإلنصاف، وبناء الثقة بين المواطن والحكومة. 
وتعتمد فاعلية نظم الحماية االجتماعية أشد االعتماد 

على ثقة السكان في نزاهتها ومصداقيتها. 

يستدعي  االجتماعية  العدالة  إلى  الحماية  من  التحرك  إن 
الحماية  رؤية  في  جذرية  تحوالت  إجراء  في  االستمرار 
فال  واسع،  منظور  من  إليها  النظر  خالل  من  االجتماعية 

تقتصر على مجرد حماية الفئات األكثر احتياًجا في المجتمع، 
ولكنها تمتّد لتشمل حماية جميع فئات المجتمع من خالل 
يضمن  بما  التغطية،  واسعة  االجتماعية  التأمينات  نظم 
االندماج االجتماعي، وتمكين الفئات األكثر احتياًجا، والحّد 
التأسيسية  القواعد  ُوِضَعت  وقد  المساواة،  عدم  أوجه  من 
وقانون  الشامل  الصحي  التأمين  قانون  عبر  بالفعل  لذلك 
اعتبار  يستلزم  نفسه،  الوقت  في  االجتماعية.  التأمينات 
المتطلبات  من  عدًدا  االجتماعية  للعدالة  معبًرا  الحماية 
األخرى ترتبط باالستثمار في رأس المال البشري، من خالل 
والتعليم  الصحة  مجاالت  األساسية في  بالخدمات  االرتقاء 
باعتبارها  والجودة،  اإلتاحة  ناحية  من  األساسية  والبنية 
عناصر  كأحد  المواطنين،  قدرات  لتنمية  أساسية  مداخل 
التمكين الرئيسية، والتي بوجودها، يستطيع المواطن إدارة 

ن من نوعية حياته. ما لديه من موارد وأصول بما ُيحسِّ





الفصل الرابع

النهضة الجديدة للمرأة المصرية: 

دور قيادي ومساهمة مجتمعية





137

مما ال شكَّ فيه أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
إذ  المستدامة،  التنمية  تحقيق  في  األساس  حجر  ان  ُيعدَّ
والفرص  بالحقوق  والنساء  الرجال  جميع  تمّتع  ضمان  إن 
والمسؤوليات المتساوية، هو جوهر حقوق اإلنسان. ومن 
البديهي أن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب تغييرات 
هيكلية وثقافية على كل المستويات، ومن ثمَّ كانت قضية 
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أهم القضايا على 
جدول أعمال التنمية منذ األهداف اإلنمائية للتنمية. ونظًرا 
اإلنمائية  األهداف  حّققتها  التي  المحدودة  النتائج  إلى 
بين  المساواة  قضية  ت  استمرَّ القضية،  هذه  في  للتنمية 
الجنسين وتمكين المرأة كأحد األهداف األممية الرئيسية. 

بين  المساواة  بتحقيق  الخامس  األممي  الهدف  وُيعنى 
القضايا،  من  عديد  على  ويركز  المرأة،  وتمكين  الجنسين 
المبكر،  والزواج  العنف،  ومجابهة  التمييز  من  الحّد  منها 
وختان اإلناث )وهو ما يعرف في الكتابات الدولية بتشويه 
خدمات  إلى  الوصول  وضمان  لإلناث(،  التناسلية  األعضاء 
الحصول  ضمان  إلى  باإلضافة  والتعليم،  اإلنجابية  الصحة 
والمشاركة  المستويات،  جميع  على  قيادية  ُفرص  على 
واالقتصادية  السياسية  الحياة  في  القرارات  اّتخاذ  في 

واالجتماعية.

وانطالًقا من مبدأ الحق في التنمية، بذلْت الدولة المصرية 
في  الجهود  من  عديًدا  الماضية-  القليلة  السنوات  -خالل 
المختلفة،  السياسات  في  وقضاياها  المرأة  إدماج  تعزيز 
وتعزيز دورها السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وحققْت 

نتائج جّيدة في ضوء صعوبات وتحّديات ليست باليسيرة.

المصرية  للمرأة  الجديدة  النهضة  الفصل  هذا  يستعرض 
واإلطار  والقانوني،  الدستوري  اإلطار  على  الضوء  بإلقاء 
بالتمكين  المتعّلقة  والتحّديات  والجهود  االستراتيجي، 
مع  المصرية،  للمرأة  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي 

التركيز أيًضا على قضية الحماية.

أواًل: اإلطار الدستوري والقانوني 
لتعزيز حقوق المرأة

ه دستور عام 2014 وتعديالته في عام 2019، اهتماًما  وجَّ
كبيًرا لقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأكد 
تها في  بين طياته التزام الدولة باالتفاقيات الدولية التي تبنَّ
هذا الشأن، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة1 والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. 
المواطنة  مبدأ   ،)1( المادة  في  الدستور  اعتمد  فقد 
حق  يعني  ما  وهو  الدولة  في  الحكم  لنظام  كأساٍس 
القانون  التي ضِمنها  المواطن في الحصول على حقوقه 

دون تمييز. وفي المادة )4( نصَّ على أن الوحدة الوطنية 
بين  الفرص  وتكافؤ  والعدل  المساواة  مبادئ  على  تقوم 
جميع المواطنين، ومن ثمَّ ضِمن مساواة المرأة مع الرجل 
تحقيق   )9( المادة  وَكَفلْت  عامة.  كقاعدة  الحقوق  في 
تكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز. كما نصَّ الدستور في 
مادته )214( على استقاللية المجالس القومية التي تضم 
التمييز  المجلس القومي للمرأة. كما حظرت المادة )53( 
بسبب الجنس أو ألي سبب آخر، وجاءت المادة )11( لتقطع 
القضائية،  والهيئات  بالجهات  التعيين  في  المرأة  بأحقية 
وهو األمر الذي كان محّل جدال في ما مضى. كما ألزمت 
كل  ضد  المرأة  بحماية  الدولة  الدستور  من  المادة  نفس 
التوفيق  من  المرأة  تمكين  وتكفل  بصوره،  العنف  أشكال 
المساواة  وتحقيق  العمل،  ومتطّلبات  األسرة  واجبات  بين 
المدنية والسياسية  الحقوق  المرأة والرجل في جميع  بين 
نفس  ألزمْت  كما  والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية 
الرعاية والحماية لألمومة والطفولة  بتوفير  الدولة  المادة 

والمرأة المعيلة والمسّنة والنساء األشد احتياًجا. 

وأكدت المادة )6( من الدستور أن “الجنسية حٌق لمن ُيولد 
ألب مصري أو ألم مصرية”. وبعد إقرار التعديالت الدستورية 
ص ربع مقاعد مجلس النواب  األخيرة في أبريل 2019 ُخصِّ
لة، هذا إلى جانب عديد  للمرأة، كما ورد بالمادة 102 المعدَّ
دت عدم التمييز بين الجنسين  من المواد الدستورية التي أكَّ
 ،17  ،9  ،8( المواد  وهي  والواجبات،  الحقوق  جميع  في 
19، 74، 80، 81، 83، 93، 181،180، 214، 244 المعدلة(.

ق بالقوانين الداعمة لقضية المساواة بين  أما في ما يتعلَّ
التي  القوانين  من  عديٌد  فهناك  المرأة،  وتمكين  الجنسين 
بشأن   2004/10 رقم  القانون  مثل  المرأة  حقوق  تدعم 
المختصة  المحاكم  األسرة في مصر، وهي  إنشاء محاكم 
بنظر قضايا األحوال الشخصية، والتي عادة ما تتعلق بحقوق 
صندوق  إنشاء  بشأن   2004/11 رقم  والقانون  المرأة، 
الصادرة  األحكام  تنفيذ  يضمن  الذي  األسرة  على  التأمين 
األقارب،  أو  األوالد  أو  المطّلقة  أو  للزوجة  نفقة  بتقرير 
نت القوانين تعديل قانون الجنسية وفق القانون  كما تضمَّ
منح  من  المصريات  األّمهات  لتمكين   2004/154 رقم 
القانون  الطفل وفق  قانون  وتعديل  جنسيتهن ألطفالهن. 
المتعلقة  الحقوق  من  عديًدا  ليضمن   2008/126 رقم 
بالعقوبات في حالة عقد زواج َمن لم تبلغ 18 عاًما، وحق 
وإنشاء  أبنائها،  على  التعليمية  الوالية  في  الحاضنة  األم 
وتعديل  السجينات،  أطفال  إليداع  سجن  بكل  للحضانة  دار 
مسائل الوالية على المال في رعاية مصالح عديمي األهلية 
وإدارتها،  أموالهم  على  واإلشراف  والمحافظة  وناقصيها 
جار  االتِّ مكافحة  بشأن   2010/64 رقم  القانون  صدر  كما 
في البشر، والقانون رقم 2012/23 بشأن النظام الصحي 

للمرأة المعيلة. 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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قانونًيا  زْخًما  المصرية  الدولة  شهدْت   ،2014 عام  ومنذ 
في ما يتعلق بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة؛ فصدر 
النواب  مجلس  قانون  بتعديل   2020/144 رقم  القانون 
ص للمرأة ما ال يقل عن %25  رقم 2014/46، والذي خصَّ
من إجمالي عدد المقاعد، وقرار رئيس الجمهورية في عام 
2015 بشأن حماية األم السجينة وحّقها في إبقاء طفلها 
حتى يبلغ الرابعة من العمر، والحصول على حق الزيارة بعد 
هذه السن، وقانون الخدمة المدنية رقم 2016/81 الذي 
يمنح مزايا لألمهات العامالت مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر 
 3 بداًل من  أشهر   4 لمدة  أمومة  أشهر، وإجازة   3 بداًل من 
أشهر بأجر كامل، باإلضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون 
 ،2020/6 رقم  للقانون  وفًقا   1937/58 رقم  العقوبات 
ت على العقوبات المتعلقة بالمتهّربين من دفع  والتي نصَّ
النفقة، باإلضافة إلى تجريم التنمر بأشكاله. فضاًل عن ذلك، 
كفلت مجموعة من القوانين المهمة المساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة في الفرص والحقوق مثل قانون االستثمار 
رقم  الشامل  الصحي  التأمين  وقانون   ،2017/72 رقم 
2018/2، والقانون رقم 2018/10 بشأن حقوق األشخاص 
2017/219 بتعديل  ذوي اإلعاقة، وقانون المواريث رقم 
أحكام القانون رقم 1943/77، باإلضافة إلى تعديل قانون 

اإلجراءات الجنائية لحماية بيانات الضحايا.

ل في حد ذاتها  كل هذه اأُلطر والقوانين والتعديالت تمثِّ
هذه  تفعيل  مدى  أن  إال  المرأة،  حقوق  تعزيز  في  تقدًما 
األساس  هو  يظل  وصرامة  حزم  بكل  وتنفيذها  القوانين 
في االستفادة منها، خاصة في ظل وجود عادات وتقاليد 
وموروثات اجتماعية تواجه التغيير، وترى أن تلك القوانين ال 

طائل منها طالما هناك إجماع على هذه العادات.

ثانًيا: اإلطار االستراتيجي لتعزيز 
حقوق المرأة

ل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 اإلطار  تمثِّ
العام والشامل للتنمية في مصر. وتهدف إلى تحقيق نمو 
ز بالمساواة في  احتوائي وبناء مجتمع عادل متكاتف يتميَّ
والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  والفرص  الحقوق 
وبأعلى درجة من االندماج المجتمعي، مع مساندة شرائح 
المجتمع المختلفة وتحقيق الحماية للفئات اأَلْوَلى بالرعاية. 
واعتبرت الرؤية قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
المتعلقة  تلك  سواء  محاورها،  جميع  مع  تقاطعية  قضية 
العدالة  أو  الصحة  أو  التعليم  أو  االقتصادية  بالتنمية 
وفي   ،2030 مصر  رؤية  مع  وتكاماًل  وغيرها.  االجتماعية، 
الدولُة  تبّنت  للمرأة،  عاًما  ليكون  ُحِدد  والذي   ،2017 عام 
االستراتيجيَة الوطنيَة لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي 
التنمية  تحقيق  في  رئيسي  كفاعل  دورها  إبراز  على  ترّكز 

االقتصادية  والفرص  الحماية  لها  يكفل  بوطٍن  المستدامة 
واالجتماعية والسياسية التي ُتمّكنها من االرتقاء بقدراتها. 
نهًجا  االستراتيجية  هذه  إعداد  في  الحكومة  بعت  واتَّ
تشاركًيا، سواء على مستوى مّتخذي القرار أو المواطنين، 

إذ شارك في إعدادها ما يتعدى مئة ألف شخص.2

المصرية  المرأة  لتمكين  الوطنية  االستراتيجية  ن  وتتضمَّ
الثقافي  التعزيز  معها  يتقاطع  رئيسية  محاور  أربعة   2030
ل المحور األول من أهداف االستراتيجية  ورفع الوعي. ويتمثَّ
في التمكين السياسي ومواقع اتخاذ القرار وتعزيز األدوار 
القيادية للمرأة، والذي يهدف إلى تحفيز المشاركة السياسية 
النيابي على  التمثيل  للمرأة بجميع أشكالها، بما في ذلك 
المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في 
والقضائية،  التنفيذية  سات  بالمؤسَّ القيادية  المناصب  تقّلد 
المحور  أما  المناصب.  هذه  في  للنجاح  النساء  وتهيئة 
ل في التمكين االقتصادي الذي يهدف إلى  الثاني فيتمثَّ
تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة 
في  الفرص  تكافؤ  وتحقيق  العمل،  قوة  في  مشاركتها 
القطاع  ذلك  في  بما  القطاعات،  بجميع  النساء  توظيف 
في  الرئيسية  المناصب  وتقلد  األعمال،  وريادة  الخاص، 
الثالث  المحور  ل  ويتمثَّ الخاصة.  والشركات  العامة  الهيئات 
في االستراتيجية الوطنية في التمكين االجتماعي للمرأة، 
أكبر  اجتماعية  لمشاركة  الفرص  تهيئة  إلى  يهدف  والذي 
الممارسات  ومنع  االختيار،  على  قدراتها  وتوسيع  للمرأة، 
س التمييز ضدها أو التي ُتضّر بها، سواء في المجال  التي ُتكرِّ
ل في  العام أو داخل األسرة. أما المحور الرابع واألخير فيتمثَّ
التي  الحماية، ويهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية 
وبين  بينها  وتحول  المرأة وسالمتها وكرامتها،  حياة  ُتهّدد 
المشاركة الفعالة في جميع المجاالت، بما في ذلك جميع 
أشكال العنف ضدها وحمايتها من األخطار البيئية التي قد 

تؤثر بالسلب فيها من الناحية االقتصادية واالجتماعية. 

على  نصَّ صراحة  المصرية، فقد  الحكومة  برنامج عمل  أما 
الفوارق  تقليص  إلى  سبعة مبادئ تسعى في مجموعها 
بين الجنسين في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية 
مصر 2030، واالستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 
2030، وهي المساواة أمام القانون، والحقوق السياسية، 
بما في ذلك من الحق في التصويت والترشيح واالنتخابات 
فرص  المساواة في  من  تتضمنه  بما  التعليمية،  والحقوق 
بما  العمل،  وحقوق  اإللزامي،  التعليم  وقوانين  التعليم، 
في ذلك من حق تقّلد المناصب العامة، واألجر المتساوي، 
وقوانين حماية األمومة بما تشمله من حق تنظيم األسرة، 
المنظمة  والقوانين  األطفال،  وزواج  اإلناث،  ختان  وحظر 
ترتيبات  وتطوير  الجنسية،  قواعد  وتطوير  لإلجهاض، 
منظومة األسرة، بما في ذلك الموافقة على الزواج، وحق 
الزواج، وحق األم في حضانة أطفالها، ورفع  التوقيع عند 

سن الحضانة لألبناء والبنات.
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المستدامة  للتنمية  الثالث  العام  خطة  أكدت  كما 
متوسطة  المستدامة  التنمية  خطة  من   2021/2020
المدى 2019/2018-2022/2021 تفعيل مشاركة المرأة 
الصغيرة  المشروعات  مجال  في  خاصة  العمل،  سوق  في 
المعيلة،  المرأة  على  دخاًل  ُتدّر  والتي  الصغر  والمتناهية 
صحة  تعزيز  على  أكدت  كما  الريفية،  المناطق  في  خاصة 

المرأة.3

موازنات  المصرية  الدولة  تطبيق  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
يضمن  المصرية  الحكومة  به  تقوم  الذي  واألداء  البرامج 
تحقيق الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي، التي تهدف 
إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في االستفادة من 
تقرير  وفي  للدولة.  العامة  الموازنة  من  لة  المموَّ البرامج 
المالمح  عن  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  نشرته 
 %14 أن  إلى  أشار  للنوع،  المستجيبة  للموازنة  األساسية 
من الموازنة العامة للدولة خالل الفترة من 2016/2015-

ه بشكل مباشر لقضايا المرأة كما يوّضح  2020/2019 ُوجِّ

التقرير إلى تحقيق نمو في الدعم  الشكل )2(. ولقد أشار 
في  جنيه  مليار   65.5 إلى  يصل  للمرأة  الموجه  النقدي 
بالفترة  مقارنة   2020/2019-2016/2015 من  الفترة 
204% نسبة  2011/2010 - 2015/2014، فضاًل عن  من 
النمو في عدد اأُلسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، 
في  أسرة  مليون   3.8 إلى  ليصل  النساء،  من  وغالبيتهم 
ألف   830 وجود  إلى  التقرير  أشار  كما   .2020/2019
لتصل  المعيلة،  المرأة  على  الصحي  التأمين  من  مستفيدة 
الفترة  خالل  جنيه  مليون   663 إلى  المالية  صات  المخصَّ
مليار   12 إلى  باإلضافة   ،2020/2019-2016/2015 من 
الدولة.4  نفقة  على  المواطنات  عالج  صات  مخصَّ جنيه 
وتجدر اإلشارة إلى إعداد أول دليل للخطة المستجيبة للنوع 
ن المشروعات ذات األولوية، ومؤشرات  االجتماعي، يتضمَّ
األداء ذات الصلة بقضايا النوع االجتماعي، وكذلك توجيه 
في  القضايا  هذه  دمج  إلى  الحكومية  الجهات  جميع 
خططها السنوية، بدايًة من خطة التنمية المستدامة للعام 

المالي 2022/2021.
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شكل )2(: المالمح األساسية للموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي خالل الفترة من 2016/2015 - 2020/2019

نسبة نمو في 
استفادة المرأة 
من دعم توصيل 

الغاز الطبيعي

% 376

معاش الضمان 
االجتماعي

% 273

نفقات عالج 
المواطنين

% 247

دعم التأمين 
الصحي لألطفال 
دون سن المدرسة

% 123

دعم التأمين 
الصحي للطالبات

% 135

من الموازنة 
العامة للدولة 
موجه بشكل 
مباشر لقضايا 

المرأة

% 14

استفادة المرأة 
من دعم الكهرباء

% 125
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كان  طبيعتها،  في  تقاطعية  المرأة  قضايا  أن  إلى  ونظًرا 
تنسيق جميع  على  يعمل  سي  كيان مؤسَّ بدَّ من وجود  ال 
صال أساسية لتلك القضايا.  قضايا المرأة، ويعمل كنقطة اتِّ
يلعبه المجلس  الدور المهم والمحوري الذي  برز  ومن هنا 
القومي للمرأة الذي ُأنِشئ في عام 2000، وصدر القانون 
رقم 2018/30 بشأن تنظيم المجلس القومي للمرأة ليحّل 
ويتمّتع   ،2000 عام  في  الصادر  المجلس  إنشاء  قرار  محّل 
لرئيس  المباشرة  تبعيته  نتيجة  قوية  بسلطات  المجلس 
الشخصيات  29 عضًوا من  الجمهورية، ويضم في عضويته 
اإلعاقة  فئات  عن  ممّثلين  وجود  مراعاة  مع  العامة، 

والشباب والمرأة الريفية. 

السياسة  اقتراح  للمرأة في  القومي  المجلس  ل دور  ويتمثَّ
تنمية  مجال  في  الدستورية  ومؤسساته  للمجتمع  العامة 
المجتمع،  في  دورها  أداء  من  وتمكينها  المرأة  شؤون 
وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، ووضع مشروع 
خطة قومية للنهوض بها وحّل المشكالت التي تواجهها، 
والتقدم  وتقييمها،  مجالها  في  العامة  السياسة  ومتابعة 
بما يكون لديه من مقترحات ومالحظات للجهات المختصة 
مشروعات  في  الرأي  إبداء  وكذلك  الشأن،  هذا  في 
على  عرضها  قبل  بالمرأة  المتعلقة  والقرارات  القوانين 

القوانين  مشروعات  باقتراح  والتوصية  المختصة،  السلطة 
الرأي في  بأوضاعها، وإبداء  للنهوض  تلزم  التي  والقرارات 
المحافل  في  وتمثيلها  بها،  المتعّلقة  االتفاقيات  جميع 

والمنظمات الدولية المعنية بشؤونها.

في  محورًيا  دوًرا  للمرأة  القومي  المجلس  لعب  وقد 
سياسًيا  المرأة  تمكين  واستراتيجيات  السياسات  صياغة 
واقتصادًيا واجتماعًيا، إذ كان المحّرك األساسي في صدور 
لعب  كما   ،2030 المرأة  لتمكين  الوطنية  االستراتيجية 
دوًرا أساسًيا في تنمية وتطوير عديد من الكوادر النسائية 
المصرية.  الدولة  قيادية في  مناصب  تتوّلى  أصبحت  التي 
الشراكات  تشجيع  على  المجلس  يعمل  ذلك،  عن  فضاًل 
تسهم في  لكي  والمحّليات  المدني  المجتمع  دور  وتعزيز 
نهضة المرأة بالريف والحضر، ومعالجة ظاهرة حرمانها من 
للمشاركة  العامة، وتهيئتها  القرارات  اتخاذ  المشاركة في 
واألحزاب  واالتحادات  والنقابات  المجالس  مختلف  في 
على  القدرات  بناء  في  التوسع  إلى  ويسعى  المختلفة. 
رفع  على  العمل  وقيادة  والمحلي،  المركزي  المستويين 
بين  الجّيد  التنسيق  وضمان  المختلفة،  بقضاياها  التوعية 
لتعزيز  الحكومية  وغير  الحكومية  المختلفة، سواء  الجهات 

دورها في المجتمع.

اإلطار )1(: مرصد المرأة المصرية: أداة لتعزيز متابعة وتقييم سياسات المرأة

أنشــأ المجلــس القومــي فــي عــام 2017 مرصــد المــرأة المصريــة كآليــة لمتابعــة تنفيــذ المســتهدفات الخاصــة بوضــع المــرأة   •  
ــل المرصــد إحــدى األدوات الرئيســية التــي يعتمــد عليهــا المجلــس فــي رصــد المؤشــرات  خــالل الفتــرة مــن 2017-2030، ويمثِّ
الخاصــة باالســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن المــرأة 2030، والتــي تعكــس مــدى تحقــق أهدافهــا بشــكل دائــم بمــا يســاعد علــى 

تعزيــز عمليــة متابعتهــا وتقييمهــا، ومــن ثــّم التنفيــذ الفّعــال ألهدافهــا.
ــذ المرصــد مهامــه مــن خــالل تجميــع قيــم المؤشــرات وعرضهــا علــى موقعــه اإللكترونــي، وإعــداد مجموعــة مــن التقارير  وينفِّ   •
الدوريــة بخصــوص وضــع المــرأة المصريــة، والفجــوات القائمــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي، وحصــر القوانيــن المتعلقــة 

بالمــرأة وعرضهــا.
ــات  ــد السياس ــل رص ــرأة، مث ــا الم ــع قضاي ــد وض ــي ترص ــر الت ــن التقاري ــًدا م ــة عدي ــرأة المصري ــد الم ــدر مرص ــائه، أص ــذ إنش ومن   •
ــذ دور  ــر المتعلقــة بمتابعــة تنفي ــا المســتجد، والتقاري ــروس كورون والبرامــج المســتجيبة الحتياجــات المــرأة خــالل جائحــة في
الجهــات المختلفــة ألهــداف االســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن المــرأة 2030، باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن التقاريــر التــي تعالــج 

ــالق. ــزواج والط ــة، وال ــب القيادي ــة، والمناص ــا االقتصادي ــات، والقضاي ــا المعلوم ــة، وتكنولوجي ــل الصّح ــة مث ــا معين قضاي

المصدر: المجلس القومي للمرأة.

اإلطار )2(: جهود تعميم منظور النوع االجتماعي في مصر: وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات

وضــع المجلــس القومــي للمــرأة فــي إطــار عملــه منــذ األلفينيــات خطًطــا لتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي مصــر مــن   •  
ــرأة.  ــن الم ــة لتمكي ــتراتيجية الوطني ــود باالس ــذا المجه ــل ه ــة، وكلَّ ــط الوطني ــالل الخط خ

وُتعــّد وحــدات تكافــؤ الفــرص فــي الــوزارات إحــدى اآلليــات المهمــة التــي تعمــل علــى تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي،     •
وتعتبــر آليــة وطنيــة ُأنِشــئت فــي الجهــات الحكوميــة المختلفــة بهــدف ترســيخ مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين وتكافــؤ الفــرص 
فــي جميــع المؤسســات، مــن أجــل تحســين أوضــاع المــرأة المصريــة بمــا يدعــم وصولهــا إلــى مواقــع القيــادة واّتخــاذ القــرار، 

وتضييــق الفجــوة النوعيــة بيــن الجنســين. 
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ثالًثا: تمكين المرأة المصرية

ُيعد تمكين المرأة المصرية حجر األساس في تحقيق التنمية 
المصرية.  الحكومة  إليها  تطمح  التي  والمتوازنة  الشاملة 
المرأة  تمكين  قضية  حظيت  األخيرة،  السنوات  وفي 
للتقرير  فوفًقا  المختلفة،  المستويات  على  كبير  باهتمام 
مصر  تأتي   ،2021 لعام  الجنسين  بين  للفجوة  العالمي 
في المركز الرابع من تسعة عشر مركًزا في مجموعة دول 
إلى  وصل  نقاط  بمجموع  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
والجزائر  وتركيا  ولبنان  األردن  دول  على  متقّدمة   0.639
وموريتانيا  وعمان  والمغرب  والكويت  وقطر  والبحرين 
المركز  وُيعّد  واليمن.  والعراق  وسوريا  وإيران  والسعودية 
الرابع أفضل مركز حصلت عليه مصر خالل السنوات العشر 
الماضية مقارنة بالمركز الثامن في عامي 2020 و2019، 
والمركز التاسع في عام 2018، والعاشر في عامي 2017 
و2016، والثالث عشر في عام 5.2010 ومن ثّم، ُيعتبر مركز 
الشرق  منطقة  دول  مع  بالمقارنة  كبير  تحّسن  في  مصر 

األوسط وشمال إفريقيا. 

وفي ما يلي يستعرض هذا القسم تمكين المرأة المصرية 
بأبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وُيلقي الضوء 
من خالل البيانات المتاحة على الجهود التي تبذلها الدولة 
التمكين  تواجه  التي  التحّديات  إلى  باإلضافة  المصرية، 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي للمرأة.

3-1  التمكين ومواقع اتخاذ القرار السياسي

األساسية  المتطلبات  أحد  للمرأة  السياسي  التمكين  ُيعتبر 
المرأة  مشاركة  تعزيز  على  يعمل  إذ  الديمقراطية،  لتعزيز 
السياسات  تحسين  على  يساعد  بما  القرار  صنع  دوائر  في 
بما  المجتمع،  لجميع فئات  وإنما  لها  ليس فقط  هة  الموجَّ
عام  دستور  ففي  الفرص.  وتكافؤ  المساواة  تعزيز  يخدم 
ى  ضت حقوق المرأة لتهميش وتقويض كبير أدَّ 2012، تعرَّ
صنع  عملية  ودورها في  السياسية  تراجع مساهمتها  إلى 

القرار بالمجتمع، إذ لم يكفل الدستور صراحة “كوتة” للمرأة 
مشاركتها  ضعف  إلى  ى  أدَّ مما  المنتخبة  المجالس  في 
بنسبة  مقارنة   %2 بلغت  بنسبة   ،2012 عام  برلمان  في 
“الكوتة”.  نظام  تطبيق  بسبب   2010 عام  في   %12.7
وجاء دستور عام 2014 لُيعيد إلى المرأة حقوقها، ويؤكد 
الدستور  فنّص  المجتمع،  في  دورها  ومحورية  أهميتها 
الحقوق  في  والمرأة  الرجل  بين  المساواة  على  صراحة 
وَكَفل  واالجتماعية.  واالقتصادية  والسياسية  المدنية 
للمرأة الحّق في توّلي الوظائف العامة ووظائف اإلدارة 
العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، كما َكَفل 
ربع  ص  فُخصِّ النيابية،  المجالس  في  مناسًبا  تمثياًل  للمرأة 
ص ما ال يقل  المقاعد لها في المجالس المحلية، بينما ُخصِّ
عن ربع مقاعد مجلس النواب لها، وما ال يقل عن 10% من 
إجمالي المقاعد في مجلس الشيوخ. ففي مجلس الشيوخ 
2020، خصص رئيس الجمهورية 20% من الثلث المسموح 
كما  امرأة،   20 نات  المعيَّ عدد  ليصبح  للمرأة،  بتعيينهم  له 
الشيوخ.  مجلس  وكيل  منصب  في  مرة  ألّول  امرأة  نت  ُعيِّ
تطّوًرا  شهدْت  فقد   ،2021 النواب  مجلس  انتخابات  أما 
عدد  إذ وصل  مقاعد،  على  المرأة  نسبة حصول  كبيًرا في 
السيدات في مجلس النواب إلى 162 سيدة بنسبة بلغت 
نسبة  بلغت  الذي  السابق  النواب  بمجلس  مقارنة   %28
تمثيل المرأة فيه 25%. وبلغت نسبة مشاركتها في مجلس 
منصب  وفي   ،%25 الوزراء  مجلس  وفي   ،%14 الشيوخ 
نائب الوزير بنسبة 27%، وفي منصب نائب المحافظ %31.

ويرتكز محور التمكين السياسي في االستراتيجية الوطنية 
وزيادة  السياسية،  المشاركة  على   2030 المرأة  لتمكين 
مشاركة المرأة في االنتخابات، والوصول إلى تمييز نيابي 
من  القرار  اتخاذ  في  المشاركة  إلى  باإلضافة  متوازن، 
خالل عدم التمييز في التعيين والترقي بالهيئات القضائية، 

والسلطة التنفيذية، وغيرها من الوظائف. 

ويعكس الشكل )3( التقدم الُمحَرز بشأن التمكين السياسي 
للمرأة في مصر، إذ يشير إلى تطّور تصنيف مصر في مؤشر 
الجنسين،  العالمي للفجوة بين  بالتقرير  التمكين السياسي 
في  خاصة  للمرأة  السياسي  التمكين  وضع  ن  تحسَّ فقد 

تابع اإلطار )2(: جهود تعميم منظور النوع االجتماعي في مصر: وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات

وتعمــل الوحــدات علــى توفيــر بيانــات إحصائيــة بخصــوص أوضــاع المــرأة فــي المناصــب القياديــة، وتوفيــر نســب اســتفادتها    •
ــن الجنســين وتكافــؤ الفــرص  ــدأ المســاواة بي ــوزارات واألجهــزة التابعــة لهــا، وإدمــاج مب مــن المشــروعات التــي تنّفذهــا ال
فــي مراحــل إعــداد وتخطيــط ومتابعــة وتقييــم االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة، وإعــداد الدراســات والبحــوث فــي مجــال 
تمكيــن المــرأة، والمشــاركة فــي رفــع الوعــي بشــأن مفاهيــم المســاواة بيــن الجنســين وتطبيــق الموازنــات المســتجيبة للنــوع 

االجتماعــي.
وقد ُأنِشئت 31 وحدة تكافؤ فرص على مستوى الوزارات.   •

المصدر: المجلس القومي للمرأة.
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السنوات األخيرة اعتباًرا من 2016، فعلى الرغم من تدني 
فإن  و2018،   2017 عامي  في  نسبية  بصورة  التصنيف 
المبذولة  الجهود  فاعلية  ليؤكد  جاء   2021 عام  تصنيف 

لتعزيز التمكين السياسي. فقد وصل تصنيف مصر في عام 
تصنيف  أحسن  دولة، وهو  أصل 156  إلى 78 من   2021

وصلت إليه الدولة خالل األعوام العشرة الماضية.

ح الجدول )1( وضع مصر في مؤشر التمكين السياسي  ويوضِّ
بالتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2021، مقارنة 
التي  والدول  المتوسط،  الدخل  ذات  الدول  من  بمجموعة 

تسبق مصر في مؤشر التنمية البشرية.6 

جدول )1(
ترتيب مصر وبعض الدول في مؤشر التمكين السياسي – 

التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2021

التصنيفالدولةالتصنيفالدولة

79كينيا14جنوب إفريقيا

92إندونيسيا 34بوليفيا

98باكستان51الهند

113المغرب 69تونس

144األردن 78مصر
.World Economic Forum (2021) .Global Gender Gap Report :المصدر

الدولة تسعى  تزال  الكبير، ال  التطّور  الرغم من هذا  وعلى 
بتعيين  يتعلق  ما  في  خاصة  التمكين،  آليات  تحسين  إلى 
المرأة في المناصب العليا والقيادية، فما زالت هناك فجوة 
الوظائف  بشغل  يتعلق  ما  في  والمرأة  الرجل  بين  كبيرة 
تمّثل نسبة  إذ  الفجوة،  )2( هذه  الجدول  القيادية. ويوّضح 
شغل المرأة للوظائف المتعلقة بالتشريع وكبار المسؤولين 
مديري  وظائف  لشغل  بالنسبة   %6 وقرابة   ،%10.5 نحو 
المؤسسات، ونحو 25.5% بالنسبة لشغل وظائف مديري 
العموم. ومن ثمَّ ُتعد هذه النسب محدودة للغاية وتعكس 

الفجوة المتعّلقة بشغل هذه الوظائف. 

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك عديًدا من الجهود المبذولة في 
ما يتعلق بتوّلي المرأة للمناصب القيادية. فبالنسبة للهيئات 
القضائية، وضعت الدولة عدًدا من اآلليات، من بينها وضع 
القضائية تتجّنب  المناصب  لتوّلي  المرّشحين  معايير الختيار 
تعيين  بدء  للكفاءة، مع  األولوية  المرأة وتضع  التمييز ضد 
القضائية.  والمستويات  المؤسسات  جميع  في  المرأة 
الجمهورية  رئاسة  توجيهات  في  جلًيا  ذلك  انعكس  وقد 
الدولة  مجلس  في  بالمرأة  االستعانة  بشأن  العدل  لوزارة 
والنيابة العامة، تماشًيا مع النصوص الدستورية التي تكفل 
المساواة بين المواطنين، خاصة المادة 11 التي تنّص على 
أن الدولة تكفل للمرأة حق التعيين في الجهات والهيئات 
المناصب  بتوّلي  المصرية  المرأة  لجدارة  وتأكيًدا  القضائية، 
المختلفة. ومؤخًرا، أصدر المجلس األعلى للهيئات القضائية 
عمل  ببدء  تاريخًيا  الجمهورية قراًرا  رئيس  السيد  برئاسة 
اعتباًرا من شهر  العامة،  الدولة والنيابة  المرأة في مجلس 
الكاملة  القرار المساواة  هذا  2021، ويحقق  لعام  أكتوبر 
بجميع  القضائية  الوظائف  تولي  في  والمرأة  الرجل  بين 

الجهات والهيئات القضائية. 

أما بالنسبة للمناصب القيادية في األجهزة التنفيذية للدولة 
وتعزيز أدائها فيها، فهناك توّسع في تولي المرأة منصب 
الوزير ونائب الوزير ومساعد الوزير ومعاون الوزير والمحافظ 
المستوى  أخرى على  قيادية  المحافظ ومستويات  ونائب 
المحّلي مثل رئيس قرية ورئيس حي ورئيس مدينة، من خالل 
إلعدادها  الشابة  النسائية  للقيادات  متكاملة  برامج  وضع 
وتطوير  بمهامه،  القيام  على  وتدريبها  المنصب  لتوّلي 
عام  بشكٍل  النساء ومشاركتهم  تمثيل  لضمان  العمل  نظم 
السياسات والموازنات على  التخطيط ووضع  في عمليات 

المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية.

شكل )3(: تطّور تصنيف مصر في مؤشر التمكين السياسي بالتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين
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جدول )2(
تقدير أعداد المشتغلين طبًقا للمهن لعام 2017

جملةإناثذكورالوظائف

رجال التشريع وكبار 
المسؤولين

12815143

28272181830090مديرو المؤسسات

354121475مديرو العموم

28754195430708اإلجمالي
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2019). التقرير اإلحصائي 

الوطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 في مصر.

بإدراك  للمرأة  السياسي  التمكين  درجة  تتصل  ما  وعادة 
العليا،  للمناصب  المرأة  تقّلد  مدى  وتقبلهم  المواطنين 
الشكل  ح  الدولة. ويوضِّ القرار في  وقربهم من دوائر صنع 
4 نتائج المسح الذي قام به المركز المصري لبحوث الرأي 
إدراك  المستقلة، بشأن  المسوح  أحد مراكز  )بصيرة(،  العام 
فأظهرت  قيادية،  مناصب  في  المرأة  تعيين  المواطنين 
المرأة.  بدور  المواطنين  إدراك  في  ملحوًظا  تحّسًنا  النتائج 
م هذا التحّسن األرضية المواتية للعمل على زيادة نسبة  ويقدِّ
بعض   5 الشكل  ويوّضح  القيادية.  للمناصب  المرأة  شغل 
خالل  للمرأة  السياسي  التمكين  جهود  عن  الناتجة  األرقام 
النيابي، واإلدارة  التمثيل  بين  تتنّوع  والتي  الماضية  الفترة 
االنتخابات،  في  والمشاركة  القضائي،  والتمثيل  المحلية، 

ونسبة الوزيرات ونائبات الوزيرات، وغيرها من المحاور. 

بّد من االستمرار في مواصلة هذه  وفي كل األحوال، ال 
الجهود، التي تعتمد بشكل كبير على تغيير ثقافة المجتمع 
االستمرار  يتطّلب  طوياًل  وقًتا  تأخذ  أن  البديهي  من  التي 
والتنسيق بين الجهات المختلفة والتوعية بأهمية مشاركة 
بالنفع  سيعود  بما  القرار  صنع  دوائر  من  وتمكينها  المرأة 

على جميع الفئات األخرى. 

ويعرض الجدول )3( لتوزيع اإلناث في المناصب القيادية 
من  األكبر  النسبة  أن  الجدول  ويظهر  للمحافظات.  وفًقا 
في  جاءت  العامة  القيادية  المناصب  في  المرأة  تمثيل 
تليها    ،%50 بنسبة  أسيوط  تليها   %56 بنسبة  اإلسكندرية 
بنسبة  والقليوبية  المنوفية  تليها   ,%41 بنسبة  الجيزة 
ليس  التي  المحافظات  عدد  بلغ  بينما  منهما،  لكل   %38
ست  القيادية  المناصب  في  لإلناث  تمثيل  أي  لديها 
واإلسماعيلية،  والبحيرة،  الشيخ،  كفر  هي  محافظات 
وأسوان ومطروح، وجنوب سيناء. وتمّثل هذه اإلحصاءات 
والمؤسسات  للمرأة،  القومي  للمجلس  جيًدا  أساًسا 
لرسم  للمرأة،  السياسي  التمكين  قضايا  على  تعمل  التي 
نسبة  زيادة  إلى  الهادفة  البرامج  وصياغة  السياسات 
تمثيل اإلناث بشكل عام في جميع المحافظات، وتقليص 
االختالالت بين المحافظات المختلفة بعد دراسة أسبابها 
مع  تتماشى  التي  بالتدخالت  واستهدافها  المختلفة، 
هذه  من  محافظة  لكل  واالقتصادي  االجتماعي  السياق 

المحافظات.

جدول )3(
نسبة تمثيل اإلناث في المناصب القيادية العامة وفًقا 

للمحافظات )%(
نسبة تمثيل المحافظة

اإلناث في 
المناصب 
القيادية 
العامة 

نسبة تمثيل المحافظة
اإلناث في 
المناصب 
القيادية 
العامة 

8بني سويف33القاهرة

13الفيوم56اإلسكندرية

35المنيا33بورسعيد

50أسيوط20السويس

17سوهاج36دمياط

10قنا15الدقهلية

0أسوان21الشرقية

13األقصر38القليوبية

19البحر األحمر0كفر الشيخ

13الوادي الجديد16الغربية

0مطروح38المنوفية

14شمال سيناء0البحيرة

0جنوب سيناء0اإلسماعيلية

41الجيزة

24اإلجمالي العام %
المصدر: المجلس القومي للمرأة (2018). تقرير متابعة دور الوزارات 

والجامعات والجهات المختلفة في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتمكين 
المرأة المصرية 2030.

شكل )4(: اتجاهات تقّبل المواطنين لتعيين المرأة 
في مناصب قيادية سياسية (%)
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3-2  التمكين االقتصادي

الصبغة االحتوائية  النمو االقتصادي على  تعتمد استدامة 
وبصفة  المجتمع  أفراد  جميع  مشاركة  في  المتمثلة  له، 
خاصة المرأة في عملية النمو. ومما ال شك فيه أن زيادة 
الفرص  وتوفير  العمل  سوق  في  المرأة  مشاركة  نسبة 
الت أكبر  وتمكينها اقتصادًيا سوف ُيسهم في تحقيق معدَّ
للنمو االقتصادي، كما تؤّكد غالبية التقارير الدولية، ومن ثمَّ 
يجب على صانعي السياسات صياغة السياسات التي تساعد 
الجّيد،  التعليم  الحصول على  المرأة من خالل  تمكين  على 
والخدمات الصحية، وسهولة الوصول إلى الخدمات العامة. 

ويهدف محور التمكين االقتصادي في االستراتيجية الوطنية 
المؤثرة  العوامل  معالجة  إلى  المصرية  المرأة  لتمكين 
قدراتها  تنمية  عبر  جذري،  بشكل  اقتصادًيا  تمكينها  في 
العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة  لتوسيع خيارات 
بجميع  النساء  توظيف  في  الفرص  تكافؤ  وتحقيق  العمل 
األعمال.  وريادة  الخاص  القطاع  ذلك  في  بما  القطاعات، 
االقتصادي  التمكين  آليات  عدًدا من  االستراتيجية  دت  وحدَّ
ونظم  االقتصادي  االستثمار  سياسات  تطوير  منها  للمرأة، 

لاللتزام  الخاص  القطاع  تدفع  وأخرى  والتمويل،  اإلدارة 
الشركات،  إدارات  مجالس  في  للمرأة  مناسب  بتمثيل 
والتوّسع  المستثمرة،  للمرأة  الواحد  الشّباك  نظم  وتطبيق 
االقتصادي  النشاط  تعاونيات  إنشاء  تجارب  تطبيق  في 
هة للمرأة، وتوفير الخدمات المالية لمبادرات تشجيع  الموجَّ
الخدمات  وتطوير  للنساء،  الجماعي  واإلقراض  خار،  االدِّ
وزيادة  للمرأة،  هة  الموجَّ المصرفية  وغير  المصرفية  المالية 
رة،  ميسَّ إلكترونية  قنوات  خالل  من  بها  النساء  معرفة 
الصغيرة  للمشروعات  هة  الموجَّ القروض  ذلك  في  بما 
والمتوسطة، إلى جانب تطوير سياسات المشتريات العامة 
المشروعات  لمنتجات  أكبر  نصيًبا  يضمن  بما  والتوريدات 

الصغيرة المملوكة للمرأة. 

التمكين  لتعزيز  المبذولة  الجهود  من  عديد  وهناك 
االقتصادي للمرأة والتي نتج عنها عديٌد من األمور اإليجابية، 
في  عربًيا  األولى  الدولة  مصر  ُتعتبر  المثال  سبيل  فعلى 
إعداد شهادة خاتم المساواة بين الجنسين في المؤسسات 
الخاصة والعامة، والتي تقدم اإلرشادات للشركات المصرية 
بخصوص كيفية معالجة التحّديات التي تواجه المرأة، مثل 

شكل )5(: التمكين السياسي للمرأة المصرية في أرقام

للمحاسبات

25% هي نسبة 
تمثيل المرأة في 

مجلس الوزراءمقارنة 
بنسبة 20% و%6 
في2017 و2015

18% هي نسبة
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الوصول إلى العمل، وعدم المساواة في األجور، والتحرش 
إلى  والوصول  والحياة،  العمل  بين  والتوازن  الجنسي، 
خاصة  شركات   10 نحو  خضعت  وقد  القيادية.  المناصب 
الخاتم،  على  واحدة  حكومية  جهة  حصلت  بينما  للتقييم، 
في  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  تنمية  جهاز  وهي 

عام 7.2019

ز سّد الفجوة بين الجنسين  فضاًل عن ذلك، أطلقت مصر محفِّ
بالتعاون مع المنتدى االقتصادي العالمي، كأول دولة في 
ز نموذًجا  إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط. وُيعّد هذا الُمحفِّ
للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جهودهما في 
سّد الفجوة بين الجنسين في المجاالت المختلفة. ويعمل 
العام  والقطاع  األعمال  مجتمع  قادة  دعم  على  ز  الُمحفِّ
الجنسين  بين  التكافؤ  لتحقيق  على وضع مسارات مبتكرة 
وتعزيز التنّوع والشمول وتحسين قدرة األفراد واأُلسر على 
تطوير أحوالهم المعيشية من خالل الحراك االقتصادي، من 
خالل تحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمّثل في إعداد النساء 
لسوق العمل بعد فيروس كورونا المستجد، وسّد الفجوات 
بين الجنسين في األجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين 
وجود  ودعم  العاملة،  القوى  في  المشاركة  من  المرأة 
المناصب اإلدارية والقيادية. ويشارك  النساء في  مزيد من 
ز أربع شركات قطاع خاص كبرى باإلضافة إلى  في الُمحفِّ
باإلضافة  المجاالت،  مختلف  في  خاصة  شركة   100 نحو 

إلى خبراء من المجتمع المدني.8

للتمكين  الداعمة  بالقرارات والتشريعات  يتعّلق  أما في ما 
االقتصادي للمرأة، فقد صدرت قرارات وزارية تحقق مزيًدا 

من التمكين للمرأة على المستوى االقتصادي، فصدر قرارا 
وُألِغيت   2021 لسنة  و44   43 رقم  العاملة  القوى  وزير 
ضد  تمييًزا  تعتبر  كانت  التي  السابقة  القرارات  بموجبهما 
الصناعات  في  المرأة  تشغيل  على  الحظر  وُرفع  المرأة، 
في  المرأة  حق  على  صراحة  النّص  مع  واألعمال  والمهن 
العمل خالل فترات الليل بناء على طلبها، في إطار مراعاة 
وعـدم  الجنـسين،  بين  والمساواة  الفرص،  تكافؤ  مبادئ 
الصحية  الرعاية  في  الحق  وضمان  العمل  في  التمييز 
الالزمة  التدابير والخدمات  اتخاذ جميع  واالجتماعية، وفي 
المهنية  والسالمة  اآلمن  االنتقال  مثل  بالعمل  المرتبطة 

وكذلك حقوق المرأة العاملة األم. 

3-2-1 المرأة وسوق العمل

ر البنك الدولي قوة العمل للمرأة بنحو  في عام 2020 قدَّ
بقرابة 23.5% في  األعلى مقارنة  النسبة  23.7%، وهي 
ووفًقا   ،2019 عام  في  و23.6  و2018،   2017 عامي 
مشاركة  من  األقل  النسبة   2011 عام  شهد   ،)6( للشكل 
المرأة في سوق العمل، والتي وصلت إلى 22.5%، بينما 
شهد عام 2016 أعلى نسبة مشاركة وصلت إلى %23.8 
أن  الواضح  ومن   9.2020 عام  إلى  األقرب  النسبة  وهي 
المرأة في سوق  نسبة مشاركة  تحّسًنا طفيًفا في  هناك 
الدولة  التي وضعتها  السياسات  أن  يدّل على  العمل، مما 
لتمكينها بدأت ُتؤتي ثمارها، لكن ما زالت هناك حاجة إلى 
لها  المناسبة  البيئة والُفرص  بإتاحة  تتعلق  أكبر  بذل جهود 

للمشاركة في سوق العمل. 

الت بطالة  ح االرتفاع الكبير في معدَّ أما الشكل )7( فيوضِّ
اإلناث مقارنة بالذكور وإن كان الفرق قد تناقص خالل الفترة 
من الربع الثالث من 2019 إلى الربع الثالث من 2020. في 
انخفاًضا  البطالة اإلجمالية  الت  الوقت نفسه شهدت معدَّ
متوالًيا من 11.9% في الربع الثالث من 2017 إلى %7.3 
بطالة  الت  2020. كما شهدت معدَّ من  الثالث  الربع  في 

اإلناث نفس األداء إذ انخفضت من 24.4% في الربع الثالث 
من 2017 إلى 15.2% في الربع الثالث من 2020. إال أن 
انخفضت  إذ  مختلًفا  أداء  للذكور شهدت  البطالة  معّدالت 
من 8.2% في الربع الثالث من 2017 إلى 4.7% في الربع 
في   %5.8 إلى  االرتفاع  عاودت  بينما   2019 من  الثالث 

الربع الثالث من 2020. 
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المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي.
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البطالة  معّدالت  ح  يوضِّ الذي   )8( الشكل  إلى  وبالنظر 
الت  وفًقا للفئات العمرية، يظهر أنه بصفة عامة أعلى معدَّ
للبطالة بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 سواء للذكور أو 
المدرسة  االنتقال من  يعكس صعوبة  قد  ما  لإلناث، وهو 
إلى العمل بالنسبة للُمقبلين الُجدد على سوق العمل. كما 
الثالث  الربع  في  الذكور  بطالة  الت  معدَّ ارتفاع  أن  ُيالَحظ 

في  ظهر  الذي   2019 في  بنظيره  مقارنة   2020 من 
الت البطالة للذكور  الشكل )7( مدفوع أساًسا بارتفاع معدَّ
 ،64 إلى   50 ومن   49 إلى   25 من  العمرية  الفئات  في 
ق الذكور في الفئة العمرية من 15-24 انخفاًضا  بينما حقَّ

الت البطالة.  في معدَّ

اإلجمالية  البطالة  الت  معدَّ انخفاض   )9( الشكل  ح  ويوضِّ
 ،2019 الربع  بنفس  مقارنة   ،2020 من  الثالث  الربع  في 
الت البطالة لذوي المؤّهل  وهو ما يرجع إلى انخفاض معدَّ
والجامعي  المتوسط  فوق  والمؤهل  الفني  المتوسط 
أساسي  بشكل  مدفوع  األداء  وهذا  الجامعي،  وفوق 

المستويات  هذه  في  لإلناث  البطالة  الت  معدَّ بانخفاض 
الت بطالة الذكور ارتفاًعا في  التعليمية، بينما شهدت معدَّ
والربع   2019 من  الثالث  الربع  بين  التعليم  مستويات  كل 

الثالث من 10.2020 

الت البطالة وفًقا للنوع (%) شكل )7(: معدَّ

2020 2017 2018 2019

0

10
5

15

25
20

30

22.8

10

6.8

7.8
7.3
5.8

4.7

22.7

15.2

24.4

11.9

8.2

إناث ذكورإجمالي

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية (2020). 

الت البطالة وفًقا للفئات العمرية والنوع (%) شكل )8(: معدَّ
20

19

20
20

20
18

20
19

20
20

20
17

20
19

20
18

20
20

20
17

20
18

20
17

70
60
50
40
30
20
10

0

14.9

11.65

39.8

57.2544.25 42.3

15.8

21.1

22.25 20.4

15.5

12.459.4

5.27

22.9

19.87 17 13.306.83

12.6 9.5 6.2

6.57

3.830.9

2.05 0

0.25

1.75 0.3

0.9 0.8

0.8

0.95

1.8

0.85

ذكورإناثجملة

25 - 49 50-6415-24

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية (2020). 

الربع الثالث من عام 

م 
 عا

من
ث 

ثال
ع ال

لرب
ا

م 
 عا

من
ث 

ثال
ع ال

لرب
ا

م 
 عا

من
ث 

ثال
ع ال

لرب
ا

م 
 عا

من
ث 

ثال
ع ال

لرب
ا

م 
 عا

من
ث 

ثال
ع ال

لرب
ا

م 
 عا

من
ث 

ثال
ع ال

لرب
ا

م 
 عا

من
ث 

ثال
ع ال

لرب
ا

م 
 عا

من
ث 

ثال
ع ال

لرب
ا

م 
 عا

من
ث 

ثال
ع ال

لرب
ا

م 
 عا

من
ث 

ثال
ع ال

لرب
ا

م 
 عا

من
ث 

ثال
ع ال

لرب
ا

م 
 عا

من
ث 

ثال
ع ال

لرب
ا

الربع الثالث من عام  الربع الثالث من عام  الربع الثالث من عام 



147

الت البطالة وفًقا للحالة التعليمية و النوع (%) شكل )9(: معدَّ
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ذكورجملة إناث

مؤهل أقل من المتوسطثانوية عامة وثانوية أزهرية
أمييقرأ ويكتب وشهادة محو األمية

مؤهل جامعي ومؤهل فوق الجامعي مؤهل متوسط فنيمؤهل فوق متوسط وأقل من جامعي

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية (2020). 

ح الجدول )4( معّدل البطالة وفًقا للمحافظات في  ويوضِّ
لت محافظة البحر األحمر أكبر معدل  عام 2019. وقد سجَّ
سيناء  شمال  محافظة  تليها   ،%52.5 بنسبة  للنساء  بطالة 
بنسبة 48.8%، تليها محافظة األقصر بنسبة 43.5%، تليها 
ومن   11.%39.3 بنسبة  دمياط  ثم   %40.7 بنسبة  مطروح 

المحافظات  تلك  في  خطط  وضع  إلى  حاجة  هناك  ثمَّ 
الخاصة  والتشغيل  العمل  فرص  وتعزيز  المرأة  الستهداف 

بها، خاصة في محافظات الصعيد. 

جدول )4(
معّدل البطالة  15 سنة فأكثر وفًقا للنوع والمحافظات - 2019 )%(

جملةإناثذكورالمحافظةجملةإناثذكورالمحافظة

1.616.45.2بني سويف7.925.611.4القاهرة

2.77.63.5الفيوم7.824.210.9اإلسكندرية

219.24.6المنيا8.825.712.7بورسعيد

3.4255.8أسيوط11.827.715السويس

2.825.15.1سوهاج16.539.321.1دمياط

3.221.94.8قنا3195.5الدقهلية

7.42310.5أسوان4.134.110.2الشرقية

1.643.55.5األقصر6.119.88.9القليوبية

7.752.514.8البحر األحمر413.56.4كفر الشيخ

0.524.37.3الوادي الجديد3.914.66.5الغربية

4.640.78.1مطروح3.89.65.2المنوفية

6.648.815.6شمال سيناء4.519.87البحيرة

000جنوب سيناء3.525.88.7اإلسماعيلية

5.324.17.9الجيزة

معدل 
الجمهورية

جملةإناثذكور
4.822.77.8

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2020). باب العمل. الكتاب السنوي. 
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البطالة  الت  معدَّ في  الواضح  التحّسن  من  الرغم  وعلى 
الت  تزال مرتفعة مقارنة بنفس المعدَّ النساء، فإنها ال  بين 
بين الرجال، وال تزال نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 
بالتعليم،  االلتحاق  الت  معدَّ في  التحّسن  رغم  ضعيفة، 
والتخرج في التعليم العالي. فكما يشير الشكل )10( ترتفع 
نسبة خريجي التعليم العالي12 من اإلناث عنها للذكور، فقد 
وصلت نسبة الخريجات في عام 2018 إلى 52.1% مقارنة 
بنسبة 47.9% للذكور، بعد أن بلغت نفس النسبة في عام 
2014 إلى 43.5% و56.5% لإلناث والذكور على التوالي. 
الت سوق  الت ال تتوافق مع معدَّ ومن ثّم فإن هذه المعدَّ
العمل كما في الشكل )6( والتي تشير إلى تدنٍّ في نسب 

مشاركة المرأة. 

في  ِنَسب  أكبر  على  المرأة  تستحوذ  نفسه  الوقت  في 
العليا في 2018/2017 كما  الدراسات  المقيدين بمراحل 
 %55.9 إلى  اإلناث  نسبة  وصلت  إذ   ،)11( الشكل  ح  يوضِّ

و54% لمرحلتي الدبلوم والماجستير على التوالي مقارنة 
المقيدين في مرحلة  الذكور  نسبة  ارتفعت  بينما  بالذكور، 
الدكتوراه إلى 52.8% مقارنة بنسبة 47.2% لإلناث. ولعّل 
رأسها  على  يأتي  لكن  مختلفة،  عوامل  إلى  يرجع  ذلك 
التي  الدراسات  إحدى  خُلصت  فقد  الثقافي،  الموروث 
ها المجلس القومي للمرأة إلى أن المشاركة الضئيلة  أعدَّ
الت  معدَّ ارتفاع  من  الرغم  على  العمل،  سوق  في  للمرأة 
الذي تقوم  الثقافية والدور  الموروثات  إلى  ترجع  التعليم، 
به المرأة في المحافظة على األسرة ودعمها في جانب 
أن  إلى  الدراسة  فأشارت  الطلب  جانب  على  أما  العرض. 
النسبة الُمنخفضة لمشاركة المرأة في سوق العمل ترجع 
بقواعد  للمرأة  المتاحة  التشغيلية  الفرص  تمّتع  عدم  إلى 
العام  القطاع  حجم  انكماش  مع  خاصة  لألسرة،  صديقة 
واالستثمار  المرأة  تشغيل  في  الخاص  القطاع  رغبة  وعدم 

في بناء قدراتها نتيجة الرتفاع التكلفة.13

شكل )10(: تطّور نسبة خريجي التعليم العالي وفًقا للنوع (2018-2014) (%)
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المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2018). خريجو التعليم العالي والدرجات العلمية.

شكل )11(: نسبة الطالب المقيدين بمرحلة الدراسات العليا من الجامعات المصرية ومعاهد الدراسات العليا وفًقا للنوع 
(%) (2018/2017)
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المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2018). خريجو التعليم العالي والدرجات العلمية.
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وتسهم المرأة الريفية بصورة كبيرة في قطاع الزراعة الذي 
ُيعّد أحد القطاعات الرئيسية في الدولة. وفي مصر، يشمل 
البيئة  يقطّن  الالتي  النساء  شرائح  الريفية  المرأة  مفهوم 
وتوابعها،  قرية  نحو 4625  تضم  التي  والصحراوية  الريفية 
 %27.8 بنحو  النساء  من  السكانية  الشرائح  تلك  وتقّدر 
اهتماًما  المصرية  الدولة  ُتوّلي  ثّم،  ومن  مصر.  سكان  من 
النساء  عمالة  من   %53.8 أن  إلى  اإلحصائيات  وتشير  بها. 
الريفيات تتركز في قطاع الزراعة واستغالل الغابات وقطع 
األشجار وصيد األسماك في عام 2017، كما تشارك المرأة 
بجميع  الزراعي  اإلنتاج  ومراحل  الزراعية  المهام  أغلب  في 
 %18.8 قرابة  الريفيات  النساء  بطالة  نسبة  وتبلغ  أنواعه، 

مقابل 7.1% للرجال في عام 14.2017

منه  استفادت  تنموًيا  قومًيا  برنامًجا  الحكومة  ذت  ونفَّ
رة للمرأة  قرابة 18000 امرأة، يشمل تقديم القروض الميسَّ
الريفية من خالل صندوق التنمية المحلية التمويلي، وتوفير 
التدريب والمساعدة الفنية الالزمة لدعمها في المشروعات 
االقتصادية والحرفية الصغيرة والمتناهية الصغر، كما تقّدم 

تسويق  على  الريفية  المرأة  لمساعدة  الدعم  الحكومة 
منتجاتها من خالل المعارض واألسواق المحلية والخارجية.15

ذه مركز بصيرة، بالتعاون مع المجلس القومي  وفي مسح نفَّ
للمرأة والبنك الدولي بخصوص األوضاع المعيشية والفرص 
المتعلقة بالمرأة الريفية في 2018، على عّينة من 1054 
النساء  من   %26 أن  ُوجد  سنة،   15 من  أكبر  ريفية  امرأة 
لديهن   %39 وقرابة  المدرسة،  إلى  يذهبن  لم  الريفيات 
تعليم أقل من المتوسط، و28% لديهن تعليم متوسط أو 
أعلى من المتوسط، و6% لديهن تعليم جامعي أو تعليم 
عاٍل. وبالنسبة للنساء الالتي لم يلتحقن بالتعليم الجامعي 
فنحو 33% منهن كان بسبب الزواج، و27% بسبب الظروف 
بينما  تعليمهن،  استكمال  في  يرغبن  لم  و%11  المادية، 
9% لم يلتحقن بالتعليم العالي بسبب العادات والتقاليد.16 
الشكل  في  ح  موضَّ هو  -كما  أيًضا  المسح  هذا  وأظهر 
)12(- أن 46% من النساء يرون أن القائمين على التوظيف 
يفّضلون توظيف الرجال بينما 10% فقط يرون أن القائمين 

على التوظيف يفّضلون توظيف النساء.

3-2-2 مشاركة المرأة في القطاعات االقتصادية

واحدة  اإلدارات  مجالس  في  المرأة  مشاركة  نسبة  تعتبر 
من أهم المؤشرات التي تدّل على مدى تمكين المرأة من 
القيادة واتخاذ القرارات. ففي عام 2018 وصلت نسبة المرأة 
في مجالس إدارات القطاع المصرفي إلى 11.4%، وفي 
 ،%10.2 إلى  بالبورصة  المدرجة  الشركات  إدارات  مجالس 
وفي قطاع األعمال العام إلى 8.3%، والذي مّثل قطاع 
األدوية فيه النصيب األكبر من تمثيل المرأة بنسبة %22.17

العام،  بالقطاع  العمل  في  المرأة  لمشاركة  وبالنسبة 
المدنيين  العاملين  بين  اإلناث  نسبة   )5( الجدول  ح  فيوضِّ
نسبة  تبدو  والتي  العام،  األعمال  وقطاع  العام  بالقطاع 

إلى   2018 عام  في  وصلت  إذ  بالرجل،  مقارنة  ضئيلة 
وبالنظر   .2019 13.3% في  إلى  نسبًيا  وارتفعت   %12.4
إلى قطاعات النشاط االقتصادي عام 2019 نجد أن قطاع 
الخدمات الصحية واالجتماعية والدينية شهد أكبر مشاركة 
من المرأة بنسبة 34.2%، يليه قطاع المال واالقتصاد بنسبة 
30.2% ثم قطاع الزراعة واألشغال العامة والموارد المائية 
أقل  والتعمير  اإلسكان  قطاع  شهد  بينما   .%22.7 بنسبة 
نسبة من مشاركة المرأة، وصلت إلى 6.7%. وتجدر اإلشارة 
إلى أن هيئة الرقابة المالية قد أصدرت القرارين رقم 123 
نسائي  عنصر  بوجود  الشركات  إلزام  بشأن  و2019/124 
لها  المقيد  الشركات  إدارة  األقل في مجالس  على  واحد 

أوراق مالية بالبورصة المصرية.18

شكل )12(: ادراك النساء الريفيات بخصوص ما يفضله القائمون على التوظيف (%)

يفضلون توظيف الرجال يفضلون توظيف النساءال أعرف ال يوجد فرق في التوظيف بين الرجال والنساء

 46 26

 18

 10

.National Council for Women et.al (2018) :المصدر
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وفي ما يتعلق بالقطاع الحكومي، يشير الجدول )7( إلى 
الحكومي  بالقطاع  العمل  في  النساء  مشاركة  نسبة  أن 
ارتفعت لتصل إلى 25.4% في عام 2017/2016 مقارنة 
أسباب  أحد  ولعّل   .2016/2015 عام  في   %20.1 بنسبة 
ل العمل في القطاع  هذا االرتفاع يعود إلى أن المرأة تفضِّ
بيئة  ووجود  باالستقرار  ق  تتعلَّ عوامل  نتيجة  الحكومي 
مواتية، باإلضافة إلى الفرص المتاحة في الترقي وتوّلي 
مناصب قيادية مقارنة بالقطاع الخاص، إذ إن ظروف العمل 
ر المتطلبات الخاصة بالمرأة  في القطاع الخاص عادة ال توفِّ
وتشير  العمل.19  وساعات  الوظيفي  باألمان  والمتعلقة 
أن  للمرأة  القومي  المجلس  ها  أعدَّ التي  الدراسات  إحدى 
المرأة العاملة في مصر تعاني من مجموعة من التحّديات، 
في  للتطّور  المحدودة  والفرص  المنخفضة  األجور  منها 

مجال العمل.20 

وتجدر اإلشارة إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 2016/81 
الحق  للمرأة  إذ كفل  العمل،  المرأة في  ليعّزز حقوق  جاء 

في التقدم لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز اإلداري 
إعطاء  إلى  باإلضافة  تمييز،  ودون  للجدارة  وفًقا  للدولة، 
إذا  الترقية  الحق في  المدنية  الخدمة  العاملة في  المرأة 
ثبت تفوقها وامتيازها. كما َكَفل القانون للمرأة الحق في 
التقدم لشغل الوظائف القيادية واإلشرافية، باإلضافة إلى 
الحق في التقدم لطلب العمل بعض الوقت لمدة ثالثة أيام 
في األسبوع مقابل الحصول على 65% من األجر الوظيفي 
كما  والعارضة،  والمرضية  االعتيادية  واإلجازات  والمكمل 
ضمن القانون الحق في تخفيض عدد ساعات العمل اليومية 
في بعض الحاالت، والحصول على إجازة وضع لمدة أربعة 
مرافقة  وإجازة  طفل،  رعاية  إجازة  على  والحصول  شهور، 
االختبارات  أيام  في  وإجازة  مريض،  مرافقة  وإجازة  الزوج، 
ثّم، ُتعد  بالبرامج األكاديمية.21 ومن  دات  فات المقيَّ للموظَّ
المرأة  رغبة  في  األساسية  األسباب  أحد  االمتيازات  هذه 

العمل في القطاع العام عنها في القطاع الخاص.

جدول )5(
العاملون المدنيون بالقطاع العام وقطاع األعمال العام وفًقا للنشاط االقتصادي والنوع 

20182019قطاعات النشاط
جملةاإلناث %الذكور % جملةاإلناث % الذكور %

الزراعة واألشغال العامة 
والموارد المائية

73.426.61732177.322.722412

الصناعة والبترول والثروة 
المعدنية

89.310.720129888.711.3183775

87.912.11299087.312.7127420الكهرباء

92.08.05048092.08.048711النقل والمواصالت

82.517.53414882.517.530367التموين والتجارة الداخلية

75.224.86266669.830.270063المال واالقتصاد

93.86.222209193.36.7212163اإلسكان والتعمير

الخدمات الصحية واالجتماعية 
والدينية

64.635.42689365.834.224061

83.116.9196883.017.01901الثقافة واإلعالم

84.016.04746584.115.945746السياحة والطيران

89.510.52449889.610.424579الدفاع واألمن والعدالة

87.612.481878886.713.3791198اإلجمالي
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2020). باب العمل. الكتاب السنوي. 

من  األكبر  النسبة  فإن   ،)7( و   )6( الجدوالن  ح  يوضِّ وكما 
في   %41.8 بنسبة  الحكومي  القطاع  في  تعمل  اإلناث 
الحضر و28.3% في الريف مقابل 58.2% و70.7% للذكور 
ذلك  يعكس  وربما  التوالي.22  على  والريف  الحضر  في 
أهمية العمل في القطاع الحكومي بالنسبة للمرأة، إذ إنه 

أكثر مالءمة للظروف الخاصة بها عن القطاع الخاص في 
ما يتعلق بساعات العمل، وتطبيق اللوائح والقوانين. ولكن 
الذكور  نسبة  بين  كبيًرا  فارًقا  يشهد  الريف  أن  الواضح  من 
الريف  في  العمل  طبيعة  إلى  ذلك  يرجع  وربما  واإلناث، 
بالنسبة للمرأة التي تغلب عليها األعمال المتعلقة بالزراعة 
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ح  فتوضِّ الخاص  للقطاع  بالنسبة  أما  األخرى.  والنشاطات 
بالرجال،  مقارنة  فيه  المرأة  مشاركة  نسبة  ضآلة  البيانات 
 %85 بنحو  مقارنة   %14.8 إلى  مجملها  في  فوصلت 
 %86.7 بنحو  مقارنة  و%13.3  المنشآت،  داخل  للذكور 
إلى  تحتاج  تعّد نسب ضئيلة  المنشآت، وهي  للذكور خارج 
المرأة في  نسبة مشاركة  تعزيز  على  الخاص  القطاع  حثِّ 
هذا المجال، كما تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لمعرفة 

التحّديات التي تواجهها المرأة للمشاركة في هذا القطاع 
لوائح  من  يتضّمنه  بما  العمل  بمناخ  تتعلق  تحّديات  سواء 
وقواعد قد ال تتناسب مع ظروف المرأة، والقوانين التي 
تحكم عمل هذا القطاع، والطابع الثقافي الذي يغلب على 
المجتمع ومن ثّم ينعكس على فكرة التوّجه لشغل المرأة 

للوظائف في القطاع الخاص.

3-2-3 المرأة والتمويل متناهي الصغر

يعمل عدد كبير من النساء في نطاق القطاع غير الرسمي، 
جهن إلى التوظيف  ومن الواضح أن نسبة كبيرة من النساء اتَّ
الصغر،  والمتناهية  الصغيرة  الشركات  خالل  من  الشخصي 
 2017/72 رقم  االستثمار  قانون  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
بذلك  د  وأكَّ االستثمارية  الفرص  في  المساواة  من  ز  عزَّ
دون  االستثمارية  الفرص  على  الحصول  في  المرأة  أحقية 
تنمية  بشأن   2020/152 رقم  القانون  أعطى  كما  تمييز. 
حوافز  الصغر  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات 
المشروعات  من  الفئة  لتلك  وجمركية  ضريبية  وإعفاءات 
أن  الواضح  ومن  كبير.  بشكل  المرأة  منها  تستفيد  والتي 
التمكين االقتصادي  الدولة المصرية تبذل جهًدا في تعزيز 
ح  للمرأة من خالل توفير التمويل متناهي الصغر، فكما يوضِّ

الجدول )8(، شهدت نهاية الربع الثاني من عام 2020 نمًوا 
للهيئة  التابعة  الصغر  متناهي  التمويل  أرصدة  قيم  في 
بنهاية  مقارنة  المستفيدين،  وعدد  المالية  للرقابة  العامة 
الربع الثاني من عام 2019. كذلك استحوذت المرأة على 
عدد  بلغ  فقد  الصغر،  متناهي  التمويل  من  األكبر  النصيب 
عام  من  الثاني  الربع  نهاية  في  اإلناث  من  المستفيدين 
قدرها  تمويل  بأرصدة  مستفيدة  مليون   1.97 نحو   2020
8.19 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.93 مليون مستفيدة بنهاية 
الربع الثاني من عام 2019 بأرصدة تمويل بلغت 6.82 مليار 
جنيه، في مقابل عدد العمالء الذكور الذي بلغ في نهاية 
الربع الثاني من عام 2020 نحو 1.1 مليون مستفيد بأرصدة 
تمويل قدرها 9.03 مليار جنيه، مقارنة بنحو مليون مستفيد 
تمويل  بأرصدة   2019 عام  من  الثاني  الربع  نهاية  في 

جدول )6(
نسبة المشتغلين )15 سنة فأكثر( طبًقا لنوع القطاع والنوع ومحل اإلقامة لعام 2018 )%(

محل 
اإلقامة

النوع
القطاع

اإلجمالي 
عام حكومي 

خاص
أخرى استثماري 

داخل 
المنشآت 

خارج 
المنشآت 

58.285.784.993.683.268.381.2ذكورحضر

41.814.315.16.416.831.718.8إناث

70.793.985.584.390.86682.2ذكورريف

28.36.114.515.79.23417.8إناث

6589.385.286.786.467.281.8ذكورجملة

3510.714.813.313.632.818.2إناث
عة لبحث القوى العاملة.  المصدر: ُحسِبت الِنَسب وفق األرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. (2019). النشرة السنوية المجمَّ

جدول )7(
العاملون بالقطاع الحكومي للدولة وفًقا للنوع

2016/20152017/2016

جملةإناث %ذكور %جملةإناث %ذكور %

79.920.1577191574.625.45022821
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. (2019). الكتاب السنوي. 
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قدرها 6.97 مليار جنيه.23 ومن الواضح أن هناك زيادة في 
أرصدة التمويل بنسبة كبيرة سواء بالنسبة للذكور أو اإلناث 
النوع من  لمثل ذلك  الدعم  تقديم  الرغبة في  مما يعكس 

المشروعات التي ُتسهم في تعزيز النمو االقتصادي والحّد 
من وطأة الفقر.

الصغيرة  المشروعات  جهاز  نشاط   )9( الجدول  ح  ويوضِّ
بتمويل  يتعّلق  ما  في  الصغر  ومتناهية  والمتوسطة 
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وعلى عكس الهيئة 
العامة للرقابة المالية، ذهبت النسبة األكبر من التمويل إلى 
المشروعات الخاصة بالذكور في جهاز المشروعات الصغيرة 
معدل  أن  الجدول  ح  ويوضِّ الصغر.  ومتناهية  والمتوسطة 
اإلقراض في ازدياد خالل السنوات القليلة الماضية مقارنة 
 2017 العام  وشهد  و2012،  و2011،   ،2010 باألعوام 
المتناهية  أو  الصغيرة  المشروعات  من  سواء  عدد،  أكبر 

المشروعات  أن  الجدول  ح  بالمرأة. كما يوضِّ الخاصة  الصغر 
إذ  للمرأة،  بالنسبة  استخداًما  األكثر  هي  الصغر  المتناهية 
تمتلكها  التي  الصغر  المتناهية  المشروعات  نسبة  وصلت 
المرأة إلى 48% مقابل 52% للرجل. ولعّل ذلك يرجع إلى 
المشروعات  النوع من  المرأة مع مثل هذا  تعامل  سهولة 
من ناحية سداد القروض. كما أن هذا النوع من المشروعات 
الوفاء  يستطيعون  ال  الذين  احتياًجا  األكثر  الفئات  يخاطب 

بالتزامات المشروعات الصغيرة.

جدول )8(
تطّور نشاط التمويل متناهي الصغر وفًقا لنوع المستفيد 

نوع 
المستفيد

نهاية الربع الثاني من عام 2020نهاية الربع الثاني من عام 2019

عدد 
المستفيدين

أرصدة التمويل النسبة % 
بالجنيه المصري

عدد النسبة % 
المستفيدين

أرصدة التمويل النسبة %
بالجنيه المصري

النسبة %

100479134.23697199765150.55112564636.26903114184052.44ذكور

193024465.77682142741949.45197901763.74819104669647.56إناث
المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية (2020). تقرير الربع الثاني من عام 2020 عن نشاط التمويل متناهي الصغر.

اإلطار )3(: دليل المرأة المصرية لريادة األعمال

فــي إطــار تعزيــز التمكيــن االقتصــادي للمــرأة وتشــجيع االبتــكار وريــادة األعمــال،    •
االقتصاديــة،  للدراســات  المصــري  والمركــز  للمــرأة،  القومــي  المجلــس  أعــدَّ 
والمعونــة الكنديــة، دليــل المــرأة المصريــة لريــادة األعمــال، بهــدف تعزيــز التمكيــن 
االقتصــادي للمــرأة المصريــة. وجــرى إعــداد الدليــل باللغــة العاميــة لتســهيل 
ــس القومــي للمــرأة فــي  ــه. وشــارك المجل اســتيعاب المعلومــات المتوافــرة في

إعــداد دورات تدريبيــة بخصــوص الدليــل بالتعــاون مــع المركــز. 
ويهــدف الدليــل إلــى بنــاء قــدرات المــرأة التــي ترغــب فــي بــدء تأســيس مشــروع    •
ــي  ــرأة الت ــاعدة الم ــى مس ــة إل ــب، باإلضاف ــل مناس ــر دخ ــى توفي ــاعدتها عل لمس
ــي  ــكالت ف ــه مش ــي تواج ــيعه، أو الت ــي توس ــب ف ــل وترغ ــروع بالفع ــا مش لديه

ــل.  ــذا الدلي ــالل ه ــن خ ــات م ــح والتوجيه ــم النص ــالل تقدي ــن خ ــذه م تنفي
ــن األول منهــا كيفيــة الدخــول فــي عالــم األعمــال والمعلومــات األساســية  وينقســم الدليــل إلــى أربعــة أجــزاء رئيســية، يتضمَّ   •
التــي تحتــاج إليهــا المــرأة للدخــول فيــه، أمــا الجــزء الثانــي فيتضّمــن شــرًحا لمراحــل المشــروع والخدمــات الخاصــة بــكل منهــا، 
ــروع،  ــيس المش ــوات تأس ــا لخط ــرًحا تفصيلًي ــث ش ــزء الثال ــمل الج ــات. ويش ــذه الخدم ــر ه ــن توفي ــة بأماك ــات المتعلق والبيان
ويتنــاول الجــزء الرابــع بنــًكا للمعلومــات يشــمل أســماء ووســائل اتصــال جميــع الجهــات التــي مــن الممكــن أن تتعامــل معهــا 

المــرأة فــي مراحــل المشــروع.

المصدر: جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
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جدول )9(
تطّور نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ضمن نشاط جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ومتناهية الصغر 
اإلقراض متناهي الصغرالمشروعات الصغيرةالسنة

الٌمنَصرف بالمليونعدد المشروعاتالٌمنَصرف بالمليونعدد المشروعات
إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

2010678725734771297216883588298211

20111328246709992736195165033279193

201213485427212602597912269094400231

20139403312615292519779167487553311

20141253035161739372.38671175560570.8347.8

20151495443892570504.310487083406900.8513.2

20161221548411743484.69680790814947590

201711206495520937221147811212161333.5935

2018120774467170264712019211433918901237
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2019). الكتاب اإلحصائي السنوي. باب الرعاية االجتماعية.

وتجدر اإلشارة إلى أن بحث القوى العاملة للربع األول من 
العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  عن  الصادر   2020 العام 
يعملون  ممن  المشتغلين  عدد  أن  إلى  يشير  واإلحصاء، 
 3.171 منهم  مشتغل  مليون   3.527 بلغ  قد  لحسابهم 
من  مشتغلة  ألف   356 ونحو  الذكور،  من  مشتغل  مليون 
اإلناث، بينما بلغ عدد المشتغلين الذين يعملون في مشروع 
ألف   660 منهم  مشتغل  مليون   1.594 أجر  دون  ُأسري 
مشتغل من الذكور، ونحو 934 ألف مشتغلة من اإلناث.24 
وتشير تلك البيانات إلى زيادة كبيرة في نسبة النساء الالئي 
اعتبارات  ناتجة عن  تكون  ما  عادة  والتي  أجر،  يعملن دون 
الوعي  لرفع  الجهد  من  مزيد  إلى  تحتاج  ثقافية  وعادات 
بشأن حق المرأة في الحصول على أجر مقابل عملها، حتى 

في المشروعات األسرية.

3-2-4 المرأة والشمول المالي

المركزي  البنك  خالل  من  األعضاء،  الدول  إحدى  مصر 
المصري في “تحالف الشمول المالي”، والذي يهدف إلى 
شاملة  مالية  سياسات  تبّني  على  األعضاء  الدول  تشجيع 
التي  الدول  الفقر. ومصر من  النامية لمواجهة  الدول  في 
ل اإلطار  2011 ليمثِّ ت إعالن “مايا” الذي صدر في عام  تبنَّ
أهداًفا  المالية  المؤسسات  خالله  من  تضع  الذي  العام 
رئيسية للشمول المالي وتدمجها في السياسات الوطنية. 
أهداف  تحقيق  المساهمة في  إلى  “مايا”  إعالن  ويهدف 

التنمية المستدامة األممية، وبخاصة الهدف المتعّلق بالحّد 
من الفقر.

ويأتي الشمول المالي للمرأة على رأس أولويات الحكومة 
المستدامة:  التنمية  استراتيجية  خالل  من  سواء  المصرية، 
رؤية مصر 2030، أو من خالل االستراتيجية الوطنية لتمكين 
ت على وضع آليات لتوسيع  المرأة المصرية 2030 التي نصَّ
المختلفة.  المالية  للخدمات  المرأة  ونفاذ  المالي  الشمول 
من  عديٌد  ُبِذل  الماضية  القليلة  السنوات  خالل  وبالفعل، 
مذكرة  كتوقيع  للمرأة،  المالي  الشمول  لتعزيز  الجهود 
القومي  والمجلس  المصري  المركزي  البنك  بين  تفاهم 
خار  االدِّ المالي من خالل رفع نسب  الشمول  لتعزيز  للمرأة 
الت  معدَّ رفع  طريق  عن  للمرأة  األعمال  ريادة  وتشجيع 
تحت  المصرفية،  وبخاصة  المالية،  الخدمات  على  حصولها 
خالل  من  المالي  الوعي  وزيادة  المالي،  الشمول  مظلة 
المدارس  طالبات  بين  خاصة  للمرأة  المالية  الثقافة  نشر 
خار واإلقراض الرقمي  والجامعات.25 كما ُأطِلق برنامج االدِّ
على  اإللكترونية  المحفظة  استخدام  إلى  يهدف  الذي 
 20 بواقع  خارية  ادِّ لخمس مجموعات  المحمولة  الهواتف 
ُأطِلقت  كما  سيدة،   100 بإجمالي  مجموعة،  لكل  سيدة 
المعرفة  وزيادة  المالي  للشمول  صة  مخصَّ إعالمية  حملة 
المغلوطة،  المجتمعية  الثقافة  لتغيير  المالية  والثقافة 
 ،2019 عام  حتى  سيدة   119170 نحو  منها  استفادت 
لتدريب  برنامج  من  األولى  المرحلة  إطالق  إلى  باإلضافة 
منها  استفادت  المالي،  بالشمول  الوعي  لرفع  بين  المدرِّ

قرابة 883 سيدة ريفية في جميع محافظات مصر.
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مؤشرات  بعض  في  الملحوظ  التحّسن  من  الرغم  وعلى 
للشمول  العالمي  المؤشر  في  الواردة  المالي  الشمول 
نسبة  فإن   ،)10( الجدول  في  موّضح  هو  كما  المالي، 
تمكين كلٍّ من الذكور واإلناث من الخدمات المالية ال تزال 
واإلناث  الذكور  بين  أن هناك فجوة واضحة  ضعيفة. كما 
في هذه المؤشرات، فعلى الرغم من ارتفاع نسبة اإلناث 
األعوام  بين   %27 إلى   %9 من  حسابات  لديهن  الالتي 
تزال منخفضة مقارنة  النسبة ال  2014 و2017، فإن هذه 
 2014 في   %39 إلى   %19 من  ارتفعت  والتي  بالذكور 
و2017 على التوالي. ويشير الجدول إلى النسبة المتدّنية 
والتي  الفواتير  لدفع  اإلنترنت  يستخدمون  الذين  لألفراد 
بلغت 2% لكلٍّ من الذكور واإلناث في عام 2017، وهي 
ضعف  على  تدّل  أن  الممكن  ومن  للغاية  منخفضة  نسبة 
لديهن  الالتي  اإلناث  نسبة  ت  تدنَّ كما  المالية.  الثقافة 
و%3   %1 إلى  وصلت  إذ  بالذكور  مقارنة  ائتمان  بطاقات 
في عامي 2014 و2017 على التوالي مقارنة بنسبة %3 
فإن  األمر،  حقيقة  وفي  الفترة.  نفس  في  للذكور  و%4 
نسبة  أما  واإلناث.  الذكور  مستوى  على  متدّنية  النسب 

المحمول  الهاتف  الذين لديهم حسابات عن طريق  األفراد 
فبلغت 2% و3% للذكور في عامي 2014 و2017 على 
الفترة  نفس  لإلناث في  0% و%1  بنسبة  مقارنة  التوالي 

على التوالي.

بّد  ال  مصر،  للمرأة في  المالي  الشمول  عن  الحديث  وعند 
جانب  فعلى  والطلب.  العرض  جانبي  إلى  التطّرق  من 
التي  المالية  والخدمات  المنتجات  ضعف  ل  يمثِّ العرض، 
على  أما  الرئيسية.  التحديات  أحد  المالية  االحتياجات  تالئم 
المالية  القدرات  تعزيز  إلى  حاجة  فهناك  الطلب  جانب 
تشجيع  بهدف  المالية،  والثقافة  المعرفة  وتحسين  للمرأة 
واستخدامها.26  المالية  المنتجات  على  للحصول  المرأة 
البيانات  بوفرة  يتعّلق  كبير  تحٍد  يوجد  العموم،  وفي 
قة بالشمول المالي وإتاحتها، إال أن البنك المركزي  الُمتعلِّ
أنشأ في عام 2018 قاعدة بيانات شاملة لتجميع البيانات 
القطاع  من  المالي  بالشمول  الصلة  ذات  والمعلومات 
الفعلي  العدد  إلى  الوصول  بهدف  وتحليلها  المصرفي 

للمستفيدين من الخدمات المصرفية.

جدول )10(
تطّور وضع مصر في بعض المؤشرات الخاصة بالمؤشر العالمي للشمول المالي  )%(

201120142017المؤشرات

إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 

نسبة األفراد الذين لديهم حسابات )أكثر 
من 15 سنة(

1371993927

نسبة األفراد الذين لديهم حسابات في 
المؤسسات المالية )أكثر من 15 سنة(

1371893727

نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت 
لدفع الفواتير في السنة الماضية )أكثر 

من 15 سنة(

----22

نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت 
لدفع الفواتير أو لشراء المنتجات عبر 

اإلنترنت في السنة الماضية )أكثر من 
15 سنة(

--
2143

نسبة األفراد الذين ادخروا في 
المؤسسات المالية )أكثر من 15 سنة(

114494

نسبة األفراد الذين يمتلكون بطاقات 
السحب )أكثر من 15 سنة(

831362921

نسبة األفراد الذين يمتلكون بطاقات 
ائتمان )أكثر من 15 سنة(

213143

نسبة األفراد الذين أرسلوا أو استقبلوا 
تحويالت المصريين في الخارج )أكثر من 

15 سنة(

--
12102316

نسبة األفراد الذين لديهم حسابات عن 
طريق الهاتف المحمول )أكثر من 15 

سنة(

--2031

.World Bank .Global Findex Database :المصدر
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في  أعدَّ  المصري  المركزي  البنك  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
العرض  بجانب  يتعلق  ما  في  للفجوة  تحليًل   2016 عام 
لقياس الشمول المالي في مصر، واسُتكِمل تحليل الفجوة 
استخدام  من  للتحقق  الطلب  لجانب  محدود  باستقصاء 
المتعلقة  النتائج   )13( الشكل  ح  ويوضِّ المالية.  الخدمات 
ح الشكل  باستخدام الخدمات المالية وفًقا للنوع. وكما يوضَّ
فإن الفجوة بين الجنسين في ما يتعلق باستخدام الخدمات 

المالية تصل في بعض الخدمات إلى النصف، مثل الخدمات 
الذي  األمر  وهو  والتأمين،  خار  واالدِّ باالقتراض  المتعلقة 
تعزيز  تستهدف  اتساًقا  أكثر  سياسات  توجيه  ضرورة  ح  يوضِّ

الشمول المالي للمرأة. 

نحو  فإن   ،2017 عام  بداية  في  بصيرة  الستطلع  ووفًقا 
أًيا  المالي  الشمول  من  مستبَعدون  اإلناث  من   %71.4

كانت األسباب مقابل 63.9% من الذكور.

شكل )13(: نسبة استخدام الخدمات المالية وفًقا للنوع )2016( )%(

 AFI, Central Bank of Egypt and Bridging the Gap )2019(. Integrating Gender and Women’s Financial Inclusion Into The Central Bank Of :المصدر
.Egypt’s )CBE( Framework: Case Study

ذكرأنثى
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0

االقتراضاالدخارالتحويلت المدفوعاتالتأمين

32.4

39.1

5.99.5 8

16
9.5

15

2.75.5

ذه مركز بصيرة، بالتعاون مع المجلس  وفي المسح الذي نفَّ
إليه،  اإلشارة  السابق  الدولي،  والبنك  للمرأة  القومي 
بالمرأة  المتعلقة  والُفرص  المعيشية  األوضاع  بخصوص 
السيدات  من   %20 نحو  أن  إلى  أشار   ،2018 في  الريفية 
في  للبنوك  فروًعا  لديهّن  بأن  أجبن  المختارة  العّينة  في 
المصري  البريد  لمكاتب  فروع  لديهّن   %68 بينما  ُقراهّن، 
في القرى. ويشير الشكل التالي إلى إدراك النساء الريفيات 

والتي  منهّن،  األكبر  فالنسبة  بالنقود،  االحتفاظ  بخصوص 
المصري،  البريد  في  بالنقود  االحتفاظ  ُيِردن   ،%35 تمثل 
ِنسب وإن كانت منخفضة  بنسبة 29% وهي  البنوك  يليه 
فإنما محمودة بعض الشيء، إذ إنها ُتدّلل على وعي المرأة 
يحظى  بينما  المصرفية  المؤسسات  في  خار  االدِّ بعملية 

شراء األراضي الزراعية بأقل نسبة تصل إلى %1.4 27

شكل )14(: إجابة النساء الريفيات عن السؤال المتعّلق بماذا ستفعلين إذا كانت لديك نقود وتريدين االحتفاظ بها )%(
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خاره في  إدِّ
البريد المصري

خاره في  إدِّ
البنك

إنشاء شركة شراء عقارات شراء ذهب شراء أرض زراعية ال أعرف

35.3 29.4

6.1
19.8

3.4 1.4

13.3

.National Council for Women et.al )2018( :المصدر
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أحد  واستخدامها  المحمولة  الهواتف  إلى  الوصول  وُيعد 
ح الجدول )11( نسبة  أسباب تعزيز الشمول المالي، إذ يوضِّ
ومكان  للنوع  طبًقا  محمول  هاتف  لديهم  الذين  األفراد 
ح الجدول ارتفاع نسبة النساء الالتي لديهن  اإلقامة، ويوضِّ
مقارنة   2018/2017 في   %87.9 إلى  محمولة  هواتف 
بنحو 72.4% في 2014/2013، باإلضافة إلى ارتفاع هذه 
النسبة في الحضر والريف إلى 91% و86.7% على التوالي 

على  و%74.2   %82.4 بنحو  مقارنة   2018/2017 في 
استهداف  ح  يوضِّ الذي  األمر   ،2014/2013 في  التوالي 
الخدمات  إتاحة  وتعزيز  الماضية  السنوات  خالل  النساء 
أيًضا  الجدول  ح  ويوضِّ بهّن.  الخاصة  باالتصاالت  المتعلقة 
ضيق الفجوة بين الذكور واإلناث في ما يتعلق باستخدام 
إلى 87.9% في  النساء  المحمولة، فتصل نسبة  الهواتف 

2018/2017 مقارنة 89.2% للرجال في نفس العام.

جدول )11(
تطّور نسبة األفراد )6 سنوات فأكثر( الذين لديهم هاتف محمول طبًقا للنوع ومكان اإلقامة  )%(

2014/20132015/20142016/20152017/20162018/2017البيان

82.882.986.690.789.2ذكور

72.47982.984.287.9إناث

82.483.688.690.591حضر

74.278.981.885.286.7ريف

77.88184.887.588.6اإلجمالي
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2019). التقرير اإلحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 في مصر.

من  عديًدا  تبذل  المصرية  الحكومة  إن  القول  ويمكن 
المصرية،  للمرأة  االقتصادي  التمكين  تعزيز  في  الجهود 
ح في الشكل )15(، إذ توّلي الدولة اهتماًما  كما هو موضَّ
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من أهمية في 
ببعض  االهتمام  إلى  باإلضافة  للمرأة،  عمل  فرص  توفير 
مثل  المرأة،  مشاركة  من  عالية  نسبة  بها  التي  القطاعات 
في  كمستثمرة  المرأة  دور  تعزيز  عن  فضاًل  الزراعة،  قطاع 

كورونا  فيروس  انتشار  فإن  نفسه  الوقت  في  المجتمع. 
إيجابي في  تأثير  له  2020، سيكون  العام  المستجد خالل 
للمرأة  اإللكترونية  والتعامالت  المالي  الشمول  قضايا 
في  االستمرار  إلى  حاجة  هناك  زالت  ما  ولكن  المصرية. 
اندماج  من  مزيًدا  ن  تؤمِّ التي  والخطط  السياسات  صياغة 

المرأة في االقتصاد. 

اإلطار )4(: بعض جهود التمكين االقتصادي للمرأة

مــت برامــج تمويليــة للمــرأة بهــدف تحويلهــا مــن ُمتلقيــة  ُأطِلــق برنامــج “مســتورة” مــن خــالل بنــك ناصــر االجتماعــي، إذ ُقدِّ   •
ــال وطاقــة ُمنتجــة وُصــرف مبلــغ 320 مليــون جنيــه لعــدد أكبــر مــن 19 ألــف مســتفيدة، باإلضافــة إلــى  للدعــم إلــى عنصــر فعَّ

ــة. ــاة االقتصادي تخصيــص 3000 قــرض مــن قــروض مســتورة للســيدات مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة لدمجهــم فــي الحي
ُأنِشــئت “مراكــز خدمــة النســاء العامــالت” بهــدف تشــجيعهّن علــى المشــاركة فــي ســوق العمــل مــن خــالل 41 مركــًزا فــي    •
22 محافظــة. ويبلــغ عــدد المســتفيدات 195 ألًفــا مــن هــذه المراكــز، باإلضافــة إلــى بــدء تطويــر الحضانــات والتوســع فيهــا 

بشــكل ابتــكاري الســتقبال أطفــال الســيدات العامــالت، وحرًصــا علــى تنميــة الطفولــة المبكــرة واالســتثمار فيهــا. 
تنفيــذ مشــروع “المــرأة والعمــل” و”قــدم الخيــر” و”قريــة واحــدة منتــج واحــد” كبرامــج لتعزيــز التمكيــن االقتصــادي للمــرأة مــن    •

ــا المعلومــات. خــالل تكنولوجي
إطــالق مبــادرة “ادهــا وادود” لتمكيــن صاحبــات الحــرف اليدويــة ذات الطابــع المصــري األصيــل مــن حرفتهــن والعمــل علــى    •

ــا. ــج له ــا والتروي تطويره
ن لزيادة إنتاجية القطن. إطالق مبادرة “القطن المصري من الزارعة إلى الحصاد” لتدريب النساء على الجني الُمحسَّ   •

المصدر: المجلس القومي للمرأة
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3-3 التمكين االجتماعي

تستهدف االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في 
وتعظيم  للمرأة،  أوسع  تحقيق مشاركة  االجتماعي  ها  شقِّ
س التمييز  قدراتها على االختيار، ومنع الممارسات التي ُتكرِّ
وتقديم  األسرة،  داخل  أو  العام  المجال  في  سواء  ضدها، 
اإلنجابية،  والصحة  األسرة  وتنظيم  القانونية  المساندة 
دت االستراتيجية  ومساندة نوعية لبعض الفئات الخاصة. وحدَّ
مكاتب  من  شبكة  إنشاء  في  ل  تتمثَّ اآلليات  من  عدًدا 
ال  النساء،  لمساندة  القانونية  والخدمات  االستشارة  تقديم 
توعيتهّن  خالل  من  العدالة  إلى  للوصول  الفقيرات،  سّيما 
وتفعيل  بالقانون،  عليها  للحصول  ومساعدتهّن  بحقوقهّن 
للمرأة  القومي  للمجلس  التابعة  الشكاوى  مكاتب  دور 
لتصبح قناة اللجوء األولى للمرأة لحلِّ مشكالتها، فضاًل عن 
الصحية  الرعاية  تقديم  خالل  من  للسجينات  الخدمات  تعزيز 
الالزمة لهن، خاصًة كبار السن منهن، وتسهيل إجراءات رؤية 
السجينات ألبنائهّن خاصًة لمن لديهّن أبناء أقل من 15 سنة، 

ومعالجة مشكلة الغارمات.

3-3-1  الرعاية الصحية للمرأة  

ُتعّد الرعاية الصحية أحد أهم القضايا األساسية التي تساعد 
على تمكين المرأة. ووفق المسح الصحي األخير في عام 
2014، يستخدم نحو ثالثة أخماس النساء في سن اإلنجاب 

وسائل تنظيم األسرة. وفي ما يتعلق بتطّور استخدام هذه 
قت تقدًما ملحوًظا من 56% في  الوسائل نجد أن مصر حقَّ
انخفاًضا  لتنخفض   2008 عام  في   %60 إلى   2000 عام 
المسح  ويشير   28.%59 إلى  لتصل   2014 عام  في  طفيًفا 
الصحي أيًضا إلى أن نسبة النساء الالتي يستخدمن وسائل 
تنظيم األسرة في الوجه البحري وصلت إلى 64% مقارنة 
إلى 50%. وتزايد  التي وصلت  القبلي  الوجه  بالنساء في 
 2008 من  الفترة  خالل   3.5 إلى   3 من  اإلنجاب  معدل 
في   3.4 إلى  ليصل  التراجع  في  أخذ  ثم   29.2014 وحتى 
قد  الذي  األمر   .2020 عام  2.9 في  إلى  ثم   ،2017 عام 
وُفرص  للمرأة  االقتصادي  التمكين  في  بالسلب  يؤثر 
مشاركتها في سوق العمل. وفي مسٍح أجراه مركز بصيرة 
بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي على 
عاًما،  أكبر من 15  امرأة   1120 ن من  تتكوَّ عّينة عشوائية 
المتعلقة  القضايا  بشأن  المصرية  المرأة  إدراك  بخصوص 
أن  أظهر   ،2018 نوفمبر  في  اإلنجابية  والصحة  بالصحة 
54% من النساء المتزوجات )من سن 15-49( الالتي ُسِئلن 
بخصوص العدد المثالي لألطفال، أجبن باثنين أو أقل، بينما 
أجاب 34% ثالثة أطفال، وأجاب 9% أربعة أطفال أو أكثر، 
وأجاب 4% وفق ما تتحّمله األسرة وإرادة اهلل. ومن الجدير 
في  الصحي  المسح  بنتائج  مقارنة  تحسًنا  هناك  أن  بالذكر 
2014، والتي أظهرت أن 40% من النساء المتزوجات أجبن 
وأجاب%27  أطفال،  ثالثة   %29 وأجاب  أقل،  أو  طفلين 
هذا  ولعّل  إجابات.30  أي  من  يقدِّ لم  و%4  أكثر،  أو  أربعة 

شكل )15(: التمكين االقتصادي في أرقام

بلغت نسبة 
المستفيدين من 

المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة 3 مليون 
مستفيد، 70 % منهم 
نساء في عام 2018

بلغت فرص العمل 
التي تم توفيرها من 
المشروعات الصغيرة 

ومتناهية الصغر 
حوالي 263 ألف 

فرصة عمل

بلغت نسبة 
المستثمرات في 

البورصة 30 % في 
عام 2018

وصلت نسبة 
المشروعات الصغيرة 

الموجهة للمرأة 69 % 
في عام 2018

بلغت نسبة ملكية 
السيدات لشركات 

خاصة 16 %

وصل عدد النساء
الالتي تم تعزيز قدراتهن

في مجال قطاع األعمال 
والتسويق إلى 30.4 ألف،

منها 12.4 ألف في النصف 
األول من العام المالي 

2020/19
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في  المبذولة  الحكومية  وغير  الحكومية  الجهود  يوّضح 
خطط التوعية وإتاحة الخدمات خالل تلك الفترة.

ونظًرا إلى أن قضية الصحة اإلنجابية واحدة من أهم القضايا 
التي تؤثر في التنمية االقتصادية واالجتماعية، إذ إن النساء 
الالتي يتمّتعن بصحة إنجابية جيدة أكثر مياًل إلى االستثمار 
في الصحة والتعليم لهّن وألطفالهن، فقد اهتمت الدولة 
المصرية بقضية الصحة اإلنجابية. وأصدر المجلس القومي 
-2015 اإلنجابية  للصحة  القومية  االستراتيجية  للسكان 

ن ثالثة محاور أساسية هي دعم النظام  2020 والتي تتضمَّ
المالية  االستدامة  تحقيق  يضمن  بما  وتعزيزه  الصحي 
اإلنجابية  الصحة  لخدمات  الالزمة  والمؤسسية  والسياسية 
والجنسية، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا الصحة اإلنجابية 
والجنسية، والحّث على تبّني سلوكيات واختيارات إنجابية 
سليمة، وتطوير برامج الصحة اإلنجابية والجنسية للمراهقين 
نت هذه االستراتيجية مجموعة من  والشباب ودعمها. وتضمَّ
بلورة مفهوم واضح للصحة اإلنجابية  التحّديات، منها عدم 
بين  الخدمات  تكامل  وضعف  الخدمات،  مقّدمي  لدى 
القطاعات المختلفة، وضعف القدرات البشرية، خاصة في 
المستشفيات، وخاصة  ببعض  والتمريض  باألطباء  يتعّلق  ما 
ومحدودية  الحدودية،  والمحافظات  القبلي  الوجه  في 
وسائل تنظيم األسرة المتاحة في المراكز الصحية، وضعف 
مة لألطباء، وضعف  جودة الخدمات، وضعف الحوافز الُمقدَّ

دور اإلعالم في التوعية، وضعف الشراكات المختلفة.31

 2030-2015 للسكان  القومية  االستراتيجية  أفردت  كما 
إلى  يهدف  اإلنجابية  والصحة  األسرة  بتنظيم  خاًصا  محوًرا 
توفير رصيد كاٍف من وسائل تنظيم األسرة، لتلبية احتياجات 
القطاع الحكومي واألهلي والخاص، وتوسيع نطاق إتاحة 
خدمات تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية من خالل العيادات 
المتنقلة والجمعيات األهلية، خاصة في المناطق الفقيرة 
والمحرومة، وتفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي 

الصحي.32

وبناًء على ذلك، شهدت مصر خالل السنوات الماضية تحّسًنا 
صحة  لتعزيز  هة  الموجَّ بالسياسات  يتعلق  ما  في  ملحوًظا 
التي  الجهود  2018، في إطار  المصرية. ففي عام  المرأة 
وسائل  استخدام  لتعزيز  المصرية  الصحة  وزارة  بها  تقوم 

خدمات  الوزارة  أتاحت  اإلنجابية،  والصحة  األسرة  تنظيم 
وسائل تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية من خالل الوحدات 
تتاح  كما  رمزية،  بأسعار  الجمهورية  مستوى  على  الثابتة 
هذه الخدمات مجاًنا في القرى الفقيرة. ولم يجر االعتماد 
رت قرابة  فقط على وحدات الرعاية الصحية الثابتة وإنما ُوفِّ
530 وحدة متنقلة استهدفت إتاحة تلك الخدمات بالمجان 
م عديٌد  ُنظِّ 3180 منطقة عشوائية ونائية. كما  في قرابة 
من الحمالت التوعوية المتعلقة بالصحة اإلنجابية وتنظيم 
النائية.  المناطق  وفي  المحافظات  من  عديٍد  في  األسرة 
كما عكفت وزارة الصحة على تفعيل دور الرائدات الريفيات، 
التدريب المستمر على  رائدة، من خالل  14 ألف  وهّن نحو 
وتقوم  اإلنجابية.  الصحة  تشمل  التي  المتعددة  القضايا 
المنزلية  كالزيارات  المهام  من  بعديد  الريفيات  الرائدات 

والندوات التثقيفية والتوعية بالقضايا الصحية المختلفة.33

على  األسرة  تنظيم  وحدات  توزيع   )12( الجدول  ح  ويوضِّ
الثابتة  الوحدات  فهناك  المختلفة،  بأنواعها  المحافظات 
المتنقلة  والوحدات  الريفية،  أو  الحضرية  بالمناطق  سواء 
عدد  بأكبر  القاهرة  وتحظى  النائية.  المناطق  تخدم  التي 
ومن  المتنقلة,34  والعيادات  بالحضر  الثابتة  الوحدات  من 
بالقاهرة  السكان  عدد  ارتفاع  إلى  ذلك  ُيعَزى  أن  الممكن 
العشوائية  المناطق  وتعدد  األخرى،  بالمحافظات  مقارنة 
فيها، على الرغم من الجهود المذكورة في الفصل األول 
من هذا التقرير بخصوص القضاء على المناطق العشوائية. 
فقد  وسوهاج  والمنيا  والشرقية  الدقهلية  محافظات  أما 
الريف،  في  الثابتة  الوحدات  أعداد  في  ارتفاًعا  شهدت 
نظًرا إلى ارتفاع أعداد السكان في المناطق الريفية بهذه 
أكبر  بالريف  الثابتة  الوحدات  أعداد  أن  ونجد  المحافظات. 
منها في الحضر، نتيجة الحتياج المناطق الريفية إلى خدمات 
تنظيم األسرة أكثر منها في الحضر، إذ إن الثقافة السائدة 
الحمالت  أكبر على  تركيز  إلى  تحتاج  الريفية  المناطق  في 
التوعوية، ووجود مثل تلك الوحدات التي تساعد على تعزيز 
الفهم العام المتعّلق بالصحة اإلنجابية. ومن الجدير بالذكر 
أن عدد السيدات المستفيدات من خدمات الصحة اإلنجابية 
وصل إلى 8 ماليين سيدة خالل الفترة من عام 2014 حتى 
2020، وبلغ عدد السيدات المستفيدات من نظام التأمين 

الصحي 10 ماليين سيدة خالل نفس الفترة.35
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بالتعاون  بصيرة،  مركز  أجراه  الذي  المسح  نفس  وفي 
عينة  على  الدولي36  والبنك  للمرأة  القومي  المجلس  مع 
ن من 1120 امرأة أكبر من 15 عاًما، بخصوص  عشوائية تتكوَّ
بالصحة  المتعلقة  القضايا  بشأن  المصرية  المرأة  إدراك 
ن أن النسبة األكبر  والصحة اإلنجابية في نوفمبر 2018، تبيَّ

الخدمات  جودة  عن  متوسط  بشكل  راضيات  السيدات  من 
مة بنسبة 41%، ونسبة الرضاء عن الخدمات  الصحية المقدَّ
وصلت إلى 37% بينما وصلت نسبة عدم الرضاء عن هذه 
الخدمات إلى 13%، وهي ُتعد نسبة صغيرة، مما يدّل على 

االهتمام بتقديم الخدمات الصحية.

جدول )12(
عدد وحدات تنظيم األسرة وفًقا للمحافظات ونوع الوحدات لعام 2018  

المحافظة
وحدات تنظيم األسرة

المحافظة
وحدات تنظيم األسرة

عيادات ثابتة بالريفثابتة بالحضر
عيادات ثابتة بالريفثابتة بالحضرمتنقلة

متنقلة
2517627بني سويف30-180القاهرة

2215221الفيوم914629اإلسكندرية
3532728المنيا22168بورسعيد
4220615أسيوط24911السويس

3231920سوهاج238012دمياط
3421215قنا6542335الدقهلية
2320525أسوان6740729الشرقية

26907األقصر5115418القليوبية
1629البحر األحمر2925822كفر الشيخ

134612الوادي الجديد4024119الغربية
143224مطروح4022127المنوفية

185218شمال سيناء7337920البحيرة
131016جنوب سيناء19519اإلسماعيلية

8814824الجيزة

عيادات متنقلةثابتة بالريفثابتة بالحضراإلجمالي
11254262530

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2019). الكتاب اإلحصائي السنوي.

مة لهّن (%) شكل )16(: نسبة رضاء النساء عن جودة الخدمات الصحية الٌمقدَّ

غير راضيمتوسطراضيال أعرف

 41
 37

 13 9

.National Council for Women et.al. (2019a) :المصدر
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ح الشكل  )17( معدل وفيات األمهات لكل 100 ألف   ويوضِّ
2018، والذي  2010 وحتى  مولود حي خالل الفترة من 
100 ألف  انخفاًضا ملحوًظا من 54 حالة وفاة لكل  شهد 
مولود حي إلى 52 حالة ثم إلى 44 حالة خالل السنوات 
2010 و2014 و2018 على التوالي، مما يدل على كفاءة 
الت وفيات األمهات  نحو خفض معدَّ هة  الموجَّ السياسات 

من ِقَبل الحكومة المصرية.

ومما ال شّك فيه فإن المرأة المصرية استفادت بشكل كبير 
من المبادرات الرئاسية المتعّلقة بقطاع الصحة، والتي جرى 
تحليلها خالل الفصلين األول والثالث من هذا التقرير. ويأتي 
على رأس هذه المبادرات 100 مليون صحة، وفيروس سي، 
وصحة المرأة المصرية والتي وصلت إلى 13 مليون سيدة 

حتى عام 2021. 

شكل )17(: معّدل وفيات األمهات 2010 - 2018

معّدل وفيات األمهات )2010 - 2018(
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المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2019). اإلحصاءات الحيوية.

3-3-2 التمكين االجتماعي لبعض الفئات المختلفة

المجلس  مع  بالتعاون  بصيرة  مركز  به  قام  مسح  في 
األوضاع  بخصوص  الدولي،  والبنك  للمرأة  القومي 
 2018 في  الريفية  بالمرأة  المتعلقة  والفرص  المعيشية 
ُوجد  أكبر من 15 سنة،  ريفية  امرأة  عينة من 1054  على 
أن 38% من النساء الريفيات يعشن بالقرب من المصارف. 
الميكروباص  الريفيات  النساء  من   %63 يستخدم  كما 
المدينة، ونحو  إلى  للوصول  للمواصالت  أساسية  كوسيلة 
16% يستخدمن “الُتوك ُتوك”، وقرابة 3% فقط يستخدمن 
التاكسي، و3% أيًضا يستخدمن الحافالت. ويجد ثلث النساء 
الريفيات مشكالت تتعّلق بوسائل المواصالت، إذ يجد %38 
الرئيسية،  المشكلة  المواصالت  أسعار  ارتفاع  أن  منهّن 
بينما 37% يجدن أن المشكلة الرئيسية ضعف المواصالت 
المتاحة، ويجد 28% أن االزدحام المشكلة األساسية. ومن 
ثمَّ ترغب 42% من النساء الريفيات في االنتقال إلى مدينة 
يقّررن. و14% من  لم  يرغبن، و%2  ال  حضرية مقابل %56 
مدينة  إلى  االنتقال  في  يرغبن  الالتي  الريفيات  النساء 
الحضرية  المدن  الخدمات الصحية في  إتاحة  حضرية بسبب 
المدن،  في  الشوارع  لنظافة  نتيجة  و%14  أكبر،  بصورة 
و12% بسبب إتاحة أماكن التسوق، بينما يرغب 7% منهّن 
في االنتقال نتيجة إلتاحة وسائل المواصالت، و6% نتيجة 
إلتاحة المدارس، و6% نتيجة لجودة التعليم.37 وتؤكد هذه 

تسهيل  إلى  الهادفة  الحكومية  السياسات  كفاءة  النتائج 
في  للمساهمة  الخدمات،  تلك  إلى  المواطنين  وصول 
لها  والتي  الحضر  إلى  الريف  من  الهجرة  الت  معدَّ تقليص 

تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة على المجتمع المصري.

الدولة  عملت  فقد  اإلعاقة،  ذوي  من  للمرأة  بالنسبة  أما 
المصرية جاهدة خالل السنوات القليلة الماضية على تحسين 
تمييز.  ودون  عام  بشكل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أوضاع 
األشخاص  حقوق  حماية  على  المصري  الدستور  نّص  فقد 
والخاص   2018/10 رقم  القانون  اإلعاقة، كما صدر  ذوي 
عدم  ويضمن  حقوقهم  ليؤكد  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص 
ظل  في  اإلعاقة،  صاحب  جنس  أو  اإلعاقة  بسبب  التمييز 
ليعكس  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  عام   2018 العام  إعالن 
ثّم،  ومن  السياسية.  للقيادة  بالنسبة  القضية  هذه  أهمية 
صدر القانون رقم 2019/11 بشأن إنشاء المجلس القومي 
الحالّي  النواب  مجلس  ويضم  اإلعاقة.  ذوي  لألشخاص 
منذ  أنه  كما  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  من  أعضاء  سبعة 
للمرأة في  القومي  المجلس  تشكيل  يتضّمن   ،2016 عام 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  عن  ممثلة  امرأة  اإلدارة  مجلس 
اإلعاقة  ذات  للمرأة  دائمة  لجنة  المجلس  استحدث  كما 
ضمن بقية لجانه الدائمة. ولقد أطلقت الحكومة المصرية 
مختلفة  إعاقات  من  فتيات  لتدريب  منتجة”  “كوني  برنامج 

وتأهيلهّن على بعض الِحرف اليدوية.38
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رئيس  السيد  أطلق  فقد  بالغارمات،  يتعلق  ما  في  أما 
الجمهورية في عام 2018 مبادرة “مصر بال غارمين” لسداد 
بتكلفة  مصر  تحيا  صندوق  من  والغارمات  الغارمين  ديون 
قدرها 42 مليون جنيه. وحتى عام 2020 ُأفِرج  عن 6000 
غارم وغارمة تحت هذه المبادرة.39 وُتعّد الحكومة المصرية 
دراسة بخصوص ظاهرة الغارمات تمهيًدا لصياغة التشريعات 
التي تعمل على الحدِّ من هذه الظاهرة نظًرا إلى التداعيات 
السلبية التي ُتوقعها على األسرة المصرية. وتجدر اإلشارة 
من  مجموعة  استقبل  المرأة  شكاوى  مكتب  أن  إلى 
دت ديون 4602 حالة  الشكاوى المتعلقة بالغارمات، وُسدِّ

من خالل التعاون مع الجمعيات والمؤّسسات المعنية.40 

رابًعا: حماية المرأة المصرية

ُتخّصص االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 
محورها الرابع لقضية الحماية بهدف القضاء على الظواهر 
السلبية التي تهدد حياة المرأة وسالمتها وكرامتها، وتحول 
بينها وبين المشاركة الفعالة في جميع المجاالت، بما في 
األخطار  من  وحمايتها  العنف ضدها،  أشكال  مختلف  ذلك 
االجتماعية  الناحية  عليها من  بالسلب  تؤثر  التي قد  البيئية 
في  المرأة  بحماية  المحور  هذا  ويختّص  االقتصادية.  أو 
المجال العام، بما في ذلك الحّد من التحرش، وتعزيز التنقل 
العنف،  أشكال  جميع  على  القضاء  إلى  باإلضافة  اآلمن، 
وتعديل  اإلناث،  ختان  ومناهضة  المبكر،  الزواج  ومكافحة 
فضاًل  الميراث،  على  والحصول  الشخصية،  األحوال  قوانين 
التغيرات  من  المرأة  وحماية  المهمشة،  المرأة  حماية  عن 

المناخية.

ولقد عملت الدولة المصرية خالل السنوات الماضية على 
التي  التشريعية  التعديالت  خالل  من  المرأة  حماية  تعزيز 
سبيل  فعلى  أنواعها.  بجميع  الحماية  في  حقها  تضمن 
ل قانون العقوبات رقم 1937/58 وفق القانون  المثال، ُعدِّ
تشديد  خالل  من  المرأة  حماية  ليؤكد   2011/11 رقم 
والخطف  للمرأة  التعرض  مثل  جرائم محددة،  العقاب في 
الجنسي  والتحرش  والختان  العرض  وهتك  واالغتصاب 
واالعتداء الذي يؤدي إلى اإلجهاض، باإلضافة إلى تجريم 
االعتداء  ومنها  المختلفة  نصوصه  في  العنف  أشكال 
ل هذا القانون مرة  بالضرب والجرح والتمييز أو العنف. وُعدِّ
تشديد  صراحة  ليؤكد   2014/50 رقم  القانون  وفق  أخرى 
عقوبة التحرش الجنسي، باإلضافة إلى توسيع نطاق الجرائم 
قة باالغتصاب وهتك العرض. كما صدر القانون رقم  الُمتعلِّ
المهاجرين،  وتهريب  الشرعية  غير  الهجرة  بشأن   2016/82
التوّسط  أو  فيه  الشروع  أو  المهاجرين  تهريب  م  جرَّ والذي 

المهاجرين  بين  من  كان  إذا  عقوبته  د  وشدَّ ذلك،  في 
بين نساء. الُمهرَّ

لمواجهة  المصرية  الدولة  خذتها  اتَّ التي  اإلجراءات  ولعّل 
المرأة  الحتياجات  والمستجيبة  المستجد  كورونا  فيروس 
تعكس بشكل كبير توّجه الدولة وفلسفتها نحو توفير سبل 
مصر  وتعدُّ  المصرية.  المرأة  تمكين  لتعزيز  الممكنة  الدعم 
استجابة  أصدرت سياسات  التي  العالم  الرائدة في  الدولة 
كورونا  فيروس  انتشار  ظل  في  المرأة  لوضع  سريعة 
المستجد. ففي بداية الجائحة، أعدَّ المجلس القومي للمرأة 
ورقة سياسات تتضمن تحليل الوضع الراهن للمرأة، والتدابير 
المقترحة لالستجابة في ظل انتشار الفيروس في إطار أثره 
ضد  والعنف  االجتماعية،  والحماية  والتعليم  الصحة  على 
المرأة، والتمثيل في صنع القرار خالل إدارة األزمات، والتأثير 
 ، في الفرص االقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة. ومن ثمَّ
 106 نحو  المصرية  الحكومة  خذت  اتَّ  ،2020 مارس  ومنذ 
سياسات وقرارات وإجراءات حتى أغسطس 2020، تراعي 
المستجد.  كورونا  فيروس  تفّشي  خالل  المرأة  احتياجات 
فئات  اعتبارها  في  والسياسات  اإلجراءات  هذه  وأخذت 
ات،  والُمسنِّ اإلعاقة،  ذوات  النساء  مثل  المختلفة  المرأة 
مستوى  على  األولى  الدول  من  مصر  وُتعتبر  والحوامل. 
التي  واإلجراءات  السياسات  لرصد  آلية  تصدر  التي  العالم 
تفشي  خالل  المرأة  الحتياجات  لالستجابة  الدولة  اّتخذتها 
القومي  المجلس  خالل  من  المستجد،  كورونا  فيروس 

للمرأة.41

هة  الموجَّ واإلجراءات  السياسات  اتخاذ  في  التركيز  ى  وأدَّ
للمرأة إلى إشادة هيئة األمم المتحدة للمرأة وبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي باإلجراءات التي اّتخذتها الدولة المصرية، 
قة بالنوع،  في تقرير بخصوص رصد االستجابة العالمية الُمتعلِّ
التركيز على دول شمال إفريقيا وغرب آسيا. فقد أشار  مع 
دول  في  األولى  المرتبة  في  جاءت  مصر  أن  إلى  التقرير 
شمال إفريقيا وغرب آسيا من ناحية التدابير واإلجراءات التي 
خذتها في مجاالت ثالثة، هي الحماية االقتصادية للمرأة،  اتَّ
المرأة.  ضد  العنف  ومناهضة  األجر،  مدفوعة  غير  والرعاية 
األول  المركز  جاءت مصر في   ،)13( الجدول  يوّضح  وكما 
بواقع 21 إجراء، بفارق 10 إجراءات عن دولة فلسطين التي 
جاءت في المركز الثاني، و14 إجراء عن الدول التي جاءت 
الثالث، وهي جورجيا ولبنان والمغرب وتركيا.  المركز  في 
قة بمناهضة  ح الجدول، حصلت اإلجراءات المتعلِّ وكما يوضِّ
العنف ضد المرأة على النصيب األكبر من اإلجراءات، وصل 
11 إجراء، يليه الحماية االقتصادية بواقع 7 إجراءات،  إلى 
األمر  وهو  إجراءات.   3 بنحو  األجر  مدفوعة  غير  والرعاية 
الذي يدّل على أهمية قضية العنف ضد المرأة على جدول 
أعمال الحكومة المصرية، وتعزيز الوضع االقتصادي للمرأة 

وحمايته، لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
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األمم  وبرنامج  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  تقرير  وأفَرد 
خذتها  اتَّ التي  المتحدة اإلنمائي ملحًقا عن أهم اإلجراءات 
الدولة المصرية لمساندة المرأة خالل أزمة فيروس كورونا 
اإلجراءات  من  عدد  على  الضوء  التقرير  وألقى  المستجد، 
كتخطيط وزارة التضامن االجتماعي إلضافة 60 ألف أسرة 
إلى برنامج تكافل وكرامة ُمستهِدفة النساء المعيالت أُلسر 
بشكل رئيسي، باإلضافة إلى منح الحكومة النساء الحوامل 
أو الذين يقمن على رعاية طفل واحد أو أكثر أقل من 12 
عاًما إجازة استثنائية وحماية وظيفية طوال فترة اإلغالق، 
وخطوط  للسيدات  استضافة  مراكز  توفير  على  باإلضافة 
القانونية  المشورة  وتوفير  الشكاوى  الستقبال  ساخنة 

والدعم النفسي للمرأة.42

4-1 العنف ضد المرأة 

عملية  قات  ُمعوِّ أهم  من  واحًدا  المرأة  ضد  العنف  ل  ُيمثِّ
اإلنسان.  لحقوق  حقيقًيا  انتهاًكا  د  ُيجسِّ إنه  إذ  التنمية، 
ولقد حددت االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 
2030 عدًدا من اآلليات، منها تفعيل القوانين الرادعة ضد 
التي تعمل  النسائية  الشرطة  بالمرأة، ونشر قوات  التحرش 
على رصد حاالت التحرش ومنعها بصورة أكبر في مناطق 

التجمعات، وزيادة الدعم المقدم لها في أقسام الشرطة، 
العنف،  لمرتكبي  تأهيل  برامج  وتبني  الرقابة،  وتشديد 
وتصحيح مفاهيم الخطاب الديني وتغيير الثقافة الخاطئة، 
إلى جانب زيادة الدوائر القضائية المخصصة للبّت في قضايا 
في  المصرية  الحكومة  أصدرت  وقد  المرأة.  ضد  العنف 
بيانات  سّرية  بشأن   2020 لسنة  القانون 177   2020 عام 
المجني عليهن في جرائم التحرش واالعتداء الجنسي، مما 
يؤّكد حرص الدولة على حماية المرأة من خالل توفير البيئة 
من  دون خوف  القضايا  تلك  مثل  عن  لإلبالغ  لها  المالئمة 

المجتمع.

 ،2014 عام  في  األخير  الصحي  السكاني  المسح  وأظهر 
بصفة  المرأة  ضد  العنف  وتيرة  تزايد  الدراسات  من  وغيره 
عامة. وقد أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم علّى النوع في عام 
العنف  ر  يتصدَّ  ،)18( الشكل  ح في  موضَّ 2015. وكما هو 
النفسي أشكال العنف التي تتعّرض لها المرأة السابق لها 
الزواج بنسبة 22.3% يليها العنف البدني ثم العنف الجنسي 
بنسبة 11.8% و6.5% على التوالي. وتتصدر النساء في الفئة 
ضات للعنف النفسي  العمرية من 20-24 نسبة النساء المتعرِّ
والبدني بنسبة 34.3% و20.2% على التوالي، تليها النساء 
في الفئة العمرية من 18-20 بنسبة 33.5% و19% على 

جدول )13(
عدد اإلجراءات المستجيبة الحتياجات المرأة وفًقا لدول شمال إفريقيا وغرب آسيا

الحماية االقتصادية الدولة
للمرأة

الرعاية غير مدفوعة 
األجر

مناهضة العنف ضد 
المرأة

إجمالي اإلجراءات

2103الجزائر
4026أرمينيا

1034أذربايجان
0011البحرين
0145قبرص

731121مصر
3047جورجيا
0033العراق

0011إسرائيل
0156األردن

0101الكويت
1067لبنان

3047المغرب
0022السعودية
30811فلسطين

0022سوريا
2046تونس
2057تركيا

1102اإلمارات
29865102إجمالي

المصدر: هيئة األمم المتحدة للمرأة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (2020). رصد االستجابة العالمية المتعلقة بالنوع مع التركيز على دول شمال إفريقيا وغرب 
آسيا.
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في  للنساء  التوالي،  على  و%2.2   %6.9 مقابل  التوالي، 
الفئة العمرية من 60-64. بينما كانت الفئة العمرية من 18-

20 أكثر الفئات تعّرًضا للعنف الجنسي بنسبة 11.7% تليها 

النساء في الفئة العمرية من 20-24 بنسبة 10.5% مقابل 
0.8% للنساء في الفئة العمرية من 64-60.
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ضن للعنف من ِقَبل الزوج خالل  شكل )18(: نسبة النساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية من 18-64 واالتي تعرَّ
الشهور االثنى عشر السابقة لمسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم علي النوع االجتماعي 2015 (%)

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2019). التقرير اإلحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 في مصر.

العنف  قضية  لمواجهة  المصرية  الدولة  من  واستجابة 
االستراتيجية  للمرأة  القومي  المجلس  أصدر  المرأة،  ضد 
الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2020، والتي 
اشتملت على أربعة محاور أساسية، هي الوقاية والحماية 
الوعي  رفع  يضمن  بما  والتدخالت،  القانونية  والمالحقة 
الداعمة  بالقوانين  والتوعية  المرأة  ضد  العنف  بأشكال 
من  للعنف  تعرضها  من  لحمايتها  الواجبة  واإلجراءات  لها 
المرأة  تحويل  اجراءات  تعزيز  إلى  باإلضافة  الوقاية،  خالل 
الدعم  لتقديم  الصلة  ذات  الجهات  إلى  للعنف  ضة  الُمعرَّ
إعادة  لحين  واالقتصادي،  والصحي  واالجتماعي  النفسي 

على  االستراتيجية  تعمل  كما  المجتمع.  في  اندماجها 
الحماية من األخطار البيئية والتغّيرات المناخية التي قد تؤثر 
بالسلب عليها من الناحية االجتماعية أو االقتصادية. وتقوم 
على تعزيز التنسيق بين جهود الحكومة والمجتمع المدني 
ودعم  والفرص،  الحقوق  حماية  بشأن  الخاص  والقطاع 
مأسسة جهود تمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة، 
األشد  خاصة  للمرأة،  العدالة  إلى  الوصول  خدمات  وتعزيز 
المناهضة  التوعية  وحمالت  مبادرات  وتنفيذ  احتياًجا، 
للعنف، والبرامج الموجهة للمعنيين المتعاملين مع قضايا 

فة. العنف ال سّيما المرأة الُمعنَّ

اإلطار )5(: بعض نماذج حماية المرأة المصرية

ــات  ــاة والداعي ــة للدع ــدورات التدريبي ــع لل ــرأة” كمرج ــد الم ــف ض ــن العن ــالم م ــف اإلس ــل موق ــر “دلي ــة األزه ــدرت جامع أص   •
ــة، وموقــف  ــة والنفســية والطبي ــة واالجتماعي ــة العلمي ــف ضــد المــرأة مــن الناحي ــف ممارســات العن ــاول مختل ــذي يتن وال

الشــريعة اإلســالمية منهــا، ووســائل مواجهتهــا والوقايــة منهــا قبــل وقوعهــا، ومعالجتهــا مــن منظــور إنســاني.
ــم  علــى جميــع  ــا العنــف القائــم علــى النــوع”، والــذي ُنِشــر وُعمِّ أصــدرت وزارة الصحــة “الدليــل الطبــي للتعامــل مــع ضحاي    •
ب األطبــاء والممارســون علــى اســتخدامه. ويوّفــر الدليــل لمقدمــي الخدمــات الصحيــة جميــع  مستشــفيات الجمهوريــة، وُدرِّ
بهــا معالجــة ضحيــة العنــف ومــن ضمنهــا: تقديــم المشــورة، اإلســعافات األوليــة  المعلومــات واإلرشــادات التــي تتطلَّ
ــداءات الجنســية واالغتصــاب للحفــاظ  ــة الطــب الشــرعي وحفظهــا فــي حــاالت االعت ــة جمــع أدل ــة، كيفي النفســية والطبي

ــة. ــة للضحي ــوق القانوني ــى الحق عل
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قانون  إعداد  على  حالًيا  المصرية  الحكومة  وتعكف 
مجلس  على  لعرضه  تمهيًدا  المرأة،  ضد  العنف  لمكافحة 
لمكافحة  المبذولة  الجهود  إطار  وفي  لمناقشته.  النواب 
بوزارة  العنف  مكافحة  وحدة  ُأنِشئت  المرأة،  ضد  العنف 
إنشاء  إلى  باإلضافة  اإلنسان،  حقوق  قطاع  تتبع  الداخلية 
العدل،  بوزارة  والطفل  والمرأة  اإلنسان  لحقوق  قطاع 

وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في ثالثين وزارة لضمان توفير 
على  تعمل  الدولة  فإنَّ  ذلك،  عن  فضاًل  للمرأة.  آمنة  بيئة 
الُبعد  وإدماج  بالتنسيق  المتعلقة  العقبات  على  التغلب 
جميع  مع  بالتعاون  السياسات  جميع  في  بالمرأة  الخاص 
جامعة   22 قرابة  أنشأت  فقد  ثمَّ  ومن  المصلحة،  أصحاب 

مصرية وحدات لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة فيها.

تابع اإلطار )5(: بعض نماذج حماية المرأة المصرية

ــرأة”،  ــد الم ــف ض ــم العن ــة جرائ ــة لمواجه ــة العام ــاء النياب ــادي ألعض ــل اإلرش ــدل “الدلي ــة ووزارة الع ــة العام ــدرت النياب أص   •
ب أعضــاء النيابــة علــى التطبيــق األمثــل لــه. والــذي ُدرِّ

فــة، وتقديــم خدمــات اإليــواء والرعايــة االجتماعيــة والصحيــة  ُأنِشــئت 8 مراكــز اســتضافة لتوفيــر الحمايــة للمــرأة الُمعنَّ   •
مــة  والنفســية والقانونيــة لهــا وألبنائهــا، دون التقيــد بشــرط الســن، ويبلــغ عــدد الســيدات الحاصــالت علــى الخدمــات الُمقدَّ

مــن تلــك المراكــز نحــو 3151 ســيدة، و183 طفــاًل حتــى مــارس 2020.

المصدر: المجلس القومي للمرأة.

اإلطار )6(: بعض الجهود المبذولة لحماية المرأة من العنف

دت الجهــود واأُلطــر التــي تضعهــا الدولــة المصريــة لحمايــة المــرأة مــن جميــع العنــف، فعلــى المســتوى الدســتوري  تعــدَّ  •  
والتشــريعي، تنــّص المــادة 11 مــن الدســتور علــى تجريــم جميــع صــور التمييــز والعنــف الموّجــه ضــد المــرأة والتــزام الدولــة 
ــرأة مــن أشــكال  ــة للم ــة القانوني ــر الحماي ــن توّف ــدة تشــريعات وقواني ــف، وصــدرت ع ــرأة ضــد كل أشــكال العن ــة الم بحماي
العنــف، مثــل قوانيــن التحــرش الجنســي وختــان اإلنــاث وتجريــم الحرمــان مــن الميــراث واالعتــداء الــذي يــؤّدي إلــى اإلجهاض، 

وتشــديد العقوبــة فــي جرائــم محــددة مثــل التعــّرض للمــرأة والخطــف واالغتصــاب وهتــك العــرض. 
ــات  ــة المعلوم ــم تقني ــر وجرائ ــار بالبش ج ــة االتِّ ــن مكافح ــل قواني ــة مث ــاق الحماي ــيع نط ــة لتوس ــن مهم ــدة قواني ــدرت ع وص  •  
وتعديــالت قانــون العقوبــات لمواجهــة المتهّربيــن مــن دفــع النفقــة أو المتعّنتيــن فــي ســداد ديــون النفقــات وقانــون عــدم 
الكشــف عــن بيانــات المجنــي عليهــّن فــي جرائــم التحــرش والعنــف وهتــك العــرض وإفســاد األخــالق وقانــون الحمايــة مــن 

التنمــر. 
ــزواج،  ــة لتوثيــق ال ــد ســن الطفــل والســن القانوني ــر العــدل علــى تحدي ــون الطفــل وقــرارات وزي ــّص مــواد الدســتور وقان وتن  •  
ــأن،  ــك الش ــي ذل ــة ف م ــن الُمقدَّ ــروعات القواني ــب مش ــى جان ــر إل ــزواج المبك ــة ال ــي مكافح ــة ف ــود الدول ــى جه ــارة إل إش
ويتضمــن قانــون تنظيــم عمــل المجلــس القومــي للمــرأة رقــم 30 لســنة 2018 تلقــي الشــكاوي الخاصــة بانتهــاك حقــوق 
المــرأة وحرياتهــا ودراســتها وإحالتهــا إلــى جهــات االختصــاص، وتوفيــر المســاعدة القضائيــة الالزمــة وإبــالغ الســلطات العامــة 

ــز ضدهــا. عــن أي انتهــاكات فــي حقهــا أو أي تميي
وعلى مستوى االستراتيجيات تأتي “االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة” و”االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة   •  
2030” فــي مقــام خريطــة العمــل للدولــة فــي مــا يتعلــق بالحمايــة الواجبــة للمــرأة مــن جميــع أشــكال العنــف، إلــى جانــب 
عــدد مــن االســتراتيجيات األخــرى التــي تخاطــب قضايــا بعينهــا، مثــل االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الختــان، االســتراتيجية 
الوطنيــة للصحــة اإلنجابيــة، االســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة الــزواج المبكــر، وإطــالق أّول دراســة عــن التكلفــة االقتصاديــة 

للعنــف ضــد المــرأة.
ن المســتوى المؤّسســي مكتب شــكاوى المرأة، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وقطاع حقوق  ويتضمَّ   •
ــرأة،  ــي للم ــس القوم ــرأة بالمجل ــد الم ــف ض ــدة العن ــتضافة، ووح ــز االس ــدل، ومراك ــوزارة الع ــل ب ــرأة والطف ــان والم اإلنس
ووحــدات مناهضــة التحــرش والعنــف ضــد المــرأة بالجامعــات، ووحــدات تكافــؤ الفــرص، ووحــدات اســتقبال حــاالت العنــف 
ل مــرة ”اللجنــة  صــة للعنــف ضــد المــرأة داخــل مصلحــة الطــب الشــرعي. وأنشــئت ألوَّ ــادات متخصِّ فــي المستشــفيات، وعي
ــاث“ فــي مايــو 2019 تحــت رئاســة مشــتركة مــن المجلــس القومــي للمــرأة والمجلــس  ــان اإلن ــة للقضــاء علــى خت الوطني
القومــي للطفولــة واألمومــة، والتــي تضــم فــي عضويتهــا جميــع الجهــات المعنيــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والســلطات 
ــادرات والعمــل  التنفيذيــة والقضائيــة والدينيــة، بالتعــاون مــع المنظمــات الوطنيــة والدوليــة لتوحيــد جميــع الجهــود و المب

ــا للقضــاء علــى ختــان اإلنــاث. مًع
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تابع اإلطار )6(: بعض الجهود المبذولة لحماية المرأة من العنف

ذت الدولة المصرية عديًدا من المشروعات والبرامج وتحققت  وفى سبيل تحقيق اطار متكامل لحماية المرأة من العنف، نفَّ  •
عدة انجازات منها:

تنفيذ عديد من الحمالت مثل ”حملة التاء المربوطة سر قوتك“، واحميها من الختان، ومتخّليش محطة   -
توّقفك. ومًعا لخدمة الوطن، وألني رجل، وحمالت طرق األبواب، وحمالت توعية في مجال الحماية 

على مواقع التواصل االجتماعي، وحمالت الــ16 يوًما لمناهضة العنف ضد المرأة“.

برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون )النيابة العامة، وزارة العدل، معاونات ومراجعات نيابات األسرة،   -
األطباء الشرعيين، المأذونين الشرعيين(.

النيابة العامة، والقضاة، األطباء الشرعيين، وضباط الشرطة، ووزارة الصحة للتدريب على  -  إصدار دالئل تدريبية ”ألعضاء 
التعامل مع ضحايا العنف“. ودليل األزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة.

إطالق حزمة الخدمات األساسية للنساء والفتيات الالتي يتعّرضن للعنف.  -

المصدر: المجلس القومي للمرأة.

فة تعمل على  وتجدر اإلشارة إلى إنشاء مراكز للمرأة الُمعنَّ
المشورة  وتقديم  لعنف،  تتعّرض  التي  المرأة  استضافة 
الهاتف،  األسرية من خالل مقابالت جماعية وفردية، وعبر 
سواء للنساء أو الرجال، مع عقد جلسات استشارات أسرية 
وتوفير  للنساء،  وقانونية  نفسية  خدمات  وتوفير  وتصالح، 
ونشر  العمل،  فرص  وإتاحة  للُمقيمات  والتأهيل  التدريب 
وإحالة  المرأة،  ضد  العنف  لمناهضة  المجتمعي  الوعي 
مراكز   8 وُأنِشئت  صحية.  خدمات  على  للحصول  السيدات 
وبني  والجيزة  القاهرة  محافظات  في  فة  الُمعنَّ للمرأة 
سويف واإلسكندرية والمنيا والفيوم والدقهلية والقليوبية. 
ومن خالل مكتب شكاوى المرأة، اسُتقِبل عدد 830 طلًبا 
معها  التدخل  وجرى  فة،  الُمعنَّ المرأة  مراكز  إلى  للتحويل 
بشكل إيجابي من المكتب عبر اإلحالة للجمعيات الشريكة 

سات المعنية. والمؤسَّ

رقم  القرار  الوزراء  مجلس  رئيس  أصدر  ذلك،  عن  فضاًل 
من  المرأة  لحماية  المجمعة  “الوحدة  بإنشاء   2021/827
 One Stop”الواحد للشّباك  مركًزا  ُتعتبر  والتي  العنف” 
الوحدة  وتهدف  النساء.  من  العنف  ضحايا  لحماية   ”Shop
إلى تجميع خدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع 
قضايا العنف ضد المرأة وتنسيقها في مكان واحد، تيسيًرا 
فة في الوصول إلى  لإلجراءات وتسهياًل على المرأة الُمعنَّ
تلك الخدمات، واتساًقا مع جهود الدولة أيًضا. ولتوفير أكبر 
قدر من األمان للنساء والفتيات في وسائل النقل ومرافقه، 
للمحافظة على سالمتهّن وأمنهّن في وسائل المواصالت 
العامة كافة، صدر قرار وزير النقل رقم 2021/237 بإصدار 
المدونة القومية لقواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين 
والعاملين في مرافق النقل ووسائله، والتي حرصت على 
التمييز  بمواجهة  والمضايقات  والعنف  التحرش  مناهضة 
تقع  قد  مضايقات  أي  ومنع  أشكاله  بجميع  والعنف 

للركاب، خصوًصا المرأة والفتاة، وتعزيز مبادئ عدم التمييز 
بين الجنسين وفق القواعد والمعايير الوطنية والدولية.

بشأن  للمرأة  القومي  المجلس  عن  صادر  لتقرير  ووفًقا 
الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  في  الُمحَرز  التقّدم  متابعة 
جرى  فقد   ،2020-2015 المرأة  ضد  العنف  لمكافحة 
تعزيز ورفع قدرات عدد من اآلليات المتعلقة بدعم المرأة، 
منها مكتب الشكاوى والخط الساخن وتعزيز التنسيق بين 
وحدات  ٌأنِشئت  الداخلية. كما  ووزارة  العام  النائب  مكتب 
طبية لالستجابة لضحايا العنف ضد المرأة في المستشفيات 
بت وزارة الصحة 2249 من األطباء للتعامل  الجامعية، ودرَّ

مع الحاالت الخاصة بالعنف ضد المرأة.43

4-2 استقبال الشكاوى وتقديم االستشارة 
والخدمات القانونية للمرأة المصرية

أولويات  إحدى  للمرأة  القانونية  المساندة  تقديم  ُيعّد 
الدولة المصرية، إذ ُأنِشئ مكتب شكاوى المرأة بالمجلس 
المحافظات  له في كل  فروع  إنشاء  مع  للمرأة،  القومي 
ض  تتعرَّ التي  والمرأة  المجلس  بين  الوصل  حلقة  ليمّثل 
عنًفا ضدها  أو  تمييًزا  تمّثل  التي  الممارسات  نوع من  ألي 
والقانون،  الدستور  لها  يضمنها  التي  لحقوقها  انتهاًكا  أو 
أو إخالاًل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك 
د  وأكَّ األسرة.  محيط  أو في  العمل  أو  العام  النطاق  في 
الشكاوى  دراسة  تلقي  في  الحق  للمجلس  أن  القانون 
الخاصة بانتهاك حقوق المرأة وحرياتها، وإحالتها إلى جهات 
االختصاص، والعمل على حّلها مع الجهات المعنية، وتوفير 
المساعدة القضائية الالزمة، باإلضافة إلى إبالغ السلطات 
إلى  الشكاوى  ويهدف مكتب  انتهاكات.  أي  عن  العامة 
ووضعها  المصرية  المرأة  تواجه  التي  المشكالت  تحديد 
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االستشارات  وتقديم  لحّلها،  تمهيًدا  القرار  صانع  أمام 
القضاء،  أمام  تمثيلها  وإتاحة  للمرأة،  المجانية  القانونية 
وتعزيز وعيها بحقوقها ضمن منظومة حقوق اإلنسان في 
قات التي تعترض مشاركتها في بناء  مصر، ومواجهة المعوِّ
مجتمعها وتنميته، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الرسمية 

واألهلية من أجل التصدي للمشكالت التي تواجهها.

عبر  أو  الشخصية  المقابالت  الشكاوى من خالل  وُتسَتقبل 
وفي  للخدمة.  ص  الُمخصَّ الساخن  الخط  خالل  من  الهاتف 
سيدة،   1239 المرأة  شكاوى  مكتب  استقبل   2019 عام 
المقابالت  نسبة  ووصلت  لهّن.  خدمة   14331 م  وقدَّ
م  ويقدِّ الساخن.  للخط   %35 مقابل   %65 إلى  الشخصية 
والطلبات  الشكاوى  هي  رئيسية  خدمات  ثالث  المكتب 
40% من الخدمات التي  لت الشكاوى  واالستشارات. ومثَّ
للطلبات   %25 مقابل   ،2019 عام  في  المكتب  قّدمها 

و35% لالستشارات.44 

للمكتب  المقدمة  الشكاوى  توزيع   )19( الشكل  ح  ويوضِّ
بنسبة  المحافظات  القاهرة  ر  تتصدَّ إذ  المحافظات،  وفق 
39% مقارنة بنحو 6% في محافظات المنوفية وقنا، و%5 
في اإلسكندرية، و4% في محافظات الجيزة واإلسماعيلية، 
وتراَوح العدد األكبر من المحافظات بين 2% و1%. ولعّل 
القاهرة  بمحافظة  السكان  عدد  ارتفاع  إلى  يعود  ذلك 
باإلضافة إلى زيادة الوعي بالخدمات التي يقّدمها مكتب 

شكاوى المرأة.

يتعّلق  ما  في  ملموس  تقّدم  وجود  إلى  البيانات  وتشير 
من  بعة  الُمتَّ السياسات  وأن  للمرأة،  االجتماعي  بالتمكين 
ِقَبل الحكومة المصرية سياسات جيدة تؤتي ثمارها ولكن 
الذي  والثقافي  الفكري  التغيير  ألن  نتيجة  بطيئة،  بصورة 
هو أساس مشكالت المرأة في مصر، يحتاج إلى وقت كبير 
للتحقق. ولكن ال بّد من العمل على تعزيز التدريب والتوعية 
وتقديم الدعم الكامل، ليس فقط في العاصمة، ولكن في 

جميع محافظات الجمهورية.

4-3 مواجهة ختان اإلناث

أمام  األساسية  العقبات  إحدى  يمّثل  اإلناث  ختان  يزال  ال 
حماية المرأة المصرية، إذ ُيماَرس بسرية في بعض المناطق 
والتقاليد  العادات  من  مجموعة  وتحكمه  الجغرافية، 
الظاهرة  هذه  مواجهة  وتمّثل  المجتمع.  في  الموروثة 
من  لممارسيها  دخل  مصدر  فهي  للدولة،  أساسًيا  تحدًيا 
بعض  في  مناقشتها  أن  كما  االجتماعية،  الفئات  بعض 
المناطق ومع بعض الفئات تمّثل حساسية ثقافية ودينية، 
ويفتقر كثير من المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة إلى 
الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية وخدمات االتصاالت مما 

يؤدي إلى ضعف التواصل والتنسيق في بعض األماكن.

وأظهر مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع 
الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في 
الالتي خضعن  والنساء  الفتيات  نسبة  انخفاض  عام 2015 
العمرية  الفئة  التناسلية في  بتر لألعضاء  أو  لعملية تشويه 
الصغيرة من 18-19 بنسبة 61.8% مقارنة بالفئات األكبر. 
نسبة  وصلت  إذ  للغاية،  مرتفعة  زالت  ما  النسبة  أن  إال 
أو  الالتي خضعن لعملية تشويه  الفتيات والنساء  إجمالي 
بتر لألعضاء التناسلية إلى 89.5% كما هو موضح بالشكل 
من  عديد  إلجراء  المصرية  الحكومة  دعا  الذي  األمر   .)20(

التدخالت للسيطرة على هذا الوضع.

وخالل السنوات القليلة الماضية بذلت الدولة المصرية كثيًرا 
من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة، فأصدرت االستراتيجية 

شكل )19(:  نسبة الشكاوي المقدمة لمكتب شكاوي المرأة وفًقا للمحافظات (%)

المصدر: المجلس القومي للمرأة (2020). إحصائيات مكتب شكاوى المرأة 2019.
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القومية لمناهضة ختان اإلناث 2016-2020، والتي تهدف 
الت الختان وتفعيل التشريعات التي ُتجّرمه،  إلى خفض معدَّ
على  والعقوبة  الرقابة  وتشديد  بأضراره،  المجتمع  وتوعية 
رئيسية، هي  ثالثة محاور  إجرائه، من خالل  لوقف  األطباء 

الوزارية  القرارات  وتفعيل  اإلناث  ختان  تجريم  قانون  إنفاذ 
الطفل  لحقوق  داعم  اجتماعي  ثقافي  وتغيير  بشأنه، 
والمرأة واألسرة، وتطوير نظم المعلومات ومتابعة وتقييم 

برامج تمكين األسرة ومناهضة ختان اإلناث.

العقوبات  قانون  ل  ُعدِّ االستراتيجية،  لهذه  وكاستجابة 
وفق القانون رقم 2016/78 لينّص على تشديد العقوبات 
الخاصة بختان اإلناث ورفعها من جنحة إلى جناية، وتتراوح 
العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون 
التناسلية لإلناث، ويمكن أن تصل إلى 15  تشويه األعضاء 
الوفاة.  أو  مستديمة  عاهة  عن  القضية  أسفرْت  إذا  عاًما 
إذا  بالحبس  الختان  طالب  عقاب  على  التعديل  نّص  كما 
رقم  القانون  بناًء على طلبه. كذلك صدر  الجريمة  ما جرت 
2021/10 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة 
م مجموعة من التعديالت لغلق  بجريمة ختان اإلناث، إذ قدَّ
من  للهروب  قانونية  ثغرات  أي  باستخدام  التحايل  باب 
الطبي،  المبّرر  استخدام  إلى  إشارة  أي  فحذفت  العقاب، 
أو  للتحايل  محاوالت  أي  لمواجهة   ،61 المادة  وكذلك 
العقوبة  دت  الهروب من تطبيق عقوبة ختان اإلناث، وُشدِّ
مهنة  ومزاولي  لألطباء  مستقّلة  عقوبات  واستحدثت 
عة  التمريض، باإلضافة إلى العقوبات السالبة للحرية الموقَّ
على مرتكب الجريمة، وعقوبات أخرى تتعّلق بالحرمان من 
ممارسة المهنة، وعلى المنشأة التي ُترتكب فيها الجريمة، 
ع نطاق  ظ القانون العقوبَة على طالب الختان ووسَّ كما غلَّ
التأثيم ليشمل صوًرا جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو 
التشجيع أو الدعوى الرتكاب الجريمة، ومن الجدير بالذكر أن 
مت  اللجنة الوطنية للقضاء على ختان اإلناث هي التي تقدَّ
بمقترح مشروع القانون في منتصف شهر يونيو من العام 

الماضي.

في  الختان  على  للقضاء  الوطنية  اللجنة  تشكيل  تم  ولقد 
للمرأة  القومي  المجلس  من  مشتركة  برئاسة   2019 عام 
بعرض  وتختّص  واألمومة،  للطفولة  القومي  والمجلس 
واالتفاقّيات  العامة  والسياسات  التشريعات  ومناقشة 
الدولية ذات الصلة والعمل على تفعيل القوانين، باإلضافة 
إلى تبادل المعلومات وتقييم الجهود المبذولة والتحّديات 
التي تواجه الجهات المختلفة، واقتراح حلول لها، ومراجعة 
التشريعية،  واأُلطر  الوطنية  والتوّجهات  االستراتيجيات 
القومية  االستراتيجية  ومحاور  العام  اإلطار  على  واالتفاق 
التشريعية  التعديالت  اقتراح  ذلك  في  بما  وتوجهاتها، 
التنفيذ  وأدوات  المقترحة  واألنشطة  الالزمة  والسياسات 
تتضمن  تنفيذية  وطنية  خطط  ووضع  واقتراح  والمتابعة، 
المدني،  والمجتمع  المعنية  الجهات  جميع  أنشطة  دمج 
بالخطة،  الُمدَرجة  األنشطة  لتنفيذ  التمويل  مصادر  واقتراح 
تنفيذها  ومتابعة  عليها  واإلشراف  الوطنية  الخطة  وإقرار 
ممثلين  عضويتها  في  اللجنة  وتضّم  المعنية.  الجهات  مع 
عن كلٍّ من وزارة الخارجية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة 
والمجلس  االجتماعي،  التضامن  ووزارة  والسكان،  الصحة 
القومي للسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، 
والنيابة  الداخلية،  ووزارة  العدل،  ووزارة  األوقاف،  ووزارة 
العامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، واألزهر 
لإلعالم،  الوطنية  والهيئة  المصرية،  والكنائس  الشريف، 
والمجلس  لإلعاقة،  القومي  المجلس  عضوية  جانب  إلى 
القومي لحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى المجتمع المدني، 

واالتحاد العام للجمعيات األهلية.

لألعضاء  تشويه/بتر  لعملية  خضعن  والالتي   64-18 بين  أعمارهّن  تتراوح  الالتي  والنساء  الفتيات  نسبة   :)20( شكل 
التناسلية - مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي 2015 (%)

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2019). التقرير اإلحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 في مصر.

100

61.8
75

84.7
90.7 92.1 94.1 94.5 93.9 94.3 94.3 89.5

80

60
40

20
0

64-6059-5554-5049-4544-4039-3534-3029-2524-2019-18



168

4-4 الزواج المبكر

العوامل  في  أسبابها  أهم  تتمّثل  ظاهرة  المبكر  الزواج 
االقتصادية،  والضغوط  االجتماعية،  والممارسات  الثقافية 
وأطلق  المجتمعية.  والتقاليد  والعادات  التعليم،  وضعف 
للحّد من  القومية  االستراتيجية  للسكان  القومي  المجلس 
وتمكين  عليه،  القضاء  بهدف  المبكر 2020-2015  الزواج 
األسرة المصرية، خاصة في المناطق المحرومة، من خالل 
التنموية والقانونية والدينية  التدّخالت  حزمة متكاملة من 
االستراتيجية  هذه  وجاءت  المواطن.  لحقوق  المؤّيدة 
للزواج  الداعمة  بالبيئة  المتعّلقة  التحّديات  على  للتغلب 

المبكر، وانتشار ثقافته في المجتمع.

السياسات،  من  مجموعة  على  االستراتيجية  هذه  وتقوم 
منها تحســـين ُفـرص الحصـــول علـــى التعلـــيم األساســـي 
بـين  الفجـوة  علـى  القضـاء  وضـمان  الجّيـد،  والثـــانوي 
الجوانب  بين  التكامل  وخلق  التعلـيم،  فـي  الجنسـين 
األكثر  القرى  واستهداف  والدينية،  والصحية  التعليمية 
الدعم  برامج  خالل  من  الجمهورية  مستوى  على  احتياًجا 
السلوك  وتغيير  والتوعية  والتعليمي،  والصحي  المالي 

باستخدام وسائل متنوعة داخل المجتمع.45

نتائج تعداد مصر 2017 إلى أن  ووفقًا لمركز بصيرة، تشير 
هناك نحو 111 ألًفا من اإلناث تزّوجن قبل السن القانوني 
و84% من هذا العدد يعشن في الريف. وبذلك فإن قرابة 
متزوجات.  سنة   19  -  15 العمر  في  اإلناث  من   %11
باإلضافة إلى أن هناك نحو 5472 فتاة أقل من 18 سنة 
ُعِقد قرانهّن. وعند األخذ في االعتبار كل المتزوجات تحت 
سن 20 عاًما نجد أن العدد يرتفع إلى نحو 470 ألًفا، منهّن 
المتزوجات  اإلناث  وتمّثل شريحة  الريف.  يعشن في   %82
المتزوجات  إجمالي  من   %2.4 قرابة  سنة  العشرين  تحت 
و2.3% من إجمالي اإلناث أقل من 20 سنة. وبمقارنة هذه 
نجد  سنة،   18 من  أقل  المتزوجين  الذكور  بأعداد  األعداد 
20 سنة  المتزوجين أقل من  ألًفا، وعدد   11 أن العدد نحو 
ثّم يتّضح أن النسبة األكبر  ألًفا.46 ومن   31 يرتفع إلى نحو 
من الزواج المبكر تحدث في الريف، ولعّل ذلك يكون ناتًجا 
عن انتشار العادات والتقاليد والموروثات التي تسمح بمثل 
المرأة  صحة  على  خطًرا  يمّثل  الذي  الزواج  من  النوع  هذا 

ومستقبلها وحريتها في االختيار. 

اإلطار )7(: الحملة الوطنية لمناهضة ختان اإلناث

الحملــة الوطنيــة لمناهضــة ختــان اإلنــاث حملــة توعويــة مســتمرة، أطلقتهــا اللجنــة الوطنيــة لمناهضــة ختــان اإلنــاث فــي   •  
يونيــو 2019 تزامًنــا مــع اليــوم الوطنــي لمكافحــة ختــان اإلنــاث، لتوعيــة اأُلســر المصريــة بجميــع المحافظــات وحمايــة بناتهــّن 
مــن الختــان، مــن خــالل إقامــة عديــٍد مــن األنشــطة المتمّثلــة فــي حمــالت طــرق األبــواب والقوافــل التوعويــة، بهــدف إحيــاء 
ــي والمنظمــات  ــة والمجتمــع المدن ــدة الجهــات التنفيذي ــات أجن ــى أولوي ــا عل ــاث فــي األذهــان ووضعه ــان اإلن ــة خت قضي
ــادرات  ــة والمب ــة والوطني ــى مواجهــة هــذه الجريمــة، ودعــم الجهــود المحلي ــع أطيافــه عل ــة، وحــّث المجتمــع بجمي الدولي

ــة. ــة ذات الصل المجتمعي
ــذ عــدد 124 حملــة لطــرق األبــواب فــي 26 محافظــة اســتهدفت 3.410.628 فــرد )1640341  وفــي إطــار هــذه الحملــة، ُنفِّ   •

ــة.  ــة علــى مســتوى محافظــات الجمهوري ســيدة - 635711 رجــاًل - 1134576 طفــاًل( فــي نحــو 1332 قري
ــة فــي 26 محافظــة اســتهدفت 18153 فــرًدا )14023 ســيدة - 1861 رجــاًل - 2269 طفــاًل(،  ــة توعوي ــذ عــدد 69 قافل ُنفِّ   •

عــت أماكــن التنفيــذ ومســتوياته بيــن مــدن وقــرى وجمعيــات أهليــة ومراكــز شــباب ووحــدات صحيــة. وتنوَّ
ــه، فــي  ــان، كل فــي محافظت ــة الخت ــة بقضي ــات المعني ــي المديري ــة وممثل ــادات التنفيذي ــدت ورش عمــل تشــاورية للقي ُعِق   •

اليــوم الختامــي ألنشــطة حملــة 16 يوًمــا لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة فــي 8 محافظــات بالوجــه القبلــي.
ُعِقدت 185 ندوة في 26 محافظة استهدفت 28360 فرًدا )21972 سيدة- 4544 رجاًل- 1844 طفاًل(.   •

كانــت هنــاك جهــود تنســيقية مختلفــة بيــن عديــد مــن الجهــات الحكوميــة، كــوزارة الداخليــة ووزارة التربيــة والتعليــم والنيابــة    •
العامــة، باإلضافــة إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي والجمعيــات األهليــة. ولضمــان المتابعــة الجيــدة للحملــة ُأنِشــئت غرفــة 
عمليــات فــي المجلــس القومــي للمــرأة لمتابعــة ســير الحملــة، وُحِصــرت األعــداد يومًيــا، كمــا ُأنِشــئت قواعــد بيانــات ألنشــطة 

الحملــة.
بلــغ عــدد بالغــات ختــان اإلنــاث الــواردة لخــط النجــدة 1568 بالًغــا منــذ بدايــة الحملــة حتــى نهايــة ديســمبر 2019. وكانــت    •
مــت فيهــا بالغــات، إذ وصــل عــدد البالغــات إلــى 205 بالغــات، تليهــا الفيــوم ثــم الجيــزة  محافظــة القاهــرة أكبــر محافظــة ُقدِّ
بواقــع 181 و170 بالًغــا لــكل منهمــا علــى التوالــي. أمــا عــن توزيــع البالغــات وفًقــا لصلــة قرابــة المتصــل بالطفلــة، فنجــد 
مــة مــن األب مقابــل 26% مــن المجتمــع و18% مــن األم، و6% مــن الطفلــة نفســها، و4% مــن  أن 44% مــن البالغــات مقدَّ

أحــد األقــارب، و2% مــن أحــد األخــوة. 

المصدر: المجلس القومي للمرأة.



169

وعند الحديث عن اأُلطر القانونية، تجدر اإلشارة إلى أن مصر 
من أولى الدول التي أصدرت قانوًنا للطفل في عام 1996 
يجز  لم  والذي   2008/126 رقم  القانون  وفق  ل  والمعدَّ
الزواج إال لمن أتمَّ ثمانية عشر عاًما. والتزم دستور عام 2014 
أشكال  جميع  من  عشر  الثامنة  سن  دون  الطفل  بحماية 
الجنسي  واالستغالل  المعاملة  وسوء  واإلساءة  العنف 
النواب في  الجمهورية مجلس  رئيس  والتجاري. وقد وّجه 

مارس 2021 إلى سرعة اّتخاذ اإلجراءات إلصدار قانون منع 
زواج القاصرات واألطفال ليكون قانوًنا مستقاًل. وهو األمر 
التي  اآلليات  عن  أما  النواب.  مجلس  من  إنجازه  المتوقع 
فقد  المبكر  الزواج  على  للقضاء  المصرية  الدولة  اّتخذتها 
لت منظومة حماية الطفل ولجان الحماية بالمحافظات  ُفعِّ

في عام 2018.

اإلطار )8(: بعض جهود مكافحة الزواج المبكر

ضيــن للخطــر فــي عــام 2018، وتدريــب جميــع المتعامليــن مــع األطفــال  إصــدار الدليــل اإلجرائــي للعمــل مــع األطفــال الُمعرَّ   •
ــال. ــع األطف ــل م ــة العم ــد منهجي ــن توحي ــا يضم ــي، بم ــع المدن ــن بالمجتم ــة أو العاملي ــوادر حكومي ــواء ك س

تنفيــذ 140 نــدوة توعويــة وحلقــة نقاشــية لألمهــات واأُلســر بعــدد مــن المحافظــات، للتوعيــة بحقــوق الطفــل ومخاطــر زواج    •
ــتفيًدا. ــا 3889 مس ــتفاد منه ــال، اس ــد األطف ــف ض ــاث، والعن ــلية لإلن ــاء التناس ــويه األعض ــال، تش األطف

إعــداد دورات تدريبيــة لمقدمــي الخدمــات الصحيــة والتوعويــة المختلفــة علــى األضــرار النفســية والجســدية للــزواج المبكــر،    •
ــة. ــع المحافظــات، خاصــة المناطــق الريفي ــق بمخاطــر زواج األطفــال، فــي جمي ــى رفــع الوعــي لأُلســر فــي مــا يتعل باإلضافــة إل
أســهمت التدخــالت واألنشــطة التــي قامــت بهــا الحكومــة المصريــة فــي رصــد عــدد كبيــر مــن حــاالت زواج األطفــال مــع    •
ــغ إجمالــي عــدد البالغــات عــن زواج األطفــال خــالل عــام  الت اإلبــالغ علــى خــط نجــدة الطفــل 16000، إذ بل ارتفــاع معــدَّ

2019/2018 نحــو 696 بالًغــا.
بدأت وزارة التضامن االجتماعي برنامًجا للتغيير المجتمعي بعنوان ”وعي“ لمحاربة زواج القاصرات والختان.   •

زاد عــدد الجمعيــات األهليــة الشــريكة بالمحافظــات المختلفــة لتصــل إلــى )40( جمعيــة علــى مســتوى 27 محافظــة، لدعــم    •
ــة عليهــم. ــن للخطــر، وإجــراء دراســة حال ضي ــال الُمعرَّ ــة رصــد األطف عملي

ــن  ــة م ــة متكامل م حزم ــدِّ ــاملة تق ــة الش ــول للتنمي ــح فص ــالل فت ــن خ ــوم م ــة الفي ــدات بمحافظ ــات رائ ــادرة أّمه ــذ مب تنفي   •
شــات، بهــدف تمكينهــّن مــن دعــم  التدخــالت )محــو األميــة – الدعــم األســري – التثقيــف الصحــي( تســتهدف األمهــات المهمَّ
حقــوق أطفالهــن واحترامهــا، مــن خــالل توعيتهــّن بمخاطــر زواج األطفــال، وجميــع أشــكال االنتهــاكات األخــرى، وتزويدهــّن 

ــام 2018.  ــالل ع ــات خ ــن الدارس ــدد )1249( م ــي ع ــاًل بإجمال ــح )69( فص ــد ُفِت ــة. وق ــة اإليجابي ــادئ التربي بمب

المصدر: المجلس القومي للمرأة.

على  مصر، سواء  المرأة في  لوضع  السابق  العرض  ح  يوضِّ
الصعيد السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي، أو في ما 
ق بقضايا الحماية، الجهَد المبذول من الدولة المصرية  يتعلَّ
نحو  جادة  خطوات  وإنجاز  للمرأة،  القيادي  الدور  لتعزيز 
النهضة الجديدة للمرأة المصرية. وفي ضوء التحليل الوارد 
في هذا الفصل وفي إطار برنامج عمل الحكومة المصرية، 
رأس  على  تأتي  التي  السياسات  من  مجموعة  هناك 
أولويات الحكومة المصرية باعتبارها داعمة لمسيرة تمكين 

ل تلك السياسات في التالي: المرأة المصرية. وتتمثَّ

بناء القدرات البشرية وتعزيز نهج التخطيط القائم على • 
المرأة  إلى  أكبر  بشكل  الوصول  يمكن  حتى  النوع، 
البرامج  من  مزيد  خالل  من  تمكينها  عملية  وتعزيز 
التحديات  مع  للتعامل  وذلك  لها،  هة  الموجَّ التنموية 
النوع  على  القائم  التخطيط  عملية  بضعف  المتعلقة 
الدولة،  تعّدها  التي  التنموية  الخطط  في  وإدماجه 
وضعف القدرات البشرية القائمة على هذا النوع من 

التخطيط.

المرأة •  بقضايا  قة  المتعلِّ البيانات  جمع  في  التوّسع 
متابعة  تتسّنى  حتى  دورية،  وبصورة  المختلفة 
التطّورات الخاصة بتمكينها، والتغلب على المشكالت 
الدقيقة  والمعلومات  البيانات  بضعف  قة  المتعلِّ
الخاصة بها على المستويين القومي والمحّلي، نتيجة 
بالمسوح  القيام  عند  النوع  تعميق قضية  إلى  الحاجة 
في  مصر  تصنيف  تحسين  إلى  باإلضافة  اإلحصائية، 
المؤشرات الدولية. فبتحليل أداء مصر في المؤشرات 
راتها الفرعية ال تتوافر  الدولية ُلوِحظ أن عديًدا من مؤشِّ
بشأنها البيانات المتعلقة بالنوع، مما قد يؤثر بالسلب 
تراجع  ثمَّ  ومن  بالمؤشرات،  المتعلقة  الحسابات  في 
في  جهد  من  تبذله  مما  الرغم  على  الدولة،  تصنيف 
المتعلقة  البيانات  جمع  أن  كما  المرأة.  تمكين  تعزيز 
بقضايا المرأة سيسهم في تعزيز ودعم نظم المتابعة 
والتقييم التي من شأنها التعرف على التقدم المحرز، 
اإلصالحية  السياسات  تنفيذ  تواجه  التي  والتحّديات 

والبرامج التنموية المتعلقة بالمرأة المصرية. 
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استكمال أجندة التعديالت القانونية المطلوبة لتمكين • 
النهج  وهو  الجنسين،  بين  المساواة  وتحقيق  المرأة 
الذي  للدستور  وفًقا  المصرية  الدولة  بعته  اتَّ الذي 
واالقتصادي  السياسي  المرأة  حق  صراحًة  يضمن 
الدولية  المعاهدات  مع  يتماشى  بما  واالجتماعي 

واألعراف والعادات المصرية.

بالمشاركة •  المتعلقة  التدخالت  تبّني  في  االستمرار 
السياسية للمرأة، والعمل على تعزيز التمكين السياسي 
المجاالت  جميع  في  القيادية  المناصب  وتوّليها  لها 
في  كبير  أثر  من  لها  لما  والخاص،  العام  بالقطاعين 

التمكين االقتصادي واالجتماعي.

تشاركية •  آليات  خالل  من  الوعي  رفع  على  العمل 
الخاص،  والقطاع  المدني،  المجتمع  منظمات  مع 
التي  األساسية  التحّديات  أحد  على  للتغلب  واإلعالم، 
وتعوقها  الدولة  تواجه  وإنما  فقط،  المرأة  تواجه  ال 
عن تنفيذ سياساتها اإلصالحية المتعلقة بالمرأة، وهي 
والعادات  بالموروثات  المتعلقة  الثقافية  التحديات 
تمكين  عملية  من  تقّوض  التي  المجتمعية  والتقاليد 

المرأة السياسي واالجتماعي واالقتصادي. 



الفصل الخامس

إدارة ُنظم الحماية البيئية في مصر: 

نحو تحقيق بيئة مستدامة والتصدي لمخاطر تغّير المناخ
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الُبعَد   2030 مصر  المستدامة:  التنمية  استراتيجية  أكدت 
البيئي للتنمية المستدامة، وهي تهدف إلى دمج الجوانب 
إدارة  لتحقيق  المختلفة  االقتصادية  القطاعات  البيئية في 
الطبيعية  والحفاظ على األصول  الطبيعية،  للموارد  الة  فعَّ
التنمية.  في  القادمة  األجيال  حقوق  وضمان  مصر،  في 
االقتصادية،  التنافسية  القدرة  يدعم  أن  شأنه  من  وهذا 
الفقر  على  القضاء  إلى  باإلضافة  عمل،  فرص  وُيوِجد 
ًرا  مت االستراتيجية تصوَّ وتحقيق العدالة االجتماعية. وقد قدَّ
لسلسلة من اإلصالحات المؤسسية مثل إنشاء مجلس أعلى 
للتنمية المستدامة، وتعزيز الهيكل المؤسسي والتشريعي 
إلدارة موارد المياه، وإصالح السياسة المالية لتعزيز أنماط 
االستهالك المستدام. كما تقوم االستراتيجية على تأسيس 
المياه،  لموارد  المستدامة  لإلدارة  الالزمة  التحتية  البنية 
د القضايا البيئية الرئيسية في مصر، والتي تشمل إدارة  وُتحدِّ
النفايات، وتلوث الهواء، والحفاظ على التنوع البيولوجي، 
وتعّزز  المناخ.  وتغّير  والبحرية،  الساحلية  البيئة  وحماية 
المدني،  والمجتمع  الخاص  القطاع  مشاركة  االستراتيجية 
بمسؤولياتها  مصر  التزام  وتدعم  العام،  الوعي  وتشّجع 

بموجب االتفاقيات البيئية الدولية.

التشريعي والمؤسسي  أواًل: اإلطار 
لإلدارة البيئية في مصر

1-1 التشريعات البيئية

خاصة  أحكام  على   2014 لعام  المصري  الدستور  ينصُّ 
لحماية البيئة والحفاظ عليها في المادتين 45 و46، اللتين 
ان على فرض التزامات سياسية واجتماعية لحماية البيئة  تنصَّ
اإلطار  ُوِضع  وقد  المستدامة.  التنمية  ركائز  من  كركيزة 
التشريعي البيئي الحالّي بشكل أساسي بموجب القانون 4 
لعام 1994 بصيغته المعّدلة في عام 2005 والقانون رقم 
102 لعام 1983 )الخاص بالمحميات الطبيعية(. باإلضافة 
التنظيمّية  واألدوات  القوانين  من  عديٌد  هناك  ذلك،  إلى 
ن مختلف الجوانب البيئية، مثل  القائمة األخرى التي تتضمَّ
نهر  حماية  بشأن  وتعديالته   1982 لعام   48 رقم  القانون 
1982 وتعديالته  لعام   12 رقم  النيل وتعديالته، والقانون 
لعام   93 رقم  والقانون  وتعديالته،  والصرف  الري  بشأن 
1962 بشأن تصريف النفايات السائلة في شبكات الصرف 
التراخيص  بشأن   2017 لعام   15 رقم  والقانون  الصحي، 

الصناعية.

من  كبيرًة  مجموعًة  مصر  اعتمدت  نفسه،  الوقت  في 
جوانب  مختلف  تعالج  التي  البيئية  التنظيمية  األدوات 
االعتبارات  نت  الطبيعية، وُضمِّ الموارد  البيئة وإدارة  حماية 
البيئية في عديد من القوانين القطاعية التي سمحت لبعض 

الوزارات بمراقبة تأثيراتها البيئية.

ويتولى صياغة السياسة البيئية في مصر وتنفيذها عديٌد من 
المؤسسات الوطنية، ليس فقط وزارة البيئة وجهاز شؤون 
الصحة  ووزارة  والتجارة،  الصناعة  وزارة  أيًضا  وإنما  البيئة 
ووزارة  األراضي،  واستصالح  الزراعة  ووزارة  والسكان، 
ق  الموارد المائية والري، وغيرها. وفي الوقت الحالّي، ينسِّ
مجلس الوزراء من خالل وزارة البيئة عمليات صياغة السياسة 

البيئية وتنفيذها بين الوزارات المختلفة.

وقد صدر  القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات 
الترخيص للمنشآت الصناعية، والذي أعطى -للمّرة األولى 
على اإلطالق- للهيئة العامة للتنمية الصناعية التصريَح بمنح 
أمور  بين  من  تشمل،  دة  ُموحَّ رخصة  الصناعية  المنشآت 
أخرى، الجوانب البيئية. ويفّوض القانون الهيئة في استالم 
الصناعية ومراجعتها،  للمنشآت  البيئي  األثر  تقييم  دراسات 
صة لضمان االمتثال لمتطلبات  وإجراء فحص للصناعات الُمرخَّ
عمليات  وتنفيذ  البيئية،  الجوانب  ذلك  في  بما  الترخيص، 
تفتيش دورية خالل فترة الترخيص. وينّص القانون 2017/15 
المنصوص  تلك  عن  مختلفة  وتحقق  إنفاذ  إجراءات  على 
ح للهيئة العامة للتنمية  عليها في القانون 1994/4، إذ يصرِّ
األخرى  الجهات  بمساعدة  بممارستها،  وحدها  الصناعية 
القانوني  التطّور  لهذا  ونتيجة  االقتضاء.  بحسب  المعنّية 
تجاه  وسلطاته  البيئة  شؤون  جهاز  أدوار  انتقلت  الجديد، 
للتنمية الصناعية.  المؤسسات الصناعية إلى الهيئة العامة 
كفاءة  ب  يتطلَّ القانون  هذا  تنفيذ  أن  الخبراء  بعض  ويرى 
إدارية وتنسيًقا كبيًرا بين الجهات ذات العالقة لتجّنب خلق 
نظام مواٍز لإلدارة البيئية قد يؤدي إلى تجزئة المسؤوليات 
سية. ومن السابق ألوانه قياس ما إذا كانت الهيئة  المؤسَّ
بُسلطاتها  االضطالع  على  قادرة  الصناعية  للتنمية  العامة 
الجديد  التطّور  الجديدة، وإلى أي مدى سيؤثر هذا  البيئية 
في  ذلك  سيؤثر  وكيف  للصناعات  البيئي  االمتثال  في 

جودة البيئة في مصر.

الخاص   2020 لسنة   202 رقم  القانون  مؤخًرا  صدر  كما 
تشريعًيا  إطاًرا  يقيم  والذي  المخلفات،  إدارة  بتنظيم 
مصر،  في  بأنواعها  المخلفات  إلدارة  جديًدا  ومؤسسًيا 
بإدارة  المتعّلقة  البيئة  شؤون  جهاز  اختصاصات  ينقل  كما 
المنشأ  المخلفات“  إدارة  ”تنظيم  جهاز  إلى  المخلفات 
بمقتضى هذا القانون، والذي يتبع الوزير المختص بشؤون 

البيئة، باعتباره هيئة اقتصادية. 

لحماية  التشريعي  اإلطار  يشمل  المصري،  للدستور  وطبًقا 
الدولية األخرى  أيًضا عديًدا من االلتزامات  البيئة في مصر 
في نطاق عضوية مصر في عدد كبير من اتفاقيات البيئة 
رت تطّوًرا كبيًرا منذ  الثنائية واإلقليمية والدولية، والتي تطوَّ
مؤتمر ريو عام 1992 وحتى مؤتمر باريس لتغّير المناخ في 
ى تطوير نظام االتفاقات البيئية متعددة  عام 2015. وقد أدَّ
األطراف دوًرا رئيسًيا في إدراج عدد كبير من القضايا البيئية 
ى أيًضا إلى اّتساع  في القوانين ذات الصلة في مصر، وأدَّ
تدريجًيا  البيئة  البيئة وجهاز شؤون  وزارة  نطاق مسؤوليات 
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تاريخًيا  وضعت  قد  كانت  التي  القضايا  من  عديًدا  لتشمل 
تحت والية الوزارات التنفيذية األخرى. ويشمل ذلك قضايا 
مثل نوعية المياه، والصحة البيئية، وإدارة النفايات، والتلوث 
المماثلة  القضايا  من  وعديد  العام،  والوعي  الصناعي، 
التنسيق  إلى  الحاجة  تعاظم  إلى  ذلك  ى  أدَّ وقد  األخرى. 
الحكومية،  المؤسسات  مسؤوليات  في  التداخل  لتجّنب 

وعدم االّتساق في صياغة السياسات العامة. 

1-2 التنظيم المؤسسي لشؤون البيئة

مصر  في  البيئية  لإلدارة  المؤسسي  الوطني  التنظيم  بدأ 
ليكون  البيئة  شؤون  جهاز  إنشاء  خالل  من   1982 عام 
عام  وفي  وحمايتها.  البيئة  تعزيز  عن  المسؤولة  السلطة 
البيئة  لقانون  وفًقا  البيئة  جهاز شؤون  إنشاء  أعيد   ،1994
رقم 1994/4 مما أكسبه ُهوية قضائية عامة تابعة للوزير 
ل  وتتمثَّ إدارته.  يرأس مجلس  الذي  البيئة  المختص بشؤون 
األهداف العامة للجهاز  في حماية البيئة والصحة العامة 
وتعزيز األنشطة البيئية المختلفة على المستوى الوطني،  
من خالل دمج القضايا البيئية في جميع السياسات والخطط 
والبرامج الوطنية. ونظًرا إلى دوره التنسيقي والشامل بين 
جميع الوزارات، فقد ُوِضع جهاز شؤون البيئة تحت مسؤولية 
إدارة  مجلس  يكون  أن  ر  المتصوَّ من  وكان  الوزراء.  مجلس 
الجهاز أعلى كيان داخل جهاز شؤون البيئة، وأن يمّثل آلية 
يمكن له من خاللها التنسيق مع الوزارات التنفيذية األخرى 
القطاعية.  التنمية  خطط  في  البيئية  االعتبارات  لتضمين 
لهم  لة  المخوَّ للسلطة  الوزارات  ممثلي  افتقار  إلى  ونظًرا 
الدور، كانت هناك ضرورة مباشرة  وزاراتهم ألداء هذا  من 
الدور على مستوى مجلس  للبيئة تلعب هذا  لوجود وزارة 
التنسيق،  وتحاول  الفجوة  هذه  البيئة  وزارة  وتسّد  الوزراء. 
القضايا  ومتابعة  والمراقبة  البيئية،  السياسات  وصياغة 

والمؤشرات البيئية المختلفة. 

ثانًيا: تكلفة التدهور البيئي وأبعاده 
التنموية

تأتي مصر في المركز 94 في تصنيف مؤشر األداء البيئي 
لعام 2020 من إجمالي 180 دولة بمجموع 43.3 نقطة 
مة في ذلك على المغرب )42.3(، وجنوب  من 1.100 متقدِّ
الشرق  دول  من  ذلك  في  تسبقها  كما   ،)43.1( إفريقيا 
األوسط وشمال إفريقيا تونس )46.7( ولبنان )45.4(، وقد 
وخدمات  الهواء  جودة  مؤشرات  تحّسن  نتيجة  ذلك  تحقق 
مياه الشرب والصرف الصحي، عالوة على انخفاض معدل 
سياسات  إصالح  نتيجة  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات 
المتجددة  الطاقة  استخدامات  في  والتوّسع  الطاقة 

وتحسين كفاءة الطاقة. وعلى الرغم من اإلصالحات التي 
ُأجِريت، فإن مشكالت تلوث الهواء والماء واألرض تؤثر سلًبا 
في البيئة المحلية والوطنية. وكشف تقرير للبنك الدولي2 
 %2.5 تعادل  الصحية  التأثيرات  لهذه  رة  الُمقدَّ التكلفة  أن 
من الناتج المحّلي اإلجمالي لمصر في عام 2017/2016. 
الدقيقة  بالجسيمات  وسّجلت تكلفة تلوث الهواء المحيط 
أعلى  الكبرى  القاهرة  في   PM2.5 نوع  من  العالقة 
التها بمتوسط بلغ 47 مليار جنيه، أي ما يعادل %1.35  معدَّ
عدم مالءمة  تكلفة  وبلغت  اإلجمالي.  المحّلي  الناتج  من 
المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة 39 مليار 

جنيه، أي ما يعادل 1.15% من الناتج المحّلي اإلجمالي.

وخالل العقود الماضية، شهد العالم انخفاًضا في األمراض 
الناجمة  األمراض  في  هائل  ارتفاع  جانب  إلى  المعدية، 
العالمية أن  البيئة، وتقّدر منظمة الصحة  عن تدهور نوعية 
التدهور البيئي كان سبًبا في 420,000 حالة وفاة مبكرة 
إجمالي  من   %20 نحو  يعادل  بما  العربية  المنطقة  في 
القلب  أمراض  البيئي في  التدهور  ب  الوفاة. وتسبَّ حاالت 
الجهاز  والتهابات  اإلسهال،  وأمراض  الدموية،  واألوعية 
التنفسي، والسرطانات، وكانت من أهم المسببات البيئية 
لتلك األمراض تدهور نوعية الهواء، وعدم إمكانية الحصول 
والتعرض  الصحي،  الصرف  وخدمات  النظيفة،  المياه  على 

للنفايات والمواد الكيميائية الضارة.

المستدامة  التنمية  أهداف  من  الثالث  الهدف  ويدعو 
للجميع  الرفاه  وتعزيز  إلى ضمان حياة صحية  السبعة عشر 
بحلول عام 2030. إن تحقيق هذا الهدف ينّص على معالجة 
عبء المرض المّتصل بالبيئة، إذ إن التعرض البيئي واحد من 
البيئي  األثر  وسيصبح  اإلنسان.  لصحة  الرئيسية  المحددات 
الت  في الصحة العامة أكثر أهمية مستقباًل، مع ازدياد معدَّ
وتلوث  المرور،  حركة  بكثافة  تتسم  ما  غالًبا  التي  التحضر 
الحصول على  المساكن، ومحدودية  أحوال  الهواء، وسوء 
خدمات المياه والصرف الصحي، والتلوث الضوضائي، إلى 
التنوع  وفقدان  المناخ  تغّير  سّيما  ال  أخرى  تحّديات  جانب 

البيولوجي. 

2-1 تلوث الهواء والصحة العامة

المحيط  للهواء  للتعّرض  الرئيسية  الصحية  المخاطر  ل  تتمثَّ
لتقييم  وفًقا   ،)PM2.5( الدقيقة  بالجسيمات  الملّوث 
العالمي  العبء  ومشروع  العالمية  الصحة  منظمة  أجرته 
للمرض، في أمراض القلب واألوعية الدموية، أمراض الجهاز 
الرئة.  سرطان  بسبب  واالعتالالت  والوفيات  التنفسي، 
ويعتبر خطر المرض في هذه الحالة نسبًيا، بمعنى أن خطر 
المرض يتناسب مع التعّرض أو عدم التعّرض للهواء المحيط 

.)PM2.5( الملّوث بالجسيمات الدقيقة العالقة
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التعّرض  جّراء  السنوية  المبكرة  الوفيات  متوّسط  ر  ويقدَّ
العالقة  الدقيقة  بالجسيمات  الملوث  المحيط  للهواء 
حالة   12600 بنحو  الكبرى  القاهرة  PM2.5 في  نوع  من 
التعّرض  جّراء  المقدرة  الوفيات  من   %59 وقرابة  وفاة. 
العالقة  الدقيقة  بالجسيمات  الملوث  المحيط  للهواء 
 ،)IHD( القلب  تروية  نقص  أمراض  إلى  ترجع   PM2.5
التنفسي  الجهاز  في  الحادة  االلتهابات  بسبب  و%14 

و%14  الدماغية،  السكتة  بسبب  و%13   ،)ALRI( السفلي 
وسرطان   ،)COPD( المزمن  الرئوي  االنسداد  مرض  بسبب 
التقديرات  هذه  وتستند  الثاني.  النوع  من  والسكري  الرئة 
الملّوث  المحيط  للهواء  للتعّرض  السنوي  المتوسط  إلى 
بنحو  ر  المقدَّ  PM2.5 العالقة من نوع الدقيقة  بالجسيمات 

76 ميكروجراًما/م كما يوّضحه الجدول )1(.

الملوث  المحيط  الهواء  أن  ر  ُيقدَّ الوفيات،  إلى  باإلضافة 
بالجسيمات الدقيقة العالقة من نوع PM2.5 في القاهرة 
الكبرى قد تسبب في نحو 250 مليون يوم قضاها كثيرون 
من  السكري  مرض  ويمّثل   .2017 عام  خالل  المرض  في 
60% من  )نحو  األمراض  نسبة من هذه  أكبر  الثاني  النوع 
عدد أيام المرض( يليه مرض االنسداد الرئوي المزمن بنسبة 
يقضيها  التي  األيام  من  الهائل  العدد  هذا  ويرجع   .%32
الناس مرضى سنوًيا إلى الطبيعة المزمنة لمعظم التأثيرات 
بمرض  يصاب  الذي  الشخص  المثال،  سبيل  فعلى  الصحية. 

المرض  من  يعاني  السكري،  أو  المزمن  الرئوي  االنسداد 
طوال العام. وتقدر التكلفة السنوية للتأثيرات الصحية لتلوث 
في   PM2.5 العالقة  الدقيقة  بالجسيمات  المحيط  الهواء 
القاهرة الكبرى بنحو 45-48 مليار جنيه في 2017/2016 
نسبة  يعادل  جنيه. وهذا  مليار  تقديري قدره 47  بمتوسط 
تتراوح بين 1.3% إلى 1.4% من الناتج المحّلي اإلجمالي 
من  يّتضح  كما   ،%1.35 يبلغ  بمتوسط   2017/2016 في 

الجدول )2(.

جدول )1(
التأثيرات الصحية المقدرة جراء التعرض للهواء المحيط الملوث بالجسيمات الدقيقة PM2.5 )القاهرة الكبرى – 2017(

متوسط الوفيات المرض
السنوية

متوسط عدد األيام التي يقضيها 
الناس في المرض سنويًا )بالمليون(

 )IHD( 74375.9أمراض نقص تروية القلب

16018.6السكتة الدماغية

)COPD( 91277.8مرض االنسداد الرئوي المزمن

2620.11سرطان الرئة   

)ALRI( 17016.2االلتهابات الحادة في الجهاز التنفسي السفلي

655151.3السكري من النوع الثاني 

12569249.9اإلجمالي
المصدر: (البنك الدولي 2019).

جدول )2(
تكاليف التأثيرات الصحية لتلوث الهواء المحيط بالجسيمات الدقيقة PM2.5 )بالمليار جنيه مصري خالل عام )2017/2016(

مرتفع متوسطمنخفض

36.938.339.5تكلفة الوفيات

8.58.78.8تكلفة االعتالل

45.44748.3إجمالي تكلفة التأثيرات الصحية

1.311.351.39نسبة من الناتج المحّلي اإلجمالي 
المصدر: (البنك الدولي 2019).

ومن الجدير بالذكر أن البنك الدولي قد أجرى دراسة مماثلة 
التي  الدراسة األخيرة لعام 2017  أثبتت  1999، وقد  عام 
القاهرة  في  الهواء  جودة  وضع  أن  نتائجها  بعض  ُعَرض 

ن، مما أدى إلى انخفاض عدد الوفيات وانخفاض  قد تحسَّ
تكاليف تدهور جودة الهواء. ويقّدم الجدول )3( مقارنة بين 

نتائج الدراستين. 
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ر متوسط التكلفة السنوية للتأثيرات الصحية المرتبطة  ويقدَّ
مليار   39 بنحو  الصحي  والصرف  الشرب  مياه  بعدم كفاية 

 %1.14 متوسط  تعادل  التكلفة  وهذه   .)5 )الجدول  جنيه 
من الناتج المحّلي اإلجمالي.

2-2 تلوث المياه والصحة العامة

إن مراقبة تلوث المياه في نهر النيل ورصده، أحد المجاالت 
 21 ُأنِشئت  إذ  كبيرة،  إنجازات  الدولة  فيها  قت  حقَّ التي 
محطة رصد لمراقبة جودة مياه النيل وجودة مياه الصرف 
الصناعي التي تصرف مباشرة فيها، ومن المتوقع أن يصل 
عدد محطات الرصد إلى 95 بحلول عام 2030. وباإلضافة 
التي  المنشآت  عدد  في  كبير  انخفاض  حدث  ذلك،  إلى 
السكر  إنتاج  منشآت  خاصة  النيل،  نهر  في  مياهها  تصرف 

والورق، من 27 منشأة إلى 9 منشآت فقط.

المصريين  السكان  من   %98 أن  إلى  التقديرات  وتشير 
أن  إال  الشرب.3  لمياه  إلى مصدر محّسن  الوصول  يمكنهم 
بين  الصحي  الصرف  توفير خدمات  تبايًنا واضًحا في  هناك 
الصحي  الصرف  خدمات  تتوافر  إذ  والريف،  الحضر  سكان 
لنسبة 92.2% من اأُلسر الحضرية مقارنة بـنسبة47% فقط 

األربع  السنوات  مدى  على  ولكن  الريفية.  المناطق  في 
الماضية، انتهى 80 مشروًعا للصرف الصحي، تغطي 414 
يغّطي  أن  المخطط  ومن  جنيه.  مليارات   9 بتكلفة  قرية، 
الريف  سكان  من   %100 الصحي  الصرف  خدمات  توفير 
جنيه  مليار   200 تبلغ  إجمالية  بتكلفة   2030 عام  بحلول 

مصري.4

والتكلفة  بالتأثيرات  ق  يتعلَّ تقييًما  الدولي  البنك  وأجرى 
والصرف  الشرب  مياه  توافر  عدم  على  بة  المترتِّ الصحية 
ن أن عدًدا يبلغ في المتوسط 2.8 مليار يوم  الصحي، وتبيَّ
قضاها كثيرون في المرض، وبلغت حاالت الوفيات 8200 
حالة وفاة في المتوسط خالل عام 2017، كما يّتضح من 
الجدول )4(. ويعكس ذلك بما ال يدع مجااًل للشك جدوى 
المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية بشأن 

زيادة التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب.

جدول )3(
التأثيرات والتكاليف الصحية لتلوث الهواء في مصر )2017-1999(

20171999المكان / البيان
القاهرة الكبرىالقاهرة الكبرى

مليون 
مليون %نسمة

%نسمة

ضون )بالمليون( 17.317.9511.917.63السكان المعرَّ
270الجسيمات الدقيقة العالقة سنويًا )PM10( )ميكروجرام/م3(
76110الجسيمات الدقيقة العالقة سنويًا )PM2.5( )ميكروجرام/م3(

1256918924الوفيات السنوية بسبب الجسيمات الدقيقة العالقة
1.352.1تكلفة الجسيمات الدقيقة العالقة )بنسبة من إجمالي الناتج المحّلي(

المصدر: (البنك الدولي 1999، 2019).

جدول )4(
عدد حاالت الوفيات واأليام التي قضاها الناس في المرض بسبب عدم توافر المياه والصرف الصحي خالل عام 2017

متوسط عدد األيام التي يقضيها الناس في البيان
المرض )بالمليون(

متوسط حاالت الوفيات

3524890أمراض اإلسهال 

0.34193التيفوئيد/الباراتيفوئيد

476308داء البلهارسيا

19500التهابات النيماتودا المعوية

200 التراكوما

االلتهابات الحادة في الجهاز التنفسي 
)ALRI( السفلي

1.58433

27998171اإلجمالي
المصدر: (البنك الدولي 2019).
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ثالًثا: التحديات البيئية الرئيسية

إلنتاج  ونتيجة  الكبير،  واالقتصادي  السكاني  للنمو  نتيجة 
كميات كبيرة من النفايات، تواجه مصر عدًدا من المشكالت 
البيئية الناجمة عن تلوث الهواء والمياه والتربة، وباإلضافة 
الموارد  على  كبيًرا  ضغًطا  الوضع  هذا  ل  يمثَّ ذلك،  إلى 
االقتصادية  الفرص  وبسبب  مصر.  في  المحدودة  الطبيعية 
بعض  في  أة  المهيَّ غير  التحتية  البنية  وظروف  المحدودة 
الت الهجرة من الريف  المناطق، تشهد مصر زيادة في معدَّ

إلى الحضر، مما يضع أعباًء إضافية على البيئة الحضرية.

3-1 جودة الهواء

والتي  مصر،  في  الصعبة  التحّديات  أحد  الهواء  تلوث  يعد 
الجسيمات  إن  العامة.  الصحة  في  كبيًرا  سلبًيا  تأثيًرا  تؤثر 
ملوث  تمّثل   ،PM2.5 نوع  من  خاصة  العالقة،  الدقيقة 
الهواء الخارجي المرتبط عالمًيا بأكبر التأثيرات الصحية، كما 
المتزايدة  لألدلة  االستجابًة  إطار  وفي  أوضحنا.  أن  سبق 
من  جًدا  المنخفضة  التركيزات  مع  الصحية  التأثيرات  على 
الصحة  منظمة  خفضت  العالقة،  الدقيقة  الجسيمات 
الزمن  من  عقد  مدى  على  اإلرشادية  حدودها  العالمية 
إلى متوسط تركيز سنوي يبلغ 10 ميكروجرامات لكل متر 
 PM2.5 نوع  من  العالقة  الدقيقة  الجسيمات  من  مكعب 
و20 ميكروجراًما لكل متر مكعب من الجسيمات الدقيقة 

 .PM10 العالقة من نوع

بجهاز شؤون  الهواء  لرصد جودة  الوطنية  الشبكة  ف  وتتألَّ
البيئة من 108 محطة، وهو ما يعرضه الجدول )6(.

جدول )6(
محطات رصد جودة الهواء في مصر

القاهرة 
الكبرى

صعيد  الدلتااإلسكندرية
مصر

سيناء 
ومدن 
القنال

اإلجمالي

52918209108
المصدر: (جهاز شؤون البيئة، 2021).

الكبرى أكبر مركز حضري وصناعي  القاهرة  وتعّد منطقة 
شخص،  مليون  عشرين  من  أكثر  فيها  يعيش  إذ  مصر،  في 
وتحيط بها الصناعات الثقيلة الرئيسية من الشمال والجنوب، 
النفايات  للتخّلص من  أربعة مواقع  بأكبر  أنها محاطة  كما 
الصلبة في البالد، إذ تنتج نحو 9.5 مليون طن من النفايات 
من  أسطول  أكبر  كذلك  وتمتلك  سنوًيا،  البلدية  الصلبة 
المركبات في مصر، بما في ذلك 1.4 مليون سيارة خاصة 
لنقل الركاب ومئات اآلالف من سيارات األجرة والشاحنات، 
ألكثر  وتمتد  البالد،  في  طرق  شبكة  أكبر  تستخدم  والتي 
يمّثل  الهواء  تلوث  كان  وطالما  كيلومتر.5  آالف   10 من 
مشكلة مزمنة في القاهرة بسبب تزايد السكان، والهجرة 
الريفية غير المنضبطة والتحّضر السريع، ووجود عدد كبير من 
الصناعات الكيميائية والمعدنية والصناعات الثقيلة األخرى 
السكنية،  المراكز  من  بالقرب  العام  للقطاع  المملوكة 
الزراعية  والنفايات  الصلبة  للمواد  السليمة  اإلدارة  ونقص 
والخطرة. وقد تفاقمت هذه المشكالت بسبب عدم كفاءة 

الهياكل اإلدارية المعنية.

بالجسيمات  المحيط  الهواء  لتلوث  السنوي  المتوسط  إن 
الدقيقة العالقة من نوع PM2.5 في القاهرة الكبرى أعلى 
بكثير من التوجيهات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية 
خالل  التركيز  متوسط   )1( الشكل  ويوّضح  الهواء.  لجودة 

جدول )5(
تكاليف التأثيرات الصحية لنقص المياه والصرف الصحي )بالمليار جنيه مصري( لعام 2017/2016 1 

مرتفعمتوسطمنخفض

20.220.228.1تكلفة الوفيات

19.219.227.9تكلفة االعتالل

39.439.456إجمالي تكلفة التأثيرات الصحية

0.751.141.61نسبة من الناتج المحّلي اإلجمالي 

المصدر: (البنك الدولي 2019).

           1 تتضمن تكلفة النظافة العامة.
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.World Bank (2019) :المصدر

شكل )1(:  متوسط التركيزات السنوية للجسيمات الدقيقة العالقة من نوع PM2.5 في القاهرة الكبرى

 u
g/

m
3

فترة 18 عاًما وهو 84 ميكروجراًما/م3 مع أدنى تركيز بلغ 
66 ميكروجراًما/م3 في 2016، وهو ما يتجاوز بكثير معايير 
المكشوف  الحرق  أن  العالمية.6 وقد وجد  الصحة  منظمة 
ألنواع مختلفة من النفايات، وانبعاثات المركبات، والمواد 
الجسيمات  النبعاثات  الشائعة  المصادر  أغلب  العالقة، 

الدقيقة العالقة في القاهرة الكبرى وفًقا للشكل )1(. 

قد  الهواء  ملوثات  أن  متوقع،  هو  كما  المالَحظ،  ومن 
انخفضت في كثير من مدن العالم خالل فترة اإلغالق بسبب 
وباء كورونا المستجد وانخفاض الطلب على وسائل النقل 
المختلفة، فعلي سبيل المثال انخفضت تركيزات ثاني أكسيد 
ومدريد  برشلونة  مدن  في  و%62   50 بنسبة  النيتروجين 
7.2020 العام  في إسبانيا خالل شهري مارس وأبريل من 

ارتباًطا  الهواء  لتلوث  المهّمة  المصادر  هذه  ترتبط  كما 
مباشًرا بانبعاثات الغازات الدفيئة. وتلتزم الحكومة المصرية، 
بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في  طرًفا  بصفتها 
الدفيئة، وقد صاغت  الغازات  انبعاثات  بخفض  المناخ،  تغّير 
إلى  أشارت  التي  وطنًيا  المحددة  مساهماتها  بالفعل 
أن  فيها  وورد  االنبعاثات،  لخفض  إجراءات  اتخاذ  أهمية 
الهدف ”تطوير وتنفيذ برنامج تخفيف قوي وُمْجٍد اقتصادًيا 
ُيحقق تخفيضات مستهدفة مقتَرحة لالنبعاثات بحلول عام 
يأتي  المبادرات الوطنية ذات األولوية  2030“.8 ومن بين 
إنشاء نظام وطني للرصد واإلبالغ والتحقق. وباإلضافة إلى 
ذلك، تعمل الدولة على وضع عديٍد من البرامج التي تتناول 
المستدامة:  للتنمية  استراتيجيتها  من  كجزء  المناخ  تغّير 
2030، بما في ذلك: تحسين السياسات والبنية  رؤية مصر 
المناخ.  تغّير  ومكافحة  الهواء  تلوث  من  للحّد  التحتية 
وبالنظر إلى القواسم المشتركة في معالجة انبعاثات كلٍّ 
فمن  الدفيئة،  والغازات  العالقة  الدقيقة  الجسيمات  من 
المتوقع أن ُتسفر إجراءات مثل تحسين مراقبة االنبعاثات، 
باإلضافة إلى تلك اإلجراءات التي ُتتخذ للتحّكم في تلوث 
الهواء، عن فوائد كبيرة مشتركة على صعيد التخفيف من 
تأثيراتها، خاصة على صعيد المناخ، بما يتماشى مع األهداف 

الوطنية والدولية.

3-2 موارد المياه المشتركة: التعايش مع ندرة 
المياه

تعتمد مصر في مواردها للمياه العذبة على نهر النيل، بنسبة 
تقدر بنحو 97%، مما يجعل األمن المائي ُعرضة بشكل كبير 
ألي تطّورات تحدث في دول المنبع، بما في ذلك التأثيرات 
السنوي  الهطول  متوسط  ويقّدر  المناخ.  لتغّير  المحتملة 
0 مم/ ويتراوح من  18 مم/سنة،  بـنحو  لألمطار في مصر 
سنة في الصحراء إلى 200 مم/سنة في منطقة السواحل 
الشمالية. وتحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه 
النيل سنوًيا. ويبلغ إجمالي موارد المياه المتاحة حالًيا على 
النحو المعتاد لالستخدام في مصر 59.6 مليار متر مكعب/

 34 ، باإلضافة إلي إستيراد مواد غذائية بما يعادل  سنوًيا، 
مليار متر مكعب مياه. بينما تبلغ استخدامات المياه 80.25 
مليار متر مكعب/سنوًيا، باإلضافة إلي إستيراد مواد غذائية 
بين  الفجوة  وُتّسد  مياه.  مكعب  متر  مليار   34 يعادل  بما 
االحتياجات الحالية وتوافر المياه عن طريق تحلية مياه البحر، 
الجوفية  والمياه  الزراعي،  الصرف  مياه  استخدام  وإعادة 

الضحلة، ومياه الصرف المعالجة.9

بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959 بين مصر والسودان، 
مصر.  إلى  النيل  من  مكعب/سنوًيا  متر  مليار   55.5 يتدفق 
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واستندت االتفاقية إلى أن متوسط   تدفق مياه النيل خالل 
متر  مليار   84 بلغ   1959 عام  إلى   1900 عام  من  الفترة 
مكعب في السنة، ومعّدل التبّخر من بحيرة ناصر والفواقد 
تاركة  السنة،  في  مكعب  متر  مليارات   10 بنحو  األخرى 
ص منه  صافي تدفق قدره 74 مليار متر مكعب/السنة، ُخصِّ
18.500 مليار متر مكعب/السنة للسودان و55.5 مليار متر 

مكعب/السنة لمصر. 

الرئيسي  التخزين  مرفق  أسوان  في  العالي  السد  ويعتبر 
على النيل، وقد بدأ تشغيله عام 1968، مما يضمن تحّكم 
مصر في مياه الفيضانات السنوية وتوجيه استخدامها. وقد 
ب بناؤه في تكوين بحيرة ناصر التي يبلغ طولها 150  تسبَّ
كيلومتًرا، ويبلغ متوسط عرضها 12 كيلومتًرا وعمقها 180 
متًرا، مما يجعلها أكبر بحيرة صناعية في العالم. ولها أهمية 
طن   25000-15000 وتنتج  األسماك،  صيد  لصناعة  بالغة 
سنوًيا. ومع ذلك، تعاني البحيرة من ارتفاع معدل التبّخر، إذ 

تفقد 10-11 مليار متر مكعب من مياهها سنوًيا.

منخفض  في  قارون  بحيرة  الزراعي  الصرف  مياه  وُتغّذي 
مياه  تغّذي  كما  ملوحتها.  من  يزيد  مما  بالكامل  الفيوم 
لت إلى هناك  الصرف الزائدة بحيرات وادي الريان التي ُحوِّ
مترابطتين.  بحيرتين  تكوين  إلى  ى  أدَّ عام 1973، مما  منذ 
ومن خليج السويس تتصل قناة السويس بالبحر األحمر عبر 
بحيرة التمساح والبحيرات الُمّرة. وأخيًرا، على الساحل، هناك 
والمنزلة  وإدكو  مريوط  بحيرات  البحيرات:  من  قليل  عدد 
إلى  جنًبا  األخيرتان،  البحيرتان  وهاتان  والبردويل.  والبرلس 
جنب مع بحيرات قارون ووادي الريان، من المواقع األربعة 

فة وفًقا التفاقية رامسار.10 المصنَّ

المشروع  ت  تبنَّ المصرية  الحكومة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
من  االستفادة  تعظيم  بهدف  البحيرات  لتنمية  القومي 
الموارد الطبيعية، وتعزيز العائد االقتصادي وترشيد اإلنفاق 
الحكومي من خالل تكامل األنشطة الحكومية واالستخدام 
األمثل للخبرات واإلمكانيات المتاحة، بهدف تحسين نوعية 
البيئي  النظام  واستعادة  التلوث  مصادر  ومعالجة  المياه 
وزيادة اإلنتاج من الثروة السمكية وتنظيم الضوابط الخاصة 
الصيادين وتحسين ظروف  ورفع كفاءة  بالصيد وتحسينها، 
عملهم، وقد ُطِرح هيكل تنظيمي إلدارة المشروع القومي 
متكامل  وقانوني  هيكلي  إطار  وُوِضع  البحيرات،  لتنمية 
بإطالق  والري  المائية  الموارد  وزارة  تقوم  كما  إلدارتها، 
كميات من المياه العذبة للحفاظ علي التوازن البيئي بهذه 

البحيرات و الحياه البرية.11

المتاحة لمصر خالل عام  المياه  )2( موارد  الشكل  ح  ويوضِّ
2017، ويحظى نهر النيل بأكبر نصيب منها بنسبة %69.2 
عام   80,25 البالغة  المتاحة  المائية  الموارد  إجمالي  من 

 12.2017

وُتعتبر الزراعة أكبر قطاع يستهلك المياه في مصر إذ ُتستخدم 
لري ما يقرب من 3.738 مليون هكتار13 الشكل )3(.

وتزايد إنتاج مياه الشرب من 8.505 مليار متر مكعب في 
2011/2010 إلى ما يقرب من 10.7 مليار متر مكعب في 
السكان في  98% من  لتغطية   )4 )الشكل   2017/2016

شكل )3(: استخدامات المياه 2017 (بالمليار متر مكعب)

المصدر: وزارة الموارد المائية والري.

المصدر: وزارة الموارد المائية والري.

عام  مصر،  في  المتاحة  المياه  موارد   :)2( شكل 
2017 (بالمليار متر مكعب/السنة)

نهر النيل

الشرب والخدمات 

مياه الصرف الزراعي

البخر 

المياه الجوفية الضحلة

الصناعة 

مياه األمطار

الزراعة

المياه الجوفية العميقةمياه الصرف الصحي المعالجة

7.2

4.0

9.5

55.5

1.3

2.5

61.65

2.5

10.7

5.4
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شكل )4(: مياه الشرب المنتجة (بالمليار متر مكعب)

المصدر: مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا والمجلس العربي للمياه، 2019.

6

جدول )7(
نصيب الفرد من موارد المياه العذبة

20182025203020372050السنة
نصيب الفرد سنوًيا من 
المياه )بالمتر المكعب(

585496444387303

المصدر: وزارة الموارد المائية والري، 2013.

إلى  ونظًرا  الريفية.  المناطق  الحضرية 95% في  المناطق 
المياه  توافر  متوسط  انخفض  المتاحة،  الموارد  محدودية 
العذبة للفرد في مصر بشكل مّطرد من نحو 900 م3 للفرد 
في عام 2000 إلى 640 م3 للفرد في عام 2015، ومع 

وضع النمو السكاني في االعتبار، فمن المتوقع أن ينخفض 
نصيب الفرد إلى أقل من 500 م3 وهو ما يقل عن حد ندرة 

المياه المطلق بحلول عام 14.2030

ويشير الجدول )7( إلى أن متوسط نصيب الفرد )من جميع 
بمرور  مصر  في  سينخفض  الممكنة(  العذبة  المياه  موارد 
وتغّير  الموارد  ومحدودية  السكاني  للنمو  نتيجة  الوقت 
المناخ. إذ يشير الجدول إلى دخول مصر فعلًيا مرحلة الشّح 
المائي، وهذا يعني أنه سيكون هناك اعتماد متزايد وحاجة 
مياه  مثل  التقليدية  غير  المياه  موارد  استخدام  إلى  ماسة 
الصحي  الصرف  ومياه  تدويرها  المعاد  الزراعي  الصرف 
رفع  المحالة. ويعني كذلك ضرورة  البحر  المعالجة، ومياه 
للغاية  صارمة  بيئية  وأنظمة  تدابير  وتبني  العام  الوعي 

للحفاظ على الحد األدنى من معايير جودة المياه.15

للتوّسع  استراتيجية  خطة  الدولة  تبّني  إلى  اإلشارة  وتجدر 
في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه 
مة إلى 6 خطط خمسية تمتد من عام 2020  الشرب، ُمقسَّ
وحتى عام 2050، لتوفير طاقة إجمالية 6.4 مليون م3/يوم 
عة 134 مليار جنيه. الخطة الخمسية  بتكلفة إجمالية ُمتَوقَّ
األولى )2020-2025( تغطي إنشاء محطات تحلية بطاقة 
إجمالية 2.866 مليون م3/يوم بمحافظات )مطروح – البحر 
األحمر – جنوب سيناء – اإلسماعيلية – بورسعيد – السويس – 

الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة(.16

ودلتاه،  النهر  يواجهها  التي  الوشيكة  التحّديات  بين  ومن 
بناء سد النهضة اإلثيوبي الكبير، وهو سد ضخم مبني على 
أعالي النيل األزرق الذي يمّد مصر بنسبة كبيرة من حّصتها 
من المياه. وعلى الرغم من عدم مشاركة مصر في عملية 
التعاون مع  التخطيط للسد أو تنفيذه، فإنها وافقت على 
دولية  استشارية  مكاتب  تكليف  في  والسودان  إثيوبيا 
إلجراء الدراسات الفنية الالزمة لتقييم تصميم السد وتأثيره 

في بلدي المصب، إال أنَّ هذه الدراسات لم ُتستكَمل بعد 

أكدت  وقد  لي.  األوَّ التقرير  بشأن  االختالفات  إلى  نظًرا 
وملئه  السد  تشييد  في  تقدم  أي  أن  المصرية  الحكومة 
البلدان  بين  اآلراء  توافق  مبنًيا على أساس  يكون  أن  يجب 
الثالثة بخصوص تصميم السد، وتأثيره في السودان ومصر، 
اتفاٍق  إلى  التوّصل  وُيعّد  تشغيله.  وقواعد  الخزان،  وملء 
الرامية  بشأن هذه القضية عنصًرا مهًما في مساعي مصر 
ضمان  فيها  بما  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  إلى 
توافر المياه وخدمات الصرف الصحي )الهدف السادس من 

أهداف التنمية المستدامة(. 
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ومن المتوقع أن تؤّثر عملية ملء السد تأثيًرا خطيًرا في مدى 
توافر المياه بمصر، كما ستؤّدي إلى خفض نصيب الفرد من 
االقتصادية،  األنشطة  مختلف  في  ستؤثر  ثمَّ  ومن  المياه، 
”غير  نحٍو  السد على  إثيوبيا خزان  وال سّيما في حالة ملء 
متعاون“. وحال استغرقت عملية الملء خمس سنوات، كما 
خططت إثيوبيا، سيزيد معدل النقص التراكمي لمياه السد 
عة على مدى عدة  92 مليار م3، موزَّ العالي بأسوان إلى 
سنوات. وكذلك، سرعان ما سينخفض منسوب المياه في 

بحيرة ناصر إلى 147م، فيتعّذر تعويض الفاقد من المياه.

اإلثيوبي  النهضة  سد  لملء  سيكون  ذلك،  على  وعالوة 
من  العالي  السد  إنتاج  في  سلبي  تأثير  وتشغيله  الكبير 
الطاقة الكهرومائية. فمثاًل، حال استغرقْت عملية ملء سد 

النهضة خمس سنوات، ستصل التكلفة المرتبطة بانخفاض 
إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية بعد عشر سنوات 
من عملية الملء إلى نحو 4.16 مليار دوالر، مما يعيق قدرة 
على  ميسورة  بتكلفة  الجميع  حصول  ضمان  على  مصر 
خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة )الهدف السابع من 

أهداف التنمية المستدامة(. 

وُتستخدم المياه إلنتاج 12726 جيجاواط/ساعة من الطاقة 
من   %6.5 تمثل   2018/2017 لبيانات  وفًقا  الكهرومائية 
الطاقة  قدرات  إجمالي  ويبلغ  المولدة.  الكهرباء  إجمالي 
العالي  السد  ويحظى  ميجاواط،   2832 الكهرومائية 

بالنصيب األكبر17 كما هو موضح في الجدول )8(. 

جدول )8(
محطات الطاقة المائية في مصر

سنة التشغيلالقدرة المركبة )ميجا واط(محطة توليد الطاقة المائية

21001967السد العالي 

2801960سد أسوان )1( 

2701986سد أسوان )2(  

861993إسنا  

642008نجع حمادي 

322018أسيوط  
المصدر: الشركة القابضة لكهرباء مصر، 2017.

تعتبر جودة مياه نهر النيل جيدة في الغالب مقارنة بالمعايير 
الوطنية. 

أنظمة  والجوفية من خالل  السطحية  المياه  وُترصد جودة 
شبكات الرصد والمتابعة التابعة للوزارات التالية:

من •  والري  المائية  الموارد  وزارة  شبكة  ن  تتكوَّ
)النيل  على  تقع  السطحية  المياه  لرصد  موقًعا   232
 203 إلى  باإلضافة  الرئيسية(  والمصارف  والقنوات 

مواقع لرصد جودة المياه الجوفية.
لرصد •  موقًعا   154 من  الصحة  وزارة  شبكة  ن  تتكوَّ

قنواته  وبعض  وفرعيه  النيل  على طول  المياه  جودة 
الفيوم  بمحافظة  20 موقًعا  إلى  باإلضافة  الرئيسية، 

على طول قناة بحر يوسف.
ن شبكة جهاز شؤون البيئة من 69 موقًعا للرصد •  تتكوَّ

على النيل.
التي  الثغرات  من  عديد  يوجد  البيئة،  شؤون  لجهاز  ووفًقا 
يتعين معالجتها من أجل تحسين كفاءة هذا النظام، وهي18:

التركيز فقط على معايير جودة المياه التقليدية، مثل • 
األكسجين  ومتطلبات  الذائبة،  الصلبة  المواد  مجموع 
عن  البيانات  تتوافر  وال  والبيولوجية،  الكيميائية 

الثقيلة  )مبيدات اآلفات والمعادن  الدقيقة  الملوثات 
والهيدروكربونات(.

التركيز على إجراء التحليل التقليدي للمياه، وال يجرى • 
لإلشارة  الحّية  والكائنات  واألسماك  الرواسب  تحليل 

إلى وجود الملوثات الدقيقة وتركيزاتها.
الرصد •  بروتوكوالت  تنسيق  إلى  ملحة  حاجة  هناك 

طرق  القياس،  طرق  العينات،  أخذ  )تقنيات  والمراقبة 
ضمان الجودة، وغيرها( عبر الوزارات المختلفة من أجل 
دعم عقد المقارنات بين البيانات الواردة من الوزارات 

المختلفة والتحقق من دقتها.
هناك حاجة إلى مزيد من التعاون بين الوزارات لتبادل • 

بيانات الرصد لتعظيم الفوائد منها.

وقد يكون من الضروري النظر إلى دمج المكونات المختلفة 
جودة  لرصد  موّحد  وطني  نظام  مظلة  تحت  النظام  لهذا 
تتناول  تقارير  إصدار  على  قادًرا  يكون  ومراقبتها،  المياه 

جودة المياه على المستوى الوطني.

ولحماية المياه العذبة من التلوث بوجه عام ومن النفايات 
البيئة  شؤون  جهاز  يطّبق  خاص،  بوجه  الصناعية  السائلة 
على  الصناعية  المنشآت  وإجبار  القانون  إلنفاذ  برنامًجا 
االمتثال له، يركز على فصل النفايات السائلة الصناعية عن 
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)EPAP( برنامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر :)اإلطار )1

ــك  ــر، وبن ــاء والتعمي ــي لإلنش ــك الدول ــي، والبن ــك الدول ــا: البن ــا فيه ــة، بم ــارف اإلنمائي ــن المص ــة م ــع مجموع ــاون م بالتع   •
ــي،  ــة األلمان ــك التنمي ــي، وبن ــة للتعــاون الدول ــة الياباني ــة، والوكال ــة الفرنســية للتنمي ــك الوكال ــي، وكذل االســتثمار األوروب
واالتحــاد األوروبــي، نجــح كٌل مــن جهــاز شــؤون البيئــة والبنــك األهلــي المصــري فــي وضــع نظــام تمويلــي للتحكــم فــي 
ــذ البرنامــج علــى ثــالث مراحــل بإجمالــي تمويــل يعــادل نحــو 208 مالييــن دوالر أمريكــي  التلــوث الصناعــي وتنفيــذه. وقــد ُنفِّ

ــورو.  ــون ي و160 ملي
ــى  ــوث يدفعهــا إل بة للتل ــا للشــركات الُمســبِّ ــت حافــًزا قوًي ل ــة، ومثَّ ــة للمنشــآت الصناعي ــالٍت جاذب ــة تموي أتاحــت هــذه اآللي   •
ــرة، 20% منهــا علــى  ــة بشــروط ميسَّ ــن حزمــة تمويلي م المشــروع للمســتخدمين النهائيي ــة. وُيقــدِّ ــال للتشــريعات البيئي االمتث
د الشــركة  ســبيل الِمَنــح و80% علــى هيئــة قــروض تجاريــة. وحــال كان التنفيــذ مرضًيــا وفًقــا لتقييــم جهــاز شــؤون البيئــة، ُتســدِّ
المســتفيدة مبلــغ القــرض التجــاري للبنــك التجــاري )البنــك األهلــي(، وهكــذا يمكــن اعتبــار نســبة الـــ20% منحــة تعتمــد علــى 

ى ذلــك إلــى انخفــاض ملحــوٍظ فــي كميــات التلــوث المنبعثــة مــن تلــك الشــركات.  حســن األداء، وقــد أدَّ

.(EPAP) المصدر: سمير موافي وميسون علي، فريق مشروع برنامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر

شكل )5(: معايير جودة المياه في منطقة القاهرة الكبرى

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2018.

)mg/liter(

األكسجين الحيوي الممتص األكسجين الكيميائي الممتص مجموع المواد الصلبة الذائبة

القانون  تطبيق  المنزلية، كما يوجب  الصحي  الصرف  مياه 
الصناعي  الصرف  مياه  تكون  حتى   1982 لسنة   48 رقم 
للمعايير  مطابقة  المائية  المسطحات  في  ُتصرف  التي 
 129 نحو  يوجد  القانون. كما  عليها هذا  نّص  التي  البيئية 
بينها  من  فروعه،  أو  النيل  نهر  طول  على  صناعية  منشأة 
102 منشأة صناعية تصّب بشكل مباشر أو غير مباشر قرابة 

)2 مليار متر مكعب/السنة( في نهر النيل. 

وقد أوقفت 75 من هذه المنشآت تصريفها بالكامل بتفريغ 
إجمالي 547 مليون متر مكعب، في حين أن منشآت أخرى 
تصرف وفًقا للقانون رقم 1982/48 بشأن حماية نهر النيل 
 1994/4 رقم  والقانون  التلوث  من  المائية  والمجاري 
لحماية البيئة. وتلتزم المنشآت المخالفة بتنفيذ خطة عمل 
المنشآت  ضد  قانونية  إجراءات  خذت  واتُّ البيئي  لالمتثال 

البنك  يمّوله  الذي  البرنامج  م  قدَّ وبالتوازي،  المخالفة.19 
آخرون،  تنمية  األوروبي، وشركاء  االستثمار  وبنك  الدولي، 
الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية للمساعدة على 
مشروع   :)1( )اإلطار  البيئي  االمتثال  عمل  خطط  تنفيذ 

البرنامج المصري لمكافحة التلوث(.

بوزارة  ومراقبتها  المياه  جودة  رصد  لمحطات  ووفًقا 
الصحة، يعرض الشكل )5( معايير جودة المياه في منطقة 
انحرافات طلب األكسجين  الكبرى، والذي يوّضح  القاهرة 
الكيميائي عن المعايير الوطنية بعد عام 20.2013 وعالوة 
على ذلك، فإن قياسات جودة المياه في بحيرة ناصر ضمن 
الحدود المسموح بها )األكسجين الكيميائي الممتص 9.6 
ملجم/لتر، األكسجين الحيوي الممتص 5.5 ملجم/لتر( في 

عام 21.2016
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مصر  استراتيجية  تحقيق  إلى  الدولة  َسْعي  إطار  وفى 
تضمن  لتنفيذ مشروعات مختلفة  الحكومة  ُتخّطط   ،2030
موارد  توافر  وزيادة  المياه،  لموارد  الفّعال  االستخدام 
للمياه العذبة، وتحسين جودة المياه. ويشمل ذلك التوسع 
الترع  تبطين  ومشروعات  المياه،  استخدامات  إعادة  في 
والمصارف وتغطيتها، للحفاظ على جودة المياه التي يعاد 
استخدامها وحماية البيئة من التلوث والحفاظ على الصحة 
المياه  لتقليل فاقد  الري  العامة، ومشروعات تطوير طرق 
وزيادة اإلنتاجية، وكذا التوّسع في تحلية مياه البحر والمياه 

الجوفية، كما ورد سابًقا. 

الترع  تبطين  على  العمل  خالل  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
والمصارف المشار إليها وتغطيتها، تبّنت الحكومة المصرية 
ورفع  وتبطينها  المتعبة  الترع  لتأهيل  القومي  المشروع 
كفاءتها على مستوى الجمهورية، والذي جاء للتغلب على 
الترع،  لنهايات  المياه  وصول  بضعف  المتعلقة  التحّديات 
والتي أثرت في أعمال الري واإلنتاجية الزراعية والمستوى 
التأثير  عن  فضاًل  شكواهم،  وكثرة  للمزارعين  المعيشي 
في البيئة وصحة الكائنات الحية، إذ يهدف هذا المشروع 
من  المائية،  الموارد  من  االستفادة  تعظيم  إلى  القومي 
خالل ترشيد استخدامها، باإلضافة إلى حل مشكلة توصيل 
المياه لنهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيعها، ومن ثمَّ 
عالوة  المزارعين،  وإنهاء مشكالت  الزراعية  اإلنتاجية  زيادة 
على أن هذا المشروع ُيعَتبر من المشروعات كثيفة العمالة 
نسبة  وتقليل  البطالة  نسبة  خفض  إلى  سيؤّدي  والذي 
يعّزز  بما  الترع  للخارج، وخلق مساحات على جانبي  الهجرة 
من قدرة الطرق على استيعاب حركة المركبات والحّد من 
نمو الحشائش. ويهدف المشروع إلى تبطين 20 ألف كم 

من الترع خالل أربع سنوات في 20 محافظة.22

إلى  وإدارتها   2050 المياه  تنمية  استراتيجية  وتسعى 
األمن  تحقيق  ضمان  هو  واحد،  استراتيجي  هدف  تحقيق 
للموارد  المتكاملة  اإلدارة  نهج  أساس  على  لمصر  المائي 
تنمية موارد   )1 ركائز، هي:  أربع  على  يقوم  الذي  المائية 
المياه  على  الحفاظ   )2 التقليدية.  وغير  التقليدية  المياه 
الزراعة  في  المياه  الستخدام  المضافة  القيم  وتعظيم 
والصناعة والمنازل. 3( تحسين جودة المياه. 4( تعزيز البيئة 
المواتية من أجل اإلدارة المتكاملة للموارد المائية. كما لم 
ُتغِفل االستراتيجية أيًضا التأثيرات المحتملة لتغّير المناخ في 
التغيرات في معدل هطول  والتي تشمل  المائية  الموارد 
وارتفاع  النيل،  بنهر  المياه  تدفق  في  ستؤثر  التي  األمطار 
النيل، بما في  البحار مما سيؤثر سلًبا في دلتا  معدل مياه 
والزيادة  المحاصيل،  إنتاجية  وانخفاض  التربة  تمّلح  ذلك 
التي من شأنها  المائية  الموارد  تبّخر  المحتملة في معدل 
المياه في  الطلب على  وزيادة  المياه،  توافر  تقلل من  أن 

قطاع الزراعة.23

3-3 إدارة النفايات الصلبة

رئيسية في  بيئية  قضية  ل  تمثِّ النفايات  إدارة  كانت  طالما 
إلى  النفايات  إلنتاج  المتزايدة  الت  المعدَّ وترجع  مصر. 
والتغّيرات  االستهالك،  أنماط  في  والتغّير  السكاني  النمو 
التكنولوجيا  مستوى  وانخفاض  النفايات،  خصائص  في 
المستدام،  التمويل  ونقص  منها،  للتخّلص  المستخدمة 
وهذا يمّثل تحّدًيا كبيًرا تواجهه الحكومة المصرية. وعالوة 
على ذلك، ومع تنّوع مصادر النفايات باإلضافة إلى ارتفاع 
الت النفايات الخطرة، والنفايات اإللكترونية، ونفايات  معدَّ
النفايات  إدارة  تحّديات  تعقيد  درجة  فإن  والهدم،  البناء 
أصبحْت تتجاوز قدرة عديد من السلطات المحلية، من ناحية 
ى إلى  التمويل والتكنولوجيا والسلطة المؤّسسية، مما أدَّ
وصحة  الحياة،  جودة  على  مسبوقة  غير  سلبية  تداعيات 
اإلنسان، وموارد المياه العذبة، والبيئة المحلية. ومع النمو 
المّطرد للسكان، تزداد كمية النفايات الصلبة أيًضا، وتتفاقم 

تلك المشكالت.

وتندر البيانات الموثوقة عن توليد النفايات الصلبة ومكّوناتها، 
والبيانات التي ُجمعت من مصادر مختلفة غير مّتسقة، مما 
التحّدي.  لهذا  الحقيقي  الحجم  تحديد  الصعب  من  يجعل 
90 مليون طن  البيانات المتاحة، تنتج مصر نحو  وبناًء على 
من النفايات الصلبة سنوًيا، منها 20 مليون طن من النفايات 
9(. ومن إجمالي النفايات البلدية،  الصلبة البلدية )الجدول 
ُيجمع 64% فقط، بينما يتراكم الباقي في مقالب النفايات 

غير القانونية.24

جميع  على  المبذولة  المكّثفة  الجهود  من  الرغم  وعلى 
المستويات، مثل ما تقوم به هيئات النظافة وأجهزة اإلدارة 
المحلية، وبعض شركات القطاع الخاص، والقطاع غير الرسمي 
فإن التوّصل إلى حلول لمشكالت إدارة النفايات الصلبة ال 
من  االنتقال  دراسة  وينبغي  طويل.  طريق  أمامه  يزال 
تعزيز  جانب  إلى  الدّوار،  االقتصاد  إلى  الخّطي  االقتصاد 
تقليل  أجل  من  المستدامة  واإلنتاج  االستهالك  أنماط 
كمية النفايات الناتجة وطبيعتها. ويجب أن يأخذ أي نظام 
الهرمي  التسلسل  مكّونات  جميع  االعتبار  في  لإلدارة 
تدويرها  وإعادة  ونقلها  جمعها  من  بدًءا  النفايات،  إلدارة 
إلى  باإلضافة  منها.  النهائي  التخلص  وحتى  ومعالجتها 
”من  مبدأ  لتبّني  النفايات  إدارة  هيكل  إصالح  يجب  ذلك، 
والتخطيط  المالية،  االستدامة  وتعزيز  الثمن“،  يدفع  ث  ُيلوِّ
االستراتيجي، والال مركزية، وبناء قدرات السلطات المحلية، 
ووضع الحوافز السوقية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
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النفايات  تزال الجهود المبذولة لتنظيم مجتمع جامعي  وال 
وتقنينه ودعمه واالرتقاء به متوقفة منذ عقود. عالوة على 
ذلك، فإن تعزيز القدرة على إنفاذ القانون من شأنه أن يقلل 
والطبية  الصناعية  النفايات  إلدارة  القانونية  غير  الممارسات 
الخطرة. وأخيًرا وليس آخًرا، يجب المسارعة بمعالجة المشكلة 
األبدية، وهي عدم توافر بيانات النفايات الصلبة، وقد يكون 
إلتاحة  الة  فعَّ أداة  إلكتروني  معلومات  نظام  استخدام 
لصانعي  األساسية  المعلومات  وتوفير  الموثوقة  البيانات 
السياسات ومقّدمي الخدمات من القطاع الخاص والجمهور. 

3-3-1 النفايات الصلبة البلدية

مستوى  باختالف  المتوّلدة  الصلبة  النفايات  كمية  تختلف 
التقديرات  المعيشة في أي مجتمع. وبالنسبة لمصر، تشير 
إلى أن معدل توليد النفايات يتراوح من 0.03 كجم للفرد 
في اليوم في المناطق الريفية إلى 0.8 كجم للفرد في 
1.5 كجم  إلى  يصل  أن  يمكن  أنه  إال  القاهرة،  اليوم في 
للفرد في اليوم في الفنادق والمنتجعات السياحية. وهذه 
من  عديد  في  متشابهة  ولكنها  نسبًيا  منخفضة  الِنسب 

البلدان النامية.25 

تتشّكل تركيبة النفايات البلدية نتيجة عوامل مثل مستوى 
تنتج  إذ  واإلنتاج،  االستهالك  وأنماط  االقتصادية  التنمية 
من  نسبة  أكبر  السكان  من  المنخفض  الدخل  ذات  الفئات 
مخلفات  من  رئيسي  بشكل  )تتكون  العضوية  النفايات 
الصلبة  والمواد  والبالستيك  الورق  أن  حين  في  الطعام(، 
الفئات ذات  النفايات في  نسبة من  أعلى  تشّكل  األخرى 
 )6( الشكل  ويوّضح  الحضرية.  بالمناطق  المرتفع  الدخل 
تكشف  والتي  مصر،  في  البلدية  الصلبة  النفايات  تركيبة 

عن نسبة عالية من المواد العضوية. ويمكن تقليل النفايات 
عضوًيا  مفيدة  منتجات  إلى  تحويلها  أو  الرطبة  العضوية 
مثل األسمدة العضوية )السماد( أو محّسنات التربة، وإنتاج 

الطاقة، وصنع أعالف للحيوانات.

الضارة  البيئية  التأثيرات  لغالبية  الجذرية  األسباب  ترجع 
واستعادة  جمع  إلى  الصلبة  النفايات  إدارة  عن  الناتجة 
غير  أو  التدوير بشكل غير مالئم  القابلة إلعادة  غير  العناصر 
كامل، فضاًل عن التخّلص من النفايات الخطرة مجتمعة دون 
فصلها. وتتراوح نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات 
مما   ،%80  - 40 بين  مصر  في  النفايات  لجمع  موثوقة 
الشوارع، وامتالء صناديق  النفايات في  تراكم  إلى  يؤدي 
القمامة في المدن، وظهور مقالب النفايات غير القانونية، 
والحرق المكشوف. وقد أّدى ذلك إلى مشكالت شديدة 
العضوية  المواد  تحلل  عن  وينتج  العامة.  والصحة  للبيئة 
نشوب  إلى  يؤدي  مما  ذاتًيا  يشتعل  قد  الذي  الميثان  غاز 
ذلك  مساهمة  إلى  باإلضافة  انفجارات،  حدوث  أو  حرائق 
العمليات  تنتج  ما  ودائًما  الدفيئة.  الغازات  انبعاثات  في 
البيولوجية والكيميائية التي تحدث داخل مقالب النفايات 
المياه  تلوث  التي  العصارة  من  كبيرة  المكشوفة كميات 
تلك  داخل  آلخر  وقت  من  الحرائق  تنشب  كما  الجوفية. 
تلوث  في  يسهم  دخاًنا  يوّلد  مما  المكشوفة،  المقالب 
والفئران  الطيور  الطعام  فضالت  تجذب  وكذلك،  الهواء. 
والتي  النفايات  مقالب  إلى  األخرى  والحيوانات  والذباب 
المناطق  الذين يعيشون في  البشر  قد تنقل األمراض إلى 
القريبة.26 وتشير التقديرات إلى أن ممارسات إدارة النفايات 
تأثيرات  إلى  وتؤدي  المستوى،  ضعيفة  المحلية  الصلبة 
ف االقتصاد المصري نحو 0.2% من الناتج  صحية ضارة ُتكلِّ

المحّلي اإلجمالي.27

جدول )9(
إنتاج النفايات الصلبة

نوع النفايات
الكمية )بالمليون طن(

2001200620122016

14.5172120نفايات بلدية       

3.54.645.8نفايات البناء والهدم   

23.527.53031نفايات زراعية   

4.254.7564.9نفايات صناعية               

0.54نفايات خطرة    

0.120.150.280.52نفايات الرعاية الصحية    

1.75232الحمأة والوحل                

20302525نفايات التجريف                    

67.128689.2890.76اإلجمالي           
المصدر: (جهاز شؤون البيئة، 2016) - (وزارة الدولة لشؤون البيئة، 2013).
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شكل )6(: تركيبة النفايات الصلبة البلدية في مصر

.World bank (2002) :المصدر

بأسلوب  العضوي  السماد  إنتاج  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
التحّلل الهوائي المكشوف كان يستخدم لعقود كمعالجة 
 65 وتوجد  البلدية.  الصلبة  النفايات  من  العضوي  للجزء 
مصر،  أنحاء  جميع  في  العضوي  السماد  إلنتاج  منشأة 
التسعينيات، ولكن لم يعد يعمل منها  الحكومة منذ  بنتها 
بسبب  ضعيًفا  المصانع  هذه  أداء  وكان  قليل.  عدد  إال 
استخدام  إلى  باإلضافة  وتشغيلية،  ومالية  فنية  عوامل 
النفايات المختلطة التي تنتج سماًدا منخفض الجودة. ويعّد 
لمعالجة  آخر  خياًرا  النفايات  من  الُمسَتخلص  الوقود  إنتاج 
النفايات  من  العضوية  المكونات  على  ويحتوي  النفايات، 
للتحّلل  القابلة  والنفايات  البالستيك  مثل  البلدية  الصلبة 
حالًيا  وُيسَتخدم  حبيبات.  صورة  في  والمضغوطة  الحيوي 
النفايات، جنًبا إلى جنب  في مصر الوقود المستخلص من 
صناعة  في  تقليدي  غير  كوقود  الزراعية،  المخلفات  مع 
اإلسمنت، وهو فّعال كونه أقل من ناحية كثافة الكربون 
ويمكن أن يوّفر إمكانات الحصول على عائدات كربون في 
إطار سوق الكربون العالمية. عالوة على ذلك، تلعب صناعة 
النفايات  تحدي  على  التغلب  في  مهًما  دوًرا  اإلسمنت 
البلدية  الصلبة  النفايات  مشكالت  حّل  ويمكن  مصر.  في 
تلزم شركات  الزراعية من خالل اعتماد سياسة  والمخّلفات 
الُمسَتخلص  الوقود  من  مئوية  نسبة  باستخدام  اإلسمنت 
وتشمل  أفرانها.  في  الحيوية  الكتلة  ووقود  النفايات  من 
بديل  كوقود  استخدامها  يمكن  التي  التقليدية  النفايات 
المستهلكة،  أو  القديمة  اإلطارات  اإلسمنت  قمائن  في 
والبالستيك غير القابل إلعادة التدوير، والمنسوجات وبقايا 
المياه  معالجة  محطات  من  المستخرجة  والحمأة  الورق، 

والصرف الصحي.

دون  البلدية  الصلبة  النفايات  من  التخلص  مرافق  وتعتبر 
المستوى، إذ ال يجري التخلص إال من نسبة 2% فقط من 
نفايات صحية ومتطّورة. وفي  الدولة في مدافن  نفايات 
لطمر  موقًعا   53 البيئة  شؤون  جهاز  د  حدَّ  ،2011 عام 
النفايات. ومع ذلك، وبسبب نقص الموارد، لم ُينَشأ إال عدد 
 24 قليل من هذه المدافن، ويجري التخطيط حالًيا إلنشاء 

مدفًنا صحًيا في محافظات مختلفة. 

من الواضح أن إدارة النفايات عملية معقدة نسبًيا، إذ تقع 
الوزارات  من  مختلفة  مجموعة  عاتق  على  ذلك  مسؤولية 
النفايات  تزال مسؤولية إدارة  والمحافظات واألجهزة. وال 
مة بين وزارة الدولة لشؤون البيئة، متمثلة في  الصلبة ُمقسَّ
جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووزارة التنمية المحلية ووزارة 
والموارد  الري  ووزارة  والسكان  الصحة  ووزارة  اإلسكان 
التجارة  ووزارة  األراضي  واستصالح  الزراعة  ووزارة  المائية 
ى هذا  والصناعة، ووزارة المالية ووزارة االستثمار. وقد أدَّ
وازدواجية  المؤسسية،  والمسؤوليات  األدوار  تداخل  إلى 
الجهود وضعف الُمساَءلة. وقد يسهم قانون تنظيم إدارة 
 ،2020 لسنة   202 القانون  مؤخًرا،  صدر  الذي  المخلفات 
في تحديد األدوار لمختلف الجهات العاملة في منظومة 

إدارة المخلفات على المستوى الوطني.

وتعمل وزارة البيئة، من خالل جهاز شؤون البيئة التابع لها، 
ومؤخًرا من خالل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على وضع 
سياسة إدارة النفايات وهيكل التعريفة وتعزيز دور القطاع 
االستراتيجية  لتنفيذ  التوجيه  تقديم  جانب  إلى  الخاص، 
لوزارة  المساعدة  وتقديم  الصلبة،  النفايات  إلدارة  الوطنية 
الصلبة  للنفايات  الرئيسية  الخطط  لوضع  المحلية  التنمية 
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الوزارة  تلعب  كما  المختلفة،  المحافظات  مستوى  على 
تجمع  ذلك،  إلى  وباإلضافة  القانون.  إلنفاذ  الرقابي  الدور 
وعدد  والوطنية  الدولية  الخاصة  الشركات  من  مجموعة 
من صغار المقاولين وهيئات النظافة والتجميل في بعض 

المحافظات النفايات وتنقلها إلى مرافق المعالجة.

السياسات  وضع  عن  فمسؤولة  المحلية  التنمية  وزارة  أما 
التحديد،  وجه  على  البلدية  الصلبة  بالنفايات  المتعلقة 
وتعمل مباشرة مع المحافظات المسؤولة عن تنفيذ هذه 
السياسات على أرض الواقع.28 وتتولى السلطات المحلية 
البلدية  الصلبة  النفايات  تقديم خدمات جمع  كبير  إلى حد 
في معظم المحافظات، والتي تفتقر في كثير من الحاالت 
واإلدارة  والرصد  الالزمة  والموارد  الجيد  التخطيط  إلى 
الخاص  القطاع  إشراك  أدى  أخرى،  ناحية  ومن  السليمة. 
في السوق المصري إلى نشوء عديد من المشكالت نتيجة 
ضعف القدرات المطلوبة إلدارة عقود القطاع الخاص على 

المستويات المحلية.

وتعتبر مشكلة نقص التمويل للنظام الرسمي إلدارة النفايات 
تقرير الشبكة  وخُلص  المشكالت.  أهم  من  البلدية  الصلبة 
إدارة  والخبرات بخصوص  المعلومات  لتبادل  اإلقليمية 
العربي  والمغرب  المشرق  شبكات  في  النفايات الصلبة 
تكلفة  بين   %35 بنسبة  التمويل  في  فجوة  وجود  إلى 
تشغيل نظام إدارة النفايات الصلبة البلدية الحالّي في مصر 
المفروضة.29  الرسوم  خالل  من  ُجمعت  التي  واإليرادات 
ح لإلدارة المحلية بفرض رسوم  ولتيسير دفع هذه المبالغ، ُصرِّ
الكهرباء.  فواتير  على  الصلبة  النفايات  جمع  على  إضافية 
وعلى النقيض من ذلك، في حالة خدمات النفايات األخرى، 
يعّد إلقاء النفايات المنزلية بشكل غير قانوني وسيلة لتجّنب 
دفع الرسوم المفروضة على مطامر النفايات. وتدفع هيئة 
لتستخدمها  المحلية  لإلدارة  المحصلة  اإليرادات  الكهرباء 

في إدارة النفايات على المستوى المحّلي.

ويجب اإلشارة إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي 
مبادئ  من  مجموعة  يعّزز   2020 عام  في  مؤخًرا  صدر 
أن  ث  الملوِّ ”على  مبدأ  مثل  للنفايات  المتكاملة  اإلدارة 
يعّزز  كما  للمنتج“،  الممتدة  ”المسؤولية  ومبدأ  يدفع“، 
وإعادة  النفايات،  تولد  من  الحّد  مبادئ  الجديد  القانون 
االستدامة  مبدأ  تحقيق  على  عالوة  وتدويرها.  استخدامها 
المالية للنظام، والذي كان واحًدا من أهم التحّديات على 

مدار السنوات الماضية.

في  االستثمار  من  النفايات  إدارة  برامج  تزيد  أن  ويجب   
قضايا االتصال والتعليم والوعي العام وبناء القدرات. وقد 
ق إلى حد  ثبت أن مزيًدا من النجاح في إدارة النفايات يتحقَّ
من  قدر  أعلى  ولتحقيق  الجمهور.  كبير من خالل مشاركة 
المشاركة، يتعّين تحقيق القبول العام عبر االتصال المناسب 
ال  ولذلك،  والجمهور.  النفايات  إدارة  بين مقّدمي خدمات 
مفّر من تضمين التعليم البيئي في المدارس لتطوير الوعي 

مع  حالًيا  البيئة  وزارة  وتتعاون  العام.  المستوى  على 
عديد  بتنفيذ  والتعليم  التربية  ووزارة  العالي  التعليم  وزارة 
رة  الُمقرَّ المناهج  في  البيئية  القضايا  لدمج  المبادرات  من 

بالمدارس ومؤسسات التعليم العالي.

غير  كامل  قطاع  لديها  مصر  أن  إليه  باإلشارة  الجدير  ومن 
بإعادة  والقائمين  التقليديين  النفايات  رسمي من جامعي 
 96000 نحو  من  ن  المكوَّ القطاع  هذا  وُيشَتهر  التدوير، 
النفايات  جمع  خدمات  من  كثير  توفير  في  بدوره  شخص 
من  عديٌد  ويدير  الكبرى.  القاهرة  في  خاصة  الرسمية  غير 
إلعادة  عائلية  شركات  أيًضا  القطاع  هذا  في  العاملين 
من  معينة  أنواع  )مثل  معينة  مواد  وتستهدف  التدوير، 
ُتجمع  ذلك(،  إلى  وما  والمنسوجات  والمعادن  البالستيك 
في  معالجتها  تعاد  أو  بالُجملة،  لآلخرين  ذلك  بعد  وُتبـاع 
وعلى  أعلى.  قيمة  ذات  مواد  إلى  لتحويلها  الموقع 
على   %4 تتجاوز  ال  التدوير  إعادة  مستويات  أن  من  الرغم 
إلى  الرسمي  غير  القطاع  وصل  فقد  الوطني،  المستوى 
معّدالت استرداد عالية )تصل إلى 80%( ألن مهارة إعادة 
هذا  في  العاملين  عيش  لكسب  ضرورية  تعتبر  التدوير 
المنظمات  قليٌل من  عدٌد  نشأ  ذلك،  القطاع. وعالوة على 
غير الحكومية في قطاع النفايات غير الرسمي في العقود 
الرسميين.  العمال غير  األخيرة، مما يعّزز من مصالح هؤالء 
ومع ذلك، تعاني أوضاع الصحة والسالمة من تدهور شديد 

في مواقع عملهم.

لإلدارة  الهرمي  التسلسل  من  األولى  الخطوة  تركز 
المستدامة للنفايات بشكل عام على تقليل كمية النفايات 
المتولدة. ومع ذلك، وحتى اآلن، ُبِذل قليل من الجهود لمنع 
إنتاج النفايات أو التقليل منها أو كال األمرين. وفي جميع 
مفهوم  من  النفايات  إدارة  مفاهيم  رت  تطوَّ العالم،  أنحاء 
إدارة النفايات ”عند المصّب“ إلى أن أصبحت إدارة الموارد 
إلى  الخطي  االقتصاد  من  أي  شمواًل،  أكثر  نحٍو  على 
ار إذ يعاد فيه استخدام المواد داخل النظام  االقتصاد الدوَّ

االقتصادي لتقليل إنتاج النفايات.

3-3-2 النفايات الخطرة

في  نقٌص  يوجد  البلدية،  الصلبة  النفايات  غرار  على 
الفعلية  الكمية  بخصوص  المتاحة  الموثوقة  المعلومات 
المرفق  ُأنشئ  وقد  مصر.  في  دة  المتولِّ الخطرة  للنفايات 
الوحيد لمعالجة النفايات الخطرة الصناعية غرب اإلسكندرية 
المخلفات  لمعالجة  الناصرية  مركز  وهو   ،2006 عام  في 
الخطرة. وعالوة على ذلك، ونتيجة للتعاون بين حكومتي 
كوريا الجنوبية ومصر، ُأنِشئ أّول مرفق لمعالجة الزئبق في 
مصابيح الفلورسنت المستهلكة في عام 2011 في مركز 
من  المركز  ويتكون  الخطرة.  المخلفات  لمعالجة  الناصرية 
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نات المصابيح  وحدات لفصل الزئبق والزجاج والمعادن ومكوِّ
ب مؤخًرا فرنان صغيران لحرق  األخرى. عالوة على ذلك، ُركِّ
الخطرة  المخلفات  لمعالجة  الناصرية  مركز  في  النفايات 
والتخلص من المخلفات الصلبة العضوية الخطرة )النفايات 

الصيدالنية في المقام األول(.

المعنية،  الجهات  مع  بالتعاون  البيئة  وزارة  نجحت  كما 
من  طًنا  من 185  التخلص  الدولي، في  البنك  من  وبدعم 
بمادة )PCBs(، و241 طًنا من  الملوثة  المعدات والزيوت 
األدبية  بميناء  والمتراكمة  الخطورة  عالية  الالندين  مادة 
30 عاًما، باإلضافة إلى 471  في السويس منذ ما يقارب 

طًنا من المبيدات المهجورة.

وتعتبر األجهزة اإللكترونية مصدًرا آخر للنفايات الخطرة، إذ 
تكون  أن  يمكن  التي  المختلفة  المواد  مئات  من  ن  تتكوَّ
سامة ولكنها ذات قيمة عالية. في حين أن النسبة األكبر 
والزجاج  والبالستيك  واأللمنيوم  الحديد  مثل  المواد  من 
تمّثل أكثر من 80% من الوزن، إال أنه توجد كميات أقل من 
تزال ذات أهمية عالية.  القيمة والسامة ولكنها ال  المواد 
ومن ناحية أخرى، فإن إعادة تدوير المواد الخطرة، كالمواد 
إذ  تعتبر مهمة وضرورية  والزرنيخ،  الرصاص  مثل  المسرطنة 
تشّكل مخاطر كبيرة على الصحة والبيئة إذا لم يجر التعامل 
وطنية  لجنة  مؤخًرا  لت  تشكَّ وقد  صحيح.  بشكل  معها 
تدوير  مصانع  عدد  وصل  كما  المخلفات،  تلك  مع  للتعامل 
المخلفات اإللكترونية في مصر التي تعمل بشكل رسمي 

إلى 7 مصانع. 

وُتعَتبر النفايات الطبية الخطرة مصدًرا آخر للمخاطر الصحّية 
والبيئية، وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 28 ألف طن 
أغلب  ُتجَمع سنوًيا وُتعالج في  الصحية  الرعاية  نفايات  من 
المشكالت  وتتركز  والتعقيم.  الترميد  طريق  عن  األحيان 
الرئيسية إلدارة النفايات الطبية في القاهرة الكبرى التي 
ُتعاَلج نسبة  النفايات المتولدة، وال  ُتنتج قرابة ربع إجمالي 
التخّلص منها بشكل صحيح، مما  إلى 75% منها وال  تصل 
النفايات  وُتخلط  وبيئية جسيمة.  إلى مخاطر صحية  يؤّدي 
الطبية غير المعاَلجة مع النفايات الصلبة البلدية أو ُتَتداَول 
الطبية  النفايات  وُتدار  التدوير.  إلعادة  قانوني  غير  بشكل 
إشراف  تحت  أساسية  أنظمة  ثالثة  حالًيا من خالل  الخطرة 
وزارة الصحة والسكان وجهاز شؤون البيئة، هي: 1( نظام 
تديره الحكومة يجري فيه نقل النفايات الطبية إلى مرافق 
نحو  وُيحرق  العامة،  المستشفيات  داخل  الموجودة  الحرق 
حكومي  نظام   )2 البالد.  أنحاء  جميع  في  يومًيا  طًنا   50
مقاول  أو  الخاص  للقطاع  تابعة  خارجية  بمصادر  يستعين 
العامة.  الطبية  المرافق  داخل  الخطرة  النفايات  إلدارة 
وتعالج  وتنقل  تجمع  التي  المرخصة  الخاصة  الشركات   )3
النفايات الطبية خارج المرافق الطبية مركزًيا، وُينقل وُيعالج 
ما يقرب من 15 طًنا في اليوم في مرافق الحرق والتعقيم 

أن  المتوقع  ومن  الخاص.30  القطاع  شركات  تديرها  التي 
تزداد كمية نفايات الرعاية الصحية بشكل واضح، بسبب وباء 

فيروس كورونا الحالّي.

رابًعا: تغّير المناخ: التحديات والفرص

المناخ  لتغّير  بشّدة  تتعّرض  لدولة  تقليدًيا  مثااًل  مصر  تعتبر 
وتواجه عديًدا من المخاطر التي تهدد استدامتها االقتصادية 
إلى  ذلك  يضيف  أن  المتوقع  ومن  والبيئية.  واالجتماعية 
وزيادة  السكان  عدد  زيادة  بسبب  تتفاقم  التي  التحّديات 
الطلب على قاعدة الموارد المحدودة بالفعل. وقد أدركت 
منذ  مصر  في  لالستدامة  المناخ  تغّير  تهديدات  الحكومة 
قمة األرض التي انعقدت في ريو دي جانيرو عام 1992. 
في  الناشطة  البلدان  من  مصر  كانت  الحين،  ذلك  ومنذ 
النظام العالمي للمناخ باإلضافة إلى سعيها لبناء قدراتها 
عديد من  التهديدات على مستوى  لتلك  للتصدي  الوطنية 
لسكرتارية  وطنية  إبالغ  تقارير  بثالثة  مت  فتقدَّ الجبهات، 
تقرير  إعداد  حالًيا  ويجري  المناخ،  لتغّير  اإلطارية  االتفاقية 
المساهمات  تقرير  أصدرت  كما  الرابع،  الوطني  اإلبالغ 
باريس.31  اتفاق  في  عضويتها  إطار  في  وطنًيا  المحددة 
الترتيب المعتدل  فت مصر ضمن مجموعة الدول ذات  وُصنِّ
م ترتيبها  في مؤشر األداء في مواجهة تغّير المناخ، إذ تقدَّ
عام  في   22 المركز  إلى   2016 عام  في   30 المركز  من 
2021 من أصل 57 دولة يمّثل مجموع انبعاثاتهم أكثر من 

90% من إجمالي انبعاثات العالم.32

4-1 القابلية للتضّرر والتأثيرات

اء  جرَّ كبير  نحو  على  للتضّرر  القابلة  البلدان  من  مصر  ُتعتبر 
في  الوطنية  التقارير  في  ورد  كما  المناخ  تغّير  تأثيرات 
المناخ،33  تغّير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  إطار 
م  باإلضافة إلى التقرير العالمي للتنمية البشرية 2007 المقدَّ
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،34 وكما ورد في تقرير 
الدولية  الحكومية  الهيئة  قدمته  الذي  الخامس  التقييم 
المعنية بتغّير المناخ.35 وتظهر التوقعات المناخية بجالء أن 
التغيرات الحالية والمستقبلية في الظروف المناخية ُتشكل 
التنمية في مصر كما قد  د مسار  ُيهدِّ بيئًيا كبيًرا قد  خطًرا 
أشدِّ  بين  الفقر. ومن  الحدِّ من  استراتيجيات  سلًبا في  يؤثر 
الساحلية.  المناطق   )1 مصر:  للتضرر في  قابلية  القطاعات 
وعالوة  الغذائي.  واألمن  الزراعة   )3 المائية.  الموارد   )2
على ذلك، سيتسبب تغّير المناخ أيًضا في وقوع أضرار بالغة 
األراضي  من  واسعة  وأجزاء  البشرية،  المستوطنات  في 
المخصصة لإلنتاج الزراعي، والمناطق الصناعية في الساحل 

الشمالي، والمناطق السياحية الُمّطلة على البحر األحمر. 
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جدول )10(
التغيرات المتوقعة في إنتاجية بعض المحاصيل الرئيسية 

في مصر نتيجة لتغير المناخ

التغير%المحصول
20502100

36-15-القمح

11-األرز

19-الذرة
-14-20

28-فول الصويا

20-الشعير

31+17+القطن

0.2+ إلى 2.3+0.9- إلى 2.3-البطاطس
المصدر: (وزارة الموارد المائية والري، 2013).

المناطق  في  مصر  سكان  إجمالي  من   %15 نحو  يعيش 
إمكاناتها  ووفرة  مواردها  بتنوع  تتميز  التي  الساحلية 
للتنمية. وتمّثل هذه المناطق أحد مصادر التنوع البيولوجي 
والموارد المعدنية، كما أنها حيوية للنقل البحري والتجارة. 
ض المنطقة الساحلية في دلتا النيل  ومن المتوقع أن تتعرَّ
بشدة للغمر نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر. وقد يترافق 
السمات  بحسب  متفاوتة  الت  بمعدَّ التربة  هبوط  مع  ذلك 
أن  إلى  التقديرات  وتشير  لألرض.  والجيولوجية  التضاريسية 
إلى  سيؤدي  متر   0.5 بمقدار  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع 
الغمر الدائم لمساحة تبلغ 1800 كم2 من األراضي الزراعية 
من  ع  سيسرِّ كما  النيل،  دلتا  من  المنخفضة  المناطق  في 

وتيرة ملوحة التربة في األراضي المتبقية.36

بتغّير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  تقديرات  وتشير 
يرتفع  أن  المتوقع  من   2050 عام  بحلول  أنه  إلى  المناخ 
منسوب مياه البحر المتوسط بمقدار متر واحد نتيجة االحترار 
الزراعية  األراضي  ثلث  خسارة  ذلك  عن  وستنتج  العالمي، 
عالية اإلنتاجية في دلتا النيل.37 وإلى جانب خسارة المناطق 
أن  المتوقع  من  الزراعية،  والمناطق  بالسكان  المأهولة 
ُيغَمر بعض المدن الصناعية والمدن ذات األهمية التاريخية 
الرتفاع  نتيجة  وبورسعيد،  ورشيد  ودمياط  اإلسكندرية  مثل 
بين  من  فإن  ذلك،  على  وعالوة  البحر.  سطح  مستوى 
لألمن  تهديدات  وقوع  أيًضا  لذلك  المتوقعة  التأثيرات 
السياحة  قطاع  في  الكبرى  لالستثمارات  وأضرار  الغذائي 
على طول الساحل الشمالي الغربي وانتقال ما يتجاوز 10 
ماليين شخص إلى منطقة وادي النيل المكتظة بالسكان 
بالفعل. ومن المتوقع أن يكون لهذا األمر تأثير مباشر وخطير 
في االقتصاد المصري الكّلي. فقد أشار عديٌد من الدراسات 
للتضّرر،  اإلسكندرية  محافظة  قابلية  بخصوص  أجريت  التي 
وهي ثاني أكبر مدينة في مصر، إلى أنه من المتوقع في 
حالة حدوث ارتفاع في مستوى سطح البحر بمقدار نصف 
30% من المدينة، مما  متر أن يتسبب ذلك في غمر نسبة 
سيؤدي إلى نزوح ما يقرب من 1.5 مليون شخص أو أكثر، 
األراضي  في  خسائر  ووقوع  وظيفة،  ألف   195 وفقدان 
تريليون   30 تبلغ  أنها قد  التقديرات إلى  والممتلكات تشير 

دوالر أمريكي.38 

وخالل عام 2019، أسهمت الزراعة بما يقرب من 12% من 
القطاعات  أهم  أحد  يجعلها  اإلجمالي مما  المحّلي  الناتج 
الزراعة  قطاع  ويوفر  المصري.  االقتصاد  في  الرئيسية 
كسب  ُسَبل  يدعم  كما  أخرى،  ومنتجات  والنسيج  األغذية 
عمل  فرص  وُيوّفر  السكان  من   %55 تبلغ  لنسبة  الرزق 
لنسبة تبلغ 27.5% من القوى العاملة في مصر. ويعرقل 
تتضمن  التي  العوامل  من  عديٌد  الزراعية في مصر  التنمية 
ى  ندرة الموارد المائية. إن األراضي المؤّهلة للزراعة ال تتعدَّ
حّصة صغيرة فقط من األراضي المصرية وهي في الغالب 
األراضي المحيطة بدلتا النيل. وهذا بدوره يؤدي إلى ضغط 

إلى  وباإلضافة  الزراعي.  الناتج  نمو  إمكانية  على  كبير 
يتمركز في  الزراعي في مصر  النشاط  غالبية  أن  بما  ذلك، 
المحتمل  من  فإنه  التوضيح،  سبق  كما  النيل،  دلتا  منطقة 
الزراعية.  البحر في اإلنتاجية  ارتفاع مستوى سطح  أن يؤثر 
ح أن تتوغل المياه عالية الملوحة إلى مساحات  ومن المرجَّ
شاسعة من الدلتا مما سيزيد من احتمالية أن تصبح األراضي 
الزراعية الحالية غير مناسبة لإلنتاج الزراعي. وكذلك، سيكون 
لدرجات الحرارة المتزايدة وألنماط هطول األمطار المتغيرة 
تأثيرات مختلفة في المحاصيل الرئيسية بمصر. فعلى سبيل 
عام  بحلول   %30 بنحو  القطن  حاصالت  ترتفع  قد  المثال، 
2100 بسبب تأثير درجات الحرارة اآلخذة في االرتفاع، مما 
نفسه  الوقت  وفي  لزراعته،  المناسبة  المواسم  سيطيل 
بنسبة  والذرة  واألرز  القمح  مثل  أخرى  حاصالت  ستنخفض 
الزمني  األفق  نفس  مدار  على   %36 إلى   11 بين  تتراوح 
نتيجة  الزراعية  الحاصالت  أيًضا  تتأثر  وقد   .)10 )الجدول 
أنماط هطول األمطار  لتغّير  النباتية  تغّير مسّببات األمراض 

وارتفاع درجات الحرارة.39

االقتصاد،  في  الزراعي  القطاع  مساهمة  لتعزيز  وسعًيا 
مشروعات  في  االستثمار  مواصلة  إلى  الحكومة  تهدف 
لإلنتاج  المتوافرة  المساحة  لزيادة  األراضي  استصالح 
الزراعي. وفي عام 2014 أعلنت خطًطا جديدة الستصالح 
أربعة ماليين فدان من األراضي الصحراوية كجزء من رؤية 

مصر 40.2030

وباإلضافة إلى ذلك، يستهلك القطاع الزراعي قرابة %80 
من المياه العذبة، ونتيجة لالرتفاعات المتوقعة في درجات 
هطول  الت  معدَّ في  المحتملة  واالنخفاضات  الحرارة 
ح أن يزداد الطلب على المياه لألغراض  األمطار فمن المرجَّ
المياه. وبما أن مصر  الزراعية، مما سيزيد من مشكلة ندرة 
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التنمية  الزراعة، فستتأثر  النيل في  نهر  بكثافة على  تعتمد 
الزراعية بتأثيرات تغّير المناخ على نهر النيل. وتتوقع النماذج 
 %30 زيادة  بنسبة  النيل  لنهر  السنوي  التدفق  يتفاوت  أن 
ونسبة نقص يمكن أن تصل إلى 70%. وقد يكون لهذين 
التغّيرين الحادين تداعيات خطيرة في ما يتعلق بتزايد مخاطر 
الفيضان أو موجات الجفاف، مما سيؤدي إلى انخفاض في 
إنتاج األغذية وزيادة في معدل خسارة الوظائف. وسيؤدي 
الكبير إلى تفاقم الوضع وقد  النهضة اإلثيوبي  إنشاء سد 

يؤدي إلى نشوء نزاعات بسبب المياه في المنطقة.41 

المناخ  لتغّير  المحتملة  التأثيرات  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
المحمولة  األمراض  تفّشي  نتيجة  اإلنسان  صحة  ن  تتضمَّ
التي  المرجانية  الشعاب  وابيضاض  الحرارة،  جّراء  بالنواقل 
تعتبر واحدة من أقيم األصول الطبيعية التي تمتلكها مصر. 
وبذلك، تحتاج البالد إلى بناء وتنمية قدرات الموارد البشرية 
والمؤسسات، حتى تكون قادرة على تبّني االستراتيجيات 
القطاعات  في  المناخ  مخاطر  بإدارة  المعنية  الفعالة 
ضة للتأّثر، وهذه العملية يجري حالًيا تنفيذها  الرئيسية الُمعرَّ

بنجاح. 

4-2 التكّيف مع التغّيرات المناخية

المناخ  بتغّير  المعنّية  الدولية  الحكومية  الهيئة  ف  ُتعرِّ
التكّيف بأنه: ”تعديل األنظمة الطبيعية أو البشرية استجابًة 
للمحفزات المناخية الفعلية أو المتوقعة أو تأثيراتها تعدياًل 
يخفف من الضرر المحتمل أو يستغل الفرص النافعة“.42 وقد 
اتخذت مصر عديًدا من الخطوات في سبيل تحقيق التكّيف 
استراتيجيات  مختلفة  مؤسسات  وضعت  كما  المناخي، 
تكّيف مختلفة. وأصدر مجلس الوزراء المصري االستراتيجية 
كما   43.2011 عام  في  المناخ  تغّير  مع  للتكّيف  الوطنية 
وضعت وزارة الموارد المائية والري استراتيجية تغّير المناخ 
في عام 2013 التي تستهدف التكّيف في قطاع المياه44، 
لتعميم  الوطنية  االستراتيجية  البيئة  شؤون  جهاز  وأصدر 
المناخ  تغّير  في  المرأة  ودور  االجتماعي  النوع  مراعاة 
رئيسيين  مبدأين  إلى  االستراتيجية  واستندت هذه  بمصر.45 
إلى  المرأة“. ونظًرا  الجنسين، وتمكين  بين  ”المساواة  هما 
أن تغّير المناخ يؤثر في النساء والرجال بشكل مختلف، فإن 
النوع االجتماعي، الذي يستند إلى مبدأ المساواة  منظور 

سياسات  وضع  عملية  في  أساسي  أمر  الجنسين،  بين 
االستراتيجيات  وضع  في  وكذلك  القرار،  وصنع  المناخ 
تسهم  وسوف  وتنفيذها.  والتكّيف  بالتخفيف  المتعلقة 
الخطط  في  النوع  اعتبارات  إدماج  في  االستراتيجية  هذه 
وكذا  المناخ،  بتغّير  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 
إدماج اعتبارات المناخ في الخطط واالستراتيجيات الوطنية 
المتعّلقة بالمرأة، كما ستسهم في إشراك منظمات المرأة 

بجميع مراحل صنع سياسات المناخ في مصر وتنفيذها.

الوطنية  االستراتيجية  من  الرئيسي  الهدف  فإن  كذلك 
في  الكوارث  مخاطر  من  والحّد  المناخ  تغير  مع  للتكّيف 
المخاطر  لتأثيرات  التصدي  على  مصر  قدرة  زيادة  مصر، 
المناخية، وتعزيز القدرة الوطنية على معالجة تلك المخاطر. 
توّقع  على  الدولي  اإلجماع  إلى  االستراتيجية  وتستند 
درجتين مئويتين،  بمقدار  الحرارة  درجات  ارتفاع في  حدوث 
مستوى  الرتفاع  سيناريوهين  حدوث  توقع  إلى  باإلضافة 
أن  كما   46.2100 عام  حتى  ومتر   0.5 بمقدار  البحر  سطح 
هذه االستراتيجية ترّكز على القطاعات األكثر تعّرًضا للخطر، 
المياه  الساحلية وموارد  المناطق  رئيسي  نحٍو  وهي على 
فبالنسبة  والسياحة.  الحضرية  والمناطق  والصحة  والزراعة 
أنماط  إلى  المحاصيل  أنماط  بتغيير  ُيوَصى  الزراعة،  لقطاع 
الزراعية، وتبّني  النظم والممارسات  الحرارة، وتغيير  تتحمل 
تقنيات منخفضة التكلفة مناسبة للسياق المحّلي، وإنشاء 
العلمية،  القدرات  وبناء  الزراعي،  للتكيف  خاص  صندوق 
على  القدرة  بتعزيز  ُيوَصى  كما  العام.  الوعي  وتحسين 
االجتماعية  الحماية  من خالل  الريفية  للمجتمعات  التكّيف 

والتنويع االقتصادي. 

في ما يتعلق بالموارد المائية، فإن استراتيجية التكّيف مع 
المتكاملة  اإلدارة  وممارسات  مفاهيم  تتبّنى  المناخ  تغّير 
التكّيف  تدابير  من  مجموعة  دت  حدَّ وقد  المائية.  للموارد 
التي تشمل تحسين كفاءة البنية التحتية لتوزيع مياه الشرب 
الري،  كفاءة  وتحسين  المستهلكين،  سلوكيات  وتغيير 
المياه  وتحلية  والفيضانات،  األمطار  مياه  من  واالستفادة 
المالحة ومياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، 
وزيادة الزراعة خارج البالد.47 وقد نجحت مصر في الحصول 
على تمويل مقداره نحو 31  مليون دوالر من صندوق المناخ 
األخضر لتعزيز التكّيف مع التغّيرات المناخية المحتملة في 

الساحل الشمالي الغربي )إطار 2(.
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4-3 حوكمة مخاطر المناخ

في عام 1992، وفور التوقيع على اتفاقية األمم المتحدة 
المناخ  تغّير  وحدة  ُأنِشئت  المناخ،  تغّير  بشأن  اإلطارية 
كمركز  الوحدة  هذه  وتعمل  البيئة،  شؤون  جهاز  داخل 
بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  إطار  في  تنسيق 
خضعت  وقد  أيًضا.  كيوتو  لبروتوكول  والحًقا  المناخ،  تغّير 
هذه الخطوة األولية للتغيير المستمر على مدى العقدين 
اإلدارة  لتصبح  الوحدة  ثت  ُحدِّ الماضيين. ففي عام 1997، 
المركزية لتغّير المناخ داخل الهيكل التنظيمي لجهاز شؤون 
ُأنِشئت اللجنة الوطنية متعددة  البيئة. وبالتوازي مع ذلك، 
من  أعضاء  تضّم  والتي  المناخ  بتغّير  المعنّية  األطراف 
الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع العلمي والمنظمات 
الوطنية  اللجنة  هيكلة  ُأِعيدت   ،2007 عام  وفي  الدولية. 
الوزراء  رئيس  من  صدر  مرسوم  بموجب  المناخية  للتغّيرات 
لشؤون  الدولة  وزير  إلى  اللجنة  رئاسة  إسناد  على  ينّص 
للتغّيرات  الوطنية  اللجنة  دت  ُصعِّ  ،2019 عام  البيئة. وفي 
المناخية لتصبح المجلس الوطني للتغّيرات المناخية برئاسة 
المعنّية  الوطنية  الجهة  المجلس  هذا  ويعّد  الوزراء.  رئيس 
السياسات  رسم  إلى  ويهدف  المناخية،  التغّيرات  بملف 
العامة للدولة في ما يخّص التعامل مع التغّيرات المناخية، 
لها  القطاعية  والخطط  االستراتيجيات  وضع  على  والعمل 
وتحديثها، في ضوء االتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، 
وتحديثها،  المناخ  لتغّير  شاملة  وطنية  استراتيجية  وصياغة 
بالتغّيرات  المرتبطة  والمعارف  المفاهيم  دمج  عن  فضاًل 
القدرات  وبناء  المختلفة،  التعليم  مراحل  داخل  المناخية 
للتعامل معها، باإلضافة إلى  المؤسسية والفردية الالزمة 
ذلك، ُأنِشئت الهيئة الوطنية آللية التنمية النظيفة في عام 
2005، والتي يرأسها أيًضا وزير البيئة، وتتألف من ممّثلين 
رفيعي المستوى من الحكومة والقطاع الخاص واألوساط 

العلمية إلى جانب المنّظمات غير الحكومية.

ى تطوير سياسات الطاقة وتنفيذها  باإلضافة إلى ذلك، يتولَّ
كلٌّ من المجلس األعلى للطاقة، ووزارة الكهرباء والطاقة 
ى  ويتولَّ والمتجددة.  الجديدة  الطاقة  وهيئة  المتجددة، 
معالجة األمور المتعلقة بالموارد المائية كلٌّ من المجلس 
األعلى للموارد المائية، ووزارة الموارد المائية والري، التي 
التسعينيات،  النيل منذ منتصف  التنبؤ بفيضان  أنشأت مركز 
والتغّيرات  البيئية  البحوث  معهد  الوزارة  أنشأت  كما 
المناخية. ومنذ عام 1997، يعمل مركز التنبؤ بفيضان النيل 
بنشاط للتنبؤ بتدفقات مياه النيل على مستويات مختلفة، 
وقد أظهر المركز قدرة عالية على وضع النماذج المناخية، 
المناخية  والتغيرات  البيئية  البحوث  معهد  يهتم  حين  في 
اهتماًما أكبر بتقييم األثر البيئي وتغّير المناخ، باإلضافة إلى 
الشواطئ  بحوث  معهد  ويعمل  الممكنة،  التكّيف  ُطرق 
المناطق  البحر في  ارتفاع مستوى سطح  تأثير  على تقييم 
الساحلية، ويشارك في وضع خطة متكاملة إلدارتها، كما 
أنشأت وزارة الزراعة واستصالح األراضي مختبر المناخ داخل 
وتراقب  التسعينيات.  منتصف  منذ  الزراعية  البحوث  مركز 
األرض  الفضاء  وعلوم  ُبعد  عن  لالستشعار  القومية  الهيئة 
ى بيانات من األقمار الصناعية التابعة  منذ عام 2007 وتتلقَّ
الجوي،  والغالف  للمحيطات  األمريكية  الوطنية  لإلدارة 
الفرنسية )سبوت( لرصد األرض، وغيرها.  واألقمار الصناعية 
للبيئة  العليا  الدراسات  معهد  يرصد  ذلك،  على  وعالوة 
بجامعة اإلسكندرية شواطئ البحر األبيض المتوسط  ، بينما 
طئ  ا شو والمصايد  البحار  لعلوم  القومي  المعهد  يرصد 
البحر األحمر. مما سبق، يمكننا أن نستنتج أنه خالل السنوات 
القليلة الماضية، أحرزت مصر تقدًما كبيًرا في إنشاء اإلطار 
درة  ق وبناء  المناخية  المخاطر  مع  للتعامل  المؤسسي 

وطنية مؤهلة نسبًيا.48

ومع ذلك، وفي ما يتعلق بالبحوث التي تتناول علوم المناخ، 
التوّصل  أجل  الوطنية من  القدرة  تطوير  إلى  الحاجة  تشتّد 
الساحلية  المناطق  وتأثيراته في  المناخ  لتغّير  أفضل  لفهم 

اإلطار )2(: تعزيز التكّيف مع تغّير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر

ــذ بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، ويســعى إلــى دعــم  أحــد مشــروعات صنــدوق المنــاخ األخضــر الــذي ُينفَّ   •
دهــا الفريــق الحكومــي الدولــي المعنــّي بتغّيــر المنــاخ فــي  جهــود التكّيــف التــي تبذلهــا مصــر فــي دلتــا النيــل، والتــي حدَّ
تقريــره التقييمــي الرابــع، باعتبارهــا واحــدة مــن ثــالث مناطــق ســاخنة “شــديدة” فــي العالــم. ويهــدف المشــروع إلــى الحــدِّ 
مــن مخاطــر الفيضانــات الســاحلية فــي الســاحل الشــمالي لمصــر بســبب الجمــع بيــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر المتوقــع 

ومزيــد مــن تكــرار العواصــف الشــديدة.
ضــة للخطــر داخــل دلتــا النيــل،  ويرّكــز المشــروع علــى بنــاء 69 كــم مــن الســدود الرمليــة علــى طــول خمــس نقــاط ســاخنة ُمعرَّ   •
ــدى  ــى الم ــاخ عل ــر المن ــر تغّي ــه، إلدارة مخاط ــمالي بأكمل ــاحل الش ــاحلية للس ــق الس ــة إلدارة المناط ــة متكامل ــع خط ووض
الطويــل، وتزويــد مصــر بالقــدرة علــى التكّيــف مــع مخاطــر الفيضانــات المحتملــة عــن طريــق إدمــاج المخاطــر اإلضافيــة لتغّيــر 

ــر الحــّد مــن المخاطــر. المنــاخ فــي إدارة الســواحل وتخطيطهــا، ووضــع ميزانياتهــا وتنفيــذ تدابي

UNDP (2020a). :المصدر
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وموارد المياه وصحة اإلنسان. وأخيًرا، من األهمية بمكان 
فردي،  بشكل  العمل  عن  المؤسسات  مختلف  تتوقف  أن 
تشكيل  إلى  حاجة  فهناك  الجهود.  تجزئة  إلى  يؤدي  مما 
شبكة وطنية لتلك المؤسسات من أجل تبادل المعلومات 
والخبرات والدروس المستفادة. ومن الضروري إنشاء نظام 
والمعارف  والمعلومات  البيانات  لتكون  للبيانات  وطني 

المناخية الوطنية متاحة للجميع.

4-4 الطاقة وسياسات مصر المناخية

مصر  في  الدفيئة  للغازات  منتج  أكبر  الطاقة  قطاع  يعّد 
بسبب االعتماد الكبير على النفط والغاز، وباألخص في ظل 
الفحم كوقود في  استخدام  من  التدريجي  التخارج  عملية 
 )11 )الشكل  الطاقة  المتزايد على  الطلب  لتلبية  المصانع، 
للمناخ  ر نفس القطاع مجموعة من الفرص الصديقة  ويوفِّ
تحقيق  نفسه  الوقت  وفي  المناخ،  مخاطر  من  للتخفيف 

التنمية االقتصادية المستدامة.

توضيح  على  الحالّي  المستجد  كورونا  وباء  انتشار  ويساعد 
الطاقة  وأنظمة  االقتصادي  النشاط  بين  الترابط  نقاط 
ومع  الهواء.  وتلوث  الدفيئة  الغازات  وانبعاثات  والنقل 
والشركات،  المدارس  وإغالق  العام  اإلغالق  عمليات 
مؤقًتا  العالم  اضطر  النقل،  وسائل  على  الطلب  وانخفاض 
عنه  ينتج  الذي  األحفوري  الوقود  استخدام  تقليل  إلى 
نراقب  أن  يبقى  الدفيئة.  الغازات  وانبعاث  الهواء  تلوث 
التباطؤ  هذا  بعد  المصري  االقتصاد  سيستجيب  كيف 
المؤقت، وكيف ستشّكل هذه االستجابات مسار انبعاثات 
الركود  خالل  المتراكمة  للخبرات  فوفًقا  الدفيئة.  الغازات 
انبعاثات  2009/2008، خفضت  العالمي عام  االقتصادي 
أنها انتعشت بسرعة في  الدفيئة بشكل كبير، غير  الغازات 
عام 2010 بسبب تسارع األنشطة االقتصادية. ويمكن تكرار 
نفس السيناريو ما لم نسع لتبني مساًرا قائًما على تخفيض 
الت انبعاث الكربون والتكّيف مع تغّير المناخ من أجل  معدَّ
ت الحكومة المصرية سياسات تشجيع  تحقيق التعافي، وتبنَّ
االستثمار األخضر من خالل مجموعة كبيرة من مشروعات 
النقل الجماعي المستدام والطاقات المتجددة )جدول 11(.

4-4-1 لمحات موجزة حول الطاقة والغازات 
الدفيئة

الطاقة  احتياجات  توفير  مسؤولية  الطاقة  قطاع  ل  يتحمَّ
مساهمة  زيادة  إلى  باإلضافة  المصري،  االقتصاد  لتغذية 
اإلجمالي وال سّيما من خالل  المحّلي  الناتج  القطاع في 
التنمية  تحقيق  أجل  ومن  المباشر.  األجنبي  االستثمار 
االعتبار  في  الطاقة  قطاع  يأخذ  أن  يجب  المستدامة، 

تحقيق  جانب  إلى  والعالمية،  الوطنية  البيئية  االعتبارات 
الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وهو ”توفير 
مصر  حققت  وقد  للجميع“.  معقولة  بأسعار  نظيفة  طاقة 
نجاحات ملحوظة في الوصول بنسبة السكان الذين يتمتعون 

بخدمات الكهرباء إلى 99.7% عام 49.2017/2016

يعتمد قطاع الطاقة بشكل أساسي على الوقود األحفوري 
بسبب  الطبيعي  الغاز  خاصًة  الطبيعي(،  والغاز  )النفط 
التوسع في استكشافات حقول الغاز الجديدة في الصحراء 
.)7 )الشكل  المتوسط  األبيض  البحر  عمق  وفي  الغربية 

وبالنظر إلى التباطؤ الحالّي للنشاط االقتصادي في جميع 
أنحاء العالم، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستنخفض 
توّقعات  وتشير  و2021.   2020 العامين  خالل  بالتأكيد 
الوكالة الدولية للطاقة إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون العالمي بنسبة 8%، أو ما يقرب من 2.6 جيجا طن، 
سنوات.50   10 قبل  سائدة  كانت  التي  المستويات  وهي 
لن تكون مصر استثناًء بسبب انخفاض الطلب على الوقود 
في قطاعات التجارة والنقل والصناعة. وبما أن االنخفاض 
الحالّي في أسعار النفط العالمية سيقّلل من عبء الدعم 
تواصل  أن  المستحسن  فمن  للوقود،  الدولة  تقّدمه  الذي 
الحكومة، من خالل خطتها التحفيزية االقتصادية المتوقعة، 
توفير  أجل  من  الطاقة  وكفاءة  المتجددة  الطاقة  دعم 
التنافسية االقتصادية،  وظائف الئقة جديدة وتعزيز القدرة 

وتحسين قدرة أنظمة الطاقة على التكّيف.

شكل )7(: استهالك الطاقة األولية

IEA (2020b) :المصدر
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الطاقة  محطات  طريق  عن  الغالب  في  الكهرباء  وتنتج 
الحرارية التي تعتمد قدرتها المركبة الرئيسية على الدورات 
ثلث  8(. ومع ذلك، فإن  )الشكل  الكفاءة51  المركبة عالية 
هذه المحطات كانت تعمل ألكثر من 20 عاًما. ولمواجهة 
أزمات الكهرباء في عام 2011 عندما كان هناك نقص في 
الكهرباء بنسبة 20 - 25% مع ارتفاع الطلب بشكل مّطرد 
بنسبة 4% سنوًيا، شرعت مصر في تنفيذ برنامج كبير بقيمة 
الكهربائية،  الطاقة  قطاع  في  للتوّسع  يورو  مليارات   6
الدورة  بنظام  بالغاز  تعمل  توليد  ثالث محطات  بناء  يشمل 
الشبكات  وتحديث  جيجاوات،   4.8 سعة  ذات  المركبة 
تأمين  وكذا  وتوزيعها،  الكهرباء  لنقل  وتوسيعها  القديمة 
 5 من  أقل  وفي  الطاقة.  لتوليد  الطبيعي  الغاز  إمدادات 
نت مصر من التغلب على أزمة نقص الكهرباء  سنوات، تمكَّ

وزيادة القدرة المركبة بمتوسط سنوي %14.5.52

وبفضل هذا البرنامج الطموح، وباإلضافة إلى توفير إمدادات 
الحيوية  الصحية  الرعاية  ألنظمة  الكهرباء  من  موثوقة 
الكهرباء  من  موثوقة  بإمدادات  السّكان  د  ُزوِّ ومرافقها، 
لتلبية احتياجاتهم الجديدة الناشئة وسط وباء كورونا، مثل 
العمل عن ُبعد، للقيام بعملهم من المنزل، والتعليم المنزلي 
للتسّوق،  اإللكترونية  التجارة  مواقع  واستخدام  ُبعد،  عن 
وتصّفح مواقع اإلنترنت األخرى. وهكذا، فإن األزمة الحالية 
لقطاع  المصرية  الرؤية  فاعلية  أظهرت  قد  الوباء  بسبب 
الطاقة، كما أكدت األهمية الحيوية للبنية التحتية للكهرباء 
عندما يسعى المجتمع إلى مزيد من االعتماد على التقنيات 
الرقمية. وبذلك فإن الدرس المستفاد من الوباء هو ضرورة 
من  البيانات  وشبكات  الكهرباء  شبكات  لتقوية  االستثمار 

أجل االستفادة من التقنيات الرقمية الذكية.

وتستهلك مصر 83 طن نفط مكافئ من المنتجات البترولية 
والغاز الطبيعي، يذهب 42% منها لتوليد الكهرباء )الشكل 

.)9

ويستهلك القطاع السكني 42% من الكهرباء المنتجة في 
إلى  يذهب  والباقي   ،%27 الصناعة  تستهلك  بينما  مصر، 

أنشطة اقتصادية أخرى53 )الشكالن 10، 11(.

شكل )9(: االستهالك القطاعي للنفط والغاز

شكل )8(: القدرة المركبة طبًقا لنوع التكنولوجيا

.Egyptian Electricity Holding Company (2017) :المصدر

شكل )10(: االستهالك القطاعي للكهرباء 2017

.Egyptian Electricity Holding Company (2018) :المصدر
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4-4-2 إصالح منظومة دعم الطاقة

الطاقة  أسعار  تقدم  مصر  كانت  سابقة،  عقود  مدار  على 
عت هذه الممارسة على  بأقل من أسعار السوق، وقد شجَّ
سلوكيات اإلسراف في االستهالك، كما أدت إلى ضعف 
وكانت  الطاقة  وكفاءة  المتجددة  الطاقة  اقتصاديات 
الموارد  هذه  من  االستفادة  تأخر  وراء  الرئيسي  السبب 
جانب  إلى  الطاقة،  دعم  أسهم  وقد  المتجددة.  المحلية 
التي  الموازنة  في  العجز  زيادة  في  االقتصادي،  الركود 
عام  في  اإلجمالي  المحّلي  الناتج  من   %12 نحو  بلغت 
ى انخفاض أسعار الطاقة إلى ارتفاع االستجابة  2013. وأدَّ
وتزايد الطلب من مختلف القطاعات االقتصادية، وارتفعت 
فاتورة الدعم بمعدل سنوي مركب قدره 26% بين أعوام 

2002 و54.2013

تنفيذ  في  المصرية  الحكومة  شرعت  ذلك،  على  وبناًء 
إلغاء دعم  برنامج جريء إلصالح دعم الطاقة, يهدف إلى 
المرحلة  ذت  ُنفِّ وقد  سنوات.  خمس  خالل  تدريجًيا  الطاقة 
الثانية  المرحلة  تلتها   ،2014 عام  البرنامج في  األولى من 
في عام 2017 والثالثة في عام 2018. وفي إطار خطة 
التنمية لعام 2020/2019، وافق مجلس النواب المصري 
على خفض دعم الوقود من 90 بليون جنيه إلى 53 بليون 
جنيه، وكذلك خفض دعم الكهرباء من 16 بليون جنيه إلى 
ى برنامج إصالح الدعم إلى خفض  4 باليين جنيه.55 وقد أدَّ
دعم الوقود من نحو 56.8% من جملة اإلنفاق الحكومي 
العام  في   %30.8 إلى   2017/2016 عام  الدعم  على 

56.2020/2019

النفط  أسعار  انخفضت  الحالية،  كورونا  جائحة  وخالل 
العالمية بشكل حاد بسبب انخفاض الطلب العالمي وبعض 
رة. وسيوفر هذا األمر  المحددات األخرى بين الدول المصدِّ
للحكومة المصرية فرصة ذهبية لتسريع جدولها إلصالح دعم 
بتأثيرات ذلك. الوقود إذ تقل احتمالية شعور المستهلكين 

4-4-3 مبادرات دعم كفاءة الطاقة

بدأ  قد  مصر  في  الطاقة  كفاءة  تعزيز  أن  من  الرغم  على 
أعمال  جدول  أولويات  ر  يتصدَّ لم  فإنه  الثمانينيات،  أوائل 
نقص  حاالت  خالل  خاصًة  قريب،  وقت  حتى  الحكومة 
من  عدد  أطلق  ذلك،  ومع   .2012 عام  في  الطاقة 
خطط  لدراسة  الماضية،  العشر  السنوات  خالل  المبادرات 
تعزيز كفاءة الطاقة أو تنفيذها. وجاء تمويل معظم هذه 
المبادرات من شركاء تنمية دوليين )مثل الوكالة األمريكية 
المتحدة اإلنمائي ومنظمة  الدولية وبرنامج األمم  للتنمية 
العالمي(  البيئة  ومرفق  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم 
قات التقنية  وتهدف تلك المبادرات إلى التغلب على المعوِّ
أو السوقية أو المؤسسية أو جميعها، التي تعوق كفاءة 
الطاقة. وعلى الصعيد التقني، ُبِذلت جهود عديدة حققت 
استهالك  تدقيق  عمليات  من  عدٌد  وُنفذ  محدوًدا،  نجاًحا 
عدد  ُنِفذ  ولكن  والتجارية،  الصناعية  المنشآت  الطاقة في 
إلى ذلك،  باإلضافة  بعد ذلك.  المشروعات  قليل فقط من 
يتكّرر  التجريبية وُنفذ، لكن لم يكن  المشروعات  د بعض  ُحدِّ
المشروعات  هذه  معظم  تمويل  وجاء  واسع.  نطاق  على 
شركاء  برامج  إطار  في  المقدمة  المنح  خالل  من  بالكامل 
التنمية، إذ لم تكن هذه المشروعات كافية لتحفيز االستثمار 
الرئيسي  السبب  ويرجع  الكفاءة،  تحسين  مشروعات  في 
مستوى  انخفاض  إلى  طويلة  فترة  األمر  هذا  عرقلة  وراء 

أسعار الطاقة المدعومة.

كفاءة  تحسين  إلى  الدافعة  العوامل  ازدادت  ذلك،  ومع 
تقنيات  وتوافر  الطاقة  أسعار  إصالح  بسبب  الطاقة مؤخًرا 
للطاقة  الموّفرة  اإلضاءة  أنظمة  خاصة  الطاقة،  كفاءة 
خصصت   ،2012 لعام  الكهرباء  ألزمة  واستجابة  )الليد(. 
أنظمة  استبدال  مبادرة  لدعم  جنيه  مليار   2.1 الحكومة 
إضاءة عالية الكفاءة )الصوديوم عالي الضغط والمصابيح 
عت شركات  الموفرة للطاقة أو الليد( بإنارة الشوارع. كما وزَّ
في  ليد  مصباح  مليون   13 من  يقرب  ما  الكهرباء  توزيع 
القطاع السكني. وقد تكون هذه هي المبادرات الوحيدة 
لتحسين  اإلطالق  على  العامة  الموازنة  من  لت  ُموِّ التي 

كفاءة الطاقة وخفض استهالك الكهرباء.

استراتيجية  للطاقة  األعلى  المجلس  أقرَّ   2016 عام  وفي 
مكّوًنا  احتوت  والتي  عام 2035،  حتى  الطاقة في مصر 
لتحسين كفاءة الطاقة، ويهدف هذا المكّون إلى تحسين 
النمو  الت  معدَّ في  التأثير  دون  الطاقة  استخدام  كفاءة 
ٔاو اإلنتاجية للقطاعات االقتصادية أو التأثير على مستوى 
وفر  ٔاكبر  لتحقيق  السعي  وكذا  للمستهلكين،  الرفاهية 
هذا  ويحتوي  الطاقة.57  الستخدام  ممكنة  كفاءة  بٔاعلى 
اإلطار  الستكمال  اإلجراءات  من  مجموعة  على  ن  المكوِّ
تمويل  آليات  وتطوير  الطاقة،  كفاءة  لتحسين  المؤسسي 
وزيادة  القدرات،  بناء  وأنشطة  الطاقة،  كفاءة  مشروعات 

الوعي العام.

ويواصل شركاء التنمية دعم مجموعة من األنشطة لتعزيز 
ذلك  المعنية وشمل  األجهزة  بالتعاون مع  الطاقة  كفاءة 

شكل )11(: انبعاثات الغازات الدفيئة لكل قطاع (2015)

 EEAA (2018).:المصدر
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ووزارة  المتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزارة  حالًيا  ذ  وتنفِّ
تهدف  التي  األنشطة  عديًدا من  المعدنية  والثروة  البترول 
وتطويرهما  والقانوني  المؤسسي  اإلطار  استكمال  إلى 
العرض  جانبي  في  مصر  في  الطاقة  كفاءة  لتحسين 
لتحقيق  وتعزيزها  المحّلية  القدرات  بناء  وكذا  والطلب، 
 2035 الطاقة  استراتيجية  في  الواردة  الوطنية  األهداف 
استهالكات  من   %18 خفض  تستهدف  والتي  مصر،  في 

الطاقة بحلول عام 2035. 

وبالتوازي مع الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة في 
مختلف قطاعات االستخدام النهائي، تسعى وزارة الكهرباء 
تحسين  إلى  لها  التابعة  الشركات  مع  المتجددة  والطاقة 
نت كفاءة الوقود  كفاءة نظام اإلمداد بالكهرباء. وقد تحسَّ
إدخال محطات طاقة  الكهرباء بشكل مّطرد بسبب  لتوليد 
جديدة أكثر كفاءة في استخدام الوقود وإيقاف المحطات 
القديمة منخفضة الكفاءة. وكذا خفض الفاقد في شبكات 

النقل والتوزيع. وفي عام 2015، صدر قانون الكهرباء لتعزيز 
كفاءة الطاقة ولتنظيم عدد من تدابير كفاءة الطاقة مثل 
التوليد المشترك وإدارة األحمال. ومن الجدير بالذكر أن مصر 
سياساتها  إحدى  تمّثل  الطاقة  استخدام  كفاءة  أن  أعلنت 
انبعاثات  وفصل  المناخ  تغّير  من  للتخفيف  األولوية  ذات 
انخفاض  المالحظ  ومن  االقتصادي.58  النمو  عن  الكربون 
كثافة الكربون )طن ثاني أكسيد كربون / 1000 دوالر من 
الناتج القومي( بين أعوام 2008 و 2018 بنسبة %25.3.59

اإلطـار  بنـاء  المعدنيـة  والثـروة  البتـرول  وزارة  بـدأت  كمـا 
المؤسسي الالزم لتحسين كفاءة الطاقة في جميع مراحل 
لبناء  ع  موسَّ برنامج  تنفيذ  إلى  باإلضافة  البترول،  صناعة 
لتحسين  متكاملة  استراتيجية  إعداد  مع  بالتوازي  القدرات، 
أ من برنامج  كفاءة الطاقة في قطاع البترول، كجزء ال يتجزَّ

تحديث القطاع.

األدنى  للحّد  المتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزارة  تحديد 
غساالت  من  المنزلية  لألجهزة  الطاقة  كفاءة  معايير  من 
الكهربائية  واألفران  التليفزيون  وأجهزة  والمراوح  األطباق 
الفنية  المساعدة  وتقديم   ،)3 )إطار  الكهربائية  والمكانس 
للقطاع الصناعي لتحسين كفاءة الطاقة من خالل المركز 
من  بدعم  األنظف،  اإلنتاج  لتكنولوجيا  المصري  القومي 
على  وعالوة  الصناعية.  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة 

الفترة  طوال  الممتد  التمويل  معّوق  على  وللتغلب  ذلك، 
خذ بعض الخطوات اإليجابية األخيرة نحو تحسين  الماضية، اتُّ
التمويل  تسهيالت  من  عدد  ذلك  في  لما  الطاقة،  كفاءة 
م من البنك  مثل ”تسهيل تمويل الطاقة المستدامة“ المقدَّ
األهلي المصري والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، 
و“شركة ضمان مخاطر االئتمان“ التي يدعمها برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي/مرفق البيئة العالمي.

اإلطار )3(:  مشروع تحسين كفاءة الطاقة لإلضاءة واألجهزة المنزلية
رة للطاقة )قصة نجاح( تحّول السوق المصري لإلضاءة الموفِّ

ذتهــا وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، وبدعــم  أحــد المشــروعات التــي نفَّ   •
مــن مرفــق البيئــة العالمــي، بهــدف تحســين كفــاءة الطاقــة فــي القطــاع المنزلــي، باعتبــاره أكبــر القطاعــات المســتهِلكة 
للطاقــة الكهربائيــة فــي مصــر )42%(، نظــًرا إلــى النمــو المتزايــد الســتخدام األجهــزة المنزليــة الحديثــة، مثــل أجهــزة تكييــف 
ى ذلــك إلــى ارتفــاع قيمــة  الهــواء والثالجــات وغيرهــا، بهــدف تحســين نمــط الحيــاة نتيجــة الرتفــاع مســتويات الدخــل، وقــد أدَّ

فاتــورة الكهربــاء لكثيــر مــن األســر المصريــة، خاصــة مــع تبّنــي الحكومــة سياســات إصــالح دعــم أســعار الكهربــاء.

عــات الســكنية والمصارف  ــذ أكثــر مــن 15 مشــروًعا رائــًدا لتحســين كفــاءة الطاقــة فــي مختلف أنــواع المبانــي )المجمَّ وقــد ُنفِّ   •
ــة الخاصــة والعامــة(،  ــي اإلداري ــات والمبان ــادق والمنتجعــات والمكتب ــة ومحــالت الســوبر ماركــت والفن والمحــالت التجاري
ى ذلــك إلــى وفــورات تتــراوح بيــن 25 و40% مــن إجمالــي  مــن خــالل تقديــم الدعــم الفنــي والتمويــل المشــترك. وقــد أدَّ
اســتهالك الكهربــاء. كمــا دعــم المشــروع تنظيــم حمــالت توعيــة للجمهــور، تهــدف إلــى تعزيــز تدابيــر كفــاءة الطاقــة وتغييــر 
ــرة للطاقــة، ونشــر نتائــج الجــدوى الفنيــة والماليــة للمشــروعات االسترشــادية، ممــا  المفاهيــم وتحويــل الســوق لتصبــح موفِّ
ســاعد علــى انتشــار ســريع لتطبيقــات تكنولوجيــا الليــد فــي جميــع القطاعــات بمصــر،  ورصــد مشــروع تحســين كفــاءة الطاقــة            
ى إلــى زيــادة  االنخفــاض الملحــوظ فــي أســعار اللمبــات الليــد بالتزامــن مــع برنامــج إصــالح سياســات دعــم الطاقــة، ممــا أدَّ
ــت المبيعــات أكثــر مــن 80 مليــون لمبــة، باإلضافــة إلــى كشــافات  الطلــب فــي الفتــرة مــا بيــن 2014 - 2018 حتــى تخطَّ
ر بنحــو  2 جيجــاوات، وخفــض فــي  انبعاثــات غــازات الشــوارع، وخــالل تلــك الفتــرة تحقــق وفــٌر فــي قــدرات توليــد الكهربــاء ُقــدِّ

          االحتبــاس الحــراري يقــدر بنحــو 4,4 مليــون طــن ثانــي أكســيد الكربــون مكافــئ، وهــو مــا يعــّد قصــة نجــاح فــي تحســين 
ــر  ــا اإلنفرت ــف بتكنولوجي ــزة التكيي ــة بأجه ــة الخاص ــر أداء الطاق رت معايي ــوِّ ــا ُط ــة.  كم ــس العالمي ــة بالمقايي ــاءة الطاق كف
ــة  ــل الخاص ــزت المعام ــات، وُجهِّ ــاه والتليفزيون ــخانات المي ــة وس ــزة التدفئ ــون وأجه ــس والصح ــاالت المالب ــراوح وغس والم
ــذت بموجــب قــرار وزاري. كمــا نّظــم المشــروع دورات تدريبيــة بخصــوص كفــاءة الطاقــة فــي إنــارة الشــوارع،  باختبارهــا، وُنفِّ

ــاء. بالتعــاون مــع مركــز بحــوث اإلســكان والبن

فاز هذا المشروع بجائزة اإلمارات للطاقة لعام 2017.   •

.UNDP (2020b) :المصدر
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 .IEA (2020a) :المصدر

شكل )12(: كثافة الطاقة (ط.ن.م/1000د.أ)1

شكل )13(: كثافة الطاقة (ط.ن.م/1000د.أ)2

.)PPP( 1 طن نفط مكافئ/ألف دوالر أمريكي 2010، تعادل القوة الشرائية
.)PPP( 2  طن نفط مكافئ/ألف دوالر أمريكي 2010، تعادل القوة الشرائية

IEA (2020a) :المصدر

نفط  طن  بوحدة  عنها  ر  الُمعبَّ الطاقة،  كثافة  وتناقصت 
اإلجمالي  المحّلي  الناتج  من  دوالر  ألف  لكل  مكافئ 
)ط.ن.م/1000د.أ.(، قلياًل بسبب تحسين كفاءة الطاقة وبعض 

العوامل الهيكلية األخرى منذ عام 2005 )الشكل 12(.

فإن  المنطقة،  مستوى  على  نفسه  المؤشر  وبمقارنة 
التعاون  للطاقة من دول مجلس  تأتي أقل استهالًكا  مصر 

الخليجي وأقل من المتوسط العالمي )الشكل 13(.

4-4-4 تنويع مزيج الطاقة: الطاقة النووية
الطاقة،  قطاع  إلصالح  المصرية  االستراتيجية  من  كجزء 
ع الحكومة أيًضا  وإلى جانب زيادة إنتاج النفط والغاز، تتطلَّ
إلى تنويع مزيج الطاقة، من خالل النظر بعين االعتبار إلى 
مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والطاقة النووية 
وتكنولوجيات الفحم النظيفة. إن اختيار الطاقة النووية خياٌر 
بصمة  ذا  الكهرباء  لتوليد  مصدًرا  سيوّفر  الكربون  منخفض 
كربونية قريبة من الصفر أو شبه منعدمة. والختيار الطاقة 
الوقود  على  االعتماد  تقليل  منها  إضافية  مزايا  النووية 
األحفوري المستوَرد، من ثمَّ فهي أقل ُعرضة لتقّلب أسعار 

النووية  الطاقة  تثير  أخرى،  ناحية  ومن  العالمية.  النفط 
إلى  وباإلضافة  البيئية.  والتأثيرات  السالمة  بشأن  مخاوف 
عالية  رأسمالية  كثافة  ذات  النووية  المنشآت  فإن  ذلك، 
تتراوح بين 2 و 3.5 مليار دوالر أمريكي لكل مفاعل نووي، 
حتى دون إضافة تكلفة التخلص من المفاعالت في نهاية 
عمرها، وكذا التخّلص من النفايات النووية. وتمّثل الطاقة 
الكهرباء في  توليد  إجمالي  10% من  قرابة  حالًيا  النووية 
رت الواليات المتحدة وفرنسا والصين قائمة  العالم، إذ تصدَّ
440 مفاعاًل،  تضم 50 دولة تستخدم الطاقة النووية في 
أرباع طاقتها الكهربائية من  وتحصل فرنسا على نحو ثالثة 

الطاقة النووية.60
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شكل )14(: القدرة المركبة المتجددة بالميجاوات (2020)

NREA (2020). :المصدر

بدأ نشاط مصر في الطاقة النووية منذ الخمسينيات، ولكنه 
 1967 عام  حرب  بعد  العمل  وتوقف  متقطًعا،  عماًل  كان 
ثم أعيد تشغيله بعد عام 1973. وفي عام 1986، توقف 
العمل في القطاع النووي مرة أخرى بعد كارثة تشيرنوبيل. 
فبراير  وفي  صغيرين،  بحثيين  مفاعلين  حالًيا  مصر  وتمتلك 
عت مصر اتفاقية مع روسيا لبناء مفاعل نووي  2015، وقَّ
تجاري. ومن المقرر إنشاء محطة الضبعة النووية بقدرة 4.8 
ل محطة للطاقة النووية في  جيجاوات، والتي ستكون أوَّ
مصر، على ساحل البحر األبيض المتوسط، على بعد 250 كم 
تشييد  أعمال  في  الحكومة  بدأت  وقد  اإلسكندرية.  غرب 
 .2026 التشغيل في عام  يبدأ  أن  المتوقع  المحطة، ومن 
للدولة  التابعة  الذرية  للطاقة  ”روساتوم“  ى شركة  وستتولَّ
المقترح  النووية  للطاقة  الضبعة  محطة  تطوير  الروسية 
إنشاؤها، والتي ستكون مملوكة لهيئة المحطات النووية 
وستتألف  تشغيلها.  وستتولى  مصر  في  الكهرباء  لتوليد 
 ،VVER-1200 المحطة من أربعة مفاعالت نووية من نوع
ومن  جيجاوات.   1.2 إنتاج  على  قادر  منها  مفاعل  كل 
المتوقع أن تبدأ الوحدة األولى عملياتها التجارية في عام 
2026، بينما من المقرر تشغيل المفاعالت الثالثة المتبقية 
ماء  مفاعل   VVER-1200 والمفاعل   .2028 عام  في 
مضغوط من الجيل الثالث يتوافق تماًما مع جميع متطلبات 

للطاقة  الدولية  الوكالة  أصدرتها  التي  الدولية  السالمة 
بقيمة  الذرية بعد كارثة فوكوشيما. وستقدم روسيا قرًضا 
بناء مشروع  تكلفة  من  نحو %85  لتمويل  دوالر  مليار   25
الطاقة. وسيسدد القرض على مدى 22 سنة بسعر فائدة 
فستجمعها  المتبقية   %15 الـ  نسبة  أما  السنة.  في   %3
مصر من مستثمرين من القطاع الخاص.61 وجدير بالذكر أن 
بعين  أخذه  يجب  للطاقة  مصدًرا  ر  توفِّ قد  النووية  الطاقة 
االعتبار في إطار خطة الدولة للتوسع في محطات تحلية 

مياه البحر مستقباًل.

4-4-5 بيئة مواتية لتعزيز الطاقة المتجددة

المستدامة  الطاقة  آخر من خيارات  خيار  المتجددة  الطاقة 
إمكانات  فيها  وتمتلك  مصر  تتبناها  التي  للمناخ  الصديقة 
المستدامة  الطاقة  استراتيجية  وتهدف  لتطويرها.  قوية 
في مصر حتى عام 2035 إلى تحقيق هدف وطني يتمثل 
باستخدام  المركبة  الكهربائية  القدرة  من   %42 إنتاج  في 
الوقت  وفي   .2035 عام  في  المتجددة  الطاقة  مصادر 
الحالّي، تمتلك مصر ما يقرب من 5.8 جيجاوات من القدرة 

المركبة المتجددة )الشكل 14(.

مصر  أدخلت  المتجددة،  الطاقة  سوق  تطوير  سبيل  وفي 
المتجددة  الطاقة  سياسات  إطار  على  كبيرة  تحسيناٍت 
الخاص.  القطاع  استثمارات  من  مزيد  جذب  إلى  ي  أدَّ مما 
في  بما  التمكينية  السياسات  من  مجموعة  الدولة  ت  وتبنَّ
ذلك تعريفة التغذية إلمدادات الطاقة المتجددة، وسياسة 
التنافسية وإجراءات  قياس صافي االستهالك والعطاءات 
المناقصات. واسُتكِملت تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة 

دوالر/ سنت   14.3( مرحلتين  على  الكبيرة  الكهروضوئية 
دوالر/ سنت  و8.4  األولى،  للمرحلة  ساعة  كيلووات 

في  ذلك،  على  وعالوة  الثانية(.  للمرحلة  ساعة  كيلووات 
التغذية  تعريفة  نظام  على  الحكومة  وافقت   ،2019 عام 
دة من النفايات )1.40 جنيه/كيلووات ساعة  للكهرباء المولَّ
من  ساعة  جنيه/كيلووات  و1.03  الصلبة  النفايات  من 
المستمر  االنخفاض  وبسبب  ذلك،  ومع  السائلة(.  النفايات 
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شكل )15(: تصنيف الطاقة المتجددة في البلدان العربية

المصدر: المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، 2019.

اسُتبِدلت  المتجددة،  الطاقة  تكنولوجيات  تكاليف  في 
بتعريفة التغذية تدريجًيا العطاءات التنافسية والمزادات.

ت هذه الحزمة من السياسات الداعمة إلى بناء مشروع  وأدَّ
وينتج  مليار   2.2 قيمته  تبلغ  التي  الشمسية  للطاقة  بنبان 
1465 ميجاوات، ويمّثل أكبر مجمع شمسي في إفريقيا، 
والذي حصل على أفضل مشروع للبنك الدولي في العالم 
4(. وُطِرحت مشروعات أخرى إلنتاج  )اإلطار   2019 مارس 
الرياح من جانب منتجي الطاقة  الطاقة الشمسية وطاقة 
النطاق  واسعة  رياح  مزارع  ثالث  إنشاء  تشمل  المستقلين، 
البناء-  بسعة 500 ميجاوات لكل منها، على أساس نظام 
دوالر/ سنت   3.1 تعريفة  فرض  مع  التشغيل،   - االمتالك 

كيلووات ساعة. وقد أثبتت العطاءات التنافسية المقدمة 
خالل  )من  مصر  في  المستقلين  الطاقة  منتجي  من 
مجال  في  تنافسية  أسعار  تسجيل  في  نجاحها  المزادات( 

طاقة الرياح بقيمة 2.8 سنت دوالر/كيلووات ساعة.

الطاقة  استغالل  مستوى  لزيادة  الثالث  الدعم  نظام  أما 
الذي  لالستهالك  الصافي  القياس  نظام  فهو  المتجددة 
في  الشمسية  الطاقة  الستثمارات  العمل  بيئة  يحّسن 
المثير  ومن  والصناعية،  التجارية  والقطاعات  المنازل  قطاع 
التي  المشروعات  تلك  رفعت سقف  أن مصر قد  لالهتمام 
االستهالك  صافي  قياس  لنظام  لالنضمام  بطلب  تتقدم 
المنشآت  الطلب من  بزيادة  20 ميجاوات، مما يسمح  إلى 
الصناعية والتجارية. ومع ذلك، ال يزال توليد الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية من خالل هذه اآللية غير ُمسَتغل إلى حد كبير.

المركز  لتحليل  ووفًقا  ذكرها،  السابق  األنشطة  على  وبناًء 
أجراه  الذي  الطاقة  وكفاءة  المتجددة  للطاقة  اإلقليمي 
العربية  الدول  تبني  تعّزز  التي  الرئيسية  المجاالت  على 
وإطار  السوق،  هيكل  شمل  والذي  المتجددة،  للطاقة 
السياسات، والقدرة المؤسسية، والتمويل واالستثمار، فإن 
مصر جاءت في المرتبة األولى من بين الدول العربية في 

تطوير سوق الطاقة المتجددة62 )الشكل 15(.

إن التراجع الذي حدث مؤخًرا في أسعار النفط على نحو غير 
مسبوق النخفاض مستوى الطلب، بسبب جائحة كورونا، قد 
يهّدد الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الطاقة المتجددة. 
علي  الرغم من أهمية تنويع مصادر الطاقة لتخفيف أي آثار 
تنويع  أهمية  الرغم من  علي   النفط  أسعار  لتذبذب  سالبة 

مصادر الطاقة لتخفيف أي آثار سالبة لتذبذب أسعار النفط 
ذلك،  على  المترتبة  التأثيرات  تقييم  ألوانه  السابق  ومن 
خاصة أن سوق الكهرباء في مصر غير محرر بالكامل، كما أن 

خيارات المستهلكين ما زالت محدودة نسبًيا.
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اإلطار )4(: مشروع بنبان للطاقة الشمسية

مشــروع بنبــان أحــد أكبــر مشــروعات الطاقــة الشمســية فــي العالــم بالقــرب مــن مدينــة أســوان فــي جنــوب مصــر، ويقــع   •  
علــى أرض تقــارب مســاحتها 37 كيلومتــًرا مربًعــا. ويضــم 32 محطــة طاقــة شمســية كهروضوئيــة بلغــت قدرتهــا اإلجماليــة 
1465 ميجــاوت، أي مــا يعــادل نحــو 90% مــن قــدرة الســد العالــي. وقــد وقــع االختيــار علــى قريــة بنبــان بنــاًء علــى دراســات 
وتقاريــر وكالــة ناســا الفضائيــة وبعــض المؤسســات العلميــة العالميــة التــي أكــدت أن موقــع المشــروع يعــّد واحــًدا مــن أكثــر 

المناطــق ســطوًعا للشــمس فــي العالــم.
ــدة للشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء مــن خــالل  وقــد بــدأ التشــغيل التجــاري للمشــروع عــام 2018 وِبيعــت الكهربــاء المولَّ  •  
عقــد مدتــه 25 عاًمــا بســعر 7.8 ســنت/ كيلــوات ســاعة. ويــؤدي المشــروع إلــى تقليــل االنبعاثــات الكربونيــة بواقــع مليونــي 

طــن ســنوًيا.
ويســتفيد المشــروع مــن قانــون االســتثمار الجديــد الــذي صــدر ســنة 2017 لزيــادة االســتثمارات األجنبيــة مــن أجــل دعــم خطــة   •  
التحــول الوطنيــة إلــى الطاقــة النظيفــة، وإعطــاء مصــر موقًعــا متقدًمــا علــى خريطــة الطاقــة فــي الشــرق األوســط وشــمال 
ــة  ــار والتنمي ــادة اإلعم ــي إلع ــك األوروب ــهم البن ــارات دوالر، يس ــو 4 ملي ــروع بنح ــة للمش ــة اإلجمالي ــّدر الكلف ــا. وتق إفريقي
ــة للشــركات الخاصــة المســتثمرة  ــر قــروض ميّســرة وتســهيالت بنكي ــر معظمهــا، عب ــة فــي توفي ومؤسســة التمويــل الدولي

فــي المشــروع.
ــر نحــو 20  يشــارك فــى المشــروع عــدد كبيــر مــن الشــركات، منهــا 10 شــركات عالميــة وعربيــة و30 شــركة مصريــة، كمــا يوفِّ  •  
ألــف فرصــة عمــل خــالل فتــرة تنفيــذه. ويــرى هــؤالء المطــّورون أن مســتويات اإلشــعاع الشمســي االســتثنائية فــي بنبــان، 
وتكاليــف الصيانــة المنخفضــة التــي تقتصــر علــى تنظيــف األلــواح الكهروضوئيــة مــن الرمــال، يعــّززان جــدوى هــذا المشــروع. 
ولكــن نجــاح مصــر فــي تنفيــذ مشــروع بنبــان، ومشــاريع الطاقــة المتجــددة عموًمــا، لــم يكــن ليتحقــق دون اســتكمالها اإلطــار 
التشــريعي والمؤسســي الــذي يجــذب االســتثمارات لهــذا القطــاع الواعــد اقتصادًيــا. وقــد حصــل المشــروع علــى جائــزة أفضــل 

مشــروع فــي العالــم مــن البنــك الدولــي.

المصدر: المؤلف، من مصادر متعددة.

خامًسا: السياسات الحكومية الداعمة 
في  المناخ  وتغّير  المستدامة  للبيئة 

مصر

تبذل مصر جهوًدا حثيثًة لتحسين جودة البيئة، من أجل حماية 
ه ال  صحة الماليين من سكانها وتحسين جودة حياتهم، إال أنَّ
تزال هناك حاجة ُملحة إلى إجراء عديد من اإلصالحات في 
السياسات بهدف معالجة األسباب الجذرية لبعض التحديات 
االستهالك  وتعزيز  الصلبة،  المخلفات  إدارة  مثل:  البيئية، 
وإدخال  المالي،  القطاع  وتخضير  المستدامين،  واإلنتاج 
إلى  باإلضافة  الوطني،  االقتصاد  ضمن  البيئية  التكاليف 
المناخ.  المياه والطاقة والغذاء وتغّيرات  الترابط بين  تعزيز 
ومن ثّم، ففي ضوء التحليل الوارد في هذا الفصل، هناك 
أولويات  رأس  على  تأتي  التي  السياسات  من  مجموعة 
الحكومة المصرية للعمل على التغلب على هذه التحديات، 

تتمثل في النقاط التالية:

فصل استخدام الموارد عن النمو االقتصادي• 

بالنمو  مدعومًة  مصر،  في  االستهالك  أنماط  شهدت 
الثقافية  والعوامل  التكنولوجية،  والتطّورات  االقتصادي، 
إذ  الماضية؛  العقود  خالل  جذريٍة  تغيراٍت  واالجتماعية، 

الت امتالك السيارات، وأصبحت رحالت الترفيه  ازدادت معدَّ
امتالك  الت  معدَّ تزايد  عن  فضاًل  شيوًعا،  أكثر  والعمل 
المنتجات،  من  فعديد  االتصال.  وأدوات  المنزلية  األجهزة 
السمعية/البصرية،  والمعدات  المحمولة  الهواتف  مثل 
من  سابًقا  ُتعتبر  كانت  بعدما  الضروريات  من  اآلن  أصبحت 
ى إلى تفاقم المشكالت المتعلقة  وسائل الترفيه، مما أدَّ
، تسعى الحكومة ضمن أولوياتها إلى  بالمخلفات. ومن ثمَّ
بذل جهوٍد  االستهالك من خالل  عادات  تغيير  على  العمل 
طويلة األمد وحثيثة في مجال التثقيف والتوعية العامة. 
وتتضمن هذه الجهود الجمع بين وضع سياسات حكومية 
الحكومية  غير  المنظمات  وإشراك  أعمال،  واستراتيجيات 
وقادة  اإلعالم  وسائل  ومساهمة  األكاديمية،  واألوساط 
التي  الكبيرة  النسبة  إلى  وبالنظر  والمعلنين.  المجتمع 
هم يشكلون فئة  يمثلها الشباب من مجموع سكان مصر، فإنَّ
الطرف  سيمثلون  ثمَّ  ومن  المستهلكين،  فئات  من  كبيرة 
التنمية  أهداف  تحقيق  في  األساسي  ك  والمحرِّ الفاعل 
المستدامة. ومن الُمنتظر أن يكون للعادات التي يكتسبها 
الشباب حالًيا دوٌر حاسٌم في أنماط االستهالك واألسواق 

وأساليب المعيشة المستقبلية.63   

االستهالك  أنماط  تغيير  أجل  فمن  سبق،  ما  إلى  وإضافًة 
واإلنتاج غير المستدامة الموجودة حالًيا، يجب أن يمرَّ االقتصاد 
دائري،  بناء نموذج اقتصادي  انتقاليٍة نحو  المصري بمرحلٍة 
يقّل فيه حرق النفايات والتخّلص منها في مقالب القمامة 
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اإلطار )5(: دليل معايير االستدامة البيئية
ــت عليــه المــادة رقــم )32( مــن الدســتور مــن ضــرورة الحفــاظ عــل المــوارد الطبيعية ومراعــاة حقــوق األجيال  فــي إطــار مــا نصَّ  •  
ــي محــوًرا  ــأن يكــون الُبعــد البيئ ــة مصــر 2030( ب ــة المســتدامة فــي مصــر )رؤي ــدة التنمي ــه أجن ــا تضمنت القادمــة، وكــذا م
ــتغالل  ــتخدامها واالس ــة اس ــم عدال ــة ويدع ــوارد الطبيعي ــن الم ــق ٔام ــكل يحق ــة بش ــات التنموي ــع القطاع ــي جمي ــيا ف أساس
ــر فــرص عمــل جديــدة، وتخفيــف  األمثــل لهــا، وبمــا يضمــن حقــوق األجيــال القادمــة، ويســهم فــي دعــم التًنافســية، وتوفي

ــة لإلنســان المصــري. ــة وٓامن ــة نظيفــة وصحي ــر بيئ ــة، مــع توفي ــة االجتماعي ــق العدال حــّدة الفقــر، وتحقي

ــة  ــر العام ــد المعايي ــدف تحدي ــل به ــذا الدلي ــداد ه ــي ٕاع ــة ف ــع وزارة البيئ ــة م ــة االقتصادي ــط والتنمي ــت وزارة التخطي تعاون  •  
اإلرشــادية التــي تســتهدف دمــج معاييــر التنميــة المســتدامة فــي الخطــط التنمويــة، بمــا ُيعّظــم مــن عائــد االســتثمار العــام 
ومــردود التنميــة وُيّحســن مــن جــودة حيــاة المواطنيــن، وبمــا يضمــن تحقيــق هــدف تنمــوي ُمحــدد مفــاده مضاعفــة نســبة 
ــى  ــي 2021/2020 ٕال ــام المال ــة الع ــي خط ــن 15% ف ــتدامة م ــاد االس ــي أبع ــي ُتراع ــراء الت ــة الخض ــتثمارات العام االس
ــة  ــة للتنمي ــق مؤشــرات األهــداف األممي ــك التقــدم فــي تحقي ــي 2022/2021، وليســّرع ذل 30% فــي خطــة العــام المال
المســتدامة، وجميــع االلتزامــات الدوليــة ذات الصلــة. باإلضافــة الــي وضــع اعتبــارات االســتدامة البيئيــة ضمــن معاييــر تمويــل 

ــروعات. المش

ــم- ــة )التخطيط-التمويل-التصمي ــع مراحــل خطــط التنمي ــر االســتدامة فــي جمي ــة دمــج معايي ــل علــى منهجي ويحتــوي الدلي  •  
التنفيذ-التشــغيل(.

كمــا يحتــوي الدليــل علــى معاييــر االســتدامة البيئيــة القطاعيــة )13 قطاًعــا( للمشــروعات ذات التأثيــر اإليجابــي المباشــر فــي   •  
ــك للمشــروعات.  ــط لتل ــد التخطي ــة، والتــي يجــب االسترشــاد بهــا عن البيئ

  المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.

إلى أدنى حٍد ممكن، من خالل التوّسع في عمليتي إعادة 
التدوير وإعادة االستخدام، وتحسين االستفادة من المواد 
التجارب  من  عديٌد  ويوجد  والنفايات.  والمنتجات  الخام 
الشأن،  هذا  في  منها  االستفادة  يمكن  التي  الدولية 
واليابان،  وألمانيا،  األوروبي،  االتحاد  تجارب  أمثلتها:  ومن 
والصين.64 ومن أجل تيسير هذا االنتقال، ستعمل الحكومة 
من  الداعمة  السياسات  من  حزمة  إدخال  على  المصرية 
التشريعات وأدوات السوق، قد تتضمن -على سبيل المثال- 
تستخدم  التي  والعبوات  المنتجات  على  الضرائب  فرض 
االستخدام(  إلعادة  قابلة  بدائل  وجدت  )حيثما  واحدة  مرة 
للتشجيع على عدم استخدامها، ووضع نظم إيداع واستعادة 
إلزامية ُتفرض على بعض المنتجات، مثل بطاريات الرصاص 
الحمضية وإطارات المركبات، وبعض العبوات مثل عبوات 
مبدأ  تطبيق  إلى  الحكومة  ستسعى  كما  المشروبات. 
“مسؤولية المنتج الممتدة” في ما يتعلق ببعض المنتجات، 
مثل: منتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ومن شأن 
مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات -الذي صدر حديًثا- أن 
يكون وسيلًة لبدء المرحلة االنتقالية في الوقت المناسب. 

 

المشتريات العامة الخضراء • 

تحفيز  فعالًة في  أداًة  يصبح  أن  الحكومي  لإلنفاق  يمكن 
بتوجيهه  المستدامة في مصر،  واإلنتاج  االستهالك  أنماط 
مع المشتريات الحكومية نحو الخدمات والمنتجات الخضراء. 

تمثل  الخضراء  العامة  المشتريات  أن  عن  النظر  فبصرف 
من  فإنَّ  الخاص،  والقطاع  الناس  لعموم  يحتذى  نموذًجا 
المنتجات  على  أسواق وطلٍب  إيجاد  إلى  تؤدي  أن  شأنها 
العامة  المشتريات  عمالء  بين  ومن  الخضراء.  والخدمات 
والمستشفيات،  والمدارس  العامة  المكاتب  الخضراء: 
العامة،  النقل  وأنظمة  العامة،  المباني  من  وغيرها 
ومن  ذلك.  إلى  وما  العامة،  التحتية  البنية  ومشروعات 
العامة  والممارسات  المشتريات  تشجيع  يسهم  أن  الُمنتظر 
الخضراء إسهاًما كبيًرا في استخدام الموارد استخداًما أكثر 
أن  عن  فضاًل  القطاعات،  مختلف  في  وفاعلية  استدامة 
يدفع بالسوق نحو إنتاٍج أكثر نظافة واستهالٍك أكثر فاعلية 
بالكفاءة من  تتسم  الصنع  منتجات محلية  عن طريق شراء 
إلى  الحكومة  تسعى  ثّم،  الموارد.65 ومن  استخدام  ناحية 
تشجيع  نحو  كخطوة  الخضراء  العامة  المشتريات  تشجيع 
الحكومة  المستدامين من خالل جعل  االستهالك واإلنتاج 
بالمعايير  قائمة  وضع  إلى  تسعى  كما  به.  ُيحتذى  مثاًل 
والمبادئ التوجيهية المتعّلقة بالمشتريات العامة الخضراء 
عن  فضاًل  الحكومية،  الجهات  تراعيها  أن  ينبغي  والتي 
وقد  المبادئ.  هذه  باّتباع  الجهات  تلك  إلزام  على  العمل 
تستهدف  الذي  البيئية  االستدامة  دليل معايير  صدر مؤخًرا 
دمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية، وبما 
نسبة  مفاده مضاعفة  د  ُمحدَّ تنموي  تحقيق هدف  يضمن 
ٔابعاد االستدامة  ُتراعي  التي  الخضراء  العامة  االستثمارات 
من 15% في خطة العام المالي 2021/2020 ٕالى %30 

في خطة العام المالي 66.2022/2021
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التمويل المستدام: صندوق حماية البيئة • 
المصري والسندات الخضراء

ُيشير مصطلح التمويل المستدام إلى ”أي شكل من أشكال 
واالجتماعية  البيئية  المعايير  تدمج  التي  المالية  الخدمات 
من  االستثمار  أو  األعمال  قرارات  في  الحوكمة  ومعايير 
ومن  ككل“.67  والمجتمع  للعمالء  الدائمة  المنفعة  أجل 
وهي  البيئية،  الصناديق  المستدام:  التمويل  أشكال  بين 
آليات التمويل البيئية التي يزداد شيوعها في االقتصادات 
بيئية  صناديق  إنشاء  وراء  السبب  يكمن  ما  وعادًة  النامية. 
الحكومات في  تقصير  أساسيين، هما:  عاملين  خاصة في 
معالجة المشكالت البيئية، بتقصيرها في وضع إطار سليم 
تقصير  عن  فضاًل  القوانين،  وإنفاذ  البيئية  اإلدارة  لسياسة 
سبل  إتاحة  في  المال  رأس  وأسواق  المالية  األسواق 
جودة  ولتحسين  معقولة.  بشروط  التمويل  على  الحصول 
ينفذها  أن  ال  كبيرة،  استثمارات  تنفيذ  األمر  يتطلب  البيئة، 
الجهاز الحكومي وحده، بل وجميع القطاعات االقتصادية 
من  الحّد  االستثمارات  هذه  من  الهدف  وليس  األخرى، 
صديقة  تكنولوجيات  تطوير  ودعم  بل  فحسب،  التلوث 
بيئية  إدارة  نظم  بيئية، ووضع  تقديم خدمات  للبيئة، وكذا 
ُأنشئ  سليمة. ومن أجل تسهيل تدفق هذه االستثمارات، 
)4( لسنة  رقم  البيئة  البيئة، بموجب قانون  صندوق حماية 

1994، ككياٍن مستقٍل تابع لوزارة البيئة. 

توفير  في  المصري  البيئة  حماية  صندوق  مهمة  ل  وتتمثَّ
البيئية  المشروعات  في  لالستثمار  الالزم  التمويل 
دعم  إلى  يهدف  ه  فإنَّ التحديد،  وجه  وعلى  المستدامة. 
االستثمارات في مجال التحكم في التلوث، فضاًل عن دعم 
إدارة  مشروعات  دعم  وكذلك  أنظف،  تكنولوجيات  نقل 
البيئة وبناء القدرات. وعالوًة على ذلك، ُيعهد إلى صندوق 
وتشغيلها،  البيئي  للرصد  شبكات  بإنشاء  البيئة  حماية 
ونقل  البيئية،  للكوارث  والتصّدي  البيئية،  التأثيرات  وتقييم 
وإقامة  التكلفة،  منخفضة  بيئًيا  سليمة  تكنولوجيات 
محمّيات طبيعية وإدارتها. وأيًضا، ُيقدم الصندوق تمويالٍت 
أسعار  دعم  مع  والقروض  المنح  مثل:  الشروط،  ة  ُميسرَّ
رة. ومن  الفائدة والقروض بضمان الملكية، والقروض الميسَّ
بين المستفيدين من تمويل صندوق حماية البيئة: الكيانات 
المحلية،  اإلدارة  والعام، وأجهزة  الخاص  للقطاعين  التابعة 
المحتملة  المصادر  وتتضمن  الحكومية.  غير  والمنظمات 
صة في الموازنة العامة  إليرادات الصندوق: المبالغ الُمخصَّ
المانحة  المنظمات  من  الواردة  والتبرعات  والمنح  للدولة، 
المفروضة  والعقوبات  والغرامات  واألجنبية،  الوطنية 
رقم  والقانون   1994 لسنة   )4( رقم  القانون  انتهاك  على 
)102( لسنة 1983 في شأن المحميات، والتعويضات عن 
البيئة  شؤون  جهاز  من  الواردة  واإليرادات  البيئية،  األضرار 
يعاني  عدة،  سنواٍت  ومنذ  للغير.  مة  الُمقدَّ الخدمات  نظير 
تحكم  التي  الحكومية  اللوائح  مرونة  عدم  من  الصندوق 
أعماله، وربما قد آن األوان لتعزيز فاعليته بمنحه مزيًدا من 

المرونة في إدارة موارده.

ومن أدوات التمويل الُمستدام األخرى: السندات الخضراء، 
مصادر  من  نسبًيا  جديًدا  مصدًرا  وُتعّد  المناخ،  سندات  أو 
رأس  أسواق  داخل  بالغة  زيادًة  رواجه  يزداد  التمويل 
من  أٍي  لتمويل  أساًسا  الخضراء  السندات  ص  وُتخصَّ المال. 
المشروعات أو المبادرات المتعلقة بتعزيز االقتصاد منخفض 
للبنك  كان  وقد  المناخ.  تغير  لتحّديات  والتصدي  الكربون 
 .2008 عام  الخضراء  السندات  ابتكار  في  الريادة  الدولي 
السندات  مختلف  الدولي  البنك  يصدر  الحين،  ذلك  ومنذ 
البنك  بمختلف العمالت، ويصدرها آخرون غيره بمن فيهم: 
األمريكية،  الحكومية  والوكاالت  لالستثمار،  األوروبي 

ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية اآلسيوي. 

للرقابة  العامة  المصرية  الهيئة  وضعت   ،2019 عام  وفي 
المالية مبادئ توجيهية بشأن السندات الخضراء تستند إلى 
الدولية  الجمعية  عن  الصادرة  الخضراء  السندات  مبادئ 
ألسواق رأس المال. ومن أمثلة فئات المشروعات الخضراء 
المتجددة،  الطاقة  التوجيهية:  المبادئ  تلك  في  الواردة 
والحّد  الصرف،  مياه  ومعالجة  الطاقة،  استخدام  وكفاءة 
الغازات  انبعاثات  من  والتخفيف  الهوائية،  االنبعاثات  من 
منها،  والحّد  النفايات،  إنتاج  ومنع  التربة،  وتطهير  الدفيئة، 
طاقة،  إلى  وتحويلها  النفايات  تدوير  إعادة  ومشروعات 
والمنتجات المتوافقة مع االقتصاد الدوار، وتدابير التكّيف 
أّول  الحكومة  إصدار  ذلك  أعقب  وقد  المناخ،  تغير  مع 
شهادات خضراء في مصر بقيمة 750 مليون دوالر لتمويل 
أو إعادة تمويل مشروعات خضراء في قطاعات مثل النقل 

والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

المالية  أن مصر نجحت من خالل وزارة  إلى  وتجدر اإلشارة 
بمنطقة  دولة  تصدره  أخضر حكومي  أول سند  إصدار  في 
مصر  وضع  الذي  األمر  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
القيمة  بالمنطقة. وتتمثل  المستدام  التمويل  على خارطة 
اإلجمالية للسندات 750 مليون دوالر أمريكي على خمس 
 .2025 أكتوبر  استحقاق   ،%5.250 عائد  بسعر  سنوات، 
المستثمرين  من  جديدة  قاعدة  اإلصدار  هذا  جذب  ولقد 
بأوروبا، والواليات المتحدة األمريكية، وشرق آسيا، والشرق 
التوالي،  على  و%6  و%6  و%41   %47 بنسب  األوسط 
لت الطلبات النهائية اكتتاب 220 مستثمًرا منهم 16  وسجَّ
بالدوالر  سندات  إصدارات  في  مرة  ألول  جديًدا  مستثمًرا 
المستثمرين  قاعدة  تنويع  جهود  يعكس  مما  األمريكي، 
الحالية وتنميتها. وسوف ُتسَتخدم حصيلة السندات الخضراء 
صديقة  خضراء  بمشروعات  المرتبطة  النفقات  تمويل  في 
للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجاالت النقل 
والسيطرة  التلوث  من  والحّد  المتجددة  والطاقة  النظيف 
الطاقة،  كفاءة  ورفع  المناخ  تغّير  مع  والتكّيف  عليه 
مع  تماشًيا  الصحي،  والصرف  للمياه  المستدامة  واإلدارة 
والتي   ،2030 مصر  رؤية  المستدامة:  التنمية  استراتيجية 
أهم  ومن  األخضر.  االستثمار  لمشروعات  األولوية  تعطي 
المشروعات التي اسُتخدمت الحصيلة في تمويلها، مشروع 
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جدول )11(
 االعتمادات المدرجة ألهم المشروعات الخضراء المدرجة بخطة عام 2021/2020 

معتمد )مليون القطاعاسم المشروع
جنيه(

هدف المشروع

ربط العاصمة اإلدارية الجديدة بالمدن الجديدة )مدينة 4500النقلالقطار المكهرب 
السالم ومدينة العبور والشروق والروبيكى والعاشر من 

رمضان وبلبيس ( عن طريق المرحلة الرابعة من الخط الثالث.

حّل مشكلة االزدحام المروري، وتكدس المواصالت فى 3607النقلالخط الثالث لمترو األنفاق
القاهرة الكبرى، ويبلغ طول هذه المرحلة قرابة 17.7 كيلو 

)15 محطة(.

الخط الرابع لمترو األنفاق 
)ميدان الرماية/مدينة مصر(

حل مشكلة المرور وتكدس المواصالت في القاهرة 4387النقل
الكبرى، إذ يمتد مسار المرحلة األولى من الخط الرابع من 
المحطة التبادلية غرب الطريق الدأيري علي حدود مدينة 

6 أكتوبر  مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان 
الرماية ثم شارع الهرم، حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع 

الخط الثاني للمترو.

محطة كهرباء بطاقة الرياح 
)خليج السويس(

الكهرباء 
والطاقة 
المتجددة

مواجهة الطلب المتزايد علي الطاقة، وتلبية خطة التنمية 2144
المستدامة عن طريق محطة كهرباء رياح بقدرة 25 

ميجاوات.

مشروع خطى مونوريل 
العاصمة اإلدارية ومدينة ٦ 

أكتوبر

تعظيم منظومة النقل الجماعي بنوعية من المواصالت 2000النقل
تتسم بٔانها وسائل نقل سريعة وعصرية وٓامنة وصديقة 
للبئية لنقل الركاب، وتوفر استهالك الوقود، وتخفض 
الت التلوث البئيي وتخفف االختناقات المرورية  معدَّ

بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب الستخدام هذه 
الوسيلة بداًل من استخدام السيارات الخاصة. 

التنمية إدارة المخلفات الصلبة
المحلية

معالجة المخلفات الصلبة ورفع كفاءة منظومة النظافة. 2000

المرحلة الرابعة من الخط 
الثالث لمترو األنفاق )خط 

الثورة(

استكمال تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو 1827النقل
األنفاق )الثورة/إمبابة/مطار القاهرة( بطول 18.7 كيلو متر 

و15 محطة.

تطوير وزيادة كفاءة ميناء 
دمياط 

تعظيم اإليرادات، وزيادة كمية البضائع المتداولة، وزيادة 1453النقل
حجم تداول الحاويات، وزيادة قدرة الميناء.

الميناء الجاف في مدينة 6 
أكتوبر

العمل علي تنوع إيرادات هيئة المواني، وتخزين المواد 720النقل
الخام والبضائع.

محطة توليد الكهرباء بالخاليا 
الفوتوفولطية بالزعفرانة 

بقدرة 50 ميجاوات

الكهرباء 
والطاقة 
المتجددة

مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة. 612

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.

مدينة  الجديدة/  اإلدارية  العاصمة  مونوريل  قطار  خطي 
السادس من أكتوبر، ومحطة تحلية مياه الضبعة، ومحطة 
أبو ساعد، ومحطة معالجة  معالجة الصرف الصحي بعرب 

الصرف الصحي ببورسعيد.68

الخضراء  المشروعات  من  مجموعة  الحكومة  أدرجت  وقد 
خطة  في  السندات  تلك  بواسطة  ل  ُتموَّ ٔان  يمكن  التي 

تبلغ  مشروًعا،   691 نحو  تبلغ   2021/2020 المالي  العام 
اعتمادات  لها  ومدرج  جنيه،  مليار   447.3 الكلية  تكلفتها 
بنحو 36.7 مليار جنيه وبما ُيشّكل نسبة 14% من ٕاجمالي 
عة في الخطة، وقد ظفر قطاع  االستثمارات العامة الموزَّ
المشروعات  هذه  من  األكبر  بالنصيب  المستدام  النقل 
بنسبة 50% من االعتمادات المدرجة للمشروعات الخضراء 
ح الجدول )11( بياًنا بأهم تلك المشروعات.69 بالخطة، ويوضِّ
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الخضراء في مصر، تسعى  السندات  ولتوسيع نطاق سوق 
إلى  الخضراء  السندات  مفهوم  إدخال  إلى  الحكومة 
السوق المصرية، باإلضافة إلى النظر في حزمة من الحوافز 
الفوائد  أسعار  دعم  أو  الضريبية  كاإلعفاءات  السوقية، 
والنظر  كليهما،  أو  الخضراء  السندات  على  المستحقة 
السندات  لمشروعات  البيئي  األداء  لتتّبع  نظام  إنشاء  في 
الخضراء، بالتعاون مع كل من صندوق حماية البيئة وجهاز 

شؤون البيئة. 

نحو مسؤولية بشأن االنبعاثات الكربونية • 

إن التمويل المناخي شكل آخر من أشكال التمويل المستدام 
التي  لالستثمارات  والخاص  العام  القطاعان  مه  يقدِّ الذي 
الكربون والقادرة  التنمية منخفضة  تهدف إلى دفع عجلة 
فيه  ُتتداَول  الكربون  وسوق  المناخ.  مع  التكّيف  على 
والشركات  البلدان  ع  ويُشجِّ الكربون.  انبعاثات  شهادات 
على الحّد من انبعاثات الكربون، كما يتيح تداول شهادات 
عندما  أقل  بتكلفة  االنبعاثات  تخفيض  إمكانية  االنبعاثات 
يمكن الحصول عليها من البلدان ذات االنبعاثات المرتفعة، 
ومن ثمَّ تقليل التكلفة االقتصادية للتخفيف من تغّير المناخ.

آلية  كيوتو  بروتوكول  بها  جاء  التي  المرونة  آليات  ومن 
من  فعالة  آلية  تقديم  إلى  تهدف  التي  النظيفة  التنمية 
تحقيق  من  نها  ُتمكِّ المتقدمة  البلدان  إلى  السوق  آليات 
بعض التزاماتها بتخفيض االنبعاثات بتكلفٍة أقل، عن طريق 
دخل  أن  ومنذ  النامية.  البلدان  إلى  خضراء  تكنولوجيا  نقل 
ل ما يقرب من  بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ عام 2005، ُسجِّ
ل حافظة  ُتسجِّ أن  نجحت مصر في  8000 مشروع.70 وقد 
 20 تتضمن  النظيفة،  التنمية  آلية  مشروعات  من  متنوعة 
مشروًعا بما يعادل نحو 4.2 طن من مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون سنوًيا حتى نهاية عام 2015. ومن بين المشروعات 
لة: مشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات كفاءة  الُمسجَّ
استخدام الطاقة، ومشروعات إدارة النفايات، والتحول إلى 
وقود منخفض الكربون، والنقل، والمشروعات الصناعية.71 
اتفاقية  كانت  إذا  ما  بخصوص  كبيٌر  غموٌض  يوجد  وحالًيا، 
معها.  التعامل  وكيفية  المشروعات  هذه  ستتناول  باريس 
وتتوقف التوقعات المرتقبة لسوق الكربون العالمي في 
الدولية  المفاوضات  على  باريس  اتفاقية  بعد  ما  مرحلة 

الجارية في إطار النظام العالمي لتغّير المناخ.

الكربون  انبعاثات  على  تكلفة  ُتفرض  طويل،  وقٍت  ومنذ 
الخارجية  التكاليف  الستيعاب  فعالة  وسيلة  ذلك  باعتبار 
الطاقة،  استخدام  عن  الناتجة  الكربون  بانبعاثات  المرتبطة 
مما يساعد على التخفيف من وطأة التهديدات الناشئة عن 
اقتصادات  إلى  التحّول  على سرعة  وللتشجيع  المناخ،  تغّير 
منخفضة الكربون. وعند تطوير الطاقة المستدامة، يساعد 
في  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  على  مالئمة  تكلفة  فرض 
الطاقة  تطوير  لدعم  المطلوبة  المالية  االستثمارات  حشد 

المتجددة، واتخاذ تدابير لكفاءة استخدام الطاقة، واستخدام 
تكنولوجيات منخفضة الكربون في الصناعة. 

تجارة  أنظمة  الكربون:  تسعير  مبادرات  ضمن  وتدخل 
التعويض  وآليات  الكربون،  االنبعاثات، وفرض ضرائب على 
والمرتبط  النتائج  على  القائم  والتمويل  االنبعاثات،  عن 
من  ن  ُتمكِّ التي  الدفيئة  الغازات  بانبعاثات  مباشًرا  ارتباًطا 
الكربون.  أكسيد  ثاني  انبعاثات  لقيمة  الصحيح  التقدير 
ي تسعير الكربون إلى ارتفاع تكلفة  وعالوة على ذلك، يؤدِّ
ه يشجع على زيادة  استخدام الوقود األحفوري، ومن ثمَّ فإنَّ
 ،2020 عام  بداية  ومنذ  واستهالًكا.  إنتاًجا  الطاقة  كفاءة 
الكربون على الصعيدين الوطني  توجد 58 مبادرة لتسعير 
انبعاثات  من   %20.1 تغّطي  بلًدا،   46 في  والمحّلي 
الغازات الدفيئة في العالم.72 وقد اعتزمت مصر، ضمن 84 
بلًدا آخر، وضع السوق الدولية للكربون في االعتبار لتحقيق 
ن  األهداف المتعلقة بالحّد من االنبعاثات على النحو الُمبيَّ
لما ورد  والُمقدمَة وفًقا  المحددة وطنًيا  في مساهماتها 

في اتفاقية باريس.73

وقد يؤثر الدعم الحكومي المخصص للوقود األحفوري تأثيًرا 
سلبًيا في أسعار الكربون بحكم تخفيض تكاليف استخدام 
سياسة  فإن   ، ثمَّ ومن  األحفوري.  للوقود  المستهلكين 
من  األحفوري  للوقود  المخصص  للدعم  التدريجي  اإللغاء 
شأنها أن تحّد من هذا التأثير على األسعار الضمنية للكربون. 
برنامج هادف يرمي  ثّم، تعمل مصر حالًيا على تنفيذ  ومن 
إلى اإللغاء التدريجي للدعم المخصص للوقود األحفوري. 
ن  مكَّ مالي  حيز  إيجاد  إلى  التخفيض  هذا  ى  أدَّ وبالفعل، 
الحماية  مجاالت  على  إنفاقها  معدل  زيادة  من  الحكومة 
التي  التدابير  حزمة  وُتعّد  والتعليم.74  والصحة  االجتماعية 
لجائحة  السلبية  التأثيرات  من  للحدِّ  حالًيا  الحكومة  مها  تقدِّ
فيروس كورونا دلياًل واضًحا على فاعلية البرنامج المصري 

لإلصالح االقتصادي.

ومن المعروف أن فرض الضرائب على استهالكات الوقود 
األحفوري تؤثر ضمنًيا في تكلفة انبعاثات الكربون. ومن ثمَّ 
تسعى الحكومة إلى النظر -في إطار إصالح دعم الوقود 
األحفوري- إلى إمكانية تنفيذ فرض الضرائب على الوقود، 
ضمن أنشطة رفع تكلفة انبعاث الكربون، فقد ُيسهم ذلك 
الت استهالك وقود النقل وتحسين كفاءة  في خفض معدَّ
استخدام الطاقة في مجالي الصناعة وتوليد الطاقة، وفي 
العالمية  الجهود  في  بدورها  مصر  ُتسهم  الوقت  نفس 

للتخفيف من ظاهرة تغّير المناخ. 

الترابط بين موارد المياه والطاقة والغذاء • 
والمناخ

والغذاء  والطاقة  المياه  بين  للترابط  األفضل  الفهم  إن 
لتحديد  مستنيًرا  إطاًرا  يخلق  مصر  في  المناخية  والسياسة 
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المفاضالت وأوجه التآزر التي تلّبي الطلب على تلك الموارد 
)الطاقة  الموارد  هذه  ندرة  إن  باالستدامة.  المساس  دون 
التي  التحّديات  أكبر  بين  من  واحدة  والغذاء(  والمياه 
والجفاف،  المياه  ندرة  ومشكلة  مصر.  في  التنمية  تواجه 
التأثيرات السلبية المتوقعة لتغّير  والتي قد تتفاقم بسبب 
لتلبية  والغاز  النفط  على  كبيرة  بنسبة  واالعتماد  المناخ، 
يواجهان  اللذان  الرئيسيان  التحديان  الطاقة،  احتياجات 
التحّول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وباإلضافة إلى ذلك، 
تتأثر مصر سلًبا بتقلبات سوق الغذاء العالمية إذ تعتمد على 
 %50 من  يقرب  ما  لتغطية  المستوردة  الغذائية  المنتجات 
من احتياجاتها الغذائية. لذلك، أصبح تبّني نهج الترابط أمًرا 
ضرورًيا لمواجهة تحّدي الموارد في مصر وللمساعدة على 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة مخاطر المناخ. 
دعم  بترشيد  سياستها  في  الدولة  استمرار  ضرورة  ولعّل 
رئيسًيا  عاماًل  يمثل  الطاقة  إصالح  برنامج  الطاقة من خالل 
على  يساعد  ألنه  باألساس،  الطاقة  ندرة  مع  التعامل  في 
القضاء على سلوكيات اإلسراف في االستهالك، والتوّجه 
إلى الطاقة الجديدة والمتجددة واالستفادة منها، ومن ثّم 
يمّثل داعًما ألطراف المعادلة األخرى المتمثلة في المياه 
والغذاء والمناخ. كما أن العمل على إيجاد حلول مستدامة 
ومبتكرة للتحّديات التي تواجه تغّير المناخ والمياه والغذاء 
القدرات  وبناء  االبتكار،  في  االستثمار  خالل  من  والطاقة 
المعرفية للشباب من أكثر القضايا التي يجب وضعها في 

االعتبار.

في  الواردة  الُمستدامة  التنمية  أهداف  إلى  وبالرجوع 
قد  أنه  نجد  عام 2015،  بعد  لما  للتنمية  العالمية  األجندة 
يدعو  إذ  بوضوح،  للترابط  الثالثة  المكّونات  تحديد  جرى 
الهدف الثاني إلى القضاء التام على الجوع وتحقيق األمن 
كما  المستدامة،  الزراعة  وتعزيز  التغذية  وتحسين  الغذائي 
والصرف  المياه  توافر  ضمان  إلى  السادس  الهدف  يدعو 
الصحي وإدارتها المستدامة للجميع، في حين يدعو الهدف 
السابع إلى توفير الطاقة الحديثة المستدامة للجميع بأسعار 
الهدف  ويتناول  عليها،  االعتماد  وليمكن  المتناول،  في 
الثالث عشر تغّير المناخ. وهذا يؤكد ضرورة اّتباع نهج الترابط 
والدور المهم الذي يمكن أن يلعبه في صياغة السياسات 

لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي للمخاطر المناخية.

يرتبط األمن المائي وأمن الطاقة واألمن الغذائي ارتباًطا 
وثيًقا في مصر، إذ إنها واحدة من أكثر البلدان ُعرضة للتأثر 
ذلك  ويستدعي  البيئية.  الناحية  من  المناخية  بالتغيرات 
تبّني نهج الترابط عند التصدي إلدارة هذه الموارد الحيوية 
المناخ  تغّير  ويمّثل  والغذاء.  والمياه  الطاقة  الثالثة، وهي 
تحدًيا إضافًيا من شأنه، كما أوضحنا سابًقا، أن يؤدي إلى 
على  عالوة  الغذائية.  والموارد  المياه  ندرة  حالة  تفاقم 
بسبب  تتفاقم  مصر  في  المياه  ندرة  مشكلة  فإن  ذلك، 
المياه  مثل  القطاعات،  مختلف  مع  المتعددة  ارتباطاتها 
والمياه  والغذاء،  والمياه  والبيئة،  والمياه  اإلنسان،  وصحة 

والطاقة. لذلك، فإنه من المهم تناول مختلف الروابط بين 
قطاع المياه وتلك القطاعات التي ذكرناها من أجل تحقيق 
دفعت  وكذلك،  ومتكاملة.  الة  فعَّ موارد  وإدارة  تخطيط 
استخدام  إلى  الدولة  مصر  في  العذبة  المياه  موارد  ندرة 
تقنية تحلية المياه، وهي عملية كثيفة االستخدام للطاقة. 
على  أساسي  بشكل  يعتمد  الطاقة  إنتاج  أن  إلى  ونظًرا 
الطاقة  تقنيات  بمكان تطوير  والغاز، فمن األهمية  النفط 
المتجددة من أجل تشغيل محطات تحلية المياه. وهذا من 
شأنه أن يخفف من انبعاثات الكربون من محطات التحلية 
لتحلية  سعودية  محطة  أول  أن  بالذكر  الجدير  ومن  أيًضا. 
متر مكعب  ألف   60 تنتج  الشمسية  بالطاقة  تعمل  المياه 
من المياه المحالة في اليوم تعتبر أكبر محطة تحلية تعمل 
بالطاقة الشمسية على مستوى العالم، وهي تقدم مثااًل 

مناسًبا يعكس ضرورة تبّني نهج الترابط. 

أخرى  ترابط  نقطة  والغذاء  المياه  بين  االرتباط  ويمثل 
مهمة وحيوية في مصر. وكما سبق أن أوضحنا، فإن قطاع 
الزراعة يمّثل القطاع الرئيسي من ناحية استهالك المياه مع 
انخفاض مستوى كفاءة استخدامها نسبًيا، ومن ثم، يمكن 
أن يؤدي تحسين كفاءة الري إلى توفير المياه للقطاعات 
األخرى. باإلضافة إلى ما سبق، تستورد مصر المواد الغذائية 
لتلبية الطلب المتزايد عليها، وتشير التقديرات إلى أن المياه 
مليار   55 قرابة  تبلغ  سنوًيا  مصر  إلى  تِرد  التي  االفتراضية 
متر مكعب. وعلى ذلك، قد يكون االستيراد وتقليل صادرات 
لمعالجة  مطروًحا  خياًرا  المياه  استخدام  كثيفة  المحاصيل 

مشكلة ندرة المياه.75 

ولدينا في مصر مثال ممتاز آخر على نهج الترابط، أال وهو 
في  المنزلة  ببحيرة  المصطنعة  الرطبة  األراضي  مشروع 
وبيئًيا  اقتصادًيا  سليًما  بدياًل  توفر  أنها  ثبت  والتي  مصر، 
الوقت  وفي  الصرف،  مياه  لمعالجة  التقليدية  للمنشآت 
للزراعة  المعالجة  الصحي  الصرف  مياه  ُتسَتخدم  نفسه 
تجريبًيا لضرورة  أساًسا  المثال  وتربية األسماك. ويقدم هذا 
تنسيق سياسات الطاقة والمياه والغذاء، مع تقليل البصمة 
المناخ على  تغّير  التكّيف مع  القدرة على  البيئية وتحسين 

المستوى الوطني.76

من  جزًءا  تمثل  الغذائية  اإلمدادات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
ومع  المستجد.  كورونا  لوباء  العاجلة  الصحية  االستجابة 
يحصل  أن  بمكان  األهمية  فمن  البطالة،  الت  معدَّ ارتفاع 
وفي  صحية.  أغذية  على  للوباء  تعرًضا  األكثر  األشخاص 
الوقت الذي يتسبب فيه الوباء في إغالق الشركات على 
فإن  الكامل،  اإلغالق  نحو  البلدان  ويدفع  العالم  مستوى 
حاالت االنقطاع ُتهّدد بتوقف سالسل التوريد وتهديد األمن 
الغذائي. إن إغالق الحدود، والقيود المفروضة على الحركة، 
والتوقف في صناعات الشحن والطيران جعل من الصعب 
مواصلة إنتاج األغذية ونقلها دولًيا، مما ُيعّرض البلدان ذات 
محدودية مصادر الغذاء لخطر كبير.77 عالوة على ذلك، يشير 
الغذائي  األمن  بين  تربط  التي  الصلة  إلى  بوضوح  الوباء 
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والصحة، والحاجة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على نهج 
الترابط في وضع السياسات العامة وتنفيذها.

إن نقص الغذاء الذي يلوح في األفق يذّكرنا باألزمة المالية 
التي حدثت عام 2008، عندما وضع كبار مصدري األغذية 
-الذين كانوا قلقين بشأن اإلمدادات الغذائية- قيوًدا على 
ب في ارتفاع األسعار العالمية. وبالمثل،  صادراتهم، مما تسبَّ
على  قيوًدا  بالفعل  وروسيا  المتحدة  الواليات  وضعت 
صادراتهما من القمح، ومن ثمَّ فإن وباء كورونا المستجد له 
تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في األمن الغذائي والتغذية، 
وتعتمد النتائج النهائية على وضع األساس لكل بلد، وكذلك 
الفئات  وستكون  الصدمات.  أمام  الصمود  على  قدرته 
األكثر تضرًرا هي الفئات األكثر احتياًجا من السكان، الذين 
والدخل،  الوظائف  فقدان  مع  للتعامل  أقل  موارد  لديهم 
ومواجهة زيادة أسعار المواد الغذائية وعدم استقرار توافر 
الغذاء، ومن ثمَّ لديهم قدرة أقل على التكّيف مع األزمة. 

يعملون في  الذين  األشخاص  يواجه  المثال،  فعلى سبيل 
األعمال المؤقتة خسائر هائلة في الوظائف، وسيشهدون 
العمل  يستلزم  مما  دخولهم،  في  كبيًرا  انخفاًضا  بالتأكيد 
على زيادة اإلنتاج الغذائي المحّلي ودعمه من خالل تقديم 
وتقليل هدر  الغذائي،  التكّيف  لتعزيز  مناسبة  تحفيزية  حزم 
لضمان حصول جميع  الشراء  اإلفراط في  الطعام، وتجّنب 

المواطنين على الغذاء على نحٍو عادٍل.

الجهود  فرصة  استغالل  على  المصرية  الحكومة  وستعمل 
المستدامة  التنمية  لتحقيق  حالًيا  المبذولة  الوطنية 
المؤسسي  اإلصالح  على  للعمل  المناخ  تغّير  ومواجهة 
المطلوب من أجل تعميم نهج الترابط في وضع السياسات 
مجلس  يلعب  أن  ينبغي  المثال،  سبيل  فعلى  وتنفيذها. 
أجل  من  رائًدا  دوًرا  حديًثا  ُأنشئ  الذي  المستدامة  التنمية 

تعزيز هذا النهج في تطوير السياسات.



الفصل السادس

الحوكمة:

نحو منظومة فعالة إلدارة شؤون الدولة والمجتمع
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في  الحق  لتعزيز  األساسية  الركائز  إحدى  الحوكمة  ُتعّد 
بالعدالة  المتعلقة  المبادئ  طياتها  بين  تحمل  إذ  التنمية، 
والمشاركة والشفافية وسيادة القانون والمساءلة، وهي 
تضمن  وكفاءة-  بفعالية  تطبيقها  -حال  التي  المبادئ 
الدور  إلى  ونظًرا  المستدامة.  الشاملة  التنمية  تحقيق 
المهم الذي تلعبه المؤسسات في عملية التنمية، أفردت 
األجندة الدولية لها الهدف السادس عشر ”السالم والعدل 
المستدامة  التنمية  أهداف  ضمن  القوية”  والمؤسسات 
األممية. ويركز الهدف السادس عشر على تحقيق االستقرار 
القائم على سيادة  الحكم  اإلنسان، وتعزيز  وضمان حقوق 
الجميع  ووصول  الفرص  تكافؤ  ضمان  خالل  من  القانون، 
وخاضعة  افة  وشفَّ الة  فعَّ مؤسسات  وإنشاء  العدالة،  إلى 
المواطنين  وصول  وضمان  الفساد،  من  والحّد  للمساءلة، 
إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية، واتخاذ القرارات 

على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع.

والنمو  الحوكمة  بعالقة  يتعلق  ما  في  األدبيات  وتباينت 
هذه  لدراسة  البحوث  من  عديٌد  ق  تطرَّ إذ  االقتصادي، 
والنمو  الحوكمة  بين  وثيًقا  ارتباًطا  بعُضها  العالقة، ووجد 
االقتصادي، بينما خُلص آخرون إلى أن هذا االرتباط محدود، 
بشكل  تعتمد  البحوث  هذه  نتائج  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
الدراسة،  الدول محّل  أو  بالدولة  الخاص  السياق  كبير على 

والمنهجية المستخدمة. 

للحوكمة  اإليجابي  األثر  الدراسات  من  عديٌد  أثبت  ولقد 
الحوكمة  لجودة  اإليجابي  واألثر  االقتصادي،  النمو  في 
إن  إذ  للفرد،  اإلجمالي  المحّلي  الناتج  نمو  معدل  في 
تقديم  وفعالية  كفاءة  من  تتضّمنه  بما  الحوكمة  جودة 
الخدمات العامة وسيادة القانون تساعد على تحقيق النمو 
لديها  التي  األقاليم  أن  الدراسات  وأشارت  االقتصادي، 
األداء  فيها  يكون  الحوكمة  جودة  من  عالية  مستويات 
جودة  أن  إلى  بعُضها  انتهى  كما  ُمرتفًعا.1  االقتصادي 
االقتصادي،2  النمو  أداء  في  إيجابي  تأثير  لها  المؤسسات 
الحكومية  المؤسسات  فعالية  أن  إلى  بعضها  وأشار 
الحدِّ  العاملين فيها ُتسهم إلى درجة كبيرة في  ومهارات 
تحقيق  في  األساس  المؤسسات  هذه  وتعتبر  الفقر،3  من 
الرخاء والنمو، وُتسهم جودتها في شعور المستثمر باألمان 
من خالل تعزيز القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية، وسيادة 
األهداف  ترتكز  أن  ويجب  الخاصة.  والحوافز  القانون، 
ونظم  قوية،  مؤسسات  على  واالقتصادية  االجتماعية 
تأمين اجتماعي قوية، وتمّتع المواطنين بالحريات والتمثيل 
أن  بدَّ  ال  االحتوائي،  النمو  ولتحقيق  المناسب.4  السياسي 
على  تعمل  أي  باالحتوائية،  نفسها  المؤسسات  تتصف 
خلق الفرص وتشجيع االبتكار في المجتمع، وتسهيل عملية 
المشاركة في صنع القرار، وتعزيز الشفافية مع الوضع في 

االعتبار الفئات األكثر احتياًجا.5

فقد  االستثمارات،  وجذب  بالحوكمة  ق  يتعلَّ ما  في  أما 
أشارت الدراسات إلى أن الحوكمة تعمل على تعزيز النشاط 
االستثمار،  على  تشّجع  التي  الحوافز  وتقديم  االقتصادي، 
ومن ثمَّ  تحقيق النمو االقتصادي.6 وبصورة أكثر تفصياًل، فإن 
السياسات التي تتخذها الدول لحماية المستثمر ُتسِهم في 
تنمية موارد الدولة المالية وتحقيق النمو، وعلى العكس، 
والملكيات  العقود  في  اإليجابي  غير  الدولة  تدخل  فإن 
فكلما  للدولة.7  المالي  النمو  عملية  من  يحدُّ  الخاصة 
سمت المؤسسات والنظام  انخفضت مستويات الفساد، واتَّ
القضائي وأنظمة حماية الملكية الفكرية بالفعالية، وكانت 
البيئة السياسية أكثر استقراًرا، زادت ثقة المستثمر في اتخاذ 
القرارات االستثمارية.8 أما في ما يتعلق باالستثمار األجنبي 
المباشر، فقد أشار عدٌد من الدراسات إلى العالقة بين هذا 
جودة  فدرجة  المؤسسات،  وجودة  االستثمار  من  النوع 
المؤسسات وفعاليتها تؤثر في تدفقات االستثمار األجنبي 
الدولة  في  أوضح  سياسات  هناك  كانت  فكلما  المباشر، 
تتبعها المؤسسات المختلفة، وكانت اإلجراءات الحكومية 
ق بفعالية،  غير معقدة، وكانت قوانين الملكية الفكرية ُتطبَّ
فإن  ثمَّ  ومن  المباشر.9  األجنبي  االستثمار  تدفقات  زادت 
تعزيز  ُتسهم في  والحوكمة  المؤسسات وجودتها  كفاءة 
ثّم تؤثر باإليجاب  تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ومن 

في النمو االقتصادي.10

تقدمها  التي  الخدمات  تلك  العامة،  الخدمات  وتمّثل 
الصحي،  والصرف  المياه  خدمات  مثل  للمواطنين،  الدولة 
ونظم  والمواصالت،  التحتية،  والبنية  الصحية،  والرعاية 
ما  وعادة  وغيرها.  التراخيص،  واستخراج  األراضي،  تسجيل 
يحكم المواطنون على جودة الحوكمة من خالل تجربتهم 
تقديم  ُيعد  ثّم؛  ومن  الخدمات،  هذه  على  الحصول  في 
المواطنين  بين  للتواصل  الرئيسية  القناة  العامة  الخدمات 
والمؤسسات العامة ويحمل بين جنباته مبادئ الحوكمة، 
إذ إن تقديمها بشكل جّيد هو الذي يّتسم بفعالية وصولها 
إلى الفئات المستهدفة وكفاءة استخدام الموارد المتاحة. 
أكثر كفاءة وفعالية  العامة تكون  الخدمات  ثمَّ فإن  ومن 
لذا  الفعلية،  واحتياجاتهم  للمواطنين  أقرب  تكون  عندما 
التوّجهات  الالمركزّية أحد  النظم  للتحّول نحو  التوّجه  يمّثل 
نتيجة  الخدمات،  تقديم  كفاءة  على  تساعد  التي  المهمة 
قرب المستويات المحلية من احتياجات المواطنين وقدرتها 
االحتياجات.11  لتلك  وفًقا  جودة  أكثر  خدمات  تقديم  على 
الحكومات  إن  إذ  العدالة،  بقضية  الخدمات  تقديم  وارتبط 
بكفاءة  األساسية  الخدمات  تقديم  ضمان  على  تعمل 
األكثر  الفئات  ذلك  في  بما  المواطنين،  لجميع  وفعالية 
ويأتي  المجتمع.  أفراد  بين  للعدالة  منها  تحقيًقا  احتياًجا، 
إلى  نظًرا  الخدمات  وتقديم  العدالة  مفهوم  بين  االرتباط 
الخدمات  المواطنين عن  يرتفع مستوى رضاء  أنه عادة ما 
مة بشكل يّتسم بالعدالة، ويسهم في تقديم  العامة الُمقدَّ

الخدمات, وتقديم الخدمات لألشخاص األكثر احتياًجا.12
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دون  االحتوائي  النمو  تحقيق  يمكن  ال  إنه  القول  ويمكن 
ال لتقديم الخدمات العامة. فعلى  وجود نظام كفء وفعَّ
الرغم من أهمية توافر مستوى مناسب من الدخل فإن توافر 
وجودة الخدمات الخاصة بالتعليم والصحة وغيرها ُتعّد على 
نفس القدر من األهمية، وال يمكن الوصول إلى نتائج جّيدة 
فيها دون وجود خدمات عامة متاحة وسهلة الوصول، وبها 
قدر كبير من االستجابة. ويشير عديٌد من الدراسات إلى أن 
تحسين أداء الخدمات العامة ال ُيسهم فقط في رفع نسبة 
رضاء المواطنين وإنما يساعد كذلك على تعزيز ثقتهم في 
تحقق  التي  التنموية  األهداف  تحقيق  ثّم  ومن  الحكومة، 

الرفاه للمواطنين.13

وحجر  رئيسًيا  محّدًدا  ُتعتبر  الحوكمة  أن قضية  الجلّي  ومن 
األساس في تحقيق النمو االقتصادي واالحتوائي، وتعزيز 
األكثر  الفئات  إلى  الوصول  في  والمساهمة  االستثمار، 
ال  المرجّوة  التنموية  األهداف  لتحقيق  أنه  إال  احتياًجا، 
والتقييم  المتابعة  ُنظم  في  كبير  بشكل  اإلسهام  من  بدَّ 
لدعم عملية صنع القرار من خالل سياسات مبنّية على أدلة 
القرار على وضع سياسات  وبيانات دقيقة، تساعد صانعي 

وُأطر تنموية واحتوائية.

مؤشرات  في  مصر  أداء  تطّور  أواًل: 
الحوكمة

يصدرها  التي  بالحوكمة  قة  الُمتعلِّ المؤشرات  دت  تعدَّ
أداء  تصنيف  ُيعتبر  ما  وعادة  الدولية،  المنظمات  من  عديٌد 
الدول في هذه المؤشرات إحدى األدوات الداعمة التخاذ 
المتعلقة  القرارات  أو  القرارات االستثمارية،  القرارات، مثل 
إلى  الدول  تسعى  لذلك  وغيرها،  التنموية  بالمساعدات 

العمل على تحسين مؤّشراتها لما سيعود بالنفع عليها.

من  مجموعة  هناك  أن  نجد  الحوكمة،  عن  الحديث  وعند 
المرجع  وتمّثل  أساسية  تعتبر  التي  والتقارير  المؤشرات 
الرئيسّي لعديد من الدول والجهات المختلفة للتعّرف إلى 
للحوكمة  العالمية  المؤشرات  مثل  فيها،  الحوكمة  وضع 
الصادر  اإللكترونية  والحكومة  الدولي،  البنك  عن  الصادرة 
عن  الصادر  األعمال  ممارسة  وسهولة  المتحدة،  األمم  عن 
عن  الصادر  المفتوحة  الموازنة  ومؤشر  الدولي،  البنك 
اإلفريقية  للحوكمة  ”إبراهيم”  ومؤشر  الدولية،  الشراكة 

الصادر عن مؤسسة ”مو إبراهيم”.

ح الجدول )1( تطّور أداء مصر في المؤشرات العالمية  ويوضِّ
أداء  إلى  فبالنظر  الدولي،  البنك  عن  الصادرة  للحوكمة 
ُيعنى  الذي  الحكومة،  المصرية في مؤشر فعالية  الدولة 
وجودة  العموميين،  والموظفين  العامة  الخدمات  بجودة 
عملية إعداد السياسات وتنفيذها، ومصداقية الحكومة في 

التزامها بتنفيذ تلك السياسات، نجد أن أفضل أداء كان في 
عام 2010، فقد وصل الترتيب المئوي إلى 42.11، وتراجع 
أداء الدولة المصرية بشدة في عامي 2013 و2014 ليصل 
الترتيب المئوي إلى 20.85 و20.19، وذلك نظرًا للظروف 
السياسية التي كانت تمّر بها الدولة المصرية والتي ألقت 
بظاللها على أداء عديد من الجهات العامة والخاصة، ومنذ 
عام 2015 بدأت مصر العودة مرة أخرى لالرتفاع في هذا 
المؤشر إلى أن وصل إلى أعلى معدالته في عام 2019 
المئوي في  الترتيب  ليصل  2013 و2014  مقارنة بعامي 
2019 إلى 36.54، وهو األمر الذي يدّل على عودة الدولة 
شهدته،  الذي  الشديد  التراجع  من  التعافي  إلى  المصرية 
الحكومة  ذها  تنفِّ التي  السياسات  فعالية  على  يدل  كما 

مة للمواطنين. لتحسين جودة الخدمات العامة المقدَّ

سيادة  مؤشر  في  مصر  أداء  بتطّور  يتعلق  ما  في  أما 
القانون، والذي يركز على مدى ثقة المتعاملين والتزامهم 
العقود،  إنفاذ  وباألخص  المجتمع،  في  القوانين  بتطبيق 
أن  فنجد  والمحاكم،  الشرطة،  وعمل  الملكية،  وحقوق 
2010، إذ وصل الترتيب المئوي  أفضل أداء كان في عام 
إلى 49.67، كما شهد عام 2014 أكبر تراجع في أداء هذا 
المؤشر ليصل إلى 29.33، إال أنه أيًضا بدأ التحسن التدريجي 
منذ عام 2015 ليصل إلى 37.98 في 2019، وهو أعلى 
تصنيف مئوي منذ عام 2013 الذي وصل فيه المؤشر إلى 
33.33. ومن الواضح أن هذا التحّسن في األداء يرجع إلى 
تبّني الحكومة حزمًة من السياسات التي تساعد على تعزيز 
واآلليات  باالستثمار  يتعّلق  ما  في  خاصة  القانون،  سيادة 

الخاصة بتنفيذ العقود وغيرها.

بمدى  ُيعنى  الذي  الفساد  في  التحكم  لمؤشر  وبالنسبة 
مكاسب  على  الحصول  في  العامة  السلطة  استخدام 
خاصة، فنجد أن أعلى تصنيف مئوي للمؤشر في عام 2017 
بحوالي 34.13 مقارنة بأقل تصنيف مئوي في عام 2011 
في  تراجع  حدث  فقد  الجدول  ح  يوضِّ وكما   ،25.59 بنحو 
المؤشر في عام 2019 ليصل إلى 27.88 تصنيف مئوي، 
على الرغم من أن الدولة المصرية تبذل عديًدا من الجهود 
في  إليها  التطّرق  سيجري  التي  الفساد،  مكافحة  في 
القسم التالي. ومن الممكن أن ُيعَزى هذا التراجع إلى أن 
هذه المؤشرات تعتمد في منهجيتها على اآلراء والخبرات 
الخاصة بإدراك عدد محدود للغاية من المواطنين والخبراء 
في القطاعات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية 
حول العالم، األمر الذي قد ال يعكس الواقع بشكل دقيق 
في كثير من األحيان، وال يأخذ في االعتبار البيانات اإلدارية 
وال  المختلفة  المؤسسات  في  تتحّقق  التي  واإلصالحات 
المستجيبين  إدراك  باهتمام إعالمي كبير يؤثر في  تحظى 
أن  إلى  المهم هنا اإلشارة  البيانات. ومن  ألسئلة جامعي 
التي حققت فيها  المؤشرات  المالحظة تسري على  هذه 

الدولة المصرية ارتفاًعا وتلك التي حققت فيها تراجًعا. 
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ُيعَنى  الذي  التنظيمية  الجودة  بمؤشر  يتعلق  ما  في  أما 
جّيدة  وإجراءات  سياسات  إعداد  على  الحكومة  بقدرة 
تنمية  تعزيز  على  تساعد  أن  شأنها  من  والتي  وتنفيذها، 
لمصر  المئوي  التصنيف  في  تحّسًنا  نجد  الخاص،  القطاع 
وصل إلى 18.75 في عام 2019، ولكنه ما زال يعّد تصنيًفا 
و26.44   2010 عام  في   46.89 بنحو  مقارنة  منخفًضا 
خذت  و22.12 في عامي 2014 و2015 على التوالي، واتَّ
بتعزيز  قة  المتعلِّ اإلجراءات  من  عدًدا  المصرية  الحكومة 

االستثمار وتنمية القطاع الخاص، كإصدار قانون االستثمار 
الخاص،  للقطاع  يتضّمنه من تسهيالت  بما  رقم 2017/72 
المنازعات،  وفّض  بالتحكيم  الخاصة  المؤسسية  واأُلطر 
والصلح  الهيكلة  بإعادة  الخاص   2018/11 رقم  والقانون 
الواقي من اإلفالس، كما بذلت الدولة المصرية جهًدا كبيًرا 
والمتناهية  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  دعم  في 

الصغر خالل األعوام القليلة الماضية. 

)1( تطّور تصنيف مصر في مؤّشر سهولة  ح الشكل  ويوضِّ
يرّكز  والذي  الدولي،  البنك  عن  الصادر  األعمال  ممارسة 
بالبيئة  المتعّلقة  األبعاد  من  مجموعة  على  عام  بوجه 
التنظيمية لألعمال من خالل عدد من المؤشرات المعتمدة 
في أغلبها على استقصاءات الرأي، والتي تتناول القضايا 
المتعلقة ببدء األعمال، وتسجيل الممتلكات، والحصول على 

الحدود، وغيرها من  العقود، والتجارة عبر  الكهرباء، وتنفيذ 
القضايا التي تمّس بيئة األعمال بوجه خاص. وٌيظهر المؤشر 
حصلت  تصنيف  أفضل  كان  المختلفة،  السنوات  بين  تبايًنا 
عليه مصر في عام 2011 الذي وصل إلى 94 من إجمالي 
2016 إلى  183 دولة، بينما وصل أسوأ تصنيف في عام 
131 من إجمالي 189 دولة، ومنذ ذلك الحين بدأ تصنيف 

جدول )1(
تطّور أداء مصر في المؤشرات العالمية للحوكمة الصادرة عن البنك الدولي )الترتيب المئوي(

السنة/
2010201120122013201420152016201720182019المؤشر

فعالية 
الحكومة

42.1135.0732.2220.8520.1922.1227.8829.3330.7736.54

سيادة 
القانون

49.6741.7840.3833.3329.3331.2532.6932.6937.537.98

التحكم 
في 

الفساد

30.9525.5933.1831.7530.7730.2931.2534.1330.7727.88

الجودة 
التنظيمية

46.8941.2333.6529.3826.4422.1217.7917.3117.3118.75

المصدر: البنك الدولي. المؤشرات العالمية للحوكمة. سنوات متعددة.

شكل )1(:  تطّور تصنيف مصر في مؤشر سهولة ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي

.World Bank (Multiple Years) Doing Business Report :المصدر
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مصر التحّسن بشكل عام بعد أن شهد تراجًعا طفيًفا في عام 
2018 ليصل إلى 128 من إجمالي 190 دولة، ليعود مرة 
أخرى إلى أفضل مستوياته منذ عام 2016 ليصل في عام 
2020 إلى 114 من إجمالي 190 دولة.14 إن هذا المؤشر 

كلما قلَّ رقم التصنيف، كان وضع الدولة أفضل،15 

وعند النظر إلى تصنيف مصر مقارنة بدول الشرق األوسط 
في  جاءت   2020 عام  في  مصر  أن  نجد  إفريقيا،  وشمال 
المرتبة العاشرة من ثماني عشرة دولة في التصنيف، كما 

ح الشكل )2(. يوضِّ

الشفافية  عن  الصادر  الفساد  ُمدركات  ر  لُمؤشِّ بالنسبة  أما 
الدولية،1 الذي ُيعَنى بقياس الفساد في القطاع العام من 
هة للخبراء والتنفيذيين  خالل مجموعة االستقصاءات الموجَّ
ِمن عدد من المنظمات والجهات الدولية. فكما هو موّضح 
ل المؤشر في عام 2014 أعلى نقاط  في الشكل )3(، سجَّ
األعوام في  انخفض  بينما  نقطة،   37 بنحو  تاريخه  في 

رت في تجدر اإلشارة إلى أن المنهجية الخاصة بهذا المؤشر قد تغيَّ  1

نقطة  36 و34 و32  إلى  ليصل   2015 و2016 و2017 
على التوالي، ثم بدأ االرتفاع مرة أخرى في عامي 2018 
و2019 ليصل عدد النقاط إلى 35 نقطة لكل منهما، بينما 
 33 إلى  ليصل   2020 عام  في  أخرى  مرة  لالنخفاض  عاد 
األعوام  بعد  النقاط  في  انخفاض  أقل  ثاني  وهو  نقطة، 

2012، 2013، و16.2017

شكل )2(:  تصنيف مصر ودول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سهولة ممارسة األعمال الصادر عن 
البنك الدولي (2020)

.World Bank (2020) Doing Business 2020 :المصدر

شكل )3(:  تطّور نقاط مصر في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن الشفافية الدولية
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عام 2012، األمر الذي يصعب معه إجراء مقارنات قبل هذا الوقت.
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الفساد  وبالنظر إلى وضع نقاط مصر في مؤشر ُمدركات 
في  أنها  نجد  المتوسط،  الدخل  ذات  الدول  ببعض  مقارنة 
المتوسطة، فهي متقدمة على دول  تعتبر أقل من  مرتبة 

مثل باكستان وكينيا وبوليفيا، ومتأخرة عن دول مثل األردن 
ح الشكل )4(. وتونس وجنوب إفريقيا17 كما يوضِّ

وفي إطار السياق المتعلق بالشفافية، يأتي مؤشر الموازنة 
ناحية  الموازنة من  بقياس شفافية  ُيعَنى  الذي  المفتوحة 
للمواطنين،  وإتاحتها  بها  المتعلقة  المعلومات  شمولية 
الفئات  مشاركة  خاصة  المشاركة،  مدى  إلى  باإلضافة 
األكثر احتياًجا في عملية إعداد الموازنة، كما يقيس مدى 
كفاءة وفاعلية المؤسسات المعنّية بالرقابة مثل البرلمان، 

والجهات الوطنية القائمة على عملية الرقابة. 

المؤشر.  هذا  في  مصر  نقاط  تطّور   )5( الشكل  ح  ويوضِّ
ن، يحتل العام 2010 أعلى النقاط التي حصلت  وكما هو ُمبيَّ
الخاصة  النقاط  تراجعت  ثم  نقطة،   49 بنحو  مصر  عليها 
ليصل  و2015   2012 عامي  في  شديًدا  تراجًعا  بالمؤشر 

ولعّل  التوالي.  على  نقطة  و16   13 إلى  النقاط  مجموع 
بها  تمر  كانت  التي  السياسية  الظروف  إلى  يرجع  ذلك 
الدولة المصرية خالل هذين العامين، خاصة في ظل غياب 
المجلس التشريعي الذي يمثل مكوًنا رئيسًيا من مكونات 
المؤشر. ثم حققت مصر ارتفاًعا ملحوًظا في عامي 2017 
و2019 وصل إلى 41 و43 نقطة على التوالي،18 ويرجع 
يتعلق  ما  في  ذت  ُنفِّ التي  اإلصالحات  إلى  االرتفاع  هذا 
أصبحت  إذ  للدولة،  العامة  بالموازنة  الخاصة  البيانات  بنشر 
أكثر شمولية وتفصياًل، باإلضافة إلى وجود برلمان منتخب 
المعنية  الوطنية  األجهزة  بجانب  الرقابية  سلطاته  يمارس 

بالرقابة وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

شكل )4(: نقاط مصر وبعض الدول ذات الدخل المتوسط في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن الشفافية الدولية (2020)

شكل )5(: تطّور نقاط مصر في مؤشر الموازنة المفتوحة

 .Transparency International (2020) .Corruption Perception Index :المصدر

.International Budget Partnership (Multiple Years). Open Budget Survey :المصدر
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ح الشكل )6( تصنيف مصر ومجموعة من الدول ذات  ويوضِّ
الصادر  اإللكترونية  الحكومة  مؤشر  في  المتوسط  الدخل 
استعداد  مدى  بقياس  ُيعنى  والذي  المتحدة،  األمم  عن 
االتصاالت  استخدام  على  وقدرتها  الوطنية  المؤسسات 
من  العامة،  الخدمات  تقديم  في  المعلومات  وتكنولوجيا 
ق بقدرة الحكومة  خالل مؤشر الخدمات اإللكترونية المتعلِّ
من  بالمواطنين  واالتصال  الخدمات  لتقديم  واستعدادها 
خالل الخدمات اإللكترونية، ومؤّشر البنية التحتية لالتصاالت 
لتعزيز  المطلوبة  التحتية  البنية  خدمات  بوجود  المعنّي 

مشاركة المواطنين في الحكومة اإللكترونية، ومؤشر رأس 
استخدام  على  المواطنين  بقدرة  المتعلق  البشري  المال 
 ،)6( ح الشكل  الحكومية. وكما يوضِّ الخدمات اإللكترونية 
فمصر ُتعتبر في مرتبة متوسطة في التصنيف مقارنة بدول 
 ،2020 عام  في  وتونس  وإندونيسيا  إفريقيا  جنوب  مثل 
بين هذه  األولى من  المرتبة  إفريقيا في  إذ جاءت جنوب 
111 لمصر و88  الدول بتصنيف وصل 78 مقارنة بتصنيف 

إلندونيسيا، و91 لتونس.19

وكما هو مبّين في الشكل )7(، فإن أفضل تصنيف حصلت 
عليه مصر في هذا المؤشر كان في عام 2014، إذ وصل 
بشكل  تراجع  التصنيف  أن  إال  دولة،   193 من   80 إلى 
ملحوظ في عامي 2016 و2018 فوصل إلى 108 و114 

تحسن  هناك  لكن  التوالي،  على  دولة   193 إجمالي  من 
إجمالي  من   111 إلى  وصل  إذ   2020 عام  في  طفيف 

193 دولة.20 

شكل )6(: تصنيف مصر وبعض الدول ذات الدخل المتوسط في مؤشر الحكومة اإللكترونية الصادر عن األمم المتحدة (2020)

شكل )7(: تطّور تصنيف مصر في مؤشر الحكومة اإللكترونية الصادر عن األمم المتحدة

.United Nations (2020) E-Government Survey :المصدر

.United Nations (Multiple Years) E-Government Survey  :المصدر

193/111 :2020 - 193/114 :2018 - 193/108 :2016 - 193/80 :2014 - 190/107 :2012 - 183/86 2010
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مؤسسة  عن  الصادر  العالمي  االتصال  لمؤشر  وبالنسبة 
االتصال  على  الدول  قدرة  مدى  يقيس  والذي  هاواوي، 
في  االستثمار  حجم  على  بناء  وضعيتها  تقييم  خالل  من 
االقتصاد  وأداء  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع 

تصنيف  تحسن  فقد  التالي،  الشكل  ح  يوضِّ وكما  الرقمي. 
مصر في المؤشر في عامي 2018 و2019 ليصل إلى 58 
من إجمالي 79 دولة مقارنة بنحو 64 في عام 2017 من 

إجمالي 79 دولة.

وعلى المستوى القاري، يقيس مؤشر ”إبراهيم” للحوكمة 
اإلفريقية الحوكمة من خالل التركيز على أداء الدول في 
الشفافية  من  ذلك  يتضّمنه  بما  القانون  وسيادة  األمن 
المشاركة  ُيعَنى بقياس  القومي. كما  والمساءلة واألمن 
وما  المستدامة  االقتصادية  والفرص  اإلنسان،  وحقوق 
وبيئة  التحتية  والبنية  العامة  اإلدارة  أداء  من  تشمله 
ق إلى التنمية البشرية بما فيها من قضايا  األعمال، كما يتطرَّ
ح الشكل التالي فمنذ  التعليم والصحة والرفاه. وكما يوضِّ
عام 2010 كان أقل أداء للدولة المصرية في هذا المؤشر 
من  والذي  نقطة،   42.4 إلى  وصل  والذي   2013 عام 
الممكن أن يرجع إلى األوضاع السياسية واالقتصادية التي 

كانت تمر بها الدولة المصرية. ومنذ عام 2014 بدأ المؤشر 
االرتفاع تدريجًيا حتى وصل في عام 2017 إلى أفضل أداء 
ثانية  انخفض  ولكنه  نقطة،   49.9 ببلوغه  المصرية  للدولة 
ن نقاط المؤشر  في آخر تقرير صدر عام 2020، والذي يتضمَّ
لعام 2019 ليصل إلى 47.4 نقطة.21 وتجدر اإلشارة إلى أن 
ذت مراجعة متعمقة وشاملة  مؤسسة محمد إبراهيم قد نفَّ
لمؤشر ”مو إبراهيم” للحوكمة بين أعوام 2018 و2020، 
قد تكون سببًا لهذا التراجع. وقد تم تعديل مؤشر الحوكمة 
اإلفريقيةـ وقد تمثل هذا التعديل في إضافة أبعاد جديدة 
وتجميع  للمؤشر  العام  اإلطار  هيكل  ومراجعة  للحوكمة، 

المؤشرات.

شكل )8(: تطّور تصنيف مصر في مؤشر االتصال العالمي

إجمالي عدد الدول في جميع السنوات المذكورة هو 79.
المصدر: مؤسسة هاواوي (سنوات متعددة). مؤشر االتصال العالمي.

 .Mo Ibrahim Foundation (multiple years). Ibrahim Index of African Governance :المصدر

شكل )9(: تطّور نقاط مصر في مؤشر إبراهيم للحوكمة اإلفريقية

47.2 45.2 46.1 42.4 44.8 47.2 48.6 49.9 47.4

100 أفضل من 1
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تعتمد  بالمؤشرات  الخاصة  المنهجيات  بأن  التنويه  ويجب 
في أغلبها على مؤشرات اإلدراك، والتي -على الرغم من 
الذي  الموضوعية، األمر  بقدر من عدم  أهميتها- قد تتسم 
الواقع  أرض  على  التطّورات  دقيق  بشكل  يعكس  ال  قد 
أن هناك  إلى  اإلشارة  تجدر  المؤشرات. كما  في عدد من 
مجموعة من المؤشرات السابقة التي لم تأخذ في اعتبارها 
القليلة  السنوات  خالل  الحكومة  بذلتها  التي  الجهود 
الماضية، نتيجة ألن الفترة بين جمع البيانات وصدور المؤشر 
قد تطول لتصل إلى أكثر من عامين، األمر الذي يؤّدي إلى 
ينال من  عدم إدراك أحدث المتغيرات والتطّورات، مما قد 

مصداقية هذه المؤشرات على أرض الواقع.

مصر  وضعية  فإن  المؤشرات،  اتجاه  عن  النظر  وبغّض 
ضرورة  تستدعي  األخرى  بالدول  مقارنة  عام  بشكل 
مصر،  في  الحوكمة  تعزيز  تواجه  التي  للتحديات  التصدي 
تتمثل  تحّديات مؤسسية،  إلى  العموم  تنقسم في  والتي 
الجهات  بين  توزيعهم  وسوء  الموظفين  أعداد  زيادة  في 
األجهزة  بين  والمسؤوليات  المهام  وتداخل  المختلفة، 
اإلدارية المختلفة، باإلضافة إلى التحديات المتعلقة بالبيئة 
التشريعية، فعلى الرغم من الزخم التشريعي خالل السنوات 
لم  التي  القوانين  من  عديًدا  هناك  فإن  الماضية،  القليلة 
تصدر بعد، ولها عالقة مباشرة بقضايا الحوكمة، مثل قانون 
حرية تداول البيانات والمعلومات، وقانون اإلدارة المحلية، 
الشهود  حماية  وقانون  للدولة،  العام  التخطيط  وقانون 
بالقدرات  المتعّلقة  التحديات  أيًضا  وهناك  والمبّلغين. 
البشرية والمالية، إذ تعاني الحكومة المصرية من محدودية 
الحكومة  سياسات  في  بالسلب  يؤثر  بما  المالية  الموارد 
الرامية إلى تعزيز الحوكمة وكفاءة المؤسسات، باإلضافة 
والتقييم،  المتابعة  نظم  بضعف  المتعلقة  التحديات  إلى 
وتحديث البنية المعلوماتية الخاصة برصد البيانات اإلحصائية 

وجمعها.

وتجدر اإلشارة إلى أن الدولة المصرية بدأت خالل السنوات 
التحديات،  هذه  على  التغلب  نحو  ُقدًما  المضّي  الماضية 
المجاالت  مختلف  واضحة في  وبرامج  من خالل سياسات 

والقضايا والقطاعات، بما يضمن تعزيز الحوكمة. 

ثانًيا: الركائز األساسية لتعزيز 
الحوكمة 

للدول  ينبغي  التي  األساسية  الركائز  من  مجموعة  هناك 
العمل عليها وتحفيزها لتعزيز الحوكمة، تتنوع بين السياسات 
المتعلقة بعمليات اإلصالح اإلداري بما تتضّمنه من تطوير 
الحكومية  المالية  اإلدارة  وإصالح  للدولة،  اإلداري  الجهاز 
والشفافية  الفساد،  ومكافحة  والتقييم،  المتابعة  وتعزيز 

وحتى  المستدامة.  التنمية  أهداف  وتوطين  والمشاركة، 
من  بدَّ  ال  بثمارها،  ركيزة  كل  في  المبذولة  الجهود  تؤتي 
المجتمع  في  إيجابية  آثاًرا  لُتحِدث  بالتوازي  عليها  العمل 
الركائز  لهذه  يلي  ما  التنموية. ونعرض في  العملية  وفي 
منها.  كل  في  المصرية  الحكومة  أداء  مراجعة  مع 

 2-1  اإلصالح اإلداري 

والمستجيبة  والشفافة  الفّعالة  العامة  المؤسسات  ُتعد 
والخاضعة للمساءلة إحدى الوسائل األساسية التي يجري 
الحكومة  تعّدها  التي  االستراتيجيات  تنفيذ  خاللها  من 
بين  الوصل  حلقة  أيًضا  وهي  التنموية،  األهداف  لتحقيق 
المجتمع  مات  ومنظَّ الخاص  والقطاع  والمواطنين  الدولة 
النمو والحّد من الفقر  المدني، والتي تساعد على تحقيق 
عمليات  إلى  العامة  المؤسسات  وتحتاج  واالستقرار.22 
احتياجات  تلبية  على  قادرة  تكون  حتى  مستمّرة  إصالح 
والمساءلة  الشفافية  معايير  وفق  والعمل  المواطنين، 
عملية  تكون  أن  ويجب  والكفاءة.  والفاعلية  والمشاركة 
اإلصالح اإلداري ضمن إطار عام شامل ومتكامل، ومن ثّم 
اإلداري  لإلصالح  استراتيجيات  لتبّني  الدول  من  عديد  اّتجه 
تلك  مثل  تبّني  يجري  ما  وعادة  أوروبا.  شرق  دول  مثل 
التي  التحديات  من  مجموعة  على  للتغلب  االستراتيجيات 
القدرات،  بضعف  تتعلق  والتي  العامة  المؤسسات  تواجه 
آليات  وتحسين  الحكومية،  المالية  اإلدارة  نظم  وتحسين 
المتابعة والتقييم، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وغيرها 
ن وفق السياق الوطني لكل دولة.  من القضايا التي تتكوَّ

 2014 عام  في  اإلداري  لإلصالح  رؤية  مصر  ت  تبنَّ وقد 
سم  يتَّ ال،  وفعَّ كفء  إداري  جهاز  إلى  الوصول  بهدف 
تحقيق  في  بقوة  وُيسهم  للمساءلة،  ويخضع  بالحوكمة، 
المواطن،  رضاء  من  وُيعلي  للدولة،  التنموية  األهداف 
اإلصالح  لعملية  الحاكمة  المبادئ  ووضعْت مجموعة من 
اإلداري في إطار هذه الرؤية، منها اعتماد معايير الجودة 
والتمّيز في تقديم الخدمات العامة، واإلعالن بشفافية عن 
جميع خطوات عملية اإلصالح، وعدم المساس بحقوق أي 
موظف، واعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة في جميع عمليات 

التوظف والترقي وزيادة األجور ومنح فرص التدريب.

اإلداري  اإلصالح  خطة  بربط  المصرية  الدولة  واهتمت 
مختلف  تقديم  في  المتمّثلة  الدستورية  بالواجبات 
صّحية  اقتصادية  بيئة  وتحقيق  وعدالة،  بكفاءة  الخدمات 
وتكافؤ  العادلة  والمنافسة  والحوكمة  بالشفافية  تتسم 
من  إال  تحقيقها  يمكن  ال  التي  الواجبات  وهي  الفرص، 
بشكل  أدائه  وتطوير  للدولة  اإلداري  الجهاز  تمكين  خالل 
 12 اإلداري  اإلصالح  رؤية  نت  تضمَّ ثّم،  ومن  ُمستدام. 
اإلداري،  اإلصالح  لعملية  الرئيسية  المرتكزات  ل  ُتمثِّ محوًرا 
المحاور  هذه  تدور   ،)10( الشكل  في  ح  موضَّ هو  وكما 
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واإلدارة  والتنظيمي  والمؤسسي  التشريعي  اإلصالح  بين 
المالية والمتابعة والتقييم وإدارة األصول وحمايتها وهيكل 

األجور وبناء القدرات ومكافحة الفساد وتعزيز العالقة بين 
الحكومة والمواطن.

ومتشابكة  واسعة  عملية  اإلداري  اإلصالح  عملية  ولعّل 
الرؤية  في  المذكورة  تلك  مثل  القضايا  من  عديًدا  تتضّمن 
المصرية، ولكن هناك بعض القضايا األساسية التي ال بّد من 
وإصالح  اإلداري  الجهاز  تطوير  عليها، وهي  الضوء  تسليط 

اإلدارة المالية الحكومية وتعزيز المتابعة والتقييم.

2-1-1 تطوير الجهاز اإلداري

األبعاد  إلى  ليس فقط  النظر  اإلداري  الجهاز  ب تطوير  يتطلَّ
أيًضا  ولكن  والتنظيمية،  المؤسسية  بالجوانب  المتعلقة 
لقوانين  تخضع  أن  يجب  اإلدارية  فاألجهزة  القانونية. 
وإجراءات شفافة وعادلة تأخذ في اعتبارها جميع القضايا 
الدول  تراجع  ما  وعادة  العموميين.  بالموظفين  المتعلقة 
وتعدلها  فيها  اإلدارية  الهياكل  اإلدارية  أجهزتها  لتطوير 
إلى  تسعى  كما  بينها،  التشابكات  تقليل  على  وتعمل 
تعزيز قدرات الموظفين العموميين وبنائها من خالل برامج 
الساحة  على  والتطّورات  التغيرات  مع  تتواكب  محددة 
تطوير عملية  إلى  باإلضافة  والوطنية،  الدولية واإلقليمية 
أيًضا  التطوير  على  الدول  وتعمل  نفسها،  الخدمات  تقديم 
للمؤسسات  الحاكمة  القانونية  اأُلطر  تحديث  خالل  من 
العامة. ولكن يكمن التحدي األساسي في عملية التنفيذ 
ومواجهة المقاومة التي تصدر من بعض الموظفين نتيجة 

عملية التغيير وتغيير الثقافة.

للدولة  اإلداري  الجهاز  تطوير  إلى  السعي  إطار  في 
لت اللجنة العليا لإلصالح اإلداري برئاسة  والعاملين فيه، ُشكِّ
وزير  منهم  الوزراء،  من  عدد  وعضوية  الوزراء  مجلس  رئيس 
التخطيط والتنمية االقتصادية، ووزير االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، ووزير التنمية المحلية، ورئيس الجهاز المركزي 
ورؤيتها  الحكومة  برنامج  تفعيل  بهدف  واإلدارة،  للتنظيم 
كفاءة  رفع  على  والعمل  اإلداري،  اإلصالح  مجاالت  في 
الجهاز اإلداري للدولة، من خالل وضع اآلليات والبرامج التي 
الكوادر  وإعداد  العامة  الحكومية  الخدمات  تطوير  تكفل 
لت األمانة الفنية  اإلدارية المؤهلة. وفي عام 2019، ُشكِّ
للجنة لمتابعة مخرجات البرنامج التنفيذي لمحور الشفافية 
المستدامة:  التنمية  استراتيجية  من  المؤسسات  وكفاءة 
رؤية مصر 2030، ومتابعة خطة اإلصالح اإلداري في مصر، 
وتقديم المقترحات الالزمة لتفعيلها. وتنبثق من هذه اللجنة 
وبناء  المؤسسي  التطوير  في  ُمتمّثلة  فرعية  لجان  ثالث 

القدرات وتنميتها واإلصالح التشريعي.

شملت  والتي  ومحاورها  الرؤية  هذه  تنفيذ  إطار  وفي 
القدرات،  وبناء  المؤسسي،  والتطوير  التشريعي،  اإلصالح 
ذت  وميكنة الخدمات الحكومية، وإنشاء قواعد البيانات، نفَّ
قانون  إصدار  نت  تضمَّ التي  اإلجراءات  من  عديًدا  الدولة 
التنفيذية، والذي  2016/81 والئحته  المدنية رقم  الخدمة 
مّثل نقطة تحول رئيسية في منظومة اإلدارة العامة في 
مصر، إذ يرتكز على معايير الجدارة والكفاءة والتمّيز لالرتقاء 

شكل )10(: محاور رؤية اإلصالح اإلداري
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ر  بمستوى الخدمات العامة والحّد من الفساد اإلداري. وغيَّ
القانون الفلسفة القائمة على شؤون األفراد إلى الموارد 
يسهم  بما  قدراتهم  ورفع  بالموظفين  ُتعنى  التي  البشرية 
في تعزيز الشفافية والكفاءة والنزاهة في الجهاز اإلداري 

للدولة. 

ت الحكومة استراتيجية لبناء القدرات وتنميتها، تقوم  وأعدَّ
مة للعاملين الجدد  على مجموعة من الِحزم التدريبية المقدَّ
هة  والحاليين، والقيادات الوسطى والُعليا، والبرامج الموجَّ
وخالل  والمرأة.  التقاعد  على  الُمقبلين  مثل  معّينة  لفئات 
التدريب  بتوفير  المصرية  الدولة  ت  اهتمَّ الماضية،  السنوات 
باع  لها  التي  والدولية  الوطنية  الجامعات  مع  بالتعاون 

طويل في تقديم الشهادات المهنية للعاملين في الجهات 
وجامعة  ببريطانيا،  كولج  كينجز  جامعة  مثل  الحكومية، 
اسلسكا  وجامعة  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  ميزوري 

الفرنسية بمصر.

في الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى إعادة النظر في 
ومصالحها  وزاراتها  هيكلة  وإعادة  األساسية،  وظائفها 
جانب،  من  الوظائف  هذه  مع  يتماشى  بشكل  وهيئاتها 
ويحقق الكفاءة والفعالية في إدارة جهاز الدولة من جانب 
العاصمة  إلى  واالنتقال  إنشاء  أهمية  تأتي  هنا  من  آخر. 
المشكالت  مع  للتعامل  رئيسي  كُمحّفز  الجديدة  اإلدارية 

التي تواجه الجهاز اإلداري في الحكومة المصرية.

اإلطار )1(: العاصمة اإلدارية الجديدة كمحفز لإلصالح اإلداري

تعتــزم الحكومــة المصريــة نقــل دواويــن وزارات الجهــاز اإلداري للدولــة إلــى العاصمــة اإلداريــة الجديــدة فــي الربــع األخيــر   •  
ــة- كأحــد  ــذ اإلعــالن عــن إنشــاء العاصمــة اإلداري مــن عــام 2021. ووضعــت الحكومــة اإلصــالح اإلداري نصــب أعينهــا -من
المحــاور الرئيســية التــي تهــدف إلــى تحقيقهــا هــذه العاصمــة. ومــن ثــمَّ وضعــت خطــة متكاملــة لنقــل موظفــي الجهــاز 
ــرت  ــرت مــن خاللهــا أماكــن ســكنية للموظفيــن الراغبيــن فــي االنتقــال للســكن بجانــب هــذه العاصمــة، كمــا وفَّ اإلداري، وفَّ

ــا وســائل لالنتقــال منهــا وإليهــا تيســيًرا علــى موظفيهــا. أيًض
ــن  ــدد م ــى ع ــب عل ــالل التغل ــن خ ــالح اإلداري م ــي اإلص ــية ف ــس اإلرادة السياس ــدة لتعك ــة الجدي ــة اإلداري ــي العاصم وتأت  •  
التحديــات التــي تواجهــه، فوجــود جميــع الــوزارات واإلدارات فــي مــكان واحــد سيســّهل مــن عمليــة التنســيق واالّتســاق فــي 
األهــداف العامــة. كمــا أن البنيــة التحتيــة والمعلوماتيــة للعاصمــة اإلداريــة الجديــدة ستســاعد بصــورة كبيــرة علــى عمليــة 
ــّم الحــّد مــن الفســاد، ورفــع مســتوى رضــاء  ــن، ومــن ث مــة للمواطني التحــول الرقمــي واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات الُمقدَّ

ــن وثقتهــم فــي الحكومــة. المواطني
ــل العاصمــة اإلداريــة الجديــدة أيًضــا فرصــة حقيقيــة لتفعيــل التقســيمات التنظيميــة التــي نــصَّ عليهــا قــرار رئيــس مجلــس  وُتمثِّ  •  
ــم، والمــوارد  ــة، والتخطيــط االســتراتيجي، والمتابعــة والتقيي نــت المراجعــة الداخلي ــوزراء رقــم 2018/1146، والتــي تضمَّ ال
البشــرية، والدعــم التشــريعي، ونظــم المعلومــات والتحــّول الرقمــي. وستســاعد هــذه الوحــدات مــن خــالل وجودهــا فــي بيئة 
خــذت الحكومــة  مواتيــة مثــل العاصمــة اإلداريــة الجديــدة علــى رفــع كفــاءة  الجهــاز اإلداري للدولــة وفاعليتــه. وبالفعــل اتَّ

المصريــة خطــوات فــي تحديــد الهيــاكل وُنظــم العمــل بهــذه الوحــدات. 
ى إلــى وجــود اهتمــام غيــر مســبوق بتدريــب قــدرات الكــوادر اإلداريــة  ولعــّل االنتقــال إلــى العاصمــة اإلداريــة الجديــدة أدَّ  •  
وبنائهــا. فوضعــْت الحكومــة المصريــة الخطــة التنفيذيــة لتدريــب موظفــي الجهــاز اإلداري للدولــة المرشــحين لالنتقــال إلــى 
العاصمــة اإلداريــة الجديــدة، والتــي تشــمل حزمــة برامــج أساســية تهــدف إلــى رفــع قدراتهــم فــي عديــد مــن المجــاالت مثــل 

ــن.  ــم، واالتصــال وخدمــة المواطني ــط االســتراتيجي، والمتابعــة والتقيي التخطي

المصدر: الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.

اإلطار )2(: مركز تقييم القدرات والمسابقات

فــي عــام 2019، ُأنشــئ مركــز تقييــم القــدرات والمســابقات تماشــًيا مــع المــادة 30 مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الخدمــة   •  
ــم واإلدارة فــي كل  ــة بالجهــاز المركــزي للتنظي ــى إنشــاء قاعــدة أســئلة إلكتروني ــّص عل ــي تن ــة رقــم 2016/81، الت المدني
تخصــص وفًقــا لمتطلبــات شــغل كل وظيفــة. ويهــدف المركــز إلــى تحقيــق العدالــة والشــفافية وإرســاء مبــدأ تكافــؤ الفــرص 
فــي التوظــف والتدريــب والترقــي، وتحقيــق معاييــر الحوكمــة واســتقطاب أفضــل العناصــر للعمــل بالجهــاز اإلداري للدولــة، 

وضمــان شــغل العناصــر ذات الكفــاءة للمناصــب القياديــة، وكفــاءة اســتخدام مخصصــات التدريــب.
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الحكومية  الخدمات  تطوير  برنامج  الحكومة  ت  تبنَّ كما 
الحكومية،  الخدمات  فعالية  تحسين  إلى  يهدف  الذي 
الحكومية  الخدمات  بين  والتكامل  الفساد،  من  والحّد 
مجموعة  البرنامج  ن  وتضمَّ ميكنتها.  خالل  من  المختلفة، 
من المشروعات منها مشروع تطوير نظم وحدات ونيابات 
المحلية باألحياء والمدن،  المرور، ومشروع تطوير اإلدارات 

ومشروع تطوير خدمات مصلحة األحوال المدنية، ومشروع 
برنامج  المصرية  الحكومة  أطلقت  كما  الناخبين.  خدمات 
األساسية  البيانات  توحيد  بهدف  القومية  البيانات  قواعد 
بعضها، مثل  البيانات مع  ربط قواعد  للمواطنين من خالل 
واألحوال  والوفيات،  والمواليد  السكان،  بيانات  قاعدة 

المدنية، والمستفيدين من الدعم، وبيانات المتقاعدين. 

اإلدارة المالية الحكومية  2-1-2

ُتعتبر اإلدارة المالية الحكومية أحد األضلع األساسية لعملية 
اإلصالح اإلداري، إذ تضمن تخصيص الموارد العامة بكفاءة 
وفعالية، ووفًقا لألولويات االستراتيجية التي تضعها الدولة 
الحكومية  المالية  اإلدارة  وتساعد  التنمية،  عملية  لتعزيز 
وتعزيز  الفساد،  ومكافحة  الفقر،  من  الحدَّ  على  الجيدة 
ن أفضل الممارسات في إصالح  الكفاءة والفعالية. وتتضمَّ
النظم  وتعديل  الموازنات،  إصالح  العامة  المالية  اإلدارة 
وتعزيز  الحكومية،  المالية  المعلومات  ونظم  المحاسبية، 

التدقيق الداخلي، وتبّني ُأطر إنفاق متوسطة المدى، وُأطر 
إيرادات متوسطة المدى، مع تعديل القوانين والتشريعات 
الدين  إدارة  إصالح  عن  فضاًل  اإلصالح.23  لعمليات  الالزمة 

العام، والسياسات الضريبية.

والمالي،  اإلداري  باإلصالح  المتعلقة  الجهود  إطار  وفي 
شرعت الدولة المصرية في إصالح اإلدارة المالية الحكومية 
التنمية،  عملية  لتعزيز  الرئيسية  األدوات  إحدى  باعتبارها 
ح  يوضِّ كما  المهمة  القضايا  من  عدد  إصالح  على  زت  وركَّ
المصرية  الحكومة  أعلنت   ،2017 عام  ففي  الشكل)11(. 

تابع اإلطار )2(: مركز تقييم القدرات والمسابقات

هــا الجهــاز المركــزي للتنظيــم واإلدارة متضّمنــة البنيــة التحتيــة  يقــوم المركــز علــى منظومــة إلكترونيــة متكاملــة أعدَّ  •  
ــا أن  ــارات. كم ــاء االختب ــي أثن ــن ف ــه الموظفي ــن أن تواج ــن الممك ــات م ــة أي تحدي ــم لمواجه ــرف التحك ــة وغ التكنولوجي

ــه. ــع اختراق ــة لمن ــن الحماي ــة م ــة عالي ــه درج ــام ب النظ
ت مجموعــة مــن الخبــراء واالختصاصييــن فــي مختلــف المجــاالت بنــوًكا لألســئلة فــي خمــس مجموعــات رئيســية هــي  أعــدَّ  •  
الجــدارات الســلوكية، واللغــة العربيــة، واللغــة اإلنجليزيــة، والحاســب اآللــي، والمعلومــات العامــة. وتتغّيــر األســئلة بصــورة 

ــار، لضمــان النزاهــة والشــفافية.  ــن فــوًرا نتيجــة االختب ــا وُتعل ــج آلًي ــارات، ُتحتســب النتائ ــة. وبعــد إجــراء االختب دوري

المصدر: الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة. 

اإلطار )3(: جائزة مصر للتميز الحكومي

أطلقــت جمهوريــة مصــر العربيــة عــام 2018 جائــزة مصــر للتمّيــز الحكومــي بهدف ”تحفيــز روح التنافــس والتمّيز على مســتوى   •  
ــزون فــي أداء الخدمــات  م المتمي ــة مــن جهــة أخــرى. وُيكــرَّ ــن مــن جهــة، وعلــى مســتوى المؤسســات الحكومي الموظفي
العامــة تكريًمــا معنوًيــا ومادًيــا ممــا يرّســخ قيــم العطــاء واالنتمــاء والتمّيــز، ويحّفــز الجميــع علــى االرتقــاء بمســتويات األداء 
وااللتــزام بمعاييــر الجــودة والتميــز”، للمســاهمة فــي تحقيــق األهــداف التــي نّصــت عليهــا اســتراتيجية التنميــة المســتدامة: 

رؤيــة مصــر 2030 بشــأن تكويــن جهــاز إداري فّعــال وُكــفء يســهم فــي تحقيــق التنميــة.
تهــدف الجائــزة إلــى تشــجيع المنافســة بيــن المؤسســات الحكومية علــى جميع المســتويات؛ القومــي والمحلــي واإلقليمي،   •  
ــز علــى مســتوى الجهــاز اإلداري للدولــة، وتعزيــز  وتحقيــق معــدالت أفضــل لرضــاء المواطنيــن، ونشــر ثقافــة الجــودة والتمّي
روح االبتــكار واإلبــداع والمكافــأة علــى التمّيــز فــي المجتمــع المصــري، وإلقــاء الضــوء علــى النمــاذج الناجحــة للمؤسســات 

الحكوميــة.
ــم المســابقة الخاصــة بالجائــزة بصفــة دوريــة، وتتضمــن ســت جوائــز، هــي جائــزة المؤسســة المتميــزة، والوحــدة  وُتنظَّ  •  

الفــردي.  والتميــز  المتميــزة،  والقيــادات  المؤسســي،  واإلبــداع  واالبتــكار  الحكوميــة،  والخدمــات  المتميــزة، 

المصدر: الموقع الرسمي لجائزة مصر للتميز الحكومي. 
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إحكام  على  للعمل  واألداء  البرامج  موازنة  نحو  التحّول 
صات المالية بمؤشرات  الرقابة على النفقات، وربط المخصَّ
األداء التي يمكن من خاللها تقييم البرامج الحكومية، ومن 
وبدأت  وكفاءتها.  التنموية  البرامج  فعالية  في  ُتسهم  ثمَّ 
عام  منذ  واألداء  البرامج  موازنة  تطبيق  المصرية  الحكومة 
عدد  وصل  حتى  الوزارات،  على  تدريجي  بشكل   2017
قت موازنة البرامج واألداء إلى 31 وزارة  الوزارات التي طبَّ
وخمس جهات مستقلة خالل العام المالي 2020/2019. 
لعملية  الكبرى  األهمية  إلى  نظًرا  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 
مجلس  رئيس  أصدر  واألداء،  البرامج  موازنة  نحو  التحّول 
الوزراء القرار رقم 2019/1167 بشأن تشكيل لجنة برئاسته 
وبعضوية  وبرامجه  األداء  خطط  منظومة  متابعة  لتتوّلى 
وزراء التخطيط والتنمية االقتصادية والمالية ورئيس الجهاز 
المركزي للتنظيم واإلدارة، على أن تقوم اللجنة بعدد من 
المهام، كمراجعة خطة تطبيق موازنة البرامج واألداء التي 

تعّدها وزارتا التخطيط والتنمية االقتصادية والمالية، واتخاذ 
جميع اإلجراءات الالزمة لتعديل التشريعات الحاكمة لعملية 
التخطيط واإلنفاق العام، والتنسيق مع الوزارات والجهات 
المختلفة المعنية بتطبيق موازنة البرامج واألداء. وفي هذا 
اإلطار ُوضعت خطة مكثفة لتعزيز قدرات العاملين بوحدات 
م  التخطيط والموازنة العامة بجميع الجهات الحكومية، وُنظِّ
برنامج تدريبي شامل ومتكامل، كما ُتميِكن وزارتا التخطيط 
وموازنة  خطة  إعداد  عمليَة  والمالية  االقتصادية  والتنمية 
الحكومية  المالية  المعلومات  نظام  بربط  واألداء،  البرامج 
ومتابعة  إلعداد  المتكاملة  المنظومة  مع  المالية  بوزارة 
االقتصادية.  والتنمية  التخطيط  بوزارة  االستثمارية  الخطة 
د وُنِشر أول دليل عن موازنة البرامج واألداء، لتوفير  كما ُأعِّ
وتطبيق  بإعداد  المعنيين  تساعد  التي  المعلومات  جميع 

منظومة البرامج واألداء في مختلف األجهزة الحكومية.

العام، فقد حرصت  الدين  إدارة  بتحسين  يتعلق  أما في ما 
الدين  إدارة  استراتيجية  إصدار  على  المصرية  الحكومة 
والثانية   ،2015 عام  في  األولى  األجل،  متوسطة  العام 
الرئيسية  األهداف  على  اشتملت  والتي   ،2018 عام  في 
إلدارة الدين العام، وعوامل المخاطر األساسية، والتوّقعات 
ملف  إدارة  لجنة  لت  ُشكِّ كما  الكلي.24  باالقتصاد  الخاصة 
الدين العام وتنظيم االقتراض الخارجي والحّد منه بعضوية 
والتعاون  والمالية،  االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزارات 

الدولي، والبنك المركزي المصري، بهدف تحقيق االستدامة 
المالية والتأكد من القدرة المالية للحكومة على سدِّ الدين 

وفوائده في األجلين المتوسط والطويل.

جهت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للعمل على  واتَّ
االستراتيجية  الخطة  فهدفت  الضريبية،  المنظومة  تحسين 
تطوير  إلى   2020-2017 المصرية  الضرائب  لمصلحة 
اإلدارة الضريبية، وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين بما 
القاعدة  الطوعي، وتوسيع  االلتزام  رفع نسب  يعمل على 

شكل )11(: جهود إصالح اإلدارة المالية الحكومية
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وردع  الضريبية  واللوائح  القوانين  تنفيذ  وإحكام  الضريبية، 
عملت  ثمَّ  ومن  المخاطر.25  إدارة  وتحسين  الملتزمين،  غير 
الحكومة على ميكنة منظومة الضرائب المصرية لمكافحة 
التهّرب الضريبي، وزيادة معدالت التحصيل الضريبي، ودمج 
تعمل  كما  الرسمي.  االقتصاد  في  الرسمي  غير  االقتصاد 
الحكومة على تقديم عدد من التعديالت التشريعية لتواكب 
التطّورات الحديثة على المنظومة الضريبية في مصر، مثل 
المضافة،  القيمة  وقانون  الدخل،  على  الضرائب  قانون 

وإعداد قانون لإلجراءات الضريبية الموّحد.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2018/1146 بشأن 
اإلداري  الجهاز  في  تنظيمية  تقسيمات  ستة  استحداث 
الرقابة على  لضمان  الداخلية  المراجعة  للدولة من ضمنها 
الحكومية،  الوحدات  بها  تقوم  التي  والبرامج  األنشطة 
وأنشأ عديٌد من الجهات، بما في ذلك وزارة المالية وحدَة 
تختص بالمراجعة الداخلية تتبع الوزير مباشرة، لمتابعة تنفيذ 
برامج الموازنة العامة للدولة وتقييم المخاطر التي تواجه 
الالزمة  اآلليات  ووضع  لها  التابعة  والجهات  الوزارة  عمل 
المصرية  الحكومة  وتسعى  المخاطر.26  هذه  لمواجهة 

بالتعاون مع عديد من شركاء التنمية إلى إعداد أدلة العمل 
التقسيمات  في  للعمل  المرّشحين  الموظفين  وتدريب 

التنظيمية الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء.

ر ملحوظ في منظومة  وخالل السنوات الماضية، حدث تطوَّ
فأصبحت  المالية،  وزارة  عن  تصدر  التي  المالية  التقارير 
مما  م،  الُمقدَّ والتحليل  المعلومات  ناحية  من  تفصياًل  أكثر 
للدولة.  واالقتصادية  المالية  األوضاع  لفهم  الفرصة  يتيح 
وتصدر الوزارة بياًنا مالًيا أولًيا بمجّرد إعداد الموازنة وقبيل 
لمناقشة  المجال  فتح  بهدف  البرلمان،  في  مناقشتها 
قبل  المخصصات  وتوزيع  الموازنة  أولويات  بشأن  جادة 
نفسه  الوقت  في  واعتمادها.  الموازنة  على  الموافقة 
تصدر الوزارة موازنة المواطن والتي تسعى من خاللها إلى 
تبسيط الموازنة بشكل يتيح مستويات أعلى من الشفافية 
المعَتمدة  الموازنات  نشر  إلى  باإلضافة  والمشاركة، 
الموازنة  الختامية وغيرها من وثائق  والمعّدلة والحسابات 
األساسية. وقد قادت هذه اإلجراءات إلى تقّدم أداء مصر 

في مؤشر الموازنة المفتوحة على النحو السابق ذكره.

المتابعة والتقييم  3-1-2

إن تعزيز المتابعة والتقييم ُيعتبر محوًرا أساسًيا ضمن عمليات 
اإلصالح اإلداري، فهما أداة قوية يمكن استخدامها لتحسين 
وتقديم  العامة،  بالمؤسسات  الخاصة  والمخرجات  النتائج 

تحسينه  ثمَّ  ومن  الحكومة  أداء  بخصوص  المرتدة  التغذية 
والمساءلة  الشفافية  وتعزيز  التنموية  األغراض  لخدمة 
والتقييم  المتابعة  جهود  وتختلف  والفعالية.27  والكفاءة 
بها،  اإلداري  النظام  طبيعة  وفق  أخرى  إلى  دولة  من 

ذ الخطط وُتَتابع بناًء عليه. والنظام التخطيطي الذي ُتنفَّ

 اإلطار )4(: منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

بشــأن   2017/314 رقــم  الجمهوريــة  رئيــس  قــرار  صــدر    •
ــدة بهــدف  إنشــاء منظومــة الشــكاوى الحكوميــة الموحَّ
ــا  ــا وتوجيهه ــة وفحصه ــكاوى الحكومي ــع الش ــي جمي تلق
رئيــس مجلــس  ثــّم، أصــدر  إلكترونًيــا. ومــن  والــرّد عليهــا 
الــوزراء القــرار رقــم 2017/1855 بربــط إدارات ومكاتــب 
خدمــة المواطنيــن التــي تتعامــل مــع شــكاوى المواطنيــن 

الموحــدة. الحكوميــة  الشــكاوى  بمنظومــة 
وســريعة  ســهلة  آليــة  توفيــر  إلــى  المنظومــة  وتهــدف    •
ومتطــّورة يســتطيع المواطــن عبرهــا إرســال شــكواه للجهــة 

الحكوميــة مــن أي مــكان وفــي أي وقــت، وبنــاء جســور الثقــة بيــن الحكومــة والمواطنيــن بتلبيــة احتياجاتهــم 
وشــكاواهم فــي صــورة سياســات وبرامــج حكوميــة قابلــة للتنفيــذ، وبناء قاعــدة بيانات بشــكاواهم الســتخدامها 

ــاد. ــة الفس ــن، ومكافح ــوق المواطني ــان حق ــة، وضم ــل التنمي ــن أج ــط م ــي التخطي ف
ــّرية  ــة س ــن المنظوم ــة، وتضم ــة للمنظوم ــة اإللكتروني ــالل البواب ــن خ ــكوى م ــدم بالش ــن التق ــن للمواطني يمك   •

المقدمــة ومرفقاتهــا. بالشــكاوى  الخاصــة  البيانــات 

المصدر: الموقع الرسمي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
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المتعّلقة  التحّديات  وتواجه مصر، بوجه عام، مجموعة من 
بهذا األمر، كضعف قدرات المتابعة والتقييم الخاصة بجمع 
البيانات وتحليلها، ومحدودية نظم متابعة الخطط الوطنية 
وضعف  والمحلي،  المركزي  المستويين  على  وتقييمها 
أهمية  إلى  ونظًرا  المحلية.  المستويات  على  النظم  تلك 
التي  البرامج  كفاءة  قياس  في  والتقييم  المتابعة  آليات 
إلى  باإلضافة  تحقيقها ألهدافها،  وفعاليتها، ومدى  ذ  ُتنفَّ
اهتماًما  الدولة  أْوَلت  القرارات،  اتخاذ  عملية  أهميتها في 
اإلداري.  لإلصالح  رؤيتها  ضمن  والتقييم  بالمتابعة  خاًصا 
نت التقسيمات التنظيمية الستة التي اسُتحدثت في  وتضمَّ
الجهاز اإلداري للدولة وفًقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

2018/1146 وحدة للمتابعة والتقييم.

الوطنية  المنظومة  الدولة  أنشأت  اإلطار،  نفس  وفي 
إلى  تهدف  والتي  وتقييمه،  الحكومي  األداء  لمتابعة 
لمعالجة  وتقييمه،  الدولة  أجهزة  أداء جميع  رصد ومتابعة 
بالموازنة  وترتبط  عاجلة.  تدّخل  بإجراءات  القصور  نواحي 
كما  الموارد،  تخصيص  كفاءة  يضمن  بما  للدولة  العامة 
التي  التنموية  المستهدفات  تنفيذ  ضمان  إلى  تهدف 
التنسيق  من  قدر  أكبر  وتحقيق  الحكومة،  عليها  توافقت 
اإلنفاق  كفاءة  وتعزيز  المختلفة،  والجهات  الوزارات  بين 
تنفذها  التي  التنموية  البرامج  أثر  وقياس  وفعاليته،  العام 
ومٔاسسة  المستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق  الحكومة 
التخطيط االستراتيجي وقياس األداء داخل الجهاز اإلداري 
للدولة، وتعزيز قدرات العاملين بالجهاز اإلداري للدولة في 

مجال خطط البرامج واألداء.28

م األداء في هذه المنظومة على مستوى المدخالت  وُيقيَّ
والمخرجات واألثر، وُتعّد المنظومة تقارير بصورة ربع سنوية 
عن أداء كل وزارة يجري فيها توضيح المؤشرات ذات األداء 
ربع  تقرير  إلى  باإلضافة  والمتوسط،  والمرتفع  المنخفض 
سنوي يشمل توثيًقا للمشروعات االستثمارية التي انتهت 
وأهميتها وموقعها، كما تقّدم المنظومة تقريًرا دورًيا عن 

المعّوقات التي تواجه تحقيق المستهدفات التنموية.

إلعداد  المتكاملة  المنظومة  الحكومة  أنشأت  كما 
تطوير  جهود  إطار  في  االستثمارية،  الخطة  ومتابعة 
العملية التخطيطية وتعزيز المساءلة والشفافية والفعالية 
المنظومة  هذه  تهدف  إذ  للدولة،  اإلداري  الجهاز  في 
ومتابعتها،  االستثمارية  الخطة  إعداد  فعالية  تعزيز  إلى 
الحكومي  األداء  وتحسين  العام،  اإلنفاق  كفاءة  وتحسين 
بما يسهم في  للدولة،  بالخطة االستثمارية  يتعلق  في ما 
رفع كفاءة الخدمات وتعظيم العائد من االستثمار وزيادة 
المنظومة  هذه  وتربط  المواطنين.  حياة  وتحسين  فعاليته 
وأهداف  الحكومة  عمل  ببرنامج  االستثمارية  المشروعات 
التعّرف إلى  المستدامة األممية، مما يساعد على  التنمية 
الوطنية  األهداف  مع  المشروعات  هذه  اّتساق  مدى 
التي  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  واآلثار  واألممية 

سوف ُتحدثها.

الجهات  مشاركة  تعزيز  إلى  المنظومة  هذه  تهدف  كما 
هذه  خالل  من  تمكينها  يجري  التي  المختلفة  الحكومية 
المنظومة من إعداد خططها وفق األولويات االستثمارية 
والتنمية  التخطيط  وزارة  تتعامل  كما  بها.  الخاصة 
تنفيذ  ومتابعة  إعداد  بعملية  المعنية  وهي  االقتصادية، 
الخطة االستثمارية، مع الجهات الحكومية بطريقة شفافة 
من  المقدمة  المشروعات  تقييم  بمعايير  يتعلق  ما  في 
الجهات المختلفة واختيارها. وتعمل وزارة التخطيط والتنمية 
االقتصادية والمالية على الربط بين هذه المنظومة ونظام 
معلومات اإلدارة المالية الحكومية لتعزيز االنضباط المالي 
وتحسين كفاءة استخدام الموارد الحكومية وفعاليتها، بما 

يضمن تعزيز المتابعة والشفافية والرقابة والمساءلة.29

تحسين  طريق  في  هامة  خطوة  الجهود  هذه  وتعتبر 
والنتائج  المخرجات  تعزيز  ثمَّ  ومن  والتقييم،  المتابعة  ُنظم 
توحيد  على  العمل  عليها  المصرية  الدولة  أن  إال  التنموية، 
الالزمة  التشريعات  وتعديل  الوطنية،  القدرات  وبناء  النظم 

لتهيئة المناخ لنظم متابعة وتقييم أكثر شمواًل ودقة.

صورة توضح شكل المنظومة الوطنية لمتابعة األداء الحكومي وتقييمه،
المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.

صورة توضح شكل المنظومة المتكاملة إلعداد الخطة االستثمارية ومتابعتها،
المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.
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2-2 مكافحة الفساد

عديًدا  تواجه  التي  التحديات  أهم  من  واحًدا  الفساد  يمّثل 
من الدول نظًرا إلى تداعياته السلبية على العملية التنموية، 
إذ يؤّدي إلى خفض معدالت النمو االقتصادي واالستثمار 
األجنبي المباشر، وخفض اإليرادات العامة،30 كما يعّزز من 
الفقر،  ارتفاع معدالت  زيادة أوجه عدم المساواة ومن ثمَّ 
باإلضافة إلى ضعف الثقة في المؤسسات العامة. ولذلك، 
اتجه عديٌد من الدول إلى تبّني استراتيجيات وسياسات بعينها 
لمكافحة الفساد مثل دول آسيا وإفريقيا، للحدِّ من معدالت 
جهت  اتَّ كما  التنموية.  األولويات  وتعزيز  فيها  الفساد 
المنظمات الدولية لدعم مكافحة الفساد من خالل إعداد 
الخاصة  والمؤشرات  السياسات  بصياغة  المتعّلقة  األدلة 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مثل  الفساد،  بمكافحة 
نجاح  ويعتمد  وغيرهم.  الدولي  والبنك  األوروبي  واالتحاد 
هي  رئيسية  عوامل  ثالثة  على  الفساد  مكافحة  سياسات 
الرئيسيين  االلتزام والدعم األساسي من أصحاب المصلحة 
أو بمعنى آخر اإلرادة السياسية، ومعالجة القضايا الخاصة 
باإلضافة  صلة،  ذات  تدخالت  خالل  من  الفساد  بمكافحة 

ال للسياسات.31 إلى اإلعداد والتنفيذ الفعَّ

وخالل  الفساد،  من  الدول  من  كغيرها  مصر  وتعاني 
اتخاذ  على  المصرية  الحكومة  عكفْت  الماضية  السنوات 
خطوات تنفيذية تهدف إلى الوقاية من ومكافحة الفساد، 
في  وضوح  بكل  ت  نصَّ التي  الدستورية  للنصوص  تنفيًذا 
المادة 218 على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم 
ن اإلطار القانوني لمنع الفساد  النزاهة والشفافية. ويتضمَّ
الجهات  أعمال  تنّظم  التي  القوانين  من  عدًدا  ومكافحته 
جرائم  تجريم كثير من  مثل  المجال،  العاملة في  واألجهزة 
لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  أوردتها  التي  الفساد 
العقوبات  قانون  التشريعات  هذه  أهم  ولعل  الفساد، 
الِرشوة،  م  ُتجرِّ التي  وتعديالته، ويتضمن مجموعة األحكام 
التزوير.  وجرائم  عليه،  والعدوان  العام  المال  واختالس 
وتتضمن هذه القوانين، قانون الجهاز المركزي للمحاسبات 
المعنّي بتحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال األشخاص 
المعنّي  المشروع  غير  الكسب  وقانون  األخرى،  العامة 
بمالحقة اإلثراء غير المشروع وتكييفه والعقوبات المقّررة 
له للمتعاملين مع المال العام واإلجراءات الكفيلة بتعّقب 
ثرواتهم لبيان مدى مشروعيتها، وقانون تنظيم التعاقدات 
لعمليات  م  المنظِّ وتعديالته  العامة  الجهات  تبرمها  التي 
والمشروعات،  والمنقوالت  العقارات  وتأجير  وبيع  شراء 
والتي  والمقاوالت  التوريدات  عقود  تنفيذ  أعمال  وكذا 
غسل  وقانون  للدولة،  اإلداري  الجهاز  وحدات  بها  تقوم 
األموال المعني بقواعد وطرق ومكافحة غسل األموال عن 
كل فعل ُيشّكل جريمة، سواء ارُتكب داخل البالد أو خارجها، 

متى كان معاقًبا عليه في كلتا الدولتين. في الوقت نفسه 
جهت الحكومة إلى تفعيل أداة الشراء الموّحد للحّد من  اتَّ
الفساد وتقليص تكلفة الشراء. ولعل المثال األبرز في هذا 
السياق هو تأسيس الهيئة المصرية للشراء الموّحد واإلمداد 

والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وصدر القانون رقم 2017/207 بشأن تعديل أحكام القانون 
رقم 1964/54 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة اإلدارية والذي 
للهيئة، من ضمنها وضع ومتابعة  المهام  أضاف عدًدا من 
الفساد، والعمل على نشر  الوطنية لمكافحة  االستراتيجية 
الدولية  المؤشرات  نتائج  ومتابعة  والشفافية  النزاهة  قيم 

واإلقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته. 

االستراتيجية  من  األول  اإلصدار  الهيئة  ت  أعدَّ ثّم،  ومن 
الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018 الذي نتج عنه تنفيذ 
الخدمة  قانون  إصدار  منها  المختلفة،  الممارسات  من  عدد 
لقياس  وطني  مؤشر  وإعداد  االستثمار،  وقانون  المدنية، 
الوظيفي  السلوك  مدونات  وإطالق  الفساد،  مدركات 
للعاملين في الجهاز اإلداري للدولة. فقد وضعت مدونات 
في  بما  أيًضا،  المتخصصة  الهيئات  لبعض  السلوك  لقواعد 
والسلك  الشرعي،  والطب  واإلدارية  العامة  النيابة  ذلك 
األنظمة  من  عدد  وُأنِشئ  المركزي.  والبنك  الدبلوماسي، 
لتسهيل إبالغ موّظفي الخدمة المدنية للُسلطات المعنية 
عن أعمال الفساد من خالل الخطوط الساخنة، أو المواقع 
أرقام  أو  الفاكس  أو  االجتماعية  الشبكات  أو  اإللكترونية 
المكاتب  أو  للجمهور،  عموًما  المتاحة  المحمولة  الهواتف 
جميـع  في  الموجـودة  الشكاوى  لتلقي  المتخصصة 
اإلداري.  الجهاز  وحدات  بعض  وفـي  التنظيميـة  الهيئـات 
الجهات  تبرمها  التي  التعاقدات  تنظيم  قانون  صدر  كما 
العامة رقم 2018/182، والذي يعمل على تعزيز مكافحة 
الحكومية  المشتريات  في  واإلنصاف  والشفافية  الفساد 
بوابة  ٌأنِشئت  كما  موضوعية،  لمعايير  وفًقا  والمنافسة، 
إلكترونية حكومية للمشتريات الحكومية لضمان الشفافية 

في المنافسة.

الوطنية  االستراتيجية  من  الثاني  اإلصدار  الهيئة  ت  أعدَّ ثم 
أبرز  ن  تضمَّ والذي   ،2022-2019 الفساد  لمكافحة 
األول  اإلصدار  تنفيذ  خالل  ت  تمَّ التي  الناجحة  الممارسات 
من االستراتيجية، باإلضافة إلى التحّديات التي ظهرت خالل 
نت تواضع عدد الخدمات  تنفيذ المرحلة األولى والتي تضمَّ
الجماهيرية التي جرت ميكنتها، وعدم صدور الالئحة التنفيذية 
لقانون تعارض مصالح المسؤولين بالدولة، وتواضع التمويل 
الفساد،  بمكافحة  المتعلقة  التوعوية  للحمالت  الالزم 
المجتمع  ومنّظمات  األهلية  الجمعيات  أعداد  وتواضع 

المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد.
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لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  الثاني من  اإلصدار  ويقوم 
كسيادة  األساسية  المبادئ  من  مجموعة  على  الفساد 
واإلرادة  وااللتزام  السلطات،  بين  والفصل  القانون 
السياسية، وااللتزام الكامل بالتعاون والتنسيق بين األطراف 
المعنية، واحترام حقوق اإلنسان والمساواة، واّتباع مبادئ 
والمساءلة  والفعالية  والكفاءة  والنزاهة  الشفافية 

والمحاسبة، ووضع إجراءات واضحة وفّعالة لتحقيق أهداف 
باالستجابة  يتعّلق  ما  في  والمرونة  بالقدرة  تتسم  راسخة 
بين  والشراكة  الشفافية  ومبادئ  االجتماعية،  لالحتياجات 
المدني،  المجتمع  ومنظمات  والخاص  العام  القطاعين 
والوقاية والتدّخل المبّكر الذي بموجبه يمكن تقليص فرص 
ح  وقوع الفساد والقضاء عليه في الوقت المناسب. ويوضِّ
االستراتيجية  من  الثاني  اإلصدار  أهداف   )12( الشكل 
الوطنية لمكافحة الفساد الذي يركز على قضايا اإلصالح 
وتعزيز  القضائية  اإلجراءات  وتحديث  والتشريعي  اإلداري 
وخالل  الوعي.32  ورفع  والمشاركة  والنزاهة  الشفافية 
الحمالت  من  عديًدا  الدولة  ذت  نفَّ الماضية،  السنوات 
الخاص  القطاع  أشركت  كما  الفساد،  لمكافحة  التوعوية 
في عدد من المبادرات التي تسهم في مكافحة الفساد 

وتعزيز النزاهة في القطاع الخاص.

الرقابة اإلدارية، هناك  أنه بجانب هيئة  وتجدر اإلشارة إلى 
تعزيز  على  تساعد  التي  األخرى  الرقابية  الجهات  من  عدد 
مبدأ المساءلة ومكافحة الفساد، ولكل منها أدوار معينة 
تغّطي قطاعات مختّصة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، 
الدوائية،  الرقابة  وهيئة  المالية،  للرقابة  العامة  والهيئة 
ومصلحة الرقابة الصناعية, هذا باإلضافة إلى جهات إنفاذ 

القانون.

شكل )12(: أهداف اإلصدار الثاني من االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
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2-3  الشفافية والمشاركة

المبادئ  من  والمشاركة  الشفافية  أن  فيه  شك  ال  مما 
الشفافية  إلى  ُينظر  ما  وعادة  للحوكمة،  األساسية 
ارتباط  إلى  نظًرا  المساءلة  مع  جنب  إلى  جنًبا  والمشاركة 
بعضها الشديد ببعض، فتعزيز الشفافية يقّوي من المشاركة 
ومن ثمَّ يسمح بالمساءلة. وتعزز الشفافية والمشاركة من 

الثقة بين المواطنين والحكومة، كما تؤّدي إلى إحراز نتائج 
تنموية أفضل من خالل مشاركة الفئات المختلفة مثل المرأة 
األكثر  والمواطنين  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  والشباب 
والشفافية  بالمشاركة  المتعلقة  اآلليات  وتختلف  احتياًجا. 
في  المشاركة  حول  تتمحور  ما  عادة  ولكنها  الدول  بين 
صنع القرار من خالل المشاركة السياسية، والمشاركة في 

اإلطار )5(: األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

ــة  ــم الرقاب ــادة تنظي ــم 1964/54 بإع ــون رق ــكام القان ــل أح ــأن تعدي ــم 2017/207 بش ــون رق ــن القان ــادة 55 م ــت الم نّص  •  
اإلداريــة علــى إنشــاء األكاديميــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، لتتبــع رئيــس هيئــة الرقابــة اإلداريــة وتكــون أحــد قطاعتهــا، 
بهــدف إعــداد أعضــاء الهيئــة وتدريبهــم علــى النظــم الحديثــة المتصلــة باختصــاص الهيئــة واالرتقــاء بمســتوى أداء العامليــن 

ــدول األخــرى. ــات واألجهــزة المختصــة بمكافحــة الفســاد فــي ال بهــا، فضــاًل عــن دعــم التعــاون مــع الهيئ
نــت األهــداف الواردة فــي الخطة االســتراتيجية  وقــد ُأنشــئت األكاديميــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد فــي عــام 2017، وتضمَّ  •  
ــز فــي مجــال الدراســات والبرامــج التدريبيــة، وتطويــر قــدرات البحــوث واالبتــكار للحــدِّ مــن ظاهرة الفســاد  لألكاديميــة التمّي
وفــي المجــاالت ذات األهميــة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، والوفــاء بالمســؤولية المجتمعيــة، وتطويــر البنيــة الهيكليــة 

ــة األداء. ــي تعّزز خدم ــل الت ــة العم ــر بيئ ــة لألكاديمية، وتطوي والتنظيمي
ــن األنشــطة التــي تقّدمهــا األكاديميــة البرامــج التدريبيــة والشــهادات المهنّيــة المتخصصــة للكــوادر المتوســطة والعليــا  تتضمَّ  •  
بالجهــات الرقابيــة وجهــات إنفــاذ القانــون المختــص بمكافحــة الفســاد فــي مصــر وخارجهــا. وتشــتمل البرامــج التدريبيــة التــي 
تقدمهــا األكاديميــة علــى مكافحــة جرائــم الكســب غيــر المشــروع وغســل األمــوال، والتحريــات والتحقيقــات اإلداريــة، وإدارة 
نظــم المعلومــات، واإلدارة والتخطيــط االســتراتيجي، وميكنــة اإلجــراءات، وأســاليب الرقابــة اإلداريــة فــي مكافحــة الفســاد 

والوقايــة منــه.

المصدر: هيئة الرقابة اإلدارية. 

اإلطار )6(: ُأطر حوكمة نظام السوق

هناك عدٌد من األجهزة في الدولة المصرية التي تعمل على ضمان تعزيز حوكمة نظام السوق مثل:
ــم  ــة رق ــات االحتكاري ــع الممارس ــة ومن ــة المنافس ــون حماي ــا لقان ــام 2006 وفًق ــي ع ــئ ف ــة المنافســة: أنش جهــاز حماي  •  
ــى مراقبــة األســواق وفحــص الحــاالت الضــارة بالمنافســة، ويهــدف إلــى تقديــم المبــادرات  2005/3 كجهــاز مســتقل يتولَّ
ة مــع الترويــج لتلــك المبــادرات ومســاندة تطبيقهــا، ونشــر وتعزيــز الوعــي بأحــكام القانون  والمقترحــات لدعــم المنافســة الحــرَّ
وبثقافــة المنافســة، والتنســيق والتكامــل مــع األجهــزة الرقابيــة األخــرى لتنظيــم األســواق وتوفيــر بيئــة منافســة ســليمة، 
ــي  ــاز ف ــق الجه ــاذ دوره ُيحّق ــدرات. وإلنف ــاء الق ــرة، وبن ــة المناظ ــزة المنافس ــة وأجه ــات الدولي ــع الجه ــاون م ــم التع وتدعي
البالغــات التــي تــرد إليــه ويفّعــل الرقابــة ومتابعــة األســواق، باإلضافــة إلــى تعزيــز التعــاون مــع الجهــات الوطنيــة والدوليــة 

لتحقيــق أهدافــه. 
جهاز حماية المســتهلك: ُأنِشــئ وفًقا لقانون حماية المســتهلك رقم 2006/67 بهدف حماية المستهلك وصون مصالحه من    •
خــالل وضــع الخطــط والبرامــج التــي تهــدف لذلــك، وتلقــي الشــكاوى مــن المســتهلكين والتحقيــق فيهــا، والتنســيق مــع 
أجهــزة الدولــة المختلفــة فــي مــا يتعلــق بحمايــة المســتهلك. ويراعــي الجهــاز فــي عملــه الحقــوق الخاصــة بالمســتهلك ســواء 
المتعلقــة بالصحــة، أو الحصــول علــى المعلومــات، أو االختيــار الحــر للمنتجــات، ورفــع القضايــا واقتضــاء تعويــض عــادل عــن 

األضــرار التــي مــن الممكــن أن تلحــق بــه. 
المصدر: جهاز حماية المنافسة (2019).

جهاز حماية المستهلك (2015).



224

الخطط والموازنات التشاركية، والفاعليات المختلفة، فضاًل 
الداعمة مثل  اآلليات  إلى  باإلضافة  اإلعالم،  دور  تعزيز  عن 
وكيفيتها  المشاركة  مدى  تحّدد  التي  واللوائح  القوانين 
التكنولوجية  التطّورات  ومع  والمعلومات.  البيانات  ونشر 
وانتشار وسائل التواصل االجتماعي أصبح على الحكومات 
البيانات  المواطنين  ومشاركة  التواصل  أهمية  تعي  أن 
وفاعليته  الحكومي  االتصال  عمليات  ولعّل  والمعلومات. 

أصبحت على رأس أولويات عديد من الدول. 

المصرية  الحكومة  عملت  فقد  بمصر،  يتعلق  ما  وفي 
والمشاركة،  الشفافية  تعزيز  على  الماضية  السنوات  خالل 
التواصل  عملية  بتحسين  ق  يتعلَّ نهًجا  عام-  -بوجه  بعت  واتَّ
األمور  في  المستجدات  على  وإطالعهم  المواطنين  مع 
وسائل  خاصة  المتعددة،  الوسائل  خالل  من  المختلفة 
التواصل االجتماعي. وقد ظهر هذا األمر جلًيا في تواصل 
المستجد،  كورونا  فيروس  بشأن  المواطنين  مع  الحكومة 
لمواجهة  الحكومة  بها  التي قامت  المختلفة  واإلجراءات 
هذه األزمة. فاستمّرت في تغذية المواطنين بالمعلومات 
الحكومية  األجهزة  عبر  أو  الوزراء  مجلس  خالل  من  سواء 
للتواصل  آليات  وأوجدت  المحمول.  وتطبيقات  المختلفة 
لقي  ثمَّ  عليها، ومن  والرد  استفساراتهم  معهم واستقبال 
أزمة فيروس كورونا  التعامل مع  أثناء  الحكومة في  أداء 
المستجد استحساًنا من المواطنين الذين شُعروا بالثقة في 
قرارات الحكومة وأدائها، ولعّل هذا األداء ُيعد تطّوًرا في 
سم بدرجة أكبر من المصارحة  طريقة تناول الحكومة، إذ اتَّ

والمكاشفة. 

ذت الدولة المصرية عديًدا من  وخالل السنوات الماضية، نفَّ
والشفافية.  المشاركة  تعزيز  في  تسهم  التي  الممارسات 
المالي  العام  المالية منذ  ُتصدر وزارة  المثال،  فعلى سبيل 
األدوات  إحدى  باعتبارها  المواطن  موازنة   2015/2014
الفعالة للتواصل مع المواطن وإشراكه في إعداد الموازنة 
العامة للدولة، لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة باإلفصاح 
عن بنود الموازنة وأهم التوّجهات الخاصة بالسياسة المالية، 
ط  والبرامج االجتماعية، واإلصالحات االقتصادية بشكل مبسَّ

يستطيع المواطن العادي استيعابه.33

وتصدر موازنة المواطن في شهر سبتمبر من كل عام بعد 
اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، من ِقَبل 
مجلس النواب ورئيس الجمهورية. وتجدر اإلشارة إلى تطوير 
وتحسينها كل  المواطن  موازنة  عرض  المالية طريقة  وزارة 
ط للمواطن  عام، لضمان توفير جميع المعلومات بشكل مبسَّ
نت موازنة المواطن للعام  العادي، فعلى سبيل المثال تضمَّ
أما  2019/2018 نسخة مختصرة وأخرى تفصيلية،  المالي 
فتضمنت   ،2020/2019 المالي  للعام  المواطن  موازنة 
بخالف موازنة المواطن، نسخة للمواطن من التقرير نصف 
تقييًما  قّدم  والذي   ،2020/2019 المالي  للعام  السنوي 
لألداء المالي لإليرادات العامة واإلنفاق العام بعد مرور ستة 
أشهر من التنفيذ الفعلي لموازنة العام المالي 2020/2019، 

بهدف إطالع المواطن على النتائج التي تحققت.34 

ولعّل هذا التطّور في ما يتعلق باإلفصاح المالي والمشاركة 
كان من أهم أسباب تحّسن تصنيف مصر في مؤشر الموازنة 
المفتوحة السابق اإلشارة إليه في القسم الثاني من هذا 
التقرير، إذ ارتفعت نقاط مصر من 16 في عام 2015 إلى 41 
و43 نقطة في عامي 2017 و2019 على التوالي، وهو 
ما يؤّكد تطّور أداء مصر خاصة في ما يتعلق بالشفافية ونشر 

البيانات والمعلومات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة. 

والتنمية  التخطيط  وزارة  أصدرت  ذاته،  السياق  وفي 
 ،2020/2019 المالي  للعام  المواطن  خطة  االقتصادية 
تعزيز  بهدف  المحافظات  من  محافظة  لكل  ت  ُأعدِّ والتي 
الشفافية والمساءلة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، 
البرامج واألداء،  ثقافة  المجتمعية، ونشر  المشاركة  وتعزيز 
فمن خالل االّطالع على خطة المواطن، يستطيع المواطن 
التعرف إلى االستثمارات الموجهة للمحافظة التي يعيش 
على  المستدامة  التنمية  خطة  مالمح  إلى  باإلضافة  بها، 
واالستثمارات  الكلية،  واالستثمارات  القومي،  المستوى 
لالستثمارات  القطاعي  والتوزيع  للمحافظة،  الموجهة 
للمشروعات  الموّجه  اإلنفاق  للمحافظة، وتوزيع  الموجهة 
على  التركيز  إلى  باإلضافة  المحافظة،  داخل  االستثمارية 
قطاع  مثل  محافظة  كل  داخل  القطاعات  من  مجموعة 

البترول والتعليم واإلسكان والنقل وغيرها.35
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الحكومة  فعنيت  والدولي،  القاري  المستويين  على  أما 
من  مجموعة  بنشر  الماضية  السنوات  خالل  المصرية 
يات التي تواجه الدولة  التقارير التي تبرز اإلصالحات والتحدِّ
التنموية.  القضايا  من  عديد  في  المحرز  والتقّدم  المصرية، 
باآللية  مصر  عضوية  إطار  وفي  القاري،  الصعيد  فعلى 
مت الحكومة المصرية في  اإلفريقية لمراجعة النظراء، قدَّ
التقييم الذاتي في إطار اآللية، ويتضمن  2019 تقرير  عام 
تقييًما لوضع مصر في الحوكمة عبر مجموعة من المحاور 
السياسية،  والحوكمة  الديمقراطية  تشمل  التي  الرئيسية 
الشركات،  وحوكمة  واإلدارة،  االقتصادية  والحوكمة 
التقرير  هذا  ويتضمن  واالجتماعية.  االقتصادية  والتنمية 
التحّديات  على  للتغّلب  الدولة  وضعتها  وطنية  عمل  خطة 

الواردة في تقرير التقييم الذاتي.

و2018   2016 عامي  ففي  الدولي،  الصعيد  على  أما 
نشرت مصر تقرير المراجعة الطوعية الوطنية للتقّدم الُمحَرز 
وُعِرض  األممية،  المستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  في 
بالتنمية  المعني  المستوى  رفيع  السياسي  المنتدى  على 
التقدم  التقارير  المتحدة. وتضمنت هذه  المستدامة باألمم 
التنمية  أهداف  في  المصرية  الدولة  قته  حقَّ الذي  الُمحَرز 
المستدامة والتحّديات التي تواجهها في تحقيقها، وجاءت 
تواجه  التي  الرئيسية  التحّديات  أحد  باعتبارها  الحوكمة 

تحقيق التنمية المستدامة وفق التقرير الطوعي األخير.

من  مبادرات  تمّثل  التقارير  هذه  أن  إلى  وبالنظر   ، ثمَّ ومن 
القضايا  من  عدد  في  المحرز  التقدم  لعرض  نفسها  الدولة 
التنموية على العالم ودراسة التحديات التي تواجه تحقيق 
األهداف التنموية، فإنها تدّل على رغبة الدولة في اإلفصاح 
واإلصالح، واستعدادها لتكون ُمساَءلة أمام المواطنين في 
ما تتخذه من قرارات حتمية تؤّثر في أوضاعهم المعيشية. 

اإلشارة  فتجدر  السياسية،  بالمشاركة  يتعلق  ما  في  أما 
الديمقراطية  2014 َهَدف إلى ترسيخ قيم  إلى أن دستور 
وجاءت  السياسية.  األحزاب  تكوين  حرية  فَكَفل  والحرية، 
2019 لتضع ضمانات  المواد الدستورية المعّدلة في عام 
المرأة  مثل  احتياًجا  األكثر  الفئات  مشاركة  لتعزيز  إضافية، 
والفالحين  والعمال  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  والشباب 
في  السياسي  تمثيلهم  بضمان  السياسية،  الحياة  في 
وخالل  المحلية.  والمجالس  المصري  النواب  مجلس 
عديًدا  االنتخابية  العملية  إدارة  شهدت  الماضية،  السنوات 
نزاهة  لتعزيز  والمؤسسية  التشريعية  اإلصالحات  من 
العملية االنتخابية وشفافيتها. فقد ُأنِشئت الهيئة الوطنية 
لالنتخابات لضمان نزاهة االنتخابات، باعتبارها هيئة مستقلة 
والنيابية  الرئاسية  االنتخابية  العملية  إدارة  على  تعمل 
بتمويل  قة  المتعلِّ الضوابط  من  عديٌد  وُوِضع  والمحلية، 
الحمالت االنتخابية، وتعزيز رقابة المجتمع المدني المحّلي 
ى إلى إقامة  والعالمي للعملية االنتخابية، األمر الذي أدَّ
سمت بالنزاهة، سواء االنتخابات الخاصة بمجلس  انتخابات اتَّ
الرئاسية  االنتخابات  أو   2015 عام  في  المصري  النواب 
التعديالت  على  التصويت  إلى  باإلضافة   ،2019 عام  في 
الدستورية في 2019، وانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب 

في عام 2020. 

في الوقت نفسه استحدثت الدولة المصرية آليات جديدة 
للمشاركة، يأتي على رأسها مؤتمرات الشباب التي يحضرها 
بمشاركة  الجمهورية  محافظات  جميع  من  الشباب  آالف 
قيادات الدولة، لالستماع إلى المشكالت واآلراء المختلفة. 
تنفذ  التي  الشباب  لتدريب  الوطنية  آلية األكاديمية  كذلك 
الجنسين،  من  الشباب  تستهدف  وتثقيفية  تدريبية  أهدافًا 
فيها  ُيعّبر  الحكومية  للسياسات  كمنتدى  تعمل  أنها  كما 
إلى  ُتنقل  التي  وأفكارهم  نظرهم  وجهات  عن  الشباب 
دوائر صنع القرار المختلفة، باإلضافة إلى استحداث مناصب 
في الجهاز الحكومي ُيعّين فيها الشباب، كمنصب مساعد 

الوزير أو المحافظ ومعاون الوزير أو المحافظ.

الجمعيات  دور  تعزيز  على  المصرية  الدولة  حرصت  وقد 
األهلية، إذ صدر قانون تنظيم ممارسة العمل األهلي رقم 
تدخاًل مباشرًا  التنفيذية، والذي شهد  2019/149 والئحته 
األهلي  القطاع  أهمية  يعكس  السياسية  القيادة  من 
وتضمن  التنموية،  العملية  في  أساسًيا  شريًكا  باعتباره 
تحقيق  من  وُتمّكنه  القطاع  هذا  دور  تعزز  مواد  القانون 

أهدافه المنوط بها.

وفى مجال حقوق اإلنسان، صدر القانون رقم 2017/197 
إنشاء  بشأن   2003/94 رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل 
التعديالت  أبرز  لت  القومي لحقوق اإلنسان، وتمثَّ المجلس 
فيه في إعطاء المجلس اختصاصات أوسع، خاصة في ما 
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والمؤسسات  االحتجاز  أماكن  وسائر  السجون  بزيارة  صل  يتَّ
العالجية واإلصالحية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين 
لحقوق  انتهاكات  وجود  عاءات  ادِّ ودراسة  الصلة،  ذات 
للجهات  بشأنها  توصيات  من  يلزم  ما  وتقديم  اإلنسان 
االتفاقيات والعهود والمواثيق  تطبيق  المختصة، ومتابعة 
الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان والتي ُتصّدق عليها مصر. 
االرتقاء  المصرية على  الحكومة  الوقت نفسه عملت  في 
مع  اإلهمال،  من  سنوات  بعد  المصرية  السجون  بأوضاع 
استجابة  الشرطي  واإلفراج  الرئاسي  العفو  في  التوّسع 
االندماج  إلعادة  واستعدادهم  عليهم  المحكوم  لظروف 

بالمجتمع، وتلبية لظروفهم اإلنسانية.

وقد شهدت السجون المصرية تطورًا كبيرًا تطبيقًا لسياسة 
السجناء  تأهيل  إلى  تهدف  التي  الحديثة”  “العقابية 
ورعايتهم. وخالل السنوات القليلة الماضية شهدت سجون 
القناطر والمرج وطره والفيوم والمنيا وبرج العرب ووادي 
النطرون عديد من الزيارات من جانب وسائل اإلعالم الدولية 
لمتابعة  الحقوقية  والمنظمات  والمحلية  واإلقليمية 
مع  توافقها  ومدى  النزالء  عليها  يحصل  التي  الخدمات 
واإلقليمية  الدولية  واألعراف  والمواثيق  الدولية  القوانين 
ذات العالقة تأكيدًا لمبدأ الشفافية واحترام حقوق اإلنسان.

في  المرأة  بشئون  معنية  وطنية  كآلية  دوره  ضوء  وفي 
الزيارات  من  بعديد  للمرأة  القومي  المجلس  يقوم  مصر، 
كافة  على  السجون  نزيالت  حصول  من  للتأكد  للسجون 
ومواثيق  الوطنية  القوانين  إليهن  منحتها  التي  حقوقهن 
الوقوف  إلى  الزيارات  هذه  وتهدف  اإلنسان.  حقوق 
الداخلية  والبيئة  اإلصالحية  بالمنظومة  المرأة  أوضاع  على 
أوضاعهن  سالمة  على  واالطمئنان  بالنزيالت،  المحيطة 
اإلنسان  لحقوق  الدولية  المعايير  ضوء  في  المعيشية 

وحقوق المرأة بشكل خاص.

لت اللجنة العليا لحقوق اإلنسان بوزارة الخارجية  كما تشكَّ
-2021( اإلنسان  لحقوق  الوطنية  االستراتيجية  ت  فأعدَّ

 )1( أربعة محاور أساسية، هي:  2030( والتي تقوم على 
والمدنية.  السياسية  الحقوق  وإعمال  القانون  تعزيز سيادة 
)2( التمكين االقتصادي واالجتماعي والثقافي. )3( تعزيز 
إعمال حقوق الفئات اأَلْولى بالرعاية. )4( التثقيف والتدريب 
رؤية  االستراتيجية  وتتبّنى  اإلنسان.  حقوق  مجال  في 
مفادها أن ”النهوض بأوضاع حقوق اإلنسان في مصر من 
األساسية-  والحريات  الحقوق  لجميع  الفعال  اإلنفاذ  خالل 
المدنية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية- 
واإلقليمية  الدولية  واالتفاقيات  الدستور  في  نة  الُمتضمَّ
التمييز  إليها مصر، في إطار من المساواة وعدم  المُنضّمة 
دمج  تعزيز  عن  فضاًل  القانون،  وسيادة  الفرص  وتكافؤ 

التنمية  استراتيجية  تنفيذ  إطار  في  اإلنسان  حقوق  مكّون 
2030”. وتشتمل االستراتيجية على  المستدامة: رؤية مصر 
الفرعية  واألهداف  األهداف  على  تحتوي  تفصيلية  خطة 

والمؤشرات والخطوات التنفيذية واإلطار التنفيذي.

كإحدى  اإلنسان  حقوق  لجنة  تأسيس  إلى  اإلشارة  وتجدر 
الحقوقي  الملف  لتتابع  الشيوخ،  بمجلس  النوعية  اللجان 
حقوق  مبادئ  مع  التشريعات  اّتساق  ومدى  بالبالد، 
اإلنسان، بالتزامن مع ممارسة اللجنة نفسها بمجلس النواب 

دوًرا مماثاًل.

وفي اإلطار ذاته وإعمااًل لدستور 2014؛ عملت الحكومة 
الوطنية،  والوحدة  والمواطنة  التمييز  عدم  تعزيز  على 
الكنائس  بناء  تنظيم  بشأن   2016/80 رقم  القانون  فصدر 
في  الكنائس  أوضاع  لتقنين  لجنة  لت  ُشكِّ كما  وترميمها، 
عام 2017 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عملت على دراسة 
الطلبات المتعلقة بتقنين أوضاع الكنائس، ففي عام 2018 
 814 أوضاع  نت  وُقنِّ ومباٍن،  كنائس   508 أوضاع  نت  ُقنِّ
التوالي،  على  و2020   2019 ومبنى في  كنيسة  و467 
قت أوضاعها  ومن ثمَّ وصل إجمالي عدد الكنائس التي ُوفِّ
إلى 1054 كنيسة، بينما وصل إجمالي عدد المباني إلى 
746 مبنى. وللحدِّ من التعقيدات اإلدارية التي صاحبت بناء 
الكنائس وترميمها، ُسِمح بإصدار قرارات لتخصيص األراضي 
يوليو  من  الفترة  ففي  الجديدة.  بالمدن  الكنائس  لبناء 
بالمدن  كنيسة   40 ُأنِشئت   2020 ديسمبر  وحتى   2014
المدن،  هذه  في  كنيسة   34 إنشاء  يجري  بينما  الجديدة، 
أحداث  في  تدميرها  بعد  كنيسة   75 وُجّددت  ُأحّلت  كما 
العنف اإلرهابية عام 2013. وفي يناير 2019 افُتِتَحت أكبر 
الجديدة.  اإلدارية  بالعاصمة  الشرق األوسط  كاتدرائية في 
2020/190 بشأن إنشاء  فضاًل عن ذلك، صدر القانون رقم 
اإلنجيلية  والطائفة  الكاثوليكية  الكنيسة  أوقاف  هيئتي 
الكنيسة  لصالح  الموقوفة  واألموال  األصول  إدارة  بهدف 

الكاثوليكية والطائفة اإلنجيلية.36

وقد عملت الحكومة ليس فقط على تعزيز حقوق المواطن 
أيًضا من  ولكن  الدولة،  داخل حدود  يعيش  الذي  المصري 
كبيًرا  اهتماًما  المصرية  الدولة  وُتوّلي  الخارج.  في  يعيش 
المواطنون  لها  ض  يتعرَّ التي  المشكالت  مع  للتعامل 
المساعدة  تقديم  وسبل  الخارج  في  المقيمون  المصريون 
ووزارة  الخارجية  وزارة  جهود  عكست  وقد  لحلها.  الالزمة 
الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج هذا االهتمام 
لسرعة  المعنّية  الوطنية  الجهات  مع  التواصل  بتكثيف 
تسليم المعامالت القنصلية، إلى جانب تدخل البعثات في 
الخارج لدى السلطات المعنية بدول االعتماد لتسوية قضايا 

المواطنين المقيمين في الخارج ومشكالتهم.
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اإلطار )9(: األكاديمية الوطنية لتدريب الشباب

ــة رقــم 2017/434، بهــدف  ــس الجمهوري ــا لقــرار رئي ــب الشــباب وفًق ــة لتدري ــة الوطني ــئت األكاديمي فــي عــام 2017، ُأنِش  •  
ــة البشــرية للكــوادر الشــبابية بجميــع قطاعــات الدولــة واالرتقــاء بقدراتهــم ومهاراتهــم مــن خــالل  تحقيــق متطّلبــات التنمي

ــة. ــاالت المختلف ــي المج ــة ف ــج التدريب البرام
ــاع  ــات القط ــم مؤسس ــي تض ــات الت ــج المؤسس ــل برام ــة، مث ــة المختلف ــج التدريبي ــن البرام ــة م ــة مجموع ــدم األكاديمي وتق  •  
العــام والخــاص والشــركات الدوليــة، وبرامــج تدريبيــة لألفــراد بهــدف اكتســاب مهــارات وقــدرات إضافيــة لمواكبــة متطلبــات 
ســوق العمــل. وتتعــاون األكاديميــة مــع االتحــاد األوروبــي والمدرســة الوطنيــة الفرنســية لــإلدارة مــن خــالل إعــداد برنامــج 

ــة. للكــوادر المصري
ــية  ــا السياس ــع القضاي ــي جمي ــادة ف ــة للقي ــبابية مؤهل ــدة ش ــق قاع ــادة” لخل ــية للقي ــة الرئاس ــة ”المدرس ــم األكاديمي وتض  •  
ــن فــي الجهــاز اإلداري  ــز كفــاءة العاملي ــاء االقتصــاد الوطنــي ودعمــه وتعزي ــي ُتســهم فــي بن ــة الت ــة والمجتمعي واإلداري
ــادة،  ــباب للقي ــل الش ــي لتأهي ــج الرئاس ــي البرنام ــة، ه ــج مختلف ــة برام ــادة أربع ــية للقي ــة الرئاس ــن المدرس ــة. وتتضمَّ للدول
والبرنامــج الرئاســي لتأهيــل المتفوقيــن للقيــادة، والبرنامــج الرئاســي لتأهيــل التنفيذييــن للقيــادة، والبرنامــج الرئاســي لتأهيــل 

ــادة. ــي للقي ــباب اإلفريق الش

المصدر: الموقع الرسمي لألكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.

اإلطار )8(: المؤتمر الوطني للشباب

أيقنــت الدولــة المصريــة أهميــة دور الشــباب وإدماجهــم فــي العمليــة السياســية والتنمويــة، فُهــم يمّثلــون القاعــدة العريضــة   •  
مــن الســكان فــي الدولــة، ومــن ثــمَّ حرصــْت علــى وضــع آرائهــم فــي االعتبار خــالل عمليــة صنــع السياســات العامــة وتنفيذها. 
ونظــًرا إلــى األهميــة الكبــرى للشــباب، أطلــق الســيد رئيــس الجمهوريــة عــام 2016 ليكــون عاًمــا للشــباب متضمًنــا عــدًدا مــن 

البرامــج والمشــروعات التــي اســتهدفت الشــباب فــي عديــد مــن المجــاالت. 
وُأطِلقــت النســخة األولــى مــن المؤتمــر الوطنــي للشــباب فــي عــام 2016 ليكــون إحــدى المنصــات الرئيســية التــي تهــدف   •  
إلــى إتاحــة الفرصــة للشــباب للتعبيــر عــن آرائهــم فــي عديــد مــن السياســات التــي تتخذهــا الدولــة ومتطلباتهــم أمــام رئيــس 

ــة وأعضــاء الحكومــة. الجمهوري
ومنــذ عــام 2016 ُعِقــَدت ســبعة مؤتمــرات للشــباب فــي محافظــات مختلفــة مثــل القاهــرة وأســوان وشــرم الشــيخ   •  

المحافظــات. مختلــف  فــي  لهــم  الفرصــة  وإتاحــة  الشــباب  لمشــاركة  ضماًنــا  واإلســماعيلية،  واإلســكندرية 
المصدر: الهيئة العامة لالستعالمات (2019).

اإلطار )7(: تطبيق شارك 2030

ــل منصــة تفاعليــة بيــن المواطــن  أطلقــت وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة فــي عــام 2019 تطبيــق شــارك 2030 ليمثِّ   •
والحكومــة المصريــة للتوعيــة بالبرامــج والمشــروعات التنمويــة ومؤشــرات أدائهــا لتمكيــن المتابعــة الدوريــة بمــا يعــزز آليــات 

ــة. التواصــل والمشــاركة والمســاءلة المجتمعي
ويهــدف تطبيــق شــارك 2030 إلــى تحقيــق أكبــر قدر من الشــفافية فــي إتاحــة المعلومات    •
ــي  ــة بالمشــروعات الت ــا، والتوعي ــة ومؤشــرات األداء الخاصــة به الخاصــة بالبرامــج التنموي
تقــوم بهــا الدولــة، وإتاحــة الفرصــة للمواطنيــن للمشــاركة فــي المتابعــة واقتــراح مبــادرات 
ــاس األداء فــي الجهــاز اإلداري  ــى نشــر ثقافــة قي ــة، باإلضافــة إل ومشــروعات ذات أولوي

للدولــة وبيــن المواطنيــن. 
ــن التطبيــق األهــداَف األمميــة للتنمّيــة المســتدامة، تــوزع عليهــم البرامــج التنمويــة،  ويتضمَّ   •

ومؤشــرات األداء الخاصــة بهــا.
ــة  ــا بمتابع ــز منه ــا ُأنِج ــم م ــة، وتقيي ــا للمحافظ ــروعات وفًق ــح المش ــق تصّف ــح التطبي ويتي   •
ــذ بالفعــل، كمــا يســمح  معــدالت اإلنجــاز بالمقارنــة بيــن المســتهدف تنفيــذه ومــا ُنفِّ

المحليــة. الحتياجاتهــم  وفًقــا  مقترحاتهــم  بإرســال  للمواطنيــن 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.
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2-4  التحّول الرقمي والشمول المالي

المستجد  كورونا  فيروس  بتفّشي  المتعلقة  األزمة  أثبتت 
تقديم  إلى  الدول  جهت  اتَّ إذ  الرقمي،  التحّول  أهمّية 
الخدمات عبر اإلنترنت، وتبّني تطبيقات رقمية تساعد على 
المنظمات  أن  من  الرغم  وعلى  المواطنين.  مع  التواصل 
بما  الرقمي  التحّول  سياسات  تدعم  واإلقليمية  الدولية 
الحالية  األزمة  فإن  المالي،  الشمول  عمليات  من  فيه 
تلك  تعزيز  على  العمل  بتسريع  المطالبة  في  أسهمت 
السياسات. ولتعزيز التحّول الرقمي اتجهت الدول إلى تبّني 
الهند  مثل  الرقمي  للتحّول  ومبادرات  وبرامج  استراتيجيات 
وجنوب إفريقيا وماليزيا، يمكن من خاللها تقديم الخدمات 
المواطنين  مشاركة  وتعزيز  اإلنترنت،  خالل  من  األساسية 
من خالل منصات تفاعلية عبر اإلنترنت، وغيرها من القضايا 
الرقمي بما يسهم في تعزيز  التحّول  التي تعزز من عملية 

الخدمات الحكومية وكفاءتها، والحّد من الفساد.

الرقمي  التحّول  لعمليات  األساسية  المتطلبات  ومن 
ناحية  من  سواء  المناسبة  البيئة  تهيئة  المالي،  والشمول 
البشرية  القدرات  ناحية  من  أو  التكنولوجية،  التحتية  البنية 
والمؤسسية والمادية، أو القوانين الداعمة لمثل هذا النوع 
من التحّول. ولعّل ضعف البنية التحتية وتكلفتها المرتفعة 
الرقمي  التحّول  عمليات  تواجه  التي  التحديات  أكبر  من 
الرقمية”،  ”األّمية  انتشار  إلى  باإلضافة  المالي،  والشمول 

وصعوبة الوصول إلى فئات بعينها مثل كبار السن والفقراء 
والمرأة. 

ومثل بقية الدول، أصبح كلٌّ من التحّول الرقمي والشمول 
إلى  نظًرا  المصرية،  الدولة  أولويات  رأس  على  المالي 
الفعالية  تحسين  ناحية  من  الحوكمة  تعزيز  في  أهميتهما 
وكفاءة اإلنفاق، والحّد من الفساد بجميع أشكاله، وتعزيز 
المستوى  وعلى  المساءلة.  عملية  وتحسين  االستجابة، 
اإلقليمي، نجد أن مصر من أكثر الدول تقدًما في منطقة 
ق  تتعلَّ التي  القضايا  في  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
األخير  للتقرير  فوفًقا  المالي.  والشمول  الرقمي  بالتحول 
الصادر عن صندوق النقد العربي بخصوص التقنيات المالية 
الحديثة في الدول العربية، تأتي مصر في المرتبة األولى 
على تسع دول عربية في عدد المنافذ التي تقّدم خدمات 
الدفع اإللكتروني التي بلغت 130 ألف منفذ من إجمالي 
في  أيًضا  مصر  وتأتي  التسع،  الدول  في  منفذ  ألف   170
المحافظ  عدد  ناحية  من  الدول  على هذه  األولى  المرتبة 
مليون محفظة   15.3 بلغت  والتي  بها  المتوافرة  الرقمية 
في  إلكترونية  محفظة  مليون   21 إجمالي  من  إلكترونية 
حلول  لديها  التي  العربية  للدول  وبالنسبة  التسع.37  الدول 
من  الثالثة  المرتبة  في  مصر  جاءت  المالية،  التكنولوجيا 
اإلمارات  وجاءت   ،%11 بنسبة  عربية  دولة   22 إجمالي 
في المرتبة األولى يليها المغرب بنسبة 22% و13% على 

التوالي.38

القومّية  االستراتيجية  هدفت  الوطني،  المستوى  وعلى 
صاالت وتكنولوجيا المعلومات 2012-2017 إلى دعم  لالتِّ
ومجتمع  الرقمية  المواطنة  وتعزيز  الديمقراطي،  التحّول 
وتعزيز  االجتماعية،  المستدامة  التنمية  ودعم  المعلومات، 
وُعنيت  المعرفة.39  اقتصاد  خالل  من  الوطني  االقتصاد 
الرقمي،  التحّول  بعملية  كبير  بشكل  االتصاالت  وزارة 

دة لتعزيزها، مثل االتصاالت وتكنولوجيا  فأفردت برامج محدَّ
المعلومات من أجل التعّلم والصحة، والخدمات الحكومية، 
برامج  إلى  باإلضافة  الخضراء،  المعلومات  وتكنولوجيا 
وتكنولوجيا  االتصاالت  نت  تضمَّ الرقمي  بالشمول  قة  متعلِّ

المعلومات لدمج المجتمع، واالستخدام اآلمن لإلنترنت.40

شكل )13(: ترتيب مصر في بعض المؤشرات المتعلقة بتعزيز التحّول الرقمي والشمول المالي على مستوى الدول العربية

.Chehade, Nadine (2019) المصدر: صندوق النقد العربى(2020)، و

لديها بنسبة
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المصرية  الحكومة  بدأت  الماضية،  السنوات  وخالل 
من  المالي،  والشمول  الرقمي  التحّول  بعملية  االهتمام 
خالل توجيه االستثمارات وتعزيز البنية التحتية المعلوماتية، 
فعلى  والمؤسسية.  التشريعية  اإلصالحات  إلى  باإلضافة 
نسبة  ارتفعت   )14( الشكل  ح  يوضِّ كما  المثال،  سبيل 
في  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  مساهمة 
النمو االقتصادي بصورة كبيرة من 3% في العام المالي 

2014/2013 إلى 5.7% في العام المالي 2018/2017 
 ،2020/2019 المالي  العام  11.9% في  إلى  ثم وصلت 
النمو  تعزيز  في  القطاع  هذا  أهمية  تزايد  يعكس  مما 
قطاع  استثمارات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  االقتصادي. 
التنمية  خطة  في  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
ر بنحو 26.5 مليار جنيه  المستدامة لعام 2021/2020 ُتقدَّ

بنسبة 3.6% من إجمالي الخطة.41

وعادة ما يرتبط الحديث عن التحّول الرقمي بالبنية التحتية 
الشكل  ح  ويوضِّ التحّول،  لهذا  استعدادها  ومدى  الرقمية 
المتعلقة  التحتية  البنية  مؤشرات  بعض  في  التطّور   )15(

بتعزيز التحّول الرقمي، مثل ارتفاع عدد مستخدمي اإلنترنت 
عن طريق الهاتف المحمول، وارتفاع عدد المشتركين في 
الهاتف المحمول، وزيادة عدد وصالت اإلنترنت فائق السرعة.

شكل )14(: تطّور نسبة مساهمة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في النمو االقتصادي

شكل )15(: بعض المؤشرات المتعلقة بتعزيز التّحول الرقمي

ارتفع عدد مشتركي 
الهاتف المحمول إلى 
95.34 مليون مشترك 
بنهاية ديسمبر 2019 
مقارنة بنحو 93.78 

مليون مشترك في نهاية 
ديسمبر 2018

ارتفع إجمالي عدد 
مستخدمي اإلنترنت عن طريق 

المحمول إلى 39 مليون 
مستخدم  في ديسمبر 2019 

مقارنة بنحو 35.1 مليون 
مستخدم في نهاية ديسمبر 
2018 بمعدل نمو %11.1

زيادة إجمالي عدد 
وصالت اإلنترنت فائق 

ADSL السرعة
 إلى 7.2 مليون   

 وصلة مقارنة بنحو 6.53 
مليون وصلة بنهاية 

ديسمبر 2018 بمعدل 
نمو %11.8

 ارتفع إجمالي 
 USB مستخدمي

Modem إلى3.6 مليون 
مستخدم مقارنة بنحو 

3.2 مستخدم في نهاية 
ديسمبر 2018 بمعدل 

نمو %12.5
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وعلى صعيد اإلصالحات التشريعية الداعمة لعملية التحّول 
بشأن   2017/501 رقم  الجمهوري  القرار  صدر  الرقمي، 
وضع  بهدف  الرقمي  للمجتمع  األعلى  المجلس  إنشاء 
التحّول  بمنظومة  المتعلقة  واالستراتيجيات  السياسات 
إلى المجتمع الرقمي، والعمل على تعظيم االستفادة من 
قطاعات  تمكين  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

التنمية ومكافحة الفساد.42

للشمول  الداعمة  القانونية  بالبيئة  يتعلق  ما  في  أما 
 2017/89 رقم  الجمهورية  رئيس  قرار  صدر  فقد  المالي، 
بإنشاء المجلس األعلى للمدفوعات والذي يختّص بالعمل 
على خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، 
ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات اإللكترونية في 
الدفع بداًل منه، وتطوير نظم الدفع القومية وُأطر اإلشراف 
ُنظم  خلق  أجل  من  بها  المرتبطة  المخاطر  من  للحّد  عليها 
آمنة وذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول 
النظام  في  المواطنين  من  عدد  أكبر  دمج  بهدف  المالي 
المصرفي وضّم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي 
المتحصالت  وزيادة  األموال  انتقال  تكلفة  وتخفيض 
ُنظم  مستخدمي  حقوق  حماية  إلى  باإلضافة  الضريبية، 
الدفع  خدمات  سوق  تنافسية  وتحقيق  وخدماته  الدفع 

وتنظيم عمل الكيانات القائمة والرقابة عليها.

والشمول  الرقمي  التحّول  ولتعزيز  اإلطار،  هذا  وفي 
المالي صدر القانون رقم 2019/18 بشأن تنظيم استخدام 
سلطات  جميع  ألزم  والذي  النقدي،  غير  الدفع  وسائل 
العامة، والشركات  االعتبارية  الدولة وأجهزتها واألشخاص 
غير  الدفع  باستخدام وسائل  أو تسهم فيها،  تمتلكها  التي 
النقدي، كما ألزم الشخصيات االعتبارية الخاصة، والمنشآت 
بمختلف أنواعها باستخدام وسائل الدفع غير النقدي وفًقا 
لما تحّدده الالئحة التنفيذية للقانون. كما صدر مؤخًرا قانون 
البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 2020/194 لُيقدم 
الدفع  بوسائل  المتعّلقة  التنظيمية  اأُلطر  الجديد  القانون 
باًبا  ن  تضمَّ إذ  المالي،  الشمول  لعملية  تعزيًزا  اإللكتروني 
نظام  إنشاء  على  نّص  كما  المالية،  التكنولوجيا  بخصوص 
الشمول  لتعزيز  الالزمة  الدراسات  إلعداد  المركزي  بالبنك 

المالي.43

المصرية  الحكومة  أطلقت   2019 عام  في  ثّم،  ومن 
تهدف  التي  الحكومية  اإللكترونية  المدفوعات  منظومة 
الجيدة  اإلدارة  خالل  من  العامة  المالية  أداء  رفع  إلى 
تنفيذ  وأداء  كفاءة  ورفع  النقدية،  للتدفقات  والفعالة 
القرارات  اتخاذ  على  والمساعدة  للدولة،  العامة  الموازنة 
من خالل قاعدة بيانات مركزية للمتحّصالت المالية، وسرعة 
المالية،  التعامالت  زمن  وتقليص  الدولة  إيرادات  تحصيل 
وتخفيض تكاليف النقل، والحدِّ من مخاطر نقل األموال. وقد 
بدأ سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب 

والرسوم الجمركية منذ أول مايو 2019 في ما يزيد على 
وما  اإللكترونية،  الدفع  وسائل  بإحدى  مصري  جنيه   500
البنوك  خالل  من  د  ُتسدَّ مصري  جنيه  آالف   10 على  يزيد 

العاملة في السوق المصرفية.

الحكومية  والتعاقدات  المشتريات  منظومة  ُأطِلقت  كما 
الخاص   2018/182 رقم  القانون  مع  توافًقا  اإللكترونية، 
والذي  العامة  الجهات  ُتبرمها  التي  التعاقدات  بتنظيم 
استخدام  إلى  مرحلًيا  االنتقال  أهدافه  ضمن  ن  يتضمَّ
تكنولوجيا المعلومات في اإلجراءات المتعلقة بالمشتريات 
الموازنة  إعداد  بين  للربط  المنظومة  والتعاقدات، وتهدف 
وتخطيط االحتياجات، وتبسيط إجراءات التعاقدات، وتوسيع 
قاعدة المنافسة، وتعزيز الشفافية بين الجهات الحكومية 
التي  الخدمات  بمستوى  واالرتقاء  األعمال،  ومجتمع 

تقدمها الجهات الحكومية.

كما أطلقت الحكومة في 2019، منظومة الدفع الوطنية 
للمواطنين، الستخدامها في دفع مقابل  مة  المقدَّ ”ميزة” 
الخدمات الحكومية، وصرف الدعم. وتهدف بطاقة ”ميزة” 
النقود  تداول  وتقليل  المالي،  الشمول  في  التوّسع  إلى 
بالسوق المحلية، وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، ودمج 
ومكافحة  الرسمي،  االقتصاد  في  الرسمي  غير  االقتصاد 
الفرصة  وإتاحة  والفساد،  األموال  وغسل  اإلرهاب  تمويل 
للمواطنين للشراء والتعامل مع أي أداة تحصيل إلكتروني 

داخل مصر.

وفي إطار سعي الحكومة إلى التحّول نحو مجتمع رقمي 
من خالل تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، وتسهيل 
2020 ”بوابة  تقديم الخدمات، أطلقت الحكومة في عام 
إلى  الحكومية  الخدمات  تحويل  بهدف  الرقمية”  مصر 
وكفاءتها،  الخدمات  تقديم  سرعة  لتعزيز  رقمية  خدمات 
من  حزمة  البوابة  وتقّدم  المواطنين.  رضاء  مستوى  ورفع 
والتموين،  والتوثيق،  األسرة،  نيابة  خدمات  مثل  الخدمات 
ورخص  والمحاكم،  العقاري،  والشهر  العقارية،  والضرائب 
تقدم  أن  المصرية  الحكومة  وتخطط  وغيرها.  المركبات، 
90% من الخدمات الحكومية عبر هذه البوابة بحلول عام 
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2-5  توطين أهداف التنمية المستدامة

األهداف  أحد  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  أصبح 
األساسية لدول العالم المتقدمة والنامية، واتجهت غالبية 
الوطني.  المستوى  على  لتحقيقها  رّؤى  لتبني  الدول 
ولعّل أحد أهم الدروس المستفادة من األهداف اإلنمائية 
األهداف  تحقيق  في  المحلية  المستويات  أهمية  للتنمية، 
ظهر  ثمَّ  ومن  تمكينها.  على  العمل  وأهمية  التنموية، 
تمثله  بما  المستدامة  التنمية  أهداف  توطين  عن  الحديث 
من وضع السياق المحّلي في االعتبار عند تنفيذها، وعادة 
ما ُتعَنى عمليات التوطين بتمكين المستويات المحلية من 
الموارد وصنع القرار المحّلي، ورفع الوعي بأهمية التنمية 
المستدامة، وتعزيز المشاركة والمساءلة من خالل اآلليات 
المختلفة، وتبّني آليات مبتكرة وفّعالة تساعد على تحقيق 

أهدافها، وتأخذ في اعتبارها السياق المحّلي.44 

وفي مصر، أصبح تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية 
الرئيسي للدولة المصرية خالل السنوات  واألممية الهدف 
دون  تحقيقها  يمكنها  ال  أنها  الحكومة  وأيقنت  الماضية، 
المحّلي  المستوى  دعم  خالل  من  توطينها  عملية  تعزيز 
ومساعدته على تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية 
المنشودة واالرتقاء بحياة المواطن المصري. ومن ثمَّ اتجه 
دستور عام 2014 إلى تمكين اإلدارة المحلية، فكفل دعم 
الالمركزية اإلدارية والمالية واالقتصادية سعًيا إلى تحقيق 
للوحدات  يكون  أن  على  نصَّ  كما  االجتماعية.  العدالة 
الضرائب  مواردها  في  تدخل  مستقلة  موازنات  المحلية 
من  أكبر  درجة  يتيح  مما  المحّلي،  الطابع  ذات  والرسوم 
االستقاللية لتلك الوحدات من خالل توفير الموارد المحلية 

وتلبية احتياجات المواطنين.

التوطين،  بدعم عملية  الخاص  القانوني  بالنسبة لإلطار  أما 
العام  التخطيط  قانوني  مشروعي  الحكومة  ت  أعدَّ فقد 
الدستورية  النصوص  مع  اتساًقا  المحلية،  واإلدارة  للدولة 
التخطيط  قانون  مشروع  ل  وُيمثِّ بالالمركزية.  المتعلقة 
العام للدولة نقلة نوعية في العملية التخطيطية، إذ يعمل 
على تمكين الوحدات المحلية من إعداد خططها التنموية 
االستثمارات  لتعزيز  الموارد  تعبئة  على  والعمل  بمرونة، 
المحلية  اإلدارة  قانون  مشروع  أما  المحلية.  التنموية 
اتخاذ  عملية  من  المحلية  اإلدارة  تمكين  إلى  فيسعى 
على  العمل  مع  سلطاتها،  نطاق  اّتساع  خالل  من  القرار 
تقدم  التي  الخدمات  ببعض  الخاصة  السلطات  بعض  نقل 
وفي  المحّلي.  المستوى  إلى  المركزي  المستوى  على 
االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارتا  تعمل  نفسه،  السياق 
المحّلي  التخطيط  منظومة  تطوير  على  المحلية  والتنمية 
من  المجتمعية  والمساءلة  المشاركة  تعزيز  يضمن  بما 
تعمل  أن  شأنها  من  والتي  وشفافة،  واضحة  آليات  خالل 
على إعداد خطط محلية قائمة على احتياجات المواطنين 

وزارة  أنجزت  نفسه  الوقت  في  التنموية.45  وأولوياتهم 
التخطيط والتنمية االقتصادية بالتعاون مع وزارتي التنمية 
خاللها  من  ع  ُتوزَّ تمويلية  معادلة  صياغة  والمالية  المحلية 
بشكل  المحافظات  على  المحلية  االستثمارات  مخصصات 

يّتسم بالشفافية والعدالة والموضوعية. 

وعملت الحكومة المصرية على تعزيز الممارسات المتعّلقة 
تمكين  خالل  من  المستدامة  التنمية  أهداف  بتوطين 
الحكومة  أطلقت  المثال  سبيل  فعلى  المحلية،  اإلدارة 
ل بقرض من  التنمية المحلية في صعيد مصر المموَّ برنامج 
في  للدولة  العامة  الخزانة  من  يماثله  وما  الدولي  البنك 
التنمية في  تحقيق  على  للعمل  وقنا،  محافظتي سوهاج 
بهذا  اهتماًما  الحكومة  وأولت  احتياًجا.  األكثر  المناطق 
التي  الالمركزية  ممارسات  لتطبيق  تجربة  باعتباره  البرنامج 
المحافظات.  جميع  في  وتطبيقها  منها  االستفادة  يمكن 
بالتعاون  التخطيط والتنمية االقتصادية  كما أطلقت وزارة 
مع عديٍد من المنظمات الدولية عدًدا من البرامج المتعلقة 
الوعي  رفع  بهدف  المستدامة  التنمية  أهداف  بتوطين 
تنفيذها  وكيفية  األهداف  بتلك  المحافظات  وتعريف 
على المستوى المحّلي. وشرعت وزراة التخطيط والتنمية 
لقياس  مؤشًرا  تطوير  في   2020 عام  في  االقتصادية 
تنافسية المحافظات، بهدف التعّرف إلى الميزات النسبية 
لكل محافظة، ومن ثمَّ توجيه االستثمارات والدعم الفني 
بما يتواءم مع الميزات التنافسية لكل محافظة، لمساعدتها 
تعزيز  ثمَّ  ومن  الميزات،  هذه  من  االستفادة  تعظيم  على 

تمكين اإلدارة المحلية.

متكاملة  إطار خطة  الجهود في  تلك  إدماج  المهم،  ومن 
الالزمة  والتوعوية  والقانونية  المؤسسية  التدخالت  تشمل 
لتوطين أهداف التنمية المستدامة ودعم التحّول التدريجي 
نحو الالمركزية، خاصة في ظل الحاجة إلى اّتخاذ خطوات 
جادة وحاسمة في ما يتعلق بتمكين المستويات المحلية 
المحلية  للتنمية  وتعزيًزا  الدستورية  لالستحقاقات  تنفيًذا 
وضماًنا لفعالية الخدمات المحلية وكفاءتها. وبما أن برنامج 
تمّثل  التي  النواة  هو  مصر  صعيد  في  المحلية  التنمية 
تفعيل  المصرية  للحكومة  فيمكن  الالمركزية،  نحو  التحّول 
خطة لتبّني الدروس المستفادة من هذا البرنامج لتطبيقها 
خصوصية  االعتبار  في  األخذ  مع  أخرى،  محافظات  في 
استفادة  أقصى  لتحقيق  التنافسية  وميزاتها  كل محافظة 

ممكنة.

2-6  مكافحة اإلرهاب وتعزيز االستقرار األمني

بشكل  يؤثر  إذ  المجتمع،  على  وخيمة  عواقب  لإلرهاب 
أهدافها.  تحقيق  من  ويحّد  التنموية  العملية  في  كبير 
ويحّد  المستثمرين،  ثقة  يزعزع  والتطرف  اإلرهاب  فانتشار 
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الفزع  وينشر  والسياحة،  المباشر  األجنبي  االستثمار  من 
مشاركتهم  من  يحّد  ثمَّ  ومن  المواطنين،  نفوس  في 
القرار.  إلى عمليات صنع  باإلضافة  السياسية واالقتصادية، 
وفي السنوات الماضية، شهد معظم دول العالم حوادث 
على  وتعمل  األمنية،  نظمها  في  تستثمر  جعلتها  إرهابية 
إعداد حمالت توعوّية مضادة، وتبّني استراتيجيات لمكافحة 

اإلرهاب.

وشهدت مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 موجة من 
اإلرهاب والتطرف أسهمت بشكل كبير في تعاظم التحّديات 
الشاملة،  التنمية  عملية  تعزيز  خالل  الدولة  واجهتها  التي 
ونجحت  االقتصادية،  الخسائر  من  عديد  عنها  نتج  والتي 
اإلرهابية  العمليات  بشكل كبير في دفع  المصرية  الدولة 
لالنحسار من خالل السير في اتجاهين أساسيين، األول اّتجاه 
اإلرهابية  الجماعات  عن  اإلمدادات  قطع  خالل  من  أمني 
اإلرهاب،  لمكافحة  القوات  استعدادية  وزيادة  ومالحقتها 
والثاني اّتجاه تنموي من خالل إطالق المشروعات التنموية 
في المناطق األكثر ُعرضة لوجود هذه الجماعات، باإلضافة 
إلى إطالق المبادرات والحمالت التوعوية لتحصين المجتمع 
ضد اإلرهاب والفكر المتطرف، إذ لعبت المؤسسات الدينية 
دوًرا  المرأة(  )مؤسسات  والنسائية  واإلعالمية  والثقافية 
مهًما في هذه المبادرات والحمالت. وكذلك دعم جهود 
خالل  مصر  نت  تمكَّ إذ  الفساد،  لمكافحة  الدولي  التعاون 
مجلس  في  الدائمة  غير  العضوية  لمقعد  شغلها  فترة 
األمن لعامي 2016 و2017 كممّثل عن القارة اإلفريقية، 
التابعة  اإلرهاب  مكافحة  للجنة  ترّأسها  إلى  باإلضافة 
للمجلس، من استصدار عدد من قرارات مجلس األمن المهمة 
في مجال مكافحة اإلرهاب، أبرزها القرار رقم 2354 لعام 
2017 الذي أقرَّ اإلطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب 
اإلرهابي، وكذلك القرار 2370 الصادر في ذات العام بشأن 

منع حصول اإلرهابيين على السالح.

الدستور  نّص  فقد  التشريعي،  باإلطار  يتعّلق  ما  في  أما 
المصري على التزام الدولة بمكافحة اإلرهاب بجميع صوره 
لمكافحة   2015/94 رقم  القانون  صدر  كما  وأشكاله، 
اإلرهاب الذي وضع في اعتباره القرارات المتعّلقة بمكافحة 
الدولية  األمن، واالتفاقيات  اإلرهاب والصادرة عن مجلس 
بشأن   2015/8 رقم  القانون  صدر  كما  الشأن.  هذا  في 
الكيانات اإلرهابية الذي يهدف إلى حصار اإلرهاب وتعّقب 
أنشطة اإلرهابيين، باإلضافة إلى القانون رقم 2018/175 
بشأن مكافحة جرائم التقنية المعلوماتية، الذي يجّرم اختراق 
أنه  كما  للدولة.  المعلوماتية  األنظمة  على  االعتداء  أو 
من خالل وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
تعمل الدولة المصرية على الحّد من هذه الظاهرة. وتجدر 
اإلشارة إلى أن مصر من الدول الحريصة على التعاون مع 
المنظمات الدولية واإلقليمية في مجال مكافحة اإلرهاب 
آليات  وتطوير  الخبرات  لتبادل  األمني،  االستقرار  وتعزيز 

مكافحة اإلرهاب على المستويين اإلقليمي والدولي. 

التقرير  المصرية  الخارجية  وزارة  أصدرت  اإلطار،  هذا  وفي 
اإلرهاب  مكافحة  عن  العربية  مصر  لجمهورية  الوطني 
ومقاربتها  المصرية  الدولة  جهود  ن  تضمَّ والذي   2020
الشاملة لمكافحة اإلرهاب والفكر المتطّرف المؤّدي إليه. 
ووفًقا للتقرير فإن هذه المقاربة تقوم على خمسة ُأسس، 
على النحو التالي: )1( مواجهة جميع التنظيمات اإلرهابية 
 )2( األيديولوجي.  المصدر  ذات  عن  النبثاقها  استثناء  دون 
التوصل إلى اّتفاق بخصوص تعريف اإلرهاب وعدم استبداله 
بأي توصيف آخر أو ترسيخ مصطلحات مغلوطة. )3( ضمان 
محاسبة الدول التي ترعى اإلرهاب وتحتضن عناصره وتوّفر 
العمل  بين  التمييز  أو  الفصل  عدم   )4( اآلمن.  المالذ  لهم 
اإلرهابي المادي والفكر أو الخطاب المتطّرف التحريضي 
التعاون الدولي لتقويض  المؤدي إلى اإلرهاب. )5( تعزيز 
إرهابية  عناصر  تجنيد  على  اإلرهابية  التنظيمات  قدرة 

جديدة.46

ولعَل الجهود التي بذلتها الدولة في تعزيز األمن ومكافحة 
عام  شهد  إذ  السياحة،  قطاع  تعافي  في  تتضح  اإلرهاب 
 11.3 إلى  وصل  الذي  السائحين  عدد  في  زيادة   2018
 .2017 بعام  مقارنة   %36.8 نمو  بمعدل  سائح  مليون 
مليار   13 نحو   2019 عام  السياحية في  اإليرادات  وبلغت 
المصرية من  السياحة  تاريخ  الرقم األعلى في  دوالر، وهو 
يعاني  أن  المتحققة، وذلك قبل  السياحية  اإليرادات  ناحية 

القطاع مجدًدا من آثار فيروس كورونا المستجد.47

ثالًثا: محّددات تطّور مسار الحوكمة 
في مصر

تعزيز  في  مصر  تبذلها  التي  الجهود  السابق  العرض  ُيظهر 
هناك  زال  ما  ذلك،  الرغم من  على  ولكن  الحوكمة،  مسار 
والتي  الحوكمة  تعزيز  تواجه  التي  التحّديات  من  عديد 
يتوّقف التعامل معها على عدد من المحّددات التي ترسم 
وضع الحوكمة في أي دولة من خالل العالقات المتشابكة 
الحوكمة  تعزيز  في  الرئيسيين  الالعبين  بين  والمتعّددة 
والتشريعية  السياسية  دات  المحدِّ فهناك  تقويضها.  أو 

واالقتصادية والثقافية.

3-1  المحددات السياسية 

في  واألمني  السياسي  االستقرار  بمدى  الحوكمة  تتأّثر 
الدولة، فكّلما كانت الدولة أكثر استقراًرا، فتح ذلك الباب 
على  فقط  ليس  ونشرها،  الحوكمة  مبادئ  ترسيخ  أمام 
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ككل.  المجتمع  في  بل  للدولة،  اإلداري  الجهاز  مستوى 
2011 فترة من عدم  يناير  وشهدت مصر في أعقاب ثورة 
إلى حد كبير  أعاقت  والتي  السياسي واألمني،  االستقرار 
تراجعها في  إلى  وأدت  بل  الحوكمة،  تقّدمها في قضايا 
عديد منها. إال أنه منذ عام 2014، بدأت مصر تشهد استقراًرا 
للتنمية  األكبر  االهتمام  توجيه  إلى  ى  أدَّ وأمنًيا  سياسًيا 
واالندماج  العدالة  وتحقيق  واالقتصادية،  االجتماعية 
والمساواة. وال يرتبط تعزيز الحوكمة باالستقرار السياسي 
على  ولكن  فقط،  الوطني  المستوى  على  واألمني 
سياسات  مع  فبالتوازي  والدولي.  اإلقليمي  المستويين 
زت الدولة المصرية  قة بتعزيز األمن القومي، عزَّ مصر المتعلِّ
واإلفريقي،  العربي  المستويين  على  اإلقليمية  عالقاتها 
أيًضا،  الدولي  المستوى  على  عالقاتها  بتعزيز  عنيت  كما 
المصرية في  الدولة  بعتها  اتَّ التي  اآلليات  أهم  أحد  ولعّل 
القضايا  في  والتجارب  الخبرات  ومشاركة  التواصل  تعزيز 
المتقاطعة  والقضايا  بل  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 
مثل الحوكمة والمرأة: مؤتمرات شباب العالم ومؤتمرات 
التي  الدول  التي وضعت مصر في مصاف  إفريقيا  شباب 

تسعى إلى السالم من خالل الحوار وتبادل الثقافات.

إيجاد  في  واألمني  السياسي  االستقرار  أسهم  ثّم  ومن 
والمشاركة  الشفافية  قضايا  على  الضوء  لتسليط  الفرصة 
السياسية  البيئة  أن  إال  الفساد،  ومكافحة  والمساءلة 
السياسية،  الكوادر  لتكوين  طريقها  في  تزال  ال  المصرية 
انتخاب  على  العمل  إلى  باإلضافة  الحزبية،  الحياة  وتعزيز 
الحياة  تطّور  في  تأثير  من  لها  لما  المحلية  المجالس 
السياسية. فقد وصلت نسبة المشاركة في المرحلة األولى 
2020 إلى %28.06  والثانية من انتخابات مجلس النواب 
بلغت  مشاركة  بنسبة  مقارنة  التوالي،  على  و%29.5 
26.6% في المرحلة األولى و29.83% في المرحلة الثانية 

في انتخابات مجلس النواب لعام 2015. 

الديمقراطية  العملية  التطّور في  فإن  نفسه،  الوقت  في 
واستكمال االستحقاقات الدستورية في هذا السياق ُيمكن 
الحوكمة من خالل  األثر في دعم ملف  بالغ  له  أن يكون 
انتخاب  نحو  التوّجه  ولعّل  والمساءلة.  المشاركة  تدعيم 
خطوة  سيكون  القريب  المستقبل  في  المحلية  المجالس 
استمرارية  فإن  ذلك  إلى  إضافة  الحوكمة.  تدعيم  في 
ت  نصَّ التي  التحّديات  مع  التعامل  في  المصرية  الحكومة 
 –  2021( اإلنسان  لحقوق  الوطنية  االستراتيجية  عليها 
2030( تمّثل خارطة طريق لتحسين اإلطار السياسي الداعم 
للحوكمة. وهذه التحديات هي: )1( اإلرهاب واالضطراب 
اإلقليمي. )2( تحقيق التنمية االقتصادية القائمة على إعمال 
ضعف   )3( والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق 
 )4( والعام.  السياسي  الشأن  في  المشاركة  مستوى 

انخفاض درجة الوعي بثقافة مبادئ وقيم حقوق اإلنسان. 
)5( المقاربة الشاملة لتعزيز الحقوق والحريات األساسية.

3-2  المحددات المؤسسية

الحوكمة  تعزيز  عملية  في  األساس  حجر  المؤسسات  ًتعّد 
ومبادئها، ويغلب على المؤسسات العامة في مصر سمة 
التشابك والتعقيد مما يؤثر بشكل كبير في فعالية الخدمات 
العامة وكفاءتها. فهناك تداخل في األدوار والمسؤوليات 
بين تلك المؤسسات، على الرغم من الجهود المبذولة في 

عملية اإلصالح المؤسسي وإعادة الهيكلة.

ضرورة  إغفال  يمكن  ال  المؤسسات،  عن  الحديث  وعند 
المجتمع  ومنظمات  الخاص  للقطاع  المؤسسي  اإلصالح 
العامة  بُأطرها  وااللتزام  الشركات  فحوكمة  المدني، 
البيانات  عن  وإفصاحها  الشركات  التزام  لضمان  مهم  أمر 
األمر  نفس  بها،  المساءلة  عملية  وتعزيز  والمعلومات 
إلى  تحتاج  التي  المدني  المجتمع  منظمات  على  ينطبق 
ُأطر مؤّسسية أكثر مرونة وشفافية للتعامل مع احتياجات 

المجتمع.

كفاءة  في  أساسًيا  عنصًرا  والمعلومات  البيانات  وتمّثل 
صورة  الدقيقة  البيانات  تعطي  إذ  وفعاليتها،  المؤسسات 
في  تسهم  كما  سليمة،  قرارات  التخاذ  القرار  لصّناع  جيدة 

عملية المتابعة والتقييم بشكل كبير. 

يتعلق  ما  في  كبيًرا  تحّدًيا  المصرية  الحكومة  وتواجه 
بالبيانات وتوافرها، فوفًقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء في تقريره عن متابعة مؤشرات أهداف التنمية 
البيانات  من  بياًنا   18 قرابة  فإن  مصر،  في  المستدامة 
بالمؤسسات  الخاص  عشر  السادس  بالهدف  المتعلقة 
غير متوافرة،  بياًنا،   34 القوية، والتي تضم في مجموعها 
تحتاج   ، ثمَّ ومن  جديدة.48  بيانات  جمع  إلى  للحاجة  نتيجة 
والمعلومات  البيانات  م  تقدِّ التي  اإلحصائية  المنظومة 
في  االستثمار  يتضّمن  شامل  إصالح  إلى  القرار  لصانعي 
المنظمة  القوانين  وتحديث  المتطّورة،  اإلحصائية  النظم 
ينظمه قانونان  العمل اإلحصائي  إن  إذ  للعمل اإلحصائي، 
بقانون  والمعدل   1960/35 رقم  القانون  هما  أساسيان 
قانون  إلى  باإلضافة  والتعداد،  اإلحصاء  بشأن   1982/28
وتنظيمه  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  إنشاء 
رقم 1964/2915، وهي القوانين التي أصبحت ال تواكب 
التطّورات الحديثة في النظم اإلحصائية أو األمور المتعلقة 

بالبيانات الضخمة وغيرها.

البيروقراطيين في عملية صنع  تأثير  بالذكر أن  الجدير  ومن 
الحوكمة.  لعملية  المؤسسية  المحددات  أحد  ُيعّد  القرار 
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التي  النظم  في  كبيرة  تغييرات  يتطلب  الحوكمة  فتعزيز 
شفافية  أكثر  لتكون  الزمن  من  طويلة  فترات  دامت 
ومساءلة، وتسمح بقدر أكبر من المرونة والمشاركة. وهذا 
التغيير في ظل نظام بيروقراطي عميق كالنظام المصري 
التعامل  ويجب  صعب،  أمر  والتشابك،  بالتعقد  يّتسم  الذي 
معه بصورة تدرجية من خالل االستفادة من تطبيق قانون 
الجديدة  اإلدارية  العاصمة  إلى  واالنتقال  المدنية  الخدمة 
واالستفادة  للدولة،  اإلداري  الجهاز  في  شابة  دماء  بضخ 
القدرات  بناء  في  واالستمرار  الجدارة،  أساس  على  منها 

البشرية لهذا الجهاز، وتحسين أدائها.

3-3  المحددات القانونية

فقط  ليس  داعمة  تشريعية  بيئة  الحوكمة  تعزيز  يتطّلب 
ككل.  المجتمع  بل  الدولة  مؤسسات  مستوى  على 
من  عديد  عنه  نتج  الذي  القانوني  الزخم  من  الرغم  وعلى 
الماضية-  السنوات  -خالل  والقرارات  والقوانين  التشريعات 
المتعلقة  القضايا  دعم  في  كبير  حد  إلى  أسهمت  التي 
من  عدد  تتطلب  زالت  ما  التشريعية  البيئة  فإن  بالحوكمة، 
ما  ففي  والمجتمع.  الدولة  لحوكمة  الداعمة  القوانين 
يتعلق بالقوانين الداعمة للشفافية ومكافحة الفساد، حتى 
يعد  والذي  المعلومات،  تداول  حرية  قانون  يصدر  لم  اآلن 
في  إلسهامه  الحوكمة  لتعزيز  األساسية  المتطلبات  أحد 
ومن  المعلومات  على  الحصول  في  المواطن  حق  تعزيز 
وليس  المختلفة،  الدولة  أجهزة  مساءلة  على  قدرته  ثّم 
فقط المواطن، بل المستثمرين المحليين واألجانب، التخاذ 
القرارات االستثمارية. كما لم يصدر قانون حماية المبّلغين 
والشهود والذي يسهم بصورة كبيرة في مكافحة الفساد. 

والموازنة  العامة  المالية  اإلدارة  بتعزيز  يتعلق  ما  في  أما 
العامة للدولة، فال بدَّ من العمل على تعديل قانون الموازنة 
العامة للدولة ليواكب التطّورات الحديثة، وليعكس التحّول 
نحو موازنة البرامج واألداء، التي تهدف إلى تحسين كفاءة 
اإلنفاق وتحقيق األهداف التنموية بصورة فّعالة من خالل 
في  العامة  الجهات  أداء  متابعة  من  متكاملة  منظومة 
المبذول  الجهد  على  البناء  من  بدَّ  ال  كما  موازناتها.  تنفيذ 
أهداف  توطين  وتعزيز  المحلية  اإلدارة  بتمكين  المتعّلق 
التنمية المستدامة، سواء من قبل االستحقاقات الدستورية 
من  المحلية،  والتنمية  التخطيط  وزارتي  بين  التنسيق  أو 
خالل إصدار قانوني التخطيط العام للدولة وقانون اإلدارة 
الالمركزية  دعم  في  كبير  تأثير  من  لهما  لما  المحلية، 
وفي  المحّلي،  المستوى  على  والمشاركة  والمساءلة 
وفًقا  المختلفة  القرارات  اتخاذ  من  المحافظات  تمكين 

ألولويات المواطنين واحتياجاتهم.

3-4  المحددات المتعلقة بالموارد المالية

والمجتمع  المؤسسات  في  الحوكمة  مبادئ  نشر  يتطلب 
الموارد  توفير  ضرورة  إلى  نظًرا  كافية،  مالية  موارد 
الهياكل  التحتية وتغيير  البنية  لتعزيز االستثمار في  الالزمة 
المؤسسية وبناء النظم الالزمة للمتابعة والتقييم، وغيرها 
تعزيز  في  ضرورة  تمثل  التي  والمتطلبات  النظم  من 
العامة  االستثمارات  زيادة  من  الرغم  وعلى  الحوكمة. 
هة بشكل عام للبرامج والمشروعات التي تخدم تعزيز  الموجَّ
تتعلق  تحدياٍت  تواجه  المصرية  الحكومة  فإن  الحوكمة 
هذا  في  كبيرة  بزيادة  يسمح  الذي  المالي  الحيز  بضيق 
الحكومة  تنتهج  أن  يجب  ولذلك،  االستثمارات.  من  النوع 
مثل  البديل،  التمويل  أدوات  بتعزيز  يتعّلق  نهًجا  المصرية 
العام  القطاعين  بين  والشراكة  السيادي،  مصر  صندوق 
والسندات  للشركات،  المجتمعية  والمسؤولية  والخاص، 
الخضراء، ومبادلة الديون، وغيرها. وهناك بعض الممارسات 
خالل  بالفعل  المصرية  الحكومة  بدأتها  التي  التمويلية 
وتحليل  دراستها  يجب  أنه  إال  الماضية،  القليلة  السنوات 
التحديات التي تواجه التوسع في استخدامها سواء كانت 
تلك التحديات قانونية أو مؤسسية أو تتعلق بضعف التوعية 
بمثل هذه األنواع من التمويل. فعلى سبيل المثال لم يصدر 
تعديل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولم 

ع قانون للمسؤولية االجتماعية للشركات.  ُيشرَّ

3-5  المحددات الثقافية 

إن قضية الثقافة قضية تقاطعية ليس فقط في ما يتعّلق 
والمقصود  التنموية.  القضايا  جميع  في  ولكن  بالحوكمة 
هنا ليس فقط ثقافة أجهزة الدولة ولكن المجتمع ككل. 
فال يمكن نشر مبادئ الحوكمة دون وجود وعي حقيقي 
واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  تعزيز  أهميتها في  بشأن 
اء نشرها. على سبيل  وما سيعود بالنفع على المواطنين جرَّ
على  تقع  ال  المساءلة  وتعزيز  الفساد  محاربة  فإن  المثال، 
دوًرا  المواطن  يلعب  أن  يجب  بل  وحدها،  الحكومة  عاتق 
إيجابًيا في هذا الشأن. ولذلك، ال بدَّ من تضافر الجهود بين 
أضلع التنمية الثالثة: الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع 
ودور  وأهميتها،  الحوكمة  بقضايا  الوعي  لنشر  المدني، 
بذل  إلى  المصرية  الحكومة  تحتاج  تعزيزها.  في  المواطن 
مزيٍد من الجهد في عملية التنسيق بين األطراف التنموية 

المختلفة ونشر الوعي في ما يتعلق بالحوكمة ومبادئها.
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رابًعا: السياسات الحكومية الداعمة 
لمسار الحوكمة في مصر

من  بلوره  وما  الفصل  هذا  في  الوارد  التحليل  ضوء  في 
في  أساسية  لبنات  تمّثل  التي  القضايا  من  مجموعة 
الدولة  شؤون  إلدارة  فّعالة  منظومة  نحو  اإلصالح  طريق 
والمجتمع، فهناك مجموعة من السياسات التي تأتي على 
رأس أولويات الحكومة المصرية، خاصة في ظل االستفادة 
من الزخم الحالّي الناتج عن انشار فيروس كورونا المستجّد 
أن  يمكن  وما  المختلفة،  واالجتماعية  االقتصادية  وآثاره 
يمثله من فرصة للتسريع في إصالح مجموعة من القضايا 

التنموية المختلفة، وتتمثل تلك السياسات في:

اإللكترونية •  والخدمات  الرقمي  التحّول  جهود  دعم 
البنية  وتأمين  الخاص  القطاع  مع  التعاون  وتعزيز 
أهميتها  القضايا  هذه  أثبتت  إذ  التحتية،  المعلوماتية 
كما  المستجد،  كورونا  فيروس  أزمة  خالل  الكبرى 
خالل  فيها  واالستثمار  عليها  اإلنفاق  أهمية  أثبتت 
البناء على  إلى  الحكومة  الماضية. وتهدف  السنوات 
ما ُأنِجز حتى اآلن في التحّول الرقمي، من خالل تعزيز 
وتبّني  والمعلوماتية،  التحتية  البنية  في  االستثمار 
لإلنترنت،  الداعمة، وضمان االستخدام اآلمن  القوانين 
االستراتيجية  لتنفيذ  المبذولة  الجهود  على  والبناء 
لمواجهة   2021-2017 السيبراني  لألمن  الوطنية 
المعلوماتية  التحتية  البنية  وتأمين  السيبرانية  المخاطر 
آمنة، وتعزيز االستثمار في  رقمية  بيئة  لضمان وجود 
وزيادة  االصطناعي،  والذكاء  األشياء،  إنترنت  تقنيات 
وسوف  والتطوير.  بالبحث  المتعلقة  االستثمارات 
تعمل الحكومة على النظر إلى قضية التحّول الرقمي 
الرقمي،  الشمول  وهو  أكبر  إطار  من  جزًءا  باعتبارها 
أي يجب أن تنعكس جهود التحّول الرقمي لضمان أن 
جميع األفراد، بمن فيهم األفراد األكثر احتياًجا، لديهم 
وأن  الرقمية،  الخدمات  إلى  الوصول  على  القدرة 
تكون لديهم المهارات الالزمة للتعامل مع هذا النوع 
واالستفادة  يسيرة  بصورة  واستخدامها  الخدمات  من 
من  واسع  إطار  في  الدولة  ستعمل  ولذلك،  منها. 
الشمول الرقمي يتضمن قضايا التحّول الرقمي واألمن 
السيبراني، والقضايا المتعلقة بتعزيز القدرات الرقمية 
لجميع أفراد المجتمع، ضماًنا لحق األفراد في التنمية 

بصورتها الحديثة والمواكبة للمتطلبات الحالية.

تمكين اإلدارة المحلية، فقد أثبتت أزمة كورونا أهمية • 
إعطاء سلطات أكبر للمحافظين والعاملين في اإلدارة 
المحلية،  االحتياجات  تلبية  من  يتمكنوا  حتى  المحلية 
للطبيعة  وفًقا  األزمة  مواجهة  نفسه  الوقت  وفي 

تسعى  ولذلك  بها كل محافظة،  ع  تتمتَّ التي  الخاصة 
ذات  القوانين  بإصدار  التسريع  إلى  المصرية  الدولة 
وضمان  ذكرها،  والسابق  مركزية  لال  الداعمة  الصلة 
زيادة  إلى  باإلضافة  منتخبة،  محلية  مجالس  وجود 
للمعادالت  وفًقا  للمحافظات  هة  الموجَّ االستثمارات 
التنموية  الفجوات  اعتبارها  في  تأخذ  التي  التمويلية 
بين المحافظات المختلفة، فضاًل عن دعم بناء القدرات 

المحلية.

اإلصالحات •  من  مجموعة  المصرية  الحكومة  تبني 
التشريعية التي تسهم في تعزيز الحوكمة مثل قوانين 
والشهود،  المبلغين  وحماية  المعلومات،  تداول  حرية 
والموازنة الموحدة، والتخطيط العام للدولة، واإلدارة 
هذه  إصدار  لضمان  الحكومة  وستعمل  المحلية. 
لتنعكس  سليمة  بصورة  تنفيذها  وكذلك  القوانين، 

على وضع الحوكمة في الدولة بصورة إيجابية.

العاصمة •  إلى  االنتقال  على  الحكومة  إصرار  يمّثل 
إعادة  جهود  لدعم  محورية  نقطة  الجديدة  اإلدارية 
أجل  من  للدولة،  اإلداري  والجهاز  الحكومة  هيكلة 
تبّني  على  العمل  خالل  من  للخدمات  أفضل  تقديم 
وربط  الهيكلة،  إعادة  لعملية  داعمة  وقوانين  قرارات 
اإلداري  الجهاز  قدرات  ببناء  الهيكلة  إعادة  عملية 
اإلدارية  للتطّورات  مواكبة  من  تطلبه  وما  للدولة، 

الحديثة.

مة •  الُمنظَّ القوانين  وتطوير  اإلحصائي  النظام  إصالح 
له، لتكون أكثر انفتاًحا، واالستمرار في جهود تحسين 
آليات المتابعة والتقييم، إذ تسعى الحكومة المصرية 
لتعزيز  ومتكاملة  شاملة  إصالح  خطة  تبّني  إلى 
مواكبتها  يضمن  بما  وتطويرها  اإلحصائية  المنظومة 
تضع  كما  اإلحصائية.  النظم  في  الحديثة  للتطّورات 
على  العمل  أولوياتها  رأس  على  المصرية  الحكومة 
تحسين نظم المتابعة والتقييم، بما يضمن فعالية تنفيذ 

البرامج التنموية المختلفة وكفاءتها.

تستهدف السياسات الحكومية تعزيز ثقافة الحوكمة • 
الحوكمة،  مبادئ  نشر  خالل  من  الفساد،  ومكافحة 
في  ولكن  للدولة،  اإلداري  الجهاز  في  فقط  ليس 
المجتمع أيًضا، فمن خالل برامجها التدريبية والتوعوية 
الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع  مع  بالمشاركة 
ثقافة  تعزيز  على  يعمل  نهًجا  الحكومة  تنتهج  سوف 

الحوكمة ومكافحة الفساد.

تعزيز المشاركة السياسية والمشاركة في صنع القرار • 
برامجها  الحكومة من خالل  إذ تسعى  المجتمع،  في 
السياسية  الكوادر  لبناء  برامج  تبّني  على  العمل  إلى 
ًزا للعمل الحزبي في الدولة، باإلضافة إلى  لتكون ُمحفِّ
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العمل على إقرار قانون اإلدارة المحلية ليضمن وجود 
السياسي  الحراك  تعزيز  على  تعمل  محّلية  مجالس 
على المستوى المحّلي، وتسمح بوجود مشاركة في 

العملية السياسية وفي عملية صنع القرار.

تستمر الحكومة المصرية في تعزيز االتصال الحكومي • 
الحكومية،  للمؤسسات  الرسمية  المواقع  تحديث  عبر 
واّتباع آليات اتصال أكثر تطّوًرا، واّتباع نهج أكثر شفافية 
عرضها،  وطريقة  المقّدمة  المعلومات  في  وتفصياًل 
بإبداء  للمواطنين  تسمح  مرتدة  تغذية  آليات  وتقديم 
التنسيق بين األطراف  آرائهم والرد عليهم، كما تدعم 
واحدة  قضية  في  والمتداخلة  المختلفة  الحكومية 
ه للمواطنين من خالل  لضمان توحيد الرسائل التي توجَّ

الوسائل المختلفة.

إن تعزيز الحوكمة ونشرها في مؤسسات الدولة والمجتمع 
الجهود  تضافر  ب  يتطلَّ بل  آخر،  دون  طرف  على  يقتصر  ال 
والتعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع 
ومسؤولية،  دور  منهم  فلكل  نفسه.  والمواطن  المدني، 
فلن تنتشر مبادئ الحوكمة إذا كانت المسؤولية تقع على 
ق،  عاتق طرف واحد، فالحوكمة ومبادئها ليست إطاًرا ُيطبَّ
وإنما نهٌج يجب أن يتبّناه المجتمع لُيسهم في تعزيز التنمية 

المستدامة بالدولة.



عقد جديد لإلنجاز:
مسار مصر 2030 لتعزيز التنمية 

المستدامة





239

بسبب  مستمّرة  طوارئ  حالة  يعيش  بأسره  العالم  يزال  ال 
عن  الجائحة  جراء  األزمة  كشفت  فقد  كوفيد19-،  جائحة 
ت  أوجه هشاشة تتجاوز بكثير نطاق الصحة العالمية. كما أدَّ
التنمية  أهداف  لتحقيق  السعي  وتيرة  تباطؤ  إلى  الجائحة 
وال  السادس  عامها  دخلت  التي   ،2030 لعام  المستدامة 
يناير  البشرية صوب مستقبل أفضل. وفي  تزال تمّثل خطة 
2020، أعلنت األمم المتحدة العقد الراهن عقًدا لإلنجاز من 
أجل التعجيل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لكن جائحة 
وأشد  صعوبة  أكثر  األمر  جعلت  المستجد  كورونا  فيروس 
األهداف  أهمية  أظهرت  كما  نفسه،  الوقت  في  إلحاًحا 
التركيز  وأهمية  تحقيقها،  على  العمل  وضرورة  التنموية 
ت الجائحة في وقت  على حق اإلنسان في التنمية. فقد أدَّ
وجيز إلى وفاة مئات اآلالف من األشخاص وإصابة ماليين 
بالعدوى، وأوقفت عجلة االقتصادات، وأصابت بالخلل كل 
جراء  األزمة  وتجاوزت  المعاصرة.  الحياة  مظهر من مظاهر 
اقتصادية  أزمة  فصارت  صحية  أزمة  مجرد  كونها  الجائحة 
وإنسانية وأمنية، وأزمة في مجال حقوق اإلنسان. ومن ثّم 
تتطلب إجراءات التصدي لها إعادة التفكير في منهج إدارة 
العملية التنموية، ليس فقط على الصعيد الوطني، ولكن 
يتطلب  كما  كذلك،  والدولي  اإلقليمي  الصعيدين  على 
التخطيط للمستقبل أن تأخذ الدول في اعتبارها سبل احتواء 

الجائحة ومعالجة تداعياتها على الجميع. 

البشرية  التنمية  الجزء األول من تقرير  وفي ضوء ما رصده 
ُأنِجزت في  كبيرة  هيكلية  إصالحات  من   2021 مصر  في 
مسيرة مصر التنموية خالل النصف األخير من العقد 2011-

2020، يناقش هذا الجزء الثاني من التقرير مقتضيات العمل 
المستقبلي للمضي ُقدًما الستكمال المسيرة التنموية في 
التنمية  استراتيجية  حددتها  التي  الوطنية  األولويات  إطار 
المستدامة: رؤية مصر 2030. إذ يقتضي استكمال المسيرة 
-2021 جديد  إنجاز  لعقد  طموح  عمل  خطة  مصر  ي  تبنَّ

الصعبة  العالمية  الظروف  االعتبار  بعين  يأخذ   ،2030
على  ويعتمد  كوفيد- 19،  جائحة  خلفتها  التي  والتداعيات 
برامج تقدم حلواًل ذكية ومبتكرة لمواجهة التحديات التي 
بتحقيق  المرتبطة  المجاالت  مختلف  في  الجائحة  فرضتها 
البشرية المستدامة، ويستند إلى مبادئ المساواة  التنمية 
المخاطر  التعامل مع  والشمول واالستدامة والقدرة على 
المستقبل،  تطرأ في  المجتمع من أي تطورات  يحّصن  بما 
رئيسي  كمكّون  للمخاطر  التحّوط  عنصر  إدماج  خالل  من 
الجديد  اإلنجاز  عقد  ويضع  وسياساتها.  التنمية  منهج  في 
المواطن المصري َنصب أعينه، إذ ُيسهم في دفع الجهود 
الحالية الهادفة إلى تعزيز الوضع التنموي في مصر للبناء 
قدًما لألفضل، بما يعود بالنفع على جميع مواطنيها دون 

تمييز، حتى ال يتخّلف أحد عن ركب التنمية.

ويجب أن يستفيد المسار نحو التنمية المستدامة في عقد 
السابقة من  القليلة  السنوات  أرسته مصر خالل  بما  اإلنجاز 

التوجه  بين  يجمع  مترابًطا  منهًجا  ت  تبنَّ تنموية  ممارسات 
غير  نحو  على  والتنفيذ  التخطيط  وعمليتي  الحقوقي 
تشغل  كانت  التي  الملحة  القضايا  بتحديد  سمح  مسبوق، 
التنفيذي،  بال المصريين كافة، وتلقي بثقلها على العمل 
الترابط  من  حاسم  بقدر  سم  اتَّ نحو  على  معها  والتعامل 

والشمول. 

وتجدر اإلشارة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة خالل عقد 
اإلنجاز القادم يتطلب ديمومة تلك اإلرادة السياسية القوية 
التي كانت المحرك األساسي الدافع لإلصالحات التنموية 
والهيكلية التي ُأنِجزت خالل األعوام الستة الماضية، والتي 
أفراد  جميع  بها  شعر  اإلصالح  في  حقيقية  رغبة  عكست 

المجتمع.

وانطالًقا من هذا، يرتكز اإلطار العام لخطة عمل مصر لعقد 
اإلنجاز على مجموعة من العناصر تتضمن: 

المبادئ الحاكمة لعملية التنمية في مصر، • 
والمستمدة من دستور 2014 الذي تضّمن عناصر 

عديدة من األهداف األممية للتنمية المستدامة

الغايات المستهدف تحقيقها من خالل نهج متكامل • 
يأخذ في االعتبار العالقات والتشابكات بينها، مما 

يسهم في توفير الجهود والموارد.

بالسرعة •  الغايات  إلى  للوصول  الالزمة  التنفيذ  آليات 
والدقة المطلوبين. 

المبادئ الحاكمة لمسار التنمية في مصر

خاص  نحو  وعلى  تنجح،  أن  التنمية  الستراتيجيات  يمكن  ال 
دون  المستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  تداعيات  ظل  في 
االلتزام بمبادئ تكافؤ الفرص، وإعطاء كل فرد فرصة عادلة 
للتمتع بثمار النمو. وقد وضع دستور مصر 2014 مجموعة 
من المبادئ المهمة التي ُترسي هذا االلتزام، والتي يتعّين 
نحو  مسارها  خالل  بها  االهتداء  في  االستمرار  مصر  على 
وقد  القادم.  العقد  في  المستدامة  التنمية  أهداف  إنجاز 
تضمن الدستور مواد عديدة تعكس جوهر األهداف األممية 
أن  ضرورة  على  تشّدد  والتي   ،2030 المستدامة  للتنمية 
تكفل عملية التنمية الفرص لجميع الناس لتفعيل طاقاتهم 
في إطار من الكرامة والمساواة، وأن يتمتعوا جميًعا بحياة 

ُيظلها الرخاء وتلّبي طموحاتهم. 

التنمية  في  الحق  تؤكد  مبادئ   2014 دستور  ن  تضمَّ لقد 
وُترسي حقوق المصريين في حياة كريمة بجميع جوانبها. 
التنمية وتقليل الفوارق بين  التوزيع العادل لثمار  فقد أكد 
الدخول والنمو المتوازن جغرافًيا وقطاعًيا وبيئًيا، كما أكد 
في  البشرية  الطاقة  في  االستثمار  تعظيم  أهمية  أيًضا 
الدولة  دور  واضح  بشكل  خ  ورسَّ المستدامة،  التنمية  إطار 
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في تقديم خدمات التعليم والبحث العلمي والصحة كحق 
لجميع المواطنين وبمستوى من الجودة يّتفق مع المعايير 
معدالت  من  ُدنيا  حدود  بتخصيص  االلتزام  وفي  العالمية، 
بما  تدريجًيا  تزيد  القطاعات  تلك  على  الحكومي  اإلنفاق 
يتوافق مع المعدالت العالمية. وتعّد مصر واحدة من دول 
دستورها  في  السكن«  في  »الحق  ذكرت  التي  العالم 
أن تكفل  المادة 78 منه على  2014، فنّصت  الصادر عام 
واآلمن  المالئم  المسكن  في  الحق  للمواطنين  الدولة 
العدالة  ويحقق  اإلنسانية  الكرامة  يحفظ  بما  والصحي، 

االجتماعية.

وأوَلى الدستور اهتماًما كبيًرا لقضية المساواة بين الجنسين 
التي  المواد  من  عديًدا  اعتمد  فقد  المرأة،  حقوق  وتعزيز 
تضمن المساواة بين الرجل والمرأة، وعدم التمييز، وأحقية 
المرأة من أشكال  القضائية، وحماية  الجهات  التعيين في 
العنف، وضمان مشاركتها في الحياة السياسية، وأكد بين 
طياته التزام الدولة باالتفاقيات الدولية التي تبّنتها في هذا 
الشأن، مثل اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، 
اإلفريقي  والميثاق  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  واإلعالن 

لحقوق اإلنسان والشعوب.

كما نّص دستور عام 2014 على أحكام خاصة لحماية البيئة 
تنصان على  اللتين  المادتين 45 و46،  والحفاظ عليها في 
البيئة،  لحماية  عالية  واجتماعية  سياسية  التزامات  فرض 

كركيزة من ركائز التنمية المستدامة. 

الديمقراطية  قيم  ترسيخ  إلى   2014 دستور  هدف  كما 
وجاءت  السياسية.  األحزاب  تكوين  حرية  فَكَفل  والحرية، 
2019 لتضع ضمانات  المواد الدستورية المعّدلة في عام 
المرأة  مثل  احتياًجا  األكثر  الفئات  مشاركة  لتعزيز  إضافية 
والفالحين  والعمال  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  والشباب 
السياسي  تمثيلهم  ضمان  خالل  من  السياسية  الحياة  في 
في مجلس النواب المصري. ونّص الدستور بكل وضوح في 
وتعزيز  الفساد  بمكافحة  الدولة  التزام  على   218 المادة 

قيم النزاهة والشفافية.

المكونات  أحد  الحوكمة  تمّثل  الدستور،  إلى  وباإلضافة 
التنمية  تحقيق  لمسار  الحاكمة  للمبادئ  الرئيسية 
التي  النامية  الدول  بين  المشتركة  فالِسمة  المستدامة، 
حققت تقدًما في عملية التنمية هي توافر عناصر الحوكمة. 
تقديم  وفعالية  كفاءة  من  تتضمنه  بما  الحوكمة  فجودة 
الخدمات العامة وسيادة القانون، تساعد على تحقيق النمو 
االقتصادي، كما أن جودة المؤسسات لها تأثير إيجابي في 
الحكومية  المؤسسات  فعالية  إن  االقتصادي.  النمو  أداء 
هذه  فتعتبر  الفقر،  من  الحّد  في  كبيرة  درجة  إلى  ُتسهم 
وتسهم  والنمو.  الرخاء  تحقيق  في  األساس  المؤسسات 
باألمان من خالل  المستثمر  المؤسسات في شعور  جودة 
تعزيز القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية، وسيادة القانون، 

االجتماعية  األهداف  ترتكز  أن  ويجب  الخاصة.  والحوافز 
واالقتصادية على مؤسسات قوية، ونظم تأمين اجتماعي 
السياسي  والتمثيل  بالحريات  المواطنين  وتمتع  قوية، 
ثقافة  ونشر  المشاركة  على  قائم  ومجتمع  المناسب، 

مكافحة الفساد.

اإلرهاب  ومكافحة  األمني  االستقرار  تعزيز  يمّثل  كما 
التنمية  لمسار  الحاكمة  للمبادئ  الرئيسية  المكّونات  أحد 
بصورة  تؤثر  لإلرهاب  الوخيمة  فالعواقب  المستدامة، 
أهدافها.  تحقيق  من  وتحّد  التنموية  العملية  في  كبيرة 
ويحّد  المستثمرين،  ثقة  يزعزع  والتطرف  اإلرهاب  فانتشار 
من االستثمار األجنبي المباشر والسياحة وينشر الفزع في 
السياسية  يحّد من مشاركتهم  ثمَّ  المواطنين، ومن  نفوس 
إلى مشاركتهم في عمليات صنع  باإلضافة  واالقتصادية، 
القرار. وفي السنوات الماضية شهدت مصر ومعظم دول 
ليس  التنموية  العملية  في  أثرت  إرهابية  حوادث  العالم 
فقط على المستوى الوطني، وإنما اإلقليمي أيًضا. ولوال 
لإلرهاب  ومكافحة  أمني  استقرار  من  مصر  حققته  ما 
خالل السنوات القليلة الماضية، ما كانت لتستطيع تحقيق 
القفزات التنموية التي حّققتها. ومن هنا تأتي أهمية تعزيز 
االستقرار األمني ومكافحة اإلرهاب باعتباره ضمن المبادئ 

الحاكمة لمسار تحقيق التنمية المستدامة في مصر. 

 2014 عام  لمصر منذ  االقتصادية  التنموية  الرؤية  لت  وتمثَّ
في استمرار التوّجه لالقتصاد الحر والدور األساسي للقطاع 
إرساء  في  خاصة  وبصفة  للدولة،  أكبر  دور  مع  الخاص، 
وتطوير بنية تحتية قوية تدفع بالتنمية وتوفر خدمات أكثر 
في  ى  تجلَّ الفقيرة  للطبقات  ز  وتحيُّ للمواطنين،  وأفضل 
مشروعات اإلسكان االقتصادي وتقليص حجم العشوائيات، 
وبرامج الحماية االجتماعية، والمبادرات والحمالت الصحية، 
التنمية  اعتبارات  بين  التوازن  لمراعاة  يعّد محاولة  ما  وهو 
الشاملة في األجل الطويل والمشكالت المعيشية الملحة 

وتحسين أحوال المواطنين في األجل القصير.

الشراكات  تعزيز  دون  المستدامة  التنمية  تتحقق  ولن 
والتعاون اإلقليمي والقاري والدولي. فمصر دولة محورية 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وفي مسارها 
النطاق  على  تركز فقط  ال  المستدامة  التنمية  تحقيق  نحو 
المستوى  على  المتغيرات  تدرس  أيًضا  ولكنها  الوطني، 
ظروف  ظل  في  خاصة  والدولي،  والقاري  اإلقليمي 
حق  وتهدد  استقرار  عدم  تشهد  صعبة  وعالمية  إقليمية 
والتعاون  الشراكات  أهمية  ولعّل  التنمية.  في  اإلنسان 
في  انعكست  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  الدولي 
الذي  األمر  التنموية،  األهداف  من  عشر  السابع  الهدف 
بين  والتعاون  الشراكات  هذه  وجود  أهمية  على  يبرهن 
الدول لتحقيق التنمية المستدامة، ومن ثمَّ تسعى مصر إلى 
استكمال مسيرتها في تعزيز هذه الشراكات واالنفتاح على 
باعتبار هذا المسعى أحد  الدولي بجميع أطيافه  المجتمع 
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التنمية  تحقيق  لمسار  خطتها  في  الحاكمة  المبادئ  أهم 
المستدامة خالل عقد اإلنجاز.

الغايات المستهدف تحقيقها 

لجميع  االهتمام  إيالء  يتعّين  المستدامة  التنمية  لتحقيق 
في  مصر  تقدم  ويتطلب  تمييز.  دون  التنموية  األهداف 
اإلنجاز،  عقد  في  المستدامة  التنمية  تحقيق  نحو  مسارها 
دفعة  إلحداث  المختلفة  الهيكلية  التحديات  مع  التعامل 
الدروس  أحد  ألن  المجاالت،  كل  في  قوية  تنموية 
التنموية في  أيقنتها مصر خالل مسيرتها  التي  المستفادة 
بعض  مع  الجزئي  التعامل  أن  الماضية  العشر  السنوات 
السياق  هذا  وفي  كثيًرا،  ُيجدي  ال  المستويات  أو  األبعاد 
هناك أربعة محاور رئيسية يقتضي سعى مصر في خطتها 

لتعزيز مسار تحقيق التنمية المستدامة التركيز عليها وهي:

االرتقاء بمستوى التنمية البشرية بجوانبها المتعددة.• 

النمو •  التنموية وضمان  الدفعة  إحداث  االستمرار في 
االحتوائي.

التكّيف مع تغّير المناخ وتحسين الوضع البيئي.• 

االرتقاء بجودة الخدمات وجاهزية المؤسسات العامة.• 

االرتقاء بمستوى التنمية البشرية بجوانبها   •
المتعددة

جانب  من  باهتمام  البشر  في  االستثمار  قضية  حظيت 
الحكومات المتعاقبة في مصر، من خالل إدخال إصالحات 
وتحسينات متعددة على النظم المتعلقة بالصحة والتعليم 
األساس  في  تستهدف  الالئق،  السكن  في  الحق  وبتعزيز 
التوّسع في إتاحة الخدمات للمواطنين. ويقتضي استكمال 
المسيرة أن تشهد السنوات العشر القادمة التزاًما مستمًرا 
الجذرية  اإلصالحات  من  مزيد  إلدخال  واضًحا  وتوّجًها 
المال  رأس  في  االستثمار  على  الحقيقية  والطفرات 
البشري، مع كثير من التركيز على األبعاد المتعلقة بالجودة 

والتنافسية.

كما يقتضي أن يأخذ التخطيط لمستقبل االستثمار في رأس 
المال البشري في اعتباره قضيتي الزيادة السكانية والفقر. 
زالت  ما  التي  الرئيسية  التحّديات  أحد  السكانية  فالقضية 
عوائد  في  سلًبا  تؤثر  إذ  التنمية،  عملية  على  بثقلها  ُتلقي 
الخدمات  وجودة  المصري  المواطن  حياة  وجودة  التنمية 

المقدمة، كما تعّد سبًبا للفقر ونتيجة له في الوقت ذاته.

كوفيد-19  لجائحة  الممتدة  التداعيات  معالجة  وتقتضي 
المال  رأس  في  االستثمار  مفهوم  تبني  في  ع  التوسَّ

النهوض  في  المتمثلة  الخمسة  الجوانب  ليشمل  البشري 
بجوده  واالرتقاء  العامة،  الصحة  بمجال  الخدمات  بجودة 
توفير  وضمان  الرقمية،  المهارات  يشمل  أن  على  التعليم 
المتطورة  االجتماعية  الحماية  وتوفير  الالئق،  السكن 

والمرنة، وتعزيز تمكين المرأة في جميع المجاالت.

تشمل  الالئق،  والسكن  والصحة  التعليم  قطاعات  في 
التنمية  لتحقيق  مصر  مسار  في  المستهدفة  الغايات 
من  مجموعة  القادمة  العشر  السنوات  خالل  المستدامة 
تلك  على  الحكومي  اإلنفاق  زيادة  تتمّثل في  السياسات، 
القطاعات الحيوية الثالثة لتحقيق المستهدفات الدستورية، 
والتغلب  األصول  لصيانة  الموجهة  المخصصات  وزيادة 
لمرافق  األساسية  البنية  بضعف  المتعّلقة  التحّديات  على 
الخدمات، باإلضافة إلى سّد الفجوة المتنامية بين مخرجات 
العمل. كما  المختلفة والطلب في سوق  بأنواعه  التعليم 
المؤسسية  الهياكل  مراجعة  إلى  السياسات  هذه  تهدف 
لقطاعات الصحة والتعليم واإلسكان، والحّد بقدر اإلمكان 
الجهات  بين  االختصاصات  في  التعارض  أو  التداخل  من 
المختلفة ذات الصلة، ودعم المنظومة المجتمعية للتعليم 
السعي  والصحة والتوسع في االستثمار فيها واستكمال 
نحو القضاء الكامل على العشوائيات والمناطق غير اآلمنة. 
ويبدو من الضروري أن تتعامل مصر مع الضغوط المتزايدة 

على القطاعات الخدمية بسبب استمرار الزيادة السكانية.

ل الغايات المستهدفة  وفي مجال الحماية االجتماعية، تتمثَّ
مع  وكرامة،  تكافل  برنامج  في  التوسع  على  العمل  في 
استهداف  وبالتحديد  التدقيق لالستهداف،  توجيه مزيد من 
اإلنفاق  زيادة  عن  فضاًل  المدقع،  الفقَر  تعاني  التي  اأُلسر 
على الدعم والمنح االجتماعية، باإلضافة إلى توفير قواعد 
الحماية  منظومة  مكونات  جميع  في  وتوحيدها  البيانات 
بين  والتنسيق  المؤسسي  اإلصالح  وتعزيز  االجتماعية، 
اجتماعية  مساعدات  م  تقدِّ التي  الحكومية  غير  الجهات 
وتقوم بأدوار حمائية، مثل المؤسسات الدينية والجمعيات 
والمؤسسية  المالية  الموارد  وتوفير  الرعائية،  األهلية 
التأمينات  لقانون  الُمحكم  التنفيذ  لضمان  والبشرية 
الصحي  والتأمين   ،2019 لسنة   148 رقم  االجتماعية 
األساس  حجر  باعتبارهما   ،2018 لسنة   2 رقم  الشامل 
لمنظومة التأمينات االجتماعية والصحية الجديدة، مع دعم 
التمييز  التوجه الخاص بالقضاء على أي مظهر من مظاهر 

أو عدم التمكين.

ل الغايات المستهدفة  ولتعزيز مكتسبات تمكين المرأة، تتمثَّ
في بناء القدرات البشرية وتعزيز نهج التخطيط القائم على 
بأي  القيام  عند  االعتبار  في  النوع  قضية  ووضع  النوع، 
الخاصة  والتقييم  المتابعة  نظم  وتعزيز  إحصائية،  مسوح 
الصارم  التنفيذ  وضمان  ودعمها،  المرأة  تمكين  ببرامج 
المتعّلق  النهج  في  واالستمرار  سليمة،  بطريقة  للقوانين 
إلى  باإلضافة  المرأة.  الصلة بحقوق  القوانين ذات  بتعديل 
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للمرأة،  السياسية  بالمشاركة  المتعلقة  التدّخالت  دعم 
المغلوط،  الفكر  والتغلب على  الوعي،  رفع  والعمل على 
بالتعاون مع آلية تمكين المرأة ومنظمات المجتمع المدني 

والقطاع الخاص واإلعالم.

النهوض بالدفعة التنموية االقتصادية وضمان   •
النمو االحتوائي

ثّم  ومن  األخيرة،  الفترة  في  تنموية  إنجازات  مصر  قت  حقَّ
في  غاية  أمًرا  يعد  وزيادتها  اإلنجازات  هذه  حماية  فإن 
على  المترتبة  الحالية  العالمية  األزمة  ظل  في  األهمية 
جائحة كوفيد-19. وفي هذا السياق تستهدف مصر انتهاج 
االستعداد  اعتبارها  في  تأخذ  التي  العامة  السياسات 

للمخاطر في ظل حالة عدم اليقين وندرة الموارد. 

لقد سعت مصر خالل السنوات القليلة الماضية إلى تطبيق 
استهدف  والذي  االقتصادي،  لإلصالح  الوطني  البرنامج 
ظل  وفي  وهادفة.  جادة  هيكلية  إصالحات  تحقيق 
جميع  على  كوفيد-19  جائحة  وانعكاسات  الحالية  األزمة 
المصرية  الدولة  استمرار  يتعين  العالم،  دول  اقتصادات 
لتحويل  البرنامج،  هذا  لتطوير  قيادي  بدور  القيام  في 
على  يرتكز  إنتاجًيا  اقتصاًدا  ليصبح  المصري  االقتصاد  مسار 
العالمي،  االقتصاد  تنافسية في  بقدرات  ويتمتع  المعرفة 
وأن تواصل جهودها لزيادة التركيز على األنشطة اإلنتاجية، 
وبصفة خاصة الصناعة، وفًقا ألهداف الدولة وبالتوافق مع 
القطاع الخاص ليضطلع بدور رئيسي في العملية التنموية. 
تعتمد  التي  االقتصادات  أن  الحالية  األزمة  أوضحت  ولقد 
على التصنيع كان أداؤها أفضل، سواء خالل األزمة أو خالل 

فترة التعافي.

العشر  السنوات  خالل  التنموي  مصر  مسار  تعزيز  ويقتضي 
القادمة دعم جهود استكمال اإلصالحات الهيكلية والتركيز 
ليضطلع  األعمال  بيئة  وتهيئة  اإلنتاجية،  األنشطة  على 
القطاع الخاص بدور مؤثر في تلك األنشطة، باإلضافة إلى 
من  الدين،  خدمة  ارتفاع  عن  الناتجة  السلبية  اآلثار  تقليص 
خالل تعزيز إدارة الدين العام. ويقتضي كذلك العمل على 
اإلجراءات  وتبسيط  الجمركية  وغير  الجمركية  القيود  رفع 
التحليل  دعم  إلى  باإلضافة  والمنافسة،  الصادرات  لتعزيز 
أبعد  إلى  ليذهب  القرار،  صنع  مستوى  على  االقتصادي 
الدراسة  من  مزيًدا  ويوّجه  الكلية،  المؤشرات  تحليل  من 
لمدى استيفاء حق األفراد والمواطنين في التنمية، وكيف 
ينعكس األداء االقتصادي العام على أحوالهم المعيشية، 
التنمية  ثمار  توزيع  في  العدالة  مدى  تحليل  على  والعمل 
بين األفراد والمناطق الجغرافية المختلفة، وذلك فضاًل عن 
تعزيز االستخدام األمثل للموارد باالستمرار في التحول من 

تتسم  والتي  والكهرباء  البترول  رأسها  الطاقة وعلى  دعم 
باالستهالك األعلى من ِقبل الطبقات األكثر دخاًل، إلى دعم 
الغذاء والبرامج االجتماعية التي تتسم باالستفادة األعلى 
التوزيعية  العدالة  لزيادة  دخاًل،  األقل  الطبقات  قبل  من 

ومكافحة الفقر.

وخالل العقد القادم، إذ تشرع مصر في تطبيق المرحلة الثانية 
واالجتماعي،  االقتصادي  لإلصالح  الوطني  برنامجها  من 
الحقيقي  االقتصاد  األولى-  -للمرة  خالله  من  وتستهدف 
بإصالحات هيكلية جادة وهادفة، وتحويل مسار االقتصاد 
المصري ليصبح اقتصاًدا إنتاجًيا يرتكز على المعرفة ويتمتع 
تشجيع  أجل  من  العالمي،  االقتصاد  في  تنافسية  بقدرات 
النمو االحتوائي وخلق فرص العمل الالئق والمنتج، وتنويع 
وبيئة  االستثمار  مناخ  وتحسين  وتطويره  اإلنتاج  أنماط 
األعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات 
المستدامة  االقتصادية  التنمية  تحقيق  ثّم  ومن  المصرية، 

والنمو االقتصادي الشامل والمستدام. 

رئيسي  محور  إلى  فت  ُصنِّ محاور،  ستة  البرنامج  ويتضّمن 
قطاع  على  بالتركيز  المصري  االقتصاد  هيكلة  إعادة  هو 
األعمال  بيئة  هي:  ُمكّملة  وأخرى  الحقيقي  االقتصاد 
ورفع  العمل  سوق  ومرونة  الخاص،  القطاع  دور  وتنمية 
)التعليم،  البشري  المال  ورأس  المهني،  التدريب  كفاءة 
وإتاحة  المالي  والشمول  االجتماعية(،  الحماية  الصحة، 
التمويل، وكفاءة المؤسسات العامة والحوكمة والتحول 

الرقمي.

كما تضمن المحور األول والرئيسي ثالثة قطاعات إنتاجية 
وفًقا  الهيكلية،  اإلصالحات  لبرنامج  رئيسية  أولوية  ذات 
أجل  من  الخاص  القطاع  مع  وبالتوافق  الدولة  ألهداف 
تشجيع االستثمار وتطوير بيئة األعمال، وتتمثل في: قطاع 
التكنولوجيا،  كثيفة  التحويلية  الصناعات  وقطاع  الزراعة، 
مع  ويتوازى  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  وقطاع 
دعم  الهيكلية  اإلصالحات  لبرنامج  المختلفة  المحاور  تنفيذ 
لة والداعمة للقطاعات اإلنتاجية،  القطاعات الخدمية الُمكمِّ
من  األجنبي  النقد  وتوفير  عمل  فرص  خلق  على  والقادرة 
بين هذه القطاعات: اللوجيستيات، وقطاع التشييد والبناء، 

وقطاع السياحة، باإلضافة إلى تعزيز االقتصاد األخضر.

التكيف مع تغّير المناخ وتحسين الوضع   •
البيئي

إلعــادة  الملحــة  الضــرورة  كوفيــد-19  جائحــة  أوضحــت 
ــك  ــي، ولذل ــم الطبيع ــان بالعال ــة اإلنس ــى عالق ــوازن إل الت
اقتراًنــا  الجائحــة  مــن  التعافــي  جهــود  تقتــرن  أن  يجــب 
عضوًيــا بالتصــدي لتغّيــر المنــاخ. وتتعــّرض مصــر بشــدة لتغّيــر 
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المنــاخ وتواجــه عديــًدا مــن المخاطــر التــي تهّدد االســتدامة 
البيئيــة. والتــي يمكــن أن تتفاقــم تبعاتهــا بســبب زيــادة عدد 
الســكان وزيــادة الطلــب علــى قاعــدة المــوارد المحــدودة 
بالفعــل، والتناقــص المتواصــل فــي حصــة الفــرد مــن الميــاه 

ــة.  العذب
ــا  ــر تقدًم ــرزت مص ــة، أح ــة الماضي ــنوات القليل ــالل الس وخ
مــع  للتعامــل  المؤسســي  اإلطــار  إنشــاء  فــي  كبيــًرا 
لــة نســبًيا.  المخاطــر المناخيــة وبنــاء قــدرة وطنيــة مؤهَّ
ومــع ذلــك، وفــي مــا يتعلــق بالبحــوث التــي تتنــاول علــوم 
ــن  ــة م ــدرة الوطني ــر الق ــى تطوي ــة إل ــتد الحاج ــاخ، تش المن
أجــل التوصــل إلــى فهــم أفضــل لتغّيــر المنــاخ وتأثيراتــه فــي 
المناطــق الســاحلية ومــوارد الميــاه وصحــة اإلنســان. كمــا 
ــو  ــًة بالنم ــر، مدعوم ــي مص ــتهالك ف ــاط االس ــهدت أنم ش
االقتصــادي، والتطــورات التكنولوجيــة، والعوامــل الثقافية 
واالجتماعيــة، تغيــراٍت جذريــٍة خــالل العقــود الماضيــة، ممــا 

ــات. ــة بالمخلف ــكالت المتعلق ــم المش ــى تفاق أدى إل
التــي  الغايــات  مــن  عــدٌد  هنــاك  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
تســتهدفها مصــر فــي عقــد اإلنجــاز، منهــا العمل علــى تغيير 

عــادات االســتهالك مــن خــالل التثقيــف والتوعيــة العامــة، 
واالتجــاه نحــو بنــاء نمــوذج اقتصــادي دائــري، بالتوســع 
فــي عمليتــي إعــادة التدويــر وإعــادة االســتخدام. كمــا 
ــة  ــتريات الحكومي ــاق والمش ــه اإلنف ــر توجي ــتهدف مص تس
نحــو الخدمــات والمنتجــات الخضــراء، واالســتمرار فــي تعزيــز 
ــز  ــه الخــاص بالســندات الخضــراء، باإلضافــة إلــى تعزي التوّج
الفهــم األفضــل للترابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء 
والسياســة المناخيــة فــي مصــر، لمــا لــه مــن أهميــة فــي 
التــآزر  وأوجــه  المفاضــالت  لتحديــد  مســتنير  إطــار  خلــق 
التــي ُتلّبــي الطلــب علــى تلــك المــوارد دون المســاس 

باالســتدامة. 
تنفيــذ  اســتكمال  اإلنجــاز  عقــد  خــالل  مصــر  وســتتولى 
المخلفــات  إدارة  بتطويــر منظومــة  الخاصــة  السياســات 
الصلبــة، واالنتهــاء مــن البرنامــج الطمــوح لتطهيــر البحيــرات 
ــك  ــا، وكذل ــا وتعظيمه ــتفادة منه ــر االس ــة وتطوي المصري
إنجــاز برنامــج تبطيــن التــرع والمصــارف وتطهيرهــا، للتعامــل 

ــاه. ــّح المي ــة ُش ــع قضي ــال م ــكل فعَّ بش

اإلطار )1(: الحفاظ علي الطبيعة

ُيعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واحًدا من الوكاالت الرائدة في الحفاظ على الطبيعة، فهو يدعم ثماني عشرة منطقة   •
محمية في مصر – لها أهمية عالمية - من أصل ثالثين منطقة. وهذا يتضمن الخدمات الرئيسة في المناطق المحمية للمساعدة 
في تطوير المناطق لتصبح مواقع سياحة بيئية من الطراز العالمي. فضاًل عن رفع الوعي العام وبناء القدرات. ومن المناطق 
التي يمكن تسليط الضوء عليها على سبيل المثال ال الحصر: وادي الحيتان، ومتحف الحفريات وتغير المناخ في الفيوم، والذي 
ُيعد األول من نوعه في الشرق األوسط. يعرض المتحف حفريات نادرة للحيتان التي يعود تاريخها إلى ما يزيد عن مليون عام 

ماضية.
يتبع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي طريقة فريدة في التنفيذ عبر إشراك المجتمعات المحلية في حماية البيئة من خالل اإلدارة   •

المجتمعية للموارد الطبيعية. وبالقيام بذلك، فإنه أيًضا يساعد على إدرار الدخل من المجتمعات المحلية.
أكثر  األحمر؛ وهي واحدة من  البحر  الداخليين والمحليين منطقة  المسافرين  80% من  يقرب من  وفي مصر، يستهدف ما   •
مراكز التنوع الحيوي حساسية، المتبقية على مستوى العالم. وبالرغم من ذلك، فقد أضاف التدفق المتزايد من السياح في 
منطقة البحر األحمر المصرية ضغوًطا سلبية على نظامها البيئي: مثل توليد المخلفات ورمي القمامة والغوص غير المستدام 

وممارسات الغطس )سنوركلينج(، وكذا تغذية األنواع البحرية وجمعها.
أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة البيئة حملة للحفاظ على البيئة البحرية، حيث تهدف إلى حماية البيئة البحرية   •
والساحلية لمنطقة البحر األحمر، والتخفيف من الضغوط البشرية التي يتكبدها نظامها البيئي، وذلك عبر سلسلة من مقاطع 
الفيديو الخاصة برفع الوعي، والملصقات، واللوحات اإلعالنية: فهي الحملة األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.
وُتعد هذه الحملة بمثابة جزء من حملة ” إيكو إيجيبت”؛ وهي إحدى الحمالت الوطنية التي تنشر معلومات إلى عامة الناس   •
المحميات،  زيارة هذه  ُتقيم فيها عند  التي  المناطق فريدة؛ وما هي األماكن  المحمية: مثل ما يجعل هذه  المناطق  بشأن 

واألنشطة التي يمكن ممارستها، وكذلك األشخاص الذين تلتقي بهم من المجتمعات المحلية.
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االرتقاء بجودة الخدمات وجاهزية المؤسسات   •
العامة

الخدمات العامة هي التي تقدمها الدولة للمواطنين، مثل 
والبنية  الصحية،  والرعاية  الصحي،  والصرف  المياه  خدمات 
واستخراج  األراضي،  تسجيل  وُنظم  والمواصالت،  التحتية، 
التراخيص، وغيرها، وعادة ما يحكم المواطنون على األداء 
الحكومي برّمته من خالل تجربتهم في الحصول على هذه 
الخدمات، ويعتبرون ذلك القناَة الرئيسيَة للتواصل بينهم وبين 
مبادئ  عن  تعبير  من  ذلك  يمّثله  وما  العامة،  المؤسسات 
الحوكمة، فالتقديم الجّيد للخدمات العامة هو الذي يتسم 
بفاعلية وصولها إلى الفئات المستهَدفة، وكفاءة استخدام 
الموارد المتاحة، ومن ثّم فإن الخدمات العامة تكون أكثر 
كفاءة وفاعلية عندما تكون أقرب للمواطنين واحتياجاتهم 
الفعلية، لذا ُيمّثل التحول نحو الال مركزية المنضبطة القائمة 
التوجهات  أحد  والمواطنين،  الدولة  مصالح  حماية  على 
نتيجة  الخدمات،  تقديم  كفاءة  على  تساعد  التي  المهمة 
قرب المستويات المحلية من احتياجات المواطنين وقدرتها 

على تقديم خدمات أكثر جودة بناء على تلك االحتياجات. 

مصر  ستعمل  إذ  العدالة،  بقضية  الخدمات  تقديم  ويرتبط 
األساسية  الخدمات  تقديم  ضمان  على  اإلنجاز  عقد  خالل 
الفئات  ذلك  في  بما  المواطنين،  لجميع  وفاعلية  بكفاءة 
ويأتي  المجتمع.  أفراد  بين  للعدالة  تحقيًقا  احتياًجا،  األكثر 
إلى  نظًرا  الخدمات  وتقديم  العدالة  مفهوم  بين  االرتباط 
الخدمات  المواطنين عن  يرتفع مستوى رضاء  أنه عادة ما 
توزيع  أي  االعتبار،  في  العدالة  وضع  حالة  في  العامة 

الموارد وتقديم الخدمات لألشخاص األكثر احتياًجا.

بجودة  االرتقاء  إلى  اإلنجاز  عقد  خالل  مصر  وتسعى 
الخدمات العامة باستكمال المجهودات المتعلقة بالتحّول 
إلى  باإلضافة  الحكومية،  اإلجراءات  وتبسيط  الرقمي، 
القوانين  بإصدار  التسريع  خالل  من  المحلية  اإلدارة  تمكين 
زيادة  المحلية، وكذلك  العام واإلدارة  بالتخطيط  المتعّلقة 
للمعادالت  وفًقا  للمحافظات  الموّجهة  االستثمارات 
بين  التنموية  الفجوات  اعتبارها  في  تأخذ  التي  التمويلية 

المحافظات المختلفة.

وجود  ضرورة  المستجد  كورونا  فيروس  أزمة  وكشفت 
لألزمات  التصدي  على  القدرة  لديها  عامة  مؤسسات 
والتعامل معها بصورة فّعالة، تضمن قيامها بمهامها لضمان 
وفي  األزمات.  وقت  الخدمات  على  المواطنين  حصول 
التنمية  تحقيق  نحو  تسعى مصر في مسارها  الصدد،  هذا 
المستدامة إلى تعزيز جاهزية المؤسسات العامة وقدرتها 
على التصدي لألزمات، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية 
يضمن  بما  وبعدها،  األزمات وخاللها  قبل  للتعامل  الالزمة 
لألزمات،  التصدي  على  قادر  قوي،  إداري  جهاز  وجود 
عبر  المواطنين،  الحتياجات  نفسه  الوقت  في  واالستجابة 
وبناء  التنبؤ،  على  والقدرة  المخاطر،  تحليل  أنظمة  تعزيز 

القدرات للتعامل مع األزمات.

اآلليات الالزمة للتنفيذ

خالل  المستهدفة  الغايات  إنجاز  في  تقّدم  تحقيق  لضمان 
الالزمة  الرئيسية  الوسائل  اإلنجاز، هناك مجموعة من  عقد 

للتنفيذ والتي ينبغي االهتمام بها، تتمثل في:

لمتطّلبات  المتزايدة  المالية  األعباء  مع  التنمية:  تمويل 
مشكلة  من  تعاني  زالت-  -وما  كانت  مصر  فإن  التنمية، 
وانخفاض  المحلية  الموارد  ومحدودية  التنمية  تمويل 
األجنبية  االستثمارات  تدفق  وضعف  خار  االدِّ معدالت 
وما  اإلنجاز  عقد  ولعّل  والمتوقعة.  المطلوبة  بالمعدالت 
يتطلبه من موارد -خاصة في ظل اآلثار المترتبة على جائحة 
التي  التنمية  تمويل  آليات  في  النظر  يستلزم  كوفيد-19- 
تحقيق  نحو  مسارها  في  مصر  وتسعى  الدولة.  تتبناها 
أدوات  بتعزيز  يتعلق  نهج  اتباع  إلى  المستدامة  التنمية 
التمويل البديلة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
الخضراء،  والسندات  للشركات،  المجتمعية  والمسؤولية 
الجهد  على  البناء  إلى  باإلضافة  وغيرها،  الديون،  ومبادلة 
منه  واالستفادة  السيادي  مصر  صندوق  في  المبذول 

كإحدى أدوات التمويل المهمة.

اإلطار )2(: تأثير أهداف التنمية المستدامة واالستثمار المؤّثر

قبل الجائحة كان متوقًعا أن يضاف 2.4 تريليون دوالر أمريكي سنوًيا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر،   •
وتحديًدا المئة وتسعة وستين هدًفا محدًدا حول العالم في 2030، ونحو %50 من هذا االستثمار كان يجب أن يتم في بالد 
نامية، وقد أكد فيروس كورونا أهمية االستثمار في االستدامة البيئية واالجتماعية، ومن المؤكد أن حجم االستثمارات يفوق 
إمكانيات القطاع العام، كما هو في بالد أخرى، يمّر قطاع مصر المالي بقيود في التحكم بالديون وال يستطيع القطاع العام 

تلبية االحتياجات المالية ألهداف التنمية المستدامة على المدى القصير.
هذه الفجوة تتطَلب حلواًل مالية أخرى. جزء كبير من االستثمارات يجب أن يأتي من القطاع الخاص: استثمارات القطاع الخاص   •
ك جزًءا مالًيا كبيًرا للوصول إلى األهداف اليومية، وهناك إمكانية لنقل األنشطة من أنشطة لها تأثير سلبي إلى  وأنشطته تحرِّ

أنشطة إيجابية ُتفيد المجتمع والبيئة دون إثارة أي إتالف للقطاع.
مديرو الشركات والمستثمرون، باإلضافة إلى جمعيات رجال األعمال يستثمرون في الفرص الجديدة المرتبطة بأهداف التنمية   •

المستدامة التي تجلب نفس -أو أكثر من- معدل الربح الذي تجنيه الشركة من الفرص المعتادة.
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تابع اإلطار )2(: تأثير أهداف التنمية المستدامة و االستثمار المؤثر

الشركات الرائدة في مصر بادرت بكتابة تقارير عن معدل االستدامة الذي تقوم به الشركة، كما تقوم صناديق األسهم   •
الخاصة بتخصيص وتوجيه استثماراتهم في تحقيق األثر اإليجابي، ولكن هناك احتياج إلى التقدم، وإلى وضع قواعد تساعد 

القطاع الخاص على توجيه مجهوداته إلى أهداف التنمية المستدامة بطرق هادفة يمكن قياسها وتقييمها.
في خطوة رائدة، وضعت الحكومة المصرية، من خالل وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية »دليل معايير االستدامة البيئية   •
االستثمارات  إلهام  يمكن  منها  والتي  العامة،  االستثمارات  جميع  على  لُيطّبق  األخضر«  للتعافي  االستراتيجي  اإلطار   -
الخاصة، وكذلك لمساعدة الشركات على وضع استراتيجيات هادفة وحوكمة، سعًيا وراء األثر اإليجابي، فقد تعاون برنامج 
لتمويل  التأثير  معايير  لوضع  العالمي،  المستوى  على  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ومنظمة  اإلنمائي  المتحدة  األمم 

التنمية المستدامة، والتي يمكن تطبيقها على الشركات وصناديق األسهم الخاصة والسندات.

البيانات والمعلومات عنصًرا أساسًيا  تمّثل  البيانات:  توفير 
البيانات  تعطي  إذ  وفاعليتها،  المؤسسات  كفاءة  في 
سليمة،  قرارات  التخاذ  القرار  لصّناع  جيدة  صورة  الدقيقة 
كما تسهم في عملية المتابعة والتقييم بشكل كبير. ومن 
أهم التحديات التي تواجه التنمية في مصر مشكلة قصور 
وتخطيط  تحليل  مناهج  الستخدام  الالزمة  البيانات  قواعد 
متقدمة، وضعف القدرة على التنبؤ باآلثار المتوقعة لبدائل 
لتطوير  مصر  سعي  فإن  ثمَّ  ومن  المختلفة.  السياسات 
ربط قواعد  المنظومة اإلحصائية وإصالحها، والعمل على 
البيانات المختلفة، سوف يكون داعًما أساسًيا لتنفيذ خطة 

المسار نحو تحقيق التنمية المستدامة.

الزخم  من  االستفادة  من  بّد  ال  الرقمي:  التحول  تعزيز 
االقتصادية  وآثارها  كوفيد-19  جائحة  عن  الناتج  الحالّي 

فرصة  من  تمّثله  أن  يمكن  وما  المختلفة،  واالجتماعية 
أهميتها  أثبتْت  التي  الرقمي،  التحول  قضية  في  للتسريع 
عليها  اإلنفاق  أهمية  أثبتت  كما  األزمة،  خالل  الكبرى 
واالستثمار فيها خالل السنوات الماضية. ومن ثّم فإن تعزيز 
والبرامج  السياسات  تبني  واالستمرار في  الرقمي  التحول 
وتحقيق  العمل  وتيرة  تسريع  إلى  سيؤدي  له  الداعمة 
الغايات المستهدفة من عقد اإلنجاز. فتسعى مصر في إطار 
تبنيها للقوانين الداعمة للتحول الرقمي، وضمان االستخدام 
قضية  في  النظر  إلى  االستثمار،  وتعزيز  لإلنترنت،  اآلمن 
الشمول  أكبر، هو  باعتبارها جزًءا من إطار  الرقمي  التحول 
الرقمي، لضمان أن جميع األفراد، بمن فيهم األفراد األكثر 
الخدمات  إلى  الوصول  على  القدرة  يملكون  احتياًجا، 
النوع  للتعامل مع هذا  الالزمة  المهارات  الرقمية، ولديهم 

من الخدمات واستخدامها بصورة يسيرة واالستفادة منها.

اإلطار )3(: التحول الرقمي

ال يوجد خالف على الدور الحالّي والمستقبلي للتقنيات الرقمية في التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تتسم بالعدالة   •
لتكنولوجيا  التحتية  البنية  تنمية  تعزيز  على  وتعمل  الرقمي،  التحول  مجال  في  كبيًرا  جهًدا  مصر  وتبذل  الشامل،  واالحتواء 
المعلومات واالتصاالت، وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خالل تحسين 

بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهّم المجتمع.
ومن األهمية بمكان أن تشمل الرؤية المستقبلية وضع استراتيجية وطنية وخطط عمل لبناء القدرات المؤسسية والبشرية في   •
ما يتعلق بتكنولوجيات المستقبل والثورة الصناعية الرابعة، خاصة الذكاء االصطناعي. ويعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
مع وزاره االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلعداد مشروع لدعم مركز االبتكار التطبيقي في مجال الذكاء االصطناعي، كما 

يجب أن تشمل الرؤية المستقبلية
تشجيع  الشمول المالي واعتماد المدفوعات الرقمية على نطاق أوسع، وما يشمله ذلك من تنفيذ اإلصالحات التنظيمية في   •
اللوائح والبنية التحتية ألنظمة التعّرف على العميل إلكترونًيا، والتحّقق من الهوية الرقمية، وهو ما يعمل على دعمه برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي من خالل البريد المصري.
االعتماد  يزال  الماضية، ال  الخمس  السنوات  تدريجًيا في مصر على مدار  اإللكترونية  التجارة  أنشطة  توسع  الرغم من  وعلى   •
استثمارات  لجذب  سانحة  فرصة  وهذه  رسمي.  غير  منه  كبير  وجزء  المماثلة،  األخرى  االقتصادات  من  بكثير  وأقل  محدوًدا 
جديدة في مجال التجارة اإللكترونية، بما في ذلك استخدام تطبيقات B2C وB2B وخدماتهما، باإلضافة إلى دعم الخدمات 
اللوجستية وخدمات التوزيع. وتتمّتع التجارة اإللكترونية أيًضا بإمكانية دمج الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
بالتجزئة  البيع  أنشطة  في  االنخفاض  رغم  عملياتها  على  الحفاظ  في  ومساعدتها  والعالمية،  المحلية  التوريد  سالسل  في 

الفعلية.
ومن أجل تحّول رقمي يتسم بالشمولية، يوّلي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اهتماًما كبيًرا بتطوير التكنولوجيا المساعدة   •
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البشرية  القدرات  تنمية  إن  البشرية:  القدرات  تنمية 
كفاءة  تعزيز  ُتسهم في  للدولة  اإلداري  الجهاز  لموظفي 
الحكومية،  الخدمات  تقديم  وفاعلية  الدولة،  موارد  إدارة 
ومن ثّم يجب أن تكون هناك عملية مستمرة لتنمية القدرات 
التوّجهات  مع  يتواكب  بما  اإلداري،  الجهاز  داخل  البشرية 
البيانات،  الرقمنة وتحليل  العامة، مثل  الحديثة في اإلدارة 

المستدامة  التنمية  تنفيذ خطة مسار  لدعم عملية  وغيرها، 
لعقد اإلنجاز. ولعّل الخطة التنفيذية لتدريب موّظفي الجهاز 
اإلدارية  العاصمة  إلى  لالنتقال  المرّشحين  للدولة  اإلداري 
الجديدة، تمّثل فرصة حقيقية يمكن البناء عليها واالستمرار 

فيها لتشمل أيًضا دعم بناء القدرات المحلية. 



الهوامش والمراجع
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https://www.sis.gov.eg/Story/204909/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%25D%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A?lang=ar
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المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 2018.

المتوسطة  المشروعات  تنمية  جهاز  )د.ت(،  الوزراء  مجلس  رئاسة 
الصغر:  متناهية  مشروعات  تمويل  الصغر،  ومتناهية  والصغيرة 

http://www.msmeda.org.eg/services_fund_mini.html

الشباب  قابلية  تمّثله  الذي  التحدي  األوربية،  التدريب  مؤسسة 
سوق  برامج  دور  العربية،  المتوسط  حوض  بلدان  في  للتوظيف 

العمل النشطة، إيطاليا، 2015.

دروس  االجتماعية،  العدالة  إلى  الحماية  رومان، من  عدلي  هويدا 
الجامعة  البديلة،  للسياسات  حلول  أورجواي،  تجربة  من  مستفادة 
www.aps.aucegypt.edu/  2019-12-26 بالقاهرة،  األمريكية 

.ar/commentary-post

هويدا عدلي رومان، تنمية ريف الصعيد، الدوران في حلقات مفرغة، 
من   24 بالقاهرة،  األمريكية  الجامعة  البديلة،  للسياسات  حلول 
.www.aps.aucegypt.edu/ar/commentary-post 2020 مارس

ثانًيا: المراجع باللغة اإلنجليزية

Devereux S. & Sabates Wheeler, R., Transformative Social 
Protection, Institute Development Studies, IDS working 
Paper 232, England, 2004.  

ESCWA, Social Protection in Rural Egypt, Beirut 2020.

ILO, World Social Protection Report, Universal Social 
Protection to Achieve the Sustainable Development 
Goals, 2017-2019, Geneva 2017.

ILO )2020(. Country Policy Response. Accessed at 
)https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-
country/country-responses/lang--en/index.htm#EG( .

UN, Covid-19 and Human Rights, We are all in this 
together, April 2020 

www.mof.gov.eg

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-
responses/lang--en/index.htm#EG

IFPRI, Impact Evaluation Study for Egypt’s Takaful and 
Karama Cash transfer program, Oct 2018

UNICEF, Understanding Multi-dimensional Poverty in 
Egypt, 2017 https://www.unicef.org/MODA-Report-Full-
EN-websingle.pdf

https://us.sis.gov.eg/Story/172581?lang=ar

Selwanes, I. & Ehab, M., Social Protection and Vulnerability 
in Egypt, Gendered Analysis, ERF, Working Paper no. 
1363, Oct. 2019

Ido, Yuko, Social Security Reforms in Egypt 2008-2015, 
Seeking for Better Coverage, Financial Sustainability 
and Developmental Social Policy, Institute of Developing 
Economies, March 2018

World Economic Forum )2019(. Global Competitiveness 
Report.

World Health Organization )2018(. Country Cooperation 
Strategy. Accessed at )https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665137164//ccsbrief_egy_en.pdf;j
sessionid=41F68D55CBB5C98F03255E8D579AAF69?s
equence=1(. 

https://hapijournal.com/?p=48895 https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665137164//ccsbrief_egy_en.p
df;jsessionid=41F68D55CBB5C98F03255E8D579AAF6
9?sequence=1

 www.amf.org.ae

ETF, Policies and Interventions on Youth Employment in 
Egypt, European Training Foundation, 2015

الفصل الرابع: النهضة الجديدة للمرأة المصرية: دور 
قيادي ومساهمة مجتمعية

أواًل: المراجع باللغة العربية:

االستراتيجية القومية للصحة اإلنجابية 2020-2015.

االستراتيجية القومية للسكان 2030-2015.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )2020ب(، بيان صحفي 
لعام  األول  للربع  العاملة  القوى  بحث  نتائج  عن  اإلعالن  بمناسبة 

 .2020

الكتاب  )2019ب(،  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
اإلحصائي السنوي.

التعداد  نتائج  )2020أ(،  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
االقتصادي  للنشاط  وفًقا   2018/2017 الخامس  االقتصادي 

والمحافظات.

العمل،  باب  )2020ج(،  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
الكتاب اإلحصائي السنوي.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )2019أ(، النشرة السنوية 
المجمعة لبحث القوى العاملة، أبريل 2019.

حنان نظير )2020(، تحليل أداء المؤشرات األساسية لسوق العمل 
المصري، وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.

صندوق تحيا مصر )2020(، مبادرة مصر بال غارمين، يمكن الوصول 
https://tahyamisrfund.org/programs/social-( :إليها من خالل

 .)/aids-program/egypt-without-debtors

قانون الخدمة المدنية رقم 2016/81

المجلس القومي للسكان )2014( االستراتيجية القومية للحدِّ من 
الزواج المبكر 2020-2015.

المتحدة للسّكان، بصيرة  المجلس القومي للسكان وبرنامج األمم 
)2016(، تحليل الوضع السكاني: مصر 2016.

شكاوى  مكتب  إحصائيات  )2020ب(،  للمرأة  القومي  المجلس 
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المرأة 2019.

الُمحَرز في منهاج عمل  التقدم   ،)2019( المجلس القومي للمرأة 
بيجين عن الفترة من 2014 حتى مارس 2019.

ومالًيا،  اقتصادًيا  المرأة  تمكين   ،)2017( للمرأة  القومي  المجلس 
/http://ncw.gov.eg/News/2774( يمكن الوصول إليه من خالل

تمكين-المرأة-المصرية-اقتصاديا-وماليا(. 

الوزارات  دور  متابعة  تقرير   ،)2018( للمرأة  القومي  المجلس 
الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  في  المختلفة  والجهات  والجامعات 

لتمكين المرأة المصرية 2030.

6 سنوات من  المرأة المصرية:  )2020أ(،  المجلس القومي للمرأة 
اإلنجازات، جهود تمكين المرأة المصرية 2014 -مايو 2020.

المجلس القومي للمرأة )2019(.

المركز المصري لبحوث الرأي العام )2019(، نظرة على حالة المرأة 
نوفمبر  إصدار   ،2017 للسكان  العام  التعداد  واقع  من  المصرية 

.2017

هيئة األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2020(، رصد 
االستجابة العالمية المتعلقة بالنوع: دول شمال إفريقيا وغرب آسيا.

إفريقيا  ل من نوعه في  )2020(، األوَّ العامة لالستعالمات  الهيئة 
ومنطقة الشرق األوسط: وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي 
الفجوة  العالمي يطلقون ُمحفز سد  للمرأة والمنتدى االقتصادي 
https://( خالل:  من  إليه  الوصول  يمكن  مصر،  في  الجنسين  بين 
www.sis.gov.eg/Story/206808/وزارة-التعاون-الدولي-
لعالمي- ا لمنتدى-االقتصادي- للمرأة-وا والمجلس-القومي-

)lang=ar?يطلقون-ُمحفز-سد-الفجوة-بين-الجنسين-في-مصر

الهيئة العامة لالستعالمات )2019(، وزارة التخطيط تعلن عن نتائج 
التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس اإلدارة لعام 2018.

تضمن  المالية  الرقابة  أ(،   2020( المالية  للرقابة  العامة  الهيئة 
للمرأة المصرية مقعًدا في تشكيل مجالس إدارة االتحادات العاملة 
إليه من خالل  في األنشطة المالية غير المصرفية، يمكن الوصول 
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/(

.)efsa_863.htm

الهيئة العامة للرقابة المالية )2020 ب(، تقرير الربع الثاني من عام 
2020 عن نشاط التمويل متناهي الصغر، وحدة الرقابة على نشاط 

التمويل متناهي الصغر.

الثالث  العام  خطة  )2020أ(،  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة 
المستدامة  التنمية  خطة  من   2021/2020 المستدامة  للتنمية 

متوسطة المدى 2022/2021-2019/2018.

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية )2020ب(، المالمح األساسية 
للموازنة المستجيبة للنوع.

وزارة الصحة والسكان )2015(، المسح السكاني الصحي 2014.

ثانًيا: المراجع باللغة اإلنجليزية

AFI, Central Bank of Egypt and Bridging the Gap )2019(. 
Integrating Gender and Women’s Financial Inclusion 
into The Central Bank Of Egypt’s )CBE( Framework: Case 
Study. 

National Council for Women, Baseera and the World Bank 
)2019(. Egyptian women’s Perceptions Regarding Health 
and Reproductive Health Related Issues. Dr. Hanan 
Gerges. 

National Council for Women, Baseera and the World Bank 
)2018(. Rural women living conditions and Opportunities. 
Dr. Hanan Gerges. 

Natinal Council for Women )n.d(. Report on the National 
Strategy to Eliminate Violence against Women 2015-
2020.

Rasha Ramadan )2019(. Understanding the Egyptian 
Paradox: Why the Gender Gap is Closing in Education but 
not in Employment?. The National Council for Women, 
Baseera and the World Bank

World Bank Data )2020(. Labor force, female )% of total 
labor force(. Egypt. Accesed at )https://data.worldbank.
org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS?end=2020&locations=
EG&start=2010(. 

World Bank )2018(. Women Economic Empowerment 
Study. The National Council for Women and UK 
Government.

World Economic Forum )2021(. Global Gender Gap Report.

World Economic Forum )multiple years(. Global Gender 
Gap Report.

الفصل الخامس: إدارة نظم الحماية البيئية في مصر: 
نحو تحقيق بيئة مستدامة والتصدي لمخاطر تغّير 

المناخ

أواًل: المراجع باللغة العربية:

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )2019(، التقرير اإلحصائي 
2030 في  الوطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

مصر.

شمس:  عين  جامعة  مع  بالتعاون   ،)2021( الوزراء  مجلس  رئاسة 
ظل  في  والتحديات  »الفرص  بعنوان  عمل  ورشة  عقد  اإلسكان: 
الشراكة بين الجامعة والصناعة« لالرتقاء بقطاع المياه والصرف«، 
التواصل االجتماعي  الوزراء على موقع  الرسمية لمجلس  الصفحة 
https://www.facebook.( :فيسبوك، يمكن الوصول إليه من خالل

 .)com/EgyptianCabinet/posts/1822084207969936

http://ncw.gov.eg/News/2774/تمكين-المرأة-المصرية-اقتصاديا-وماليا
http://ncw.gov.eg/News/2774/تمكين-المرأة-المصرية-اقتصاديا-وماليا
http://ncw.gov.eg/News/2774/تمكين-المرأة-المصرية-اقتصاديا-وماليا
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جدول 1: المالمح الديموجرافية

إجمالي عدد المحافظة
السكان* 

نسبة السكان 
من إجمالي 
الجمهورية 

*)%(

نسبة سكان 
الحضر )%(*

نسبة سكان 
الريف )%(*

نسبة الذكور 
*)%(

نسبة اإلناث 
*)%(

51.548.5 57.1  42.9 100 101,463,702اإلجمالــي

051.748.3 100.0 9.9 10,021,820 القاهرة 

51.248.8 2.0  98.0 5.3 5,422,608 االسكندرية 

051.348.7 100.0 0.8 778,544 بورسعيد 

051.348.7 100.0 0.8 770,333 السويس 

51.348.7 59.7  40.3 1.6 1,578,340 دمياط 

50.849.2 69.6  30.4 6.8 6,859,894 الدقهلية 

51.448.6 74.3  25.7 7.5 7,640,082 الشرقية 

51.648.4 57.1  42.9 5.9 5,953,131 القليوبية 

51.248.8 75.6  24.4 3.5 3,600,196 كفر الشيخ 

51.148.9 69.9  30.1 5.2 5,285,660 الغربية 

51.548.5 78.4  21.6 4.5 4,578,910 المنوفية 

51.548.5 79.6  20.4 6.5 6,632,497 البحيرة 

51.548.5 54.1  45.9 1.4 1,400,315 االسماعيلية 

51.848.2 39.7  60.3 9.1 9,200,884 الجيزة 

51.548.5 75.8  24.2 3.4 3,430,098 بنى سويف 

52.048.0 76.8  23.2 3.8 3,897,412 الفيوم 

51.548.5 81.2  18.8 5.9 6,023,203 المنيا 

51.648.4 73.0  27.0 4.7 4,802,434 أسيوط 

51.748.3 78.6  21.4 5.4 5,439,346 سوهاج 

51.348.7 81.7  18.3 3.4 3,463,061 قنا 

50.849.2 55.4  44.6 1.6 1,590,377 أسوان 

51.548.5 58.7  41.3 1.3 1,345,279 األقصر 

51.948.1 3.2  96.8 0.4 387,494 البحر األحمر 

الوادى 
الجديد 

 257,752 0.3 49.2  50.8 51.348.7

52.247.8 36.3  63.7 0.5 502,734 مطروح 

50.949.1 38.6  61.4 0.5 489,428 شمال سيناء 

51.548.5 45.6  54.4 0.1 111,870 جنوب سيناء 

*الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بيانات غير منشورة، العدد التقديري وفقًا لبيانات يناير 2021

**الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة المواليد والوفيات، بيانات أولية لعام 2020 

***الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 2020، وفقًا للنتائج النهائية لتعداد السكان 2017
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معدل النمو 
السنوي للسكان 

*)%(

معدل المواليد 
)لكل 1000 من 

السكان(**

معدل الوفيات 
)لكل 1000 من 

السكان(**

السكان وفقًا لفئات السن )%(***

0-4 5-14 15-4445-59  60+

1.622.2 6.6 13.620.646.812.36.7

1.121.4 10.4 9.81749.515.28.5

1.019.2 9.3 12.117.547.514.38.6

0.814.5 6.8 10.416.847.914.510.4

1.318.6 6.1 13.318.947.812.67.4

1.117.9 6.8 13.120.746.113.26.8

1.218.6 6.7 13.420.645.413.27.4

1.520.4 5.9 14.321.346.3126.1

1.318.4 5.9 12.721.74812.15.6

1.520.2 5.9 14.120.24612.96.8

1.218.9 7.0 12.42046.313.77.6

1.420.4 6.5 13.820.94612.46.8

1.621.5 5.6 13.821.446.412.26.2

1.722.9 6.4 15.220.546.212.16

1.520.9 6.6 14.220.94811.55.4

2.025.2 5.3 1622.445.410.35.9

1.923.4 4.5 17.222.7459.95.3

2.428.9 5.3 14.722.44610.66.3

2.228.1 6.5 14.122.646.610.66.1

2.226.8 5.1 15.92245.510.66.1

2.429.4 5.9 14.720.946.811.16.5

1.723.8 6.9 13.719.947.712.26.5

1.723.6 6.9 13.118.748.412.37.4

1.923.4 4.8 13.622.648.610.64.7

1.620.7 5.0 1221.24613.77.1

4.347.7 5.9 17.523.7469.23.6

3.918.8 3.8 14.724.345.711.34

3.626.4 6.8 14.524.846.410.83.4
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جدول 2: مؤشرات القيد بالتعليم

 نسبة القيد الصافي )%( المحافظة
2020/2019

 معدل التسرب )%(
 بين عامي 

 2018/2017
و2019/2018

ما قبل 
االبتدائي

الثــانوى اإلعــــــدادىاالبتدائي
العــام

الثــانوى 
الصنــاعى

الثــانوى 
التجــارى

الثــانوى 
الزراعــى

المرحلة 
االبتدائية

المرحلة 
االعدادية

25100.285.328.513.611.83.20.32.7اإلجمالــي

0.22.2-41.5115.698.244.89.510.1القاهرة 

34.2115.599.342.98.49.61.60.43.4االسكندرية 

74.1107.796.736.118111.70.20.8بورسعيد 

50.5102.592.625.630.95.51.40.12.3السويس 

39.9102.694.633.220.910.42.10.22.4دمياط 

18.392.984.632.319.67.91.90.21.4الدقهلية 

18.895.6812814.216.72.50.11.4الشرقية 

24.297.882.929.411.711.33.60.32.8القليوبية 

26.999.485.226.911.6185.80.21.2كفر الشيخ 

24.597.186.530.913.911.92.80.31.8الغربية 

26.8100.687.733.61410.92.40.32.8المنوفية 

24.198.88622.722.77.840.23البحيرة 

29110.293.329.913.19.910.90.22.3االسماعيلية 

20.3108.693.135.17.514.50.80.22.9الجيزة 

23.295.577.721.114.185.70.44بنى سويف 

14.787.978.516.714.914.64.70.22.7الفيوم 

15.795.274.318.814.810.26.80.22.9المنيا 

21.593.576.119.68.5124.30.46.4أسيوط 

2291.373.216.812.516.21.50.33.3سوهاج 

29.897.881.618.714.310.90.70.22.6قنا 

29104.285.711.522.412.24.10.12.7أسوان

38.7100.683.220.615.29.84.40.13.8األقصر 

45.4110.298.835.719.79.50.20.12.3البحر األحمر 

الوادى 
الجديد 

48.4107.99434.217.46.2160.040.7

26.3120.489.317.412.712.44.50.35.4مطروح 

21.387.477.224179.34.30.11.1شمال سيناء 

59.5125.2107.930.616.110.74.20.12.5جنوب سيناء 

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2020/2019
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جدول 3: مؤشرات قوة العمل

إجمالي المحافظة
قوة العمل 

 )+15(
)باأللف(

قوة العمل كنسبة 
من إجمالي 

الجمهورية )15+(
)%(

قوة العمل 
)%(

عدد 
المشتغلين 

 )+15(
)باأللف(

معدل المشتغلين وفقًا للقطاع )%(
البطالة 

)%(

أخرى*خاصعامحكوميإناثذكور

18.62.678.40.37.9 26,199 100.083.216.8 28,458 اإلجمالــي

16.44.978.50.312.7 2,669 10.780.319.7 3,057 القاهرة 

15.44.280.30.114.8 1,459 6.079.920.1 1,712 االسكندرية 

30.22.966.80.016.5 219 0.972.028.0 262 بورسعيد 

19.214.665.70.511.5 194 0.881.019.0 219 السويس 

15.02.182.80.020.8 420 1.978.321.7 530 دمياط 

18.91.679.30.14.8 1,830 6.884.115.9 1,923 الدقهلية 

24.31.174.50.16.8 1,946 7.380.819.2 2,089 الشرقية 

18.34.277.00.58.2 1,605 6.181.718.3 1,747 القليوبية 

18.11.480.30.22.7 1,055 3.878.521.5 1,085 كفر الشيخ 

19.02.678.30.17.8 1,516 5.875.924.1 1,644 الغربية 

25.02.971.90.24.2 1,266 4.678.921.1 1,321 المنوفية 

16.11.682.20.27.4 1,858 7.086.613.4 2,005 البحيرة 

24.45.669.70.35.0 386 1.480.419.6 406 االسماعيلية 

16.92.480.50.310.3 2,325 9.186.613.4 2,591 الجيزة 

14.61.783.50.35.9 954 3.678.921.1 1,014 بنى سويف 

14.60.881.03.64.5 1,006 3.788.411.6 1,054 الفيوم 

15.91.282.30.51.9 1,504 5.485.214.8 1,533 المنيا 

18.51.979.50.13.0 1,067 3.990.79.3 1,099 أسيوط 

16.61.182.20.17.8 1,178 4.593.26.8 1,278 سوهاج 

20.55.074.40.13.6 681 2.592.37.7 706 قنا 

24.61.373.90.22.3 358 1.390.49.6 366 أسوان 

23.71.275.00.114.9 316 1.386.513.5 372 األقصر 

27.92.669.00.518.1 111 0.584.815.2 136 البحر األحمر 

الوادى 
60.10.039.50.42.3 74 0.376.423.8 75 الجديد 

11.52.784.90.94.0 106 0.497.32.7 110 مطروح 

شمال 
سيناء 

 69 0.275.524.5 59 59.88.731.50.014.4

جنوب 
سيناء 

 54 0.271.028.8 39 47.21.550.31.027.5

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة 2020

البيانات ال تشمل المواطنين بالخارج

*تشمل التعاونیات واالجنبى
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جدول 3: مؤشرات قوة العمل

إجمالي المحافظة
قوة العمل 

 )+15(
)باأللف(

قوة العمل كنسبة 
من إجمالي 

الجمهورية )15+(
)%(

قوة العمل 
)%(

عدد 
المشتغلين 

 )+15(
)باأللف(

معدل المشتغلين وفقًا للقطاع )%(
البطالة 

)%(

أخرى*خاصعامحكوميإناثذكور

18.62.678.40.37.9 26,199 100.083.216.8 28,458 اإلجمالــي

16.44.978.50.312.7 2,669 10.780.319.7 3,057 القاهرة 

15.44.280.30.114.8 1,459 6.079.920.1 1,712 االسكندرية 

30.22.966.80.016.5 219 0.972.028.0 262 بورسعيد 

19.214.665.70.511.5 194 0.881.019.0 219 السويس 

15.02.182.80.020.8 420 1.978.321.7 530 دمياط 

18.91.679.30.14.8 1,830 6.884.115.9 1,923 الدقهلية 

24.31.174.50.16.8 1,946 7.380.819.2 2,089 الشرقية 

18.34.277.00.58.2 1,605 6.181.718.3 1,747 القليوبية 

18.11.480.30.22.7 1,055 3.878.521.5 1,085 كفر الشيخ 

19.02.678.30.17.8 1,516 5.875.924.1 1,644 الغربية 

25.02.971.90.24.2 1,266 4.678.921.1 1,321 المنوفية 

16.11.682.20.27.4 1,858 7.086.613.4 2,005 البحيرة 

24.45.669.70.35.0 386 1.480.419.6 406 االسماعيلية 

16.92.480.50.310.3 2,325 9.186.613.4 2,591 الجيزة 

14.61.783.50.35.9 954 3.678.921.1 1,014 بنى سويف 

14.60.881.03.64.5 1,006 3.788.411.6 1,054 الفيوم 

15.91.282.30.51.9 1,504 5.485.214.8 1,533 المنيا 

18.51.979.50.13.0 1,067 3.990.79.3 1,099 أسيوط 

16.61.182.20.17.8 1,178 4.593.26.8 1,278 سوهاج 

20.55.074.40.13.6 681 2.592.37.7 706 قنا 

24.61.373.90.22.3 358 1.390.49.6 366 أسوان 

23.71.275.00.114.9 316 1.386.513.5 372 األقصر 

27.92.669.00.518.1 111 0.584.815.2 136 البحر األحمر 

الوادى 
60.10.039.50.42.3 74 0.376.423.8 75 الجديد 

11.52.784.90.94.0 106 0.497.32.7 110 مطروح 

شمال 
سيناء 

 69 0.275.524.5 59 59.88.731.50.014.4

جنوب 
سيناء 

 54 0.271.028.8 39 47.21.550.31.027.5

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة 2020

البيانات ال تشمل المواطنين بالخارج

*تشمل التعاونیات واالجنبى

جدول 4: مؤشرات التنمية المستدامة
أهداف التنمية م

المستدامة
سنة المؤشرات األممية 

القياس
قيمة المؤشر 

على المستوى 
الوطني

بورسعيد االسكندرية القاهرة 

القضاء على 1
الفقر

201832.531.121.87.6نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني )%(
20186.27.22.80.6نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع )%(*2
القضاء على 3

الجوع
201521.522.712.110.9الطول بالنسبة للعمر)التقزم( )%(

201523.322.324.723.0انتشار سوء التغذية - الهزال )%(4
201527.424.914.912.6انتشار األنيميا بين األطفال )%(5
الصحة الجيدة 6

والرفاه
201843464247معدل الوفيات النفاسية لكل 100.000 مولود 

معدالت وفيات بسبب حوادث المرور على الطرق 7
لكل 100.000

20177.813.714.41.6

20183.42.852.72.04معدل اإلنجاب الكلي8
معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة لكل 1000 9

مولود
20187.216.215.49.7

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل 10
1000 طفل

20182033.827.718.7

201558.564.060.258.5نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(11
نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 12

مدربون )%(
201591.598.096.0100.0

201711.39.17.310.4معدل األطباء البشريين لكل 10000 من السكان13
201721.213.916.312.4نسبة األمية في الذكور )%(التعليم الجيد14
201730.818.721.815.8نسبة األمية في اإلناث )%(15
20174.36.73.98.9نسبة المدارس المجهزة للمعاقين )%(16
المساواة بين 17

الجنسين
نسبة السيدات في الفئة العمرية )49-15( الالتي 

سبق لهن الزواج وتعرضت لعنف بدني )%(
201525.719.630.325.1

نسبة السيدات في الفئة العمرية )18-10( سنة 18
ومتزوجات )%(

20171.50.30.71.1

نسبة اإلناث في العمر 19-0 سنة الالتي تم 19
ختانهن أو متوقع ختانهن )%(

201556.335.723.111.7

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن القرارات 20
الخاصة برعايتهن الصحية )%(

201582.790.288.282.0

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن قرارات 21
استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(

201597.699.499.797.9

المياه النظيفة 22
والنظافة 

الصحية

نسبة األسر التي لديها مصدر محسن لمياه الشرب 
)%(

201598.0100.0100.097.0

نسبة السكان الذين تتوافر لديهم مرافق غسل 23
اليدين بالصابون والمياه )%(

201589.795.195.196.0

201590.598.499.494.5نسبة األسر التي لديها دورة مياه مستقلة )%(24
طافة نظيفة 25

وأسعار معقولة
نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 

)%(
201599.8100.0100.0100.0

النمو االقتصادي 26
والعمل الالئق

20206.010.511.06.7معدل البطالة بين الذكور )%(**
202017.721.829.841.5معدل البطالة بين اإلناث )%(**27
202014.317.017.626.5مشاركة المرأة في قوة العمل )%(**28
مدن ومجتمعات 29

مستدامة
20150.92.90.60.02نسب سكان المناطق العشوائية غير اآلمنة )%(

السالم والعدل 30
والمؤسسات 

القوية

201593.092.395.682.4نسبة األطفال الذين تعرضوا لعقاب بدني )%(

عقد الشراكة 31
لتحقيق األهداف 

نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت )4 سنوات 
فأكثر( )%(

201728.949.043.851.1

نسبة األفراد الذين يستخدمون الحاسب )4 سنوات 32
فأكثر( )%(

201729.448.543.448.6

نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول )4 33
سنوات فأكثر( )%(

201765.479.777.880.8

 المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة )تحت النشر(
 *الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق واإلستهالك 2018/2017 

 **الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة 2020
)-( بيانات غير متوفرة
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تابع جدول 4: مؤشرات التنمية المستدامة
أهداف التنمية م

المستدامة
سنة المؤشرات األممية 

القياس
قيمة المؤشر 

على المستوى 
الوطني

الدقهليةدمياطالسويس

القضاء على 1
الفقر

201832.520.014.615.2نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني )%(
20186.23.51.60.9نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع )%(*2
القضاء على 3

الجوع
201521.515.115.410.0الطول بالنسبة للعمر)التقزم( )%(

201523.327.169.019.5انتشار سوء التغذية - الهزال )%(4
201527.423.76.923.0انتشار األنيميا بين األطفال )%(5
الصحة الجيدة 6

والرفاه
201843513140معدل الوفيات النفاسية لكل 100.000 مولود 

معدالت وفيات بسبب حوادث المرور على الطرق 7
لكل 100.000

20177.829.115.98

20183.42.552.72.73معدل اإلنجاب الكلي8
معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة لكل 1000 9

مولود
20187.27.46.85.3

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل 10
1000 طفل

20182016.214.116

201558.561.965.864.1نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(11
نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 12

مدربون )%(
201591.599.099.099.0

201711.35.911.817.5معدل األطباء البشريين لكل 10000 من السكان13
201721.212.620.320.7نسبة األمية في الذكور )%(التعليم الجيد14
201730.818.120.226.6نسبة األمية في اإلناث )%(15
20174.310.33.52.0نسبة المدارس المجهزة للمعاقين )%(16
المساواة بين 17

الجنسين
نسبة السيدات في الفئة العمرية )49-15( الالتي 

سبق لهن الزواج وتعرضت لعنف بدني )%(
201525.717.326.233.0

نسبة السيدات في الفئة العمرية )18-10( سنة 18
ومتزوجات )%(

20171.50.31.02.1

نسبة اإلناث في العمر 19-0 سنة الالتي تم 19
ختانهن أو متوقع ختانهن )%(

201556.331.510.943.0

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن القرارات 20
الخاصة برعايتهن الصحية )%(

201582.790.993.680.0

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن قرارات 21
استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(

201597.698.597.496.7

المياه النظيفة 22
والنظافة 

الصحية

نسبة األسر التي لديها مصدر محسن لمياه الشرب 
)%(

201598.0100.0100.0100.0

نسبة السكان الذين تتوافر لديهم مرافق غسل 23
اليدين بالصابون والمياه )%(

201589.798.198.892.3

201590.599.765.991.3نسبة األسر التي لديها دورة مياه مستقلة )%(24
طافة نظيفة 25

وأسعار معقولة
نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 

)%(
201599.8100.0100.099.9

النمو االقتصادي 26
والعمل الالئق

20206.09.013.02.8معدل البطالة بين الذكور )%(**
202017.721.648.815.6معدل البطالة بين اإلناث )%(**27
202014.316.221.713.1مشاركة المرأة في قوة العمل )%(**28
مدن ومجتمعات 29

مستدامة
20150.90.70.30.4نسب سكان المناطق العشوائية غير اآلمنة )%(

السالم والعدل 30
والمؤسسات 

القوية

201593.085.895.591.3نسبة األطفال الذين تعرضوا لعقاب بدني )%(

عقد الشراكة 31
لتحقيق األهداف 

نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت )4 سنوات 
فأكثر( )%(

201728.945.238.630.6

نسبة األفراد الذين يستخدمون الحاسب )4 سنوات 32
فأكثر( )%(

201729.443.837.430.2

نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول )4 33
سنوات فأكثر( )%(

201765.478.071.365.9
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تابع جدول 4: مؤشرات التنمية المستدامة
أهداف التنمية م

المستدامة
سنة المؤشرات األممية 

القياس
قيمة المؤشر 

على المستوى 
الوطني

كفر القليوبيةالشرقية 
الشيخ

القضاء على 1
الفقر

201832.524.320.117.3نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني )%(
20186.21.92.31.2نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع )%(*2
القضاء على 3

الجوع
201521.536.111.115.6الطول بالنسبة للعمر)التقزم( )%(

201523.334.012.717.1انتشار سوء التغذية - الهزال )%(4
201527.441.930.235.4انتشار األنيميا بين األطفال )%(5
الصحة الجيدة 6

والرفاه
201843333044معدل الوفيات النفاسية لكل 100.000 مولود 

معدالت وفيات بسبب حوادث المرور على الطرق 7
لكل 100.000

20177.842.94.6

20183.42.932.563.03معدل اإلنجاب الكلي8
معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة لكل 1000 9

مولود
20187.24.17.44.2

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل 10
1000 طفل

20182014.918.213.1

201558.559.763.163.3نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(11
نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 12

مدربون )%(
201591.592.094.099.0

201711.310.82.68.6معدل األطباء البشريين لكل 10000 من السكان13
201721.221.719.723.7نسبة األمية في الذكور )%(التعليم الجيد14
201730.830.428.133.5نسبة األمية في اإلناث )%(15
20174.33.45.42.9نسبة المدارس المجهزة للمعاقين )%(16
المساواة بين 17

الجنسين
نسبة السيدات في الفئة العمرية )49-15( الالتي 

سبق لهن الزواج وتعرضت لعنف بدني )%(
201525.725.733.014.4

نسبة السيدات في الفئة العمرية )18-10( سنة 18
ومتزوجات )%(

20171.51.60.71.9

نسبة اإلناث في العمر 19-0 سنة الالتي تم 19
ختانهن أو متوقع ختانهن )%(

201556.366.369.255.5

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن القرارات 20
الخاصة برعايتهن الصحية )%(

201582.780.578.396.6

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن قرارات 21
استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(

201597.697.197.699.2

المياه النظيفة 22
والنظافة 

الصحية

نسبة األسر التي لديها مصدر محسن لمياه الشرب 
)%(

201598.083.096.0100.0

نسبة السكان الذين تتوافر لديهم مرافق غسل 23
اليدين بالصابون والمياه )%(

201589.791.182.194.9

201590.577.192.992.9نسبة األسر التي لديها دورة مياه مستقلة )%(24
طافة نظيفة 25

وأسعار معقولة
نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 

)%(
201599.899.999.999.9

النمو االقتصادي 26
والعمل الالئق

20206.04.75.21.5معدل البطالة بين الذكور )%(**
202017.715.821.27.3معدل البطالة بين اإلناث )%(**27
202014.316.216.419.1مشاركة المرأة في قوة العمل )%(**28
مدن ومجتمعات 29

مستدامة
20150.90.040.30.8نسب سكان المناطق العشوائية غير اآلمنة )%(

السالم والعدل 30
والمؤسسات 

القوية

201593.097.695.689.3نسبة األطفال الذين تعرضوا لعقاب بدني )%(

عقد الشراكة 31
لتحقيق األهداف 

نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت )4 سنوات 
فأكثر( )%(

201728.926.733.025.2

نسبة األفراد الذين يستخدمون الحاسب )4 سنوات 32
فأكثر( )%(

201729.426.834.424.9

نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول )4 33
سنوات فأكثر( )%(

201765.463.469.061.6
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تابع جدول 4: مؤشرات التنمية المستدامة
أهداف التنمية م

المستدامة
سنة المؤشرات األممية 

القياس
قيمة المؤشر 

على المستوى 
الوطني

البحيرةالمنوفيةالغربية 

القضاء على 1
الفقر

201832.59.426.047.7نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني )%(
20186.20.11.97.8نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع )%(*2
القضاء على 3

الجوع
201521.528.39.29.9الطول بالنسبة للعمر)التقزم( )%(

201523.323.630.523.2انتشار سوء التغذية - الهزال )%(4
201527.422.618.025.1انتشار األنيميا بين األطفال )%(5
الصحة الجيدة 6

والرفاه
201843513531معدل الوفيات النفاسية لكل 100.000 مولود 

معدالت وفيات بسبب حوادث المرور على الطرق 7
لكل 100.000

20177.82.43.510.6

20183.42.762.963.19معدل اإلنجاب الكلي8
معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة لكل 1000 9

مولود
20187.25.78.65.1

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل 10
1000 طفل

20182013.91915.6

201558.563.267.166.4نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(11
نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 12

مدربون )%(
201591.596.095.093.0

201711.312.613.65.8معدل األطباء البشريين لكل 10000 من السكان13
201721.217.117.826.7نسبة األمية في الذكور )%(التعليم الجيد14
201730.825.927.639.4نسبة األمية في اإلناث )%(15
20174.33.85.51.5نسبة المدارس المجهزة للمعاقين )%(16
المساواة بين 17

الجنسين
نسبة السيدات في الفئة العمرية )49-15( الالتي 

سبق لهن الزواج وتعرضت لعنف بدني )%(
201525.721.710.325.4

نسبة السيدات في الفئة العمرية )18-10( سنة 18
ومتزوجات )%(

20171.51.10.72.4

نسبة اإلناث في العمر 19-0 سنة الالتي تم 19
ختانهن أو متوقع ختانهن )%(

201556.351.458.736.7

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن القرارات 20
الخاصة برعايتهن الصحية )%(

201582.792.588.374.1

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن قرارات 21
استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(

201597.699.296.597.2

المياه النظيفة 22
والنظافة 

الصحية

نسبة األسر التي لديها مصدر محسن لمياه الشرب 
)%(

201598.0100.099.0100.0

نسبة السكان الذين تتوافر لديهم مرافق غسل 23
اليدين بالصابون والمياه )%(

201589.795.597.393.5

201590.596.895.363.0نسبة األسر التي لديها دورة مياه مستقلة )%(24
طافة نظيفة 25

وأسعار معقولة
نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 

)%(
201599.899.6100.099.9

النمو االقتصادي 26
والعمل الالئق

20206.06.43.76.4معدل البطالة بين الذكور )%(**
202017.712.25.913.5معدل البطالة بين اإلناث )%(**27
202014.321.718.412.1مشاركة المرأة في قوة العمل )%(**28
مدن ومجتمعات 29

مستدامة
20150.90.40.30.1نسب سكان المناطق العشوائية غير اآلمنة )%(

السالم والعدل 30
والمؤسسات 

القوية

201593.090.194.292.9نسبة األطفال الذين تعرضوا لعقاب بدني )%(

عقد الشراكة 31
لتحقيق األهداف 

نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت )4 سنوات 
فأكثر( )%(

201728.932.127.818.6

نسبة األفراد الذين يستخدمون الحاسب )4 سنوات 32
فأكثر( )%(

201729.432.930.020.1

نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول )4 33
سنوات فأكثر( )%(

201765.468.166.357.3
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تابع جدول 4: مؤشرات التنمية المستدامة
أهداف التنمية م

المستدامة
سنة المؤشرات األممية 

القياس
قيمة المؤشر 

على المستوى 
الوطني

بني الجيزةاالسماعيليه
سويف 

القضاء على 1
الفقر

201832.532.434.034.4نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني )%(
20186.24.03.43.2نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع )%(*2
القضاء على 3

الجوع
201521.511.332.841.9الطول بالنسبة للعمر)التقزم( )%(

201523.317.122.228.9انتشار سوء التغذية - الهزال )%(4
201527.439.414.722.7انتشار األنيميا بين األطفال )%(5
الصحة الجيدة 6

والرفاه
201843485541معدل الوفيات النفاسية لكل 100.000 مولود 

معدالت وفيات بسبب حوادث المرور على الطرق 7
لكل 100.000

20177.821.39.53.1

20183.43.382.863.59معدل اإلنجاب الكلي8
معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة لكل 1000 9

مولود
20187.296.27

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل 10
1000 طفل

20182020.816.921.6

201558.561.763.958.3نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(11
نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 12

مدربون )%(
201591.596.093.081.0

201711.34.54.42.9معدل األطباء البشريين لكل 10000 من السكان13
201721.217.720.528.6نسبة األمية في الذكور )%(التعليم الجيد14
201730.825.329.643.7نسبة األمية في اإلناث )%(15
20174.34.07.02.3نسبة المدارس المجهزة للمعاقين )%(16
المساواة بين 17

الجنسين
نسبة السيدات في الفئة العمرية )49-15( الالتي 

سبق لهن الزواج وتعرضت لعنف بدني )%(
201525.728.525.823.7

نسبة السيدات في الفئة العمرية )18-10( سنة 18
ومتزوجات )%(

20171.50.81.53.1

نسبة اإلناث في العمر 19-0 سنة الالتي تم 19
ختانهن أو متوقع ختانهن )%(

201556.358.054.370.3

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن القرارات 20
الخاصة برعايتهن الصحية )%(

201582.785.993.089.6

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن قرارات 21
استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(

201597.698.694.899.4

المياه النظيفة 22
والنظافة 

الصحية

نسبة األسر التي لديها مصدر محسن لمياه الشرب 
)%(

201598.0100.098.0100.0

نسبة السكان الذين تتوافر لديهم مرافق غسل 23
اليدين بالصابون والمياه )%(

201589.790.393.382.0

201590.595.894.899.2نسبة األسر التي لديها دورة مياه مستقلة )%(24
طافة نظيفة 25

وأسعار معقولة
نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 

)%(
201599.899.799.999.7

النمو االقتصادي 26
والعمل الالئق

20206.02.98.33.8معدل البطالة بين الذكور )%(**
202017.713.423.013.7معدل البطالة بين اإلناث )%(**27
202014.317.311.520.2مشاركة المرأة في قوة العمل )%(**28
مدن ومجتمعات 29

مستدامة
20150.90.40.41.9نسب سكان المناطق العشوائية غير اآلمنة )%(

السالم والعدل 30
والمؤسسات 

القوية

201593.094.391.292.1نسبة األطفال الذين تعرضوا لعقاب بدني )%(

عقد الشراكة 31
لتحقيق األهداف 

نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت )4 سنوات 
فأكثر( )%(

201728.933.533.418.4

نسبة األفراد الذين يستخدمون الحاسب )4 سنوات 32
فأكثر( )%(

201729.433.333.619.3

نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول )4 33
سنوات فأكثر( )%(

201765.469.968.458.9



288

تابع جدول 4: مؤشرات التنمية المستدامة
أهداف التنمية م

المستدامة
سنة المؤشرات األممية 

القياس
قيمة المؤشر 

على المستوى 
الوطني

أسيوط المنياالفيوم

القضاء على 1
الفقر

201832.526.454.766.7نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني )%(
20186.24.013.127.0نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع )%(*2
القضاء على 3

الجوع
201521.525.626.810.5الطول بالنسبة للعمر)التقزم( )%(

201523.320.916.035.3انتشار سوء التغذية - الهزال )%(4
201527.437.211.142.4انتشار األنيميا بين األطفال )%(5
الصحة الجيدة 6

والرفاه
201843404062معدل الوفيات النفاسية لكل 100.000 مولود 

معدالت وفيات بسبب حوادث المرور على الطرق 7
لكل 100.000

20177.81.43.99.9

20183.43.413.764.09معدل اإلنجاب الكلي8
معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة لكل 1000 9

مولود
20187.234.19.3

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل 10
1000 طفل

20182018.119.528.4

201558.557.451.341.4نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(11
نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 12

مدربون )%(
201591.585.074.082.0

201711.33.56.38.7معدل األطباء البشريين لكل 10000 من السكان13
201721.228.529.528.4نسبة األمية في الذكور )%(التعليم الجيد14
201730.840.045.441.3نسبة األمية في اإلناث )%(15
20174.33.33.24.2نسبة المدارس المجهزة للمعاقين )%(16
المساواة بين 17

الجنسين
نسبة السيدات في الفئة العمرية )49-15( الالتي 

سبق لهن الزواج وتعرضت لعنف بدني )%(
201525.725.829.432.1

نسبة السيدات في الفئة العمرية )18-10( سنة 18
ومتزوجات )%(

20171.53.91.91.8

نسبة اإلناث في العمر 19-0 سنة الالتي تم 19
ختانهن أو متوقع ختانهن )%(

201556.360.359.973.3

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن القرارات 20
الخاصة برعايتهن الصحية )%(

201582.783.982.661.1

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن قرارات 21
استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(

201597.699.197.397.3

المياه النظيفة 22
والنظافة 

الصحية

نسبة األسر التي لديها مصدر محسن لمياه الشرب 
)%(

201598.0100.0100.0100.0

نسبة السكان الذين تتوافر لديهم مرافق غسل 23
اليدين بالصابون والمياه )%(

201589.773.473.586.6

201590.592.396.492.7نسبة األسر التي لديها دورة مياه مستقلة )%(24
طافة نظيفة 25

وأسعار معقولة
نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 

)%(
201599.899.799.499.9

النمو االقتصادي 26
والعمل الالئق

20206.03.61.22.6معدل البطالة بين الذكور )%(**
202017.711.85.86.6معدل البطالة بين اإلناث )%(**27
202014.310.312.37.0مشاركة المرأة في قوة العمل )%(**28
مدن ومجتمعات 29

مستدامة
20150.90.00.20.6نسب سكان المناطق العشوائية غير اآلمنة )%(

السالم والعدل 30
والمؤسسات 

القوية

201593.094.193.292.7نسبة األطفال الذين تعرضوا لعقاب بدني )%(

عقد الشراكة 31
لتحقيق األهداف 

نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت )4 سنوات 
فأكثر( )%(

201728.918.416.319.1

نسبة األفراد الذين يستخدمون الحاسب )4 سنوات 32
فأكثر( )%(

201729.418.517.020.5

نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول )4 33
سنوات فأكثر( )%(

201765.460.253.357.3
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تابع جدول 4: مؤشرات التنمية المستدامة
أهداف التنمية م

المستدامة
سنة المؤشرات األممية 

القياس
قيمة المؤشر 

على المستوى 
الوطني

أسوانقناسوهاج

القضاء على 1
الفقر

201832.559.641.246.2نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني )%(
20186.217.99.311.6نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع )%(*2
القضاء على 3

الجوع
201521.532.316.614.8الطول بالنسبة للعمر)التقزم( )%(

201523.325.48.39.2انتشار سوء التغذية - الهزال )%(4
201527.442.624.946.7انتشار األنيميا بين األطفال )%(5
الصحة الجيدة 6

والرفاه
201843505030معدل الوفيات النفاسية لكل 100.000 مولود 

معدالت وفيات بسبب حوادث المرور على الطرق 7
لكل 100.000

20177.85.65.89.5

20183.44.013.73.29معدل اإلنجاب الكلي8
معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة لكل 1000 9

مولود
20187.23.66.76.3

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل 10
1000 طفل

20182018.62117.5

201558.531.037.849.7نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(11
نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 12

مدربون )%(
201591.587.091.098.0

201711.35.73.75.8معدل األطباء البشريين لكل 10000 من السكان13
201721.226.120.914.1نسبة األمية في الذكور )%(التعليم الجيد14
201730.841.537.724.4نسبة األمية في اإلناث )%(15
20174.312.62.51.7نسبة المدارس المجهزة للمعاقين )%(16
المساواة بين 17

الجنسين
نسبة السيدات في الفئة العمرية )49-15( الالتي 

سبق لهن الزواج وتعرضت لعنف بدني )%(
201525.738.726.225.4

نسبة السيدات في الفئة العمرية )18-10( سنة 18
ومتزوجات )%(

20171.51.31.91.0

نسبة اإلناث في العمر 19-0 سنة الالتي تم 19
ختانهن أو متوقع ختانهن )%(

201556.380.291.586.6

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن القرارات 20
الخاصة برعايتهن الصحية )%(

201582.769.866.980.3

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن قرارات 21
استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(

201597.697.496.895.7

المياه النظيفة 22
والنظافة 

الصحية

نسبة األسر التي لديها مصدر محسن لمياه الشرب 
)%(

201598.0100.096.0100.0

نسبة السكان الذين تتوافر لديهم مرافق غسل 23
اليدين بالصابون والمياه )%(

201589.776.384.280.6

201590.591.194.098.7نسبة األسر التي لديها دورة مياه مستقلة )%(24
طافة نظيفة 25

وأسعار معقولة
نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 

)%(
201599.899.299.5100.0

النمو االقتصادي 26
والعمل الالئق

20206.06.72.61.9معدل البطالة بين الذكور )%(**
202017.723.416.65.7معدل البطالة بين اإلناث )%(**27
202014.35.24.96.5مشاركة المرأة في قوة العمل )%(**28
مدن ومجتمعات 29

مستدامة
20150.90.41.00.8نسب سكان المناطق العشوائية غير اآلمنة )%(

السالم والعدل 30
والمؤسسات 

القوية

201593.095.190.788.7نسبة األطفال الذين تعرضوا لعقاب بدني )%(

عقد الشراكة 31
لتحقيق األهداف 

نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت )4 سنوات 
فأكثر( )%(

201728.920.023.528.8

نسبة األفراد الذين يستخدمون الحاسب )4 سنوات 32
فأكثر( )%(

201729.420.622.428.7

نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول )4 33
سنوات فأكثر( )%(

201765.459.461.168.0
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تابع جدول 4: مؤشرات التنمية المستدامة
أهداف التنمية م

المستدامة
سنة المؤشرات األممية 

القياس
قيمة المؤشر 

على المستوى 
الوطني

البحر األقصر 
األحمر

الوادي 
الجديد

القضاء على 1
الفقر

201832.555.326.752.6نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني )%(
20186.29.33.45.6نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع )%(*2
القضاء على 3

الجوع
201521.515.321.65.9الطول بالنسبة للعمر)التقزم( )%(

201523.38.014.436.0انتشار سوء التغذية - الهزال )%(4
201527.430.935.937.3انتشار األنيميا بين األطفال )%(5
الصحة الجيدة 6

والرفاه
201843308971معدل الوفيات النفاسية لكل 100.000 مولود 

معدالت وفيات بسبب حوادث المرور على الطرق 7
لكل 100.000

20177.84.621.75.8

--20183.43.22معدل اإلنجاب الكلي8
معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة لكل 1000 9

مولود
20187.26.278.1

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل 10
1000 طفل

20182017.41517.8

201558.548.457.565.7نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(11
نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 12

مدربون )%(
201591.598.094.098.0

201711.34.69.610.8معدل األطباء البشريين لكل 10000 من السكان13
201721.219.79.110.3نسبة األمية في الذكور )%(التعليم الجيد14
201730.832.515.119.4نسبة األمية في اإلناث )%(15
20174.31.75.61.9نسبة المدارس المجهزة للمعاقين )%(16
المساواة بين 17

الجنسين
نسبة السيدات في الفئة العمرية )49-15( الالتي 

سبق لهن الزواج وتعرضت لعنف بدني )%(
201525.715.819.710.7

نسبة السيدات في الفئة العمرية )18-10( سنة 18
ومتزوجات )%(

20171.51.00.40.6

نسبة اإلناث في العمر 19-0 سنة الالتي تم 19
ختانهن أو متوقع ختانهن )%(

201556.390.752.971.0

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن القرارات 20
الخاصة برعايتهن الصحية )%(

201582.779.981.384.6

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن قرارات 21
استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(

201597.695.999.9100.0

المياه النظيفة 22
والنظافة 

الصحية

نسبة األسر التي لديها مصدر محسن لمياه الشرب 
)%(

201598.0100.089.0100.0

نسبة السكان الذين تتوافر لديهم مرافق غسل 23
اليدين بالصابون والمياه )%(

201589.782.191.986.5

201590.595.199.298.2نسبة األسر التي لديها دورة مياه مستقلة )%(24
طافة نظيفة 25

وأسعار معقولة
نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 

)%(
201599.899.999.8100.0

النمو االقتصادي 26
والعمل الالئق

20206.010.917.31.4معدل البطالة بين الذكور )%(**
202017.740.422.85.0معدل البطالة بين اإلناث )%(**27
202014.311.116.321.4مشاركة المرأة في قوة العمل )%(**28
مدن ومجتمعات 29

مستدامة
20150.91.42.64.7نسب سكان المناطق العشوائية غير اآلمنة )%(

السالم والعدل 30
والمؤسسات 

القوية

201593.092.297.595.0نسبة األطفال الذين تعرضوا لعقاب بدني )%(

عقد الشراكة 31
لتحقيق األهداف 

نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت )4 سنوات 
فأكثر( )%(

201728.925.141.030.0

نسبة األفراد الذين يستخدمون الحاسب )4 سنوات 32
فأكثر( )%(

201729.426.942.033.7

نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول )4 33
سنوات فأكثر( )%(

201765.463.272.471.0
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تابع جدول 4: مؤشرات التنمية المستدامة
أهداف التنمية م

المستدامة
سنة المؤشرات األممية 

القياس
قيمة المؤشر 

على المستوى 
الوطني

مرسى 
مطروح 

جنوب 
سيناء 

شمال 
سيناء

القضاء على 1
الفقر

201832.550.138.417.9نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني )%(
20186.221.437.80.0نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع )%(*2
القضاء على 3

الجوع
--201521.512.3الطول بالنسبة للعمر)التقزم( )%(

--201523.323.8انتشار سوء التغذية - الهزال )%(4
--201527.459.3انتشار األنيميا بين األطفال )%(5
الصحة الجيدة 6

والرفاه
33-20184386معدل الوفيات النفاسية لكل 100.000 مولود 

معدالت وفيات بسبب حوادث المرور على الطرق 7
لكل 100.000

20177.820.913.322.5

---20183.4معدل اإلنجاب الكلي8
معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة لكل 1000 9

مولود
20187.24.2--

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل 10
1000 طفل

20182016.5--

--201558.541.0نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(11
نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 12

مدربون )%(
201591.578.0--

201711.3178.935معدل األطباء البشريين لكل 10000 من السكان13
201721.223.014.912.9نسبة األمية في الذكور )%(التعليم الجيد14
201730.842.129.720.6نسبة األمية في اإلناث )%(15
20174.35.76.12.5نسبة المدارس المجهزة للمعاقين )%(16
المساواة بين 17

الجنسين
نسبة السيدات في الفئة العمرية )49-15( الالتي 

سبق لهن الزواج وتعرضت لعنف بدني )%(
201525.721.9--

نسبة السيدات في الفئة العمرية )18-10( سنة 18
ومتزوجات )%(

20171.52.4--

نسبة اإلناث في العمر 19-0 سنة الالتي تم 19
ختانهن أو متوقع ختانهن )%(

201556.33.3--

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن القرارات 20
الخاصة برعايتهن الصحية )%(

201582.771.2--

نسبة المتزوجات )49-15( سنة ويتخذن قرارات 21
استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(

201597.699.0--

المياه النظيفة 22
والنظافة 

الصحية

نسبة األسر التي لديها مصدر محسن لمياه الشرب 
)%(

201598.062.0--

نسبة السكان الذين تتوافر لديهم مرافق غسل 23
اليدين بالصابون والمياه )%(

201589.795.8--

--201590.5100.0نسبة األسر التي لديها دورة مياه مستقلة )%(24
طافة نظيفة 25

وأسعار معقولة
نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 

)%(
201599.899.8--

النمو االقتصادي 26
والعمل الالئق

20206.04.116.622.4معدل البطالة بين الذكور )%(**
202017.70.07.739.7معدل البطالة بين اإلناث )%(**27
202014.32.123.342.3مشاركة المرأة في قوة العمل )%(**28
مدن ومجتمعات 29

مستدامة
20150.90.20.05.5نسب سكان المناطق العشوائية غير اآلمنة )%(

السالم والعدل 30
والمؤسسات 

القوية

--201593.088.9نسبة األطفال الذين تعرضوا لعقاب بدني )%(

عقد الشراكة 31
لتحقيق األهداف 

نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت )4 سنوات 
فأكثر( )%(

201728.914.212.424.0

نسبة األفراد الذين يستخدمون الحاسب )4 سنوات 32
فأكثر( )%(

201729.412.511.522.6

نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول )4 33                                                                
سنوات فأكثر( )%(

201765.450.952.764.1



292

جدول 5: مؤشرات المنشآت الخاصة والعامة **

قيمه رأس المال جملة عدد المنشآتالمحافظة
المستثمر

القيمة المضافة اإلنتاج
الصافية 

لكل %العدد
1000 من 
السكان*

القيمة 
)بالمليون 

جنيه(

القيمة %
)بالمليون 

جنيه(

القيمة %
)بالمليون 

جنيه(

%

3,742,562100394,044,4961003,877,3121002,030,164100اإلجمالــي

483,61012.92501,668,46341.3885,03622.8476,60423.5القاهرة 

287,4807.6855316,8937.8419,54010.8217,14610.7االسكندرية 

34,1720.914565,0561.6154,0604.093,9234.6بورسعيد 

32,0370.8643119,6153.0139,3953.650,5192.5السويس 

130,7443.4986153,5903.860,7661.635,5321.8دمياط 

320,1978.5649157,8573.9151,2323.993,7674.6الدقهلية 

284,6647.6139152,4513.8238,5096.297,8014.8الشرقية 

237,5666.3542134,2953.3277,0417.1132,5176.5القليوبية 

117,3733.143425,9760.637,6451.020,8991.0كفر الشيخ 

215,3715.754355,7671.486,6152.240,9572.0الغربية 

152,0054.063580,9682.0110,0332.840,5182.0المنوفية 

214,4125.733491,3892.3109,5362.857,1202.8البحيرة 

55,7541.494282,9242.157,7191.529,8071.5االسماعيلية 

347,9849.3040522,26312.9505,95113.0234,68211.6الجيزة 

88,8292.372840,6531.039,2971.016,4270.8بنى سويف 

156,1924.174333,7590.871,9731.947,5202.3الفيوم 

146,7143.922642,3711.035,8990.921,2811.0المنيا 

95,8372.562146,1431.158,4191.525,3941.3أسيوط 

115,9583.102331,2170.826,6710.718,3770.9سوهاج 

81,2952.172533,0320.839,1711.018,2130.9قنا 

44,0351.182939,3071.030,1390.817,5930.9أسوان 

41,2821.103215,5730.412,6570.38,9290.4األقصر 

18,0580.484977,0951.994,2092.454,4292.7البحر األحمر 

الوادى 
الجديد 

8,9450.24376,6530.24,2630.12,2580.1

18,8760.504317,6100.4127,4333.3100,2264.9مطروح 

6,6270.181510,9440.337,8641.028,1551.4شمال سيناء 

6,5450.176322,6300.666,2401.749,5702.4جنوب سيناء 
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التعداد االقتصادي 2018/2017

* تم تقدير هذا المؤشر باستخدام عدد السكان في يناير 2018، وفقٌا للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي
 **وفقًا لمنهاجية التعداد فإنه ال يغطى المنشأت الحكومية والهيئات اإلقتصادية، وال يغطى من القطاع غير الرسمى سوى األنشطة غير الرسمية 

التى تمارس داخل المنشأت، كما أن تغطيته لقطاع الزراعة محدودة للغاية ألن معظم األنشطة الزراعية تمارس خارج المنشأت
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