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دليل السياسي الذكي ىو اإلصدار الجديد لشركاء
التنمية لمبحوث واالستشارات والتدريب ،والذي
يستيدف ترجمة نتائج األبحاث العممية التي يقوم
بيا الشركاء إلى سياسات عممية قابمة لمتطبيق في
كافة مجاالت التنمية التي غطتيا أنشطتيم
البحثية ،وذلك مساىمة منيم في طرح أساس
عممي لسياسات التنمية في مصر ،ويأممون أن
يكون ذلك خطوة عمى طريق تفعيل نموذج رشيد
في صنع القرار.

وسوف تتتابع اإلصدارات في ىذه السمسمة
بالمواكبة مع اكتمال وتجدد المشروعات البحثية
لشركاء التنمية.

اتسمت محاوالت اإلصالح اإلداري في مصر في العقود الماضية بالعديد من أوجو النقص ،من أىميا:
 -1أنيا لم تتبمور أساساً وفقاً ألىداف واستراتيجيات محددة ،ولكنيا كانت في الغالب ردود أفعال

ألعراض أو مشاكل يعانى منيا الجياز اإلداري ،أو محاوالت لنقل تجربة أو مدخل جديد ،لم

يدرس أو يعد لو جيدًا ،إلى ذلك الجياز.

 -2أنيا كانت محاوالت لتطبيق دراسات تتعامل مع بعض أبعاد مشكمة الجياز اإلداري في مصر
وتقترح حموال ليا ،دون األخذ في االعتبار التفاعل بين ىذه األبعاد ،أو تحميل اآلثار المترتبة
عمى ىذه الحمول.

 -3أنيا لم تتبمور في صورة خطة عامة لمدولة تتكامل مع الخطط األخرى لمدولة مثل خطة
اإلصالح االقتصادي ،فمن أىم معوقات اإلصالح االقتصادي ىو موضوع تعقد اإلجراءات
البيروقراطية ،والفساد اإلداري ،وال يعقل أن تنجح خطط التنمية واإلصالح االقتصادي بدون
وضع خطط موازية لإلصالح اإلداري .لذلك فقد شيدت السياسات االقتصادية تحوالً جذرياً

نحو المزيد من الحرية ،دون أن يكون ذلك مصحوباً بتطور مالئم من الجياز اإلداري.

 -4أن معظم تمك المحاوالت تفتقد إلى منيجية واضحة ومحددة المعالم تحدد أساليب التعامل مع
مشكالت تتغير بسرعة ،فقد اقترحت تمك المحاوالت حموالً محددة وثابتة زمنياً ومكاني ًا ،وتفتقد

المرونة الالزمة لمتكيف مع الواقع ،واعطاء القائمين عمى تنفيذ التجربة فرصة التعمم والتطور
المستمر ،بما يتمشى مع تغير الظروف والمشكالت.

 -5ضعف عممية التنفيذ ،فبعض تمك المقترحات كان مجرد توصيات بدون حمول عممية قابمة
لمتطبيق ،وبعضيا لم يتضمن التحضير الجيد والدراسة المتأنية لعممية التنفيذ .كذلك لم يحظ
تقييم ومتابعة عممية التنفيذ بالعناية الكافية ،ولم يتم تحديد أساليب لمتعامل مع العوائق المحتممة

التي قد تواجو عممية التنفيذ ،وخطط التييئة لعممية التغيير واقناع الرأي العام ومراكز اتخاذ
القرار المختمفة بيذا التغيير.

 -6التضارب وعدم االستم اررية ،فما أن يبدأ مسئول في وضع أسس لسياسة أو إستراتيجية
لإلصالح حتى يقوم المسئول الذي يخمفو بتغيير السياسات السابقة تماماً ،دون عناء تقييم

التجربة السابقة واالستفادة من الخبرات المكتسبة واستكمال المناسب منيا ،مما أدى في كثير
من األحيان إلى صعوبة التوصل إلى حمول جذرية والنظرة الجزئية لممشاكل وعدم األخذ في
االعتبار البعد الزمني ليا ،والترقيع في الحمول ،والمجوء إلى الحمول الوسط إلرضاء جماعات

الضغط المختمفة ،والتطبيق المبتسر لعممية اإلصالح.

وتتعرض الورقة لمداخل إصالح ىذه االختالالت ،فتقدم في قسميا األول توصيات لالستفادة من
تجارب الدول األخرى في اإلصالح اإلداري ،وتركز في قسميا الثاني عمى معالجة أحد أىم جوانب
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االختالل في الخدمة المدنية ،وىو اختالل األجور ،ويمخص القسم الثالث أبعاد السياسة المقترحة
إلصالح نظام الخدمة المدنية في مصر.
أولً :الستفادة من التجارب الدولية في إصالح نظام الخدمة المدنية في مصر
فمن خالل التجارب المختمفة التي طبقتيا  -عمي سبيل المثال -دول شرق ووسط أوروبا،

وبعض الدول الَسيوية ،وأىميا ماليزيا وسنغافورة ،يمكن وضع عدد من المقترحات يسترشد بيا

صانع القرار السياسي المصري فيما يتعمق بمسألة إصالح نظام الخدمة المدنية في مصر ،خاصة
أن أغمب المعوقات والمشاكل الخاصة بشئون العاممين متشابية إلى حد كبير في مصر أو أغمب

الدول النامية ،التي تعاني من ضعف نظم الخدمة المدنية بيا ،وذلك في المجالت التالية:
 -1القوانين والسياسات الخاصة بشئون العاممين ،ويتضمن ذلك:
أ.

وضع إطار عمل لمخدمة المدنية من خالل تشريع بعض القوانين والقواعد األساسية التي

تحكم شئون العاممين ،خاصة نظم التعيين والتدريب والتدرج الوظيفي ،مع وجود جيات منسقة
لكل ىذه الممارسات فيما بين األقسام والو ازرات المختمفة ،وذلك لمنع حدوث ازدواجية أو تناقض

في الق اررات الخاصة بنظم الخدمة المدنية بيا والقواعد العامة المعمول بيا لشئون العاممين،
وتحديد مسئوليات وسمطات ىذه األجيزة المنسقة بوضوح حتى تسيل عممية التعامل مع

الو ازرات أو اإلدارات المختمفة.

ب .إنشاء قاعدة بينات لموظفي الخدمة المدنية ،كما ىو الحال فى كل من ألبانيا والمجر ،بحيث
يستند إلييا الجياز التنسيقى في إدارة عممية التوظيف فى جميع الو ازرات واإلدارات ،والتأكد من
أن سياسات العمالة مطبقة بشكل صحيح.
ج .إعادة توزيع الموارد البشرية في المناصب والمواقع طبق ًا لخبراتيم ومياراتيم استناداً إلى قاعدة

البيانات التي تحتوى عمى معمومات كاممة عن الموظف ،وسنوات خبراتو ،ونوعية الوظائف
التي يمكن أن يقوم بيا ،والدرجة الوظيفية الحالية .ففي مراحل اإلصالح قد تظير وظائف
ومواقع جديدة ميمة ،وتقل أىمية بعض المناصب .ويساىم ىذا النظام في عمميات التخطيط

المستقبمي لمموارد البشرية من داخل المنظمة دون االستغناء عنيم.
د .تصنيف نوعية الوظائف الموكمة إلى الخدمة المدنية ،والتي يخرج عن إطارىا الوظائف ذات
الطابع السياسي المرتبطة مباشرة بمكتب الوزير ،باإلضافة إلى الوظائف الخاصة باألمن
والعدالة والجيش.
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 -2إدارة برامج التدريب ،بحيث يكون العمل داخل المنظمات العامة عمالً جذاب ًا لمعاممين لما يقدمو
من تطوير لقدرات وميارات العامل ،وامكانية انتقالو إلى مستويات أعمى داخل المؤسسة التي

يعمل بيا.
 -3النظم الخاصة بالرواتب والمكافآت ،و يمكن االستفادة من تجارب تمك الدول في ثالث محاور
مترابطة:

أ .رفع رواتب العاممين بالخدمة المدنية من خالل العالوات المختمفة لجذب المتقدمين لمعمل
بالخدمة المدنية ،أو لبقاء موظفييا أمام إغراءات العمل بالقطاع الخاص.

ب .وضع نظام لمرواتب والمكافآت يختمف من وظيفة ألخرى ولكنو يعتمد عمي معيار محدد ىو
نوعية وتوصيف الوظيفة نفسيا.
ج .إعطاء الحرية لكل و ازرة في تحديد حجم الرواتب والعالوات وفي بعض الدول (كما في المجر
وبولندا) يسمح بتوزيع أي فائض في الميزانية في صورة عالوات لمموظفين.
 -4النظم الخاصة بالحقوق والواجبات واألخالقيات المهنية ،استنادًا إلى خبرة دول مثل المجر وبولندا
يحتاج النجاح في تنفيذ القواعد في ىذا المجال إلى كسب التأييد داخل اإلدارة ليذه القواعد،

وتوعية موظفي الخدمة المدنية بيا ،وتضمينيا في االختبارات الخاصة بالترقية ،وعدم استخدام
العقاب إال كحل نيائي.
 -5توفير إطار عام لعممية اإلصالح يقوم عمى

 إيمان القيادة السياسية باإلصالح اإلداري الشامل وليس الجزئي ،وتدعيم ذلك برغبة وتعاون
مجتمعي وادراك ألىمية اإلصالح من قبل موظفي الجياز اإلداري لمدولة.

 االستفادة من خبرات اآلخرين في بناء النظام الجديد من خالل إرسال موظفين وكوادر بحثية
لمتعمم في الخارج والعودة لنقل الخبرة والتجربة والمساىمة في تطوير وتنمية دوليم ومجتمعاتيم.

 تقارب مستويات األجور بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لدعم قدرة القطاع الحكومي عمى
جذب عمالة ماىرة وذات كفاءة ،واالحتفاظ بيم بما يزيد من القدرة التنافسية لممؤسسات

الحكومية.

 إنشاء وحدة تنظيمية مركزية تكون مسئولة عن قيادة عمميات اإلصالح اإلداري عمى أن تكون
تبعية ىذه الوحدة التنظيمية لرئيس مجمس الوزراء مباشرة أو إلحاقيا بأحد الو ازرات ،ويعتمد ذلك

عمى طبيعة الدولة والنظام والظروف التي تمر بيا .ففي ماليزيا -عمي سبيل المثال -تم تأسيس
وحدة إدارة التنمية ،وفى سنغافورة أوكمت الميمة إلى مكتب إدارة الخدمات.
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ثانيا :مقترح لحل اختاللت األجور فى الجهاز الحكومي
وصمت قضية األجور فى القطاع الحكومي إلى مرحمة من الخطورة بحيث ال يمكن التعامل معيا
بالمسكنات الوقتية أو البرامج المحظية ،ولكنيا تتطمب إعادة نظر فى المنيج التنموي السائد حالياً.
وتتطمب أولى الخطوات لتفعيل ىذا األمر سرعة العمل عمى زيادة األجور والمرتبات ،واعادة النظر في

نظم الحوافز وبدالت العمل .وبمعنى أخر فإن التعامل الشامل مع مشكمة األجور في مصر يجب أن
يؤسس بناءاً عمي المحاور التالية:
 -1إعادة النظر في جداول األجور الممحقة بالقانون رقم  44لسنة  ،1741بشأن العاممين

المدنيين بالدولة ووضعيا فى صورة أكثر مرونة يمكن ليا أن تتغير لتواكب التطورات فى الراتب

األساسي والمتغير .فالجداول الحالية ،رغم ما أدخل عمييا من تعديالت ال تمثل األوضاع الحقيقة

لمموظفين ،فيي ال تعكس ما يحصل عميو ىؤالء من دخول فعمية ،ناىيك عن عدم تناسب
اإلجمالي مع مستويات المعيشة الراىنة.
 -2زيادة شرائح العال وات الدورية الحالية لتصبح نسبة ثابتة من الدخل ولتستجيب لمتغير في
مستويات المعيشة ،ف من غير المعقول أن تكون العالوة الدورية بين  1.5جنيو شيرياً لمدرجة

السادسة و 6جنييات لمدرجة العالية.

 -3إعادة تصنيف موظفي الحكومة واعادة توزيعهم بطريقة اقتصادية سميمة ،بحيث يتم إعادة
تأىيل وتدريب الخدمات الم عاونة وتحويميم إلى عمالة حقيقية يمكن أن تمتحق بسوق العمل مقابل

أجور أعمى وىو ما ينطبق عمى الحرفيين أيضا.
 -4وضع حد أدنى لألجور تمتزم بو كافة القطاعات العاممة في الحقل االقتصادي ،يتناسب مع

مستويات المعيشة ،ويزداد سنوياً وفقاً لمعدالت التضخم المعمنة من الجياز المركزي لمتعبئة

العامة واإلحصاء ،عمى أن يكون ىذا الحد جزءاً ال يتج أز من عقود العمل الجماعية والفردية.

وبشكل عام ينبغي أن ي ارعى عند وضع الحد األدنى لألجور لمعاممين في القطاع الحكومي ومن

في حكمهم المحددات التالية:

 أن يزيد الحد األدنى لألجور عن حد الفقر الذي وضعو خبراء البنك الدولي ،وأيضا الجياز
المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.



أ ن تدور ىذه الحدود حول متوسط دخل الفرد في مصر ،الذي يقدر بحوالي  10051جنيو
سنوياً أي حوالي  838.4جنيو شيرياً.

 أال تتحمل الخزانة العامة إال جزءاً يسي ًار من ىذه الزيادات ،سواء تكمفة الزيادة أو أعباء
التأمينات المتوقعة مع ىذه الزيادة.
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 -5يتطمب كل ما سبق تفعيل دور المجمس األعمى لألجور ،ليصبح الفاعل الرئيس في ىذا
المجال ،والذي يضع اإلستراتيجية المناسبة لمتعامل مع كافة األمور المرتبطة باألجور والمرتبات
في المجتمع ،سواء كان قطاعاً عاماً أم خاصاً ،مع منحو الصالحية الكاممة لتنفيذ ما يراه مناسباً
من سياسات .وىو ما يتطمب بدوره تعديل المادة (  ) 34من قانون العمل رقم  12لسنة
 ،2003لتعطى لممجمس الصالحية الكاممة في إقرار العالوة السنوية ،وفقاً لما يراه من متغيرات
اقتصادية واجتماعية معينة وما يتوقعو من سياسات واجراءات.
ثالثاً :نحو سياسة متكاممة إلصالح نظام الخدمة المدنية المصري
الواقع أن دراسة الت جربة المصرية فيما يتعمق بإصالح الخدمة المدنية ،ومقارنتيا بالتجارب الدولية
األخرى في نفس المجال ،خاصة فيما يتعمق بالدول التي تتشابو حاالتيا مع الحالة المصرية ،ينتيي إلى
وضع منظومة متكاممة لإلصالح اإلداري تعتمد عمي أربعة محاور أساسية:
( )1محور قيمي يقوم عمى دعم عدد من القيم األساسية أىميا:
 قيمة الجودة :حيث يتم توجيو المنظمات المختمفة لتطبيق إدارة الجودة الشاممة ،مع مالحظة
تعدد نماذج التطبيق واختالفيا من منظمة إلى أخرى ،وان اشتركت في مراحميا األساسية.

 اإلدارة باألداء
لتقييمو.

 Performance based Managementمع تحديد معايير واضحة

 قيمة المشاركة عن طريق تطبيق الالمركزية ،ودعم "مشاركة القطاع الخاص ،وبناء القدرات.
( )2محور مؤسسي – تنظيمي

يقوم بمعالجة تضخم وترىل حجم الجياز اإلداري من أجل الوصول بو إلى الحجم األمثل ،ويعكس
المخول لو القيام بيا ،ويقضى عمى االزدواجية وتضارب االختصاص ،وىو األمر
الوظائف الحقيقية
ّ
الذي يتطمب:
 تحديد الهدف من الجهاز اإلداري فى ظل الدور الجديد لمدولة والمتغيرات العالمية والمحمية
الجديدة.

 إعادة النظر فى بعض الهياكل اإلدارية الحالية بما يتناسب مع الدور المتوقع لمجياز اإلداري.
 تحقيق التوازن بين وحدات الجهاز اإلداري واإلدارات التابعة لها ،بحيث يتم إعادة توزيع
العمالة بما يضمن استخدام الفائض الموجود فى بعض اإلدارات لسد العجز فى البعض اآلخر.

 إعادة النظر فى الوظائف المتماثمة التى تقع فى نفس القطاع أو اإلدارة الواحدة.
 التناسب بين المستوى التنظيمى وطبيعة وحجم النشاط الذى تضطمع بو الوحدة اإلدارية.
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 ضمان تحقيق التنسيق بين األنشطة المختمفة والوحدات التى تضطمع بها منعاً لتضارب
االختصاصات أو ازدواجية العمل.

 تفعيل دور وحدات المتابعة والتقييم.
 محاولة الوصول إلى الحد األمثل لحجم الجياز اإلداري " "Right Sizingمن خالل تحديد
الحجم الحقيقى لمعمالة الفائضة  ،وبحث الوسائل المناسبة لموصول إلى ىذا اليدف مع محاولة
التوفيق إلى حد كبير بين الرغبة فى تحقيق كفاءة الجياز اإلداري من جانب ،وقدرتو عمى

االستجابة لمطالب المواطنين من جانب آخر .بعبارة أخرى الموائمة بين عامل الكفاءة والبعد

االجتماعي.

( )3محور تقني – فني
ويتمحور حول األخذ ب التقنيات الحديثة وبنظم المعمومات اإلدارية والطرق المختمفة إلدارة المعرفة.

ويمكن تحقيق ذلك من خالل ما يمى:

 تشجيع نظام الحكومة اإللكترونية ،لتوفير المعمومات وتبسيط إجراءات تعامل المواطنين مع
الجياز اإلداري.

 ميكنة األعمال اإلدارية داخل المؤسسات العامة ،بتعميم استخدام الحاسب اآللي داخل
المؤسسات  ،وعمل شبكة داخمية تربط إدارات المؤسسة المختمفة معاً ،و إنشاء شبكة خاصة بين
المؤسسات العامة وبعضيا البعض حتى يتم تحقيق السرعة فى توفير المعمومات والتكامل فى

تحقيق الخدمات.
 ربط كافة المؤسسات العامة بشبكة النترنت.
 ميكنة الخدمات الموجهة لمجمهور من خالل إمكانية عمل الخدمة من خالل الكمبيوتر،

وامكانية سداد الرسوم ببطاقات االئتمان ،وادخال كافة المستندات الموجودة عمى الكمبيوتر،

بحيث ي مكن طباعتيا واستيفائيا أو إدخال البيانات عمييا مباشرة عمى الكمبيوتر ،باإلضافة
لتخصيص مجموعة من أرقام التميفونات يمكن لمجميور أن يتصل بيا مجان ًا لالستفسار عن

اإلجراءات المختمفة أو لمحصول عمى الخدمات.

 تطوير برامج الحفظ واألرشفة ،بحيث يتم االستغناء عن األرشيف الورقي ،الذي يأخذ مساحات
كبيرة ،واالستعاضة عنو بالحفظ عمى الكمبيوتر واألقراص المدمجة.
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شكل ( :)1السياسة المقترحة إلصالح نظام الخدمة المدنية في مصر

محور قيمي :دعم قيم
الجودة واإلدارة باألداء
والمشاركة
محور الموارد البشرية

السياسة المقترحة إلصالح نظام
الخدمة المدنية في مصر

محور فني

تعيين العناصر المتميزة
عمل قاعدة بيانات لمعاممين
االىتمام بالتدريب وقياس
عائده وتطوير نظم التحفيز
وقياس األداء
تشجيع الحكومة اإللكترونية
وميكنة األعمال اإلدارية
تطوير برامج الحفظ واألرشفة
تحديد اليدف من الجياز اإلداري

محور مؤسسي
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التوازن والتنسيق بين الوحدات
واإلدارات
إعادة توزيع العمالة وتحديد حجم
العمالة الفائضة
تفعيل دور وحدات المتابعة
والتقييم

( )4محور التنمية البشرية

ويقوم عمى تنمية القدرات والميارات اإلدارية بما يتالءم مع روح العصر ومتطمبات السوق

واحتياجات العمل .ويتطمب ذلك:
 تعيين العناصر المتميزة سواء من حيث التخصص أو إجادة الميارات والمغات األجنبية ،حتى
يستند التعيين عمى مبدأ الجدارة والكفاءة ،واعالن فتح الوظيفة العامة بين القيادات والكوادر

اإلدارية ،والحرص عمى اختيار القيادات عمى أساس الكفاءة والتميز والنزاىة.
 عمل قاعدة بيانات لمقيادات اإلدارية العاممة واالىتمام بقيادات الصف الثاني.
 الهتمام بالتدريب لمموظفين في المراكز اإلدارية المختمفة ،فينبغي التأكد من أن التدريب يزيد
من قدرة القيادات التنفيذية عمى إدارة العمل وحل المشاكالت ،وقدرة مقدمي الخدمة عمى

حسين سموكيم الوظيفي .وفيما يتعمق بتنفيذ خطط التدريب ينبغي أن
التعامل مع المواطنين وت ّ
يقتصر دور الوحدات الحكومية عمى تحديد احتياجاتيا من التدريب ،عمى أن تتولى األجيزة
المتخصصة في التدريب اإلداري (عامة/خاصة) تمبية ىذه االحتياجات .كما ينبغي قياس
العائد من التدريب  ،وىي مسئولية مشتركة بين الوحدات الحكومية وأجيزة التدريب المتخصصة،
ويجب في ذلك تطبيق أساليب القياس الحديث .وفي ىذا اإلطار يمكن إحياء دور المعهد
القومى لإلدارة العامة ،ليكون بمثابة اإلطار المؤسسي الذى يتم فيو تدريب القيادات ودعم

قدراتيم .

 تطوير نظم التحفيز :وذك عن طريق ربط الحوافز الممنوحة بمعدلت أداء حقيقية ،وىذا
يتطمب مشاركة العاممين أنفسيم في وضع ىذه المعدالت ،عمى أن تتفق مع طبيعة ودرجة
صعوبة كل نشاط ،وأن تكون قابمة لمتطبيق ،وأن يتم تصنيف الحوافز إلى شرائح ،كل شريحة
ترتبط بمعدل أداء محدد ،وتمنح بشكل فردي ال جماعي .كما يجب أن تستجيب نظم الحوافز

لرغبات العاممين أنفسيم ،ويتم ذلك من خالل إجراء الدراسات االستطالعية الدورية ،بمعرفة جية
العمل ،لمعرفة الحوافز التي يرغبون في منحيا ليم.
 تطوير نظم تقييم األداء :وفي ىذا اإلطار يتعين إعادة النظر في النظم التقميدية لتقدير الكفاية
واألخذ بالمعايير الموضوعية ،والتي تتطمب أن يتم تقييم أداء العامل استناداً إلى معدالت أداء
محددة ،مع ضرورة تحقيق نوع من التوازن بين الرغبة في وضع أفضل المعدالت لألداء والتي

تضمن جودتو وبين قدرة العاممين عمى استيعابيا وتطبيقيا.
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اعتمدت هذه التوصيات عمى فصول الكتاب الذي أصدره شركاء التنمية عن

إصالح الخدمة المدنية في مصر ،والذي كان نتيجة مشروع بحثي ،ومؤلفو
فصول هذا الكتاب هم التالية أسماؤهم:
 -1د .آية مصطفى أحمد ماىر ،تجربة دول شرق ووسط أوروبا في إصالح

نظم الخدمة المدنية؛

 -2د .باكيناز بركة ،سياسات اإلصالح اإلداري في الدول اإلفريقية ،من ىم
الفاعمون الرئيسيون وما ىى العوامل الحاكمة لمنجاح؟؛

 -3د .صالح عبد الرحمن أحمد ،تجربة اإلصالح اإلداري في آسيا :قراءة
أولية لتجربتي ماليزيا وسنغافورة؛

 -4د .صفوت النحاس ،د .عبدالعزيز حجازي ،الخدمة المدنية في مصر:
الواقع ومحاوالت اإلصالح؛

 -5د .عالية عبد الحميد عارف ،نظرة نقدية لبرامج اإلصالح اإلداري في
مصر خالل حقبة التسعينيات؛

 -6عبد الفتاح الجبالى ،اختالالت األجور فى الجياز الحكومي :المشكمة
والحل؛

 -7أ.د .محمد الراوي ،التنمية اإلدارية في مصر ..مدخل سياسي؛
 -8د.ممدوح مصطفى إسماعيل ،مجمس الشعب وقضايا اإلصالح اإلداري:
رؤية تحميمية.
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ترقبوا صدور األعداد التالية من دليل السياسي الذكي
 .1اوتقال العمالت بيه البلذان العزبيت.
 .2اإلدارة المحلية في مصر :الواقع وآفاق المستقبل.
 .3التغييرات المناخية وأثارها علي مصر.
 .4األرض والسكن في مصر.
 .5أولويات اإلنفاق العام في مصر والبالد العربية
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