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فــي إطــار التقريــر الوطنــي عــن إســتراتيجية الحكومــة المصريــة 
هــي  المتكــررة  األنمــاط  أهــم  تعتبــر   ،2030 لعــام  التنمويــة 
غيــاب خطــة مفصلــة لكيفيــة الوصــول لألهــداف المطروحــة 
الطموحــة للغايــة، مثــل خفــض معــدالت الفقــر والبطالــة، ودمــج 
القطــاع غيــر الرســمي وتقنيــن العمــل فيــه -والــذي لــم تتضمــن 
لقيــاس حجمــه.  المؤشــرات  أبســط  حتــى   2030 إســتراتيجية 
وبالرغــم مــن أن االســتراتيجية تعتبــر طموحــة فــي أهدافهــا، إال 
أن عــدم وضــوح آليــات التنفيــذ، وعــدم تناســق بعــض أهدافهــا 
ــي  ــة ف ــة الحكوم ــدة تســاؤالت حــول جدي ــا يطــرح ع ــع بعضه م
تنفيــذ تلــك المؤشــرات، وقــدرة الدولــة علــي االســتفادة مــن 
اإلطــار الدولــي للتنميــة المســتدامة مــن أجــل وضــع مصــر علــى 
مســار تنمــوي اســتراتيجي، يضمــن الحقــوق ينهــض بالمواطــن 

البســيط.

المؤشــرات المســتخدمة فــي إســتراتيجية 2030 لقيــاس األهــداف 
الــذي تتبعــه الحكومــة  النيوليبرالــي  تعكــس اســتمرارا للنهــج 
المصريــة، والــذي يعتمــد علــى تنميــة القطــاع الخــاص واالعتمــاد 
عليــه لتمويــل األهــداف التنمويــة وال تتطــرق الــي الطــرق األكثــر 
اســتدامة، مثــا زيــادة الدخــل القومــي مــن خــال زيــادة الضرائــب 
ــب  ــق ضرائ ــى تطبي ــة إل ــك، تتجــه الدول ــن ذل ــدال م المباشــرة. ب
ــي زادت  ــة الت ــة القيمــة المضاف ــل ضريب ــا المســتهلك مث يتحمله
ــة  ــن %10 ضريب ــتهاك م ــي االس ــي عل ــبء الضريب ــط الع متوس
المبيعــات إلــى%14-%13  مــع تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة 
والتــي ســترتفع طبقــا للقانــون إلــى %14 فــي العــام المالــي 
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وبشــكل عــام، وعلــى مســتوى الشــفافية والمشــاركة، فقــد أتــت 
االســتراتيجية بخطــط لتعديــات جذريــة، لــم يحــدث بشــأنها 
مناقشــات فــي البرلمــان أو حــوار مجتمعــي بــأي شــكل مــن 
األشــكال، كمــا لــو أن الحكومــة تتعمــد إلــزام مصــر بالتزامــات 
ــن،  ــي قواني ــة عل ــواب للموافق ــس الن ــي يضطــر مجل ــة، حت دولي
ــا  ــا رأين ــا. وهــو م ــا أو رفضه ــه مناقشــتها، وتعديله كان يجــدر ب
لــه مثــاال فــي موافقــة البرلمــان علــي قوانيــن الخدمــة المدنيــة 
وقانــون ضريبــة القيمــة المضافــة، وذلــك إرضــاء اللتزامــات مصــر 

ــي.  ــك الدول ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــاه صن تج

يتنــاول هــذا التقريــر تحليــا الســتراتيجية الحكومــة المصــري 
للتنميــة المســتدامة لعــام 2030، ويقــدم مــن خــال هــذا التحليل 
رؤيــة نقديــة مجالــي االقتصــاد الكلــي والمجــال االجتماعــي، 

ــال.  ــم كمث ــذا التعلي متخ

البعد االقتصادي اإلستراتيجي:

مقســم  المســتدامة  التنميــة  إلســتراتيجية  االقتصــادي  البعــد 
لثاثــة محــاور، أولهــا التنميــة االقتصاديــة، ثانيهــا الطاقــة، وثالثها 
الشــفافية وكفــاءة المؤسســات الحكوميــة. وقبــل أن نتنــاول 
هــذه المحــاور بالتفصيــل وجــب اإلشــارة إلــي أن هــذا الطــرح حدد 
أهدافــا رقميــة للمؤشــرات المرغــوب تحقيقهــا فقــط، دون ربطهــا 

بإســتراتيجيات أو أســاليب تنفيــذ أو دراســات جــدوى لمــدى قابليــة 
تجســد هــذه األهــداف علــى أرض الواقــع، فطــرح هــذه األهــداف 
الرقميــة دون آليــات وســبل تنفيذهــا قــد يعبــر عــن عــدم جديــة 
ــي  ــد عل ــس بالجدي ــو لي ــا، وه ــي تحقيقه ــة ف ــة المصري الحكوم
الحكومــات المتتاليــة لمصــر منــذ عهــد مبــارك، التــي لــم تقتــرن 
وعودهــا بسياســات وتغيــرات ملموســة، بــل عبــرت عــن طموحــات 
تســيطر عليهــا مؤشــرات األمــم المتحــدة والمؤسســات الماليــة 
الدوليــة التــي طالمــا طمحــت الحكومــة المصريــة إلرضائهــا مــن 
أجــل تعزيــز موقفهــا االقتصــادي والسياســي والدولــي، وال ســيما 

مؤشــراتها المختلفــة. 
فعلــى ســبيل المثــال تتضمــن األهــداف مكافحــة أو »دمــج« 
القطــاع غيــر الرســمي، وأيضــا خفــض معــدالت الفقــر إلــى 15% 
)مــن حوالــي ٪27.8 فــي عــام 2015( وكذلــك خفــض البطالــة.  
يجــب هنــا طــرح التســاؤل حــول ســبل تحقيــق ذلــك مــع خفــض 
اإلنفــاق علــي القطــاع االجتماعــي وفــي ظــل عــدم ذكــر أي 
ــمي، أو  ــر الرس ــاع غي ــج« القط ــة »دم ــى عملي ــجع عل ــز تش حواف

ــة.  ــة خفــض البطال عــن كيفي

ــر خفــض معــدالت الفقــر مــن أهــم أهــداف التنميــة  هــذا ويعتب
المســتدامة وهــو مــا يعبــر عنــه ترتيبــه كالهــدف األول فــي 
اإلســتراتيجية و يعتبــر أهــم مؤشــراته طبقــًا لألمــم المتحــدة 
خفــض الفقــر علــى األقــل لنصــف معدالتــه فــي وقــت اإلعتمــاد، 
ــة و  ــة المصري ــه المؤشــر المرتجــى للحكوم ــو ل ــم يرن ــا ل وهــو م
الــذي ارتــأى خفــض معــدل الفقــر إلــى %15 ممــا يربــو علــى 
للتعبئــة  المركزيــة  للهيئــة  طبقــًا   2015 عــام  فــي   27.8%1

واإلحصــاء2 برغــم أنــه طبقــًا لألمــم المتحــدة وجــب خفــض 
الفقــر إلــى أقــل مــن %13.9، فحتــى فــي أقصــى طموحاتهــا 
للمواطنيــن لــم تصــل الحكومــة إلــى الحــد األدنــى المطلــوب مــن 

أهــداف التنميــة.

ــة  وفــي ذات الوقــت فــإن مصــر تعانــي اآلن مــن أزمــة اقتصادي
القطــاع  انهيــار  إثــر  واليابــس  األخضــر  علــى  أتــت  طاحنــة 
الســياحي وأزمــة تحريــر ســعر الصــرف التــي أطاحــت بالقــدرة 
الشــرائية للجنيــه المصــري وقضقــت علــي أكثــر مــن نصــف 
ــة المصريــة، ومعهــا أطاحــت بنصــف قيمــة الرواتــب  قيمــة العمل
والمدخــرات للمصرييــن مــن كافــة الطبقــات. هــذه األزمــات أتــت 
ــه  ــذي أهملت ــي فــي االقتصــاد المصــري ال ــل الهيكل توضــح الخل
إســتراتيجية التنميــة. اإلهمــال المتعمــد لهــذه التحديــات الحقيقيــة 
ــال  ــد إهم ــي تتعم ــة الت ــة الحكومي ــس إال اســتكماال للرؤي هــو لي
ــادي  ــى أطــراف أخــرى لتف ــوم عل ــاء الل ــق فــي ســبيل إلق الحقائ
المســؤولية وهــي فلســفة تتضــح أكثــر فــي تقريــر »تطــور مصــر 
تجــاه تحقيــق أهــداف األلفيــة« الصــادر عــن وزارة التخطيــط 
المصريــة لعــام 2015، والــذي أفــرد فيه الجزء األخير إلســتراتيجية 
التنميــة المســتدامة والتحديــات التــي تواجههــا. فبــدال مــن تحمــل 
مســؤولياتها أو مناقشــة المصاعــب بجديــة لــم تتحمــل الحكومــة 

1  يجب األخذ بالحسبان أنه حتى كتابة هذا التقرير لم تتوفر أي إحصائيات محدثة 
عن مستويات الفقر في مصر بعد تعويم العملة واالرتفاع السريع في معدالت التضخم 

الرسمية، التي وصلت الي زيادة نسبتها %40 في أسعار سلة الغذاء، حسب نشرات وزارة 
المالية، والتي بال شك ساهمت في رفع معدالت الفقر كثيرًا عن هذه المستويات.
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أيــة مســؤولية أو توجــه لنفســها أي نقــد حتــى ولــو كان شــكليا 
ــاعدات  ــص المس ــة لنق ــدول المانح ــد لل ــه النق ــارت أن توج واخت
الرســمية للتنميــة، وإلقــاء اللــوم علــي تباطــؤ االقتصــاد الصينــي، 
ــزء  ــذا الج ــم ه ــده، لتخت ــري وتقالي ــعب المص ــة الش ــى ثقاف وعل
باعتــراف ضمنــي بعــدم جديــة تحقيــق أهــداف التنميــة نظــرا 
لســعة مجالهــا »التــي تتــراوح بيــن صحــة األم والطفــل لنظافــة 

ــات.«3 ــار والمحيط البح

أوال: محور التنمية االقتصادية

اســتقرار  ضمنهــا  مــن  عامــة  أهــداف  عــدة  الديباجــة  تضــع 
االقتصــاد الكلــي، التنميــة االحتوائيــة المســتدامة ورفــع متوســط 
ــع،  ــط المرتف ــل المتوس ــدول ذات الدخ ــاف ال ــرد لمص ــل للف الدخ
وهــي أهــداف كلهــا مهمــة وممكنــة التحقيــق فعلــى ســبيل 
المثــال تحويــل مصــر لدولــة ذات دخــل متوســط مرتفــع يتطلــب 
رفــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 3436 دوالر 
إلــى 4126 دوالر4 وهــي زيــادة قدرهــا %20 مطلــوب تحقيقهــا 
التحقيــق  وســهل  واقعــي  كان  هــدف  وهــو  ســنة   15 علــى 
حيــث  الراهنــة،  االقتصاديــة  األزمــة  انفجــار  قبــل  والتخطــي 
لــم يتطلــب إال زيــادة نصيــب الفــرد بنســبة ال تتخطــي 1.3% 
ســنويا. ولكــن بعــد تفاقــم األزمــة أصبــح هــذا الهــدف مســتحيًا 
نتيجــة انهيــار ســعر صــرف الجنيــه المصــري فــي مقابــل الــدوالر 
االميركــي5 حيــث انخفــض نصيــب الفــرد بأكثــر مــن %44 ليصــل 
إلــى 1910 دوالر ســنويًا فــي ديســمبر 2016، ممــا يجعــل الزيــادة 
المطلوبــة أكثــر مــن %120 فــي 13 ســنة وهــو مــا يتطلــب نمــو 
ــا  ــادة الســكان. وإذا أخذن ــراض عــدم زي ســنوي قــدره %6.1 بافت
ــادة الســكانية فــي مصــر تتأرجــح  ــار أن معــدالت الزي فــي االعتب
ــكان  ــدد الس ــدى ع ــع أن يتع ــن المتوق ــه م ــنويا وأن ــول %2 س ح
حاجــز المائــة وعشــرون مليــون نســمة بحلــول عــام 2030 تصبــح 
نمــو ســنوي ال  أكثرمــن %178.7 متطلبــة  المطلوبــة  الزيــادة 
يقــل عــن %8.21 وهــو معــدل غيــر متوقــع الوصــول لــه فــي 
المــدى القصيــر أو حتــى المتوســط ممــا جعــل هــذا الهــدف فعليــًا 
مســتحيل التحقيــق. وقبــل أن ننتهــي مــن تســاؤلنا إزاء مــدى 
جديــة الحكومــة فــي تحقيــق هــذا الهدف نجــد أن البرنامــج يتوقع 
الوصــول لمعــدل أربعــة آالف دوالر فــي ســنة 2020 وعشــرة آالف 
دوالر فــي عــام 2030، وهــو هــدف غيــر واقعــي قبــل األزمــة 
االقتصاديــة ومثيــر للســخرية بعدهــا، حيــث يتطلــب نمــو ســنوي 
يقــدر بأكثــر مــن %15.83 والــذي يســتحيل الوصــول إليــه. وجــب 
هنــا التســاؤل: مــا هــي اســتراتيجية الحكومــة لمضاعفــة معــدل 
ــا  ــا طابقن ــاف فــي ســنة واحــدة. هــذا وإذا م ــو خمســة أضع النم
األرقــام بيــن أهــداف متوســط الدخــل المذكــورة ســابقا وأهــداف 
ــا مســتحيا، وإذا  ــا أن تطابقهم ــو االقتصــادي لوجدن ــدل النم مع
ــق  ــذ أو خارطــة طري ــة اســتراتيجية للتنفي ــاب أي ــذا غي ــا له أضفن
ــدى عشــوائية األهــداف  ــدرك م ــى هــذه األهــداف ن للوصــول إل

ــا.  ــا وعلمي ــا عملي واســتحالة تحقيقه

3  تطور مصر تجاه تحقيق أهداف األلفية - وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري 
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أمــا بالنســبة لباقــي مؤشــرات الهــدف الثامــن المتعلــق بالتنميــة 
االقتصاديــة والعمــل الائــق فتأتــي إمــا أرقامــًا بــا اســتراتيجية، 
الواقــع المصــري. فعلــى  أو خطابــًا مســهبًا بــا تجســيد فــي 
ــة الكاملــة  ــع الهــدف الثامــن لتحقيــق العمال ســبيل المثــال، يتطل
البطالــة  إلــى اســتهداف خفــض  وهــو مــا ترجمتــه الحكومــة 
ألقــل مــن %5 ولــم توضــح الحكومــة كيفيــة تحقيــق هــذا. ولمــا 
ــى القطاعــات  ــز عل ــًا التركي ــة متطلب كان خفــض معــدالت البطال
كثيفــة التشــغيل -وهــو أحــد األهــداف- وجــب التركيــز علــى ذلــك 
خاصــًة فــي ظــل األزمــة التــي نتجــت عــن االختــال الهيكلــي فــي 
االقتصــاد المصــري وهــو مالــم تتطــرق إليــه الحكومــة ســواء قوالً 
ــًا. واألســوأ مــن تجاهــل الحكومــة لبعــض األهــداف هــو  أو فع
عملهــا عكــس هــذه األهــداف تمامــاً: فيمــا يتطلــب الهــدف الثامــن 
تكريــس حقــوق العمــال والحفــاظ علــي كافــة حرياتهــم، تتحــرك 
واإلضرابــات،  االعتصامــات  لفــض  يوميــًا  المصريــة  الحكومــة 
علــى  بالســجن  والحكــم  العماليــة،  القيــادات  علــى  والقبــض 
المنظميــن فــي إشــارة واضحــة أن هــذه األهــداف ليســت إال 
حبــر علــى ورق بالنســبة لهــا. فــكان األجــدر بالحكومــة المصريــة 
التراجــع عــن قوانيــن تجريــم المظاهــرات واإلضرابــات، لــو كانــت 
مهتمــة حقــا لتحقيــق أهــداف االســتراتيجية علــي أرض الواقــع.

ــر  ــد اإلســتراتيجية أكث ــة فنج ــور الطاق ــى مح ــا إل ــا نظرن  إذا ولين
تخــاذال، حيــث تتنــاول اإلســتراتيجية رفــع الدعــم تمامــا عــن 
الطاقــة لتخفيــض عجــز الموازنــة دون أي اعتبــار ألثــر ذلــك 
علــى المواطنيــن خاصــة الشــرائح األكثــر فقــرا، وذلــك فــي ظــل 
ــة فــي تخــٍل  ــة مــن قبــل الدول ــة كافي عــدم طــرح بدائــل حمائي
واالقتصــادي  االجتماعــي  دورهــا  عــن  الحكومــة  مــن  واضــح 
وهــو مــا بــدأت الحكومــة فــي تنفيــذه فعــًا، حيــث رفعــت أســعار 
تكهنــات  وتبقــى  الماضــي،  العــام  فــي  والوقــود  المحروقــات 
بارتفــاع أخــر قريــب. مــن جانــب آخــر، نجــد أن الرؤيــة تعتبــر أمــن 
ــو  ــا وه ــن أولوياته ــة م ــوارد المحلي ــى الم ــاد عل ــة واالعتم الطاق
أمــر يجــب اإلشــادة بــه، خصوصــا فــي ظــل ســعي الحكومــة 
الســتراتيجية للتنميــة المســتدامة. ولكــن يجــب أن نتســاءل كيــف 
لنــا بالوصــول إلــى هــذا الهــدف فــي نفــس الوقــت الــذي تتوســع 
ــر  ــي اســتخدام الفحــم المســتورد، وفــي تصدي ــة ف ــه الحكوم في
الغــاز والمحروقــات المنتجــة محليــا، وفــي ظــل تجاهــل الحكومــة 
للبدائــل المتجــددة كالطاقــة الشمســية الوفيــرة فــي كافــة أنحــاء 
مصــر. فتعتبــر نقطــة االرتــكاز المفقــودة فــي هــذه اإلســتراتيجية 
هــي تجاهلهــا التــام للطاقــة المتجــددة والنظيفــة، حيــث لــم 
توضــع أيــة أهــداف أو مؤشــرات تتعلــق بتقليــل االعتمــاد علــى 
الوقــود الحفــري أو تشــجيع الطاقــة المتجــددة. وهــو مــا يجعــل 
الطاقــة مبتــورة ككل وغيــر كافيــة علــى أغلــب  إســتراتيجية 

األصعــدة.

ثانيا: محور الطاقة
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التوصيات:
وضــع 	  فــي  المواطنيــن  لمشــاركة  فعالــة  آليــات  تطبيــق 

الموازنــة اقتــداًء بالممارســات الفضلــى للشــراكة الدوليــة 
للموازنــات والتوســع فــي تطبيــق الموازنــات الحساســة للنــوع 

االجتماعــي.

تضــع 	  الطاقــة  أزمــة  لحــل  مفصلــة  إســتراتيجية  وضــع 
ــى  ــاد عل ــرا باالعتم ــر فق ــرائح األكث ــة بالش بالحســبان العناي
طبيعيــا  لمصــر  المتوفــرة  والنظيفــة  المتجــددة  الطاقــات 
وللحــد مــن اســتخدام الوقــود الحفــري بحلــول عــام 2030.

تحســين الوضــع األمنــي بمصــر عامــة وشــبه جزيــرة ســيناء 	 
خاصــة إلعــادة النشــاط الســياحي وتشــجيع االســتثمار.

الضرائــب 	  علــى  معتمــدا  للضرائــب  موحــد  نظــام  إعــداد 
المباشــرة والتصاعديــة الحقيقيــة وتقليــل االعتمــاد علــى 
غيــر  القطــاع  دمــج  لتشــجيع  مباشــرة  الغيــر  الضرائــب 
الرســمي لتوســيع الوعــاء الضريبــي وتعميقــه لتقليــل العجــز 

بالموازنــة.

ذات 	  الــدول  لمصــاف  لرفــع مصــر  واقعيــة   وضــع خطــة 
الدخــل األعلــى المتوســط تعتمــد علــى دفــع معــدالت النمــو 
مــع الســيطرة علــى معــدالت التضخــم والحــد مــن التفاقــم 

ــام. ــن الع ــة الدي ــي أزم الكارث

ــة الجهــاز اإلداري 	  ــة إلعــادة هيكل  وضــع إســتراتيجية مفصل
الــدور  وتفعيــل  العامليــن  بحقــوق  اإلضــرار  دون  للدولــة 
الرقابــي لمجلــس الشــعب، هيئــة الرقابــة اإلداريــة، والجهــاز 

المركــزي للمحاســبات.

للنمــو 	  كدافــع  العمالــة  كثيفــة  القطاعــات  علــى  التركيــز 
بترويــض رأس المــال لإلســتثمار فــي القطــاع الصناعــي و 
خاصــة الصناعــات التحويليــة بــدالً مــن القطاعــات الخدميــة.

ثالثا: محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية

يأتــي محــور الشــفافية األكثــر اقتضابــا واختصــارا فــي التفاصيــل 
وذلــك بالرغــم مــن تضمنــه خطــوات مهمــة مثــل إصــدار قانــون 
لتنظيــم اإلفصــاح وتــداول المعلومــات وتطبيــق آليــات لمشــاركة 
المواطنيــن فــي وضــع الموازنــة وآليــات أخــرى لمشــاركتهم فــي 
للمشــاركة  التــام  الغيــاب  أن  إال  المشــروعات،  تنفيــذ  مراقبــة 
المجتمعيــة و الحملــة الحكوميــة ضــد المنظمــات الشــعبية وغيــر 
الحكوميــة6 يعنــي أن هــذه القوانيــن لــن تأتــي بمــا تدعــي مــن 
ــا جــرت  ــن م ــى األرجــح ســتأتي لتقني ــل عل مشــاركة وادمــاج،  ب
ــدد  ــاركة ولع ــد للمش ــفافية وتحدي ــاب الش ــن غي ــور م ــه األم علي
ونوعيــة المشــاركين، دون أي حضــور حقيقــي أو لــه معنــي مــن 
ــق أي فــرص  ــق خل المعارضــة. واســتمرار هــذه الممارســات، يعي
علــي ســبيل المثــال بشــأن وضــع موازنــات مســتجيبة للنــوع 
ــص  ــان تخصي ــاد، لضم ــي وج ــكل حقيق ــق بش ــي تطب االجتماع
مــوارد ماليــة مــن أجــل تحســين أوضــاع النســاء واالســتجابة 
بشــكل حقيقــي لمطالبهــم علــى نحــو يحــدث تغييــر إيجابــي أو 
تحقيــق أي مــن متطلبــات الهــدف العاشــر المتعلــق بتقليــص 
الفــوارق. فبــدون المشــاركة االجتماعيــة الفعالــة و غيــاب صــوت 
الجماهيــر فــي دوائــر صنــع القــرار ينتــج سياســات رجعيــة ال 
ــق  ــى العكــس توطدهــا عــن طري ــل عل ــة الفــوارق ب ــم بإزال تهت
ــراء  ــاة الفق ــراث لمعان ــا اكت ــة ب ــات الحمائي ــن السياس ــا ع تخليه
و المهمشــين. هــذا وننــوه علــى أن ســن قوانيــن جديــدة ال 
ــة  ــن الموضوع ــزم بالقواني ــة ال تلت ــت الحكوم ــه إذا كان ــى ل معن
أصــا فخــرق الحكومــة ألحــكام القضــاء التــي ال تعجبهــا وإهمــال 
تكريــس نظــام موحــد ومتناســق للموازنــات ال يشــي بخيــر، فمــا 

ــًا.  ــت إنتقائي ــن إذا طبق ــريعات والقواني ــة التش قيم

ــر بالذكــر أيضــا أن مؤشــرات الفســاد عامــة والفســاد  مــن الجدي
الحكومــي خاصــة فــي مصــر ال زالــت مــن أهــم معوقــات التنميــة 
ــي فــي مؤشــر  وهــو مــا يتضــح مــن متابعــة ترتيــب مصــر الدول
مــدركات الفســاد، حيــث تقدمــت مصــر فــي المؤشــر لعــام 2015 
مــن المرتبــة 94 إلــى المرتبــة 88 ولكن هذا التحســن فــي الترتيب 
كان علــى حســاب دول أخــرى تعانــي مــن مشــكات داخليــة، وقــد 
حــدث هــذا التقــدم فــي الوقــت الــذي انخفــض فيــه تقديــر مصــر 
فــي المؤشــر نفســه مــن 37 إلــى 36 نقطــة، وهــذا قبــل األخــذ 
ــاز المركــزي للمحاســبات عــن الفســاد  ــر الجه فــي الحســبان تقري
ــو عــن ال200  ــا يرب ــدر خســائر مصــر نتيجــة الفســاد بم ــذي ق ال
ــة حاســما  ــة المصري ــل الحكوم ــه ســنويا. وكان رد فع ــار جني ملي
وســريعا بمقاضــاة الســيد هشــام جنينــة المســؤول عــن التقريــر 

بــدال مــن ماحقــة الفاســدين أنفســهم. 

https://is.gd/HQdv2p ،6 تقرير هيومان رايتس مونيتور

البعد االجتماعي التعليم كمثال

قــد وضــح التقريــر العالمــي لرصــد التعليــم الصــادر عــن منظمــة 
اليونيســكو أن التعليــم الجيــد وذو الجــودة العاليــة هــو  أســاس 
التنميــة المســتدامة ومــن الضــروري اعتبــاره »المدخــل األكثــر 
فمنــه  المســتدامة«7.  التنميــة  أبعــاد  مــن  بعــد  لــكل  أهميــة 
المجتمعــات مــن تحقيــق اســتقرار غذائــي وصناعــي  تتمكــن 
وبيئــي وتكويــن رأس مــال اجتماعــي اوســع مــن خــال تنشــئة 
أفرادهــا علــى أســس علميــة وعمليــة وفكريــة تربــط بينهــم 

ــم.  ــن حوله ــة م ــع والبيئ ــن المجتم وبي

7  التقرير العالمي لرصد التعلم، » التعليم من أجل الناس والكوكب« بناء مستقبل 
مستدام للجميع« ، منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة« 2016.
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لمنظمــة  العــام  المديــر  صرحــت  النقطــة،  لتلــك  وللوصــول 
اليونيســكو، ايرينــا بوكوفــا، انــه من الضــروري اتباع اســتراتيجيات 
ــدد  ــر ع ــي أكب ــم االبتدائ ــول التعلي ــان وص ــدة لضم ــرق جدي وط
ــة مــن معظــم  ــت السياســات الحالي مــن األطفــال بعــد أن تخاذل
الــدول التــي جعلــت نســبة التحــاق ٪70 مــن الطــاب هدف ســيتم 
تحقيقــه عــام 2030 بــدل مــن 2015 كمــا كان مــن المقــرر. وقــد 
أضــاف علــى ذلــك جيفــري دي ســاش، مستشــار خــاص لألميــن 
العــام لألمــم المتحــدة عــن أهــداف التنميــة المســتدامة بــأن يعتبر 
التمويــل مــن الســبل األساســية لتســريع تحقيــق األهــداف، بعدمــا 
ــق   ــرات وعوائ ــود ثغ ــرات لوج ــن التحذي ــد م ــر العدي ــق التقري أطل
تمنــع تحويــل الغيــات إلــى واقــع ملمــوس. فمــرة أخــرى ، يعتبــر 
التمويــل وعــدم وضعــه كأهميــة أو بمنطلــق االساســيات لتحقيق 
األهــداف الســبب الرئيســي لفشــل، أو بمعنــى أقــل قســوة، عــدم 
الوصــول إلــى تقــدم فعلــي فــي  أهــداف »التعليــم للجميــع« فــي 

ــرة 2000 و2015. 8 فت

ومــن هنــا، وفيمــا يخــص اإلطــار المصــري لعــام 2017، انطلقــت 
الحكومــة المصريــة وعلــى رأســها وزارة التربيــة والتعليــم  لرســم 
سياســتها التعليميــة علــى أســس تحقيــق الهــدف الرابــع مــن 
أهــداف التنميــة المســتدامة. فقــد أعلنــت وزارة التخطيــط علــى 
موقعهــا الرســمي لرؤيــة مصــر 2030 اآلتــي » تتمثــل رؤيــة محــور 
التعليــم والتدريــب فــي إتاحــة التعليــم والتدريــب للجميــع بجــودة 
عاليــة دون تمييــز، فــي إطــار نظــام مؤسســي كــفء وعــادل 
ــدرب  ــم والمت ــي المتعل ــزا عل ــرن، وأن يكــون مرتك ومســتدام وم
ــا، وأن  ــا وتكنولوجي ــا وتقني ــن فني ــر والمتمك ــي التفكي ــادر عل الق
يســاهم أيضــا فــي بنــاء الشــخصية المتكاملــة واطــاق امكاناتهــا 
الــي أقصــي مــدي، لمواطــن معتــز بذاتــه ومســتنير ومبــدع 
ومســئول وقابــل للتعدديــة ويحتــرم االختــاف وفخــور بتاريــخ 
ــاء مســتقبلها وقــادر علــي التعامــل تنافســيا  بــاده وشــغوف ببن

ــة.«9 ــة والعالمي ــات اإلقليمي مــع الكيان

ــن أال وهــم،  ــام بأمري ــى الحكومــة القي ــك، كان عل ــق ذل ولتحقي
األول، الخطــط واالســتراتيجيات لتطويــر نظــام التعليــم الحالــي، 
والثانــي، التمويــل المالــي لدعــم تلــك األطروحــات وتحقيقهــا 
ــك  ــا إدراج تل ــم به ــي يت ــة الت ــد الطريق ــع. وتع ــى أرض الواق عل
االســتراتيجيات هــي المفتــاح الحقيقــي لتفعيــل مبــدأ الشــمولية 
ــع،  ــدف الراب ــح اله ــا وض ــع مثلم ــم للجمي ــز التعلي ــؤ وتعزي والتكاف
ولكــن الصــورة النمطيــة المتبعــة منــذ عقــود، والخاصــة برســم 
السياســات وتنفيذهــا مــن قبــل الحكومــة المصريــة ال تبشــر بــأي 
جديــد. فازالــت القــرارات تأتــي بصــورة رأســية مــن المكاتــب 
ــذا  ــوس. وه ــع الملم ــن الواق ــد ع ــد كل البع ــي تبع ــة والت الوزاري
ــي  ــا الحــوار الوطن ــي تطــرق له ــاط الرئيســية الت ــت مــن النق كان
الــذي تــم انعقــاده فــي مصــر مــع ممثليــن مــن الحكومــة وأطــراف 
مــن المجتمــع المصــري. وقــد كان التركيــز علــى صعوبــة تطبيــق 
القــرارات  تآتــي  طالمــا  للجميــع  والوصــول  الشــمولية  فكــرة 
والسياســات بشــكل منفــرد مــن قبــل الحكومــة وعلــى المجتمعات 
المختلفــة والعديــدة فــي مصــر تطبيقهــا، وهكــذا تكــون بعيــدة 
عــن المشــاكل الواقعيــة التــي يعانــي منهــا الفئــات األكثــر احتياجا.

8  المرجع السابق

9  وزارة التخطيط واالصالح االداري،«استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 
https://goo.gl/dOiDcz .2030«، البعد االجتماعي، محور التعليم والتدريب

ــم  ــة والتعلي ــت وزارة التربي ــا يخــص االســتراتيجيات، اتجه ــي م ف
بشــكل فعــال فــي طــرح أفــكار جديــدة لتغييــر النمــط التقليــدي 
التعليــم  مثــل  الجديــد،  وأتبــاع  المدرســية  الفصــول  داخــل 
عــن طريــق الفصــل المقلــوب، وتأهيــل المعلميــن. وقــد بــدء 
صنــدوق  مــن  الممــول  أواًل،  المعلميــن  مشــروع  خــال  مــن 
»تحيــا مصــر« تحــت اشــراف رئيــس الجمهوريــة عبــد الفتــاح 
السيســي. فقــد وضــح الموقــع الرســمي للمشــروع بــأن »لــم 
ــت  ــذي تحول ــم ال ــل فــي عصــر التعل ــة ب نعــد فــي عصــر المعرف
ــون  ــم الحقيقــي تك ــي عصــر التعل ــى ســلعة. ف ــة ال ــه المعرف في
األهميــة للطريقــة التــي نخلــق بهــا ونســتخدم فيهــا المعرفــة 
لتطويــر الدولــة إقتصاديــاَ وعلميــَا«.10 وفــي ذات الوقــت التــي 
ــوم  ــلعة، تق ــى س ــول إل ــم تح ــأن التعلي ــف ب ــه التعري ــح في يوض
الحكومــة بتطبيــق المشــروع علــى معلميــن المــدارس الرســمية 
والرســمية لغــات11 وهــي مــدارس تابعــة للحكومــة غيــر مجانيــة، 
علــى الملتحــق بهــا دفــع مصاريــف ماليــة12. ممــا يعنــي اســتثناء 
طــاب الطبقــات المنخفضــة الملتحقيــن بالمــدارس العامــة مــن 
تلــك السياســات فــي المراحــل األوليــة للمشــروع. يوجــد منطــق 
ــة  ــدارس العام ــإن الم ــدارس. ف ــن الم ــوع م ــك الن ــار ذل ــي اختي ف
ــوم  ــق الي ــي مــن تكــدس مرتفــع فــي أعــداد الطــاب وضي تعان
ــر مــن ٪18 مــن  ــرات فــي أكث ــاع نظــام الفت الدراســي نظــرا التب
مدارســها13.فعلى المــدرس داخــل المــدارس العامــة إدارة الفصــل 
والتحكــم فــي أكثــر مــن 45 طالــب و شــرح المنهــج المقــرر فــي 
وقــت دارســي قصيــر، فكيــف مــن الممكــن أن تطبــق مناهــج 
ــي  ــي تأت ــروف الت ــذه الظ ــل ه ــي مث ــدة ف ــة جدي ــرق تعليمي وط
بجانــب انخفــاض مرتبــات المعلميــن والتــي تعتبــر مطلــب رئيســي 
للمعلميــن علــى مــدار ســنوات كثيــرة. لذلــك، فمنطــق الشــمولية 
وتعزيــز تعليــم للجميــع لــم يطبــق فــي هــذا المشــروع حتــى 
ــي العكــس، فقــد تــم اســتقصاء الطــاب األقــل حظــا  اآلن، وعل
ــي  ــي كان يجــدر عل ــة ظروفهــم الدراســية، الت ــا لصعوب اقتصادي

ــا.  ــن تجاهله ــدال م ــي األول، ب ــا ه ــة أن تعالجه الحكوم

وحتــى علــى نطــاق التغيــرات والسياســات علــى المــدى األطــول، 
يأتــي اهتمــام الــوزارة حاليــا، والتركيــز علــى تطويــر النظــام 
الثانــوي وتغيــر طــرق االمتحانــات واحتســاب الدرجــات التــي تؤهــل 
الطــاب إلــى االلتحــاق فــي التعليــم العالــي. ويعتبــر هــذا من أهم 
الجدليــات المعروضــة حاليــا علــى الــرأى العــام. فمــن المفتــرض 
أن يأتــي التطويــر مــرة أخــرى مــن االســفل الــى االعلــى، بمعنــى 
أولويــة  الــوزارة والحكومــة االهتمــام ووضــع فــي  انــه علــى 
رســم السياســات التعليــم االبتدائــي فــي المرتبــة األولــى. ليــس 
ألن التعليــم االبتدائــي إلزامــي وإجبــاري وعلــى الدولــة توفيــره، 
وليــس ألن عــدد الملتحقيــن بــه أعلــى مــن المراحــل التعليميــة 

http://www.teachersfirstegypt.com/ar/ 10  وزارة التربية والتعليم، المعلمون آوال
/about-ar/what-is-tf-ar

11  »شوقي يعلن نتائج المرحلة االولى من مشروع المعلمون أوال«، وزارة التربية 
2017https://goo.gl/ والتعليم، الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم،30 إبريل

 .IIMKAe

12  محمود طه حسين، »تعرف على مصروفات المدارس الرسميه لغات«، اليوم السابع، 
https://goo.gl/0CIFoy .2016 23 سبتمبر

13  وفاء يحيى، »هجوم حاد على »الهاللي« خالل جلسة الحوار المجتمعي إلصالح 
https://goo.gl/6cBVsR ،التعليم«، المصري اليوم
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ــة  ــي رحل ــى ف ــة األول ــل والمرحل ــو األص ــه ه ــن ألن ــرى، ولك االخ
ــة التــي تنتهــي بالتعليــم الثانــوي.  التعليــم التراكمي

ويمكــن القــول أن مــن األســباب الرئيســية التــي تمنــع وجــود 
ــي.  ــل المال ــة هــو عجــز التموي ــة التعليمي ــر حقيقــي للعملي تطوي
المصــري  الدســتور  أقــر  قــد  المحلــي،  التمويــل  يخــص  فيمــا 
بتخصيــص 4% مــن الناتــج االجمالــي المحلــي الســنوي للتعليــم 
الجامعــي. ولكــن عنــد تطبيــق  للتعليــم  الجامعــي و٪2  قبــل 
االســتحقاقات الدســتورية، ظهــرت العديــد مــن طــرق التحايــل 
وعــدم الشــفافية فــي طــرق حســاب المخصصــات الماليــة للجهــات 
المعنيــة والمختصــة بالعمليــة التعليميــة. ففــي العــام الثانــي 
علــى التوالــي، جــاء المبلــغ الفعلــي لقطــاع التعليــم فــي الموازنــة 
العامــة لعــام 2018/2017 بمقــدار 106.575مليــار جنيــه لــكا 
المرحلتيــن التعليــم قبــل الجامعــي والجامعــي14، وبينمــا أوضــح 
ــم الوصــول لاســتحقاقات الدســتورية  ــه قــد ت ــي أن ــان المال البي
بنســبة 601٪ بمبلــغ مقــداره 209.212 مليــار جنيــه15. وتأتــي 
ــا فــي ضــم مخصصــات مــن قطاعــات أخــرى إلــى  المعضلــة هن
قطــاع التعليــم للوصــول للنســب الدســتوري وهــم: مخصصــات 
قطــاع الشــئون الثقافيــة فــي األزهــر، ودعــم اشــتراكات الطلبــة 
والمنــح الدراســية مــن وزارة التضامــن االجتماعــي، ومخصصــات 
الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة التعليــم، و نصيــب القطــاع مــن 
فوائــد خدمــة الديــن16. وجــاء تبريــر الحكومــة لهــذه الخطــوة عــن 
طريــق شــرح أن مــا جــاء فــي الدســتور مــن اســتحقاقات دســتورية 
تعنــي أوال: أن مفهــوم االنفــاق الحكومــي هــو »المبالــغ التــى 
ــوارد  ــى ال ــف الدول ــق التعري ــة وف ــة العام ــات الحكوم ــا جه تنفقه
فــى دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة العامــة 2001 الصــادر 
ــوزارات  عــن صنــدوق النقــد الدولــى والتــى تشــمل مــا تنفقــه ال
والمصالــح التابعــة لهــا والهيئــات العامــة ســواء كانــت خدميــة 
أو إقتصاديــة أو أى مراكــز علميــة وبحثيــة حكوميــة«، وثانيــا: 
ــى القطاعــات تشــمل  ــي تصــرف عل ــة الت ــأن االعتمــادات المالي ب
الجهــات التــي تتضمنهــا الموازنــة العامــه للدولــه أو موازنــات 
الهيئــات االقتصاديــة، ومــن الممكــن أن تكــون مخصصــة بشــكل 
رســمي للقطاعــات المعنيــه -مثــل التعليــم والصحــة- أو تشــمل 
قطاعــات أخــرى عنهــا ولكنهــا تنفــق علــى نشــاطات فرعيــة 
باالســتحقاقات  العنيــة  القطاعــات  بأخــرى  أو  بشــكل  تخــدم 
ــر  ــة األم ــن حقيق ــي تبي ــن النقطــة األهــم الت الدســتورية17. ولك
فيمــا يخــص االلتــزام الدســتورى الورقــي مــن قبــل الحكومــة 
بالنســب الدســتورية وليــس تخصيــص تلــك المبالــغ بشــكل 
واقعــي لضــرورة تحســين التعليــم هــو تحميــل مخصصــات قطــاع 

14  البيان المالي من مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2017/2018، 
وزارة المالية، صفحة 97.  

15 البيان المالي من مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2017/2018، 
وزارة المالية، صفحة 45.  

16  بيسان كساب، »مصر تصعد »الفضاء« دون تعليم أو بحث علمي.. اإلنفاق 
الحكومي على كل المراكز البحثية ال يتعدى 7.76 مليار جنيه«، مدى مصر، 7 أغسطس 

https://goo.gl/3hYxYW ،2016

17  البيان المالي من مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2017/2018، 
وزارة المالية، صفحة38  

التعليــم مــن فوائــد الديــن العــام حتــى يحــدث تــوازن فــي توزيــع 
عــبء الفوائــد.18 ففــي حقيقــة األمــر، مــن يتحمــل تلــك الفوائــد 
والعجــز المالــي الرهيــب هــم معلميــن المــدارس الحكوميــة  ذوي 
األجــور المنخفضــة، والطــاب المصرييــن  الذيــن يعانــون بتحجــر 
فــي المناهــج التعليميــة وســوء البنيــة التحتيــة، وباألخــص فــي 
الطبقــات الفقيــرة الذيــن ال يوجــد خيــار لهــم ســوى االلتحــاق 
بالمــدارس العامــة. فمثلمــا ذكــر »دليــل لضمــان الدمــج واإلنصاف 
فــي التعليــم« الصــادر عــن منظمــة اليونيســكو، بــأن وبالمقارنــة 
مــع أغنــى األطفــال، مــن األرجــح أن يكــون األطفــال األشــد  أربــع 
مــرات أكثــر عرضــة للخــروج مــن المدرســة، وخمــس مــرات أكثــر 

ــي.19 ــم االبتدائ ــال التعلي عرضــة لعــدم إكم

وحتــى فــي الحلــول البديلــة التــي اتجهــت لهــا الدولــة لزيــادة 
ترجــح  السياســات  كانــت  التعليــم،  لقطــاع  المالــي  التمويــل 
االســتعانة بالقطاعــات الربحيــة للمســاعدة. بمعنــى أخــر، فعلــت 
الدولــة فــي قطــاع التعليــم نظــام المشــاركة مــع القطــاع الخــاص 
)PPP( فــي البنيــة التحتيــة لبنــاء المــدارس اســتنادا إلــى القانــون 
وزارة  قــررت  فقــد  لــه.  التنفيذيــة  والائحــة   2010 لســنة   67
التربيــة والتعليــم طــرح 200 قطعــة أرض كمرحلــة أولــى،20 وألف 
ــا  ــدة 40 عام ــاع لم ــة عــام 201821 كحــق انتف ــع بداي مدرســة م
للقطــاع الخــاص لبنــاء المــدارس وإدارتهــا وفرض رســوم دراســية 
علــى الطــاب الملتحقيــن بهــا تصــل إلــى آالف الجنيهــات.22 وقــد 
أوضــح الموقــع الرســمي لمشــروع الشــراكة أن كا مــن الطرفيــن، 
القطــاع العــام والخــاص، لهمــا التزامــات علــى الجانبيــن تحقيقهــا 
كشــروط للشــراكة. فالطــرف األول ملــزم بتوفيــر قطــع األراضــي 
والتصميمــات الهندســية للمدرســة وتســهيل إجــراءات الترخيــص 
وتقديــم االستشــارات الهندســية للمســتثمر مــن قبــل الهيئــة 
الحكوميــة المعنيــة ببنــاء المــدارس، بينمــا ُيشــترط علــى القطــاع 
ــع  ــدم رف ــه، وع ــددة ل ــة المح ــي المهل ــة ف ــاء المدرس ــاص بن الخ
ــة  ــوزارة التربي المصروفــات المذكــورة فــي التعاقــد إال بالرجــوع ل
والتعليــم، وأخيــرا -واألهــم- تقديــم أفضــل المعاييــر للجــودة 
التعليميــة فــي المــدارس.23 وتكمــن المشــكلة فــي الشــرط األخيــر 
الملــزم بــه القطــاع الخــاص فــي عــدم توضيــح مــا هــي المعاييــر 
التــي تضمــن الجــودة التعليميــة بالتحديــد. وإضافــة إلــى ذلــك، 
تجاهلــت الحكومــة ذكــر عــدد مــن الشــروط التــي كان مــن شــأنها 
أن تغيــر وجــه االتفاقيــة وتضمــن تحســن أداء القطــاع الخــاص 

18  البيان المالي من مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2017/2018، 
وزارة المالية، صفحة ٣٩

 A guide for ensuring inclusion and equity in education, UNESCO, 2018,“ 19
 .page 12

20 محمود طه حسين، وزيرالتعليم: 200 قطعة أرض للمرحلة األولى بمشروع 
https://goo.gl/nyyQOX .2016 االستثمار في التعليم، اليوم السابع، 28 أغسطس

21 المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات بنظام المشاركة 
مع القطاع الخاص مذكرة معلومات - أغسطس 2016، وزارة التربية والتعليم، صفحة 

https://goo.gl/wkcH23 ،٨

22  المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية، تساؤالت عن مستقبل التعليم 
https://goo.gl/GBvfUz ،2016 في ظل تصريحات الهاللي، 12 فبراير

http://www.moe.gov. ،»23 وزارة التربية والتعليم، »المشروع القومي لبناء المدارس
eg/npbs/mob.html
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الذيــن  للمعلميــن  الماليــة  األوضــاع  منهــا  بالعقــد.  التزامــه  و 
ــواع العقــود التــي ستشــملها  ــك المــدارس وأن ســيعملون فــي تل
وضمــان أجــور عادلــة لهــم وأمــان اجتماعــي لوظائفهــم. وإن 
ــر والضمانــات والحقــوق فــي وضــع شــروط  إغفــال تلــك المعايي
الجديــر  الرابــع. ومــن  للهــدف  العدالــة  التعاقــد يضعــف مبــدأ 
بالذكــر، أن كل البدائــل تلــك تســعي لتطويــر نظــام تعليمــي قــد 
ــر تعليــم ذو جــودة، ولكنــه  ــز، وقــد ينجــح فــي توفي يكــون متمي
بالتأكيــد ســيكون تســليعا لحــق التعليــم، وســيحرم القطــاع األكبر 
مــن فئــات الشــعب ممكــن لــن يســتطيعوا إلحــاق ابنائهــم بنظــام 

ــم الخــاص.  التعلي

التنميــة  أهــداف  مــن  عشــر  الســابع  الهــدف  وضــح  وبينمــا 
المســتدامة الخــاص بالمشــاركة مــع قطاعــات المجتمــع األخــرى، 
والتــي تــم تطبيقهــا مــن قبــل الحكومــة فيمــا يخــص قطــاع 
مــع  الدولــة  وتعنتــت  أهملــت  الخــاص،  القطــاع  مــع  التعليــم 
ــا  ــا يخــص القضاي ــه فيم ــق شــراكة مع ــي لتحقي ــع المدن المجتم
والمشــكات المجتمعيــة.24  فقــد جــاء تهميــش المجتمــع المدنــي 
ــن  ــة م ــود القانوني ــرض القي ــق ف ــة عــن طري ــات األهلي والجمعي
خــال إصــدار قانــون الجمعيــات األهليــة الجديــدة فــي شــهر مايــو 
2017. فبعيــدا عــن الطريقــة المشــبوهة التــي صــدر بهــا القانــون 
فــي غفلــة، ودون مناقشــات مجتمعيــة وال حتــي مناقشــة جــادة 
ــة  ــة ورقابي ــل بيروقراطي ــواب، فــإن وضــع عراقي فــي مجلــس الن
المدنــي  المجتمــع  علــى  الحكومــة  قبــل  مــن  مفهومــة  غيــر 
ــة مــن خــال هــذا  ــات جنائي ــة، وتقنيــن عقوب ــات األهلي والجمعي
القانــون تصــل لعقوبــات الحبــس لخمــس ســنوات وغرامــات 
ــر مســبوقة، توضــح الصــورة الســلبية المرســومة فــي ذهــن  غي
الدولــة لــدور المجتمــع المدنــي، والــذي قــد تــم تهميشــه وتقيــده 
جــراء هــذا القانــون. وتأتــي أهميــة الجمعيــات األهليــة والمجتمــع 
المدنــي  فــي عملــه المباشــر مــع الفئــات والمجتمعــات المهمشــة 
ــا. ففــي  ــر فقــرا اقتصاديــا واجتماعي مــن الخدمــات العامــة واألكث
االجــراءات  تســهيل  علــى  الدولــة  فيــه  تعمــل  الــذي  الوقــت 
الدولــة  تلــزم  والربــح،  االســتثمار  الخــاص  للقطــاع  القانونيــة 
ــى  ــادر عل ــر ق ــا غي ــه تجعله ــة بخطــوات تعجيزي ــات األهلي الجمعي
ــي  ــي تقضــي عل ــك الت ــأي شــراكة تل ــل.. ف ــي العم االســتمرار ف

ــي؟ ــع المدن ــركاء المجتم ش

التوصيات:
24 حرية الفكر والتعبير، »أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ترفض قانون 
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العمــل علــى وضــع رؤيــة سياســية حقيقيــة - فنيــة وماليــة 	 
- تســتند إلــى المبــادئ العامــة لتحقيــق العدالــة والمســاواة 

فــي تقديــم الخدمــة التعليميــة.

 االلتــزام بخطــوات تنفيذيــة تعكــس الوضــع الحالــي للعمليــة 	 
فعالــة  حلــول  وتنتــج  عديــدة،  متطلبــات  مــن  التعليميــة 
ــا، وتضــع الفقــراء  ــات المتواجــدة حالي ــة العقب ــة إلزال وواقعي
والمهمشــين ومحــدودي الدخــل ضمــن أولوياتهــا لتمكنهــم 

ــم. مــن حصــول حقوقهــم وباألخــص الحــق فــي التعلي

الرؤيــة 	  فــي وضــع  المدنــي  المجتمــع   ضــرورة مشــاركة 
ــرار والســماح لهــم وإعطائهــم  وإشــراكهم فــي صناعــة الق
األدوات الضروريــة مــن بيانــات ومعلومــات لمراقبــة وتقييــم 

ــاءة. ــورة بن ــة بص ــة التنفيذي ــل الحكوم عم

للبنــاء 	  الواقعيــة والحقيقيــة  البيانــات والمؤشــرات   طــرح 
عليهــا والتــي منهــا يصبــح تقييــم أداء اإلســتراتيجية باإلطــار 
ــر دقــة وشــفافية، وباألخــص بعــد  الزمنــي المحــدد لهــا أكث
ــام  ــذ مشــروع مشــاركة القطــاع الع ــى تنفي ــدء العمــل عل ب
ــع خطــوات المشــاركة  ــح جمي ــذي يســتلزم توضي الخــاص ال

ــي.  ــن اإلداري والمال ــى الجانبي عل

 ضــرورة احتــرام وتنفيــذ االلتزامــات الدســتورية الخاصــة 	 
العامــة  الموازنــة  نفقــات  مــن  التعليــم  ميزانيــة  بنســبة 
ــور  ــا فــي األم ــا لضخه ــى إعــادة توزيعه ــة والعمــل عل للدول
المتعلقــة بتحســين جــودة التعليــم مثــل األبنيــة التعليميــة 
ومناهــج تعليميــة وتدريبــات المعلمين واألنشــطة المدرســية 

والطابيــة.
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