
نقل الموظفين الحكوميين إلى العاصمة الجديدة

أُعدت بواسطة: دينا محمود - سارة الجربى - ثريا الحاج - بيريهان توفيق
أشرف عليها: د. خالد عبد الحليم

۲۰۱۸
يقدم هذا الموجز لصناع القرار نبذة عن تجارب مختلفة لنقل العاصمة، وتشمل بعض األمثلة مدينة السادات في مصر 
باإلضافة إلى التجارب الدولية لماليزيا وألمانيا وتنزانيا، ويتضح من استعراض تلك األمثلة أن النموذج الماليزي هو 
األقرب إلى تجربة العاصمة الجديدة في مصر، يتناول هذا الموجز أيضا التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة 
الدفع   وطرق  والتكنولوجيا  التحديث  ذلك  في  بما   ، اللجديدة  اإلدارية  العاصمة  إلى  موظفيها  نقل  في  المصرية 
واالنتقاالت ونقل الموظفين. وعالوة على ذلك يقوم البحث بتسليط الضوء على كيفية مواجهة الحكومة مثل هذه 
التحديات ، وخاصة المتعلقة برفض الموظفين الحكوميين االنتقال، وأخيًرا يقترح البحث بعض التوصيات استناًدا إلى 

النماذج المختلفة والمقابالت التي أُجريت مع خبراء في مجال التنمية الحضرية.

هناك عدد من الخطط المتاحة المختلفة لنقل الموظفين الحكوميين:
• أن يقوم بعض الموظفين باالنتقال يوميًا من مواقع الوزارات في القاهرة إلى المواقع الجديدة في العاصمة الجديدة 

باستخدام وسائل النقل التي توفرها الوزارة.

• أن يقوم بعض الموظفين باالنتقال صباح كل يوم أحد من مدنهم إلى العاصمة الجديدة وسيعودون منها إلى مدنهم 
في نهاية يوم العمل في الخميس من كل أسبوع. حيث سيعيشون في شقق سكنية تملكها الوزارات خالل أيام األسبوع 

ويعودون إلى مدنهم لقضاء نهاية األسبوع.

• أن يقوم موظفون آخرون بإيجار مقار جديدة إلقامتهم في العاصمة الجديدة أو شراءها بتقسيط طويل األجل.

مشكلة السياسة

ملتقى السياسات العامة

موجز سياسات

اآلراء الواردة في هذه الورقة هي آراء المؤلفين و/أو المحررين وال تعكس سياسات أو وجهات نظر الجامعة األمريكية بالقاهرة. 
يتم نشر هذه األوراق لتشجيع مزيد من الحوار حول القضايا التي تؤثر على األطفال في مصر 

في محاولة إلكساب طالب الدراسات العليا خبرات صياغة حلول سياسية عملية.



ماليزيا
يستعرض هذا الموجز العديد من حاالت الدول التي نقلت عواصمها ، مثل ماليزيا وألمانيا وتنزانيا. وتعتبر ماليزيا 
هي التجربة األكثر نجاًحا، وقد نقلت عاصمتها من كواال لمبور إلى بوتراجاي، حيث توجد في بوتراجاي المراكز 
التجارية والمرافق العامة التي تتبنى مفهوم المدينة الحدائقية والتي أصبحت بيئة مثالية للمعيشة والعمل، ومع ذلك 
لم تنتقل أي من السفارات أو القنصليات أو المفوضيات السامية في ماليزيا إلى العاصمة الجديدة، وال تزال مواقعها 

المخصصة غير مستخدمة في بوتراجاي.

المزايا:
• حل مشكلة االختناقات المرورية في القاهرة الناتجة عن التكتل في العاصمة القديمة.

• وجود العاصمة الجديدة على مقربة من القاهرة سيسهل من الذهاب والعودة بالسيارة أو األوتوبيس أو القطار.

• رقمنة المؤسسات الحکومية سيؤدي إلى تعزيز الكفاءة في الجودة والوقت خاصة في المرحلة األولی من االنتقال 
إلی العاصمة الجديدة.

• حل مشاكل نقص مساحة المكاتب الحكومية.

التحديات:
• تحديث الحكومة والتعاون بين المؤسسات الحكومية.

• القدرة على تحمل تكاليف االنتقال إلى العاصمة الجديدة.

• الربط والنقل (النقل العام والخاص).

• ردود أفعال الموظفين تجاه قرار نقل الكيانات التي يعملون بها.

حاالت للمقارنة:

المزايا والتحديات التي تواجه السياسة



• على الحكومة ضمان االنتهاء من مشروع العاصمة الجديدة وفقا للخطة الحالية حتى في ظل التعديل الوزاري من 
أجل تفادي تكرار تجربة مدينة السادات.

الجديدة وال العمرانية  المجتمعات  هيئة  المعنية ، خصوصاً  الجهات  بين مختلف  أمًرا ضروريًا  التنسيق  • سيکون 
وزارات والعاصمة الجديدة لضمان عدم اقتصار خيارات اإلسکان علی المواطنين ذوي الدخل المرتفع وإتاحتها للم
واطنين من مختلف المستويات االجتماعية واالقتصادية. وقد بدأت هذه المساعي بالفعل جزئيا على مستوى الدعوة 

وكذلك من خالل تسويق المنازل التي سيتم بناؤها في العاصمة الجديدة.

• ينبغي تقديم الحوافز وال سيما تلك التي تدعم االنتقال إلى العاصمة الجديدة، من أجل تجنب نتائج مشابهة للحالة 
التنزانية. وعلى سبيل المثال يمكن تقديم اإلعانات/ الخصومات على شقق العاصمة الجديدة، ويمكن تقديم نظم الدفع 

على المدى الطويل للسكان الجدد.

• يجب تخفيض ساعات العمل من ۸ إلى ٦ ساعات في اليوم ، الستيعاب التنقل اليومي لمدة ساعتين.

• ينبغي للمكاتب الحكومية اعتماد الموافقة/ التوقيع اإللكتروني ، وضمان جودة االتصال باإلنترنت والبنية التحتية.
• تقديم الخدمات بأسعار مماثلة لتلك المتوفرة في القاهرة.

• توفير مرافق النقل داخل ومن/إلى العاصمة الجديدة مع تقديم الخصومات أو خطط العضوية السنوية.

• توفير أماكن للسكن لكل من السيدات والرجال غير المتزوجين واألسر الصغيرة.

• بالرجوع إلى ألمانيا كمثال: ال يُنصح باالحتفاظ بعاصمتين ألن ذلك يتطلب تكلفة إضافية فيما يتعلق بالنقل وانتقال 
الوثائق.

• ضمان تخصيص التمويل لنظام النقل لتجنب تجربة ماليزيا مع القطار.

التوصيات:



فريق عمل ملتقى السياسات العامة:
المشرف العام: د. ليلى البرادعي - المشرف العام المشارك: د. شاهجهان بويان - مدير الملتقي: محمد قدري

 policyhub@aucegypt.edu

إن نقل العاصمة إلى العاصمة الجديدة هو مشروع ضخم يتطلب التفاني وينطوي على تحديات مختلفة، ويستعرض 
موجز  السياسات هذا التحديات وتقدم التوصيات لصانعي السياسات من أجل تيسير عملية صنع القرار.

يقترح الموجز  ثالث سيناريوهات رئيسية يمكن تنفيذها بالتوازي أو على التوالي،  وتشمل هذه الخيارات االنتقال 
اإلقامة  أماكن  توفير  االنتقال بشكل أسبوعي مع  أو  الجديدة،  العاصمة  إلى  للوزارات  الحالية  المواقع  اليومي من 
للعاملين أثناء أسبوع العمل، أو توفير بعض الشقق في العاصمة الجديدة مع أقساط طويلة األجل تمكن الموظفين من 

شراء هذه الشقق واالنتقال للمعيشة في العاصمة الجديدة.

الخالصة:

ملتقى السياسات العامة هو مبادرة بدأت في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في أكتوبر ۲۰۱۷، وتهدف 
المبادرة إلى سد الفجوة في مجال بحوث السياسات من خالل تقديم اآللية التي يمكن بواسطتها العمل على صياغة 
األفكار الجيدة واإلجابات المنطقية والحلول الهادفة ومناقشتها وصقلها واختبار صحتها وعرضها على صانعي 
السياسات في شكل منظم شديد الوضوح ممتد األثر، وذلك بهدف حل المعضالت الحادة والمزمنة التي تعاني منها 

السياسات في مصر. 
تجمع  منتظم  بشكل  السياسات  عمل  فرق  تشكيل  فيها  يتم  عمل  وحدة  العامة  السياسات  ملتقى  يوفر 
تزويدهم  ليتم  المبدعين،  السياسات  محللي  وشباب  الخبرة  ذوي  من  السياسات  مجال  في  الباحثين/الموجهين 
إلى  والوصول  والمعرفة  العالقات  وشبكات  واألدوات  والمساحة  الجديدة  والخبرات  والتدريب  الالزمة  بالموارد 
الخبراء، وذلك بهدف تمكينهم من التوصل إلى حلول سليمة ودقيقة ومبدعة في مجال صياغة السياسات التي تتميز 

بإمكانية الدعوة إليها بشكل فعال وإيصالها لصانعي السياسات المعنيين ولعامة المواطنين. 
كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة

مبنى الجميل
policyhub@aucegypt.edu
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ملتقى السياسات العامة
عندما يجتمع البحث الدقيق مع اإلبداع


