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مقدمة

موؤتمر   2016 �صبتمبر   9 اإلى   8 من  الفترة  في  الم�صتقبلية  الدرا�صات  وحدة  نظمت 
»م�صتقبل المجتمعات العربية.. المتغيرات والتحديات«، وقد هدف الموؤتمر في االأ�صا�س اإلى 
حث النخب العربية على اإعادة فتح النقا�س حول بنية المجتمعات العربية، من خالل منظور 
م�صتقبلي يطرح روؤى بديلة، وي�صع �صيناريوهات ُمتخيَّلة لما قد يوؤول اإليه وما يجب اأن يوؤول 

اإليه حال المجتمعات العربية.

وقد تميز الموؤتمر بتنوع المو�صوعات وتنوع الم�صاركين من الخبراء والباحثين. ف�صارك 
في الموؤتمر اأكثر من خم�صين خبيًرا وباحًثا عربيًّا واأجنبيًّا. قدموا جميًعا روؤى نقدية لظواهر 

بحثية خا�صة بالمجتمعات العربية.

كما تبنى الموؤتمر منهجية تقوم على نقل اأدوات الدرا�صات الم�صتقبلية اإلى العالم العربي 
وتوطينها ولفت النظر اإليها؛ حيث اإنها ال تزال حقاًل علميًّا مهجوًرا عربيًّا. في الوقت الذي 
يعتمد عليها �صناع القرار في العالم اأجمع التخاذ القرارات الحتمية. هذا باالإ�صافة اإلى فتح 
الخبرة  ال�صباب ونظرائهم من ذوي  الباحثين  بين جيل  الخبرات ما  للتوا�صل وتبادل  قنوات 

والم�صئولين الحكوميين ال�صابقين.

مو�صوعات  حول  والجدل  النقا�س  الإثارة  المحا�صرات  من  عدًدا  الموؤتمر  وخ�ص�س 
وظواهر محددة، تبدو ملحة في الفترة الحالية من تاريخ المنطقة العربية؛ األقاها مجموعة من 
الخبراء الم�صريين والعرب واالأجانب. في حين ا�صتعر�س الباحثون اأوراقهم البحثية من خالل 

الجل�صات النقا�صية.

اإلى مجموعة من التحليالت الوا�صعة النطاق، والتي تغطي مو�صوعات  َخُل�س الموؤتمر 
باإرادة نحو  يقترن  اأن  الم�صتقبل يجب  اأن الخو�س في م�صارات  اإلى  عدة، في مجملها ترنو 
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باالأزمات، من خالل امتالك روؤية �صليمة ووا�صحة حول  الذي يعج  الحا�صر  اإعادة ت�صكيل 
»ماهية الم�صتقبل الذي نريده«. 

الدكتور ماجد  األقاها  التي  المحا�صرة  اأوراق  �صل�صلة كرا�صات  الحالي من  العدد  وينقل 
عثمان حول م�صتقبل العدالة االجتماعية في م�صر، اإلى جانب ورقتين بحثيتين تقدمت بهما 
وورقة   ،2030 م�صر  روؤية  تنفيذ  على  ال�صكانية  الكثافة  اأثر  حول  جرج�س  حنان  الدكتورة 
االإداري.  الف�صاد  على  والق�صاء  للحوكمة  االجتماعية  االأبعاد  حول  يون�س  غادة  الدكتورة 
من اأهم ما جاء في هذه الجل�صة؛ اأن تحقيق روؤية م�صر للتنمية الم�صتدامة يتطلب من الدولة 
وجهازها االإداري اأن يعمال ب�صكل مختلف، واأن يتم رفع كفاءة اأداء الجهاز االإداري للدولة 
لملف  بالن�صبة  اأما  البيروقراطية.  ومحاربة  المواطنين  احتياجات  اإلى  اال�صتجابة  من  ليتمكن 
التي  المتكاملة  ال�صيا�صات  من  حزمة  على  االعتماد  الدولة  على  فيتعين  االجتماعية  العدالة 
والدخول،  الثروات  في  التفاوت  تخفيف حدة  ت�صمل:  والتي  المعتادة،  الم�صارات  تتجاوز 
للمخاطر،  والمعر�صة  الم�صت�صعفة  للفئات  واالقت�صادية  االجتماعية  الحمايتين  وتوفير 
�صيا�صات  وتطبيق  المجتمع،  في  االأ�صعف  للفئات  وال�صيا�صي  والقانوني  المعرفي  والتمكين 
نمو احتوائي، واالإن�صاف في التمتع بخدمات اأ�صا�صية عالية الجودة، والق�صاء على االأعراف 

خ التمييز. االجتماعية والثقافية التي تر�صِّ

ا،  خ�صي�صً الم�صري  ال�صاأن  على  ال�صوء  األقت  التي  الجل�صات  من  الجل�صة  هذه  وتعد 
وحاولت ك�صف النقاب عن معوقات التنمية في م�صر، مقدمة عدًدا من ال�صيناريوهات التي 
الجهاز  م�صتوى  ورفع  االجتماعية،  والعدالة  الم�صتدامة  التنمية  تحقيق  خاللها  من  يمكن 

االإداري بالدولة، والق�صاء على الف�صاد.

المحرر 



م�ستقبل العدالة الجتماعية في م�سر)1(
ماجد عثمان)2(

1- مقدمة

م�صتقبل العدالة االجتماعية في م�صر هو الم�صروع القومي الذي ال يحتمل االنتظار. فقد 
كانت النظرية ال�صائدة قبل ثورة الخام�س والع�صرين من يناير هي فكرة ت�صاقط عوائد النمو، 
بحيث اإنه اإذا حدث نمو في المجتمع الم�صري �صت�صقط نتائجه على االأغنياء، ولكن بعد فترة 
�صت�صود عوامل النمو على الجميع، لكن ما تم مالحظته هو ت�صاقط عوائد النمو على االأغنياء 

فقط ثم الطبقة الو�صطى ولي�س الفقراء. وبالتالي �صقطت نظرية ت�صاقط عوائد النمو.

وقد طرح مفهوم العدالة االجتماعية نف�صه ب�صورة كبيرة خالل ثورة الخام�س والع�صرين 
من يناير. وكانت الثورات التي حدثت في م�صر ت�صتهدف العدالة االجتماعية. ولكن العدالة 

االجتماعية مفهوم ف�صفا�س.

في البداية، ال بد من اأن نفرق بين مفهومين؛ مفهوم الم�صاواة ومفهوم االإن�صاف؛ فمفهوم 
الم�صاواة هو اأن نعطي كل �صخ�س في المجتمع نف�س القدر من الخدمات والقدرات وكل ما 
يحتاجه. اأما االإن�صاف فهو اأن نعطي كل �صخ�س في المجتمع كل ما يحتاجه حتى ينطلق. فال 
يجوز مثاًل اأن نعطي نف�س الخدمات واالإمكانيات لالأ�صخا�س ذوي االحتياجات الخا�صة مثل 
غيرهم، فهم بالطبع يحتاجون لخدمات اأكثر حتى تتحقق العدالة. وهذا ال ينطبق على فكرة 

االإعاقة الج�صدية فقط.

روؤية  في  االأ�صا�صية  المحاور  اأحد  هي  م�صر  في  الموجودة  الفجوات  فكرة  اإن  ثم 
مثل:  عامة؛  ب�صفة  اأخرى  بلدان  مناطق  وفي  م�صر  في  كثيرة  فجوات  فهناك  م�صر2030، 

)1( األقيت هذه املحا�رضة يف موؤمتر »م�صتقبل املجتمعات العربية.. املتغريات والتحديات«، الذي نظمته وحدة الدرا�صات امل�صتقبلية يف الفرتة من 
5 اإىل 8 �صبتمرب 2016.

)2( رئي�س املركز امل�رضي لبحوث الراأي العام »ب�صرية«.
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الفجوات الجغرافية؛ فجوة بين الريف والمدينة، وبين الوجه البحري والوجه القبلي. وهناك 
ا فجوات في النوع االجتماعي، والثروة والدخل والدين والمذهب، والفجوات العرقية،  اأي�صً
ندر�س  اأن  بد  فال  االجتماعية.  والطبقات  والمهاجرين،  والجن�صية  والج�صمانية،  والجيلية، 

الفجوات القائمة لنرى كيفية التعامل معها.

تقوم هذه الدرا�صة على الحالة الم�صرية وتتناول خم�س فجوات في تقرير التنمية الب�صرية، 
والتي �صبق وتم تو�صيحها في روؤية م�صر 2030 في محور العدالة االجتماعية، وهي:

- الثروة/ الدخل: االأغنياء في مقابل الفقراء. الفجوة بين اأفقر 20٪ مقابل اأغنى 20٪ في م�صر.
- النوع االجتماعي: الذكور مقابل االإناث. 

- محل االإقامة: بحري مقابل قبلي، ريف مقابل ح�صر، مناطق مخططة مقابل مناطق ع�صوائية.
- الفجوة بين االأجيال: مقارنة بين االأفواج العمرية عبر الزمن مثاًل: ال�صحة )>5 �صنوات(،   

)20-25(، الت�صغيل )34-25(.
- االإعاقة: ذوي االحتياجات الخا�صة مقابل االآخرين.

 ومن الموؤكد اأن �صخ�صية مثل طه ح�صين لديه اإعاقة ريف وجه قبلي ورغم ذلك ا�صتطاع 
اأن يفيد م�صر، ولكن عدم توفير فر�س تعليم جيدة للفقراء �صيمنع م�صر من فر�س قد تفيدها 
وتقدم لها الكثير. ويكون الو�صع اأكثر �صوًءا اإذا كان ثمة تفاعل بين الفجوات كاأن تنتمي امراأة 
فقيرة اإلى منطقة ريفية. فال�صوؤال المطروح هنا: ماذا يجب اأن نفعل؛ الت�صكين اأم التمكين؟ 
ال بد اأن نمكن الفئات االأقل في القدرات؛ الأن عددهم كبير، وقد يفيدون الدولة ب�صكل كبير.

2- مفهوم العدالة الجتماعية

االجتماعي،  للحراك  متكافئة  ا  فر�صً المجتمع  ي�صود  عندما  االجتماعية  العدالة  تتحقق 
اجتماعية  اأو  اقت�صادية  مرتبة  اإلى  االرتقاء  من  المجتمع  اأفراد  من  فرد  اأي  بمقت�صاها  يتمكن 
اأعلى، بناًء على معايير الجدارة،  ويتال�صى التمييز �صد اأي من اأفراد المجتمع ب�صبب الثروة اأو 
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النوع االجتماعي اأو الدين اأو العرق اأو الطبقة اأو العمر اأو المهنة اأو لون الب�صرة،  وت�صل العدالة 
االجتماعية اإلى اأق�صاها عندما يرتبط الحراك االجتماعي بدرجة كاملة بالجدارة واال�صتحقاق، 

وهذه الجوانب موجودة في الد�صتور الم�صري.

الحراك  فاإن  الما�صية،  �صنة  الخم�صين  خالل  قلت  االجتماعي  الحراك  درجة  والأن 
االجتماعي الذي كان موجوًدا في فترات معينة نتيجة التعليم الجيد الذي حظي به اأبناء االأ�صر 
ثانيًة.  ح�صين«  »طه  هناك  يكون  اأن  ال�صعب  من  فاإنه  وبالتالي  موجود،  غير  اأ�صبح  الفقيرة 
ا �صيحرم  وهذا ما �صيجعل اأبناء االأ�صر الفقيرة دائًما عالة على الحكومة الحالية والقادمة، واأي�صً
ت�صيف  اأن  الممكن  من  كان  الفر�س،  لها  توفر  لم  موجودة  قدرات  من  الم�صري  المجتمع 
اإ�صافات �صخمة �صواء اقت�صادية اأو ثقافية. كما يجب االأخذ في االعتبار اأن معدالت الزيادة 
وبالتالي  اأقل،  الدنيا  الطبقات  في  الحراك  ن�صبة  واأن  مرتفعة،  االأدنى  الطبقات  بين  ال�صكانية 
فاإننا �صنحرم المجتمع ب�صكل متزايد من هذه الفر�س. اإذن فاإن الر�صالة المرجوة هي ا�صتعادة 

الحراك االجتماعي.

3- الإطار النظري لمراحل العدالة الجتماعية

واالإعانات  الم�صاعدات  بع�س  تعطي  بحيث  االأو�صاع،  ت�صحيح  تحاول  الت�سحيحية:  العدالة 
للفقراء اأو المهم�صين.  لكن هناك قدًرا من عدم الم�صاواة والظلم وا�صع االنت�صار.

العدالة التوزيعية: اإعادة توزيع الموارد االأَْولى بالرعاية، ولكن هناك قدًرا من الحرمان الن�صبي.

يح�صل  اأن  يجب  التي  االأ�صا�صية  الخدمات  ومن  حقوقه  من  اأحد  يحرم  ال  الكامل:  الإن�ساف 
في  الفروق  عن  ناتجة  وهي  الجميع،  تحفز  حيث  اجتماعيًّا؛  مقبولة  م�صاواة  فهي  عليها، 
الجدارة، وهذه نقطة هامة، فال يجوز اأن يت�صاوى المتفوق والفا�صل. بل يجب اأن ياأخذا نف�س 

الفر�س حتى واإن كان العائد مختلًفا؛ نتيجة الفروق في الجدارة.
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4-  واقع العدالة الجتماعية في م�سر

 يمكن ر�صده من خالل مقايي�س مختلفة منها برنامج االأمم المتحدة االإنمائي، وله موؤ�صر 
للتنمية الب�صرية يتحدث عن ثالثة مكونات:

- مكون التعليم.
- مكون ال�صحة.

- مكون الم�صتوى االقت�صادي: الدخل اأو الثروة.

وموؤخًرا، ظهر دليل التنمية الب�صرية المعدل بعامل عدم الم�صاواة.

يت�صح من الجدول اأنه كلما انخف�س م�صتوى التنمية الب�صرية، فاإنه ي�صاحبه زيادة في تاأثير 
عدم الم�صاواة عليها.

كيف توؤثر عدم الم�صاواة على م�صتوى التنمية الب�صرية )المكونات الثالثة(؟
- دليل التنمية الب�صرية على م�صتوى العالم 0.711.

- دليل التنمية الب�صرية المعدل بعدم الم�صاواة 0.548.
- عدم الم�صاواة يوؤدي اإلى خف�س التنمية الب�صرية بمقدار ٪22.8.
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جدول ال�صعور بالرفاه ن�صبة الرا�صين،  2014. الم�صدر: الم�صح العالمي لموؤ�ص�صة جالوب.

يت�صح مما �صبق اأن العالقة بين عدم الم�صاواة في التعليم ون�صبة الرا�صين عن نوعية التعليم 
هي عالقة عك�صية. وهي ظاهرة حقيقية توؤكد عليها الموؤ�صرات في العالم كله. 

5- م�ستقبل العدالة الجتماعية في م�سر 

المدخل الرئي�صي لتحقيق العدالة االجتماعية هو الحراك االجتماعي،  وهو لن يتحقق 
اإال بالتمكين المعرفي الذي كان يتم في ال�صابق من خالل تعليم جيد للطبقة الو�صطى والطبقة 
االأقل. ولكن اأ�صبح المو�صوع االآن مكلًفا و�صعًبا. وتعتبر الزيادة ال�صكانية في م�صر من اأحد 

العقبات االأ�صا�صية.

لكي نحافظ على م�صتوى التعليم - حيث جميعنا لم نكن را�صين عنه -  ينبغي زيادة عدد 
ا. واإن حدث، فاإن نوعية التعليم  الف�صول بن�صبة 40٪، وهذا لن يحدث و�صيكون �صعًبا جدًّ
لتمكين  و�صيلة  في  نفكر  اأن  والحل  �صخمة.  موارد  اإلى  نحتاج  حيث  تتح�صن؛  لن  المقدم 
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اأن  العلم  ال�صندوق »Out of the box«. مع  التقليدية، والتفكير خارج  معرفي غير الطرق 
عدد المواليد في م�صر االآن ي�صاوي عدد مواليد فرن�صا واإنجلترا واإيطاليا واإ�صبانيا وال�صويد مًعا. 

وال بد كذلك من التفكير في راأ�صمال ب�صري وراأ�س مال اجتماعي.  فالعدالة االجتماعية 
لي�صت مجرد توزيع اأموال، فهناك اأ�صياء تحتاج تفكير واإجراءات مختلفة. كما تتطلب العدالة 
االجتماعية تحقيق حراك اجتماعي يتميز بالحيوية، ويعتمد على الجدارة، وهذا يتطلب حزمة 

من ال�صيا�صات التي من �صاأنها اأن تحقق العدالة االجتماعية، وهي:

- الحماية االجتماعية واالقت�صادية للفئات الم�صت�صعفة والمعر�صة للخطر.
- التمكين القانوني وال�صيا�صي للطبقات االأ�صعف في المجتمع. 

- تخفيف حدة التفاوت في الثروات والدخول.
- تطبيق �صيا�صات نمو احتوائي.

- التمكين المعرفي للفئات االأ�صعف.
- االإن�صاف في التمتع بخدمات اأ�صا�صية عالية الجودة.

- الق�صاء على االأعراف االجتماعية والثقافية التي تر�صخ التمييز.

وهناك �صروط لتحقيق هذه ال�صيا�صات، وهي:

- �صروط خا�صة؛ تفعيل الحقوق التي كفلها الد�صتور، اإدارة �صيا�صية وم�صاندة �صعبية لتطبيق 
برامج العدالة االجتماعية، م�صئولية اجتماعية للقطاع الخا�س في تحقيق التنمية، دور فاعل 

للمجتمع المدني في الم�صاءلة،  اإطار موؤ�ص�صي لتطبيق برامج العدالة االجتماعية.

�صيا�صات  تطبيق  الخا�س،  القطاع  يقودها  مرتفعة  اقت�صادي  نمو  معدالت  عامة؛  �صروط   -
عامة تت�صم بالكفاءة والعدالة واال�صتدامة،  تطبيق منظومة للمتابعة والتقييم والم�صائلة، برامج 
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وتوفير  ال�صفافية  توفير  من  بد  وال  الموؤ�ص�صات،  في  الثقة  تعزيز  في  ت�صهم  الف�صاد  لمحاربة 
المعلومات للجميع.

الحراك االجتماعي ال يقت�صر فقط على التمكين االقت�صادي،  ولكن ال بد اأن يكون هناك 
تمكين معرفي وثقافي و�صيا�صي وقانوني واقت�صادي. 

فاإذا كان التعليم هو الحل لتحقيق العدالة االجتماعية،  فاإلى اأين تتجه االأولويات؟ 

على �صبيل المثال، فاإن عدد الف�صول الدرا�صية حاليًّا في التعليم الحكومي ي�صاوي تقريًبا 
400 األف ف�صل. وتكلفة بناء ف�صل درا�صي جديد �صيكلف الدولة 250 األف جنيه تقريًبا. اأي 
اأن تكلفة م�صاعفة عدد الف�صول في كل مراحل التعليم الحكومي �صت�صاوي 100 مليار جنيه، 

وهو ما يوؤدي اإلى تخفي�س كثافة الف�صول اإلى الن�صف. 

فاإنه  لعام 2015/ 2016  الموازنة  المرتبات في  لبند  الرقم كبيًرا؟ وفًقا  يعتبر هذا  هل 
ي�صاوي 218 مليار جنيه، اأما بند المرتبات في عام 2011/ 2012 فلم يتجاوز 86 مليار 
جنيه،  اأي اأن المجتمع الم�صري اأ�صاف �صنويًّا لبند المرتبات ما يفوق تكلفة م�صاعفة عدد 

الف�صول الدرا�صية في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

اأولويات »لقد ا�صتجبنا لنداء الموظفين لزيادة المرتبات، ولم نعِط  اإذن ال بد من و�صع 
الحكومة خالل  وفرت  المثال،  �صبيل  فعلى  م�صر!«.  في  كارثة  يمثل  الذي  للتعليم  االأولوية 
�صهر رم�صان 500 مليون جنيه لم�صاعدة االأ�صر الفقيرة كدعم غذائي اإ�صافي،  في حين اأن 
ا 500  هذا المبلغ يعادل م�صروفات درا�صية لثلث مليون طفل فقير في الح�صانة. ووفرت اأي�صً
مليون جنيه �صنويًّا ال�صتيراد »يامي�س« رم�صان بالعملة ال�صعبة – ذلك قبل زيادة �صعر الدوالر - 
مع العلم اأنه كان من الممكن بناء 2500 ف�صل �صنويًّا، ت�صتوعب 100 األف تلميذ ال يح�صل 

على حقه في التعليم.
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6- الخال�سة

الثروة  في  الفوارق  )تقليل  االقت�صادية  العدالة  في  اختزالها  يمكن  ال  االجتماعية  العدالة   -
والدخل( فقط. 

- العدالة االجتماعية يجب اأال تغفل العدالة القانونية وال�صيا�صية.
- القيم ال�صائدة تكر�س الطبقية، ومن ثم فاإن الجانب الثقافي �صديد االأهمية.

- جانب هام من غياب العدالة يرتبط بالتنمية غير المتوازنة جغرافيًّا.
- موؤ�صرات النوع االجتماعي تعك�س غياًبا وا�صًحا للعدالة بين الجن�صين.

- اأو�صاع ذوي االحتياجات الخا�صة ت�صير اإلى حرمان يمكن الحد منه ب�صكل كبير.
- ال يمكن تحقيق اإنجاز في مجال العدالة االجتماعية دون محاربة حقيقية للف�صاد.

- المدخل الفاعل لتحقيق تقدم في ملف العدالة االجتماعية يكمن في التمكين المعرفي الذي 
 يمكن من خالله ا�صتعادة الحراك االجتماعي.

-  العدالة االجتماعية م�صروع وطني ال يحتمل االنتظار.





انعكا�سات الزيادة ال�سكانية على تحقيق روؤية م�سر 2030)3(
د. حنان جرج�س)4(

1- مقدمة

و�صعت م�صر العديد من اال�صتراتيجيات خالل العامين الما�صيين، على راأ�صها ا�صتراتيجية 
من  مجموعة  اال�صتراتيجيات  هذه  و�صعت  وقد   .)2030 م�صر  )روؤية  الم�صتدامة  التنمية 
العام  الهدف  ويتمثل  لتحقيقها بحلول عام 2030.  الكمية  والغايات واالأهداف  االأهداف 
لال�صتراتيجية في الو�صول اإلى م�صر جديدة بحلول عام 2030، ذات اقت�صاد تناف�صي ومتوازن 
ومتنوع  يعتمد على االبتكار والمعرفة، قائمة على العدالة واالندماج االجتماعي والم�صاركة، 
ذات نظام اإيكلوجي متزن ومتنوع، ت�صتثمر عبقرية المكان واالإن�صان لتحقيق التنمية الم�صتدامة 

واالرتقاء بجودة حياة الم�صريين.

وتعتمد اال�صتراتيجية على 10 محاور؛ هي التنمية االقت�صادية، الطاقة، المعرفة واالبتكار 
ال�صحة،  االجتماعية،  العدالة  الحكومية،  الموؤ�ص�صات  وكفاءة  ال�صفافية  العلمي،  والبحث 
التعليم والتدريب، الثقافة، البيئة، التنمية العمرانية. وت�صمل االأهداف التف�صيلية لال�صتراتيجية 
تناف�صية االأ�صواق،  العالم من حيث حجم االقت�صاد،  اأف�صل 30 دولة في  اأن ت�صبح م�صر من 

التنمية الب�صرية، مكافحة الف�صاد وجودة الحياة.

و�صوف تركز هذه الدرا�صة على بع�س المحاور المتعلقة بالتنمية الب�صرية وجودة الحياة، 
وبالتحديد على محوري التعليم وال�صحة؛ حيث يتطلب تحقيق اال�صتراتيجية لهدفها الخا�س 
الب�صرية، وو�صع خطط  التنمية  العالم في  اأف�صل 30 دولة على م�صتوى  باأن ت�صبح م�صر من 
تنفيذية تراعي اأمرين؛ االأول هو التو�صع في حجم الخدمات المقدمة لتغطي الزيادة ال�صكانية 

)3( قدمت هذه الورقة البحثية يف موؤمتر »م�صتقبل املجتمعات العربية.. املتغريات والتحديات«، الذي نظمته وحدة الدرا�صات امل�صتقبلية يف الفرتة 
من 5 اإىل 8 �صبتمرب 2016.

)4( مدير العمليات باملركز امل�رضي لبحوث الراأي العام »ب�صرية«.
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المقدمة،  الخدمات  جودة  تح�صين  هو  والثاني  �صنويًّا،  فرد  مليوني  تتجاوز  والتي  م�صر  في 
فتقديم خدمات منخف�صة الجودة - حتى لو تمت تغطية جميع الم�صتهدفين بها - لن يوؤدي 

اإلى اأن ت�صبح م�صر من اأف�صل 30 دولة في العالم. 

اإلى  للو�صول  وال�صحة  التعليم  في  م�صر  احتياجات  تحديد  اإلى  الدرا�صة  هذه  وتهدف 
هدف روؤية م�صر 2030، الخا�س باأن ت�صبح م�صر من اأف�صل 30 دولة في التنمية الب�صرية، 
ال�صحة  موؤ�صرات  باالعتماد على مجموعة من  م�صر،  في  المتوقعة  ال�صكانية  الزيادة  في ظل 
�صوء  في  الموؤ�صرات  هذه  من  لكلٍّ  الكمي  الم�صتهدف  تحديد  اأواًل  �صيتم  حيث  والتعليم؛ 
حجم  تحديد  ثم  م�صر2030(،  )روؤية  الم�صتدامة  التنمية  ال�صتراتيجية  التف�صيلية  االأهداف 
احتياجات م�صر للو�صول لهذه الم�صتهدفات. ويعد تحديد االحتياجات هو اأهم خطوة في 

التخطيط لتنفيذ روؤية م�صر 2030.

)�صكل 1(  اأهداف روؤية م�صر 2030
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2- منهجية الدرا�سة

 ،2030 اإلى   2015 من  الفترة  في  م�صر  �صكان  عدد  تقدير  على  الورقة  هذه  تعتمد 
والذي اعتمدت عليه اال�صتراتيجية القومية لل�صكان والتنمية 2030، ليتم - بناًء عليه - تقدير 
احتياجات م�صر من بع�س الخدمات االأ�صا�صية التي توؤثر على جودة حياة المواطن الم�صري، 
وذلك حتى ت�صتطيع م�صر تحقيق اأهداف ا�صتراتيجية التنمية الم�صتدامة )روؤية م�صر 2030(.

وقد تم اإجراء التقديرات تحت �صيناريوهين للنمو ال�صكاني:

ال�سيناريو الأول: يفتر�س ثبات معدالت النمو ال�صكاني عند المعدالت الحالية، اأي بقاء 
معدل االإنجاب الكلي 3,5 اأطفال لكل �صيدة.

والتنمية  لل�صكان  القومية  اال�صتراتيجية  تنفيذ  في  م�صر  نجاح  يفتر�س  الثاني:  ال�سيناريو 
2030، وتحقيق هدفها االأ�صا�صي وهو الو�صول بمعدل االإنجاب الكلي اإلى 2,4 طفل لكل 
�صيدة بحلول عام 2030، مما ينتج عنه انخفا�س معدالت الزيادة ال�صكانية، وبالتالي الو�صول 
في 2030 اإلى عدد �صكان اأقل من العدد الذي يتوقع الو�صول اإليه اإذا ما ا�صتمرت معدالت 

االإنجاب الحالية �صائدة في ال�صنوات القادمة. 

التعليم  خدمات  وجودة  تغطية  تعك�س  التي  الموؤ�صرات  من  مجموعة  اختيار  تم  وقد 
هذا  في  دولة   30 الأف�صل  موؤ�صر  كل  متو�صط  ح�صاب  وتم  الدولة،  م�صتوى  على  وال�صحة 
الموؤ�صر واعتباره الهدف الكمي لم�صر في 2030، ثم تم ح�صاب احتياجات م�صر في كلٍّ 

من خدمات التعليم وال�صحة بناًء على هذا الهدف الكمي.

وقد افتر�صت الدرا�صة اأنه لتحقيق هدف روؤية م�صر 2030 باأن ت�صبح م�صر من اأف�صل 30 
دولة في التنمية الب�صرية، فاإنه يجب اأن ت�صبح م�صر من اأف�صل 30 دولة في مكونات دليل التنمية 
الب�صرية لعام 2015.  التنمية  الثالثين دولة االأعلى في موؤ�صر  الب�صرية. وعليه، فقد تم تحديد 
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والت�صور اأنه في 2030 �صتظل هذه الدول هي االأعلى في موؤ�صر التنمية الب�صرية، واأن موؤ�صرات 
هذه الدول في التعليم وال�صحة �صتظل في عام 2030 عند م�صتواها في عام 2015؛ فاإن هذا 
يعد اأمًرا غير واقعي؛ اإذ اإنه من المتوقع اأن هذه الدول �صت�صتمر في تح�صين خدماتها، كما اأنه 
يمكن اأن تقوم دول اأخرى من خارج قائمة الثالثين دولة االأف�صل بتح�صين م�صتوى تغطية وجودة 
خدماتها، مما يوؤهلها لدخول قائمة الثالثين االأف�صل، اإال اأنه قد تم االعتماد في الدرا�صة على 
فر�صية اأن هذه الدول �صتظل هي االأف�صل عام 2030، و�صتظل موؤ�صراتها عند نف�س الم�صتوى 
الحالي، وهو ما يعني عزل التاأثير الناتج عن التغيرات في الدول االأخرى على نتائج الدرا�صة، وهو 
نف�س االفترا�س الذي تعك�صه �صياغة اأهداف ا�صتراتيجية التنمية الم�صتدامة )روؤية م�صر 2030(.

وبناًء على هذا االفترا�س، فقد تم تحديد الم�صتهدف تحقيقه لم�صر في عام 2030 في 
كل موؤ�صر من موؤ�صرات التعليم وال�صحة التي تم االعتماد عليها في الدرا�صة، وهو متو�صط قيم 
هذه الموؤ�صرات في اأعلى 30 دولة في التنمية الب�صرية، وهي الدول التي تظهر في ال�صكل التالي.

)�صكل 2(  دليل التنمية الب�صرية في اأعلى 30 دولة وم�صر، 2015

الم�صدر: �صليم جهان واآخرون، تقرير التنمية الب�سرية 2015: لمحة عامة: التنمية في كل عمل، 
ترجمة عهد �صبول واآخرين )نيويورك: برنامج االأمم المتحدة االإنمائي، 2015(.
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ويت�صح من ال�صكل اأن دليل التنمية الب�صرية في اأعلى 30 دولة يتراوح بين 0.944 في 
اإ�صتونيا، بينما تبلغ قيمة دليل  اأعلى دولة وهي النرويج، و0.861 في الدولة رقم 30 وهي 

التنمية الب�صرية في م�صر 0.69.

وقد تم اختيار مجموعة من الموؤ�صرات التي تعك�س التغطية والجودة في خدمات التعليم 
وال�صحة، بحيث تتوافر بيانات عن هذه الموؤ�صرات لم�صر وللدول الثالثين االأعلى في دليل 
التنمية الب�صرية حتى يمكن ح�صاب متو�صط قيم الموؤ�صرات في الدول الثالثين ومقارنة قيمة 

الموؤ�صر في م�صر بها.

3- نتائج الدرا�سة

3-1 تقديرات ال�سكان في 2030

الما�صية زيادة �صكانية كبيرة، فقد ت�صاعف عدد �صكان  ال�صنوات  �صهدت م�صر خالل 
اإلى 85 مليون ن�صمة،  لي�صل في منت�صف عام 2013  بين عامي 1980 و2013  م�صر ما 
وا�صتمرت الزيادة في عدد ال�صكان لي�صل عدد ال�صكان اإلى 90 مليون ن�صمة في بداية 2016 

و92 مليون ن�صمة بنهاية عام 2016.  

وت�صير نتائج الم�صح ال�صكاني ال�صحي اإلى ارتفاع معدل االإنجاب الكلي من 3 اأطفال 
لكل �صيدة في عام 2008 اإلى 3.5 اأطفال لكل �صيدة في عام 2014، وهو ما يعد موؤ�صًرا 
المركزي  الجهاز  بيانات  وت�صير  الو�صع.  هذا  ا�صتمر  اإذا  حادة  �صكانية  بزيادة  ينبئ  خطيًرا 
عام  مولود  مليون   1.85 من  ارتفع  ال�صنوي  المواليد  عدد  اأن  اإلى  واالإح�صاء  العامة  للتعبئة 
لتغطية  الدولة  على  اإ�صافيًّا  عبًئا  ي�صع  ما  عام 2015، وهو  مولود  مليون  اإلى 2.7   2006
العمل،  العمل عند بلوغهم �صن  المواليد في ال�صحة والتعليم، وفي فر�س  احتياجات هوؤالء 

وكذلك في االإ�صكان والمرافق.
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وفي محاولة لمواجهة الزيادة ال�صكانية وتح�صين نوعية حياة المواطن الم�صري، تم و�صع 
ا�صتراتيجية قومية لل�صكان والتنمية اأعلنت في نهاية عام 2014؛ حيث و�صعت اال�صتراتيجية 

4 اأهداف رئي�صية هي:

ال�صكانية؛  الزيادة  معدالت  خف�س  خالل  من  الم�صري  المواطن  حياة  بنوعية  االرتقاء   -1
الإحداث التوازن المفقود بين معدالت النمو االقت�صادي ومعدالت النمو ال�صكاني.  

المعرفية  الم�صري  المواطن  تح�صين خ�صائ�س  من خالل  االإقليمية  م�صر  ريادة  ا�صتعادة   -2
والمهاراتية وال�صلوكية.

3- اإعادة ر�صم الخريطة ال�صكانية في م�صر من خالل اإعادة توزيع ال�صكان على نحو يحقق 
االأمن القومي الم�صري، وياأخذ في االعتبار تحقيق اأهداف �صكانية للم�صروعات القومية التي 

يتم التخطيط لها.  
4- تحقيق العدالة االجتماعية وال�صالم االجتماعي من خالل تقليل التباينات في الموؤ�صرات 

التنموية بين المناطق الجغرافية. 

كما و�صعت اال�صتراتيجية هدًفا كميًّا رئي�صيًّا، وهو الو�صول بقيمة معدل االإنجاب الكلي 
اإلى 2.4 طفل لكل �صيدة في 2030.

الأعداد  تقديرات  اإعداد  تم   ،2030 عام  بحلول  المتوقع  م�صر  �صكان  عدد  ولتحديد 
�صكان م�صر في 2030 بناًء على �صيناريوهين؛ يفتر�س ال�صيناريو االأول ثبات معدالت النمو 
�صيدة،  لكل  اأطفال   3,5 الكلي  االإنجاب  معدل  بقاء  اأي  الحالية،  المعدالت  عند  ال�صكاني 
ويفتر�س ال�صيناريو الثاني نجاح م�صر في تحقيق هدف اال�صتراتيجية القومية لل�صكان والتنمية 

2030، والو�صول بمعدل االإنجاب الكلي اإلى 2.4 طفل لكل �صيدة في عام 2030.
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وقد اأظهرت تقديرات ال�صكان تحت ال�صيناريو االأول ما يلي:

1- �صوف ي�صل عدد �صكان م�صر في 2030 اإلى 119 مليون ن�صمة.
2- �صوف ي�صل عدد المواليد ال�صنوي في 2030 اإلى 2.9 مليون مولود.

3- �صوف يرتفع عدد �صكان م�صر في �صن التعليم االبتدائي )في العمر من  6 اإلى 11 �صنة( من 
حوالي 10.6 ماليين في عام 2014 اإلى 15.3 مليوًنا في عام 2030.

4- �صوف يرتفع عدد �صكان م�صر في �صن التعليم االإعدادي )في العمر من 12 اإلى 14 �صنة( 
من حوالي 4.8 ماليين في عام 2014 اإلى 7.6 ماليين في عام 2030.

واأظهرت تقديرات ال�صكان تحت ال�صيناريو الثاني ما يلي:

1- �صوف ي�صل عدد �صكان م�صر في 2030 اإلى 111 مليون ن�صمة.

2- �صوف ي�صل عدد المواليد ال�صنوي في 2030 اإلى مليوني مولود.
3- �صوف يرتفع عدد �صكان م�صر في �صن التعليم االبتدائي )في العمر من 6 اإلى 11 �صنة( 
من حوالي 10.6 ماليين في عام 2014 اإلى 13.5 مليوًنا في عام 2023، ثم يعاود العد 

اإلى االنخفا�س نتيجة انخفا�س معدالت االإنجاب لي�صل اإلى 12.8 مليوًنا في عام 2030.
4- �صوف يرتفع عدد �صكان م�صر في �صن التعليم االإعدادي )في العمر من 12 اإلى 14 �صنة( 

من حوالي 4.8 ماليين في عام 2014 اإلى 7 ماليين في عام 2030.
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)�صكل 3(  تقديرات اأعداد ال�صكان في 2030 تحت ال�صيناريوهين

)�صكل 4(  تقدير اأعداد ال�صكان في �صن التعليم االبتدائي تحت ال�صيناريوهين من 2014 اإلى 2030
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)�صكل 5(  تقدير اأعداد ال�صكان في �صن التعليم االإعدادي تحت ال�صيناريوهين من 2014 اإلى 2030

3-2 احتياجات م�سر في مجال ال�سحة

اإلى تحديد احتياجات م�صر في الخدمات ال�صحية للو�صول بم�صر  يهدف هذا الق�صم 
اإلى اأف�صل  اإلى اأف�صل 30 دولة على م�صتوى العالم، وقد افتر�صت الدرا�صة اأن و�صول م�صر 
ال�صائد في  الم�صتوى  نف�س  المختلفة  ال�صحة  اأن تحقق م�صر في موؤ�صرات  يتطلب  30 دولة 
اأف�صل 30 دولة في موؤ�صر التنمية الب�صرية، وهو الهدف االأ�صا�صي لروؤية م�صر 2030. وقد تم 
االعتماد على تقديرات ال�صكان في 2030 تحت ال�صيناريوهين ال�صابق ذكرهما باعتبار اأن 

خدمات ال�صحة �صتغطي كل المواطنين في الدولة.

من   10.000 لكل  االأطباء  عدد  هما  اأ�صا�صيين  موؤ�صرين  على  الدرا�صة  اعتمدت  وقد 
ال�صكان، وعدد االأ�صرة في الم�صت�صفيات والوحدات ال�صحية لكل 1.000 من ال�صكان.
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• متو�صط عدد االأطباء لكل 10.000 من ال�صكان:	
دليل  في  دولة   30 اأعلى  في  ال�صكان  من   10.000 لكل  االأطباء  عدد  متو�صط  يبلغ 
التنمية الب�صرية 31.7 طبيًبا لكل 10.000 من ال�صكان؛ حيث تتراوح القيمة بين 19 لكل 
10.000 من ال�صكان في �صنغافورة و48 طبيًبا لكل 10.000 من ال�صكان في النم�صا، بينما 

يبلغ عدد االأطباء لكل 10.000 من ال�صكان في م�صر 10 اأطباء.

)�صكل 6( متو�صط عدد االأطباء لكل 10.000 من ال�صكان*

الم�صدر: �صليم جهان واآخرون، تقرير التنمية الب�سرية 2015: لمحة عامة: التنمية في كل عمل، 
ترجمة عهد �صبول واآخرين )نيويورك: برنامج االأمم المتحدة االإنمائي، 2015(.

*البيانات ل�صنوات مختلفة بين عامي 2001 و2015، البيان الخا�س بم�صر عن عام 2013.
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ولو�صول م�صر اإلى 31.7 طبيًبا لكل 10.000 من ال�صكان في 2030 تحت ال�صيناريو 
اأ�صعاف عدد االأطباء في  األف طبيب، وهو ما يعادل 4.8  اإلى 377  االأول، �صتحتاج م�صر 
األف  اإلى 352  �صتحتاج م�صر  الثاني  ال�صيناريو  بينما تحت  األف طبيب،  2013، وهو 78 

طبيب، وهو ما يعادل 4.5 اأ�صعاف عدد االأطباء في 2013. 

• متو�صط عدد االأ�صرة لكل 1.000 من ال�صكان:	
يبلغ متو�صط عدد االأ�صّرة لكل 1.000 من ال�صكان في اأعلى 30 دولة من حيث قيمة 
دليل التنمية الب�صرية 4.8، بينما ي�صل في م�صر اإلى اأقل من ثلث هذه القيمة؛ حيث يبلغ 1.5 

�صرير لكل 1.000 من ال�صكان.

ال�صيناريو  اأ�صّرة لكل 1.000 من ال�صكان في 2030 تحت  اإلى 4.8  ولو�صول م�صر 
في  االأ�صرة  اأ�صعاف عدد  يعادل 4.5  ما  �صرير، وهو  األف  اإلى 571  م�صر  �صتحتاج  االأول، 
2013 والبالغ 126 األف �صرير، بينما تحت ال�صيناريو الثاني �صتحتاج م�صر اإلى 533 األف 

�صرير، وهو ما يعادل 4.2 اأ�صعاف عدد االأ�صّرة في 2013. 

3-3 احتياجات م�سر في مجال التعليم

يهدف هذا الق�صم اإلى تحديد احتياجات م�صر في الخدمات التعليمية للو�صول بم�صر 
اإلى اأف�صل 30 دولة على م�صتوى العالم، وقد افتر�صت الدرا�صة اأن و�صول م�صر اإلى اأف�صل 30 
دولة يتطلب اأن تحقق م�صر في موؤ�صرات التعليم المختلفة نف�س الم�صتوى ال�صائد في اأعلى 30 
دولة من حيث قيمة دليل التنمية الب�صرية، وهو الهدف االأ�صا�صي لروؤية م�صر 2030، باعتبار 

التعليم اأحد المكونات االأ�صا�صية للتنمية الب�صرية.

وت�صير موؤ�صرات االلتحاق بالتعليم في م�صر اإلى تح�صن ن�صب االلتحاق بالتعليم االأ�صا�صي، 
وتظل اأزمة التعليم الم�صري في موؤ�صرات جودة التعليم.
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بما  التعليم  على  لالإنفاق  اأدنى  ا  حدًّ  )19( المادة  في  الم�صري  الد�صتور  حدد  وقد 
يوازي 4٪ من الناتج القومي االإجمالي، على اأن تت�صاعد هذه الن�صبة تدريجيًّا حتى تتفق مع 

المعدالت العالمية.

الناتج المحلي االإجمالي  التعليم من  البيانات المتوافرة عن ن�صبة االإنفاق على  وتو�صح 
اأن متو�صط هذه الن�صبة في اأعلى 30 دولة في دليل التنمية الب�صرية يبلغ 5.5٪ مقارنًة بحوالي 
3.8٪ في م�صر. ويبلغ متو�صط ن�صيب الطالب من االإنفاق على التعليم مقا�ًصا بالقوة ال�صرائية 
هذه  وتظهر  دوالر.   1.649 م�صر  في  تبلغ  بينما  دوالرات،   8.578 دولة   30 اأعلى  في 
الموؤ�صرات الفارق الكبير في االإنفاق على التعليم بين م�صر وبين اأعلى 30 دولة، كما يعك�س 

حجم الموازنة المطلوب توفيرها لتح�صين جودة التعليم في م�صر.

)�صكل 7( ن�صبة االإنفاق على التعليم من الناتج المحلي االإجمالي في اأعلى 30 دولة وم�صر*

الم�صدر: �صليم جهان واآخرون، تقرير التنمية الب�سرية 2015: لمحة عامة: التنمية في كل عمل، 
ترجمة عهد �صبول واآخرين )نيويورك: برنامج االأمم المتحدة االإنمائي، 2015(.

*البيانات ل�صنوات مختلفة بين عامي 2005 و2014.
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)�صكل 8 ( متو�صط ن�صيب الطالب من االإنفاق على التعليم مقا�ًصا بالقوة ال�صرائية 
في اأعلى 30 دولة وم�صر

الم�صدر: مح�صوب من بيانات تقرير التنمية الب�صرية الدولي، انظر: �صليم جهان واآخرين، 

تقرير التنمية الب�سرية 2015: لمحة عامة: التنمية في كل عمل، ترجمة عهد �صبول واآخرين )نيويورك: 

برنامج االأمم المتحدة االإنمائي، 2015(.

ولدرا�صة احتياجات م�صر في التعليم والتي يتوجب على الدولة بكل قطاعاتها توفيرها، 
تم االعتماد على موؤ�صري كثافة الف�صول في المرحلة االبتدائية، وعدد التالميذ لكل مدر�س 
كموؤ�صرات لجودة التعليم، وتم تقدير عدد ال�صكان في مرحلة التعليم االبتدائي )6-11 �صنة( 
تحت ال�صيناريوهين ال�صابق ذكرهما، بافترا�س اأن كل ال�صكان في �صن التعليم االبتدائي �صوف 
االأ�صا�صي  بالتعليم  ال�صافي  االلتحاق  معدالت  اأن  يعني  ما  وهو  االبتدائي،  بالتعليم  يلتحقون 

�صي�صل اإلى ٪100. 
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• كثافة الف�صول في المرحلة االبتدائية:	
اأن متو�صط كثافة  اإلى  الب�صرية  التنمية  المتاحة الأعلى 30 دولة في دليل  البيانات  وت�صير 
التعليم االبتدائي تبلغ حوالي 22 طالًبا للف�صل، وتتراوح الكثافة في هذه الدول  الف�صل في 
بين 15 طالًبا لكل ف�صل في لوك�صمبورج و34 طالًبا لكل ف�صل في �صنغافورة، في حين تبلغ 
كثافة الف�صل في التعليم االبتدائي في م�صر 43 طالًبا، اأي ما يقرب من �صعف متو�صط الكثافة 

في اأعلى 30 دولة. 

وفي ظل ال�صيناريو االأول للنمو ال�صكاني، يحتاج و�صول م�صر لمتو�صط كثافة الف�صل في 
اإلى توفير 703 اآالف ف�صل بحلول عام 2030،  التعليم االبتدائي الخا�س باأعلى 30 دولة 
وهو ما يوازي 3 اأ�صعاف عدد الف�صول المتوافر حاليًّا والذي يبلغ 231 األف ف�صل، بينما في 
ظل ال�صيناريو الثاني للنمو ال�صكاني �صتحتاج م�صر لتوفير 585 األف ف�صل، وهو ما ي�صاوي 

2.5 �صعف عدد الف�صول المتوافر حاليًّا.

• عدد التالميذ لكل مدر�س في المرحلة االبتدائية:	
ت�صير البيانات المتاحة لمتو�صط عدد التالميذ لكل مدر�س في اأعلى 30 دولة في التنمية 
تالميذ   7 بين  العدد  هذا  ويتراوح  مدر�س،  لكل  تلميًذا   14 يبلغ  المتو�صط  اأن  اإلى  الب�صرية 
لكل مدر�س في ليختن�صتاين و19 تلميًذا لكل مدر�س في جمهورية الت�صيك، بينما يبلغ عدد 
التالميذ لكل مدر�س في التعليم االبتدائي في م�صر 28، وهو ما ي�صاوي �صعف المتو�صط في 

اأعلى 30 دولة.
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دليل  في  دولة   30 على  اأ في  االبتدائي  التعليم  مرحلة  في  الف�صول  كثافة    )9 )�صكل 
)5(

التنمية الب�صرية وم�صر، 2015-2012 

“Average Class Size”, OECD, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EDU_CLASS; “Pupil/  (((
Student-Teacher Ratio and Average Class Size (ISCED 1–3(”, Knoema, https://knoema.com/educ_iste/
 pupil-student-teacher-ratio-and-average-class-size-isced-1-3?geo=1027240-switzerland;.“Netherlands
 Demographics Profile 2018”, IndexMundi, https://www.indexmundi.com/netherlands/demographics_profile.html;
 Bernie Froese-Germain, Richard Riel and Bob McGahey, “Class Size and Student Diversity: Two Sides
of the Same Coin”, Perspectives, no. 6 (February 2012(, online e-article, http://perspectives.ctf-fce.ca/en/
article/1938/; Claire Trevett, “Class Sizes to Be Cut to 26 Students”, NZ Herald, http://www.nzherald.co.nz/
 nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11288618; “Number of Classes and Class Size by Level”, Data.gov.sg,
https://data.gov.sg/dataset/number-of-classes-and-class-size-by-level?view_id=410c7a04-b0f5-4edc-9e86-
 ab3c65cf6335&resource_id=9c44631c-b8cd-499d-b01b-11fa1a5c33c0; “Healthcare Institution Statistics”,
Ministry of Health, https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/statistics/healthcare_institutionstatistics.
 html; National Population and Talent Division (NPTD(, Population in Brief 2014 (Singapore, 2014(, online
 e-book,.https://www.strategygroup.gov.sg/docs/default-source/Population/population-in-brief-2014.pdf;
 “Primary Education”, Education Bureau, http://www.edb.gov.hk/en/about-edb/publications-stat/figures/pri.html;
 Hong Kong: The Facts (Hong Kong: Department of Health, Information Services Department, 2016(, online
 e-book, https://www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets/docs/public_health.pdf; “Pupil/Student - Teacher
Ratio and Average Class Size (ISCED 1–3(”;

 اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�صاء، الكتاب الإح�سائي ال�سنوي 2015 )القاهرة، 2015(. 
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)�صكل 10(  متو�صط عدد التالميذ لكل مدر�س في اأعلى 30 دولة في دليل 
التنمية الب�صرية وم�صر*

الم�صدر: �صليم جهان واآخرون، تقرير التنمية الب�سرية 2015: لمحة عامة: التنمية في كل عمل، 
ترجمة عهد �صبول واآخرين )نيويورك: برنامج االأمم المتحدة االإنمائي، 2015(.

*البيانات ل�صنوات مختلفة بين عامي 2008 و2014.

التعليم  في  مدر�س  لكل  التالميذ  عدد  متو�صط  اإلى   2030 في  م�صر  و�صول  ويحتاج 
االبتدائي الم�صاوي لمتو�صط اأعلى 30 دولة اإلى 1.1 مليون مدر�س تحت ال�صيناريو االأول، 
بينما تحت  األف مدر�س،  والبالغ 395  الحالي  المدر�صين  يعادل 2.8 �صعف عدد  ما  وهو 
ال�صيناريو الثاني - والذي يمثل نجاح م�صر في تحقيق هدف اال�صتراتيجية القومية لل�صكان - 
تحتاج م�صر اإلى 912 األف مدر�س، وهو ما يمثل حوالي 2.3 �صعف عدد المدر�صين الحالي.
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4- الخال�سة

ت�صير نتائج هذه الدرا�صة التي اأجريت لتحديد احتياجات م�صر في ال�صحة والتعليم، بناًء 
على مجموعة من الموؤ�صرات التي تم اختيارها من الموؤ�صرات التي تتوافر بيانات عنها لم�صر 
وللدول الثالثين االأعلى من حيث قيمة دليل التنمية الب�صرية، اإلى اأن تحقيق االأهداف الطموحة 
المتاحة  الخدمات  م�صاعفة  يتطلب   )2030 م�صر  )روؤية  الم�صتدامة  التنمية  ال�صتراتيجية 
ال�صكان.  هوؤالء  بحاجة  للوفاء  والب�صرية  المالية  الموارد  م�صاعفة  يتطلب  ما  وهو  لل�صكان، 
وتاأتي هذه الم�صاعفة نتيجة لما يتطلبه تحقيق هدف ا�صتراتيجية التنمية الم�صتدامة من تح�صين 
للخدمات من ناحية، وتو�صيع تغطية الخدمات لت�صمل كافة ال�صكان من ناحية اأخرى، ويتزايد 
حجم الموارد المالية والب�صرية المطلوبة في ظل الزيادة ال�صكانية الكبيرة التي ت�صهدها م�صر. 

ال�صكان  ا�صتراتيجية  هدف  تحقيق  في  م�صر  نجحت  اإذا  اأنه  النتائج  من  يت�صح  فكما 
في  �صيدة  لكل  اأطفال   3.5 من  الكلي  االإنجاب  معدل  خف�س  في  يتمثل  والذي  والتنمية، 
2014 اإلى 2.4 طفل لكل �صيدة في 2030؛ فاإنه على م�صتوى ال�صحة �صتحتاج م�صر في 
2030 من االأطباء ما ي�صاوي 4.5 اأ�صعاف العدد المتوافر حاليًّا، ومن االأ�صّرة ما ي�صاوي 4.2 
اأ�صعاف  اإلى 4.8  واالأ�صّرة  االأطباء  من  االحتياجات  وتتزايد  حاليًّا،  المتوافر  العدد  اأ�صعاف 

و4.5 اأ�صعاف على التوالي اإذا ا�صتمرت معدالت االإنجاب الكلي الحالية �صائدة.

اإلى  ال�صكانية،  الزيادة  خف�س  في  نجحت  اإذا  م�صر  �صتحتاج  التعليم،  م�صتوى  وعلى 
اإلى 2.3  م�صاعفة عدد الف�صول مرتين ون�صف بحلول عام 2030، واإلى زيادة المدر�صين 
اأ�صعاف   3 اإلى  والمدر�صين  الف�صول  من  المطلوبة  االأعداد  وترتفع  الحالي،  العدد  �صعف 

و2.8 �صعف على الترتيب اإذا ا�صتمرت معدالت االإنجاب الكلي الحالية �صائدة.
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اأهداف اال�صتراتيجية  بتنفيذ  الموارد المحدودة للدولة يعد االلتزام  فاإنه في ظل  وعليه، 
روؤية م�صر 2030.  اأهداف  لتحقيق  الحرجة  النجاح  اأحد عوامل  والتنمية  لل�صكان  القومية 
ويتطلب ذلك العمل على عدة محاور تتمثل في زيادة الطلب على و�صائل تنظيم االأ�صرة وزيادة 
المعرو�س من و�صائل تنظيم االأ�صرة؛ حيث ت�صير نتائج الم�صح ال�صكاني ال�صحي لعام 2014 
اإلى اأن ن�صبة ال�صيدات المتزوجات في العمر من  15 اإلى 49 �صنة الالتي ي�صتخدمن و�صائل 
لو�صائل  الالتي لديهن حاجة غير ملباة  ال�صيدات  ن�صبة  تتعدى 59٪، وتبلغ  االأ�صرة ال  تنظيم 
تنظيم االأ�صرة 12.6٪. وفي ظل اأزمة ارتفاع �صعر الدوالر يعد توفير و�صائل تنظيم االأ�صرة هو 

التحدي االأكبر.  

في  ظهرت  ال�صكانية،  الزيادة  لمواجهة  حقيقية  �صيا�صية  اإرادة  وجود  من  وبالرغم 
بين  للمباعدة  للمواطنين  ودعوته  ال�صكانية  الزيادة  م�صكلة  عن  الجمهورية  رئي�س  حديث 
المواليد واالكتفاء بطفلين على االأكثر؛ فاإن هذه االإرادة لم تترجم حتى االآن اإلى خطوات 

وا�صحة. تنفيذية 

5- التو�سيات

بناًء على النتائج ال�صابق ذكرها، تو�صي الدرا�صة بما يلي:

1- �صرورة االلتزام بتنفيذ اال�صتراتيجية القومية لل�صكان والتنمية وتحقيق هدف اال�صتراتيجية 
اأ�صا�صي  االأ�صا�صي، وهو ال�صيطرة على الزيادة ال�صكانية الكبيرة التي ت�صهدها م�صر كمتطلب 
لتحقيق اأهداف روؤية م�صر 2030، ويتم ذلك من خالل زيادة الطلب على خدمات تنظيم 

االأ�صرة وزيادة المعرو�س من هذه الخدمات، ويتطلب ذلك ما يلي: 

- رفع وعي الم�صريين باأهمية ا�صتخدام و�صائل تنظيم االأ�صرة، واأ�صرار االإنجاب المتكرر على 
�صحة االأم واالأطفال. وفي ظل عزوف معظم الم�صريين عن متابعة االإعالم التقليدي والبرامج 
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الحوارية، ي�صبح من ال�صروري اللجوء اإلى و�صائل غير تقليدية للتوعية، وي�صمل ذلك اللجوء 
اإلى و�صائل االإعالم االجتماعي والمواد االإعالمية الترفيهية.

التربية  االأ�صرة على  يتخطى فكرة قدرة  ال�صكانية من منظور جديد  الزيادة  - عر�س م�صكلة 
والتكفل بالطفل الجديد، اإلى مفهوم قدرة الدولة على تحمل عبء الطفل الجديد، خا�صًة في 

اإطار ندرة الموارد الطبيعية المتمثلة في المياه واالأر�س ال�صالحة للزراعة.
- تحقيق �صراكات مع منظمات المجتمع المدني بتقديم خدمات التوعية والم�صورة المتعلقة 
في  الجمهورية  اأنحاء  في مختلف  انت�صارها  ا�صتغالل  اإلى  باالإ�صافة  االأ�صرة،  تنظيم  بخدمات 
متابعة وتقييم جهود تنفيذ اال�صتراتيجية القومية لل�صكان والتنمية، فبالرغم من وجود اأكثر من 
40 األف جمعية اأهلية في م�صر فاإنه ال يوجد حتى االآن تنظيم لجهود هذه الجمعيات لمواجهة 

اأزمة الزيادة ال�صكانية في م�صر.
ا في المعرو�س  - توفير الموارد المالية الالزمة لتوفير و�صائل تنظيم االأ�صرة، والتي �صهدت نق�صً

منها بعد ثورة يناير.

والذي  والتعليم،  ال�صحة  خدمات  من  م�صر  احتياجات  لتوفير  الالزمة  الموارد  توفير   -2
والخدمية  االإنتاجية  بالقطاعات  النهو�س  خالل  من  الم�صري  القومي  الدخل  زيادة  يتطلب 

الحالية، والتو�صع في اإدخال قطاعات اإنتاجية وخدمية جديدة لم�صر. 
خدمات  توفير  في  الحكومية  غير  والمنظمات  الخا�س  القطاع  مع  �صراكات  تحقيق   -3
تحت  اإدارتها  وتولي  الواحد،  الف�صل  ومدار�س  النظامية  المدار�س  اإن�صاء  من خالل  التعليم، 

اإ�صراف وزارة التربية والتعليم.
4- توظيف التكنولوجيا في التعليم عن بعد، والذي قد يوفر تكلفة بناء المزيد من الف�صول، 
اأرا�ٍس لبناء المدار�س،  اأرا�ٍس في المناطق التي ال يتوافر بها  وكذلك يحل م�صكلة تخ�صي�س 
تقديم خدمات  في  التي نجحت  الدول  من  العديد  تجارب  من  ذلك  في  اال�صتفادة  ويمكن 

التعليم عن بعد، واإنتاج الو�صائل واالأدوات الخا�صة بها بتكلفة منخف�صة مثل ال�صين.
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5- تح�صين م�صتوى الخدمات ال�صحية المقدمة، خا�صًة فيما يتعلق بخدمات تنظيم االأ�صرة 
من خالل:

- و�صع حوافز لالأطباء الذين يعملون في المناطق الفقيرة والنائية لت�صجيعهم على اال�صتمرار 
فيها.

- تدريب االأطباء ب�صورة م�صتمرة الإمدادهم بالمعلومات عن كل ما هو جديد، وكذلك 
تدريبهم على كيفية التعامل مع ال�صيدات بمختلف م�صتوياتهم االجتماعية واالقت�صادية.
- التو�صع في توفير و�صائل تنظيم االأ�صرة الحديثة التي ظهرت موؤخًرا، والتي تمنح ال�صيدة 

�صنوات حماية طويلة بتكلفة محدودة مثل كب�صولة اإمبالنون. 

روؤية  محاور  كافة  على  الدرا�صة  هذه  في  المتبعة  المنهجية  تطبيق  يقترح  النهاية،  وفي 
م�صر 2030 لتحديد االحتياجات الالزمة لم�صر لتحقيق اأهداف الروؤية في ظل �صيناريوهات 

مختلفة للزيادة ال�صكانية، والذي يعد اأهم متطلبات التخطيط لتنفيذ روؤية م�صر 2030.
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الأبعاد الجتماعية للحوكمة)6(
غادة يون�س)7(

1- مقدمة 

ارتبط مفهوم الحوكمة بق�صايا التنمية ب�صكل كبير منذ اأواخر الثمانينيات، وينظر اإليه على 
اأنه �صل�صلة من العمليات واالآليات التي تهدف للحفاظ على النظام وتمكين ال�صعوب، ومن ثم 
�صمان تمكين المجتمعات. وتقوم فل�صفة الحوكمة على اأ�صا�س محاربة الف�صاد والمح�صوبية 
والبيروقراطية و�صوء االإدارة وت�صجيع ال�صفافية والم�صاءلة لتحقيق التنمية والق�صاء على الفقر)8(. 

اإلى  يرجع  وال�صفافية  الحوكمة  م�صتوى  تدني  اأن  على  الدرا�صات  اأغلب  اأكدت  وقد 
العامة،  االإدارات  في  الر�صوة  وانت�صار  البيروقراطية،  االإجراءات  كثافة  اأهمها  اأ�صباب،  عدة 
والمح�صوبية التي ت�صببت في اإهدار الموارد الب�صرية وتبلورت في �صورة �صبكات من الف�صاد 
داخل كافة القطاعات، و�صوء اإدارة القطاع العام، و�صعف قدرة االإعالم  ومنظمات المجتمع 
المدني على الك�صف عن ممار�صات الف�صاد. مما يترتب عليه انتهاك حقوق االإن�صان، وتقوي�س 
الديمقراطية، و�صعف الثقة بين الحكومة والمواطنين،  وفقدان ال�صعور بالمواطنة واالنتماء. 

على  تعود  التي  ال�صلبية  االآثار  من  عدًدا  هناك  اأن  تبين  النظري)9(،  التراث  وبمراجعة 
المجتمع نتيجة �صعف الحوكمة وتف�صي الف�صاد، ومن اأهمها:

)6( قدمت هذه الورقة البحثية يف موؤمتر »م�صتقبل املجتمعات العربية.. املتغريات والتحديات«، الذي نظمته وحدة الدرا�صات امل�صتقبلية يف الفرتة 
من 5 اإىل 8 �صبتمرب 2016.

)7( باحثة م�رضية يف جمال علم االجتماع والدرا�صات امل�صتقبلية.
 Ishan Krishna Saikia, “Good Governance and Human Rights: International and National Perspective”,  )8(
 International Journal of Advancements in Research & Technology 2, no. 7 (July 2013(: 126, online e-article,
http://www.ijoart.org/docs/GOOD-GOVERNANCE-AND-HUMAN-RIGHTS-INTERNATIONAL-AND-
NATIONAL-PERSPECTIVE.pdf
 Andrew Puddephatt, Corruption in Egypt (n.p.: Global Partners and Associates, 2012(, online e-book, )9(
http://www.gp-digital.org/wp-content/uploads/pubs/Corruption-in-Egypt-Report-new-cover.pdf

     ا�صتطالع راأي املواطنني حول دور املجال�س ال�صعبية املحلية يف التنمية،  مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار يف التنمية املحلية، القاهرة، 
=     فرباير 2000.
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- اإهدار الموارد الب�صرية واالقت�صادية واالجتماعية، بما يوؤثر �صلًبا على التنمية الم�صتدامة.
والتما�صك  االندماج  االقت�صادي،   االجتماعي  )االأمن  االجتماعية  الجودة  م�صتوى  تدني   -

االجتماعي،  التمكين االجتماعي( داخل المجتمع.
عين و�صناع القرار نتيجة لغياب الم�صاءلة. - فقدان الثقة في الم�صرِّ

- اختراق القانون واالإخالل بااللتزامات الوظيفية نتيجة �صعف ال�صفافية وغياب حرية تداول 
المعلومات.

- �صعف اأو غياب الم�صاءلة الحقيقية لكبار الم�صئولين ناتج عن تردي جودة الت�صريع وتراجع 
�صيادة القانون.

ويترتب على تطبيق الحوكمة عدد من االأبعاد االجتماعية التي ت�صهم في مناه�صة الف�صاد 
�صمان  اإن  حيث  االقت�صادي؛  االجتماعي  االأمن  ومنها:  بالمجتمع  الحوكمة  دعائم  واإر�صاء 
الف�صاد.  والتمكين االجتماعي  ي�صهم في مناه�صة  الموارد  الفرد على ما يكفيه من  ح�صول 
الذي يعمل على تنمية مهارات االأفراد وتو�صيع الخيارات وبناء القدرات وا�صتثمارها في اإر�صاء 
دعائم الحوكمة وتحقيق التنمية وتقدم المجتمع. وجودة الت�صريع و�صيادة القانون، وهو ما يعد 
اأحد اأهم مقومات الحوكمة؛ حيث اإنه ي�صمن �صالمة وحقوق االأفراد، ويدعم مبداأ الم�صاواة 
واالإن�صاف بين اأفراد المجتمع. وال�صفافية والم�صاركة والم�صاءلة المجتمعية بما ي�صمن �صهولة 
الم�صاركة في تحديد االحتياجات واإعداد  المعلومات ويتمكن من  ح�صول المواطنين على 
الخطط والبرامج التنموية لمجتمعه المحلي... اإلخ،  لكي تتنا�صب ا�صتراتيجيات الدولة مع 
المدني الحتياجات  والمجتمع  الدولة  ا�صتجابات  تقييم  مًعا  وي�صهل  المواطنين،  احتياجات 

المواطن وي�صاهم في م�صاءلة �صانعي القرار.

Puddephatt, Corruption in Egypt.= 
بيان ختامي مدر�صة النزاهة م�رض )االأوىل(، موؤ�ص�صة عامل واحد للتنمية، 2014/12/25.

للبحوث االجتماعية واجلنائية،     القومي  املركز  )القاهرة:  ا�ستطالع راأي عينة من اجلمهور اخلا�س يف نظام الإدارة املحلية  جنوى خليل، وهويدا عديل، 
.) 2004

�صمري عبد الوهاب، احلكم املحلي والجتاهات احلديثة: مع درا�سة حالة م�رص )القاهرة: جامعة القاهرة. كلية االقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية. مركز درا�صات 
وا�صت�صارات االإدارة العامة، 2006(.
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بالمحليات  للحوكمة  االجتماعية  االأبعاد  واقع  لر�صد  الدرا�صة  هذه  ت�صعى  ثم،  ومن 
التي  والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية  العوامل  تحليل  خالل  من  وذلك  الف�صاد،  ومكافحة 
اأ�صهمت في ت�صكيل واقع الف�صاد بالمحليات، و�صياغة مجموعة من ال�صيناريوهات الممكنة 
نظرية  على  اعتماًدا  بالمحليات  الف�صاد  ومكافحة  للحوكمة  االجتماعية  لالأبعاد  والمحتملة 
اليومية،  للحياة  االجتماعي  بال�صياق  النظرية  اهتمام هذه  ين�صبُّ  االجتماعية؛ حيث  الجودة 
اإلى جانب التركيز على ما هو اجتماعي، فال توؤخذ وجهة نظر الفرد معزولًة عن الواقع واإنما 
يعتبر الفرد مادة فعالة تعمل على تطوير االأو�صاع االجتماعية. ويعتبر »ال�صياق االجتماعي« 
الب�صري.  للمو�صوع  الذات  وتحقيق  الجماعية  الهويات  ت�صكيل  بين  الجدلية  للعالقة  نتيجة 
االجتماعي  االأمن  اأ�صا�صية، وهي  اأربعة عوامل  في �صوء  يت�صكل  االجتماعي  ال�صياق  اأن  كما 

واالقت�صادي، والتما�صك االجتماعي، واالندماج االجتماعي، والتمكين االجتماعي. 

�صلوكيات  اإلى  الموؤدية  العمليات  لتحليل  االأولوية  االجتماعية  الجودة  نظرية  وتعطي 
الجودة  تطوير  كيفية  حول  للم�صتقبل  ي��ة  روؤ وتقديم  اجتماعية،  ككائنات،  االأف��راد 
االجتماعية للمجتمع واإمكانية توفير حلقات و�صل اأ�صا�صية بين االحتياجات الفعلية وواقع 
يجمع  االجتماعية  الجودة  فمدخل  للدولة.  واالجتماعية  االقت�صادية  وال�صيا�صات  العمل 
اإنه يقي�س مدى جودة الحياة اليومية مع االأخذ  التنمية االقت�صادية واالجتماعية. حيث  بين 
اإلى  بالرجوع  وتقييمها  الخا�صة،  والموؤ�ص�صات  للجماعات  الهيكلية  ال�صمات  االعتبار  في 

المواطنين)10(.  تاأثيرها على  مدى 

الحياة، ويعني  الجودة االجتماعية وجودة  بين  الربط  اإلى  ي�صعى  المدخل  اأن ذلك  كما 
اإلى مراعاة فهم المواطنين  اأبعد من و�صف الظروف المعي�صية للمواطنين  اإلى  ذلك الذهاب 
التي تعمل على  ال�صرورية  القرارات  بالقدرة على اتخاذ  الأو�صاع حياتهم، ومدى �صعورهم 

تاأمين رفاهيتهم واختيارهم الأ�صلوب الحياة الذي يريدونه وفًقا الحتياجاتهم. 

 Claire Wallace and Pamela Abbott, “From Quality of Life to Social Quality: Relevance for Work and Care in )10(
Europeˮ, CalitateaVietii 18, no. 1, 2 (2007(: 116.
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2- اأهداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�صة اإلى:

اأ- ر�صد الو�صع المبدئي للحوكمة ومناه�صة الف�صاد في المحليات.
ب- الك�صف عن االأبعاد االجتماعية للحوكمة.

الف�صاد في  االأبعاد االجتماعية للحوكمة ومناه�صة  ال�صيناريوهات حول  بلورة عدد من  ج- 
المحليات.

3- نوع الدرا�سة واإجراءاتها المنهجية

اإلى الدرا�صات الم�صتقبلية اال�صتطالعية اأو اال�صتك�صافية التي ت�صعى  تنتمي هذه الدرا�صة 
لبلورة ثالثة اأنواع من ال�صيناريوهات وهي:

واحتمال  الظاهرة  من  الراهنة  العامة  االتجاهات  ا�صتمرار  �صيناريو  اأو  مرجعي  �صيناريو  اأ- 
تطورها في ظل الظروف االقت�صادية واالجتماعية... اإلخ.

ب- �صيناريوهات ممكنة )�صيناريو االإ�صالح(، وذلك في �صوء تدابير الدولة لتطبيق الحوكمة 
ومكافحة الف�صاد  وتعديل قانون االإدارة المحلية.

ج- �صيناريوهات محتملة )�صيناريو االنطالق(، وذلك في �صوء تدهور االأو�صاع عن ما هي 
عليه وحدوث تغيرات جذرية. 

4- عينة الدرا�سة وطرق واأدوات جمع البيانات

تم جمع بيانات الدرا�صة على عدة مراحل تتمثل فيما يلي:

المرحلة االأولى: بيانات جاهزة  ودرا�صات �صابقة حول واقع الف�صاد بم�صر.
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من  والم�صتفيدين  مفردة(،   75( العاملين  من  لعينة  اجتماعي  م�صح  الثانية:  المرحلة 
ا�صتبيان لجمع  الدرا�صة على  المحليات )75 مفردة(؛ وقد اعتمدت  التي تقدمها  الخدمات 

البيانات، وتم تطبيقه عن طريق المقابلة ال�صخ�صية لجمع البيانات من اأفراد العينة.

المرحلة الثالثة: طريقة دلفي؛ من خالل االعتماد على عدد 10 من القيادات التنفيذيين 
وعدد 10 من قيادات العمل االجتماعي و5 من االإعالميين للتعرف على اأنماط الف�صاد واآليات 

الم�صاءلة،  وو�صع عدد من ال�صيناريوهات الممكنة والمحتملة والمرغوب فيها.

5- تحليل البيانات وتف�سيرها

اال�صتبيان،  خالل  من  جمعها  تم  التي  للبيانات  الكمي  التحليل  على  الدرا�صة  اعتمدت 
اال�صتراتيجية  والخطط  الوزارية  القرارات  من  ا�صتخال�صها  �صيتم  التي  للبيانات  والكيفي 
للحوكمة ومناه�صة الف�صاد. وتف�صير ما تو�صلت اإليه الدرا�صة من نتائج في �صوء ربطها بنتائج 

الدرا�صات ال�صابقة.

اأوًل: الو�سع المبدئي للحوكمة ومكافحة الف�ساد في المحليات

القطاعات  من  بعدد  ال�صرر  ويلحق  الم�صتدامة،  التنمية  اأمام  كبيًرا  عائًقا  الف�صاد  ي�صكل 
التي تقدم خدمات �صيئة للمواطنين بمجاالت ال�صحة والتعليم،  والعدالة والم�صاواة، و�صيادة 
القانون. فقد اأكد 90٪  من عينة العاملين والم�صتفيدين على اأن الف�صاد يعد العامل االأ�صا�صي 
النظري  التراث  مراجعة  �صوء  وفي  العام.  المال  واإهدار  المقدمة  الخدمات  جودة  لغياب 

المتعلق بالف�صاد في المحليات)11( يمكن بلورة عدد من النتائج ومنها: 

 Andrew Puddephatt, Corruption in Egypt, March 2012. Puddephatt, Corruption in Egypt MENA-OECD, )11(
 MENA-OECD Task Force on Anti-Bribery, the OECD Good Governance for Development in Arab
 Countries Initiative, the Arab Anti-Corruption and Integrity Network (ACINET(, and the UNDP-POGAR
 project to support the Ministry of Investment in the fight against corruption. United Nations Convention
 Against Corruption (UNCAC, 2003(, see Nicola Ehlermann-Cache, “The Impact of the OECD Anti-Bribery
convention”, OECD, https://www.oecd.org/mena/competitiveness/41054440.pdf
عبد الغفار �صكر، »ال�صفافية والف�صاد والعالقة بتنظيم املحليات«، يف موؤمتر»نحو تدعيم ال�صفافية يف املحليات.. من اأجل جمتمع اأعمال اأف�صل«،

مركز امل�رضوعات الدولية اخلا�صة وجريدة امل�رضي اليوم واحتاد جمعيات التنمية االقت�صادية، القاهرة يف 10 يوليو 2007 )القاهرة، 2007(.بيان 
ختامي مدر�صة النزاهة م�رض )االأوىل(، موؤ�ص�صة عامل واحد للتنمية،2014/12/25.
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بالمحليات، وح�صولهم  العاملين  اأجور  وتدني  الدخول،  م�صتويات  بين  الكبير  التفاوت  اأ- 
قرارات  اتخاذ  مقابل  الر�صاوى  لقبول  ذلك  يدفعهم  ما  وعادة  بالدولة،  االأجور  اأدنى  على 
يف�صلون تحقيق مكا�صب �صخ�صية على ح�صاب  النا�س  المجتمع، فهوؤالء  �صلًبا على  توؤثر  قد 
المجتمع. وقد اأكدت غالبية عينة الدرا�صة )86٪( على اأنه على الرغم من زيادة االأجور فاإنها 

ال تكفي االحتياجات االأ�صا�صية للموظف؛ وذلك نظًرا لغالء االأ�صعار.

ب- غياب تمكين العاملين وتزويدهم بالمهارات الالزمة لعملهم من خالل التدريب المتطور 
والم�صتمر، اإلى جانب عدم مرونة القوانين؛ يدعم الف�صاد وي�صهل اختراق القانون. فقد اأكد 
المهارات  تطبيق  يتم  ال  اإنه  حيث  روتين؛  مجرد  التدريب  اأن  على  الدرا�صة  عينة  من   ٪65
التي يكت�صبها الفرد من التدريب على اأر�س الواقع اإال في اأ�صيق الحدود، كما تتقل�س فر�س 
الح�صول على تدريب ما بين المديرية واالإدارات والوحدات، اإلى جانب اأن فر�س التدريب 
غير كافية ومو�صوعات التدريب ال تلبي احتياجات العاملين في مجملها، ويرى 31٪ اأنه ال 

توجد فر�س للتدريب في ظل �صغوط العمل اليومية.

الفرد  تدفع  ربما  والتي  البالد،  في  الف�صاد  انت�صار  تاأثير جوهري على  الثقافية  للجوانب  ج- 
اأكدت  كما  المجتمعية.  الثقافة  تبرره  عندما  يزداد  الف�صاد  اإن  حيث  الفا�صد؛  ال�صلوك  نحو 
نتائج الدرا�صة على غياب الوعي بالحق في معرفة معايير جودة الخدمة والحق في المطالبة 
به، وغياب دور المجتمع المدني في ن�صر ثقافة الوعي بالحقوق. ويفتقد كلٌّ من المواطنين 
اأبعاد الحوكمة وعالقاتها باأداء االأجهزة المحلية وتاأثيرها  اإلى فهم  واأطراف االإدارة المحلية 

على جودة الخدمات المحلية.

د- �صعف ال�صفافية وغياب االإف�صاح عن المعلومات الخا�صة بالدولة ون�صاطها االقت�صادي 
واأمورها  المالية والذمة المالية لكبار الم�صئولين، مما يمكنهم من اختراق القانون واالإخالل 
بااللتزامات الوظيفية بغر�س تحقيق ك�صب غير م�صروع. ومن ثم، فال�صفافية وحرية تداول 
والم�صتثمرين  المواطنين  ثقة  ودعم  الم�صتدامة  التنمية  لتحقيق  اأ�صا�صيان  اأمران  المعلومات 
بالدولة، وتفعيل الم�صاركة الفعالة للمواطنين في مواجهة الم�صكالت التي تواجه المجتمع. 
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وقد اأفاد 88٪ من عينة العاملين بالمحليات على اأن هناك قراًرا داخل اأغلب المديريات يمنع 
من االإدالء باأي بيانات تتعلق بالعمل الأي جهة �صواء حكومية اأو غير حكومية بدون اإذن كتابي 

من مدير المديرية، مما يدعم الف�صاد ويحمي الفا�صدين. 

ه�- �صعف اأو غياب الم�صاءلة الحقيقية لكبار الم�صئولين، ويرتبط هذا عادة ب�صعف اأو غياب  
والتقييم  للم�صاءلة  خا�صعة  فعالة  موؤ�ص�صات  وجود  ويعد  ال�صعبية)12(.  ال�صيا�صية  الم�صاركة 
الم�صتمر اأحد الدعائم االأ�صا�صية للحوكمة؛ حيث تتمثل في قدرة الدول على ت�صكيل وتنفيذ 
واإدارة  النا�س،  ومطالب  الحتياجات  اال�صتجابة  على  الدول  قدرة  جانب  اإلى  ال�صيا�صات، 
الموؤ�ص�صات،  كافة  بم�صاركة  التنمية  اأعمال  جدول  لو�صع  التعاونية  الجهود  وتعبئة  وتن�صيق 
بما فيها البرلمانات والمحاكم ووكاالت مكافحة الف�صاد، ولجان حقوق االإن�صان والمجتمع 
المدني وو�صائل االإعالم؛ وذلك ل�صمان فاعلية الم�صاءلة واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة. 
وقد اأكد 44٪ من عينة الدرا�صة على اأن هناك جهوًدا تعاونية لتلبية مطالب واحتياجات اأفراد 
يناير   25 بعد  الو�صع  اأن   ٪32 اأكد  كما  بعد،  تكتمل  لم  ولكنها  يناير،   25 بعد  المجتمع 
من �صيء اإلى اأ�صواأ، في حين اأكد 33٪ اأن �صيا�صات الدولة ال تلبي احتياجات المواطنين من 

محدودي الدخل.

و- �صيادة القانون مبداأ اأ�صا�صي من مبادئ الحوكمة؛ حيث اإن التم�صك ب�صيادة القانون يعزز 
االإن�صاف والم�صاواة. وب�صوؤال عينة الدرا�صة عن جودة الت�صريعات اأكد 53٪ من عينة البحث 
اأكد  في حين  الف�صاد.  ممار�صة  من خاللها  يمكن  وثغرات  تناق�س  بها  يوجد  الت�صريعات  اأن 
47٪ على اأن الف�صاد يتمثل في التحايل على القانون واختراقه من خالل ر�صوة القائمين على 
تطبيق القانون للتغا�صي عن مخالفاتهم. ولكن عينة العاملين بالمحليات اأكدت على اأن الرقابة 
على الموؤ�ص�صات تتم اأغلبها من خالل الم�صتندات وال�صجالت؛ تلك التي ي�صهل التالعب بها 
والتحايل على القانون من خاللها. وب�صوؤال عينة البحث عن دور المجتمع المدني في الرقابة 
اأن للمجتمع  اأكد 12٪ من عينة البحث على  على تلك الموؤ�ص�صات ون�صر الوعي بالحقوق 

)12( عبد الغفار �صكر، »ال�صفافية والف�صاد والعالقة بتنظيم املحليات«.
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المدني دوًرا في ن�صر ثقافة الم�صاءلة والوعي بالحقوق،  في حين اأكد 83٪ على اأن منظمات 
المجتمع المدني اأ�صابها ما اأ�صاب موؤ�ص�صات الدولة من تف�صي الف�صاد.

قدرة على  واأكثر  واقعية  اأكثر  التنمية  ا�صتراتيجيات  تكون  اإذ  القرار؛  في �صنع  الم�صاركة  ز- 
اأكد ٪53  فقد  الم�صاركة)13(،  على  قائمة  كانت  ما  اإذا  للمواطنين  الفعلية  االحتياجات  تلبية 
من عينة الدرا�صة اأن �صانعي القرار م�صتقرون في ق�صور عالية، بعيدة عن احتياجات المواطن 

واإمكانيات المجتمع المحلي والفئات المهم�صة.

ح- تعاني المحليات في م�صر من عدة م�صكالت، ومن اأهمها:

- التبعية المزدوجة التي تخ�صع لها مديريات الخدمات.
- الخلل في العالقات بين المجال�س ال�صعبية المحلية والمجال�س التنفيذية.

- عدم وجود قواعد تكفل خ�صوع الموظفين العموميين للم�صاءلة.
- التدرج الهرمي ل�صلطات الوحدات المحلية.

- عدم التوازن بين ال�صلطة والم�صئولية.
- غياب معايير تقييم اأداء القيادات والوحدات المحلية)14(.

ط- اأكدت عينة الدرا�صة )72٪( على اأن اأكثر �صور الف�صاد انت�صاًرا بالمحليات هي:

- االإكرامية التي تندرج تحت عدة م�صميات  مثل القهوة، ال�صاي، الموا�صالت، وهي اإعطاء 
مبلغ من المال لموظف ما لينهي لك عماًل �صرعيًّا بدون مخالفة القانون ولكن في وقت اأ�صرع.

 Discussion Paper: Governance for Sustainable Development: Integrating Governance in the Post-2015  )13(
 Development Framework, March 2014 (n.p.: United Nations Development Programme, 2014(, online e-book,
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Discussion-Paper--Governance-
for-Sustainable–Development.pdf
)د.م.:  امل�ستدامة  املحلية  والتنمية  التمكني  مدخل  املجتمعية:  الالمركزية  الطوخي،  �صامي  احلديثة؛  والجتاهات  املحلي  احلكم  الوهاب،  عبد   )14(

نرتنت، االإ عرب  متاح  لكرتوين  اإ كتاب   ،)Konard–Adenauer-Stiftung, Partners in Development, 2007
http://www.pidegypt.org/download/Local-election/dr%20Samy%20el%20Touky›s%20paper.pdf 
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- عدم االلتزام بمواعيد العمل الر�صمية؛ وذلك اللتزام الموظف باأكثر من عمل ليتمكن من 
الوفاء باالحتياجات االأ�صا�صية الأفراد اأ�صرته.

- الر�صوة، هي تي�صير اأعمال غير م�صروعة ت�صر بال�صالح العام على ح�صاب تحقيق م�صلحة 
�صخ�صية )البناء المخالف(.

- المح�صوبية وتبادل الم�صالح.

ثانًيا: الأبعاد الجتماعية للحوكمة في م�سر

تتحدد االأبعاد االجتماعية للحوكمة في مجموعة من العوامل التي توؤثر ب�صورة مبا�صرة 
على الف�صاد على النحو التالي:

 Socio-Economic Security اأ- الأمن الجتماعي القت�سادي

االأ�صا�صية  االحتياجات  على  الح�صول  اإمكانية  في  االجتماعي  االقت�صادي  االأمن  يتمثل 
الدخل  واأمن  والعوز،  الفقر  من  االجتماعية  والحماية  والم�صكن  والتعليم  بال�صحة  المتعلقة 
التي  المخاطر  اآثار  من  والحد  الب�صري  االأمن  وكذلك  والت�صويت.  ال�صيا�صي  التمثيل  واأمن 
قدراتهم  وتطوير  يختارونها،  مهنة  لممار�صة  عادلة  فر�س  تتوفر  واأن  يوميًّا،  النا�س  يواجهها 
ح�صول  درجة  في  يتمثل  كما  الالئق)15(.  للعمل  الدولية  العمل  منظمة  ت�صميه  ما  خالل  من 
النا�س على ما يكفيهم من الموارد مع مرور الوقت؛ حيث يحتاج المرء للموارد للتعامل مع 
الموارد الجهات االجتماعية  ا�صتثمارها. ومن ثم، ُتمكن  اأو  المخاطر وتعزيز فر�س تجنبها 
الفاعلة من ت�صكيل البيئة االجتماعية التي يعي�صون فيها. وقد اأكدت عينة الدرا�صة من العاملين 

والم�صتفيدين على اأنه ال يوجد عدالة في توزيع الدخل.

  K. Seeta Prabhu, Socio-Economic Security in the Context of Pervasive Poverty: A Case Study of India  )15(
)Geneva: International Labour Office, 2001): 6–7, online e-book, http://www.ilo.int/public/english/
protection/ses/download/docs/india.pdf
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موؤ�سرات الأمن الجتماعي القت�سادي)16( 

الموارد المالية: وب�صوؤال عينة الدرا�صة عن مدى كفاية الدخل لالإنفاق على ال�صروريات - الغذاء 
االحتياجات  الفعلي  الدخل  يكفي  اأن  به  ويق�صد  االأ�صرة.  دخل  من   - والملب�س  والم�صكن 
االأ�صا�صية للفرد واأ�صرته بما يكفل لهم حياة كريمة �صواء اأثناء الحياة العملية وفي �صن ال�صيخوخة 
لالأجور،  االأدنى  الحد  اآلية  الكال�صيكية  الدخل  اأمن  حماية  اآليات  ومن  والعجز.  التقاعد  اأو 
وال�صمان االجتماعي. فقد تبين اأن 57٪ من عينة الدرا�صة لديهم عمل اآخر لتلبية االحتياجات 
االأ�صا�صية لهم والأ�صرتهم، واأن 13٪ رغم قيامهم باأكثر من عمل فاإن دخولهم ال تكفل لهم 

حياة كريمة، واأن31٪ تكفي دخولهم احتياجاتهم وت�صمن لهم حياة كريمة.

الإ�سكان والبيئة: مدى توافر �صكن اآمن ما اإن كان الموظف يح�صل على بدل لل�صكن اأو �صكن 
اجتماعي، فقد اأكدت عينة الدرا�صة على �صعوبة الح�صول على ال�صكن االجتماعي لمحدودي 
اأما عن طرق ح�صولهم على �صكن مالئم، فاأجابت  الدخل، وذلك لبعده عن مكان العمل. 
اأغلب العينة على اأن الح�صول على �صكن مالئم يكون بم�صاعدة العائلة ومتو�صط عدد االأفراد، 

بالم�صكن 5 اأفراد، وتتوافر به المرافق والخدمات وو�صائل الموا�صالت.

المنا�صبة،  ال�صحية  الرعاية  على  ح�صولهم  مدى  عن  الدرا�صة  عينة  وب�صوؤال  ال�سحية:  الرعاية 
نق�س  ولكن  ال�صحية،  الخدمات  جودة  في  ملحوًظا  تح�صًنا  هناك  اأن  العينة  من   ٪72 اأكد 
ا  اأ�صا�صيًّ القدرة اال�صتيعابية للم�صت�صفيات ما زال عائًقا  االإمكانيات وزيادة عدد المر�صى عن 

اأمام الح�صول على الخدمة في اأ�صرع وقت.

في  والحق  االأ�صرة  لرعاية  اإجازة  على  الح�صول  في  الحق  عن  الدرا�صة  عينة  وب�صوؤال  العمل: 
الح�صول على اإجازة في حاالت المر�س، وا�صتثناءات في حاالت العجز واالإعاقة؛ اأكدت عينة 

   Margo Keizer, Social Quality and the Component of Socio-Economic Security (Amsterdam: European Foundation  )16(
on Social Quality, 2004(: 17–19, Online e-book, http://www.socialquality.org/wp-content/uploads/2014/10/
Socio-Economic-Febr-2004.pdf
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الدرا�صة على اأن القانون يكفل لهم تلك الحقوق. اأما عن الحق في الح�صول على التدريب، 
والحق في الم�صاركة في �صياغة اال�صتراتيجية المالئمة للعمل، والحق في الح�صول على بدل 

مخاطر؛ فقد اأكد 62٪ على اأن هذه الحقوق ما زالت مفقودة اإلى حٍدّ ما داخل المحليات.

التعليم: وب�صوؤال عينة الدرا�صة عن جودة التعليم، اأكد 88٪ من عينة الدرا�صة على اأن منظومة 
التعليم تفتقد اإلى الحوكمة وفي حاجه لتغيير جذري؛ حيث اإن التعليم في م�صر ال ي�صهم في 

تنمية المهارات ال�صخ�صية والعملية، وال يوؤهل الطالب ل�صوق العمل.

ب- التمكين الجتماعي

يتمثل في مدى تعزيز القدرات ال�صخ�صية واالجتماعية لالأفراد. كما اأن الهدف الفعلي 
البيئة االجتماعية والمجتمعية. وبعبارة اأخرى،   من التمكين هو الم�صاركة في تطوير وتغيير 
اأعلى  ال�صخ�صية للفرد بما ي�صمن تحقيق  التمكين االجتماعي هو تعزيز المهارات  فاإن ناتج 
قدرته  وتعزيز  ناحية،  الم�صئولية( من  المنا�صب وتحمل  )تقلد  االجتماعية  ال�صلطة  معدالت 
»المناف�صة«  عملية   خالل  من  االأولى  تتم  حيث  اأخرى؛  ناحية  من  العملية  الممار�صة  على 
واإعادة توزيع ال�صلطة في �صوء القدرة والكفاءة، واالأخرى تتم من خالل تحقيق الذات )فرد/ 
جماعة(، والممار�صة الفعلية لتلك القدرات والمهارات في دعم وتنمية االندماج والم�صاركة 

والتوا�صل االجتماعي الفعال)17(. وهنا ينعك�س تمكين الفرد على المجتمع.

تحقيق  اإلى  يهدف  فاإنه  التمكين  بمفهوم  الخا�صة  التعريفات  تعدد  من  الرغم  وعلى 
اال�صتثمار االأمثل للموارد الب�صرية والطبيعية، ورفع كفاءتها وتوظيفها بطريقة �صليمة ووا�صحة 
العمل  القدرة على  وتعزيز  المجتمع،  الموؤ�ص�صة، وخدمة  من  المرجوة  االأهداف  يحقق  بما 
االأفراد  قدرات  بناء  خالل  من  وذلك  بفاعلية؛  ال�صيا�صات  وتنفيذ  العام،  ال�صالح  خدمة  في 
اال�صطالع  من  تمكينهم  بهدف  الالزم  بالتدريب  بها  العاملين  وتزويد  الموؤ�ص�صات،  بتلك 

 Peter Herrmann, “Empowerment: The Core of Social Quality”, European Journal of Social Quality 5, no. 1/2 ((1(
(2006(: 297, online e-article, http://www.ucc.ie/ga/socialpolicy/Sideway/DocumentFile-26213-ga.pdf
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بوظائفهم ب�صورة فعالة، و�صرورة اأن يكون التعيين والترقية بناًء على معايير الكفاءة والفاعلية 
والجدارة واالإن�صاف.

اتقفت معها  التي  النتائج  اأن هناك عدًدا من  النظري، نجد  التراث  ومن خالل مراجعة 
نتائج الدرا�صة الم�صتقبلية اإلى حدٍّ كبير ومنها:

1- كلما كان التوظيف والترقية على اأ�صا�س الكفاءة وبقدر عاٍل من ال�صفافية، تراجعت درجات 
المح�صوبية،   �صيا�صية  وانت�صار  التوظيف  غياب  �صهد  م�صر  في  العام  القطاع  ولكن  الف�صاد، 
التعيين  تقدًما ملحوًظا في طرق  اأن هناك  اأكدت على  الدرا�صة  اأن عينة  والمحاباة، في حين 

واالختبارات االإلكترونية.

اأما عن قواعد الترقيات )االأقدمية( والتوظيف )اأبناء العاملين( فقد اأعطى قانون الخدمة   -2
المدنية اأولوية للكفاءة.

اأداء  اأداء واجباتها، وتزامن ذلك مع تدهور ملحوظ في  3- عجزت البيروقراطية العامة عن 
الجهات الفاعلة غير الحكومية والقطاع الخا�س. 

4- يرى فوكوياما اأن هناك عالقة مبا�صرة بين الحكم والثقافة العامة، تتمثل في اأن الحكومة 
الم�صئولة تدعم ال�صفافية، وتعمل على ن�صر قيم عامة اإيجابية في منظمات المجتمع االأخرى.

التدريب  من خالل  لعملهم  الالزمة  بالمهارات  وتزويدهم  العاملين  تمكين  غياب  اأدى   -5
المتطور والم�صتمر، اإلى جانب عدم مرونة القوانين؛ لدعم الف�صاد و�صهولة اختراق القانون.
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Regulatory Quality ج- جودة الت�سريع  و�سيادة القانون

ت�صمن  والتي  القانونية،  الت�صريعات  منظومة  بالمجتمع من خالل  الدولة  تتحدد عالقة 
الفر�س.  تكافوؤ  مبداأ  وتحقق  وتوجهاتهم،  األوانهم  كانت  مهما  االأف��راد  وحقوق  �صالمة 
اأفراد المجتمع، وتنا�صب هذه القوانين مع  اإر�صاء قواعد العدالة بين  وي�صمن تطبيق القوانين 
التطورات والتغيرات التي تطراأ على المجتمع، مما يك�صبها م�صداقية وثقة والتزام واحترام 

من كافة فئات المجتمع. 

وقد اأكدت عينة البحث من العاملين والم�صتفيدين على اأن من اأهم العقبات التي تحول 
اختراق  خاللها  من  يمكن  قانونية  ثغرات  وجود  م�صر،  في  بفاعلية  الحوكمة  تطبيق  دون 
فوق  والمح�صوبية  الو�صاطة  يجعل  القانون  تطبيق  وفاعلية  الم�صاءلة  غياب  اأن  كما  القانون، 

القانون، ومن ثم يطبق القانون على فئات معينة دون غيرها.

د- ال�سفافية والم�ساركة والم�ساءلة المجتمعية 

تعد الم�صاءلة من الناحية النظرية حجر الزاوية في الحكم الديمقراطي. وهناك نوعان من 
الم�صاءلة العامة راأ�صي واأفقي؛ بحيث ت�صير الم�صاءلة الراأ�صية لقدرة المواطنين على الم�صاءلة من 
خالل منظمات المجتمع المدني، مثل اإن�صاء منظمات لمكافحة الف�صاد، ومنظمات حقوق 
االإن�صان، واإعالم فعال ي�صهم في ك�صف الف�صاد والتوعية باأهمية دور المواطنين في الم�صاركة 
في مكافحة الف�صاد. والم�صاءلة االأفقية التي تتج�صد في مجموعة وا�صعة من التدابير التي يتم 

من خاللها م�صاءلة �صاغلي المنا�صب.

�صهولة  �صمان  بها  ويق�صد  بال�صفافية،  تبداأ  للحوكمة  اأ�صا�صية  خطوات  ثالث  وهناك 
االحتياجات  تحديد  في  الم�صاركة  من  يتمكنوا  حتى  المعلومات،  على  المواطنين  ح�صول 
وتقييم  والمواطنين  الدولة  بين  التوا�صل  وي�صهل  اإلخ،  التنموية...  والبرامج  الخطط  واإعداد 
ا�صتجابات الدولة والمجتمع المدني الحتياجات المواطنين، مما ي�صهم في م�صاءلة �صانعي 
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ناحية  بكفاءة وفاعلية. ومن  القانون  للعدالة، وتطبيق  الفا�صد  الف�صاد)18(، وتقديم  القرار عن 
ا خ�صبة للف�صاد؛ حيث يتم  اأخرى، نجد اأن انعدام ال�صفافية في القواعد والقوانين يخلق اأر�صً
تغيير القواعد من دون االإعالن عنها. كما ُت�صاغ القوانين واللوائح بطريقة مبهمة، والتي تحمل 

تف�صيرات مختلفة وهذا ما اأكدت عليه عينة الدرا�صة من الم�صتفيدين والعاملين بالمحليات. 

الم�صري.  الحكومي  االأداء  في  مفقودة  الم�صاءلة  اآليات  اأن  اإلى  الدولية  التقارير  وت�صير 
و�صوء  والر�صوة،  العامة،  االأم��وال  ا�صتخدام  �صوء  في  المتمثل  الف�صاد  ينت�صر  لذلك  ونتيجة 
تقديم  وفي  الحكومة،  قادة  اختيار  في  والن�صبية  والمح�صوبية،  والنفوذ،  ال�صلطة،  ا�صتخدام 
محاوالت  تعوق  ما  كثيًرا  التي  البيروقراطية  تف�صي  على  عالوة  هذا  الحكومية.  الخدمات 
اإلى  باالإ�صافة  هذا  ال�صديدة.  المركزية  من  التنفيذية  ال�صلطة  تعاني  كما  والتطوير.  التحديث 
عدم وجود بيانات اإح�صائية موثوقة، وغمو�س المعلومات واإخفائها عن المجتمع، مما يعيق 
في  ن�صطة  غير  المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومية  غير  المنظمات  زالت  وما  ال�صفافية. 

االأن�صطة ال�صيا�صية والتنموية.

هـ- ثقافة قبول الف�ساد

امتد تاأثير الف�صاد في المجتمع على نطاق اأو�صع،  واأ�صبح جزًءا من الن�صيج االجتماعي، 
واأ�صبحت الر�صوة مت�صابكة ب�صكل منهجي في الحياة اليومية في م�صر. واأ�صبح لدى النا�س 
قاعدة تقبل ر�صوة الموظفين العموميين للح�صول على كل الخدمات القانونية وغير القانونية، 

كما اأ�صبح للر�صوة مبررات وقبول عام بالمجتمع)19(.

وال يقت�صر الف�صاد على دفع ر�صاوى، فقد يتعدى ذلك اإلى ادعاء الموظف العام للمر�س، 
فيح�صل على اإجازة، اأو ح�صوره للعمل دون اأن يقوم بعمله. كما اأن اإ�صاءة ا�صتخدام ال�صلطة 

)18( ح�صني اأ�صامة، معد، مبادئ احلوكمة الر�سيدة يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )القاهرة: مركز العقد االجتماعي، 2014(: 6.
 Wael Omran Aly, “Bad Governance and Failure of Development Progress in Egypt Causes: Consequences )19(
and Remedies”, Journal of Public Administration and Governance 3, no. 4 (2013(.
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العامة لي�صت بال�صرورة لم�صلحة �صخ�صية، ولكن يمكن اأن تكون ل�صالح الحزب اأو الطبقة اأو 
القبيلة،  واالأ�صدقاء،  واالأ�صرة... اإلخ. 

ومن ثم، ال يمكن اأن تتحقق الحوكمة في م�صر اإال اإذا �صعت اإلى تبني روؤية �صاملة تاأخذ 
في اعتبارها الخ�صائ�س االجتماعية والثقافية للمجتمع. اإلى جانب تبني مجموعة من التدابير 
الوقائية �صد الف�صاد؛ بحيث تكفل درجة من ال�صفافية والم�صاءلة. وتفعيل الحكومة االإلكترونية 
التفاعل بين الموظفين الحكوميين والجمهور وجًها لوجه. وتدريب قيادات االإدارة  لتقليل 
العليا. وتحفيز موظفي القطاع العام، وتحديث نظم الحوافز لتكون اأكثر عدالة. اإلى جانب 

ت�صميم وتنفيذ وتقييم فعالية نظم االإدارة،  واإ�صراك الجمهور في التقييم)20(.

الف�ساد  للحوكمة ومناه�سة  لالأبعاد الجتماعية  المقترحة  الم�ستقبلية  ال�سيناريوهات  ثالًثا: 
المحليات في 

تو�صلت الدرا�صة اال�صتطالعية الم�صتقبلية حول االأبعاد االجتماعية للحوكمة اإلى تردي 
اأبعاد اجتماعية، وما زال الف�صاد �صيد الموقف واإن  اأو�صاع الحوكمة، وما يترتب عليها من 
لتطبيق  قوية  �صيا�صية  اإرادة  هناك  اأن  وخا�صًة  الف�صاد،  مناه�صة  في  ملحوظ  تقدم  هناك  كان 
الحوكمة ومناه�صة الف�صاد. ومن اأجل و�صع روؤية للم�صتقبل، فقد اتجهت الدرا�صة في �صوء 
وتقييم  العالمية،  الف�صاد  وموؤ�صرات  ال�صابقة،  الدرا�صات  ونتائج  الميدانية،  الدرا�صة  نتائج 
للم�صتقبل، وذلك من  اإلى ر�صم مالمح  الخبراء؛  بم�صر، والمقابالت مع عدد من  الحوكمة 

خالل مجموعة من ال�صيناريوهات اال�صتمرارية والمحتملة والممكنة.

 Mahmoud Gebril, Good Governance in Egypt: Suggested Areas for Improvement (n.p., 2004(, online e-book, ((2(
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan031567.pdf
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اأ- ال�سيناريو ال�ستمراري )التدهور(

ويعبر عن ا�صتمرار االأو�صاع الراهنة كما هي، ويفتر�س ا�صتمرار الو�صع الراهن كما هو 
مع العجز عن التغيير)21(، وتجري اأحداثه وم�صاهده كامتداد للما�صي، ويقوم هذا ال�صيناريو 

على مجموعة من االفترا�صات المحبطة وتداعياتها، ولعل من اأهمها:

- ات�صاع الفجوة بين �صيا�صات وت�صريعات الدولة لمكافحة الف�صاد وتطبيقها، مما يترتب عليه 
انت�صار الف�صاد و�صعف ثقة المواطنين في الدولة، وظهور اأنماط جديدة للف�صاد، وعدم احترام 

القانون، وانت�صار العنف والبلطجة.

- ات�صاع الفجوة بين �صيا�صات التنمية واالحتياجات الفعلية للمواطنين، مما يترتب عليه زيادة 
االأطفال، وتراجع  التعليم وعمالة  الت�صرب من  وانت�صار ظاهرة  والبطالة واالأمية،  الفقر  ن�صبة 

قيمة العلم والتعليم.
الر�صوة  في  المتمثلة  الف�صاد  �صبكات  تف�صي  عليه  يترتب  مما  الفعالة،  الم�صاءلة  غياب   -

والمح�صوبية واإهدار المال العام.

في  المواطنين  حقوق  انتهاك  اإلى  يوؤدي  مما  المعلومات،  تداول  وحرية  ال�صفافية  انعدام   -
الح�صول على خدمة بجودة عالية، وغياب الوعي بالحقوق.

- غياب م�صاركة المجتمع المدني والقطاع الخا�س في مكافحة الف�صاد، فكلٌّ منهما يعمل 
بمعزل عن االآخر، مما يجعل جهودهما عديمة الجدوى.

- �صعف ثقة المواطنين في قدرة موؤ�ص�صات الدولة على مكافحة الف�صاد.

)21( علي عبد الرازق جلبي، الدرا�سات امل�ستقبلية: الأ�س�س وال�سرتاتيجيات )االإ�صكندرية: دار املعرفة اجلامعية، 2005(: 132.
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يبرر  مما  التوزيع،  عدالة  وغياب  بالدولة  العاملين  دخول  م�صتويات  بين  الكبير  التفاوت   -
الف�صاد ويدعمه.

- غياب تمكين العاملين وتزويدهم بالمهارات الالزمة لتنمية مهاراتهم بمجال العمل، مما 
يترتب عليه اإهدار المال العام في تدريب ال يلبي احتياجات العاملين.

يقدم م�صلحته  اأن  عليه  يترتب  مما  المواطنين،  لدى  االجتماعي  االقت�صادي  االأمن  - غياب 
ال�صخ�صية على ح�صاب ال�صالح العام.

وفي هذا ال�صيناريو، �صتظل موؤ�صرات االأمن االجتماعي االقت�صادي في اأدنى معدالتها؛ 
تلبية  على  قدرتها  وعدم  وال�صكان،  وال�صحة  التعليم  قطاعات  في  الف�صاد  ال�صتمرار  وذلك 
اأماكن تقديم الخدمات مع متطلبات العمل؛  اإلى جانب عدم مالءمة  احتياجات المواطنين. 
من حيث المرافق والخدمات والتجهيزات. اأما عن التمكين االجتماعي ف�صنجد اأن �صيا�صات 
التعليم بعيدة عن متطلبات �صوق العمل، مما ينتج عنه اإهدار المال العام في تعليم يكر�س البطالة 
والفقر والجريمة وانهيار منظومة القيم، وغياب فر�س التدريب والتاأهيل الجاد لل�صباب، وبناء 
القدرات وتنمية المهارات. وخا�صًة اأن العاملين بالدولة عبارة عن هرم مقلوب، قاعدته من 
ورف�س  �صبابية  لكفاءات  حقيقي  وتدريب  تاأهيل  وجود  وعدم  الخم�صين،  فوق  ال�صن  كبار 

التغيير اإال في اأ�صيق الحدود.

والوا�صطة  الر�صوة  نظام  ظل  في  اأنه  فنجد  القانون  و�صيادة  الت�صريع  جودة  عن  اأما 
والمح�صوبية، فال �صيادة للقانون اإال على الورق، في�صهل على الواقع اختراق القانون والتحايل 
ا في ظل غياب الرقابة والمحا�صبة، اإلى جانب اأن هناك ق�صايا ف�صاد ت�صتغرق  عليه، وخ�صو�صً

من 3 اإلى5 �صنوات للبت فيها، مما يوؤدي اإلى �صعف الثقة في القانون.
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اأما عن ال�صفافية والم�صاركة والم�صاءلة المجتمعية ف�صي�صتمر انعدام ال�صفافية والتعتيم على 
الف�صاد لدرجة ي�صعب معها م�صاءلة منظمات المجتمع المدني اأو المواطنين في الف�صاد، اإلى 
جانب اأن منظمات المجتمع المدني نف�صها اأ�صابها ما اأ�صاب موؤ�ص�صات الدولة من ف�صاد، كما 
اأن االإعالم الخا�س اأ�صبح يهتم بالربح على ح�صاب ال�صالح العام وك�صف الف�صاد ومناه�صته. 
مكافحة  على  الدولة  قدرة  في  الثقة  ويفقد  الدولة،  من  ين�صحب  المواطن  يجعل  هذا  وكل 
الف�صاد. وت�صود ثقافة قبول الف�صاد لدرجة ي�صبح معها الف�صاد جزًءا من الحياة اليومية، وقبول 

ا للموظف العام. الر�صوة حقًّ

ومن ثم، ي�صتمر الف�صاد �صيد الموقف، وتتراجع الجودة االجتماعية لدى المواطنين، مما 
يترتب عليه عدد من النتائج التي ت�صر بالمجتمع وتهدد ا�صتقراره، والتي قد تتمثل في:

في  الثقة  عدم  يغذي  اإنه  حيث  الحكومة؛  و�صرعية  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  يقو�س  الف�صاد   -1
الحكومة بين الجمهور، واإن لم يكن للنا�س و�صيلة فعالة الإزالة الم�صئولين الفا�صدين ف�صوف 

يترتب على ذلك تاآكل اال�صتقرار ال�صيا�صي.

المواطنين  غالبية  يجعل  الف�صاد  اإن  حيث  نف�صه؛  االجتماعي  الن�صيج  يقو�س  الف�صاد   -2
ي�صعرون بالغربة تجاه الحكومة والعملية االنتخابية. ويقو�س القيم الم�صتركة والثقة المتبادلة 

بالمجتمع، تلك الثقة التي تجعل العالقات االجتماعية واالقت�صادية ممكنة.

خف�س  خالل  من  االقت�صادي  النمو  ينخف�س  حيث  االقت�صادية؛  التنمية  يقو�س  الف�صاد   -3
اأن  كما  واالأجانب،  المحليين  ال�صكان  جانب  من  �صواء  المنتجة،   لال�صتثمارات  الحوافز 
وتوؤدي  االقت�صادي،  الن�صاط  تعطيل  على  تعمل  بها  التنبوؤ  يمكن  ال  �صريبة  بمثابة  الر�صاوى 
االأموال  تحويل  يتم  كما  العامة.  والخدمات  التحتية  البنية  جودة  وخف�س  كفاءته،  عدم  اإلى 

المخ�ص�صة لل�صلع العامة اإلى جيوب خا�صة.
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4- الف�صاد يهدد تخ�صي�س الموارد للقطاعات الحيوية من اأجل التنمية؛ فعندما يكون الف�صاد 
والم�صاريع  للقطاعات  موارد  تخ�صي�س  تف�صل  الحكومة  فاإن  وا�صع،   نطاق  على  م�صت�صرًيا 
الحيوية، مثل الم�صتريات الع�صكرية، وهذا التحويل للموارد ياأتي عادة على ح�صاب القطاعات 

االجتماعية مثل ال�صحة والتعليم،  وبالتالي على ح�صاب التنمية في البالد.

ب- ال�سيناريو الممكن

ينطلق هذا ال�صيناريو من ت�صور حدوث مجموعة من االإ�صالحات المجتمعية، وال�صعي 
اأثر ذلك ب�صورة تدريجية على المجتمع  نحو تفعيل الحوكمة، ومناه�صة الف�صاد. وينعك�س 
من  مجموعة  على  ال�صيناريو  هذا  ويقوم  خا�صة.  ب�صورة  الف�صاد  ومكافحة  عامة،  ب�صفة 

االفترا�صات التي تتنباأ بحدوث تغيير اإيجابي، ولعل من اأهمها:

- تاأكيد الد�صتور على دعم الالمركزية في د�صتور 2014  المادة 176؛ حيث تكفل الدولة 
دعم الالمركزية االإدارية والمالية واالقت�صادية. وينظم القانون و�صائل تمكين الوحدات االإدارية 
لنقل  الزمني  البرنامج  ويحدد  اإدارتها.  وح�صن  بها،  والنهو�س  المحلية،   المرافق  توفير  من 
ال�صلطات والموازنات اإلى وحدات االإدارة  المحلية. مما يوؤدي اإلى تفعيل دور المحليات في 
تحقيق التنمية من خالل تنمية وعي المواطن باأهمية دور المحليات، فتتزايد فر�س م�صاركته 
في م�صاءلة الف�صاد، والمطالبة بتح�صين جودة الخدمات، وت�صييق الفجوة بين �صيا�صات التنمية 

واحتياجات المواطنين الفعلية.

- اال�صتراتيجية القومية لمكافحة الف�صاد في 2014، اإلى جانب ت�صديق م�صر على االتفاقية 
العربية لمكافحة الف�صاد 2014، مما يعك�س وجود اإرادة �صيا�صية قوية لمكافحة الف�صاد ودعم 
التغلب  وطرق  الف�صاد،  اأ�صباب  اأهم  درا�صة  اأ�صا�س  على  اال�صتراتيجية  بناء  تم  وقد  ال�صفافية. 
عليها، ودرا�صة الفر�س والتهديدات، ومراعاة البعد الزمني لتحقيق االأهداف، و�صرورة دعم 

الت�صبيك، وم�صاركة كافة فئات وموؤ�ص�صات الدولة لتحقيق اال�صتراتيجية.



60

- خطة االإ�صالح االإداري 2014، والتي تقوم على تفعيل المبادئ االأ�صا�صية للحوكمة، من 
تعزيز ال�صفافية والنزاهة، ومراجعة االإطار الت�صريعي المنظم الأعمال الجهاز االإداري للدولة،  
وحذف(،  وتعديل  ودمج  )تطوير  للدولة  االإداري  الجهاز  لوحدات  الموؤ�ص�صي  واالإ�صالح 
الحكومية، وتطوير  لالإدارات  مب�صطة  اإر�صادية  اأدلة  الحكومية، وتطوير  االإجراءات  وتب�صيط 
المنظومة  في  النظر  اإعادة  خالل  من  الحكومية  باالأجهزة  العامل  الب�صري  العن�صر  قدرات 
التدريبية للعاملين بالدولة، واالعتماد على الكفاءات والقيادات ال�صابة. باالإ�صافة اإلى تطوير 
الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واإتاحة عدد جديد من الخدمات من قنوات جديدة مثل 
بع�س خدمات االأحوال المدنية على االإنترنت، والتدرج في اإتاحة خدمات اأخرى. هذا ف�صاًل 
عن تعزيز ال�صفافية والنزاهة في اأعمال الجهاز االإداري للدولة، وتعزيز ثقة المواطن في الجهاز 

االإداري للدولة.

- تطبيق الحد االأدنى واالأق�صى لالأجور، وتعديل قانون الخدمة المدنية؛ وذلك نظًرا الرتفاع 
االأ�صعار، ومحاولة لت�صييق الفجوة بين االأجور، بما يترتب عليه تراجع التبرير الثقافي للف�صاد 

وقبول الر�صوة على �صبيل المثال.

- تن�صيق العمل بين اأجهزة مكافحة الف�صاد،  واإتاحة تقاريرها، وظهور عدد من المبادرات 
والت�صبيك بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، لتمكين ال�صباب ون�صر ثقافة 
في  الم�صاركة  من  ال�صباب  لتمكين  باإيدينا  م�صتقبلنا  مبادرة  بينا،  )مبادرة  بالحقوق  الوعي 

المحليات،  مبادرة اأطفال بال ماأوى وغيرها(.

لل�صعب،   ملك  واالإح�صائيات  والبيانات  »المعلومات   :68 بالمادة   2014 د�صتور  ن�س   -
واالإف�صاح عنها من م�صادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن...«، وينظم القانون 

التظلم من رف�س اإعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات. 
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ومن ثم، �صيكون هناك تقدم ملحوظ في محا�صرة الف�صاد ومناه�صته، وذلك من خالل 
االعتماد على التكنولوجيا في كثير من الم�صالح والهيئات الحكومية ب�صورة ملحوظة، مما 
يخت�صر وقت تقديم الخدمة، ويقلل من االحتكاك بين المواطن والموظف، اإلى جانب �صهولة 
ا�صتدعاء المعلومات. و�صيتم تفعيل الرقابة والم�صاءلة، والعمل على اإعادة بناء قدرات العاملين 

بما يتالءم مع متطلبات الع�صر.

كما �صيكون هناك ارتفاع ملحوظ لموؤ�صرات االأمن االجتماعي االقت�صادي؛ وذلك من 
خالل تبني �صيا�صات تنبع من االحتياجات الفعلية للمواطنين من م�صكن وماأكل وتعليم يتنا�صب 
في  تقدًما  هناك  اأن  ف�صنجد  االجتماعي  التمكين  عن  اأما  اإلخ،  العمل...  �صوق  متطلبات  مع 
مجال التمكين االجتماعي نتيجة رفع وعي المواطنين وت�صهيل الح�صول على الخدمات من 
الكفاءة  لمعيار  وفًقا  والعمل  ال�صباب  وتاأهيل  العاملين  كفاءة  رفع  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية، 
والفاعلية في االإنجاز، وذلك من خالل اإتاحة فر�س تدريب وتاأهيل جاد لل�صباب يعمل على 

بناء القدرات وتنمية المهارات. 

اأما عن جودة الت�صريع و�صيادة القانون  في ظل تفعيل الالمركزية والرقابة المحلية فنجد اأنه 
�صيتم تطبيق القانون بفاعلية، وذلك نتيجة للتن�صيق والتعاون المتبادل بين الوزارات والهيئات، 

والم�صاركة المجتمعية في مكافحة الف�صاد.

اأما عن ال�صفافية والم�صاركة والم�صاءلة المجتمعية نتيجة لتبني �صيا�صات تقديم الخدمات 
الثقة  بناء ج�صر  واإعادة  وال�صفافية،  البيانات  تداول  الد�صتور على حرية  وتاأكيد  االإلكترونية، 
بين الدولة والمواطن؛ فاإن كل هذه الجهود �صتعمل على دعم م�صاركة كافة فئات المجتمع 
ومنظمات المجتمع في مناه�صة الف�صاد وم�صاءلته، مما يوؤدي اإلى تراجع الف�صاد واإر�صاء قواعد 

ومبادئ الحوكمة. وت�صود ثقافة المطالبة بالحقوق محل ثقافة تبرير الف�صاد.
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وتقدم  ا�صتقرار  تدعم  التي  النتائج  من  عدد  عليه  يترتب  مما  الف�صاد،  �صيتراجع  كما 
المجتمع، وتتمثل فيما يلي:

لجهود  نتيجة  وذلك  الف�صاد؛  في  والموؤ�ص�صات  االأفراد  وم�صاءلة  الن�صطة  المواطنة  تفعيل   -
اإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين؛ وذلك من خالل عدد من الو�صائل، مثل �صناديق 

االقتراع والخطوط ال�صاخنة لتلقي �صكاوى المواطنين والبت فيها باأ�صرع وقت.

- دعم التما�صك واالندماج االجتماعي؛ حيث اإن مناه�صة الف�صاد تدعم التكامل في العالقات 
تراجع  على  والعمل  والمنظمات.  والموؤ�ص�صات،  االأنظمة،  داخل  المختلفة  االجتماعية 
مثل  الرئي�صية،  واالقت�صادية  واالجتماعية  ال�صيا�صية  الموؤ�ص�صات  داخل  اال�صتبعاد  م�صتويات 
�صوق العمل، والنظم ال�صيا�صية، ومنظمات المجتمع المحلي؛ من اأجل اال�صتفادة من قدراتها 

واإمكانياتها.

التحتية  البنية  وتح�صين جودة  الموارد  ا�صتثمار  الم�صتدامة؛ وذلك من خالل  التنمية  دعم   -
والخدمات العامة، بما ي�صمن حق االأجيال القادمة في هذه الموارد.

- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ورجال االأعمال واالإعالم في م�صاءلة الف�صاد، والعمل 
على دعم ثقافة المطالبة بالحقوق في مقابل �صيا�صة تبرير الف�صاد.

ج- ال�سيناريو المحتمل )�سيناريو النطالق(

ويعتمد هذا ال�صيناريو على اإمكانية حدوث تغيير جذري في المجتمع، يمكن في �صوئه 
على  ال�صيناريو  هذا  ويقوم  الف�صاد،  ومناه�صة  الحوكمة  دعم  في  ت�صهم  تطورات  حدوث 

مجموعة من االفترا�صات التي تتنباأ بحدوث تغيير اإيجابي، ولعل من اأهمها:
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- م�صروع لتقييم مدى تطبيق ال�صفافية بالمحليات ل�صمان وجود نظام اإداري كفء وفعال، 
ب�صهولة  المعلومات  المواطنين وي�صمن ح�صولهم على  م�صاركة  ال�صفافية ويعمل على  يطبق 
الم�صاءلة  اآليات  وتوافر  المعلومات،  توافر  مثل  موؤ�صرات  عدة  خالل  من  ذلك  ويتم  وي�صر، 
والمحا�صبة، واإتاحة الفر�س لم�صاركة المواطنين في تقييم اأداء الموؤ�ص�صة و�صيا�صة العمل بها،  
على اأن توؤخذ احتياجات المواطنين في االعتبار، واأن يكون هناك تطوير م�صتمر لخطط العمل 

واللوائح والقوانين.

- العدالة الناجزة و�صرعة البت في ق�صايا الف�صاد، واإ�صدار قانون حماية المبلغين، واأن يكون 
هناك رقابة فعلية على الف�صاد و�صيادة للقانون.

- تحقيق اال�صتقرار ال�صيا�صي واالجتماعي واالقت�صادي، وخلق فر�س للعمل وتقليل معدالت 
الفقر، واإحداث تغيرات جذرية بنظام التعليم الم�صري، مع اإعطاء اأولوية لربط التعليم ب�صوق 

العمل، واإعالء قيمة العلم ودوره في توفير فر�س حياة كريمة للفرد.

- اإعادة هيكلة الجهاز االإداري بالدولة، من خالل اإعادة النظر والتقييم الم�صتمر الأداء اأجهزة 
موؤ�ص�صي  تطوير  واإحداث  والمالية،  الب�صرية  الموارد  وتقييم  بها،  العمل  �صير  وخط  الدولة 
من  كثيًرا  اإن  حيث  الع�صر؛  متطلبات  مع  يتالءم  بما  والقوانين  واللوائح  االأفكار  وتطوير 
موؤ�ص�صات الدولة تحتاج اإما اإلى التو�صع اأو االنكما�س، والدمج اأو االإلغاء، اأو نقل التبعية، اأو 

تعديل االخت�صا�صات بما يتالءم مع احتياجات المواطنين.

- اإعادة تاأهيل العاملين بالدولة وتزويدهم بالمهارات التكنولوجية واالعتماد على التوا�صل 
با�صتخدام التكنولوجيا الحديثة بداًل من الو�صائل التقليدية، وربط الترقية والحوافز بالقدرة على 
ا�صتخدام التكنولوجيا الحديثة، واإعادة توزيع العاملين بالجهاز االإداري للدولة وفًقا لحاجة 
العمل؛ حيث اإن هناك وزارات اأو اأق�صام يوجد بها عدد زائد عن حاجه العمل، واأخرى يوجد 



64

اأن قاعدة هرم العاملين بالجهاز االإداري للدولة ممن هم فوق  اإلى جانب مراعاة  بها عجز، 
50 �صنة.

لخدمة  نظام  خالل  من  الموؤ�ص�صات  داخل  الخدمات  لجودة  وتقييم  ر�صد  وحدة  عمل   -
له،   المقدمة  الخدمة  عن  المواطن  ر�صا  مدى  وتقييم  المواطنين،  �صكاوى  لتلقي  المواطنين 

على اأن يتم البت في ال�صكوى في موعد اأق�صاه خم�صة اأيام عمل.

االأجيال  لدى  وال�صفافية  النزاهة  قيم  غر�س  ت�صتهدف  التي  المبادرات  من  مجموعة  تبني   -
عدد  من  بالتعاون  وذلك  بالمدار�س،  لالأطفال  ترفيهية  مع�صكرات  عمل  من خالل  القادمة، 
التربية  لمادة  عملي  تطبيق  بمثابة  تكون  بحيث  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الوزارات  من 

القومية، ويح�صل الطالب على درجات للم�صاركة في هذا الن�صاط.






