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الخلقية
السؤال األول :ما هو معدل النمو االقتصادى المطلوب؟
المدخل األول :فرص العمل
يقدر الداخلون الجدد الى سوق العمل سنويا بحوالى  000ألف.
فى المتوسط كل  %2نمو فى االقتصاد تولد  200ألف قرصة عمل.

إذن يجب استهداف نمو قدره ( %9.5وهو رقم كببر جدا) للتأكد من عدم مراكمة بطالة ومحو

 150ألف من البطالة المتراكمة لخفض نسبة البطالة تدرجيا.
المدخل الثانى :متوسط دخل الفرد
نحتاج لتمو اقتصادى قدره  %0لمدة  20سنوات لمضاغقة الناتج القومى االجمالى

فإذا أخذنا فى االعتبار التمو السكانى فإننا نحتاج  %9.5نموا لمضاعقة متوسط دخل الفرد
وهو فى النهاية سيكون رقما مازال متواضعا مقارنة بالدول األخرى حينئذ.
المدخل الثالث :منظومة شبكات األمان االجتماعى
ال تحتاج جدال كثي ار للتدليل على احنياجنا العادة هندسة شبكات االمان االجتماعى فى مصر
(الدعم).

ولكن مع نسب البطالة والفقر سنظل فى احتياج لمبالغ كبيرة للتمويل فرفع كفاءة المنظومة

هدفه المزيد من المزايا لهذه الفئات وليس خفض دعم الموازنة.

لتمويل هذه الشبكة مع الحفاظ على استثمارات الدولة فى البنية األساسية والتعليم والصحة
نحتاج للمزيد من الموارد التى لن تتأتى اال بنمو اقنصادى صحى يمكن تحصيل ضرائب عليه

يقدر مرة أخرى بحوالى .%9.5
السؤال الثانى :هل يمكن تحقيق هذا النمو المطلوب؟
معدل الدخار القومى ال يسمح بنمو أكثر من %1.5
من ثم البادى لنا فإنه ال يمكن تحقيق هذا النمو اال بإجتذاب استثمارات أجنبية لتعويض الفارق
نحو منظومة متكاملة إلدارة الدولة
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السؤال الثالث :كيف يمكن اجتذاب االستثمارات المصرية واألجنبية فى اطار منظم؟
هناك عدة تحديات:
تحدى التنافسية العالمية – كل الدول تسعى الجتذاب استثمارات

تحدى االطار التشريعى المنظم:

البد أن يكون متوائم مع المتعارف عليه دوليا

البد أن يصب فى مصلحة مصر

البد أن يحقق كفاءة (سرعة ودقة) فى اتخاذ القرار وانهاء االجراء

المقترح

 االسترشاد بقواعد منظمة التنمية والتعاون االقتصادى OECD

 خلق منظومة لدراسة األثر التشريعى Regulatory Impact Assessment

 استهداف حكومة غير مرئية تحقق رغبات وخدمات المواطن والمستثمر دون أن يشعر بعبء
القيود التنظيمية.
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الهيكل المقترح

مستقبل الخدمة (شخص طبيعى (مواطن/مستثمر) أو اعتبارى (شركة أو ))...

الشراكة وخدمات

قنوات تقديم

القيمة المضافة

الخدمة

شبكة

المديرين

الخدمات

المتابعة

وقياس
األداء

إدارة الموارد

التنفيذيين

للمعلومات

قواعد البيانات القومية
شبكة الحكومة
البنية األساسية

لجنة

التشريع
والتنظيم
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الهيكل المقترح يتكون من عدة وحدات بنائية تتراكب مع بعضها أهمها:
البنية التشريعية والتنظيمية
وتشمل استكمال

البنية التشريعية (قوانين تنظيم االفصاح وتبادل البيانات – قوانين التعاقدات – ) ...
وضع بنية تنظيمية (االلتزام بتبادل البيانات – االلتزام بالمواصفات القياسية )... -

قيادة واضحة لشبكة المديرين التنفييين للمعلومات )(CIO

خطة استراتيجية للمعلوماتية Information Strategy Plan ISP
وضع نماذج جديدة للعمل والشراكة

قياس واالرتقاء بمؤشر التهيئة التكنولوجية
منظومة متابعة المشروعات
البنية األساسية
وتشمل استكمال

وثائق المواصفات القياسية

سلطة التصديق االلكترونى
وسائل السداد اإللكتروني

...

استكمال وربط قواعد البيانات القومية
الرقم القومى  -التعليم – الضرائب – الجمارك  -المنشآت االقتصادية  -السجل العقارى -

...

نظم إدارة موارد الدولة
المشتريات – المخازن – الشئون المالية – األجور – الموارد البشرية ... -
الخدمات

تعدد قنوات تقديم الخدمة (شباك – انترنت – مركز خدمة  -مركز اتصال – تليفون محمول –

)...
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خدمات متكاملة للمستثمرين

نموذج لخدمات الدفع بدال من الشد

خدمات قطاعية :المحليات  -التأمينات  -المرور – المحاكم – االستثمار  -الضرائب -

الجمارك  -الكهرباء – الصحة – العمل – الزراعة ... -

فى نهاية المطاف فإن الجهاز اإلدارى سيعهد اليه بتنفيذ أى خطة استثمارية والتنسيق الكامل لها.
وقد يبدو أن هذه الموضوع قد تم اقحامه وأنه ليس له ارتباط وثيق بالنمو االقتصادى  ...ولكن على

العكس فإن االتفاق على السياسات العامة أمر أساسى لتحديد شروط وأوجه االنفاق وما إذا كانت متفقة
مع ومستوفية لشروط السياسات العامة.

المقترح أن تتبنى الحكومة مجموعة من السياسات على  3مستويات:

مستوى الدولة  -مستوى الوحدات اإلدارية  -مستوى الوظيفة (الموارد البشرية)
يمكن تلخيص أهم  33مبدأ فى الجدول اآلتى:
على مستوى إدارة الدولة

على مستوى الوحدات اإلدارية

على مستوى الوظيفة

إعادة تعريف دور الحكومة.

تقليص عدد الوحدات اإلدارية.

التحول الى آليات نظم إدارة الموارد البشرية

اتخاذ الحوكمة الرشيدة أساس لنظام العمل.

التحول إلى العمل بنظام الهياكل

التركيز على خلق جيل من القيادات يحقق

تفعيل مشاركة وتعظيم دور المجتمع المدنى.

إدخال نظم اإلدارة الحديثة.

التقسيم القطاعى للوظائف

التوجه نحو الالمركزية وتفعيل دور المحليات

اعتماد آليات مطوره إلدارة المال العام

تطوير المنظومة التشريعية للوظيفة العامة.

التركيز على المهام المحورية وشراء الخدمات.

خلق نماذج استثمارية جديدة للتعاقد.

تحقيق الرضاء المالى والنفسى للموظف

اجتذاب االقتصاد غير الرسمى.

تبسيط دورات العمل لرفع كفاءة تنفيذ

مراجعة نظم المساءلة والمحاسبة.

الديناميكية.

المعامالت.

التغيير.

إتاحة الخدمات من قنوات جديدة.
المزيد من آليات تحقيق النزاهة.
نشر نظم إدارة عالقات المواطنين.
مساندة آليات العدالة الناجزة.
استكمال وربط قواعد البيانات القومية.

فيما يلى سنقوم بإلقاء الضوء على كل منها
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أوال :على مستوى إدارة الدولة
 .1إعادة تعريف دور الحكومة
أ .الفصل في المهام بين :واضع السياسة واإلستراتيجية (الحكومة المركزية) والمنفذ (المحليات).
ب .التركيز على الدور الرقابى والتنظيمى وفتح المجاال لمشااركة القطااع الخااص والمجتماع المادنى
فى التنفيذ.

تشير التجارب الناجحة للدول األخرى كما تحتم التعقيدات االقتصاادية العالمياة ان تتفارل الحكوماات

المركزية الى مهمتين أساسيتين هما:

التخطيط االستراتيجى وضع السياسات العامة (بالمشاركة مع البرلمان والمجتمع المدنى).

القيام بدور رقابى تنظيمى

)(Regulatory

قوى ال غنى عنه حتى تحت أعتى نظم اقتصاديات السوق

المفتوح – بل على العكس فى مثل هذه األنظمة وكماا أثبتات الشاواهد الماؤخرة يكاون هاذا الادور مان
األهمية بمكان.

التوجااه البااديل للاادور التنفيااذى المتغلغاال ساايكون بتفعياال الالمركزيااة والتنفيااذ بواسااطة الغياار وهااو مااا

سيأتى تفصيله في المبدأين  4و  5أدناه.

 .3اتخاذ الحوكمة الرشيدة أساس لنظام العمل بالجهاز اإلدارى.
الحوكمة الرشيدة لها مجموعة من القواعد التى يجب اتباعها ولتأكيد تحقق هذه القواعاد يجاب تاوفير

مجموعة من الضمانات .يمكن تلخيص أهم المبادئ وضمانات تنفيذها كالتالى:
القواعد

الضمانات

رؤية

مهمة

كفاءة

فعالية

شفافية

حق فى المعلومة

قدرة على التنبؤ

استقرار

مشاركة

حكم األغلبية

مساءلة

محاسبة

حكم القانون

عدالة التشريع

وال يمكن التهوين من أى من هذه المبادئ لبناء جهاز إدارى سليم فعلى سبيل المثال:
نحو منظومة متكاملة إلدارة الدولة
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مان المساتحيل االسااتمرار بقاانون للوظيفاة يساامح بالتعاقاد دون اعااالن وهاو أبساط قواعااد الشافافية باال

ويقوم بالتثبيت بعد  3سنوات فتصبح الواسطة أساس التوظف.

كما أنه من غير المنطقى أن تكون نسب االلتزام بنشر المناقصات على االنترنت أقل من .%33
 .3تفعيل مشاركة وتعظيم دور المجتمع المدنى فى تقديم الخدمات والمشاركة فى اإلدارة والرقابة.
المجتمع المدنى شريك أساسى في اعداد الخطط التنموية ومتابعتها ،بل أن مد جسر الثقاه معاه مان
المتيقن أن يعجل بتنفيذ الخطة حيث يمكن تشبيك المشروعات المنفذة بحيث تؤازر بعضها بما يقلل

من عبء التمويل.

 .4التوجه نحو الالمركزية وتفعيل دور المحليات
تشير معظم التجارب الناجحة في اإلدارة الى صعوبة اتخاذ ق اررات صاائبة عان بعاد وصاعوبة اتخااذ

ق اررات موحدة صالحة لكل المناطق الجغرافية ،وأنه كلما اقترب متخذ القرار من المتأثر باالقرار كاان
القرار أكثر حكمة ،ومن ثم صار التوجه نحو الالمركزية أساسيا
ويستدعى ذلك:

 بناء كوادر قادرة على العمل فى إطار الفكر التنموى.
 تطوير البنية المعلوماتية للتنمية المحلية.
 دعم المنظومة باستقالل إدارى ومالى.

 .5التركيز على المهام المحورية وشراء الخدمات المساعدة وفصل الوحدات اإلنتاجية.
الحكومة المصرية تفعل كل شئ بدءا من تقديم المشروبات للماوظفين الاى نظافاة المباانى وصايانتها
وياليتهااا تفعاال ذلااك ماان خااالل شااركات  ...أو حتااى بشااكل مركاازى (وهااو النمااوذج األنسااب فااي هااذه
الحالة)  ...ولكن كل جهاة تقاوم بتعياين مان يقوماون بهاذه الخادمات دون وجاود دليال إرشاادى ودون
تشارك في الموارد فتصبح كل جهة مطلوب منها التعاقد مع الفنيين الالزمين وتدريبهم دوريا وهو ما

ال يتوفر له الموازنة وشراء قطع الغيار المطلوبة من خالل دورة شراء مطولة بما يعطل العمل.

وعلااى العكااس ماان ذلااك فااإن انخفاااض كفاااءة التنفيااذ فااي أكثاار األجهازة اإلداريااة الحكوميااة فااي العااالم
انضباطا قاد دفعهاا الاى أن تعهاد بمثال هاذه الخادمات الاى شاركات متخصصاة والاوارد فاي مصار أن
يتم ذلك من خالل هيئة حكومية متخصصة لالستفادة من العمالة الفعلية الموجودة.

أحد مميزات مثل هذا المقترح هو انضاباط أباواب الموازناة حياث ال يظهار البااب الثاانى (مصاروفات
التشغيل كجزء من الباب األول حيث تظهر مرتبات كل العاملين في هذه الخدمات بالباب األول).

نحو منظومة متكاملة إلدارة الدولة
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 .6توفير خدمات ميسرة موائمة الجتذاب االقتصاد غير الرسمى للمساهمة فى االقتصاد الرسمى.
تشااير الد ارسااات الميدانيااة والعينااات أن االقتصاااد غياار الرساامى قااد يصاال الااى أكثاار ماان  %33ماان

االقتصاد المصرى ومن ثم فال يجب االستهانة بما يمكان تحقيقاه فاي حالاة االعتنااء باه وتنميتاه مان
حيث فرص العمل والموارد.

يعوق اجتذاب االقتصاد غير الرسمى أمرين واضحين:

أ .عدم ثقة العاملين به فى الحكومة وعدم الرغبة فاي التعامال معهاا حتاى لاو أعلنات الحكوماة عان
مبادرات اعفاء من الضرائب وسداد تأمينات العاملين بالنيابة عنهم.

ب .حتى لو دبرت الحكومة التمويل للمبادرات الجاذبة فإنه سيتصعب التخلى عن أبسط المواصفات
القياساية للصاحة والاادفاع المادنى وغيرهاا ماان أجال تساجيل العديااد مان هاذه المنشااآت بماا يتطلااب
معه برنامجا طويل األجل باهظ التكلفة لتوفيق أوضاع هذه المنشآت على سبيل المثال.

ثانيا :على مستوى الوحدات اإلدارية
 .7تقليص عدد الوحدات اإلدارية
با اادمج المها ااام المتقاربا ااة والمتناسا ااقة والغا اااء التعا اادد والتضا ااارب فا ااى المها ااام با ااين الجها ااات واعتما اااد
التخصص فى تحديد تبعية المهام ،وذلك دون اإلضرار بحقوق العاملين فى هذه الجهات.
 .8التحول إلى العمل بنظام الهياكل الديناميكية

البد أن تتحارك الحكوماة للعمال بنظاام المشااريع والبارامج وفارق العمال بادال مان الهياكال االساتاتيكية

الجامدة والسماح بتعدد الهياكل بحسب النشاط ألن ذلك يسمح بمتابعة أكثر دقة من خالل مؤشارات
واضحة لتقدم تنفيذ المشروعات والعائد منها.

 .9إدخال نظم اإلدارة الحديثة وآليات مواكبة التغير
خلق مناخ مهني محترف في تقنيات اإلدارة في المناخ الحكومي.
 .13اعتماد آليات مطوره إلدارة المال العام
أ .نشاار نظاام إدارة الم اوارد (حسااابات عامااة – مخااازن – مشااتريات  )... -بهاادف تقلياال االعتماااد
على المستندات الورقية وسرعة تبادل البيانات والمدفوعات بين الجهات.

ب .نظام مطور لمتابعة المشروعات.
نحو منظومة متكاملة إلدارة الدولة
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 .11خلق نماذج استثمارية جديدة للتعاقد على وادارة وتشغيل المشروعات
من الثابت أن الحكوماات ليسات أفضال مان يادير  ..كماا أناه ال يوجاد حكوماة ال ترغاب فاي المزياد
من السايولة .الشاراكة ماع القطااع الخااص فاى إطاار رقاابى وتعاقادى واضاح تفاتح البااب أماام تنفياذ

الخطة االستثمارية بخطوات أسرع( .هناك أمثلة نجاح لذلك مثل مشروع بطاقة األسرة)
 .13تبسيط دورات العمل لرفع كفاءة تنفيذ المعامالت

يجب المضى قدما فى تنفيذ برنامج طموح لقياس عدد الخطوات الالزمة لكل معاملة والزمن الاالزم

لتنفيااذها ومقارنااة ذلااك بالمعاادالت العالميااة لرفااع مؤشاار مصاار فااي التنافسااية العالميااة للبيئااة الجاذبااة
لالسااتثمار وهااو أماار ال تخفااى أهميتااه حيااث ماان غياار الممكاان تحقيااق معاادالت النمااو المرجااوه ماان

خااالل ماادخرات المصاريين فقااط وماان ثاام فااالمطلوب لاايس فقااط عاادم هااروب الماادخرات المصارية باال

اجتذاب أكبر قدر من االستثمار األجنبى (مع وضع الضوابط المنظمة كما تم اإلشارة أعاله).

اال أنه ال ينكر أحد أن هذا األمر أصبح من األهمية بمكان لتيسير حياة المواطن واعادة الثقة فاى
العالقااة مااع الحكومااة باااألخص وأن هااذه المعااامالت فااى غالااب أمرهااا احتكاريااة تاادخل فااى صااميم

الاادور التنظيمااى للحكومااة وماان ثاام فااال يوجااد حااافز تنافسااى لرفااع جودتهااا سااوى المااردود السياسااى

لرضاء المواطن.

 .13إتاحة الخدمات من قنوات جديدة
اله اادف ض اامان توص اايل الخدم ااة لم اان يطلبه ااا ف ااى مك ااان تواج ااده بالش ااكل واالس االوب ال ااذى يناس اابه
بالسرعة وفى التوقيت السليم.

من أمثلة ذلك االنترنت والتليفون الثابت والمحمول ومراكز تقديم الخدمة وغيرها.

يوجد مردود استثمارى عالى لمثل هذا الناوع مات الخادمات يتمثال فاي تاوفير سااعات عمال المهادرة

فااي المشاااوير والوقااود المسااتخدم والعااادم  ...الااد خااالف المااردود سياسااى الواضااح لرضاااء الماواطن
والمستثمر الذى يحصل على الخدمة بسهولة ويسر.
 .14المزيد من آليات تحقيق النزاهة.
على سبيل المثال:

 الفصل بين طالب الخدمة (المواطن – المستثمر) ومقدم الخدماة (الموظاف) بماا يغلاق بااب
المدفوعات غير المبررة (الرشوة) ويمكن تحقيق ذلك من خالل زيادة استخدام القنوات غير

التقليدية مثل بوابة الحكومة المصرية على االنترنت.
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 تفعيل موقع المشتريات الحكومية على االنترنت.
 تفعيل موقع التوظف الحكومى على االنترنت.

 المزيد من آليات نشر والمشاركة فى إعداد الموازنة.
 .15نشر نظم إدارة عالقات المواطنين
لتلقى الشكاوى والمقترحات من كافة القنوات (تسليم باليد  -بريد عادى– بريد الكترونى – فاكس –
تليفااون) وتصاانيفها والاارد عليهااا .وخلااق مسااار لمراجعااة الشااكاوى حتااى ال يصاابح ذات الموظااف هااو

الخصم والحكم.

 .16مساندة آليات العدالة الناجزة
تتمتااع مصاار بقضاااء شااامد عااادل مسااتقل لااه الريااادة إقليميااا ،وماان ثاام فااإن الكلمااة الدالااة هنااا هااى

"الناجزة" من خالل تطوير وميكنة منظومة التقاضى وتداول الدعاوى.
 .17استكمال وربط قواعد البيانات القومية

 ربط قاعدة بيانات الرقم القومى بالجهات المختلفة (الصحة– التأمينات والمعاشات .)... -
 بناء قاعدة بيانات األسرة المصرية من أجل منظومة أكثر انضباطا لتوصيل الدعم والخدمات
لألسر.

 بناء قواعد البيانات ذات المردود االقتصادى مثل قاعدة بيانات المنشآت االقتصاادية والساجل
العينى للعقارات المبنية.
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المخطط العام لقواعد البيانات المطلوب ربطها *

المواطن
األسرة

(رقم قومي)
خدمات
صحة

تعليم

انتقال

سلع

ملكية

سكن
ارض/
مباني

عقارات
منقوالت

اراضي
زراعية

مركبات
منشات
اقتصادية

تليفون
محمول

عمل
ضرائب

كهرباء
مياه

تأمينات

غاز
تليفون
أرضى

يوجد تعدد في بعض العالقات (مثال :قد يكون هناك اكثر من سكن للمواطن وكذلك تعدد في الملكية)
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جزء من الشبكة الحالية المطلوب استكمالها واضافة نقاط جديدة له
ا

G2G / G2E
Portal

Government Services GW – G2G
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ثالثا :على مستوى الوظيفة
 .18التحااول الااى آليااات نظاام إدارة الم اوارد البش ارية باادال ماان نظاام شاائون العاااملين وخلااق مفهااوم اإلدارة
المستقبلية للموارد البشرية وتطوير طرق قياس وتقويم األداء وآليات التحفيز.
 .19التركيز على خلق جيل من القيادات يحقق التغيير المطلوب.
 .33التقسيم القطاعى للوظائف بما يسمح بتعدد آليات التوظف والترقى بما يناسب كل مجموعة.
 .31تطوير المنظومة التشريعية للوظيفة العامة.
وذلك لتحقيق مجموعة من المبادئ الهامة على رأسها:

 تعااديل دور الجهاااز المركاازى للتنظاايم واإلدارة ليصاابح الماانظم والم ارقااب للوظيفااة العامااة وماانح
المزيد من الصالحيات والالمركزية للجهات.

 تطوير طرق شغل الوظائف.

 إدخال نماذج جديدة للوظائف (العمل بعض الوقت– العمل باإلنتاج).
 تطوير طرق االلتحاق بالوظيفة مثل عمل امتحان للوظيفة العامة.

 التأكيد على شفافية وجادارة االلتحااق بالوظيفاة مان خاالل اإلعاالن عان كافاة الوظاائف واجاراء
مفاضلة بين المتقدمين.

 وض ااع آلي ااات أيس اار لل اادخول والخ ااروج م اان الوظ ااائف بم ااا يس اامح باالس ااتعانة ب اابعض الخبا ارات
لفترات محددة.

 حل بعض المشكالت الحالية مثل األجازات وغيرها ...
 .33تحقيااق الرضاااء المااالى والنفسااى للموظااف ماان خااالل هيكاال جديااد لألجااور وساالم جديااد للوظااائف
وخدمات للموظفين.
 .33مراجعة نظم المساءلة والمحاسبة لتحقيق االنضباط بالجهاز اإلدارى.
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