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اآلراء الواردة ىف هذا امللف تعرب عن آراء كتاهبا وال تعرب بالرضورة عن رأى 
مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية 



احملــــتويــــــــــــــــــــات:

ماذا بعد االستقرار؟ حتديات املرحلة القادمة من اإلصالح االقتصادي                           د. هدى يوسف

برنامج اإلصالح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة: إمكانات وآفاق                                                         أ. د. رانيا املشاط

عىل الرغم من نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي الذي بدأته احلكومة املرصية يف عام 2016 - بالرشاكة مع صندوق النقد الدويل - يف 
حتقيق االستقرار وتعزيز الثقة يف االقتصاد، إال إنه نتج عنه تأثرياٍت اجتامعية واقتصادية سلبية. ومع أن تدابري احلامية االجتامعية امُلوجهة التي 
اختذهتا احلكومة قد سامهت يف ختفيف األثر عىل بعض الفئات املستحقة للحامية، إال إن تلك اإلجراءات ظلت حمدودة يف طبيعتها ويف نطاق 
تغطيتها، كام أهنا مل تتمكن من التعامل مع ترضر الطبقة املتوسطة من تآكل مستويات الدخل احلقيقي، ومن ثم فإن هناك حاجة لالنتقال 
القطاع  أمام مشاركة  املجال  اهليكلية، وتعالج أساسيات االقتصاد، وتفسح  الثاين من اإلصالحات والتي تركز عىل املشكالت  إىل اجليل 
اخلاص، بحيث ينعكس التحسن بشكل إجيايب وملموس عىل خمتلف الطبقات االجتامعية، والفئات العمرية، واملجموعات املهنية، وكذلك 
عىل خمتلف األقاليم اجلغرافية، وذلك يتطلب إطالق إمكانات مرص التصديرية كمحرك أسايس للنمو، وإرساء قواعد املنافسة وتوفري فرص 
متكافئة للرشكات بحيث تواجه نفس القواعد بغض النظر عن ملكيتها للقطاع العام أو اخلاص، مع رضورة االستثامر يف رأس املال البرشي 

باعتباره اهلدف األهم الذي ال تستقيم بدونه أي إصالحات أخرى.

تعرض قطاع السياحة املرصي خالل السنوات السابقة للعديد من الصدمات؛ حيث اعتمدت صناعة القرار خالهلا عىل سياسة رد الفعل، 
برنامج  السياحة عىل صياغة  لذا عكفت وزارة  القطاع؛  الكامنة يف  الطاقات  إىل إطالق  تؤدي  استباقية  اختاذ سياسات وإجراءات  وليس 
لة من احلكومة املرصية والقطاع اخلاص،  اإلصالح اهليكيل لتطوير قطاع السياحة منذ يناير 2018 بالتعاون مع كافة األطراف ذات الصِّ
وتم تدشينه من قبل جملس النواب املرصي يف شهر نوفمرب 2018. ويرتكز الربنامج عىل مخسة حماور رئيسية، وهي؛ اإلصالح املؤسيس، 
واإلصالح الترشيعي، وحتديث آليات الرتويج والتنشيط، وتطوير البنية التحتية واالستثامر، ومواكبة االجتاهات احلديثة عاملًيا. وعىل الرغم 
من أن اإلصالح اهليكيل يعد هو األصعب واألطول يف التنفيذ إال إن وزارة السياحة استطاعت يف وقت وجيز تنفيذ حماور عديدة أعادت من 
خالهلا املصداقية إىل السياحة املرصية، خاصة أن أهداف التنمية املستدامة متضمنة يف برنامج اإلصالح اهليكيل لتطوير قطاع السياحة. كام 
أن الوزارة مازالت ملتزمة باالستمرار يف تنفيذ كافة املحاور التي تم وضعها لتحقيق التنمية املستدامة، ورفع تنافسية قطاع السياحة؛ ملواكبة 

املتغريات الكثرية، واملتالحقة عاملًيا، وذلك يف إطار علمي، وعميل، وعاملي.

٤

٨

رؤية مصر 2030.. حتديات املرحلة القادمة                                     د. هناء عبيد 

بالتوازي مع اخلطط الوطنية التي أقرهتا معظم الدول استلهاًما ألجندة 2030 للتنمية املستدامة، وضعت العديد منها خطًطا مرحلية )مخسية( 
يغلب عليها التخطيط القطاعي، واالهتامم بآليات تنفيذ ومتويل خطط التنمية.  يف هذا اإلطار صدرت »اسرتاتيجية التنمية املستدامة: رؤية 
مرص 2030« لتعرب عن رؤية الدولة واملجتمع للمستقبل، وألهداف وأولويات األداء االقتصادي واالجتامعي املرجو خالل العقد ونصف 
التايل عىل صدور الرؤية، والتي بدأ اإلعداد هلا منذ أبريل عام 2014 وتم اإلعالن عنها وتدشينها يف فرباير 2016. عىل الرغم من حرص 
الزمني  اإلطار  يف  حتقيقه  يصعب  أهدافها  من  العديد  إن  إال  والعموم،  الشمول  عىل   »2030 مرص  رؤية  املستدامة:  التنمية  »اسرتاتيجية 
املنظور، ويف ضوء أوضاع االقتصاد املرصي وإمكاناته ، وقد جاء ذلك عىل حساب حتديد أهداف أكثر قابلية للتحقيق يف إطارها الزمني. 
لذلك فإن الرضورة تقتيض خالل  املرحلة القادمة من التخطيط االقتصادي أن يتم الرتكيز عىل اجلوانب التنفيذية والربامج يف القطاعات 
املختلفة؛ لنقل االسرتاتيجية  من حيز األهداف العامة واملبادئ االسرتشادية إىل حيز التخطيط الفعال. كام يقتيض األمر أيًضا وضع هدف 
حماربة الفقر موضع األولوية يف املراحل املستقبلية من التخطيط من خالل صياغة السياسات الالزمة لتعديل الظروف، والعوامل اهليكلية 

١٦التي أدت إىل تفاقم الظاهرة إىل هذا احلد.



العدالة االجتماعية واإلصالح االقتصادي                          د. هويدا عدلي

أسفر تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي منذ عام 2016 ـ إثر االتفاق مع صندوق النقد الدويل ـ عن العديد من اآلثار السلبية عىل حالة 
العدالة االجتامعية يف مرص؛ حيث ترضر منها فئات ورشائح واسعة من املرصيني سواء أكانوا من الفقراء أم من الطبقة الوسطى. ويكمن 
اخلطر يف أن كاًل من؛ احلكومة، والصندوق خيتزالن قضية العدالة االجتامعية يف جمرد توسيع قاعدة احلامية االجتامعية، مع فهم قارص هلا، 
يتم  والتي  ذاهتا،  االجتامعية  احلامية  قضية  مع  التعامل  كيفية  يف  يكمن  واألخطر  بل  االجتامعي.  األمان  شبكات  توسيع  يف  فقط  حيرصها 
الرتويج هلا عرب التوسع يف شبكات األمان االجتامعي املوجهة للفقراء يف مرص، يف حني أن املفهوم يعد أكثر اتساًعا من ذلك؛ حيث يضم 
أشكااًل أخرى، مثل؛ التأمني الصحي، والتأمينات االجتامعية، ورشوط العمل الالئق وغريها. ومن ثم فإن طرح رؤية اسرتاتيجية قابلة 
للتحقق، ومدركة لتحدي ندرة املوارد، يتطلب إعطاء األولوية لثالثة حقوق أساسية من أجل اإلسهام يف حتقيق العدالة االجتامعية، وهي؛ 
التعليم، والصحة، والعمل، مع األخذ يف االعتبار رضورة اشرتاط اإلتاحة واجلودة بالنسبة للتعليم والصحة ، وتوافر رشوط العمل الالئق 

بالنسبة للتشغيل. 

2١

اإلصالح اإلداري في مصر.. قراءة أولية في املعالم املؤسسية                  د. ممدوح  إسماعيل

تعكس الرؤية احلاكمة خلطة اإلصالح اإلداري للدولة يف إطار رؤية مرص 2030 آمال وطموحات وجود جهاز عرصي ألداء اخلدمات 
واملتابعة  التخطيط  وزارة  عليها كل من؛  يقوم  التي  اخلطة،  تلك  املواطنني   باحرتام جلمهور  واجبه  ويؤدي  بكفاءة،  يامرس وظيفته  العامة 
واإلصالح اإلداري، واجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، مع التنسيق مع كافة وحدات اجلهاز اإلداري للدولة. ومن أبرز مالمح تلك اخلطة 
وجود اسرتاتيجية شاملة لإلصالح اإلداري، والتي تعد بمثابة البوصلة، والتي بدوهنا تصبح أية فعاليات جمرد حركات تشغيلية ال تتوجه 
إىل منظامت  التغيري، وصواًل  مقاومي  والتعامل مع  التنظيمية،  اهلياكل  ترشيد  تتناغم مع غريها. فضاًل عن احلرص عىل  نحو غايات وال 
تتسم بالديناميكية، وتتفاعل مع التغريات املتسارعة. مع األخذ يف االعتبار أمهية االستثامر يف املورد البرشي باعتباره هو أساس اإلصالح 
اإلداري. كام حرص القائمون عىل وضع خطة اإلصالح اإلداري للدولة بمسألة الشفافية، مع توافر اإلطار الترشيعي الفاعل. باإلضافة ملا 
سبق فإنه جيب التنويه إىل أمهية اخلطى التي تتبعها فعلًيا احلكومة املرصية نحو التحول الرقمي، والتي تستهدف تلقي املواطن خلدمة جيدة 

بعيًدا عن التعقيدات اإلدارية، باعتبار أن رضاءه يعد مقياس نجاح أي خطة لإلصالح اإلداري.
2٦
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نحو تعميق اإلصالح االقتصادي..اآلفاق والتحديات

ومؤرشات  توازنات  يف  االختالل  مواجهة  سبيل  يف 
 2016 عام  يف  املرصية  احلكومة  بدأت  الكيل،  االقتصاد 
النقد  بالرشاكة مع صندوق  االقتصادي -  برناجًما لإلصالح 
االقتصاد  يف  والثقة  االستقرار  استعادة  هبدف   - الدويل 
حتديات  تواجه  مرص  كانت  الوقت،  ذلك  ويف  املرصي. 
اقتصادية عديدة، متثلت بشكل أسايس يف وجود اختالالت 
وبيئة  اخلارجية،  املعامالت  يف  كبري  وعجز  خطرية،  مالية 
معدالت  ضعف  إىل  باإلضافة  لالستثامر،  جاذبة  غري  أعامل 
النقد  يف  احلاد  النقص  أزمة  كانت  وقد  االقتصادي.  النمو 
 - األجنبي  النقد  لتبادل  السوداء  السوق  وانتشار  األجنبي 
ناقوس  بمثابة   –  2016 عام  أواخر  يف  ذروهتا  بلغت  والتي 
هامة  قرارات  اختاذ  إىل  املرصية  احلكومة  دفع  الذي  اخلطر 
عىل  أثرت  التي  اهليكلية  القيود  من  وللتخفيف  األزمة  حلل 
بشكل  اإلصالحات  تلك  ومتثلت  الكيل.  االقتصاد  استقرار 
كام  تسعريه،  تشوهات  لعالج  الرصف  سعر  حترير  يف  رئييس 
املالية  أوضاع  لضبط  طموًحا  برناجًما  اإلصالحات  شملت 
املايل  والعبء  الطاقة  دعم  يف  تدرجيًيا  خفًضا  من  تضَّ العامة 
لزيادة  املضافة  القيمة  رضيبة  تطبيق  إىل  باإلضافة  لألجور، 
كربى  إصالحات  إدخال  مع  ذلك  وتزامن  الدولة.  موارد 
السلبية  وتأثرياته  الكهرباء،  انقطاع  ملعاجلة  الطاقة  قطاع  يف 
اإلصالحات  تلك  اسُتكملت  كام  االقتصادي،  النشاط  عىل 
اخلاصة  االستثامرات  األعامل وجذب  مناخ  لتحسني  بجهود 
من خالل بعض اإلصالحات الترشيعية وسن قوانني جديدة 

بشأن الرتاخيص الصناعية واالستثامر وإشهار اإلفالس.
لتلك  الكيل  االقتصاد  مؤرشات  استجابة  جاءت  وقد 
النمو  معدالت  تسارع  يف  متثلت  حيث  إجيابية؛  اإلجراءات 
االقتصادي، واحتواء السوق غري الرسمية للرصف األجنبي، 

وانخفاض العجز يف املعامالت اخلارجية، وزيادة االحتياطي 
وضع  أيًضا  تم  كام  املركزي.  البنك  لدى  األجنبي  النقد  من 
اإلنفاق  كبح  مع  استدامة،  أكثر  مسار  عىل  العامة  املالية 
العام - خاصة فيام يتعلق بدعم الطاقة - وخفض العجز يف 
ن أوضاع االقتصاد الكيل انعكاًسا  املوازنة. وقد انعكس حتسُّ
إجيابًيا عىل انطباعات املستثمرين، فرفعت وكاالت التصنيف 

االئتامين تصنيفاهتا وتوقعاهتا لالقتصاد املرصي.
ومع نجاح تلك اإلصالحات يف حتقيق االستقرار وتعزيز 
الثقة يف االقتصاد، نتج عن تلك اإلجراءات تأثرياٍت اجتامعية 
الذي  التضخم  معدالت  الرتفاع  نتيجة  سلبية،  واقتصادية 
يف  حادة  زيادة  إىل  أدى  مما  العملة،  سعر  انخفاض  صاحب 
تكلفة املعيشة. ورغم أن اختاذ احلكومة لعدد من تدابري احلامية 
بعض  عىل  األثر  ختفيف  يف  ساهم  قد  امُلوجهة  االجتامعية 
ظلت  اإلجراءات  تلك  إن  إال  للحامية،  املستحقة  الفئات 
حمدودة يف طبيعتها ويف نطاق تغطيتها، كام أهنا مل تتمكن من 
التعامل مع ترضر الطبقة املتوسطة من تآكل مستويات الدخل 
احلقيقي. لذا، فإن ذلك الثمن الباهظ الذي تم تقديمه يشري 
مستوى  عىل  حتققت  التي  املكتسبات  عىل  احلفاظ  أمهية  إىل 
املؤرشات الكلية، ويلفت النظر إىل رضورة جتنب الوقوع يف 
يف  هامة  إصالحات  إجراء  عىل  ينطوي  الذي  املتكرر  النمط 
عندما  بشأهنا  الرتاجع  أو  عنها  التوقف  ثم  األزمات  أوقات 
اجلهود  نجاح  من  الرغم  وعىل  كذلك،  األوضاع.  تتحسن 
تتمكن  مل  إهنا  إال  العامة،  املالية  أوضاع  ضبط  يف  املبذولة 
نحو  ل  للتحوُّ والرضوري  الكايف  املايل  احليز  خلق  من  بعد 
سياسات أوسع لالستثامر يف رأس املال البرشي، بحيث يتم 
توجيه السياسات، والربامج االجتامعية صوب مفهوم أوسع 
لشبكات األمان االجتامعي، ويشمل ذلك اإلنفاق اجليد عىل 

ماذا بعد االستقرار؟
حتديات املرحلة القادمة من اإلصالح االقتصادي 

د. هدى يوسف
اقتصادي أول بالبنك الدويل
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امللف املرصي - العدد  63 - نوفمرب  ٢٠١٩

االجتامعية،  واحلامية  الصحية،  والرعاية  التعليم،  من؛  كل 
من  الالزمة  املحلية  املوارد  تعبئة  مع  احلكومية،  واخلدمات 

خالل نظام رضيبي عادل وفعال.
اآلثار  املعاناة من  إىل ختطي مرحلة  املرصيون  يتطلع  وبينام 
فإن  ثامره،  جني  مرحلة  إىل  اإلصالح  إلجراءات  اجلانبية 
التي  الثاين من اإلصالحات  اجليل  إىل  لالنتقال  هناك حاجة 
يتعني عىل مرص القيام هبا لتحقيق االستفادة من حتسن إطار 
االقتصاد الكيل، بحيث ينعكس ذلك التحسن بشكل إجيايب 
وملموس عىل توافر الفرص االقتصادية بشكل أكثر شمواًل 
للمواطنني.  أفضل  معيشية  ظروف  صورة  يف  ترمجته  يمكن 
أكثر  وجعلها  املحققة،  املكاسب  تعزيز  أمهية  تأيت  هنا  ومن 
انعكاًسا عىل خمتلف الطبقات االجتامعية، والفئات العمرية، 
واملجموعات املهنية، وكذلك عىل خمتلف األقاليم اجلغرافية. 
اإلصالحات  من  الثانية  املرحلة  يف  التفكري  ذلك  ويستدعي 
أساسيات  وتعالج  اهليكلية،  املشكالت  عىل  تركز  التي 
االقتصاد، وتفسح املجال أمام مشاركة القطاع اخلاص؛ حيث 
االقتصاد،  دفع  يف  رئيسًيا  دوًرا  يلعب  أن  القطاع  هلذا  البد 
التي حيتاجها مئات اآلالف من  الالئقة  العمل  وخلق فرص 

اخلرجيني الذين يدخلون سوق العمل كل عام. 
ويف سياق ما سبق ذكره فإن هذه املقالة حترص عىل تناول 
القادمة  الفرتة  الرتكيز عليها يف  املهم  رئيسية من  ثالثة حماور 
إطالق  برضورة  أوهلا؛  يتعلق  األهداف،  تلك  إىل  للوصول 
إمكانات مرص التصديرية كمحرك أسايس للنمو، بينام يتعلق 
فرص  وتوفري  املنافسة  قواعد  إرساء  بأمهية  الثاين؛  املحور 
النظر  بغض  القواعد  نفس  تواجه  بحيث  للرشكات  متكافئة 
الثالث؛  املحور  أما  اخلاص.  أو  العام  للقطاع  ملكيتها  عن 
للنهوض  فيه  االستثامر  وأمهية  البرشي  املال  برأس  فيتعلق 
باإلنتاجية، ولتزويد القوى العاملة باملهارات الالزمة ملامرسة 

النشاط االقتصادي عىل نحو أفضل.
أسايس  كمحرك  التصديرية  مرص  إمكانات  إطالق  أواًل- 

للنمو:
االقتصاد  واندماج  املرصية  الصادرات  أداء  خيص  فيام 
زيادة  بدوره  يتطلب  ذلك  فإن  العاملية،  األسواق  يف  املرصي 
أن  املتوقع  من  كان  حني  ففي  للصادرات.  التنافسية  القدرة 
ينعكس االنخفاض الكبري لقيمة اجلنيه املرصي بشكل إجيايب 
نتيجة  اخلاص  القطاع  نمو  وعىل  الصادرات،  حجم  عىل 
الصادرات  التي شهدهتا  الزيادة  إن  إال  التصدير،  التوسع يف 
غري النفطية ال تزال متواضعة، مما يشري إىل أن مرص مل تتمكن 
قيمة  يف  الكبري  اخلفض  هذا  من  كامل  بشكل  االستفادة  من 
عملتها وهو ما يعني أن املنتجات املرصية أصبحت أقل تكلفة 
بالنسبة للرشكاء التجاريني. ويف حماولة لفهم العوامل الرئيسية 

التي حالت دون حتقيق زيادة ملموسة يف حجم الصادرات، 
الفرتة  ينبغي معاجلتها يف  رئيسية  يتبني وجود ثالثة معوقات 

القادمة والعمل عىل تذليلها، وذلك عىل النحو التايل:
ذاته  1 - املحيل  اإلنتاج  هيكل  يف  يتمثل  األول؛  املعوق   

وطبيعته غري املواتية للتوسع يف التصدير؛ حيث ترتكز معظم 
التي   السلع  يف  وليس  التقليدية،  القطاعات  يف  الصادرات 
الزيادة  من  الرغم  وعىل  عليها.  العاملي  الطلب  بتنامي  تتميز 
التي حدثت عىل مدار العقود املاضية يف عدد املنتجات التي 
تتمتع فيها مرص بميزة نسبية، إال إن غالبية املنتجات ما زالت 
ومنتجات  الطبيعي،  والغاز  اخلام،  النفط  قطاعات  يف  ترتكز 
وجمموعات  واألسمدة،  الثمينة،  واملعادن  البرتول،  تكرير 
من املنتجات الزراعية، واملنسوجات، ومواد البناء. أما السلع 
يف  زيادة  تشهد  والتي  تطوًرا،  األكثر  التقنية  املكونات  ذات 
الطلب العاملي عليها، فعددها حمدود للغاية. ويكشف حتليل 
سلة الصادرات املرصية أن  قدرات مرص التنافسية زادت يف 
العاملي  الطلب  يف  انخفاًضا  تشهد  التي  املنتجات  من  الكثري 
والتبغ،  واألسمدة،  للقطن،  بالنسبة  احلال  هو  كام  عليها 
رابحة،  منتجات  بأهنا  وصفها  يمكن  لذا  الزيتية.  والبذور 

ولكنها يف القطاعات اخلارسة. 
أما املنتجات التي تشهد تسارع وترية الطلب العاملي عليها، 
والتي يمكن وصفها باملنتجات الرابحة يف القطاعات اآلخذة 
والزيوت  الكهربائية،  اآلالت  وتشمل  قليلة  فهي  النمو،  يف 
مثل؛  سلًعا  فإن  كذلك،  واخلرضوات.  والفواكه،  األساسية، 
تصديًرا  املنتجات  أكرب  ثاين  متثل  والتي  الكهربائية،  اآلالت 
العاملية  التجارة  من  مرص  نصيب  يزال  ال  فإنه  الوقود  بعد 
التنافسية  فيها ضعيًفا للغاية. لذا، فإن ترسيع مرص ملكاسبها 
لن يتحقق إال بالتوسع يف القطاعات، واملنتجات التي تشهد 

ارتفاًعا يف الطلب العاملي عليها. 
 املجموعة الثانية من املعوقات؛ تتمثل يف وجود حواجز  2 -

طريق  يف  عثرة  حجر  تقف  عديدة  مجركية  غري  وإجراءات 
مرص  إمكانات  تعرقل  ثم  ومن  التجارة،  وتنمية  تيسري 
اإلدارية  اإلجراءات  العوائق  هذه  وتتضمن  التصديرية. 
والفنية، فضاًل عن تدابري الصحة والصحة النباتية األخرى. 
هذه  أجلها  من  وضعت  التي  األصلية  لألهداف  أن  ورغم 
اإلجراءات مرشوعيتها، كتلك املتعلقة بحامية صحة اإلنسان 
لضامن  الفنية  االشرتاطات  إىل  باإلضافة  والنبات،  واحليوان 
للرسوم  التدرجيي  اإللغاء  إن  إال  وسالمته،  املنتج  جودة 
دافًعا  مثل  قد  التجارة  حترير  اتفاقيات  إطار  يف  اجلمركية 
حلامية  كوسيلة  اجلمركية  غري  اإلجراءات  الستخدام  للدول 
املفرط  ولالستخدام  اخلارجية.  املنافسة  من  املحيل  اإلنتاج 
الرشكات  قدرات  عىل  كبرًيا  سلبًيا  تأثرًيا  اإلجراءات  هلذه 
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نحو تعميق اإلصالح االقتصادي..اآلفاق والتحديات
من  عدًدا  السياق  هذا  تواجه يف  أن مرص  ويتبني  وإنتاجيتها. 
اإلجراءات غري اجلمركية املؤثرة واملتعلقة باالشرتاطات التي 
الكثري من الرشكات  إن  التجاريون؛ حيث  يفرضها الرشكاء 
تتمكن من مواصلة  – ال  منها  الصغرية  املصدرة - وخاصة 
التصدير بسبب التكاليف املرتتبة عىل تلك اإلجراءات، بينام 
بالسوق املحيل  إنتاجها  تبيع  تقوم الرشكات األخرى، والتي 
بتحميل هذه التكلفة اإلضافية عىل السعر النهائي للمستهلك. 
عىل  تأثريها  وتقييم  االشرتاطات،  تلك  حرص  ينبغي  لذا 
الصادرات، وتوجيه مفاوضات االتفاقيات التجارية يف املستقبل 
كذلك،  املتبادل.  واالعرتاف  بشأهنا  التنسيق  من  مزيد  نحو 
ينبغي اإلشارة إىل أن اإلجراءات اإلدارية والفنية التي تتعرض 
هلا الواردات املرصية تؤثر أيًضا بالسلب عىل الصادرات؛ نظًرا 
اخلام  املواد  من  الواردات  عىل  املحيل  لإلنتاج  الكبري  لالعتامد 
يمكن  العقبات  هذه  أن  الرغم  وعىل  الوسيطة.  واملستلزمات 
ال  إنه  إال  املستوردة،  السلع  عىل  الطلب  حتجيم  إىل  تؤدي  أن 
وتأثريه  التجاري،  العجز  منظور  من  فقط  إليها  النظر  ينبغي 
عىل احتياطيات النقد األجنبي بل يتعني إدراك تأثرياهتا السلبية 
كعقبة أمام قدرة الرشكات عىل املنافسة؛ حيث يسمح االسترياد 
يف كثري من األحيان للرشكات باحلصول عىل املعدات والسلع 
هلا  يتيح  كام  أقل،  بتكلفة  أو  األفضل  اجلودة  ذات  الوسيطة 

اكتساب املعرفة باملنتجات العاملية اجلديدة.
 لذا فإن العبء اإلداري واملايل الواقع عىل الرشكات نتيجة 
املعوقات يعد مرتفًعا للغاية، وينشأ هذا العبء بشكل  لتلك 
أسايس من تعقد وطول الوقت املستغرق الستخراج الوثائق 
املطلوبة، وارتفاع تكلفة إجراءات التخليص اجلمركي، وغياب 
بالسلع  املتعلقة  الفنية  اللوائح  وضوح  وعدم  املعلومات، 
املستوردة واملصدرة مما يمنح املسؤولني التنفيذيني القدرة عىل 
املساومة يف منح املوافقات والرتاخيص. كام يسهم االفتقار إىل 
املعاجلة اإللكرتونية يف عمليات التخليص اجلمركي يف تأخري 
ويفتح  تقديرية،  قرارات  الختاذ  املجال  ويفسح  اإلجراءات 
اهليئات  تعدد  أن  إىل  التنويه  املهم  ومن  الفساد.  أمام  الباب 
تتطلب  حيث  تعقيدها؛  من  يزيد  العملية  هذه  يف  املشاركة 
اجلامرك،  كمصلحة  اجلهات؛  من  العديد  تدخل  اإلجراءات 
الصادرات  عىل  للرقابة  العامة  واهليئة  املوانئ،  وسلطات 

والواردات، واألجهزة األمنية، وغريها. 
كام متثل قيود البنية التحتية حتديات إضافية، بام يف ذلك تلك 
املتعلقة بمنشآت التخزين والتربيد واالختبار، املحدودة أو غري 
تقييم  أثر كل تلك الصعوبات أن جاء  املناسبة. وقد كان من 
مرص متأخًرا يف مؤرش التجارة عرب احلدود الذي يصدره البنك 
الدويل؛ حيث احتلت املرتبة رقم 171 من بني 189 دولة يف 
عام 2018، كام تظهر تقديراهتا تدهوًرا واضًحا بمرور الوقت، 

وهو ما يضع مرص يف مركز مرتاجع خاصة عند مقارنتها ببلدان 
البلدان  من  وغريها  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة 

املنتمية لنفس الرشحية الدنيا من الدخل املتوسط. 
قلة  3 - يف  تتمثل  التصدير؛  معوقات  من  الثالثة  املجموعة   

وسائل الربط املكاين باألسواق العاملية، وضعف مرافق النقل 
موقعها  من  املثىل  االستفادة  من  مرص  متنع  والتي  املحلية، 
اإلقليمية  األسواق  من  العديد  من  وقرهبا  املتميز،  اجلغرايف 
البنية  إىل  تعريفاته  أبسط  يف  الربط  مفهوم  ويشري  والعاملية. 
التحتية واخلدمات اللوجستية التي تتيح للبضائع االنتقال من 
مناطق اإلنتاج إىل وجهتها النهائية ومنافذ التصدير، كام متكن 
املوانئ  الواردة من اخلارج من االنتقال بسهولة من  البضائع 
قنوات  خيص  وفيام  البالد.  داخل  النهائية  الوصول  نقطة  إىل 
بوسائل  نقلها  يتم  تقريًبا  السلع  مجيع  فإن  الداخلية،  النقل 
النقل الربي، بينام تظل السكك احلديدية يف الغالب خمصصة 
لنقل الركاب، ويظل إسهامها يف نقل البضائع من الصادرات 

والواردات ال ُيذكر. 
كذلك، فإن النقل النهري عرب النيل ال يزال غري مستغل إىل 
حد كبري. أما بالنسبة للخدمات اللوجستية اخلاصة بالتجارة، 
رقم 67 عىل  املرتبة  املجال يضعها يف  هذا  أداء مرص يف  فإن 
مستوى العامل من بني 160 بلًدا ُمدرج يف مؤرش أداء اخلدمات 
عن  تدهوًرا   2018 العام  يف  مرص  سجلت  كام  اللوجستية، 
مؤرش  ويساهم  املؤرش.  مكونات  مجيع  يف  السابقة  السنوات 
اللوجستي  األداء  عن  ملحة  تقديم  يف  اللوجستية  اخلدمات 
للبلدان بام يف ذلك معلومات عن الوقت، والتكلفة، وجودة 
البنية التحتية، وأداء اخلدمات األساسية، وسهولة إجراءات 
التخليص التجاري. ومن بني املكونات الستة للمؤرش، فإن 
مرص تعاين بشكل أخص من مشكالت يف اجلامرك، والتتبع، 
والتعقب، والشحنات الدولية. لذا، فإن تعزيز قنوات الربط 
بالكفاءة  تتسم  التي  اللوجستية  باخلدمات  ودعمها  املختلفة 
من  وتقلل  سهولة،  أكثر  بصورة  البضائع  نقل  من  ستمكنها 
نمو  عىل  إجياًبا  وينعكس  التجارة،  يعزز  مما  والفاقد،  التكلفة 

النشاط االقتصادي، وفرص العمل. 
متكافئة  فرص  وتوفري  املنافسة  قواعد  إرساء  ثانًيا- 

للرشكات:
وإذا ما انتقلنا إىل املحور الثاين الذي ينبغي العمل عليه يف 
الفرتة القادمة، فهو يتعلق بأمهية إرساء قواعد عادلة وشفافة 
للمنافسة ملا هلا من تأثري إجيايب عىل النمو االقتصادي املستدام؛ 
وذلك من خالل دفع االستثامرات وتشجيع مسامهة القطاع 
اخلاص يف النشاط االقتصادي، وخلق فرص العمل. كام أن 
جديدة  رشكات  ظهور  لتسهيل  فعالة  كآلية  تعمل  املنافسة 
كفاءة  أكثر  بشكل  العمل  عىل  القائمة  الرشكات  ولدفع 
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صالح  يف  النهاية  يف  يصب  مما  استمرارها،  عىل  للحفاظ 
املستهلك واالقتصاد بشكٍل عام. لذا فإن الوصول إىل إطار 
أكثر فعالية لسياسة املنافسة يف مرص يعد من األولويات التي 

ينبغي الرتكيز عليها يف الفرتة القادمة. 
ويعتمد هذا اإلطار الفعال عىل ثالث ركائز أساسية تتكامل 
للمنافسة،  الداعمة  والقوانني  اللوائح  وتشمل؛  بينها  فيام 
ككل،  االقتصاد  نطاق  عىل  املنافسة  لقانون  الفعال  والتطبيق 
بني  التنافيس  احلياد  تضمن  التي  التدابري  أيًضا  تتضمن  كام 
الرشكات بحيث تواجه نفس جمموعة القواعد بغض النظر عن 
ملكيتها ألي من القطاعني العام أو اخلاص أو بني الرشكات 
قواعد  إىل  االفتقار  إن  حيث  القطاع.  نفس  داخل  املختلفة 
وظروف متكافئة للنشاط االقتصادي، واإلجراءات اإلدارية، 
يؤثر  التمويل، وغريها  الرضيبية، واحلصول عىل  واملعامالت 
سلًبا عىل كفاءة ختصيص املوارد االقتصادية. باإلضافة إىل أمهية 
فيام خيص اإلصالحات  الدولة  به  تقوم  أن  الذي جيب  الدور 

اإلدارية، ويمكن توضيح تلك الركائز عىل النحو التايل:
كان  1 - الترشيعي؛ حيث  اإلطار  تتمثل يف  األوىل؛  الركيزة   

صدور قانون املنافسة يف مرص عام 2005، إىل جانب إنشاء 
بمثابة  االحتكارية  املامرسات  ومنع  املنافسة  محاية  جهاز 
تم  كام  احلرة.  املنافسة  قواعد  تطبيق  نحو  أولية  خطوات 
تعزيز صالحيات اجلهاز من خالل التعديالت التي أدخلت 
مجيع  عىل  القانون  أحكام  وتنطبق   .2014 عام  القانون  عىل 
القطاعات، واألشخاص، والكيانات االقتصادية بام يف ذلك 
اهلام  الدور  من  الرغم  عىل  لكنه  للدولة.  اململوكة  الرشكات 
الذي تلعبه قواعد املنافسة يف دعم تنمية القطاع اخلاص، إال 
إن درجة املنافسة يف األسواق املرصية ال تزال ضعيفة؛ حيث 
حيث  من  دولة   137 أصل  من   88 رقم  املرتبة  مرص  حتتل 
مؤرش  يف   115 رقم  املرتبة  وحتتل  املحلية،  املنافسة  درجة 
سياسات مكافحة االحتكار. وتشري الدراسات االستقصائية 
املصالح،  جمموعات  وجود  أن  إىل  األعامل  بمخاطر  املتعلقة 
واملامرسات غري العادلة يف مرص يعد من أعىل املخاطر املتعلقة 
بقواعد املنافسة بالنسبة للرشكات، مما يرض بحوافز االستثامر.

 الركيزة الثانية؛ تتمثل يف رضورة اإلشارة إىل الدور اهلام  2 -
ومشجعة؛  سليمة  تنافسية  بيئة  خلق  عىل  العمل  يف  للدولة 
لدورها  وأيًضا  العامة،  للسياسات  صانع  بصفتها  وذلك 
لدورها  باإلضافة  لألعامل،  جاذب  مناخ  خلق  يف  املحوري 
الطاقة،  قطاعي  مثل؛  اهلامة  القطاعات  بعض  يف  التنظيمي 
اهلامة  األدوار  بتلك  الدولة  قيام  إن  حيث  واالتصاالت. 
يستثمر  لكي  اخلاص  للقطاع  املجال  يفسح  وفاعلية  بكفاءة 
وينمو كام حيد من االحتياج إىل مشاركتها كفاعل اقتصادي، 
ومن ثم يسمح بتوجيه مواردها إىل القطاعات االسرتاتيجية، 

واالجتامعية، واحليوية. 
الدولة  3 - دور  إىل  اإلشارة  أمهية  يف  تتمثل  الثالثة؛  الركيزة   

املجاالت  يف  اإلدارية  باإلصالحات  القيام  يف  املحوري 
واجلامرك،  احلكومية،  اخلدمات  ذلك  يف  بام  الرئيسية 
والرضائب، والتأمني االجتامعي، وهو ما ينعكس إجياًبا عىل 

االستثامر، والنمو االقتصادي بشكٍل عام.
ثالًثا- االستثامر يف رأس املال البرشي:

فإن املحور الثالث من أولويات اإلصالح يف الفرتة القادمة 
باعتباره  البرشي  املال  ينبغي أن يركز عىل االستثامر يف رأس 
اهلدف األهم الذي ال تستقيم بدونه أي إصالحات أخرى. 
ويبدأ ذلك االهتامم بزيادة اإلنفاق العام عىل الصحة والتعليم 
عىل  لإلنفاق  فبالنسبة  املهني.  والتدريب  العلمي  والبحث 
منخفًضا  يعد  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  والصحة  التعليم  قطاعي 
فمن  لذا،  األخرى.  بالبلدان  ومقارنة  باالحتياجات،  مقارنة 
من  املتحققة  املالية  الوفورات  من  جزء  استخدام  املمكن 
خفض اإلنفاق عىل دعم الطاقة، وزيادة اإليرادات الرضيبية 
يف زيادة اإلنفاق عىل هذين القطاعني حتديًدا. ويمكن التنويه 
إىل إنه عىل الرغم من أمهية زيادة املوارد املخصصة لدعم رأس 
املال البرشي، إال إنه جيب االنتباه إىل أن جمرد زيادة اإلنفاق 
عىل التعليم، والصحة - مع إنه إجراء رضوري - إال إنه غري 
كاف لتحقيق النتيجة املرجوة، ولن يسهم وحده يف النهوض 

بشكل ملموس بمستوى اخلدمة املقدمة. 
فعملية حتديد املخصصات يف املوازنة العامة للدولة تتم عىل 
أساس املخصصات التارخيية؛ حيث يعاين القطاعان – التعليم 
والصحة - أيًضا من عدم الكفاءة يف ختصيص املوارد، وغياب 
وكذلك  األموال،  ختصيص  أساسها  عىل  يتم  التي  املقاييس 
معايري املساءلة. فبالنسبة لقطاع التعليم، فعىل الرغم من رشوع 
احلكومة املرصية بالفعل يف تنفيذ إصالح كبري يف قطاع التعليم 
لإلصالح  األساسية   االسرتاتيجية  إن  إال   ،2018 عام  منذ 
جيب أن تضمن ختصيص املوارد بطريقة هتدف إىل حتسني نتائج 
التعليم والتعلم. فإذا مل يتحقق ذلك، فإن سوق العمل سيظل 

يعاين من عدم مالءمة املهارات ملتطلبات سوق العمل. 
مازال  اإلصالح  طريق  إن  القول  يمكن  سبق  ملا  وإمجااًل 
طوياًل، وشاًقا وحيتاج إىل االستمرارية. خاصة وأن االفتقار 
إىل اإلصالحات يف املجاالت الثالثة التي سبق اإلشارة إليها، 
قدرة  من  احلد  يف  تسبب  قد  طويلة،  زمنية  فرتات  مدار  عىل 
ومن  االقتصادية.  إلمكاناهتا  الكامل  االستغالل  عىل  مرص 
رهن  يعد  اهليكلية  اإلصالحات  مرحلة  إىل  االنتقال  فإن  ثم 
االستدامة  وحتقيق  الكلية،  التوازنات  استقرار  عىل  احلفاظ 

املالية كرشط أسايس لظهور ثامر اإلصالح.



8

نحو تعميق اإلصالح االقتصادي..اآلفاق والتحديات

ترتكز برامج اإلصالح االقتصادي عىل ثالثة حماور رئيسية، 
واإلصالح  املايل،  واإلصالح  النقدي،  اإلصالح  وهي؛ 
تواجه  عندما  صياغتها  إىل  الدول  تلجأ  والتي  اهليكيل، 
واملالية  النقدية  اإلصالحات  وتأيت  اقتصادية،  اختالالت 
اهليكيل  اإلصالح  يصاغ  بينام  الكيل،  االقتصاد  مستوى  عىل 
خصوصيته  قطاع  لكل  إن  حيث  القطاعي؛  املستوى  عىل 
اهليكلية  اإلصالحات  أصبحت  ولقد  والترشيعية،  املؤسسية 
طرأت  التي  اجلذرية  التحوالت  ملواجهة  ملحة  رضورة 
مؤخًرا عىل االقتصاد العاملي من إجراءات محائية، وسياسات 
جتارية انغالقية. وتعود أمهية اإلصالح اهليكيل يف القطاعات 
تقف حائاًل دون  التي  العقبات  إزالة  إسهامه يف  إىل  املختلفة 
عىل  الدول  يضع  مما  قطاع،  بأي  الكامنة  الطاقات  إطالق 
يف  واألطول  األصعب  يعد  دائاًم  لكنه  مستدامة،  تنمية  مسار 
صياغة  اهليكيل  اإلصالح  برامج  نجاح  يستدعي  كام  حتقيقه، 
املرجوة،  األهداف  إعالن  يتضمن  العامة  للسياسات  إطار 
أنه  األهداف، فضاًل عن  لتحقيق هذه  املطلوبة  واإلجراءات 
ومتابعة  وإعالن  الصلة،  ذات  األطراف  كافة  توافق  يتطلب 
فقد  ملرص  وبالنسبة  كاملة.  بشفافية  العامة  السياسات  إطار 
أطلقت يف عام 2016 برناجًما طموًحا لإلصالح االقتصادي 
تضمن حماور نقدية ومالية، وتم وضعه بالتعاون مع صندوق 
اختالالت  ملعاجلة  أخرى؛  دولية  ومؤسسات  الدويل  النقد 
فرص  وخلق  االحتوائي،  النمو  وتشجيع  الكيل،  االقتصاد 

العمل. 
أهم  من  العربية  مرص  مجهورية  يف  السياحة  قطاع  ويعد 
من   %15 يمثل  حيث  نمًوا  االقتصادية وأرسعها  القطاعات 
الصناعات  من  العديد  مع  ويتشابك  اإلمجايل،  املحيل  الناتج 
مبارشة  عمل  فرص  توفري  يف  يسهم  فهو  ثم  ومن  املكملة، 

)2مليون فرصة( وغري مبارشة )1.9 مليون فرصة(؛ وذلك 
بإمجايل 4 مليون فرصة عمل متثل حوايل 12.6% من إمجايل 
القوى العاملة. مما جيعل صناعة السياحة قادرة عىل املسامهة 
األممية  األهداف  مع  يتوافق  بام  االحتوائي،  النمو  تعزيز  يف 

السبعة عرش.
)رسم توضيحي 1(

برنامج اإلصالح اهليكيل لتطوير قطاع السياحة: 
لقد تعرض قطاع السياحة املرصي خالل السنوات السابقة 
للعديد من الصدمات، واعتمدت صناعة القرار خالهلا عىل 
سياسة رد الفعل، وليس اختاذ سياسات وإجراءات استباقية 
عكفت  لذا  القطاع؛  يف  الكامنة  الطاقات  إطالق  إىل  تؤدي 
وزارة السياحة عىل صياغة برنامج اإلصالح اهليكيل لتطوير 
األطراف  كافة  بالتعاون مع  يناير 2018  منذ  السياحة  قطاع 

برنامج اإلصالح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة: إمكانات وآفاق
 أ. د.  رانيا املشاط

وزيرة السياحة
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امللف املرصي - العدد  63 - نوفمرب  ٢٠١٩
لة من احلكومة املرصية، والقطاع اخلاص الذي يمثل  ذات الصِّ
98% من أنشطة القطاع، وقامت وزارة السياحة بتدشينه من 

جملس النواب املرصي يف شهر نوفمرب 2018.
وقد حرصت وزارة السياحة عىل أن يكون الربنامج إطاًرا 
للسياسات العامة، بحيث يتضمن أهداًفا واضحة، وإجراءات 
لتنفيذها. وإعاماًل ملبدأ الشفافية واملتابعة قامت الوزارة بنرشه 
باللغتني العربية واإلنجليزية عىل موقع الوزارة، باإلضافة إىل 
نرش تقرير املتابعة رقم )1( لربنامج اإلصالح اهليكيل لتطوير 

قطاع السياحة يف شهر سبتمرب 2019.
عليها  توافق  شاملة  رؤية  الربنامج  تضمن  مرة  وألول 
القطاع السياحي بأكمله وهي؛ حتقيق تنمية سياحية مستدامة 
رفع  إىل  وتنفيذ إصالحات هيكلية هتدف  من خالل صياغة 
مع  وتتامشى  املرصي،  السياحة  لقطاع  التنافسية  القدرة 
االجتاهات العاملية، والتي ينبثق منها اهلدف األشمل لربنامج 
اإلصالح اهليكيل لتطوير قطاع السياحة وهو؛ توظيف واحد 
عىل األقل من كل أرسة مرصية يف قطاع السياحة واألنشطة 
املرتبطة به. وللسـياحة القـدرة عىل املسـامهة بصورة مبارشة 
 UN- املستدامة  للتنمية  األممية  األهداف  يف  مبارشة  غري  أو 
Sustainable Development Goals، وقد أدرجت 
برنامج  حماور  ضمن  عرش  السبعة  األهداف  السياحة  وزارة 
املثال  سبيل  وعىل  السياحة،  قطاع  لتطوير  اهليكيل  اإلصالح 
وليس احلرص؛ اهلدف رقم)5( املساواة بني اجلنسني، واهلدف 
واهلدف  واملوثوقة،  واحلديثة  املستدامة  الطاقة   )7( رقم 
رقم)9(  واهلدف  االقتصاد،  ونمو  الالئق  العمل   )8( رقم 
الصناعة واالبتكار، واهلدف رقم)12( االستهالك واإلنتاج 
واهلدف  املاء،  حتت  احلياة  رقم)14(  واهلدف  املسئوالن، 

رقم)17( عقد الرشاكات لتحقيق األهداف. 
)رسم توضيحي 2(

ويرتكز برنامج اإلصالح اهليكيل لتطوير قطاع السياحة عىل 
واإلصالح  املؤسيس،  اإلصالح  وهي؛  رئيسية،  حماور  مخسة 

وتطوير  والتنشيط،  الرتويج  آليات  وحتديث  الترشيعي، 
التحتية واالستثامر، ومواكبة االجتاهات احلديثة عاملًيا،  البنية 
األهداف  لتحقيق  تنفيذية  مصفوفة  بوضع  الوزارة  وقامت 
املوضوعة لكل حمور من املحاور اخلمسة؛ وذلك بالتنسيق مع 

الوزارات املختلفة، ومع القطاع اخلاص.
 )رسم توضيحي 3(

وقد حظي برنامج اإلصالح اهليكيل لتطوير قطاع السياحة 
منظمة  وقامت  السياسية، واحلكومة،  القيادة  من؛  بدعم كل 
الرئيس عبدالفتاح السييس درًعا من  العاملية بإهداء  السياحة 
املنظمة؛ تقديًرا منها لدعمه الفعال للسياحة من خالل إطالق 
برنامج اإلصالح اهليكيل لتطوير قطاع السياحة، وإسهامه يف 

اسرتاتيجية 2030 للتنمية املستدامة يف مارس 2019.
لعام 2019  الدولية  الريادة  كام حصلت مرص عىل جائزة 
 World Travel andمن املجلس الدويل للسياحة والسفر
Tourism Council، والتي تقدم تقديًرا حلكومات الدول 
بالدهم،  يف  السياحة  بقطاع  للنهوض  املبذول  اجلهد  عىل 
التنمية  إىل  تؤدي  أن  شأهنا  من  التي  السياسات  وصياغة 
السياحية، مما هييئ بيئة العمل التي تدفع القطاع اخلاص ملزيد 
من العمل واالستثامر، وقامت العديد من املؤسسات الدولية 
قطاع  لتطوير  اهليكيل  اإلصالح  بربنامج  باإلشادة  الكربى 

السياحة، وتقديمه كنموذج حيتذى به يف الدول األخرى.
فإنه  العاملي،  االقتصاد  يف  السياحة  قطاع  ألمهية  وبالنسبة 
الدول؛  اقتصاديات  دعم  يف  لدوره  عاملًيا  كبرية  أمهية  حيتل 
السياحة معدالت نمو االقتصاد  النمو يف قطاع  حيث جتاوز 
عام   %3.9 السياحة  قطاع  يف  النمو  معدل  وبلغ  العاملي، 
العاملي  اإلمجايل  املحيل  الناتج  نمو  معدل  بلغ  بينام   ،2018
وحققت  العاملية،  السياحة  ملنظمة  وفًقا  العام  لنفس   %3.2
ختطى  متزايًدا  سنوًيا  نمًوا  الدويل  والسفر  السياحة  حركة 
الزيادة  خلفية  عىل  وذلك  2018؛  عام  يف  التارخيي  املتوسط 
األسواق  يف  الوسطى  للطبقات  السفر  حركة  يف  املتنامية 
السعرية،  التكنولوجي والتنافسية  التقدم  الناشئة، فضاًل عن 
باإلضافة إىل  رفع قيود تأشريات الدخول للعديد من املقاصد 

السياحية حول العامل.
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 )رسم توضيحي 4(

إىل  العاملية  السياحة  منظمة  عن  الصادرة  البيانات  وتشري 
 1.4 لتبلغ  الدوليني  املسافرين  حركة  يف   %6 بلغت  زيادة 
السياحية  الصادرات  حققت  كام  أمريكي،  دوالر  مليار 
حول العامل ما يقرب من 1.7 تريليون دوالر أمريكي للسنة 
التوايل بنمو قدره حوايل 4%، وهو ما يعد أعىل  السابعة عىل 
فقط،   %3 سجل  والذي  عاملًيا،  البضائع  صادرات  نمو  من  
حيث  وتريته؛  دولًيا  الوافدة  السياحة  تدفقات  نمو  واستعاد 
سجلت تلك التدفقات زيادة قدرها حوايل 4% خالل الربع 
املايض،  العام  من  ذاهتا  بالفرتة  مقارنة   2019 لعام  األول 
فضاًل عن ذلك ُتعد السياحة صناعة خدمية تشكل 10% من 
إمجايل الناتج املحيل العاملي، ومتثل السياحة 7% من صادرات 
العامل بإمجايل حوايل 1.4 تريليون دوالر من الصادرات لعام 
اخلدمية  الصادرات  من   %30 متثل  أهنا  عن  فضاًل   ،2018
عاملًيا، باإلضافة إىل أهنا توفر 1 من كل 10 فرص عمل حول 
العامل، وفقًا ملا أوردته تقارير املجلس الدويل للسياحة والسفر.
هو  دائاًم  يكون  اهليكيل  اإلصالح  فإن  وأرشنا  سبق  كام 
الدول  يضع  النهاية  يف  لكنه  حتقيقه،  يف  واألطول  األصعب 
تقف حائاًل  التي  العقبات  ويزيل  تنمية مستدامة،  عىل مسار 
به  تقوم  ما  وهذا  قطاع،  بأي  الكامنة  الطاقات  إطالق  أمام 
وزارة السياحة، لتساهم يف تنفيذ اسرتاتيجية التنمية املستدامة 
القطاعات  أهم  من  واحد  خالل  من   2030 مرص  رؤية   –
االقتصادية يف مجهورية مرص العربية، وفيام ييل نستعرض أهم 

حماور برنامج اإلصالح اهليكيل لتطوير قطاع السياحة.
املحور األول- اإلصالح املؤسيس:

مقدمتها  يف  تأيت  عمل  ملفات  عدة  املحور  هذا  يشمل 
منظومة  وحتديث  تطوير  إىل  هتدف  والتي  اإلدارية،  اهليكلة 
تتامشى  والتي  املطلوبة،  واجلودة  الكفاءة  حيقق  بام  العمل 
العنرص  كفاءة  ورفع  السياحة،  لقطاع  املأمول  التطوير  مع 
البرشي الذي  تسعى الوزارة من خالله إىل بناء عنرص برشي 
واملهني  الفني  التدريب  عرب  السياحة  قطاع  خلدمة  مؤهل 

املؤسيس، فضاًل عن برامج حتفيز الطريان التي تقوم الوزارة 
تساهم  خمتلفة  برامج  عىل  واإلرشاف  بإطالق،  خالهلا   من 
والقضاء  مستدام،  بشكل  الوافدة  السياحة  حركة  نمو  يف 
السياحية  باملقاصد  أسوة  السعرية  التنافسية  انخفاض  عىل 
يعيد  الذي  الدولية  العالقات  ملف  جانب  إىل  هذا  املنافسة، 
صياغة وتطوير العالقات مع املؤسسات الدولية واالستعانة 
باخلربات الدولية، باإلضافة إىل تطوير اإلحصاءات السياحية 
بتوصيف وقياس مكونات  تقوم  التي  الفرعية-  -احلسابات 
الوطني  االقتصاد  يف  ومسامهته  السياحي  النشاط  وهيكل 

لتوفري قاعدة بيانات سياحية شاملة وتفصيلية.
كفاءة  ورفع  البرشى  العنرص  يف  االستثامر  خيص  وفيام 
العاملني بالقطاع، وهو ما نطلق عليه )حتسنيSoftware(؛ 
وذلك  من خالل التدريب الفني، واملهني، واملؤسيس لتعزيز 
مستوى اخلدمة السياحية املقدمة فقد نجحت مساعي وزارة 
السياحة يف إمتام تدريب عدد من العاملني بالفنادق، ومديرو 
وسالمة  الصحة،  جماالت؛  يف  الفنادق  ومديرو  األقسام، 
واملرشوبات،  واألغذية  والتحضري،  والتجهيز  الغذاء، 
الداخيل،  واإلرشاف  األولية،  واإلسعافات  واإلنقاذ 
من  عدد  تدريب  تم  كام  الطهو،  وفنون  األمامية،  واملكاتب 
الفنيني  واملديرين  والسنوركل،  الغوص،  ومرشدي  مدريب 
ملراكز الغوص واليخوت وأطقم خيوت السفاري يف جماالت 

التوعية البيئية والتوعية بالتعامل مع أسامك القرش.
سوق  باحتياجات  التعليمية  املناهج  ربط  خيص  فيام  أما 
هبدف  السياحة  أخالقيات  تطبيق  عىل  والعمل  العمل، 
وزارة  أنجزت  فقد  القادمة،  لألجيال  السياحي  الوعي  رفع 
التعليم  بمدارس  الدراسية  املناهج  مجيع  مراجعة  السياحة 
تطوير  مرشوع  مع  بالتعاون  والسياحي  والفندقي  الفني 
يتم  السياحية؛ حيث  للغرف  الفني واالحتاد املرصي  التعليم 
السياحي  الفني  التعليم  مناهج  حتديث  من  االنتهاء  حالًيًا 
اخلاص  القطاع  وممثيل  التعليم  تطوير  مرشوع  مع  بالتعاون 
املدارس  إدراج  املختصة، باإلضافة إىل  السياحية  الغرف  من 
التابعة  التكنولوجية  املدارس  منظومة  الفنية ضمن  السياحية 

للوزارة بمشاركة القطاع اخلاص.
وفيام يتعلق بأخالقيات السياحة فقد تم إعداد بروتوكول 
تعاون بني وزارة السياحة ووزارة الرتبية والتعليم، والتعليم 
الفني لتنمية الوعي السياحي املجتمعي من خالل إدراج مادة 
عن أخالقيات السياحة لغرس تلك القيم يف طلبة املدارس يف 
مراحل التعليم األسايس، وأيًضا من خالل تدشني مسابقات 
فنية متنوعة بني الطالب يكتسبون من خالهلا مهارات وفنون 
التعامل مع السائحني خللق جيل لديه الوعي بأمهية السياحة؛ 
الذي  السياحة  ألخالقيات  العاملي  امليثاق  ضوء  يف  وذلك 

أقرته منظمة السياحة العاملية. 
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)رسم توضيحي 5(

املؤسسات  العالقات مع  وبالنسبة إلعادة صياغة وتطوير 
وزارة  اختذت  فقد  الدولية  باخلربات  واالستعانة  الدولية، 
بام  اإلصالح  حماور  حتقيق  هبدف  تنفيذية  خطوات  السياحة 
السياحة  العاملية؛ حيث ركزت وزارة  يتامشى مع االجتاهات 
منظمة  مع  املستمر  والتنسيق  والفعال،  الدائم  التواصل  عىل 
السياحة العاملية، واملجلس الدويل للسياحة والسفر، ومنتدى 
جانب  إىل  الدولية،  التمويل  ومؤسسة  العاملي،  االقتصاد 
يف  والتعاون  اخلربات  لتبادل  وذلك  العاملية؛  التجارة  منظمة 
جماالت التنمية السياحية املستدامة، وهو ما يعترب أحد حماور 

برنامج اإلصالح اهليكيل لتطوير قطاع السياحة يف مرص.
وجتدر اإلشارة إىل إن الرشاكة من أجل التنمية تعد حجر 
السياحة  إمكانيات  إطالق  خالهلا  من  يمكن  التي  الزاوية 
قطاع  أمهية  من  الرغم  وعىل  املستدامة،  للتنمية  كمحفز 
إن  إال  قبل  من  تطرقنا  كام  العاملي  االقتصاد  يف  السياحة 
نصيب هذا القطاع  يف تقارير ومناقشات املؤسسات الدولية 
يتعدى سوى سطر يف جداول ميزان  الدول األعضاء ال  مع 
اإلنامئية  املساعدات  نصيب  يتجاوز  ومل  هذا  املدفوعات، 
الرسمية لقطاع السياحة يف التمويل عاملًيا أكثر من %0.09 

يف الفرتة بني 2012 و 2017، وهو ما يعد متواضًعا للغاية 
مقارنة بأمهية القطاع ومسامهته يف االقتصاد العاملي، ويف هذا 
منظمة  مع  وتنسق  املرصية،  السياحة  وزارة  تتعاون  الصدد، 
منصات  لبناء  الدولية  التمويل  ومؤسسات  العاملية  السياحة 
النمو  عىل  السياحة  قطاع  تأثري  لتعزيز  ودولية  حملية  حوار 
ألچندة  وفًقا  عمل  فرص  وخلق  ودولًيا،  حملًيا  االقتصادي 

2030 للتنمية املستدامة.
 وقد قامت وزارة السياحة بنقل هذه الرسالة إىل اجتامعات 
يف صندوق النقد الدويل بالواليات املتحدة األمريكية، نوقش 
السياسات  أطر  تطبيق  ورضورة  السياحة،  قطاع  أمهية  فيها 
العامة عىل الصعيدين املحىل والدويل؛ لزيادة القدرة التنافسية 
االقتصادي  النمو  يف  مكاسب  وحتقيق  السياحة،  لقطاع 

والتوظيف.
املحور الثاين- اإلصالح الترشيعي:

عانى القطاع اخلاص فيام سبق من عدم وجود قوى منتخبة 
وممثلة له؛ نظًرا لغياب جمالس إدارات منتخبة، عىل الرغم من 

إنه يمثل  حوايل 98% من قطاع السياحة املرصي.
اإلجراءات  السياحة  وزارة  اختذت  الصدد،  هذا  ويف 
التنفيذية الالزمة لعقد انتخابات جمالس إدارة الغرف السياحية 
واحتاداهتا، وهي متثل اخلطوة األوىل لإلصالح الترشيعي، ويف 
إطار الوصول إىل صيغة هنائية توافقية للتعديالت الالزمة عىل 
بتاريخ 30 أغسطس  القرار رقم )520(  الالئحة تم إصدار 
للغرف  املشرتكة  الالئحة  أحكام  بعض  بتعديل   2018
املواد  عىل  فيها  الطرفان  تغلب  حيث  واحتادها؛  السياحية 
اخلالفية التي كانت حتول دون إمتام نجاح العملية االنتخابية، 
جمالس  النتخابات  الدعوة  بشأن  وزاري  قرار  إصدار  تم  ثم 
املرصي  االحتاد  لدى  ومندوبيتها  السياحية  الغرف  إدارات 
منذ  مرة  االنتخابات ألول  تم عقد  السياحية؛ حيث  للغرف 

مخس سنوات بنجاح.
فإن  السياحة،  لقطاع  الترشيعي  اإلصالح  خيص  فيام  أما 
عىل  الوقوف  عىل  الراهن  الوقت  يف  تعكف  السياحة  وزارة 
التفاصيل اخلاصة بالقوانني واللوائح املنظمة للقطاع، وإعداد 
تأخذ  أن  بشأهنا، عىل  والتباحث  الالزمة  القانونية  املسودات 
يف االعتبار املعايري العاملية للقوانني املنظمة للسياحة، ويف هذا 
العاملية ومنظمة  التجارة  منظمة  مع  التواصل  تم  فقد  الصدد 
السياحة العاملية؛ لبحث مسامهتهام الفنية يف إنجاز مسودات 

قانون السياحة املرصية.
املحور الثالث- الرتويج والتنشيط:

وحتديث  الرتويج  منصات  لتنويع  السياحة  وزارة  تسعى 
وغري  معارصة  بصورة  لتقديمها  ملرص؛  التسويق  آليات 
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نحو تعميق اإلصالح االقتصادي..اآلفاق والتحديات
الرشاكات  تفاصيل  عن  السياحة  وزارة  أعلنت  وقد  نمطية، 
مؤسسات  مع  عليها  بالتعاقد  الوزارة  قامت  التي  الدولية 
ترويج وتسويق عاملية متخصصة يف جماالت متعددة لتكتمل 
املؤسسات؛  هذه  وتتضمن  والتنشيط،  الرتويج  حمور  عنارص 
 CNN العاملية، وشبكة Beautiful Destination رشكة
 Discovery ومؤسسة  الصينية،   Ctrip ورشكة  العاملية، 
ورشكة  العاملية،   Expedia إكسبيديا  وجمموعة  العاملية، 
Isobar؛ حيث إن إضافة الرشاكة مع الرشكة الصينيية  من 
شأنه زيادة التدفقات السياحية من الصني، والتي تعترب أكرب 

مصدري السياحة يف العامل.
  )رسم توضيحي 6(

بصورة  ملرص  للرتويج  متعددة  رشاكات  إقامة  ويساهم  
االستعانة  خالل  من  املرونة  من  املزيد  حتقيق  يف  جديدة 
املحتوى  وتطويع  احلديثة،  التسويقية  واألساليب  بالتقنيات، 
التسويقي؛ ليتالءم مع كل سوق سياحي عىل حدة، ويساهم 
الرتوجيية  احلمالت  وجيعل  جديدة،  سياحية  أسواق  فتح  يف 

أكثر فاعلية يف األسواق املستهدفة.
رئيسية،  عنارص  ثالثة  ملرص  الرتوجيية  احلملة  وتتضمن 
People- املرصي  الشعب  عىل  الضوء  إلقاء  وهي؛ 
االستقبال،  حسن  من  به  يتمتع  ما  إلبراز   to-People
حدة  عىل  سياحي  مقصد  لكل  والرتويج  الضيافة،  وكرم 
Branding by Destination؛ إلبراز  ما تتمتع به مرص 
الفريدة، إىل جانب الرتويج  من تنوع يف مقاصدها السياحية 
GEM 2020. وتستهدف  الكبري  الفتتاح املتحف املرصي 
جذب  ذكرها  السالف  الرشاكات  إقامة  من  السياحة  وزارة 
لقطاع  التنافسية  القدرة  ورفع  السائحني،  من  خمتلفة  رشائح 

السياحة املرصي، وتنفيذ عنارص احلملة الرتوجيية.

ويف إطار حرص الوزارة عىل انتهاج آليات الرتويج احلديثة 
وبشكل  بحرفية،  االجتامعي  التواصل  منصات  واستخدام 
املختلفة  الرشائح  تفاعاًل مع  و  انتشاًرا،  األكثر  مستمر كوهنا 
السياحة عدًدا  استضافت وزارة  فقد  واملسافرين،  للسائحني 
االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  واملؤثرين  املدونني  من 
العامل  قارات  خمتلف  من  والسفر  السياحة  يف  واملتخصصني 
عنها  والكتابة  الصور  لنرش  أسبوع  ملدة  مرص  إىل  زيارة  يف 
يتابعها  والتي  هبم،  اخلاصة  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل 

املاليني.
عىل  الوزارة  ركزت  الدولية  السياحية  املعارض  جمال  ويف 
القصوى  لالستفادة  الدولية  املعارض  يف  التواجد  حتسني 
الكم .  الكيف، وليس  الرتكيز عىل  الرتوجيية مع  من فرصها 
واملنصات  التفاعلية،  التكنولوجيا  فنون  استخدام  تم  كذلك 
اجتاهات  مع  بالتوافق  املرصية  األجنحة  تصميم  يف  الرقمية 
التسويق الدولية، وشملت تكنولوجيات العرض، والتفاعل 
اهلولوجرام،  تكنولوجيا  من؛  كاًل  مرة  ألول  املستخدمة 
املدمج؛  والواقع  االفرتايض،  والواقع  التفاعلية،  والشاشات 
وذلك هبدف إبراز مرص كدولة حيوية، ومعارصة. وتم ايضًا 
توحيد الرسائل الرتوجيية املطلوب توصيلها للخارج، ونرش 
األخبار اإلجيابية من خالل وسائل اإلعالم الدولية. وقد تم 
الفهم  وعىل  الرتوجيية،  األولويات  عىل  بناء  الرسائل  حتديد 
العلمي للتغريات يف الصورة الذهنية عند السائحني عن مرص 

يف كل سوق عىل حدة.
املحور الرابع- البنية التحتية واالستثامر:

لتصنيف  اجلديدة  املعايري  عن  السياحة  وزارة  أعلنت 
ألول   ،New Hospitality Criteria املرصية  الفنادق 
مرة منذ عام 2006؛ وذلك بعد حتديثها بالتعاون مع منظمة 
الوزارة  الفندقية، ووضعت  املنشآت  العاملية وغرفة  السياحة 
 )Hardware نصب أعينها رفع كفاءة البنية التحتية )حتسني
مثيالهتا  لتنافس  الفندقية  وخاصة  السياحية،  للمنشآت 

العاملية.
السياحية  املقومات  واستغالل  املستدامة  التنمية  إطار  ويف 
وتلبية احتياجات السوق ومتطلبات السائحني فقد تم ألول 
ضوء  يف  وذلك  لإلقامة؛  جديدة  سياحية  أنامط  إضافة  مرة 
والطلب  عاملًيا  السياحة  صناعة  عىل  طرأت  التي  التغريات 
املتزايد عىل مثل هذه األنامط واملتمثلة يف الذهبيات، والفنادق 
الفندقية  والشقق   ،  Eco lodges باسم،   واملعروفة  البيئية 
عن  فضاًل  أوتيل،  والبوتيك   ،  Apartment Hotels
الثابتة،  الفنادق  ألنامط  السابقة  املعايري  حتديث  أيًضا  تم  أنه 
واملنتجعات والفنادق العائمة، والفنادق الرتاثية واملعروفة بـ 
Heritage Hotels، واملخيامت التي شملت إضافة معايري 
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الفنادق  ومعايري  البيئي  البعد  مراعاة  مع  السفاري،  ملخيامت 
اخلرضاء واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة بام يساهم يف 

احلفاظ عىل البيئة ومحاية املوروثات الطبيعية والرتاثية.
إن أمهية هذه املعايري تكمن يف أن تطبيقها سوف يعزز من 
متيز  ُيعترب  حيث  بالفنادق؛  لإلقامة  السعرية  القيمة  تنافسية 
الفندق، وجودة اخلدمة املقدمة به عاماًل أساسًيا يف استمتاع 
السائح بزيارته وتشجيعه عىل تكرارها، بعد أن كانت تقترص 
أسلوب  إىل  النظر  دون  بالفندق  الثابتة  املكونات  عىل  فقط 
وبالتايل  والصحية،   البيئية  املعايري  مراعاة  أو  املقدمة  اخلدمة 
كان  العاملية  املعايري  مع  لتتامشى  جديدة  معايري  تطبيق  فإن 
تطور  يف  عاملًيا  السياحة  قطاع  وأن  خاصة  ملحة،  رضورة 

مستمر، ويتعني العمل عىل مواكبة هذه املتغريات.
منظمة  عام  أمني  قدمه   الذي  الشكر  إىل  التنويه  و يمكن 
السياحة العاملية إىل مرص، بفضل إنجازها يف هذا امللف، فضاًل 
عن تبنيها والتزامها نحو قيم املنظمة وما تقوم به الوزارة مع 
منظمة السياحة العاملية، مؤكًدا عىل أن مرص استطاعت دفع 
الصعوبات  ملواجهة  األخرية  السنوات  يف  السياحة  قطاع 
ريادة  ودعم  املبتكرة،  األفكار  بتطبيق  واجهها  التي  الكثرية 
األعامل؛ موضًحا أن مرص مل تشهد زيادة يف أعداد السائحني 
استدامة،  أكثر  أصبح  القطاع  ولكن  فحسب،  الوافدين 

وشمواًل، ومثااًل حُيتذى به للعديد من الدول األخرى.
الفندقية  املنشآت  عىل  العقارية  بالرضائب  يتعلق  فيام  أما 
عام  يف  العقارية  الرضائب  قانون  صدور  منذ  مرة  ألول  فإنه 
العقارية  الرضائب  أزمة  اتفاق حلل  إىل  الوصول  يتم   2009
عىل املنشآت الفندقية؛ حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بني 
املنشآت  تقييم  معايري  حتديد  بشأن  واملالية  السياحة  وزاريت 
العقارية عن  الرضيبة  يتم حتصيل  بمقتضاه  والذي  الفندقية، 

املنشآت الفندقية والسياحية يف مرص.
املحور اخلامس- مواكبة متغريات صناعة السياحة عاملًيا:

سياحي  كمقصد  ملرص  للرتويج  السياحة  وزارة  تسعى 
هبا  املعرتف  واالجتامعية  البيئية  االستدامة  معايري  يراعي 
عاملًيا لتلبية الطلب املستقبيل عىل منتجات وخدمات السياحة 
الفنادق  شبكة  يف  التوسع  تم  الصدد،  هذا  ويف  املستدامة، 
اخلرضاء«  النجمة  فندق  »شهادة  عىل  احلاصلة  املرصية 
للسياحة  الدولية  املعايري  تطبق  التي  الشهادات  إحدى  وهي 
 %10 إىل  اخلرضاء  للفنادق  اإليوائية  الطاقة  لرفع  املستدامة 
املنرصم  العام  فخالل  ملرص،  اإليوائية  الطاقة  إمجايل  من 
الشهادة 74  الفنادق احلاصلة عىل  بلغ عدد   2018/2017
إلضافة  التخطيط  تم  وقد  فندقية(،  )18.874غرفة  فندًقا 
فندقني  بمعدل  أي  2019/2018؛  العام  خالل  فنادق   8

كل ثالثة أشهر، وبالفعل بنهاية شهر يونيو 2019 بلغ عدد 
 22.000 )حوايل  فندًقا   80 الشهادة  عىل  احلاصلة  الفنادق 

غرفة فندقية( متثل 10 % من إمجايل الطاقة اإليوائية ملرص.
 كام تتعاون  وزارة السياحة مع وزارة البيئة من أجل التوسع 
البيولوجي  التنوع  إدماج  البيئية، وكذلك  السياحة  أنشطة  يف 
واشرتاطات  ضوابط  وضع  خالل  من  السياحي  القطاع  يف 
مناطق  داخل  التجاري  السياحي  النشاط  مزاولة  لتصاريح 
البيئية  االشرتاطات  مراعاة  وآليات  الطبيعية،  املحميات 
مشرتكة  رقابة  لعمل  آلية  وإجياد  السياحية،  األنشطة  يف 
أو  سلوكيات  أي  وجود  عدم  من  للتأكد  الوزارتني  بني 
قامت  وكذلك  البيئة،  مع  التعامل  يف  خاطئة  ممارسات 
ضمن  البيئية  االشرتاطات  إدراج  بمراعاة  السياحة  وزارة 
 Hotel( املرصية  الفنادق  تصنيف  معايري  حتديث  منظومة 

.)Classification

إضافة إىل ذلك يتم التعاون والتنسيق من جانب الوزارتني 
رشم  مدينة  حتويل  مرشوع  لتنفيذ  سيناء  جنوب  حمافظة  مع 
العاملي،  البيئة  مرفق  من  بتمويل  خرضاء  مدينة  إىل  الشيخ 
وينفذه الربنامج اإلنامئي لألمم املتحدة خالل الفرتة )2021-
2026(، ويتناول املرشوع تنفيذ حزمة من األنشطة البيئية يف 
إدارة  الشيخ يف عدد من املجاالت، وهي؛  نطاق مدينة رشم 
املخلفات الصلبة والسائلة، وترشيد استخدام املياه، وحتسني 
اجلديدة  الطاقة  أنظمة  استخدام  يف  والتوسع  الطاقة  كفاءة 
املرجانية،  والشعاب  البحرية  البيئة  واملتجددة، واحلفاظ عىل 

وتطبيقات النقل املستدام.
ويتم التعاون  املشرتك مع وزارة البيئة يف إطار رؤية وزارة 
وضعتها  التي  املستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  نحو  السياحة 
إعالن  يف  الوزارة   شاركت  حيث  العاملية؛   السياحة  منظمة 
اخلرضاء  القائمة  ضمن  احليتان  ووادي  حممد  رأس  حممية 
الطبيعة  لصون  الدويل  االحتاد  مع  بالتعاون  مرة،  ألول 
 International Union for واحلفاظ عىل البيئة ومواردها
)Conservation of Nature )IUCN،  ويف هذا الصدد 
يتم التعاون  للحفاظ  عىل أصول املحميات املرصية، وتشهد 
الفرتة املقبلة مزيًدا من التعاون والعمل بني الوزارتني للرتويج 
بمرص  املوجودة  املحميات  عىل  واحلفاظ  البيئية،  للسياحة 
وتطويرها، والتأكيد عىل تطبيق املعايري الدولية لالستدامة يف 
مجيع األماكن السياحية املرصية للحفاظ عىل الثورة الطبيعية.

والتأكيد  السياحة  قطاع  يف  املرأة  بتمكني  يتعلق  فيام  أما 
اإلنتاجية،  زيادة  يف  يساهم  العمل  قوة  يف  مشاركتها  أن  عىل 
وينعكس عىل ارتفاع نمو الناتج املحيل اإلمجايل، كام أظهرت 
رأسها  وعىل  الدولية،  املؤسسات  من  املنشورة  األبحاث 
أهم  أحد  يعترب  السياحة  قطاع  فإن  الدويل،  النقد  صندوق 
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أدوات متكني املرأة اقتصادًيا؛ حيث يوفر جماالت واسعة من 
فرص العمل املبارشة وغري املبارشة التي جتذب عدًدا كبرًيا من 

النساء، ورائدات األعامل حول العامل.
املساواة«  »ختم  السياحة  وزارة  أعلنت  الصدد  هذا  ويف 
عىل  جيب  التي  واخلطوات   ،Gender Equality Seal
املنشآت السياحية املختلفة يف مرص تطبيقها للحصول عليه، 
املتحدة  األمم  للمرأة وبرنامج  القومي  املجلس  بالتعاون مع 
أعداد  بزيادة  الوزارة  اهتامم  ضوء  يف  يأيت  والذي  اإلنامئي، 
مرص  أن    إىل  اإلشارة  وجتدر  بالقطاع.  العامالت  اإلناث 
»ختم  تطلق  التي  العامل  مستوى  عىل  األوىل  الدولة  هي  تعد 

املساواة« بقطاع السياحة.
كام قامت وزارة السياحة بتوقيع خطاب نوايا لتنفيذ مرشوع 
 Egypt’s Closing مرص«  يف  النوعية  الفجوة  سد  »حمفز 
بالتعاون  وذلك  ؛   the Gender Gap Accelerator
العاملي، والذي  القومي للمرأة ومنتدى االقتصاد  مع املجلس 
يعد األول من نوعه يف الرشق األوسط، وشامل أفريقيا؛ لتعزيز 
التعاون بني القطاعني احلكومي واخلاص يف جمال القضاء عىل 
الفجوات النوعية بني اجلنسني. وهيدف هذا املرشوع إىل زيادة 
مشاركة املرأة يف سوق العمل، وتشجيع املزيد من النساء لتقلد 
األجور،  يف  الفجوات  وسد  االقتصادية،  القيادية  املناصب 
إقليمًيا  املرأة  متكني  جمال  يف  مرص  جهود  تعزيز  يف  وسيساهم 

ودولًيا.
اخلالصة

استطعنا من خالل تنفيذ إجراءات متت صياغتها يف برنامج 
اإلصالح اهليكيل لتطوير قطاع السياحة أن نرفع تنافسية مرص 
األداء  نمو يف  أعىل  رابع  القطاع دولًيا؛ حيث حققت مرص  يف 
الرشق  منطقة  والسياحة، واألعىل يف  السفر  تنافسية  يف مؤرش 
األوسط وشامل أفريقيا، وتقدمت من املركز رقم )60( إىل املركز 
رقم ) 5 ( يف اسرتاتيجية التسويق والرتويج السياحي، وذلك 
وفًقا لتقرير منتدى االقتصاد العاملي للتنافسية يف السفر والسياحة 
لعام 2019، مما كان له بالغ األثر عىل حتسن الصورة الذهنية ملرص 

يف اخلارج، وقدرهتا عىل زيادة أعداد السائحني الوافدين.
)رسم توضيحي 7(.

ويقيم هذا التقرير معايري تنافسية السفر والسياحة يف 140 
العامة  السياسات  أطر  االعتبار  ويأخذ يف  العامل،  دولة حول 
حتقيق  يف  تساهم  أن  شأهنا  من  والتي  الدول،  تضعها  التي 
التنمية املستدامة يف قطاع السياحة، والتي تساهم بدورها يف 
رفع القدرة التنافسية للدول، وجاء تقدم مرص يف هذه املرتبة 
كنتيجة للنمو امللحوظ الذي حققته يف 11 حموًرا من املحاور 
األربعة عرش املكونة ملؤرش تنافسية السفر والسياحة، باإلضافة 
إىل حتسن أدائها يف 6 من هذه املحاور بمعدالت تفوق الـ 10 

%، ويأيت ذلك تكلياًل جلهود مرص لتطوير القطاع.
 )رسم توضيحي 8(

السفر  يف  للتنافسية  العاملي  االقتصاد  منتدى  لتقرير  ووفًقا 
األوسط  الرشق  منطقة  دول  تصدرت  مرص  فإن  والسياحة، 
والبنية  والسالمة،  األمن  مؤرش  خيص  فيام  أفريقيا  وشامل 
أن  إىل  التقرير  أشار  كام  الطبيعية،  واملوارد  واملوانئ،  التحتية 
أولوياهتا،  رأس  عىل  السياحة  قطاع  تضع  املرصية  احلكومة 
القطاع  عىل  احلكومي  اإلنفاق  لزيادة  وفًقا  يقاس  والذي 

)والذي تقدمت فيه مرص من املركز 22 إىل املركز 18(.
 »Bloom Consulting« نرشت  فقد  هذا  عن  فضاًل 
العاملي  االقتصاد  منتدى  رشيك  كونسلتنج«  »بلوم 
»العالمة  أداء  وتصنيف  وتقييم  حتليل  يف  واملتخصصة 
التجارية« للدول يف تقريرها السنوي األخري يف شهر سبتمرب 
أن مرص جاءت يف موقع الصدارة يف التصنيف عىل مستوى 
ملقصد سياحي  للرتويج  األول  املركز  احتلت  أفريقيا؛ حيث 
)العالمة التجارية — مرص(، وأرسد التقرير »يعترب ما قامت 
به مجهورية مرص العربية يف هذا الشأن قدوة حيتذى هبا لدول 
وتغري  الصمود  عىل  مرص  لقدرة  خاصة  أخرى،  قارات  يف 

الصورة الذهنية عن مقاصدها السياحية«.



15

امللف املرصي - العدد  63 - نوفمرب  ٢٠١٩

)رسم توضيحي 9(

  وأشار التقرير إىل أن مرص أظهرت أداًء متميًزا يف عدد من 
اإلليكرتوين  الطلب  رأسها  بالسياحة، وعىل  اخلاصة  امللفات 
واسرتاتيجية الرتويج، واملتحصالت من السياحة، والتواجد 
عىل منصات التواصل االجتامعي؛ حيث حققت مرص التميز 
السياحة  وزارة  املقصد، كام حصلت  الرقمي عىل  الطلب  يف 
للعالمة  الرتويج  اسرتاتيجية  يف   )AAA(تقييم عىل  املرصية 
أعىل  تعترب  والتي  السياحية،  ومقاصدها  ملرص،  التجارية 

درجات التصنيف.
السياحة  قطاع  لتطوير  اهليكيل  اإلصالح  برنامج  نال  وقد 
الذي أطلقته الوزارة إشادات دولية عديدة، وعىل الرغم من 
التنفيذ  يعد هو األصعب واألطول يف  اهليكيل  أن اإلصالح 
إال إن الوزارة استطاعت يف وقت وجيز تنفيذ حماور عديدة 
خاصة  املرصية  السياحة  إىل  املصداقية  خالهلا  من  أعادت 
يف  متضمنة   )UN-SDGs  ( املستدامة  التنمية  أهداف  أن 
)رسم  السياحة.  قطاع  لتطوير  اهليكيل  اإلصالح  برنامج 

توضيحي 8 ،9 ،10(.

)رسم توضيحي 10(

املجالت  اشهر  كتابات  املرصية  السياحة  تصدرت  وقد 
والصحف العاملية التي أصبحت تتحدث باجيابية عن مقاصد 

مرص السياحة وتنوع وحداثة األنشطة هبا. 
وقد انعكس تنفيذ حماور برنامج االصالح اهليكيل لتطوير 
قطاع السياحة عىل اإليرادات الدوالرية من القطاع يف ميزان 
مرص  تاريخ  يف  هلا  إيرادات  أعىل  سجلت  التي  املدفوعات 
 2019/2018 املايل  العام  يف  دوالر  مليار   12.6 لتسجل 
العام  يف  اإليرادات  متخطية  السابق،  العام  28%عن  بزيادة 

املايل 2011/2010 الذي كان يعترب عام الذروة1.
)رسم توضيحي 11(

اهليكيل  برنامج اإلصالح  أن صياغة  أؤكد  أن  أود  وختاًما 
لتطوير قطاع السياحة مل يعد كالًما نظرًيا بل صار منهًجا قاباًل 
للسياسات  أطر  وضع  إن  حيث  آخر؛  قطاع  أي  يف  للتنفيذ 
تنفيذ أي خطة عمل هي مسألة غاية يف  البدء يف  قبل  العامة 
األمهية وأساس لتحقيق األهداف وتنفيذها. ونحن ملتزمون 
لتحقيق  وضعها  تم  التي  املحاور  كافة  تنفيذ  يف  باالستمرار 
ملواكبة  السياحة؛  قطاع  تنافسية  ورفع  املستدامة،  التنمية 
علمي،  إطار  يف  وذلك  عاملًيا؛  واملتالحقة  الكثرية  املتغريات 

وعميل، وعاملي.

1- شهدت السياحة المصرية طفرة وانتعاشة هائلة في عام 2018؛ حيث 
أصبحت مصر األسرع نمًوا بين دول شمال أفريقيا بنسبة 16.5٪، وهي 
أربعة أضعاف متوسط النمو العالمي البالغ 3.9 ٪ لنفس العام، وفًقا لتقرير 

المجلس الدولي للسياحة والسفر عام 2018- 2019.
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يستلهمه  مرجعي  إطار  إىل  املدى  طويل  ختطيط  أي  حيتاج 
ووسائل  وأدواته،  املرحلية،  وأهدافه  أولوياته،  لتحديد 
احلكم عىل نجاحه من عدمه. وقد تفاوت االهتامم بالتخطيط 
وسيادة  املركزي،  التخطيط  نموذج  تراجع  منذ  االقتصادي 
آليات السوق احلر، حتى عودة االهتامم بالتخطيط يف السنوات 
األخرية، وإن اختلف شكل وآليات التخطيط الصاعدة. وبني 
واقتصاد  املركزي،  التخطيط  اقتصاد  التقليديني؛  النقيضني 
األدنى،  حده  عىل  فيه  الدولة  دور  يقترص  الذي  احلر  السوق 
ارتبط نموذج الدولة التنموية يف اخلربات األسيوية الناجحة 
بدور واضح للدولة يف ختطيط وتوجيه النشاط االقتصادي، 
يصاحب  وما  الصناعية،  التنمية  لسياسات  حمورية  وبمكانة 
ذلك من سياسات معاونة ختدم اهلدف األسايس. وتراوحت 
حزمة السياسات املعاونة يف العديد من تلك النامذج، ما بني 
اإلنفاق عىل التعليم والتدريب، واإلنفاق عىل البحث العلمي 
والتطوير، وصواًل لسياسات مبارشة لتعزيز الصناعة الوطنية 
والتصدير،  التصنيع  وحوافز  االئتامنية،  السياسات  مثل؛ 

وسياسات املشرتيات احلكومية.
االقتصادي  بالتخطيط  جديد  من  االهتامم  تصاعد  وقد 
الدراسات  وترصد  املايض.  العقد  يف  خاصة  والتنموي 
 62 من  اقتصادية  خطًطا  متلك  التي  الدول  عدد  تضاعف 
تزامًنا  وذلك  2018؛  يف  دولة   134 إىل   2006 عام  دولة 
 2030 لألجندة  املتحدة  باألمم  األعضاء  الدول  اعتامد  مع 
من  جمموعة  حددت  والتي   ،2015 عام  املستدامة  للتنمية 
 ،2030 عام  بحلول  حتقيقها  إىل  هدفت  التنموية  املبادئ 
بالتعليم  واالهتامم  واجلوع،  الفقر  عىل  القضاء  رأسها؛  عىل 
والصحة، والنمو االقتصادي، والعمل الالئق، واحلفاظ عىل 
البيئة، وتقليل الالمساواة االجتامعية، وتعزيز مساواة النوع، 

البيئة،  عىل  باحلفاظ  املرتبطة  األهداف  جمموعة  عن  فضاًل 
النظيفة. وتسعى تلك األهداف إىل مواجهة  واملياه، والطاقة 
التحديات املستجدة التي ظهرت بقوة يف العقدين األخريين، 
الدولية،  األجندة  عىل  األولوية  موضع  وضعها  واستدعت 
آليات  لقصور  حلها  يف  للتدخل  للدولة  دوًرا  استدعت  كام 
إفرازها  يف  االستمرار  عن  فضاًل  عالجها  عن  احلرة  السوق 

وتكريسها.
الدول  معظم  أقرهتا  التي  الوطنية  اخلطط  مع  وبالتوازي 
العديد  وضعت  املستدامة،  للتنمية   2030 ألجندة  استلهاًما 
منها خطًطا مرحلية )مخسية( يغلب عليها التخطيط القطاعي، 

واالهتامم بآليات تنفيذ ومتويل خطط التنمية. 
يف هذا اإلطار صدرت »اسرتاتيجية التنمية املستدامة: رؤية 
للمستقبل،  واملجتمع  الدولة  رؤية  عن  لتعرب   »2030 مرص 
املرجو  االقتصادي واالجتامعي  األداء  وأولويات  وألهداف 
بدأ  والتي  الرؤية،  صدور  عىل  التايل  ونصف  العقد  خالل 
عنها  اإلعالن  قبل  أي   ،2014 عام  أبريل  منذ  هلا  اإلعداد 

بعامني، وتم اإلعالن عنها وتدشينها يف فرباير 2016.
ضمت  حيث  الشمول؛  من  كبرية  بدرجة  الرؤية  وتتسم 
»العدالة«،  بعد  وأدجمت  الكربى،  األهداف  من  العديد 
واألهداف االجتامعية، واستلهمت أهداف التنمية املستدامة 
من  عالية  بدرجة  الرؤية  اتسمت  كام   حماورها.  معظم  يف 
أهدافها  معظم  وضمنتها  االجتامعية،  لألهداف  احلساسية 
األهداف  من  طموًحا  سقًفا  الرؤية  وضعت  وقد  الفرعية. 
والطويل،  املتوسط  املديني  يف  واالجتامعية  االقتصادية 
وأدرجت هدف الرضاء العام بشكل مبارش ضمن عنارصها؛ 
حيث نصت عىل هدف حتسني موقع مرص عىل مقياس مؤرش 

رؤية مصر 2030.. حتديات املرحلة القادمة
د. هناء عبيد 

رئيس تحرير مجلة الدميقراطية باألهرام  
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السعادة. كام حظيت احلساسية النوعية »اجلندر«، ومتطلبات 
الرؤية، فضاًل عن الرتكيز عىل  العدالة باهتامم معترب يف إطار 
والصحة، وهو  التعليم  البرشي من خالل حموري  االستثامر 
ما يتوافق مع النصوص الدستورية املستحدثة بعد ثورة يناير، 
ومع مبادئ األمم  النص عليها يف دستور 2014،  والتي تم 

املتحدة للتنمية املستدامة.
التنمية  هي؛  اسرتاتيجية  أبعاد  ثالثة  الوثيقة  وتضم 
وينقسم  البيئي،  واملحور  االجتامعي،  واملحور  االقتصادية، 
األهداف  من هذه  العديد  وتتسم  فرعية.  حماور  إىل  منها  كل 
لتحقيقها،  املنظور  الزمني  باإلطار  مقارنة  الشديد  بالطموح 
االنطالق  نقطة  يف  وإمكاناته  املرصي  االقتصاد  وبأوضاع 
التي بدأت منها اخلطة، وبالنظر يف بعضها ألوضاع االقتصاد 
خيص  فيام  خاصة  هلا  احلاكم  السياق  يمثل  الذي  العاملي 
األهداف  معظم  فإن  كذلك  االقتصادي.  النمو  مؤرشات 
تطغى عليها فكرة »املكانة«؛ حيث صيغت معظمها عىل نسق 
وصول مرص إىل الثالثني دولة األبرز يف مؤرشات األهداف 
املختلفة، وجاء ذلك عىل حساب حتديد أهداف أكثر معقولية 
وقابلية للتحقيق يف إطارها الزمني. كام غاب عن الرؤية حتديد 
أولويات وسياسات واضحة لتحقيق هذه املكانة املرجوة، بل 
متناقًضا مع غريها  يكون  قد  األهداف  بعض هذه  إن حتقيق 
مثل؛ هدف تقليص اإلنفاق، وإمكانية تعارضه مع األهداف 
ذات البعد االجتامعي، وهو ما يؤكد جمدًدا عىل رضورة حتديد 

األولويات بوضوح.
غاب  والعموم،  الشمول  عىل  االسرتاتيجية  حرص  فمع 
هرياركية  حيدد  الذي  الثقل  بمركز  تسميته  يمكن  ما  عنها 
من  بداًل  واجلهود  اخلطط  توجيه  عىل  ويساعد  األهداف، 
تشتتها، وحيسم التناقض بينها حال حدوثه، ويوضح البوصلة 
وفًقا  التنفيذية  اخلطط  تعمل  أن  املفرتض  من  التي  األساسية 

هلا. 
 أواًل- حصاد رسيع إلنجاز املرحلة األوىل:

إذا تم تقييم املنجز وفًقا السرتاتيجية مرص 2030 من خالل 
مقارنة رسيعة لتطور وضع مرص عىل املؤرشات التي حددهتا 
األهداف،  حتقيق  يف  نجاحها  لقياس  كمعايري  االسرتاتيجية 
يتبني أن العديد من هذه املؤرشات مل حتقق املستهدف مرحلًيا، 
املرحلية  األهداف  حتقيق  عام  هو   2020 عام  وأن  خاصة 
لالسرتاتيجية. بل إنه يف بعض املؤرشات قد حدث انتكاس 
اهلدف  وهو  الفقر،  مؤرش  أوضحها  لعل  البداية،  نقطة  عن 
األول والرئييس من أهداف التنمية املستدامة؛ حيث وضعت 
االسرتاتيجية هدًفا هلا خفض نسبة الفقراء إىل 23% بعد حوايل 
مخس سنوات، متهيًدا لوصوهلا إىل 15% بنهاية مدة اخلطة عام 
2030، بينام يف واقع األمر فإن نسبة الفقر ارتفعت لتصل إىل 

32.5%، وفًقا لبيانات اجلهاز املركزي للمحاسبات الصادرة 
واالستهالك  واإلنفاق  الدخل  بحث  نتائج  حول  حديًثا 

)أكتوبر 2017 - سبتمرب 2018(. 
حيث  الفساد،؛  حماربة  مؤرش  عىل  نفسه  األمر  ينطبق  كام 
حتسن ترتيب مرص منذ إطالق االسرتاتيجية حتسًنا طفيًفا من 
ملؤرش  وفًقا  عاملًيا   105 إىل   2016 عام  عاملًيا   108 الرتتيب 
إىل  االسرتاتيجية  هتدف  بينام   ،2018 لعام  الدولية  الشفافية 

وصول مرص إىل الثالثني دولة األفضل يف مكافحة الفساد.
أما بالنسبة ملقياس التنافسية االقتصادية فإن األمر أفضل؛ 
عام   116 رقم  املرتبة  من  املؤرش  عىل  مرص  صعدت  حيث 
2015 إىل املرتبة رقم 93 عام 2019 وفًقا لتقارير التنافسية 
صعيد  وعىل  العاملي.  االقتصاد  منتدى  عن  الصادرة  العاملية 
معدالت  حتقيق  إىل  االسرتاتيجية  هدفت  االقتصادي،  النمو 
وهو   ،2020 عام  بحلول   %10 إىل  تصل  جًدا  مرتفعة  نمو 
من  فبالرغم  العاملي.  التباطؤ  إىل  بالنظر  الطموح  بالغ  معدل 
عام   %4.2 من  االقتصادي  النمو  معدالت  يف  االرتفاع 
2015 إىل 5.3% عام 2018، إال إنه ما زال بعيًدا عن اهلدف 

املرحيل الذي حتدده االسرتاتيجية.
املعايري  مراجعة  رضورة  إىل  املختلفة  األرقام  وتشري 
الكمية لقياس األهداف من ناحية، وإعادة االعتبار ألولوية 
زيادة  ثانية، خاصة يف ضوء  ناحية  األهداف االجتامعية من 
معدالت الفقر. كام تلفت النتائج املتحققة النظر إىل رضورة 
وحتديد  املختلفة،  األهداف  بني  االتساق  بتحقيق  االهتامم 
هيكل األولويات كام سبقت اإلشارة، والرتكيز عىل جمموعة 
يف  التقدم  يدعم  والتي  املتشابكة،  الصالت  ذات  األهداف 
أحدها التقدم يف اآلخر. فعىل سبيل املثال، تشري نتائج بحث 
يف  الفقر  ارتباط  إىل  األخري  واالستهالك  واإلنفاق  الدخل 
لألرسة،  الكبري  احلجم  أمهها؛  املتغريات  من  بعدد  مرص 

والعمل غري الدائم، وانخفاض مستوى التعليم. 
أهداف  من  وهو  التعليم،  هبدف  االهتامم  فإن  هنا  ومن 
إىل  باإلضافة  املستدامة،  التنمية  وأهداف  االسرتاتيجية 
من  الفقر  حماربة  يف  يصب  فإنه  مستقل،  كهدف  أمهيته 
وكذلك  إنتاجه.  تعيد  التي  اهليكلية  الظروف  تغيري  خالل 
جهود  من  يدعم  واملستدام،  الالئق  بالعمل  االهتامم  فإن 
أمر  وهو  البطالة،  معدالت  تقليص  إن  حيث  الفقر؛  حماربة 
انخفض  حيث  بالفعل؛  فيه  تقدًما  وحتقق  بالتأكيد،  حممود 
يكفي  ال  ذلك  إن  إال   ،%8 حوايل  إىل  ليصل  البطالة  معدل 
بحد ذاته للقضاء عىل الفقر، بالنظر لظاهرة الفقر مع العمل 
خارج  للعاملني  بالنسبة  خاصة   ،in work poverty
توضح  كام  الدائمة،  وغري  املؤقتة  األعامل  ويف  املنشآت، 

بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
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نحو تعميق اإلصالح االقتصادي..اآلفاق والتحديات
ثانًيا- احللقة األضعف »الربامج«:

لالسرتاتيجية،  الكربى  األهداف  وتنوع  شمول  رغم 
وأدوات  وبرامج  الفرعية،  األهداف  فإنه عىل صعيد صياغة 
تنفيذها، وآليات التمويل، واجلهات املشاركة أو ذات الصلة، 
تم  فقد  طموًحا.  وأقل  تفصياًل  أقل  االسرتاتيجية  كانت 
التحديات، ومؤرشات  بيان  املختلفة عىل  املحاور  الرتكيز يف 
 Key Performanceهدف كل  حتقيق  يف  التقدم  قياس 
الربامج  ، فضاًل عن قسم خمترص عن   Indicators KPIs
االتصال  حلقة  ظلت  وبالتايل  حمور.  كل  داخل  تندرج  التي 
بني املثال واملرجو من ناحية، وخطط التنفيذ من ناحية ثانية، 
واضحة،  أولويات  حتديد  خالل  من  التطوير  إىل  بحاجة 
األهداف،  بني  املوضوعي  والربط  مرحلية،  وأهداف 
والربامج، واإلمكانات، وحل التناقضات وحسم األولويات 
بني األهداف وبعضها البعض، حتى ال تتحول االسرتاتيجية 

إىل مبادئ اسرتشادية عامة.
قياس  ومؤرشات  الربامج  من  املتاح  عىل  نظرة  وبإلقاء 
باالسرتاتيجية،  اخلاص  التخطيط  وزارة  ملوقع  وفًقا  األداء 
األضعف  احللقة  يشكل  زال  ما  »الربامج«  حمور  أن   يتبني 
االقتصادية  األولويات  عنها  تغيب  كام  االسرتاتيجية.  يف 
القطاعية فيام عدا اإلشارة لقطاعي الطاقة واخلدمات. كذلك 
األهداف،  هذه  تنفيذ  هبا  املنوط  اجلهات  إىل  اإلشارة  تغيب 
فيام  والتكامل  والتنسيق  متويلها،  ومصادر  حتقيقها،  ووسائل 
بينها. فاالسرتاتيجية تنتقل مبارشة من أهداف كربى ومبادئ 
للتوسع  كربى  مرشوعات  عن  اإلعالن  إىل  اسرتشادية 
أو  األرايض،  استصالح  أو  األساسية،  البنية  أو  العمراين، 
دون  »املرشوع«  آلية  إطار  يف  مجيعها  تندرج  والتي  الطاقة 
تفسري للتسلسل املنطقي الذي أعطى هذه املرشوعات أولوية 
باألهداف  أو  أو عالقتها بغريها،  أو أمهية مرحلية،  قطاعية، 
قصرية وبعيدة املدى. األهم من ذلك أن االسرتاتيجية، أحياًنا 
ما تدرج يف إطارها مرشوعات سابقة عىل إطالق االسرتاتيجية 

ذاهتا، يف منحى جيايف التسلسل الزمني واملوضوعي.
»أسئلة  قسم  يف  لالسرتاتيجية  اإللكرتوين  املوقع  ويشري 
شائعة« أن االسرتاتيجية ال حتوي حموًرا للصناعة أو الزراعة، 
للتنمية وليس خطة  السياحة، ألن هدفها هو وضع رؤية  أو 
لالسرتاتيجية  الرئيسية  املحاور  ترتبط  »ال  بينام  قطاعية، 
حمور  إطار  يف  عابرة  إشارات  فبخالف  بعينها«.  بقطاعات 
تعزيز االبتكار والبحث العلمي، ومن خالل أدوات ترشيعية 
املكون  ورفع  الصناعي  النمو  تعزيز  أهداف  إىل  باألساس، 
املضافة،  القيمة  وزيادة  الصناعية،  للصادرات  التكنولوجي 

فإن االسرتاتيجية ال تطرح تصوًرا واضًحا حول التصنيع.
بني  التضارب  منع  هو  ذلك  من  املقصود  يكون  وربام 

إنه  إال  املحاور،  بتلك  املختصة  الوزارات  أو  املعنية  اجلهات 
لضامن التنسيق والتكامل وعدم غياب أهداف اخلطة اجلامعة، 
املختلفة،  أبعادها  املتوازن يف  التقدم  وعدم تضارهبا، وحتقيق 
فإن األمر يتطلب حتديد خطط تنفيذ مرحلية تندرج يف إطار 
التفصيل  بدرجة أوضح من  تتسم  الرؤية األساسية، ولكنها 
املدى،  ومتوسطة  قصرية  واألهداف  التنفيذ  بربامج  اخلاص 
اجلهات  بني  فيام  بالتنسيق  منوطة  هيئة  وجود  عن  فضاًل 

املختصة لتحقيق أهداف االسرتاتيجية.
مسمى  حتت   »2030 »اسرتاتيجية  تدرجه  فيام  وبالتدقيق 
ناحية،  من  الربنامج  تعريف  يلبي  ال  أنه  يتضح  »الربامج«، 
التي  الطموحة  األهداف  جماهبة  عن  بوضوح  يقرص  أنه  كام 
بني  الربط  حلقة  جيعل  بشكل  ذاهتا  االسرتاتيجية  تطرحها 
التطوير  من  املزيد  إىل  حتتاج  حتقيقها،  ووسائل  األهداف 
أهداف االسرتاتيجية  تتضمن  املثال،  فعىل سبيل  والتفصيل. 
الكيل،  االقتصاد  أوضاع  االقتصادي؛استقرار  املحور  عىل 
ختفيض  من  يتضمنه  بام  ومستدام  احتوائي  نمو  وحتقيق 
عىل  واالعتامد  والتنوع  التنافسية  وزيادة  الفقر،  معدالت 
يف  العًبا  مرص  تصبح  وأن  املضافة،  القيمة  وتعظيم  املعرفة، 
العاملية،  املتغريات  مع  التكيف  عىل  قادًرا  العاملي  االقتصاد 
وزيادة مسامهة االقتصاد املرصي لتصبح مرص من أكرب 30 
دولة يف جمال األسواق العاملية، وضمن دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية خالل عرشة أعوام وضمن الدول حديثة 
التصنيع خالل 5 سنوات، وتوفري فرص عمل الئق ومنتج، 
وأن يصل نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل احلقيقي إىل 
مصاف الدول ذات الدخل املتوسط  املرتفع، ودمج القطاع 

غري الرسمي يف االقتصاد.
خالل  من  تنفيذها  وبرامج  األهداف  بني  الفجوة  وتتضح 
استعراض الربامج املحددة يف االسرتاتيجية لتحقيق أهداف 

املحور االقتصادي ومنها:
خفض اإلنفاق العام وزيادة اإليرادات العامة أي تقليص - 1

الفجوة التمويلية.
2 - إصالح البيئة الترشيعية لتحسني مناخ االستثامر.

3 - احلد من الضغوط التضخمية.
4 - تشجيع العمل »الالئق« واملنتج.

5 - تطوير القرى األكثر احتياًجا.
6 - تبني برنامج للتنمية االقتصادية اإلقليمية )مستحدث(.

7 - إنشاء العاصمة اإلدارية.
8 - استكامل املراحل املختلفة ملرتو األنفاق.

9 - تنمية حمور قناة السويس.
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10 - حماور التنمية اجلديدة.

11 - تنفيذ مرشوع الريف املرصي اجلديد.
برنامج  بناء مليون وحدة سكنية يف إطار  12 - االنتهاء من 

اإلسكان االجتامعي.
13 - تنمية الساحل الشاميل الغريب.

14 - تنمية املثلث الذهبي للثروة املعدنية.
15 - تفعيل برنامج إرادة.

16 - خطة متكاملة وفعالة لتحويل القطاع غري الرسمي إىل 
القطاع الرسمي.

وجتمع هذه القائمة جمموعة من )األهداف/املرشوعات/
األدوات( التي ال تندرج كلها حتت مفهوم الربنامج؛ فبعضها 
هدف، وبعضها مرشوعات قيد التنفيذ، والبعض اآلخر يشري 
احلاالت  بعض  ويف  ترشيعية.  خاصة  وسياسات  أدوات  إىل 
هدف  تنفيذ  برنامج  فيكون  العمومية،  بالغ  الربنامج  يكون 
االسرتاتيجية  يف  املذكور  املثال  سبيل  عىل  الالئق«  »العمل 
بإدماج  اخلاص  الربنامج  أو  الالئق«،  العمل  »تشجيع  هو 
إلدماج  متكاملة  خطة  »إعداد  هو  الرسمي  غري  االقتصاد 
الربامج  تلك  تكون  قد  وبينام  الرسمي«.  غري  االقتصاد 
االهتامم  عىل  أولية  مؤرشات  هي  االسرتاتيجية  يف  املذكورة 
تتبناها  بحيث  تنفيذها  وسائل  وتطوير  األهداف  بتلك 
الوزارات املعنية الحًقا، فلم يستجد، وفًقا ملا هو متاح، مزيد 
أو  األهداف،  هذه  من  العديد  لتنفيذ  التفصيلية  الربامج  من 
هبدف  تبنيها  يتم  سوف  التي  والسياسات  األدوات  حتديد 

حتقيقها.
جتايف  بعمومية  تعريفها  تم  األهداف  بعض  فإن  كذلك 
سبقت  الذي  الالئق  العمل  هدف  مثل؛  املهمة  تفصيالهتا 
فرعيني  هبدفني  االسرتاتيجية  تفصله  والذي  إليه،  اإلشارة 
بينام  اإلنتاجية،  معدالت  ومضاعفة  البطالة،  خفض  مها؛ 
أن  املفرتض  من  فإنه  ثم  ومن  ذلك،  يتجاوز  الالئق  العمل 
ظروف  حتسني  البطالة،  معدل  تقليص  جانب  إىل  يستهدف 
العمل وغريها من املؤرشات التي اهتمت برشحها عىل نحو 

تفصييل منظمتا العمل الدولية، واألمم املتحدة.
حماور  خمتلف  يف  بالربامج  اخلاص  اجلزء  أن  أيًضا  يالحظ 
باالعتامد  التخطيط  يف  اإلفراط  من  بنوع  يتسم  االسرتاتيجية 
 Mega الضخمة  املرشوعات  خاصة  »املرشوع«  آلية  عىل 
تباديل،  بشكل  والربنامج  املرشوع  إىل  يشري  أو   Projects
فإهنا  اإلجيايب،  ومردودها  أمهيتها  كانت  مهام  واملرشوعات 
جيب  الذي  التنموي  التخطيط  سلسلة  يف  الحقة  حلقة  تظل 
من  أوضح  رؤية  إطار  يف  ـ  اإلشارة  سبقت  كام  ـ  يندرج  أن 
بكل  اخلاصة  والربامج  القطاعية،  والرتكيزات  األهداف، 

تتم  ال  فالتنمية  مرشوعات.  صورة  يف  ترتجم  والتي  قطاع 
وتتكامل  ترتبط  شامل  كتصور  وإنام  مرشوعات،  كحاصل 
بينها، كام ترتبط  عنارصه يف مستوياهتا املختلفة وتتكامل فيام 
تلك  دعم  إىل  هتدف  التي  العامة  السياسات  من  سلة  هبا 
األهداف وتيسريها. فاملرشوع وفًقا ألدبيات وممارسة التنمية 
هو احللقة األخرية يف سلسلة التخطيط التنموي واالنعكاس 
الرؤية  تشمل  أوسع،  مظلة  فهو  الربنامج  أما  هلا،  التنفيذي 
واالرتباطات  والصالت  األوسع،  واألهداف  القطاعية 
املختلفة بني أهداف التنمية داخل كل قطاع، وبني القطاعات 

وبعضها البعض.
ويشري كتيب برنامج األمم املتحدة اإلنامئي التعريفي حول 
إىل  التنمية،  نتائج  وتقييم  والتخطيط  التنمية  اسرتاتيجيات 
أن هناك توجًها عاملًيا للبعد عن التخطيط عرب آلية املرشوع، 
واالجتاه نحو تبني الربامج التنموية كآلية ختطيطية أشمل. بل 
إن برنامج األمم املتحدة اإلنامئي خصص كتيًبا كاماًل للتفرقة 
يف  منهام  كل  ودور  و«الربنامج«  »املرشوع«،  من؛  كل  بني 

التخطيط التنموي. 
ثالًثا- مشكلة النموذج امللهم:

السياسات  رسم  يف  مهاًم  دوًرا  امللهم  النموذج  يلعب 
واالختيار بني البدائل وتقديم الدروس املفيدة يف التغلب عىل 
حتديات التنمية خاصة يف حالة تشابه الظروف أو االشرتاك يف 
األهداف. ويلفت االنتباه يف مبادرات واسرتاتيجيات التنمية 
التي طرحت يف مرص وصواًل إىل اسرتاتيجية 2030، التغيري 
املبادرات  تلك  تستلهمها  التي  الدولية  النامذج  يف  املتكرر 
واضحة  معايري  دون  آلخر  وقت  ومن  ألخرى،  وثيقة  من 
 2030 اسرتاتيجية  فوثيقة  الدولية.  النامذج  تلك  الختيار 
التي صاحبت مؤمتر التنمية الدويل الذي عقد يف مارس عام 
2015 أشارت إىل جتارب خمتلفة عن وثيقة وزارة التخطيط 
األخرية. كام أن املسودة األوىل للوثيقة تشري إىل نامذج دولية 
غري  ومن  لالسرتاتيجية.  الرسمي  املوقع  عىل  ذكرها  يأت  مل 
الدولية  النامذج  اختيار  يف  املعتمدة  املعايري  هي  ما  الواضح 
املبادرات كنامذج اسرتشادية، ومدى  التي تعتمد عليها تلك 
تشاهبها مع احلالة املرصية، بشكل يسمح بقدر من االستفادة 
من خرباهتا، أو مدى االستفادة من تلك اخلربات والتجارب 
عنارص  هي  ما  أو  ثانية،  ناحية  من  التنموية  الرؤية  إعداد  يف 

التشابه أو االستلهام يف كل نموذج عىل وجه التحديد. 
تتميز  كوهنا   يف  عليها  املعتمد  التجارب  معظم  وتتفق 
اقتصاد  وتتبع  االقتصادي،  للنمو  مرتفعة  بمعدالت 
والبحرين،  واهلند،  والكويت،  ماليزيا،  احلر ومنها؛  السوق 
أن  الواضح  ومن  واسرتاليا.  وكينيا،  العربية،  واإلمارات 
جتارب دول اخلليج العربية غري مالئمة لالحتذاء هبا يف احلالة 
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نحو تعميق اإلصالح االقتصادي..اآلفاق والتحديات
النفط  اعتامدها بشكل كبري عىل صادرات  املرصية من حيث 
من  مرص  وبني  بينها  الديموجرايف  واالختالف  ناحية،  من 

ناحية ثانية.
بالنسبة ملاليزيا - والتي تستشهد بتجربتها العديد من   أما 
املبادرات السابقة بام فيها احلالية - فإن أبرز ما يميز مسارها 
ورفض  الدويل  النقد  صندوق  من  االقرتاض  رفض  هو 
االنصياع لروشتته  يف اإلصالح يف أوج األزمة اآلسيوية يف 
هناية التسعينيات لتصبح الدولة الوحيدة من دول األزمة التي 

اختذت هذا املسار.
االهتامم  مع  املاليزية  التجربة  سامت  بعض  وتتشابه 
فبالرغم  للتنمية،  قائد  والبناء كقطاع  التشييد  بقطاع  املرصي 
للمحاور  التنمية  اسرتاتيجية  تطرق  عدم  عىل  التأكيد  من 
تذكر  فهي  والسياحة،  والزراعة،  الصناعة،  خاصة  القطاعية 
اإلشارة  عن  فضاًل  للتنمية  كقاطرة  التشييد  قطاع  رصاحة 
لقطاع االتصاالت. وبالنسبة لدروس التجربة املاليزية يف هذا 
اإلطار، فقد متيز االقتصاد املاليزي منذ هناية الثامنينيات وعىل 
العمالقة  التشييد  بدور أسايس ملرشوعات  التسعينيات  مدار 
الرسيعة  الطرق  ومرشوعات  األساسية،  البنية  ومرشوعات 
والكباري واألبراج. وبالرغم من النجاح الذي واكب صعود 
تشري   2009-1996 األعوام  إحصاءات  فإن  القطاع،  هذا 
للقطاع  املضافة  القيمة  لتناقص  واضًحا  اجتاًها  هناك  أن  إىل 
املذكورة وبقطاع  بالتجربة  فإن االهتامم  ثم  الوقت، ومن  مع 
القيمة  حدود  االعتبار  يف  يأخذ  أن  ينبغي  عام  بوجه  التشييد 
إطارها  يمكن يف  التي  والعوامل والرشوط  للقطاع،  املضافة 

أن يلعب هذا القطاع دوًرا رائًدا يف التنمية.
التنموية، كانت  الدول  يكن كل جتارب  مل  إن  ويف معظم، 
واإلنفاق  واالستثامر  والتدريب،  التعليم  إصالح  سياسات 
عنارص  والتطوير  والبحث  العلمي  البحث  جماالت  يف  العام 
أساسية يف دعم وتعظيم خمرجات املسعى التنموي. وحيسب 
ضمن  واالبتكار  التعليم  عنرص  تضمني  لالسرتاتيجية 
التعليم  عىل  اإلنفاق  زيادة  استهداف  عىل  والنص  أهدافها، 
قبل اجلامعي إىل نسبة تصل إىل 8% من الناتج املحيل اإلمجايل 
املبادرات  تسوقها  التي  التجارب  إىل  وبالنظر  اخلطة.  بنهاية 
به  تستشهد  مشرتًكا  قاساًم  تعترب  التي  اهلندية  احلالة  وبخاصة 
أحد عنارصها  فإن  املرصية،  التنمية  ووثائق  مبادرات  معظم 
خالل  من  خاصة  الكثيف  البرشي  االستثامر  هو  األساسية 
عىل  اإلنفاق  وصل  بحيث  التعليم،  عىل  احلكومي  اإلنفاق 

التعليم يف اخلطط التنموية األوىل حوايل 8% من الناتج القومي 
اإلمجايل، ومل يقل يف السنوات األخرية عن معدل يقرتب من 
4%.  نفس األمر ينطبق عىل اسرتاليا التي يناهز فيها اإلنفاق 
عىل التعليم 5%، وماليزيا 5.7%، وكينيا التي يزيد فيها عن 
أن  إذن  الفارق  املتوفرة.  الدويل  البنك  وفًقا إلحصاءات   %5
خططها  يف  التعليم  عىل  اإلنفاق  اعتمدت  التجارب  تلك 
أو  مستقاًل  هدًفا  وليس  الشاملة  للتنمية  كوسيلة  التنموية 
منعزاًل، ومن ثم كان االستثامر يف رأس املال البرشي جزًءا ال 

يتجزأ من اسرتاتيجية التنمية.
من  القادمة  املرحلة  إن  القول  يمكن  سبق  ما  جممل  من 
اجلوانب  عىل  الرتكيز  تستلزم  باتت  االقتصادي  التخطيط 
اسرتاتيجية  لنقل  املختلفة،  القطاعات  يف  والربامج  التنفيذية 
التنمية 2030 من حيز األهداف العامة واملبادئ االسرتشادية 

إىل حيز التخطيط الفعال. 
تفصيلية  وبرامج  واضح  قطاعي  ختطيط  غياب  ظل  ففي 
وأدوات تنفيذ حمددة، فإن »هندسة«، وتوجيه جهود وأدوات 
وأكثر  فاعلية  أقل  يكون  املرجوة  األهداف  لتحقيق  الدولة 
للعديد  االسرتاتيجية  شمول  من  فبالرغم  للتشتت.  عرضة 
املزيد  إىل  بحاجة  تنفيذها  آليات  فإن  املهمة،  األهداف  من 
والربامج  القطاعي  التنمية  بعد  ضعف  ضوء  يف  التبلور  من 
التنموي  التخطيط  ويقتيض  اإلشارة.  سبقت  كام  به  املرتبطة 
الفعال وجود خًطا ناظاًم أكثر وضوًحا بخصوص القطاعات 
ورسم  املستدامة،  التنمية  حتقيق  يف  عليها  يعول  سوف  التي 
يف  األولويات  وحتديد  املوارد،  وتوجيه  العامة،  السياسات 
ضوء هذه الربامج، وهو ما يظل نقطة الضعف األساسية يف 
االسرتاتيجية احلالية، وهيدد بتعطيلها أو إفراغها من حمتواها، 
ذلك  ولكن  مفتوحة  عملية  باعتبارها  إليها  النظر  تم  إذا  إال 
من  تطرحه  ما  حتقيق  إمكانية  حول  الشك  من  بظالل  يلقي 

أهداف طموحة يف املدى الزمني املحدد.
عىل  الضوء  اآلن  حتى  املتحققة  النتائج  تلقي  كذلك 
رضورة وضع هدف حماربة الفقر موضع األولوية يف املراحل 
يف  االستمرار  خالل  من  فقط  ليس  التخطيط  من  املستقبلية 
برامج ومرشوعات التخفيف من حدة الفقر، والتي طرحت 
يف الفرتة السابقة، وإنام من خالل صياغة السياسات الالزمة 
تفاقم  إىل  أدت  التي  اهليكلية  والعوامل  الظروف  لتعديل 

الظاهرة إىل هذا احلد.
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كانت وستظل العدالة االجتامعية مطلًبا ملًحا للمرصيني، 
برنامج  تبني  بعد  خاصة  تطورات،  من  جرى  ما  إن  إال 
مع  االتفاق  إثر   ،2016 عام  منذ  االقتصادي  اإلصالح 
صندوق النقد الدويل، كانت له آثار سلبية عىل فئات ورشائح 
الطبقة  من  أم  الفقراء  من  أكانوا  سواء  املرصيني  من  واسعة 

الوسطى.
التي  اآلثار  ألهم  املقالة  هذه  تتعرض  سبق  ما  ضوء  ويف 
حالة  عىل  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  تطبيق  عن  نتجت 
قبل  من  يكتنفها  كان  والتي  مرص،  يف  االجتامعية  العدالة 
الكثري من أوجه التفاوت والالمساواة، والتي تسبب برنامج 
عىل  بالسلب  أثر  مما  حدهتا  زيادة  إىل  االقتصادي  اإلصالح 
األوضاع االقتصادية واالجتامعية لفئات واسعة من املرصيني. 
ومن ثم تنقسم املقالة إىل أربعة حماور، يتناول األول؛ مفهوم 
اإلصالح  برنامج  مالمح  أهم  والثاين؛  االجتامعية،  العدالة 
مرص،  يف  االجتامعية  العدالة  حالة  والثالث؛  االقتصادي، 
والرابع؛ يتعلق ببعض املقرتحات التي تسهم يف حتقيق العدالة 

االجتامعية.
أواًل- مفهوم العدالة االجتامعية:

عىل  شخص  كل  قدرة  بأهنا  االجتامعية  العدالة  تعرف 
أعىل  موقع  إىل  أدنى  واقتصادي  اجتامعي  موقع  من  االنتقال 
أي  تعرض  عدم  وأيًضا  واالستحقاق،  اجلدارة  عىل  بناء 
مواطن للتمييز عىل أي أساس سواء أكان ثروة أم نوًعا أم ديًنا 
أم عمًرا أم طبقة أم غريه، وما يعنيه ذلك من توافر مبدأ تكافؤ 
عالية  مستويات  إىل  االجتامعية  العدالة  تصل  وقد  الفرص. 
للحراك  الوحيد  املعيار  يكون  املجتمع عندما  التحقق يف  من 
قياس  ويتم  واالستحقاق.  اجلدارة  هو  الصاعد  االجتامعي 

وهي؛  أساسية،  فجوات  مخس  عرب  والالمساواة  التفاوت 
اجلغرافيا، والنوع، والثروة، واجليل، واحلالة اجلسامنية. كام أن 
واألكثر  األضعف،  الفئات  محاية  تستلزم  االجتامعية  العدالة 
والتي  املنافسة،  للقدرة عىل  تفتقر  والتي  املجتمع،  هتميًشا يف 
املؤسسات  من  دعم  دون  كريمة  حياة  تعيش  أن  تستطيع  ال 
استدعاء  يتم  اإلطار،  هذا  ويف  احلكومية.  وغري  احلكومية 
والذي  رولز”،  “جون  لـ  وفًقا  اإلنصاف،  يف  العدالة  مفهوم 
حقوًقا  للمواطنني  أن  يف  يتمثل  األول؛  مبدأين،  عىل  يقوم 
متساوية يف التمتع باحلقوق األساسية، أما املبدأ الثاين؛ يتمثل 
يف رضورة تنظيم التعاون االقتصادي واالجتامعي عىل أساس 
حتقيق أقىص نفع ممكن لألقل متيًزا، وضامن املساواة يف النفاذ 
للفرص وللموارد حتت كل الظروف. ويتضح إًذا أن العدالة 
االجتامعية تعد مساًرا طوياًل، يبدأ بالعدالة التعويضية مروًرا 

بالعدالة التوزيعية احلامئية حتى حتقيق اإلنصاف.
وتتعدد الفجوات التنموية املوجودة يف مرص، لتشمل فجوة 
اجلسامنية  الفجوة  بجانب  واجلغرافيا  والثروة  واجليل  النوع 
الناجتة عن اإلعاقة، وتعني فجوة النوع الفروقات بني النساء 
والرجال يف الوصول للفرص واملوارد نتيجة عوامل داخلية 
خارجية  عوامل  أو  والقدرات  التأهيل،  ضعف  من  نابعة 
تتسم  سياسات  أو  ثقافية  أو  مؤسسية  أو  قانونية  قيود  نتيجة 
النوع،  لفجوة  فرعية  مؤرشات  أربعة  وهناك  العدالة.  بعدم 
والتمكني  االقتصادية،  واملشاركة  والتعليم،  الصحة،  وهي؛ 
السيايس، وهى الفجوات التي عىل أساسها يتم تركيب مؤرش 

فجوة النوع االجتامعي. 
به عدم  فإنه يقصد  اجليلية،  الفجوة  بمفهوم  يتعلق  فيام  أما 
إتاحة الفرص واملوارد بني األجيال املختلفة بشكل متساٍو؛ أي 

العدالة االجتماعية واإلصالح االقتصادي
د. هويدا عدلي

أستاذ العلوم السياسية باملركز القومي 
للبحوث االجتامعية والجنائية
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الفجوة بني نصيب جيل الشباب يف الفرص املختلفة، وهي؛ 
املعلومات  تكنولوجيا  من  واالستفادة  والتشغيل،  التعليم، 

واملشاركة يف احلياة العامة، ونصيب األجيال األكرب سًنا. 
العدالة  غياب  هبا  يقصد  فإنه  اجلغرافية  للفجوة  وبالنسبة 
املناطق  بني  واملوارد  األساسية،  للخدمات  النفاذ  فرص  يف 
مناطق  بحري،  قبيل/وجه  وجه  حرض/ريف،  املختلفة؛ 
أشكال  من  ذلك  عن  ينتج  وما  عشوائية،  خمططة/مناطق 
عىل  االجتامعي  التفاوت  من  واملزيد  احلرمان،  من  متنوعة 
فإهنا  أكثر من فجوة،  املعاناة من  أساس اجلغرافيا. ويف حالة 
تصبح فجوة مركبة؛ أي حالة من إحكام حلقات الفقر؛ فمثاًل 
فجوة  مع  تتقاطع  النوع  فجوة  فإن  القبيل،  الوجه  ريف  يف 
اجلغرافيا والثروة مما جيعل أوضاع النساء أكثر قسوة، وتعقيًدا. 

ثانًيا- املالمح العامة لربنامج اإلصالح االقتصادي:
يف  الدويل  النقد  صندوق  مع  االتفاق  توقيع  تم 
تم  الذي  الصندوق  لوثائق  وفًقا  هيدف  وهو  نوفمرب2016، 
نرشها من قبل وزارة املالية إىل تصحيح االختالالت املالية، 
معدالت  ورفع  املدفوعات،  ميزان  يف  االختالالت  وكذلك 
االجتامعية،  احلامية  وتوفري  والتشغيل  االقتصادي  النمو 
وبالتايل استعادة الثقة املحلية والدولية يف االقتصاد املرصي، 

وحتسني مستوى معيشة املواطنني. 
الربنامج  التي شملها  املالية  أهم اإلصالحات  متثلت  وقد 
يف تطبيق قانون رضيبة القيمة املضافة، ووضع نظام رضيبي 
جديد ومبسط للمرشوعات املتوسطة والصغرية ورفع كفاءة 
اإلدارة الرضيبية، كام شملت اإلصالحات ترشيد دعم الطاقة 
إىل  اإلشارة  متت  كام  سنوات.   5-3 من  مدى  عىل  تدرجيًيا 
رضورة إعادة ترتيب األولويات لصالح الربامج االجتامعية 
زيادة  إىل  باإلضافة  االستهداف،  يف  األعىل  املستويات  ذات 
اإلنفاق عىل الصحة والتعليم، وتطوير البنية التحتية بام يدعم 
ويعد  للمواطنني.  العامة  اخلدمات  وحتسني  البرشية،  التنمية 
للربنامج؛ حيث  الرئيسية  املكونات  أحد  اإلنفاق االجتامعي 
 %1 نحو  يعادل  بام  إضايف  إنفاق  تعتزم  إهنا  احلكومة  أعلنت 
الناتج املحيل اإلمجايل عىل برامج احلامية االجتامعية، ويف  من 

مقدمتها الدعم النقدي، ودعم السلع التموينية. 
ولقد قامت احلكومة بزيادة قيمة ودعم السلع التموينية من 
15 جنيه للفرد شهرًيا إىل 21 جنيًها، وزيادة أعداد املستفيدين 
من برنامج تكافل وكرامة إىل 1.7 مليون مستفيد، باإلضافة 
إىل الربامج االجتامعية األخرى كمعاش الضامن االجتامعي، 
والتغذية  االجتامعي،  اإلسكان  وبرامج  الطفل،  ومعاش 
املدرسية. وقد أشار املدير العام بالنيابة لصندوق النقد الدويل 
برنامج  استكامل  يف  نجحت  مرص  أن  إىل  ليبتون”  “ديفيد 
الرشحية  رصف  عىل  املوافقة  ومتت  االقتصادي،  اإلصالح 

األخرية بعد حتسن أوضاع االقتصاد الكيل؛ حيث حتقق قدر 
النمو والتوظيف، إال  من االستقرار االقتصادي، وتعاف يف 
إنه أشار إىل رضورة حتسني تعبئة اإليرادات من أجل خلق حيز 
لإلنفاق عىل الصحة، والتعليم، واحلامية االجتامعية مما يشري 
إىل أن نقطة الضعف الرئيسية من وجهة نظر الصندوق تتعلق 
واحلقيقة  االجتامعية.  احلامية  ثم  ومن  االجتامعي،  باإلنفاق 
قضية  خيتزالن  والصندوق  احلكومة،  من؛  كاًل  أن  األخطر 
العدالة االجتامعية يف جمرد توسيع قاعدة احلامية االجتامعية، 
األمان  شبكات  توسيع  يف  فقط  حيرصها  هلا،  قارص  فهم  مع 

االجتامعي.
ثالًثا- حالة العدالة االجتامعية يف مرص:

ارتفعت نسبة الفقر من 27.8% عام 2015 إىل %32.5 
يف عام 2017-2018. ومن اجلدير بالذكر أن بيانات مسح 
االرتفاع  إىل  تشري   2018-2017 عام  واإلنفاق  الدخل 
-2017 عام  حتى   1999 عام  منذ  الفقر  ملعدالت  املتتايل 
 2000-1999 عام  يف  الفقر  نسبة  كانت  حيث  2018؛ 
 2005-2004 عام  يف   %19.6 إىل  ارتفعت  ثم   %16.7
ثم إىل 21.6% عام 2008-2009، وقفزت بشكل أكرب يف 
عام 2010-2011 لتصل إىل 25.2% ثم 27.8% يف عام 

2015، وأخرًيا 32.5% يف 2018-2017. 
 %2.9 من  النسبة  ارتفعت  فقد  املدقع،  للفقر  بالنسبة  أما 
 ،2005-2004 عام  يف   %3.6 إىل   2000-1999 عام 
وعاودت   ،2009-2008 عام  يف   %6.1 إىل  قفزت  ثم 
االنخفاض يف عام 2010-2011 إىل 4.8% ثم 4.4% يف 
عام 2012-2013، ثم عادت لالرتفاع يف عام 2015 إىل 
الدخل واإلنفاق عام 2017  ، ووصلت وفًقا ملسح   %5.3

-2018 إىل %6.2. 
املتتالية  االرتفاعات  كانت  إذا  أنه  أمهية،  األكثر  واألمر 
 2017 عام  يف  الفقر  نسبة  باستثناء  كبرية  فروق  إىل  تشري  ال 
يوضح  اجلغرافية  األقاليم  يف  الفقر  توزيع  فإن   ،2018-
التحسن  أن  إىل  التنويه  ويمكن  الفروق.  من  أكرب  درجات 
القبيل؛  الوجه  بريف  يتعلق  فيام  كان  حدث  الذي  الوحيد 
-2017 عام  يف   %51.94 إىل  الفقر  نسبة  وصلت  حيث 
2015؛  بعام  باملقارنة  انخفاضها  من  الرغم  وعىل   ،2018
حيث كانت 56.7%، إال إهنا تظل األعىل بني أقاليم مرص؛ 
بينام  الفقراء،  من   %40.3 القبيل  الوجه  ريف  يسكن  حيث 

يعيش فيه 25.2% من السكان.  
األقاليم  كافة  يف  الفقر  نسب  ارتفاع  إىل  اإلشارة  وجتدر 
املثال  سبيل  فعىل  األخريين،  العامني  خالل  اجلغرافية 
إىل   2015 عام  يف   %35.95 من  عامة  الريف  يف  ارتفعت 
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واضحة  قفزة  حدثت  احلرضية  املحافظات  ويف   ،%38.39
الوجه  حرض  يف  وكذلك   ،  %26.73 إىل   %15.11 من 
الوجه  ريف  ويف   ،%14.31 إىل   %9.67 من  البحري 
من  الفرتة  إىل 27.29%؛ وذلك يف  البحري من %19.71 
عام 2015  حتى عام 2017-2018. ويتضح إًذا أن املناطق 
الثالث األخرية شهدت زيادات كبرية يف نسب الفقر. ويرتبط 
الفقر بمحددات متنوعة مثل؛ كرب حجم األرسة، وحمدودية 
التحصيل التعليمي، ونقص الطعام،  والعمل يف القطاع غري 

الرسمي ....إلخ.  
يف  الفقر  حلقات  إحكام  يزيد  ما  إن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
يعرف  ما  املجتمع  يف  األفقر  للفئات  بالنسبة  خاصة  مرص 
اتساع  عن  فضاًل  إليها،  اإلشارة  السابق  املركبة  بالفجوة 
مساحة احلرمان من احلقوق، لتشمل أهم احلقوق األساسية 
طبيعة  إدراك  مع  والعمل،  والصحة،  التعليم،  وهي؛ 
الصحية  احلالة  تدهور  فمثاًل؛  احلقوق،  هذه  بني  التفاعالت 
املستقبل  وىف  التعليم،  عىل  قدرته  عىل  بالسلب  تؤثر  للطفل 
تؤثر عىل العمل، وهكذا. وتعد كل من؛ النساء، واألطفال، 
الفجوة  من  تعاين  التي  الفئات  أكثر  من  واملعاقني  والشباب، 

املركبة، واتساع دائرة احلرمان من احلقوق.
التقديرات إىل استمرار تدين معدل  فبالنسبة للنساء؛ تشري 
غري  ومن   ،%23.1 تبلغ  إذ  العمل،  قوة  يف  املرأة  مشاركة 
يعد  الذي  احلكومي،  القطاع  انكامش  نتيجة  زيادهتا  املتوقع 
ضعف  مع  خاصة  تارخيًيا،  للنساء  األكرب  التوظيف  ركيزة 
معدالت املشاركة يف القطاع اخلاص. واحلقيقة أنه مل يطرأ تغري 
ملموس عىل وضع النساء منذ إصدار تقرير البنك الدويل عام 
املكاسب  من  الرغم  فعىل  اجلنسني،  بني  املساواة  عن   2010
التي حتققت عىل بعض األصعدة، والسيام فيام خيص؛ التعليم، 
والرعاية الصحية، ومعدالت البقاء عىل قيد احلياة، والتمكني 
وفًقا  تغيري  دون  مازالت  االقتصادية  الفجوة  فإن  السيايس، 
املساواة بني  تقيس عدم  التي  املؤرشات  تؤكد عليه معظم  ملا 
العاملي  االقتصادي  املنتدى  مؤرش  أظهر  حيث  اجلنسني؛ 
للفجوة بني اجلنسني لعام 2017 أن مرص حلت يف املركز رقم 
حيث  من  اجلنسني  بني  املساواة  جمال  يف  بلد   141 من   135
املشاركة، والفرص االقتصادية. وتشري العديد من املسوح إىل 
عدة عوامل تؤدي إىل استمرار تدين معدالت مشاركة النساء 
وأعباء  االجتامعية،  والقيم  األعراف،  مثل؛  العمل  قوة  يف 
األطفال،  رعاية  مرافق  يف  والنقص  األرسية،  املسئوليات 
وسوء وسائل النقل واملواصالت، والتحرش اجلنيس، وعدم 
سوق  واحتياجات  التعليم،  ونواتج  خمرجات  بني  التوافق 
العمل. وختتلف نسبة التشغيل لدى نساء احلرض عن الريف 
)30% مقابل 20% للنساء يف الريف( مما يؤكد الفجوة املركبة 

السابق اإلشارة إليها.

بني   %30.8 تبلغ  األمية  نسبة  فإن  بالتعليم،  يتعلق  وفيام 
عام  يف  للذكور   %18.5 مقابل  سنوات  عرش  فوق  اإلناث 
صعيد  ويف   ،%38.8 إىل  لتصل  الريف  يف  وتزداد   ،2017
بنى   %44 و  املنيا   %45( النصف  من  يقرتب  ما  إىل  مرص 
سًنا  لألصغر  بالنسبة  األمية  نسبة  انخفاض  ورغم  سويف(. 
مقارنة باألكرب سًنا، إال إهنا مازالت مرتفعة يف الريف؛ حيث 
العمرية من 15 إىل 29 مليونني،  الفئة  بلغ عدد األميات يف 

و75% منهن يف الريف.
وعىل املستوى الصحي، يشري حتليل الوضع السكاين لعام 
يف  ملحوظ  حتسن  حدوث  من  الرغم  عىل  إنه  إىل   2016
تغطية الرعاية قبل الوالدة، إال إن الفوارق اإلقليمية ال تزال 
كبرية نسبًيا؛ حيث تنخفض نسب احلصول عىل هذه الرعاية 
الوجه  ريف  يف   %73 إىل  احلرضية  املحافظات  يف   %91 من 
القبيل، ونفس الوضع ينطبق عىل فحوصات ما بعد الوالدة، 
ريف  يف  النساء  فامزال  األرسة؛  تنظيم  وسائل  واستخدام 
الوجه القبيل األقل استخداًما هلذه الوسائل، واألكثر إنجاًبا، 

واألقل حصواًل عىل الرعاية بعد الوالدة.   
مرص  يف  الفقراء  األطفال  نسبة  فإن  لألطفال،  بالنسبة  أما 
صدر  الذي  األبعاد  متعدد  الفقر  لتقرير  وفًقا   %29.5 تبلغ 
عام 2017، وهي تقرتب من نسب الفقر النقدي لألطفال، 
لنتائج  وفًقا  وذلك  2015؛  عام  يف   %28 إىل  وصلت  والتي 
اجلهاز  عن  الصادرة  واالستهالك  واإلنفاق،  الدخل،  بحث 
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.  ويشري تقرير فقر األطفال 
األخريين  العقدين  أن  من  الرغم  عىل  إنه  إىل  األبعاد  متعدد 
وفيات  من  احلد  مثل؛  املؤرشات  بعض  يف  تقدًما  شهدا 
األطفال، والنفاذ للتعليم األسايس، واحلد من فجوة النوع يف 
االلتحاق بالتعليم، إال إن هناك مؤرشات حدث فيها تدهور 
نسب  يف  ارتفاع  فهناك  مرص؛  يف  الفقر  نسبة  ارتفاع  بسبب 
التغذية، والتقزم، والسمنة حتت سن  اإلصابة بأمراض سوء 
الفقر  ملؤرش  وفًقا  األطفال  حرمان  ويقاس  سنوات.   مخسة 
الصحية،  واخلدمات  التغذية،  عىل؛  استناًدا  األبعاد،  متعدد 

واملاء النقي، والرصف الصحي، والتعليم، واحلامية. 
وتتمثل املشكلة يف أن حرمان األطفال من واحدة أو اثنني 
لألجيال  الفقر  انتقال  معناها  االحتياجات  هذه  من  أكثر  أو 
السابق  الفقراء  لألطفال  الكلية  النسبة  إطار  ويف  القادمة. 
إليها، فإنه يوجد حرمان من عنرصين أو أكثر لدى  اإلشارة 
هذه  تقل   ،%37.1 بنسبة  سنوات  مخسة  سن  حتت  األطفال 
وإىل   ،%27.2 إىل  سنة   11 إىل   5 من  العمرية  للفئة  النسبة 
23.8% يف الفئة العمرية من 12 إىل 17 سنة. كام أن النسبة 
بـ  مقارنة    %42.8 إىل   الريفية  املناطق  أطفال  لدى  ترتفع 
الفقراء  األطفال  نصف  تقريًبا  يرتكز  كام  احلرض.   يف   %24
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يف ريف الوجه القبيل.  واحلقيقة أن الوضع الصحي املرتبط 
بنقص الغذاء لألطفال دون سن اخلامسة مثري للقلق خاصة 
سن  دون  لألطفال  التغذية  سوء  ويقاس  القبيل.  الوجه  يف 
اخلامسة باستخدام مؤرشات خمتلفة تشمل؛ التقزم، واهلزال، 
أحد  عىل  اقترصنا  وإذا  وغريها،  الدم،  وفقر  الوزن،  ونقص 
نسبة  بلغت   2014 عام  يف  أنه  يتبني  التقزم  وهو  املؤرشات، 
إمجايل  من   %21 حوايل  التقزم  من  يعانون  الذين  األطفال 
التقزم  نسب  أعىل  وتوجد  العمرية،  الفئة  هذه  يف  األطفال 
يف الوجه القبيل، وإن كانت أعىل يف ريفه عن حرضه؛ حيث 
بني  من  أن  بالذكر  اجلدير  ومن   .%18 مقابل   %25 بلغت 
الصغري لرب األرسة،  السن  فقر األطفال، هو  أهم حمددات 
والذي يرتبط بالطبع بثقافة الزواج املبكر يف الريف املرصي، 
وعدم حصول األب واألم عىل التعليم، فضاًل عن كثرة عدد 

األطفال يف األرسة، وكذلك ارتفاع الفقر.  
جمتمًعا  يعد  املرصي  املجتمع  فإن  بالشباب،  يتعلق  وفيام 
شاًبا؛ حيث إن ثلث السكان يقعون يف الفئة العمرية من 15-
 %23.6 متثل   29-18 من  العمرية  الفئة  أن  كام  سنة،   29
من إمجايل السكان يف عام 2017، و48.5% من إمجايل قوة 
بطالة  معدالت  من  سنة   29-15 من  الفئة  وتعاين  العمل. 
عالية؛ وذلك وفًقا للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء؛ 
حيث يقع 70% من الـ 3.7 مليون عاطل يف عام 2014  يف 
هذه الفئة. وترتفع البطالة يف الفئة العمرية 15-29 سنة إىل 
إىل  للبطالة يصل  مقابل معدل قومي  يقرب من %25.6  ما 

 .%9.9
البطالة،  معدل  يف  ليس  األكرب  املشكلة  أن  بالذكر  وجدير 
والذي بدأ يف االنخفاض؛ وفًقا لربنامج احلكومة )2018-
2022(، ولكن يف االختالالت اهليكلية التي يعاين منها سوق 
اإلناث  البطالة بني  ارتفاع معدالت  تتمثل يف  والتي  العمل، 
القوى  لبحث  وفًقا  للذكور؛   %20 مقابل   %36.5 ليبلغ 
الشباب من  لدى  املعدل  ارتفاع  وأيًضا  العاملة عام 2017، 
15 إىل 29 سنة ليصل إىل 26% مما يدل عىل تنامي الفجوات 
معدالت  ارتفاع  مشكلة  أن  واحلقيقة  واجليلية.  النوعية، 
مضت؛  لعقود  تعود  التي  املعقدة،  املشاكل  من  تعد  البطالة 
اجلامعات  عىل  الطالب  تدفق  استمرار  عن  نتجت  والتي 
دون أن يستوعبهم سوق العمل؛ بسبب تقلص الوظائف يف 

احلكومة، والقطاع العام منذ منتصف الثامنينيات. 
تسجل  إذ  للشابات،  بالنسبة  بكثري  أسوأ  الوضع  ويعد 
بطالة اإلناث معداًل كبرًيا كام سبقت اإلشارة. وجدير بالذكر 
السيام  مبكرة،  سن  يف  يبدأ  النساء  ضد  البنيوي  االنحياز  أن 
املرحلتني  يف  باملدارس  يلتحقن  اللوايت  الفتيات  عدد  وأن 
املرأة  وبالطبع  الذكور،  عدد  من  أقل  والثانوية  األساسية، 

الريفية، تعد هي األكثر حرمانًا، إذ إن حظوظها يف احلصول 
عىل عمل يف القطاع الرسمي أقل باملقارنة مع املرأة التي تعيش 
اجلامعي  بالتعليم  االلتحاق  معدل  صايف  يمثل  كام  املدن.  يف 
لسكان احلرض ضعف صايف معدل االلتحاق لسكان الريف.

وبالنسبة للفئة الرابعة التي تعاين من الفقر، فهي فئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة؛ حيث تبلغ نسبتهم - وفًقا لتعداد عام 
السكان.   من   %10.64 فأكثر  سنوات  مخس  من   -  2017
يف  تأيت  حيث  التحديات؛  من  عدد  من  الفئة  هذه  وتعاين 
للتعليم؛ فإهنم  فبالنسبة  التعليم، والعمل، والتنقل.  مقدمتها 
يعانون من عدم توفر املدارس املالئمة، ومن ثم انتشار األمية 
بني صفوفهم، أما عىل مستوى العمل؛ فإن غالبيتهم يعانون 
وذلك  منهم؛  املؤهالت  ذوي  حتى  جربية  بطالة  حالة  من 
نتيجـة لعـدم تفعيـل املـادة رقم)22( من قانون األشخاص 
ذوي اإلعاقة رقم )10( لسنة 2018، واخلاصة بتشغيل %5 

منهم يف اجلهات احلكومية وغري احلكومية. 
باإلضافة إىل ذلك، فإهنم يعانون من عـدم إتاحـة املرافـق 
كـأي  اسـتخدامها  مـن  متكـنهم  التـي  بالصـورة  العامـة 
حق  هو  والسفر  التنقل  يف  احلق  كان  فإذا  عادي،  مواطن 
مكفول لكل إنسـان، إال إنـه حـق مقتـرن بتـوفري »اإلتاحـة« 
لـذوي االحتياجـات اخلاصـة مـن حيـث؛ متهيـد الطـرق، 
غالبية  فإن  ولألســـف  واخلاصـــة،  العامـــة  واملركبـات 
وســـائل النقـــل واملواصالت يف مصـر ال تتمتـع بوسـائل 
إرهاًقا  يشكل  ممـا  اخلاصـة  االحتياجـات  لـذوي  اإلتاحـة 

كبرًيا هلم، وتعدًيا عىل حقهم يف احلركة والتنقل.
رابًعا- مقرتحات لتحقيق العدالة االجتامعية:

حدوث  إىل  حيتاج  االجتامعية  العدالة  حتقيق  فإن  بالطبع 
تغيريات هيكلية، ومؤسسية يف حتديد أولويات اإلنفاق، ويف 
أوسع  مفهوًما  تعد  االجتامعية  فالعدالة  السياسات؛  اختيار 
إن  القول  يمكن  بل  االجتامعية،  احلامية  مفهوم  من  بكثري 
احلامية االجتامعية هي أقل السياسات إسهاًما يف حتقيق العدالة 
االجتامعية. ومتثل قضية توزيع الدخل والثروة حجر الزاوية 
يف حتقيق العدالة االجتامعية، ويف القلب منها سياسات األجور 
والرضائب. وربام تتمثل املشكلة الرئيسية الراهنة يف مرص يف 
احلامية  شبكات  توسيع  يف  االجتامعية  العدالة  حتقيق  اختزال 
االجتامعية، وهو أمر يعد من أكثر جوانب العوار الذي تواجه 
العدالة االجتامعية يف مرص، بل واألخطر  التعامل مع قضية 
ذاهتا؛  االجتامعية  احلامية  قضية  مع  التعامل  كيفية  يف  يكمن 
شبكات  يف  التوسع  عرب  هلا  الرتويج  يتم  االجتامعية  فاحلامية 
أن  حني  يف  مرص،  يف  للفقراء  املوجهة  االجتامعي  األمان 
املفهوم يعد أكثر اتساًعا من ذلك؛ حيث يضم أشكااًل أخرى 
ورشوط  االجتامعية،  والتأمينات  الصحي،  التأمني  مثل؛ 
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املفهوم سواء  الواقع فإن تضييق  الالئق وغريها. ويف  العمل 
من قبل مؤسسات الدولة املعنية أم صندوق النقد الدويل ال 
يصب يف صالح أحد؛ فبالنسبة للمواطن، لن تتحقق له حياة 
كريمة بل سيستمر يعاين من الفقر ويورثه ملا بعده من أجيال. 
أما بالنسبة ملؤسسات الدولة، فإن التوسع يف شبكات احلامية 
ارتفاعه من  إىل  بل سيؤدي  الفقر،  لن يقيض عىل  االجتامعية 
ناحية، وسيحمل الدولة أعباء مالية متزايدة، ولن تقل يف يوم 
برامج  يف  التمكني  مكون  ضعف  ضوء  يف  خاصة  األيام  من 
احلامية املقدمة، مما يستدعي إعادة النظر يف كل السياسات من 
أجل إحداث حتول جوهري، يؤدي إىل إنجاز خطوات مهمة 

يف مسار العدالة االجتامعية.
أن طرح  إىل  املهم اإلشارة  قد يكون من  ويف هذا اإلطار، 
ندرة  لتحدي  ومدركة  للتحقق،  قابلة  اسرتاتيجية  رؤية 
من  أساسية  حقوق  لثالثة  األولوية  إعطاء  يتطلب  املوارد، 
التعليم،  االجتامعية، وهي؛   العدالة  أجل اإلسهام يف حتقيق 
بالنسبة  واجلودة  اإلتاحة،  اشرتاط  مع  والعمل  والصحة، 
للصحة، والتعليم، كذلك توافر رشوط العمل الالئق بالنسبة 
الصحة  يف  إنجاز  حتقيق  فإن  فيه،  شك  ال  ومما  للتشغيل. 
اخلدمات  أوضاع  يف  نقلة  إحداث  دون  حيدث  لن  والتعليم 
األساسية يف مرص من نواحي اإلتاحة، واجلودة، واالستدامة، 
بشكل  ترتبط  العمل  حقوق  ضامن  أن  كام  احلوكمة.   وأيًضا 
بذلك  يرتبط  وما  الالئق،  العمل  رشوط  بكفالة  أسايس 
لنظام  اجلذري  واإلصالح  والصحية،  التأمينية  احلامية  من 

عليها  وافقت  التي  العمل  حقوق  بكافة  واإلقرار  األجور، 
احلكومة املرصية خاصة بالنسبة للنساء.

ناجحة، قد يكون  وأخرًيا ويف إطار االستفادة من جتارب 
املساواة،  حتقيق  يف  أورجواي  جتربة  إىل  اإلشارة  املفيد  من 
من؛  كل  بني  جتمع  شاملة،  رؤية  تطرح  أن  استطاعت  والتي 
توسيع شبكات احلامية االجتامعية من ناحية، وتوزيع الدخل 
املعروفة  أورجواي  جتربة  وتعد  أخرى.  ناحية  من  والثروة 
جمال  يف  اهلامة  التجارب  من  االجتامعية«  املساواة  »خطة  بـ 
صممت  فقد  الفقر.  ومكافحة  االجتامعي  األمان  سياسات 
أوروجواي برنامج خدمات »الطوارئ االجتامعية«، والذي 
ونظام  الفقر،  شديدة  لألرس  نقدية  حتويالت  عىل  يشتمل 
تشغيل مؤقت وتدريب، إىل جانب تقديم كروت للحصول 
عام  يف  الربنامج  تطوير  وتم  أخرى،  وامتيازات  الغذاء  عىل 
2007، وقد أطلق عليه برنامج »خطة املساواة االجتامعية«. 
وجدير بالذكر أن النجاح يف مكافحة الفقر، والذي انخفضت 
نسبته من 32% عام 2004 إىل نحو 18% عام 2010 مل يرتبط 
بمجمل  أيًضا  ولكن  املتبعة،  االجتامعية  بالسياسات  فقط 
الثالثي  املجلس  نجح  حيث  املطبقة؛  االقتصادية  السياسات 
واهليئات  والعامل،  للحكومة،  ممثلني  من  املشكل  لألجور، 
 %18 بنسبة  احلقيقية  األجور  رفع  يف  املسامهة  يف  املشغلة، 
خالل أربع سنوات، باإلضافة إىل النظام الرضيبي الذي بدأته 
يف عام 2007، الذي قلل من الرضائب غري املبارشة خاصة 
عىل املنتجات الغذائية، والتي تتمثل يف رضيبة القيمة املضافة.
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من  جمموعة  حالًيا  دولة  ألية  اإلداري  اجلهاز  يواجه 
التحديات الكبرية تنبع من العديد من التغريات والتحوالت 
مع  نشأت  التي  واالتصالية  والسياسية،  االقتصادية،  العاملية 
شيوع ظاهرة العوملة، والتي تعرب يف جوهرها عن عملية مركبة 

هلا أبعادها املتعددة.
شيوع  اإلطار  هذا  يف  حدثت  التي  التغريات  أهم  ومن 
احلديث عن »تغري دور الدولة«؛ فدولة القرن اجلديد »تؤدي« 
أخرى  من  و»تنسحب«  السابق،  يف  تؤدهيا  كانت  وظائف 
كانت مرتبطة هبا دائاًم، و»تبتكر« ثالثة ال عهد هلا هبا من قبل. 
فالدولة ال تزال هي املسئولة عن تصميم السياسات، وهتيئة 
اخلدمات  وتقديم  واالجتامعية،  االقتصادية  األساسية  البنية 
النشاط  العديد من جماالت  انسحبت من  األساسية، ولكنها 
االقتصادي املبارش، واستعاضت عنه بالدور اإلرشايف املتمثل 

يف مراقبة وضبط أداء السوق.
واالتصاالت  املعلومات  شبكات  دور  تعاظم  أن  كام 
الشفافية واملساءلة والرقابة  رسخ منظومة قيم جديدة مثل؛ 
مستوى  عىل  حكًرا  املعلومة  تعد  مل  حيث  واملشاركة؛ 
عىل  والقدرة  النفوذ  معيار  أصبح  بل  اآلخر،  دون  إداري 
 Knowledge املعلومات  هذه  إدارة  كيفية  هو  التأثري 
االقتصـادية،  العوملة  أدت  كــذلك   .Management
وإعالء مبدأ التنافسيـة »Competitiveness« إىل إرساء 
أن  منظمة  كل  عىل  جيب  التي  األساسية  القيم  من  جمموعة 
القيم؛  هذه  ومن  واقفة«،  »متوت  وإال  إرسائها،  عىل  تعمل 
اخلدمة  أو  املنتج  موافقة  تعني  والتي   »Quality« اجلودة 
والتي   »Optimization« واألمثلية  العميل،  لتوقعات 
واإلبداع  املتاحة،  املوارد  لكل  األمثل  االستخدام  تعني 

تزايد  وقد  املستمر  للتحسني  يسعى  الذي   »Creativity«
االهتامم به.

املؤسيس  االتساع  إىل  أدى  الدولة  دور  تغري  فإن  وأخرًيا، 
جدد  فاعلني  أدوار  عىل  والتأكيد  واإلدارة،  احلكم  ملنظومة 
صنع،  عملية  يف  اإلداري  وجهازها  الدولة  يشاركون 
غري  واملنظامت  اخلاص،  كالقطاع  العامة؛  السياسات  وتنفيذ 
احلكومية، ومن ثم كثر احلديث عن احلاجة إىل جهاز إداري 
يعمل بكفاءة عالية وتكلفة أقل، كام تزايدت الرغبة يف تقوية 

النزاهة والشفافية واملساءلة اإلدارية. 
مع  ملرص  املعارصة  التجربة  خالل  من  واضًحا  بدا  وقد 
أن  املدنية  اخلدمة  جلهاز  احلديث  والتنظيم  العامة  الوظيفة 
البالد؛  يف  اإلداري  اإلصالح  عىل  القائمني  يواجه  حتدًيا  ثمة 
بشأن مدى استجابة هذا اجلهاز احلكومي للمتغريات الرسيعة 
التي  البنى االجتامعية والسياسية واالقتصادية  واملتالحقة يف 

تعرضت هلا مرص عىل مدار عقودها.
إصالح  أو  اإلداري  اإلصالح  شعار  طرح  أن  واحلقيقة 
جهاز اخلدمة املدنية أو الثورة اإلدارية ... إلخ كلها مرتادفات 
آخر  وبمعنى  إليها،  املشار  التغريات  هذه  عمق  مع  تزامنت 
فهي شعارات ليست جديدة عىل مسامعنا، وإن كانت غالًبا 
ألداء  عرصي  جهاز  وجود  يف  وآمالنا  طموحاتنا  مثلت  ما 
واجبه  ويؤدي  بكفاءة،  وظيفته  يامرس  العامة  اخلدمات 

باحرتام جلمهور املواطنني . 
أهم  عىل  التعرف  التالية  املحاور  حترص  سوف  ثم  ومن 
يقوم  والتي  حالًيا،  للدولة  اإلداري  اإلصالح  خطة  معامل 
عليها كل من؛ وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، 

اإلصالح اإلداري في مصر.. قراءة أولية في املعالم املؤسسية
د. ممدوح  إسماعيل

أستاذ ورئيس قسم اإلدارة العامة 
بجامعة القاهرة، مستشار وزارة 

التخطيط واملتابعة واإلصالح 
اإلداري للتطوير املؤسيس
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أساًسا  املعنيني  بوصفهام  واإلدارة  للتنظيم  املركزي  واجلهاز 
مع  بالتنسيق  قيامهام  مع  للدولة،  اإلداري  اإلصالح  بخطة 
اإلصالح  أن  باعتبار  للدولة  اإلداري  اجلهاز  وحدات  كافة 
)cross cutting( وليست  متقاطعة  اإلداري سياسة عامة 

سياسة فنية يقوم هبا طرف بذاته.
أواًل- وجود اسرتاتيجية شاملة لإلصالح اإلداري:

توجه  التي  البوصلة  متثل  اإلداري  اإلصالح  اسرتاتيجية 
جمرد  فعاليات  أية  تصبح  وبدوهنا  واألنشطة،  اجلهود  كافة 
حركات تشغيلية ال تتوجه نحو غايات وال تتناغم مع غريها، 

ويف هذا السياق، يمكن اإلشارة إىل ما ييل:
اإلداري  لإلصالح  واضحة  مستهدفات  تطوير  تم   -1
والتي   ،2030 مرص  رؤية  إطار  يف  األجل  وطويلة  ُمتوسطة 
املؤسسات  وكفاءة  بـ»الشفافية  املتعلق  الرابع  املحور  تناوهلا 

احلكومية«.
إطار  يف  اإلداري  اإلصالح  خلطة  احلاكمة  الرؤية  متثلت   -2
كفء  إداري  جهاز  إىل  »الوصول  يف؛   2030 مرص  رؤية 
الدولة، ويعيل  إدارة موارد  باحلوكمة، وحيسن  يتسم  وفعال، 
من رضاء املواطنني وخيضع للمساءلة، ويسهم بقوة يف حتقيق 

األهداف التنموية للدولة«. 
3 - تم تصميم منهجية واضحة لإلصالح اإلداري تتضمن 
املؤسيس.  والتطوير  البرشي،  العنرص  مها؛  رئيسني،  حمورين 
ملفات  عدة  يتضمن  فإنه  البرشي  العنرص  ملحور  فبالنسبة 
للعاملني  الوظيفي  امللف  حتديث  مقدمتها؛  يف  تأيت  مهمة 
اجلديدة  العاصمة  إىل  لالنتقال  العاملني  وتقييم  »احلرص«، 
وفًقا  ملنهجية علمية ثم االنتقاء، وخطة بناء وتنمية القدرات، 
املنتقلني  غري  املوظفني  مع  للتعامل  تشغيلية  ومقرتحات 
الفردي  احلكومي  للتميز  مرص  وجائزة  اجلديدة،  للعاصمة 
عدة  املؤسيس  التطوير  حمور  يتضمن  حني  يف  واملؤسيس. 
التنظيمية  التقسيامت  وتطوير  استحداث  منها؛  مهمة  ملفات 
استجابة لقانون اخلدمة املدنية والقرارات املكملة، ومرشوع 
إىل  االنتقال  وترتيبات  للدولة،  اإلداري  اجلهاز  كفاءة  رفع 

العاصمة، ومرشوعات امليكنة والتحول الرقمي.
4 - تتسم منهجية اإلصالح اإلداري بالطابع املؤسيس؛ حيث 
لسنة 2017  رقم )1321(  الوزراء  رئيس جملس  قرار  صدر 
وعضوية  برئاسته  اإلداري  لإلصالح  العليا  اللجنة  بتشكيل 
وزراء؛ املالية، والتنمية املحلية، والتخطيط واملتابعة، واإلصالح 
وكذلك  املعلومات،  وتكنولوجيا  واالتصاالت،  اإلداري، 
رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، ونائب وزير التخطيط 
واملتابعة واإلصالح اإلداري، وأربعة أعضاء من الشخصيات 
التخطيط  الدكتورة وزيرة  قرار  إىل  باإلضافة  العامة واخلرباء. 

بشأن  2019؛  لسنة   )1( رقم  اإلداري  واإلصالح  واملتابعة 
برئاسة  العليا لإلصالح اإلداري  الفنية للجنة  تشكيل األمانة 
من  عدد  وعضوية  اإلداري  لإلصالح  التخطيط  وزير  نائب 
الوزراء السابقني، وأساتذة اجلامعات، وخرباء اإلدارة العامة، 
وممثلني عن اجلهات املعنية، والتي تنعقد بصفة دورية، وينبثق 
وتنمية  وبناء  املؤسيس،  التطوير  فرعية هي؛  عنها ثالث جلان 
بصفة  أيًضا  وتنعقد  واملايل،  الترشيعي  واإلصالح  القدرات، 
دورية. وترفع اللجان الفرعية نتائج أعامهلا إىل األمانة الفنية، 

ومنها إىل اللجنة العليا يف تكاملية مؤسسية واضحة.
ثانًيا- الرشاقة التنظيمية:

ألي  املؤسسية  القدرة  فإن  الكثريين،  نظر  لوجهة  وفًقا 
وحدة حكومية تعد واضحة يف الرشاقة التنظيمية؛ بمعنى إن 
القدرة املؤسسية للمنظمة واستيفاء معايريها  تطوير وحتسني 
املختلفة ال يمكن أن يتم بالفعالية املطلوبة دون وجود ترشيد 
للهياكل التنظيمية، والتعامل مع مقاومي التغيري، وصواًل إىل 
منظامت تتسم بالديناميكية، وتتفاعل مع التغريات املتسارعة.

ويف هذا السياق، يمكن التنويه إىل ما ييل:
1 - تقوم وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري بتنفيذ 
مرشوع رفع كفاءة اجلهاز اإلداري للدولة، والذي هيدف إىل 
الوصول للشكل األمثل للحكومة من خالل؛ دراسة الوضع 
تبعيات  وحتليل  ودراسة  للدولة،  اإلداري  للتنظيم  الراهن 
اجلهات املختلفة يف ضوء اختصاصاهتا، وتقديم سيناريوهات 
املرشوع  وينتهي  الدولية،  اخلربات  ضوء  يف  املقرتح  للوضع 
اإلدارية  العاصمة  إىل  املرصية  احلكومة  انتقال  مع  بالتزامن 

اجلديدة.
2 - توجد خطة تنفيذية وزمنية حمددة للمرشوع، تبدأ بجمع 
وأعداد  القائم،  واإلداري  التنظيمي  )اهليكل  عن  بيانات 
العاملني احلاليني، والتكليفات احلالية لكل وزارة، واجلهات 
للهيكل  األمثل  الشكل  مقرتحات  ذلك  وييل  التابعة(، 
الوزراء  جملس  مستوى  عىل  املرصية  للحكومة  التنظيمي 
وزارة،  كل  مهام  حتديد  ثم  التابعة،  واهليئات  والوزارات 
وعمل تقدير اسرتشادي للعدد األمثل للعاملني داخل جملس 
الوزراء والوزارات، ثم إعداد خطة تنفيذية لتطبيق خمرجات 
ومهام  اختصاصات  حتديد  إعادة  من  والتأكد  املرشوع. 
الوزارات احلكومية بام يضمن تنفيذ أهداف حمددة دون وجود 
دراسة  عن  فضاًل  واملسئوليات،  الصالحيات  يف  تضارب 
وذلك  عدمه؛  من  احلكومية  اهليئات  بعض  استمرار  جدوى 
ترشيًدا لنفقات الدولة يف ضوء تشابه بعض اختصاصاهتا مع 

هيئات مماثلة.   
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نحو تعميق اإلصالح االقتصادي..اآلفاق والتحديات
ثالًثا- االستثامر يف البرش أفضل أنواع االستثامر:

وقلبه  اإلداري،  اإلصالح  أساس  هو  البرشي  املورد  يعد 
تقنية  أو  كانت  مالية  أخرى  موارد  عن  قيل  ومهام  النابض، 
...إلخ، فإن العنرص البرشي يظل أهم موارد املنظمة، وبدونه 
يمكن  السياق  هذا  ويف  األخرى.  للموارد  أصاًل  قيمة  ال 

توضيح النقاط اهلامة التالية:
1- تتمثل األسس واالعتبارات التي تنطلق منها خطة بناء 
وتنمية قدرات العاملني باجلهاز اإلداري للدولة املرصية يف: 
والتكامل  التدريبية،  االحتياجات  لتحديد  العلمية  املنهجية 
الدقيقة  واملراعاة  املعنية،  اجلهات  بني  االنفرادية  وعدم 

للسامت والقدرات.
2- تتعدد أهداف خطة بناء وتنمية القدرات، ومن أمهها:

الواعية  احلكومية  القيادات  من  جديد  جيل  خلق  أ- 
املنشود  التغيري  قيادة  عىل  والقادرة  العامة  اخلدمة  بمفاهيم 

باجلهاز اإلداري للدولة بكفاءة وفعالية.
ب- تقليص الفجوة بني مهارات العاملني باجلهاز اإلداري 
البيئة  ومتطلبات  يشغلوهنا،  التي  الوظائف  ومتطلبات 

الوظيفية املستقبلة بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.
التخصصية  الوظائف  شاغيل  من  العاملني  تزويد   – ج 
واملعارف  باملهارات  اإلداري  باجلهاز  االلتحاق  وحديثي 
تنمية  إىل  باإلضافة  الالزمة،  والفنية  والتخصصية،  اإلدارية، 
بشكل  أعامهلم  أداء  من  متكنهم  التي  الشخصية،  القدرات 

أفضل.
مأسسة  يف  للمسامهة  اخلاصة  الفئات  دعم  عىل  العمل  د- 

مفاهيم الدمج والتمكني لتلك الفئات باجلهاز اإلداري.
نجد  حالًيا،  والتدريب  السابق  يف  التدريب  بمقارنة   -3
ما  متوسط  كان  ا  فامليًّ ا،  ومعنويًّ ا  ماليًّ اختلف  األمر  أن 
خيصص للموظف يف العام عىل التدريب »14 جنيًها« فقط، 
ا كان التدريب جمرد »معيار شكيل«. أما حالًيا، فامليًّا؛  ومعنويًّ
داخلية  منح  عامة،  »موازنة  مناسبة  مالية  خمصصات  توجد 
معيار  من  التدريب  حتويل  تم  ا؛  ومعنويًّ وخارجية..إلخ، 
كام  »نجاح/رسوب«،  فهناك  موضوعي  مرجح  إىل  شكيل 
أن اإلخفاق يف التدريب، أو عدم حضوره دون عذر هو من 
ممتنعات ممتاز يف قانون اخلدمة املدنية رقم )81( لسنة 2016، 
رقم  الوزراء  جملس  رئيس  بقرار  الصادرة  التنفيذية  والئحته 
التدريب  بدورة  االعتناء  تم  كام   .2017 لسنة   )1216(
املتكاملة بدًءا من تقدير االحتياجات التدريبية )TNA(، إىل 
التصميم والتنفيذ، إىل املتابعة والتقييم. مع التأكيد عىل أمهية 
املدنية،  باخلدمة  املخاطبة  الوحدات  تدريب يف  مراكز  وجود 

وبصفة  التنظيم.  املدربني، حسن  كفاءة  من  ذلك  يتضمنه  بام 
عامة، فإنه يمكن مالحظة أن إمجايل من تم تدريبهم يف العام 
ومستهدف  متدرب،  ألف   22 حوايل   2019-2018 املايل 
اإلدارية  العاصمة  إىل  املنتقلني  مجيع  تدريب  من  االنتهاء 

اجلديدة بحلول شهر يونيو 2020.
رابًعا- الشفافية وإتاحة املعلومات:

اعتنى القائمون عىل وضع خطة اإلصالح اإلداري للدولة 
بمسألة الشفافية، حتى إن املحور املتعلق باإلصالح اإلداري 
وكفاءة  »الشفافية  عنوان  له  اختري   2030 مرص  رؤية  يف 
يف  دالة  اإلداري  اجلهاز  كفاءة  وكأن  احلكومية«،  املؤسسات 

الشفافية. ويف هذا السياق يمكن اإلشارة إىل ما ييل:
اإلداري  واإلصالح  واملتابعة  التخطيط  وزارة  تعمل   -1
عىل تقديم برامج لتدريب املواطنني عىل استخدام اخلدمات 
املقدمة  اإللكرتونية  اخلدمات  عىل  احلصول  لتيسري  املميكنة؛ 
آلخر  حني  من  عامة  ندوات  إعداد  خالل؛  من  للمواطنني 
إطالقها  يتم  التي  اجلديدة  باخلدمات  املواطنني  لتعريف 
إلكرتونًيا، وإعداد ورش عمل يف املحافظات لتوعية املواطنني 
لتجنب  إلكرتونًيا  املقدمة  اخلدمات  عىل  احلصول  بسبل 

الفساد.
الشكاوى  منظومة  مع  الكامل  والتنسيق  التعاون   -2
رئيس  قرار  لتفعيل  الوزراء  بمجلس  املوحدة  احلكومية 
منظومة  إنشاء  بشأن  2017؛  لسنة   )314( رقم  اجلمهورية 
الوزراء  جملس  رئيس  وقرار  املوحدة،  احلكومية  الشكاوى 
رقم )1855( لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى احلكومية 

املوحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة املواطنني.
خامًسا- اإلطار الترشيعي الفاعل:

يف هذا السياق يمكن توضيح النقاط التالية:
اإلداري  واإلصالح  واملتابعة  التخطيط  وزارة  هتتم   -  1
قانون  بتفعيل  واإلدارة  للتنظيم  املركزي  اجلهاز  مع  بالتنسيق 
كافة  عىل  تيسريًا  له،  تفسريية  لوائح  وإصدار  املدنية،  اخلدمة 

املخاطبني به.
اجلودة  لضامن  هيئة  بإنشاء  تتعلق  مقرتحات  عدة  تقدم   -  2
لتحديد  واجلهاز  الوزارة  حالًيا  بدراستها  تقوم  واالعتامد، 
البديل املناسب، بحيث هل يمكن وجود كيان مستقل لضامن 
هذا  بإحلاق  أم  مثاًل،  اجلامعات  غرار  عىل  واالعتامد  اجلودة 
الدور بجائزة مرص للتميز احلكومي، أم بغريها من البدائل؟، 
ويتم ذلك بتقييم دقيق للعائد والتكلفة من كل بديل ويف حال 

االنتهاء منها سرتفع التوصيات إىل جملس الوزراء.
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3 - أصدر الدكتور رئيس جملس الوزراء يف شهر يوليو 2019، 
ملراجعة وتبسيط  املركزية  الوحدة  أمناء  بتشكيل جملس  قراًرا 
مرص)إرادة(  يف  األعامل  مناخ  إصالح  ملبادرة  اإلجراءات 
برئاسته وعضوية كل من وزراء؛ االستثامر والتعاون الدويّل، 
والتجارة  واملالية،  اإلداري،  واإلصالح  واملتابعة  والتخطيط 
والصناعة. كام يضم يف عضويته كل من؛ نائب حمافظ البنك 
احتاد  ورئيس  املالية،  للرقابة  العامة  اهليئة  ورئيس  املركزي، 
ورئيس  املرصية،  الصناعات  احتاد  ورئيس  التجارية،  الغرف 
من  جمموعة  إىل  باإلضافة  الوزراء،  جملس  مستشاري  هيئة 

اخلرباء.
4 - تتبع الوحدة املركزية ملراجعة وتبسيط اإلجراءات ملبادرة 
إصالح مناخ األعامل يف مرص )إرادة( رئيس جملس الوزراء، 
وختتص بحرص ومراجعة القوانني والقرارات املعمول هبا يف 
الوزارات واملحافظات واجلهات املشاركة يف مبادرة إصالح 
املقرتحات  تقديم  هبدف  وذلك  مرص؛  يف  األعامل  مناخ 
القوانني  هذه  تنقيح  بشأن  االقتصادية،  الوزارية  اللجنة  إىل 
فيام  والتشابك  التعارض  أوجه  وإزالة  واللوائح  والقرارات 
تبسيط  يف  احلكومة  أهداف  مع  يتعارض  ما  وإلغاء  بينها، 
إجراءات مناخ األعامل واقرتاح القوانني والقرارات اجلديدة 
بالدولة  اإلدارية  اجلهات  بمشاركة  الغرض،  هذا  حتقق  التي 
وإجراءات  أفضل  ترشيعات  إىل  وصواًل  األعامل،  وجمتمع 
فعال  أعامل  مناخ  توفري  يضمن  بام  وأجود،  أيرس  إدارية 

وجاذب لالستثامرات.
مقدمتها  يف  يأيت  املحاور  من  عدد  عىل  املبادرة  ترتكز   -  5
واإلجرائية  الترشيعية  املنظومة  من؛  كل  إصالح  يف  املسامهة 
األثر  لتقييم  نظام  بناء  عن  فضاًل  األعامل،  ملناخ  امُلنظمة 

األنشطة  ممارسة  تنظيم  يف  القرار  متخذ  لدعم  الترشيعي 
املجتمعي  واحلوار  للتشاور  آلية  بناء  جانب  إىل  االقتصادية، 
مع األطراف املعنية خارج عملية صنع القرار ملراعاة خمتلف 

وجهات النظر عند وضع الترشيع أو التنظيم.
العديد من  املبادرة ألهدافها، تم تطوير  6 - يف سبيل حتقيق 
األدلة الالزمة ألداء عملها، من بينها؛ دليل إجرائي للحرص، 
عن  فضاًل  الترشيعي،  األثر  لتقييم  وآخر  للمراجعة،  ودليل 
عمل  ورقة  جانب  إىل  اجليدة،  اإلدارية  لإلجراءات  دليل 

إلدارة عملية التشاور.
سادًسا- تطوير البنية التكنولوجية:

اإلصالح  خطة  معامل  أهم  الستعراض  وختاًما 
التي  اخلطى  أمهية  إىل  التنويه  جيب  فإنه  للدولة،  اإلداري 
التحول  نحو  التوجه  سبيل  يف  املرصية  احلكومة  تتبعها 
تطوير  تستهدف  ومتكاملة  دقيقة  بخطوات  الرقمي 
القومي الرقمي  »املحول  بتفعيل  احلكومية  اخلدمات 
))Government Gateway )GG(، ومنصة تقديم اخلدمات 
والتوسع  املحمول،  خدمات  تقديم  ومنصة  احلكومية، 
نقاط  ونرش  احلكومية،  اخلدمات  تقديم  منافذ  تطوير  يف 
 ،)Point of Sale)PoS((اإلليكرتوين والتحصيل  الدفع 
التكنولوجية  واملراكز  املكانية،  املعلوماتية  البنية  ومنصة 
قلب  هو  املواطن  باعتبار  كله  وذلك  املواطنني...«؛  خلدمة 
خلدمة  تلقيه  من  البد  وأنه  ومبتغاه  اإلداري،  اإلصالح 
اإلجراءات  وسلسلة  اإلدارية  التعقيدات  عن  بعيًدا  جيدة 
خطة  أي  نجاح  مقياس  يعد  رضاءه  أن  باعتبار  امُلعرِسة؛ 

لإلصالح اإلداري.


