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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.

إن مسألة صنع القرار في مصر من المسائل ذات األىمية القصوى ،فكثي اًر ما وجيت انتقادات لمحكومات المصرية
المتعاقبة ل غياب آليات واضحة لصنع القرار .والواقع إن غياب تمك اآلليات ال يتعمق فقط بصنع القرار السياسي أو

االقتصادي بل يتجاوزه إلي القرار في مجال مشروعات التنمية .ومن ىنا ينبغي وضع آليات محددة ومعروفة سمفاً
لمنخبة والجميور العام في مصر عن الكيفية التي يتم من خالليا صنع واتخاذ الق اررات في المجاالت المختمفة .وتقدم

الورقة تحميالً عاما لممشكالت المرتبطة بصنع القرار في مجال مشروعات التنمية في مصر والتوصيات المقترحة

لمعالجة ىذه المشكالت ،وذلك باالستناد إلى مشروعات محددة في مجالين؛ مجال الصناعة (مشروعي فوسفات أبو

طرطور ومجمع األلومنيوم) ،ومجال التعمير (مشروعات المدن الجديدة).

صنع القرار في مشروعات التنمية في مصر :ما هي المشكالت الحالية؟
تستند الرشادة في صنع ق اررات التنمية عمى توافر المعمومات المالئمة حول قضية أو مشكمة تنموية ما ،ووضع بدائل

الحل المناسبة المتعمقة بيذه القضية أو المشكمة أمام صانع القرار ،وترجيح أكثر البدائل المناسبة لحميا ومتابعة اَثار

ىذا الحل في المستقبل .ويتب ين لممتابع لمشروعات التنمية في مصر بشكل عام عدم توافر خصائص الرشادة
والشفافية في صنع القرار ،مما أدي إلي تبديد ىائل لمموارد االقتصادية في بمد ىو في حالة أزمة اقتصادية حقيقة،

وتحول مشروعات التنمية إلى عبء عمي االقتصاد بدالً من أن تكون جزءاً من حل مشاكمو.
شكل ( :)1مشكالت صنع القرار في مشروعات التنمية في مصر
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وتمقي دراسة صنع القرار فى مشروعين صناعيين ميمين ،ىما فوسفات أبو طرطور ومجمع األلومنيوم ،ومشروعات
المدن الجديدة في مجال التعمير الضوء عمى عدد من المشكالت والقضايا حول عممية صنع القرار في مصر يمكن

إيجازىا فيما يمي:

 غياب التمييز بين العمل البحثي النظري والعمل عمى المستوي التنفيذي الصناعي ،فكثير من المشروعات

تكون ممكنة التحقيق نظريا ،غير أن تنفيذىا قد ال يؤدي إلى تحقيق العائد االقتصادي المأمول .وقد كان

عدم االنتباه إلى ىذا العامل أحد أسباب فشل مشروع فوسفات أبو طرطور.

 الفجوة بين المخطط والمنفذ ،ويظير ذلك بوضوح في حالة المدن الجديدة حيث يوجد اختالف واضح في
تنفيذىا عن المخططات التي وضعت ليا في سبعينيات القرن الماضي وقت إنشاء ىيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة كجياز مسئول عن إدارة وتنمية تمك المدن .وقد تضافرت قوي سياسية وغير سياسية ،رسمية وغير

رسمية ،لإلسيام في انحراف تمك المشروعات عما خطط ليا.

 غياب التوافق في المجان المنوط بها دراسة أو تنفيذ أو متابعة المشروع وعدم استعدادها لمعمل بروح
الفريق .وقد كان ذلك أحد أسباب فشل مشروع فوسفات أبو طرطور.

 عدم استغالل المشروعات الناجحة ،كمشروع األلومنيوم ،سواء في االستفادة منيا كنموذج يمكن تك ارره في
كيفية صنع القرار في مجال مشروعات التنمية من ناحية ،أو في تطويره ودعم تنافسيتو وتنافسية منتجاتو في

الخارج من ناحية أخرى .وقد كان مشروع األلومنيوم نموذجاً لمتخطيط الجيد ،خاصة فيما يتعمق باختيار
موقعو لسيولة ربطو بمصادر استقبال مستمزمات اإلنتاج ،ومصادر تسويق وتوزيع منتجاتو محمياً وخارجياً،

وذلك من خالل شبكة من المواصالت البرية والنيرية والبحرية والسكك الحديدية ،وكذلك قربو من محطة
محوالت السد العالي ،ومن ميناء سفاجا بالبحر األحمر الستقبال خام األلومنيوم المستورد وقرب األيدي
العاممة الالزمة لبدء إعداد الموقع واإلنشاءات المدنية والمعدنية .ولكن ىناك حاجة إلى تطوير المشروع

ودعمو .وسوف يتم عرض بعض التوصيات في ىذا الشأن في القسم التالي من الورقة.
صنع القرار في مشروعات التنمية :الطريق إلى حل المشكالت الحالية

وفي ضوء المشكالت السابقة ،يوجد بعض التوصيات لموصول إلى قرار أكثر رشادة في تخطيط وتنفيذ مشروعات
التنمية في مصر ،كما يوجد توصيات خاصة لممشروعات محل الدراسة.
أما التوصيات العامة فيمكن إجماليا فيما يمي:
 استناد القرار إلى المعمومات والحقائق واختياره بعد مناقشة مختمف البدائل ،حيث ينبغي أن ينصب الجيد
الرئيسي لصناع القرار عمي تجميع المعمومات المرتبطة بالمشكمة ،ثم تحميميا ومناقشتيا وتقيميا ،وطرح

البدائل المختمفة لحميا من خالل لجان فنية ذات صمة ،وبحث السيناريوىات المحتممة لكل بديل بحيث ال
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تكون عممية تنفيذ المشروعات عممية عشوائية .ويرتبط بذلك بناء نظام اتصالي ومراكز لممعمومات تتالءم مع

مقتضيات العصر ،من حيث السرعة والكفاءة.

 توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار بحيث تشمل المواطنين المتأثرين بالقرار والمتخصصين ،ويتطمب

ذلك الحد من المركزية المفرطة في صنع القرار .ويكتمل ذلك بتطوير أجهزة لقياس الرأي العام تتوافر ليا
جميع اإلمكانيات المادية والبشرية والمناخ الحر ،في تناول كل الموضوعات ،دون تدخل من أي جية،

نتاجا لمشاركة كل الدوائر ،وكافة المستويات ،وبالتالي يعبر عن رأي الجماىير.
بحيث يأتي القرار ً
 مشاركة اإلعالم في تغيير بعض التصورات التقميدية من جانب المجتمع ،والتي تقف حائالً أمام بحث
وتحميل بعض الخيارات أو البدائل األكثر واقعية أو األكثر مالئمة من غيرىا في صنع قرار تنموي ما.

 مراعاة التجانس في تجارب وخبرات من يشتركون في معالجة وتحميل وصنع وتنفيذ المشروعات التنموية.
 قيام السمطة التشريعية بدورىا في الرقابة عمى أداء الحكومة في تخطيط وتنفيذ هذه المشروعات.

 استحداث جهاز فعال لصنع القرار في مشروعات التنمية يشكل من أعضاء في كافات االختصاصات،
باإلضافة إلي الخبراء الفنيين ،بحيث تكون ميمة الجياز األساسية التنسيق والمتابعة لممشروعات التنموية
القائمة ،واستحداث خطط ومشروعات تنموية جديدة .وينبغي عمى ىذا الجياز استيعاب الدروس المستفادة

من تجارب التنمي ة المشابية ،سواء داخل أو خارج البالد ،وذلك لالستفادة من التراكم التاريخي في الممارسة.
وسوف يتم التفصيل في ميام واختصاصات ىذا الجياز في الجزء التالي من الورقة.

االستفادة من
المشروعات
الناجحة

رقابة األجيزة
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المشروع

توسيع دائرة
المشاركة
ومشاركة
اإلعالم في
توفير الدعم
لممشروع

شكل ( :)2الطريق نحو حل مشكالت صنع ق اررات مشروعات التنمية في مصر
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وفيما يتعمق باالستفادة من مشروع األلومنيوم كنموذج ناجح ،يمكن طرح مجموعة من اإلجراءات عمى الشركة
والدولة لتعزيز تنافسية المشروع .أما بالنسبة لمشركة يقترح:

 التحديث المستمر لتكنولوجيا اإلنتاج بما يتواكب مع المستويات العالمية ،وزيادة اإلنتاجية ،وتعظيم القيمة
المضافة لمنتجاتو من خالل التركيز عمي تحسين المواصفات الفنية لممنتجات المصنعة.

 االستمرار في إتباع إستراتيجية تخفيض تكاليف اإلنتاج ،خاصة في ظل التوقعات المستقبمية بإلغاء دعم
الطاقة الكيربائية.

 االهتمام بكفاءة التسويق ،باالستفادة بثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تحديث موقع الشركة عمي
االنترنت ،وتفعيل البيع في األسواق الخارجية بواسطة تطبيقات التجارة االلكترونية.

 االىتمام بتدريب العمالة واعادة تأىيميا.

 القيام بدراسة شاممة متعمقة ألبعاد التسعير والتسويق ،والظروف المستقبمية والمحتممة لإلنتاج والطمب
العالميين ،ومستقبل استخدام وتسعير الطاقة الكيربائية لقطاع الصناعة في مصر ،مع ضرورة الحساب
المستمر لمكفاءة االقتصادية ،التي تقوم عمي حساب المخرجات والمدخالت باألسعار الحقيقة وليس األسعار

المحاسبية.

 تعزيز التعاون العربي من خالل التنسيق بين الشركة والشركات األخرى في دول الخميج ،في مجال صناعة
األلمونيوم ،ومن خالل تبادل المعارف والمعمومات.

وبالنسبة لمدولة فعمييا تدعيم المشروع بمجموعة من اإلجراءات من بينيا:
 حسم ممف أسعار الطاقة الكيربائية لممصانع في مصر ،واإلعالن عنو بشفافية كبيرة ،خاصة فيما يتعمق
بمصنع األلومنيوم.

 إعادة النظر في القرار  ،1999وبخاصة فيما يتعمق بالبيع في السوق المحمي عمي أساس العالوات
اإلضافية عمي السعر العالمي.

 خصخصة نسبة  % 52من ممكية الشركة بيدف دعم القدرات المالية لمشركة وتحسين مستوى التكنولوجيا
المستخدمة فييا.

أما فيما يتعمق بحل مشكالت المدن الجديدة ،فيمكن اقتراح ما يمي:
 تحديد عالقة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمحميات ،إلي جانب ضرورة إعادة ترسيم الحدود اإلدارية
لممحافظات ،حيث أن جميع المحافظات موجودة عمي مساحة  %2من أراضي الدولة ،في حين أن %92

من األراضي صحاري ،ليس ليا ىوية ،وىذه الحدود البد أن توضع داخل تخطيط إقميمي ،وأن يعاد وضع

ورسم أقاليم تخطيطية لمصر ،خاصة أن كل المدن الجديدة تقر ًيبا ،قامت عمي أراضي صحراوية باألساس.
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 زيادة التعاون والتنسيق بين الو ازرات المنوط بيا عمل وتشغيل المدن الجديدة ،وأىميا الو ازرات الخدمية مثل
و ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ،وذلك التخاذ الالزم ،كل في مجالو ،بالكفاءة المطموبة،

لتشغيل الخدمات التعميمية والصحية واألمنية.

 تحديد أصحاب المصالح األساسين في أي مشروع عمراني تنموي ،ومحاولة إثارة اىتماميم بالمشروع
المزمع إنشاؤه ،والتعرف عمى ردود فعميم المحتممة عمى الق اررات المحورية المتعمقة بو ،والحصول عمي أكبر
دعم ممكن ممن ييميم أمر ىذه المشروعات ،ومواجية محاوالت توجيو ىذه المشروعات لخدمة مصالح

خاصة.
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 االلتزام بالمخطط األصمي لممدينة ،وعدم الخروج عنو ،وتحديد وظيفة المدينة وقاعدتيا االقتصادية وعالقتيا
بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لمدولة.

 االلتزام باألهداف التي قامت المدن الجديدة من أجمها ،وبخاصة مراعاة البعد االجتماعي في بيع األراضي
والوحدات السكنية ،حتي ال تكون مناطق معزولة لألغنياء.

 تحفيز المستثمرين لممشاركة في إدارة وتشغيل المدن الجديدة ،واتاحة فرصة أكبر لممشاركة الشعبية في

تنمية المدن الجديدة ،من خالل المجتمع المدني ،وذلك من أجل إبعاد المدن الجديدة عن أسموب اإلدارة

المركزية التي تدار بيا اآلن.

 االتجاه لبناء مدن متوسطة وصغيرة الحجم ،يتراوح عدد سكانيا ما بين  111ألف إلي  121ألف نسمة.
فالمدن الصغيرة أيسر في اإلنشاء والتنمية واإلدارة من المدن الكبيرة .وينبغي أن تكون تمك المدن قريبة من

المدن الكبرى ،وذلك لجذب السكان إلييا وتحقيق سرعة االستيطان.

جهاز التخطيط والتنسيق والمتابعة :نحو ترشيد صناعة قرار مشروعات التنمية في مصر
يتبين من عرض المشكالت السابقة لعممية صنع القرار في مشروعات التنمية في مصر أننا بحاجة إلى جياز
جديد تكون ميمتو:
 وضع مشروع قومي لمتنمية الشاممة بمصر.

 إعادة دراسة مشروعات التنمية وتحديد أولوياتيا ،واضافة أو حذف مشروعات معينة ،مع الوضع في
االعتبار الظروف المحمية واإلقميمية والدولية.

 تحديد المشروعات الموجية لمقطاع الخاص واالستثماري ،داخل كل منطقة تنموية ،وفي القطاعات
التنموية ،وعمل دراسات الجدوى ،والترويج ليذه المشروعات بين المستثمرين.

 متابعة التخطيط التفصيمي مع الو ازرات والمحافظات والقطاع الخاص واالستثماري.
 عمل الدراسات العممية الخاصة بمعوقات التنفيذ .

 - 1تسببت جماعات المصالح في إلغاء العديد من الدراسات والمشروعات التخطيطية لتعارضيا مع المصالح االخاصة ليم ،عمي الرغم مما
كان متوقعا ليا من عائد اجتماعي واقتصادي ىام (مجمع الو ازرات في مدينة السادات نموذجاً).
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 اقتراح المشروعات اإلنتاجية أو الخدمية أو البنية األساسية لكل سنة من سنوات الخطة ،بالتنسيق
الكامل مع و ازرة التخطيط.

 إنشاء قاعدة بيانات حديثة لكل محافظة ،تدخل في المشروع القومي لمتنمية ،عمي أن تكون ىذه القاعدة
مرتبطة بقاعدة البيانات بالمركز الرئيسي بمجمس الوزراء.

شكل ( :)3الهيكل المقترح لجهاز التخطيط والتنسيق والمتابعة

جهاز التخطيط والتنسيق والمتابعة

رئيس الجهاز

مجمس األمناء
(ممثمي الو ازرات و
المجتمع المدني)

وحدة البيئة

وحدة
االستثمار
والقطاع
الخاص

وحدة
الخدمات
والتنمية
البشرية

وحدة
السياسات
االقتصادية

وحدة
التخطيط
والمتابعة

وحدة
القطاعات
االنتاجية

وحدة التنمية
العمرانية
والبنية
األساسية

وبناء عمى تمك األىداف يمكن تقسيم الجياز لعدد من الوحدات ىي :التخطيط والمتابعة ،والقطاعات اإلنتاجية،
والتنمية العمرانية والبنية األساسية ،و الخدمات والتنمية البشرية ،والسياسات االقتصادية والتشريعية ،وحماية
البيئة ،وتنشيط االستثمار والقطاع الخاص.
وطبقا لذلك التقسيم الييكمي لمجياز ،يمكن أن يتشكل الجياز ،باإلضافة إلي رئيس الجياز (بدرجة وزير) ،من
مجمس لألمناء يضم عدداً من المسئولين بالو ازرات الرئيسة والمحافظات والمحميات ،وممثمين عن المجتمع
المدني ،والجماعات المستفيدة .كما ينبغي أن يضم في عضويتو عدداً من الخبراء المتفرغين وغير المتفرغين.
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اعتمدت ىذه التوصيات عمى فصول الكتاب الذي أصدره شركاء التنمية عن صنع القرار
في مشروعات التنمية ،والذي كان نتيجة مشروع بحثي ،ومؤلفو فصول ىذا الكتاب ىم
التالية أسماؤىم:
 -1أ.د .أبوزيد راجح ،مالحظات حول صنع القرار في مجال التعمير؛

 -2أ.د .جمال زىران ،اإلطار النظري لصنع القرار السياسي مع إشارة لصنع القرار التنموي في
مصر؛
 -3د .طارق نوير ،صنع القرار والمشروعات التنموية في مصر :حالة مجمع األلمونيوم بنجع
حمادي؛
 -4د .محمد رضا محرم ،صنع القرار والمشروعات التنموية في مصر :حالة مشروعات فوسفات
أبوطرطور؛
 -5أ.د .محمود منصور ،اتخاذ القرار بشأن مشروعات التنمية :حالة توشكي؛

 -6أ.د .مصطفي كامل السيد ،صنع القرار في مجال التعمير :ضياع اليدف مع افتقاد اإلرادة
السياسية وتغير المسئولين؛
 -7لواء ،منير شمش ،صنع القرار في المشروع القومي لتنمية سيناء؛
 -8د .نجوي إبراىيم محمود ،صنع القرار والدور التنموي لممدن الجديدة.
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ترقبوا صدور األعداد التالية من دليل السياسي الذكي
 - 1اوتقال العمالت بيه البلدان العزبيت.
 -2إصالح الخدمة المدنية في مصر.
 -3اإلدارة المحلية في مصر :الواقع وآفاق المستقبل.
 -4التغييرات المناخية وأثارها علي مصر.
 -5األرض والسكن في مصر.
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