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۲۰۱۸
تحت شعار "عدم ترك أي أحد خلفنا"، تبذل بلدان العالم المختلفة جهدها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. 
بأهداف  المصرية  الدولة  التزام  الخاصة بمصر والمعنونة رؤية مصر ۲۰۳۰ توضح  المستدامة  التنمية  استراتيجية 
التنمية المستدامة تلك والموضوعة من قبل األمم المتحدة. ولكن السياق االقتصادي، واالجتماعي والسياسي يجعلنا 
نطرح كثير من األسئلة بخصوص إمكانية تطبيق السياسات المصممة لتحقيق تلك األهداف في السياق المصري. ولذلك 
نعتقد بأن هذه الرؤية الطموحة في حاجة لخطة مكملة للتطبيق تعمل على تحقيق عدة أمور: تنسيق العمل بين الفاعلين 
المختلفين، وإيجاد خطاب يقوم على إشراك المجتمع في عملية التغيير بدال من مقاومتها، ووضع إطار كفء لعملية 

الرصد والتقييم من خالل مشاركة كافة الجهات الفاعلة في تنفيذ السياسات المرتبطة بالرؤية. 
يحاول هذا الموجز  بحث وتقييم تصميم السياسات المرتبطة برؤية مصر ۲۰۳۰، كما يعرض بعض تجارب الدول التي 
تعمل على تطبيق أهداف التنمية المستدامة هي األخرى وذلك من خالل التركيز على عملية التقييم والرصد، كما نحاول 
من  والتي  التجربة  تلك  من  المستفادة  الدروس  واستخالص  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  تطبيق  في  تجربة مصر  تقييم 
الممكن أن تساهم في نجاح تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ۲۰۳۰. يحاول الموجز كذلك تقديم قراءة نقدية لبعض 

العقبات والقيود التي قد تواجه تنفيذ السياسات المرتبطة باالستراتيجية في السياق المصري. 

رؤية مصر ۲۰۳۰ هي خطة طويلة األجل وشديدة الطموح وتتطلب شراكة عالمية. بموجب تلك الرؤية، سوف تقوم 
التنمية  أهداف  لتحقيق  الخارجيين  الشركاء  قبل  من  المخصصة  الموارد  وكذلك  المحلية  الموارد  بتخصيص  مصر 
المستدامة. مصر تسير بخطى ثابتة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التالية: اإلصالح االقتصادي، البنية التحتية 
وتوزيع الكهرباء، الطرق السريعة التي من شأنها أن تساهم في خلق فرص اقتصادية، واإلصالح االداري للقطاع العام. 
العمل على تحقيق تلك األهداف يتضمن تنسيق وتعاون مشترك بين العديد من الفاعلين سواء على الصعيد الوطني أو 
الصعيد الدولي بحيث تتعاون الوزارات مع منظمات األمم المتحدة المختلفة وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني. هذا 
المجهود بدأ مع محاوالت مصر تحقيق أهداف التنمية األلفية الثمانية. نجحت مصر في تحقيق ستة مستهدفات فقط 
وأعلنت صعوبة تنفيذ اإلحدى عشر مستهدف األخرين. وبما أن استراتيجية التنمية المستدامة تتضمن عددا أكبر من 
األهداف والمستهدفات، فإن ذلك يحتم على الدولة تحديد الكيفية التي سوف يتم من خاللها تقييم النجاح على صعيد تحقيق 

تلك األهداف والمستهدفات بما في ذلك تحديد مؤشرات التقييم وإطار الرصد والتقييم المالئمين للسياق المصري. 

مقدمــــــــة
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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.



۱- تحديد التحديات
بناء على تجربة مصر في تطبيق أهداف التنمية لأللفية، يحاول ذلك الموجز اإلشارة إلى التحديات التي من الممكن 
أن تبرز أثناء محاولة تحقيق المستهدفات المائة وتسعة وستون ضمن األهداف السبعة عشر المنصوص عليها في 
اإلطار العام ألهداف التنمية المستدامة. يسلط الموجز الضوء على بعض التحديات على الصعيد الوطني في الحالة 
ندرة  التالية:  التحديات  تواجه مصر  المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  في مسعاها  المثال،  المصرية. على سبيل 
العنصر البشري المدرب لتطبيق وتنفيذ االستراتيجية، وقلة التنسيق بين األطراف المعنية، وكذلك قلة المعلومات 

والبيانات الالزمة لتحقيق المساءلة وتقييم التقدم في التنفيذ. 

۲- الدروس المستفادة من الخبرات األخرى
يتناول هذا الموجز التجارب الناجحة لدول أخرى فيما يتعلق بتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة وذلك من خالل 
التركيز بشكل أساسي على أطر المتابعة والتقييم التي تم وضعها من قبل الحكومات المعنية في تلك البلدان. يحاول 

الموجز كذلك استخالص الدروس المستفادة التي يمكن أن تفيد في الحالة المصرية. 

أ - تجربة كوريا الجنوبية

التجربة الكورية تقدم مثال يحتذى به فيما يتعلق بتطبيق استراتيجية واسعة النطاق على المستوى الوطني. توضح 
التجربة كيف أن تأسيس مفوضية رئاسية معنية بالتنمية المستدامة ساهم في نجاح استراتيجية التنمية المستدامة. 
قامت المفوضية بوضع ونشر االستراتيجيات المختلفة للتطبيق متضمنة مؤشرات قياس األداء وكذلك قامت بوضع 
نظام للرصد والتقييم. نظام الرصد الذي تم وضعه، والذي يتكون من ثالثة مستويات، قام بربط التنفيذ على مستوى 

اإلدارات بأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي

ب - التجربة الماليزية 

في السياق الماليزي تم تأسيس وحدة التخطيط االقتصادي ووحدة تنسيق التنفيذ للقيام بمهام الرصد والتقييم وذلك 
تحت إشراف وتبعية رئيس مجلس الوزراء. تقدم هذه الحالة نموذج لنظام رصد منقسم لثالثة وظائف: تشغيلية، 

وإدارية، ومعرفية. 

نتائج الدراسة 



۳- سيادة القانون
يمكن النظر لسيادة القانون باعتبارها عنصر هام وحيوي من أجل نجاح استراتيجية التنمية المستدامة. وبالتالي فعلى 
القانون أن يسهل من عملية التنسيق بين القطاعات المختلفة مع الحرص في نفس الوقت على تحقيق الشفافية 
والمساءلة وحماية حقوق األشخاص. يقترح الموجز عدد من المبادئ الرئيسية والتي ترتبط بالتنمية المستدامة 

والتي البد من مراعاتها أثناء عملية سن القوانين. 

توفر اإلرادة السياسية هو ضرورة ملحة لنجاح أية سياسة. في الحالة المصرية، تنبئ رؤية مصر ۲۰۳۰ بتوافر 
تلك اإلرادة للتغيير لدى صانعي السياسات حيث أن الحكومة المصرية تظهر التزامها بتنفيذ العديد من المشاريع التي 
تهدف لتحسين رفاهة المصريين كما تعمل على إشراك القطاعات المختلفة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 

مع تركيز خاص على فئة الشباب.

هذا وتهدف التوصيات التالية لضمان نجاح تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة:
يتعلق  فيما  المصلحة  ألصحاب  بتحليل  القيام  خالل  من  وذلك  المختلفين  (الفاعلين)  المصلحة  أصحاب  تحديد   -۱

بالتأثير، والمصلحة، والقوة. 

۲- إدماج جميع أصحاب المصلحة في عملية التنفيذ منذ مرحلة مبكرة والسماح لكل فاعل (صاحب مصلحة) بتحديد 
خط األساس، ومؤشرات القياس، واألهداف خالل مرحلة التخطيط. 

۳- استبدال الثقافة الحالية التي تقوم على السرية والتعتيم بثقافة أخرى تقوم على التواصل بطريقة عالنية وشفافة 
وتقوم أيضا على تبادل المعلومات من خالل الوسائط المختلفة ومن بينها الوسائط االلكترونية ونظم المعلومات وكذلك 

عقد اجتماعات دورية بين الفاعلين المختلفين.

التوصيات
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المتوسط  القصير،  المدى  بينهم سواء على  فيما  دائم وفعال  تنسيق  المختلفة وضمان وجود  الوزارات  التزام   -٤
والطويل. 

٥- تنفيذ حمالت توعية مع ضمان الشفافية. وسائل اإلعالم عليها دور كبير لتعريف الجمهور بالتقدم المحقق على 
صعيد األنشطة التي يتم تنفيذها مما يضمن الحصول على دعمهم. 

٦- وضع نظام فعال للرصد والتقييم: على وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري رصد ومتابعة تنفيذ األنشطة 
من قبل الوزارات المختلفة وكذلك التعرف على المعوقات في مرحلة مبكرة ومراجعة الخطة كلما أستدعى األمر. 

۷- تشجيع األطراف الفاعلة وكذلك الموظفين العموميين على اإلبالغ عن أية وقائع فساد وذلك من خالل تأسيس 
نظام شكاوى رسمي ومستقل. إذا كان هناك فساد فإن أيا من األهداف الموضوعة لن يتم تحقيقها. 

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
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