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تمويل التنمية المستدامة في مصر

مقدمة
يــدل اعتمــاد خطة التنمية المســتدامة في عام 2015 

على التزام قادة العالم بمواصلة مســار أكثر اســتدامة 
نحــو نمو شــامل ومنصف. وقد صيغــت أهداف التنمية 

المســتدامة الســبعة عشــر في إطار خطة التنمية 
المســتدامة لعام 2030 لتغطية مجموعة واســعة 

مــن قضايــا التنمية، وتــم ربطها بـ 169 مقصد و231 
مؤشرًا فريدًا1.

تستلزم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ببنودها 
المتكاملة والتحولية، وبفعل طابعها العالمي، تعاونًا 

بين القطاعات على مستويات حكومية متعددة. وقد 
شددت الخطة على أهمية اتساق السياسات العامة، 

فنّصت على أن "الحكومات والمؤسسات العامة ستعمل 
أيضًا عن كثب على تنفيذ الخطة مع السلطات اإلقليمية 

والمحلية، والمؤسسات دون اإلقليمية، والمؤسسات 
الدولية، والمؤسسات األكاديمية، والمنظمات الخيرية، 
والهيئات التطوعية، وغيرها"2. وبالتالي، فمن الواضح 

أنه بينما ُتنّفذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل 
أساسي على المستوى الوطني، يعتمد تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة بشدة على التقدم المحرز على 
المستوى المحلي.

بينما ُتنّفذ خطة التنمية المستدامة 
لعام 2030 بشكل أساسي على 
المستوى الوطني، يعتمد تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة بشدة 

 على التقدم المحرز على
المستوى المحلي.
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انبثقت أهمية التركيز على التقّدم المحلي من األهداف 
اإلنمائية لأللفية وجدول األعمال المحلي للقرن 21. وأشار 

تقييم منتصف المدة لتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية 
الذي جرى في عام 2008، إلى أن تحقيق هذه األهداف 

يتطلب الملكية والمساءلة الوطنية، وأن الفجوات في قدرة 
المستويات المحلية على التنفيذ تعد عاماًل حاسمًا في 

تحديد نجاح الجهود المبذولة أو فشلها لتحقيق األهداف 
اإلنمائية لأللفية3. وتعود جذور توطين التنمية وإضفاء 

الطابع المحلي عليها إلى جدول األعمال المحلي للقرن 21 
التي اعتمدتها األمم المتحدة في مؤتمر قمة األرض 1992. 

وُيَعد جدول األعمال هذا4 تفويضًا خاصًا يصف الدور 
الحيوي للسلطات المحلية، ويقترح مسارًا طوعيًا لوضع 
سياسات وبرامج محلية لتحقيق التنمية المستدامة في 

القرن الحادي والعشرين5.

ولطالما أكد األكاديميون وواضعو السياسات على مر سنوات 
أن ُنهج المركزية ليست الطريق الصحيح للتنمية. فطبيعتها 
الهرمية والبيروقراطية فشلت في إنتاج التنمية المخططة 

للبلدان النامية6. إن تحويل نموذج الحوكمة من النهج 
المركزي إلى نهج التوطين ينطوي بشكل أساسي على تعديل 
االستراتيجيات والرصد والتقييم في السياقات دون الوطنية 

من أجل تمكين الوحدات المحلية واإلقليمية من دعم تنفيذ 
أهداف التنمية المستدامة. فهو ينقل هذه األهداف إلى 

المستوى المحلي والعكس بالعكس، إذ إنه، في الحالة المثلى، 
عملية تنازلية وتصاعدية تعزز اتساق السياسات الرأسية 

واألفقية وتساهم بالتالي في التغيير التحويلي المتوخى في 
خطة التنمية المستدامة لعام 2030 7.

وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2015، التزمت مصر 
باألهداف اإلنمائية لأللفية للقضاء على الفقر متعدد 

األبعاد. فنجحت في تنفيذ بعض هذه األهداف اإلنمائية 
مثل تحقيق المساواة بين الجنسين في مرحلتي التعليم 

األساسي والثانوي، وخفض معدالت وفيات األطفال دون 
سن الخامسة، وتعزيز تغطية الرعاية قبل الوالدة، وتوسيع 
نسبة الوصول إلى مصادر مياه الشرب8. لكن الجهود كانت 

متفاوتة وأخفقت مصر في تحقيق العديد من األهداف 
ل الفارق في أداء تحقيق  اإلنمائية األخرى لأللفية. وقد مثَّ

األهداف اإلنمائية لأللفية بين مختلف المحافظات في مصر 
تحديًا كبيرًا يسّلط الضوء على أهمية االستراتيجيات دون 

الوطنية وبناء القدرات المحلية في تلبية االحتياجات 
المحلية. وبالتالي، بات من الضروري تعزيز آليات الحوكمة 
المحلية لتجنب َمواطن االختناق التي تعرقل في كثير من 

األحيان تقديم الخدمات.

وقد أظهرت مصر التزامًا بتوطين التنمية من خالل التوقيع 
على جدول األعمال المحلي للقرن 21 في مؤتمر قمة األرض 

عام 1992، وتبّني ملفها القطري لجدول األعمال المحلي 
للقرن 21 في عام 2002. وقد تبعت ذلك التزامات أخرى نحو 
تحقيق التنمية المستدامة على مر السنوات. ففي عام 2015، 

اعتمدت مصر استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 
2030 التي تحدد مقاصد التنمية المستدامة للبالد بحلول 
عام 2030. وما زالت مصر تؤكد التزامها بأهداف التنمية 

المستدامة ورصد التقدم المحرز في هذه األهداف من خالل 
تقديم ثالثة تقارير لالستعراض الوطني الطوعي )في األعوام 

2016 و2018 و2021(، تناولت فيها اإلنجازات والتحديات 
الوطنية المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ومن 
خالل تقديم تقرير االستعراض الوطني الطوعي الثالث في 
عام 2021، أصبحت مصر واحدة من تسع دول فقط قامت 

بإجراء هذه المراجعة الثالثة9. ويتضح االلتزام بتوطين 
التنمية بشكل خاص في تقرير االستعراض الوطني الطوعي 

لعام 2021، حيث خصصت مصر قسمًا فيه حول اتجاهات 
توطين التنمية والجهود المحلية في هذا الشأن.
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وتواجه مصر – شأنها شأن العديد من الدول النامية 
األخرى – العديد من التحديات في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة. وأحد تلك التحديات الرئيسية تسريع األداء 
على المستويين المحلي والوطني من خالل تأمين التمويل 

الكافي لتحقيق النتائج المرجوة في السنوات العشر القادمة. 
وتضيف المعوقات العالمية تحديات أخرى وتزيد الحاجة 

لبناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على الصمود. هذا وأبرزت 
اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد-19 أهمية 
بناء القدرات المحلية لمعالجة تلك األزمة الكبيرة وتلبية 

احتياجات المجتمعات المحلية.

ويسلط هذا الفصل الضوء على أهمية تبني نهج توطين 
التنمية في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحدد 
المسّرعات الالزمة لنجاح التوطين. يبدأ الفصل بدراسة دور 

نهج المركزية والالمركزية والتوطين في تحقيق التنمية 
المستدامة. ثم يسلط الضوء على التحول من نهج االنسياب 

المتدرج إلى النهج التصاعدي، ويقدم منهجية توطين التنمية 
كمنحى ثنائي االتجاه بين الحكومة المركزية والحكومات 
المحلية لتكمل بعضها البعض في صنع التنمية المستدامة. 

ويستكمل الفصل بعد ذلك توضيح تنفيذ توطين التنمية في 

السياق المصري من خالل تقديم نموذج "منطق التدخل"، 
وهو نموذج منطقي يقدم فهمًا واضحًا لكيفية توقع الوصول 
إلى النتائج المرجوة من خالل إجراءات السياسة المستهدفة.

أضف إلى ذلك أن نموذج منطق التدخل هذا يطّبق على 
تنفيذ توطين التنمية في السياق المصري من أجل تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات 
المحلية. ويتم تحقيق ذلك من خالل فحص وتحليل التزام 
الحكومة واألهداف المحلية والجهود الحكومية لتخصيص 

الموارد على المستوى المحلي وتوجيه اإلجراءات نحو 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويواصل الفصل تحليل 

مخرجات هذه الجهود على المستوى المحلي، مع التركيز 
على مؤشرات مخرجات الهدف األول من أهداف التنمية 

المستدامة. ثم يستخدم الفصل بعد ذلك نموذج منطق 
التدخل لفهم الفجوة بين جهود التوطين الجارية والمقاصد 

المرجوة. ويحدد الفصل مجموعة من مسرعات توطين 
التنمية في مصر كإحدى طرق معالجة الفجوات المالية 

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعتمد الفصل على 
النهج التشاركي في تحديد الجهات المعنية في توطين 

التنمية ويركز على أهداف التنمية المستدامة 1 و11 و17.

أ. المنهجية
يركز هذا الفصل على تطوير نهج توطين التنمية لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة لمصر من خالل تقييم األوضاع 

الحالية والفجوات المستهِدفة على مستوى المحافظات. 
ويهدف التحليل إلى تقييم الجهود المصرية الرامية إلى 

استخدام التوطين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
باستخدام منطق التدخل. ويقوم بتقدير الفجوة في تنفيذ 

جهود التوطين من خالل فحص جهود الحكومة في المراحل 
الثالث لمنطق التدخل وهي: تحديد األهداف المحلية، وحشد 

الموارد المحلية، والوصول إلى اآلثار المرجوة.

د المسرعات األساسية لعملية  باإلضافة إلى ذلك، ُتحدَّ
التوطين في مصر، بما في ذلك إطار عمل المخرجات والنتائج 

لتخصيص الميزانية على مستوى المحافظات كخطوة 
أساسية لمواءمة اإلنفاق العام الحكومي والجهود المبذولة 

لتحقيق التنمية والرفاه مع أهداف التنمية المستدامة.

الشكل 145. خريطة للجهات المعنية بعملية توطين التنمية

وسائل
اإلعالم 

األح�اب
السياسية

المؤسسات
الدينية 

المنظمات غير الحكومية
المحلية والدولية

الجهات المانحة
والقطاع الخاص

األكاديميون
وأصحاب المهن 

المصدر: المؤلفة.
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في هذا اإلطار، يعتمد جمع البيانات األولية والثانوية 
وتحليلها على مزيج من الطرق من شأنه أن يحقق مزايا 

التثليث والتكامل والتطوير والتوسع10. وقد استند التحليل 
على النهج التشاركي في جمع البيانات األولية من خالل 

إشراك الجهات المعنية كافة في التحليل. بدأ الباحثون 
برسم خريطة لجميع المعنيين بتوطين التنمية، كما يظهر 
في الشكل 145. وُصّممت أسئلة المقابالت شبه المنظمة، 

والتي تغطي األبعاد والتحديات المختلفة ألهداف التنمية 
المستدامة على المستوى المحلي11. وأخذت العينات 
المالئمة الختيار األشخاص المستهدفين للمقابالت12.

شمل االستبيان )1( الجهات المعنية األساسية التي يمكنها 
التأثير على نجاح عملية توطين التنمية، )2( الجهات 

المعنية على المستوى الرئيسي التي تتأثر بشكل مباشر 
بالمشاريع المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، و)3( الجهات 

المعنية على المستوى الثانوي التي تهتم بشكل غير مباشر 
بالمشاريع أو تتأثر بها. ثم تم اختيار ثمان جهات معنية 
تتألف من صناع السياسات، وفريق اإلدارة، والموظفين 

باعتبارهم الجهات المعنية الداخلية الرئيسية. وكذلك تم 
إضافة الجهات المعنية الخارجية المؤلفة من األكاديميين 

والمتخصصين الذين يعملون على أهداف التنمية المستدامة 

أو يركزون على الالمركزية أو التوطين وُيَعدون مشاركين 

أساسيين في العملية13. وُيَعد القطاع الخاص من الجهات 

المعنية األساسية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من 

خالل بناء القدرات وتوفير الموارد والمسؤولية المجتمعية 

للشركات. وإلى جانب القطاع العام ومنظمات المجتمع 

المدني، جهات معنية أساسية أخرى تساهم في انتشار 

التوطين، مثل المواطنين )المجتمع نفسه الذي يمثله سكان 

المناطق المحلية(، ووسائل اإلعالم، واألحزاب السياسية، 

والمؤسسات الدينية، والجهات المانحة المحلية والدولية14. 

وتشمل البيانات الثانوية المستخدمة الوثائق الرسمية 

الدولية والوطنية والتقارير واإلحصاءات غير المكّيفة 

بشدة مع التغيير، وقد ُجمعت كلها بشكل مركزي بواسطة 

الحكومة المصرية ومؤسساتها. ومراعاًة لسياق البحث، 

تمت مراجعة مصادر البيانات المحددة في إطار زمني محدد 

ينتهي في شباط/فبراير 2021. وقد اسُتند في التحقق من 

صحة البيانات المخصصة لهذه الدراسة إلى وزارة التخطيط 

والتنمية االقتصادية في مصر. وُتستخدم كلمة "المحافظة" 

على أنها الوحدة المحلية موضوع التحليل في دراستنا هذه 

حول توطين التنمية. والمحافظة ثابتة في الدستور ولها 

إطارها المؤسسي في إطار اإلدارة العامة.

ب. المركزية والالمركزية والتوطين: نهج لتحقيق التنمية 
المستدامة

كانت نهاية األهداف اإلنمائية لأللفية في 2015 بداية خطة 
التنمية المستدامة لعام 2030 وصياغة أهداف التنمية 

المستدامة السبعة عشر. وتتمثل االختالفات الرئيسية بين 
أهداف التنمية المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية في أمور 

هي أواًل، أن أهداف التنمية المستدامة عالمية وتنطبق على 
جميع البلدان وليست خطة محصورة في البلدان النامية. 

وتقوم جميع الجهات الفاعلة عالميًا، من حكومات وشركات 
ومؤسسات تعليمية وجمعيات وأفراد، على العمل معًا لتحقيق 

هذه األهداف. ثانيًا، أن نطاق أهداف التنمية المستدامة 
ومحتواها أكثر طموحًا، فهي تعكس أوجه التآزر بين 

االقتصاد والبيئة والمجتمع، في حين تولي االهتمام المالئم 
للناس والكوكب واالزدهار والسالم والشراكة. وثالثًا، أن 

اختالفًا مهمًا يكمن في النقاش حول نموذج الحوكمة السليم، 
إذ أن االنتقال من المركزية نحو الالمركزية لم يكن ليساعد 

في التحقيق الكامل والفّعال لألهداف اإلنمائية لأللفية.

ولهذا السبب، أضحى من الضروري في عصر أهداف التنمية 
المستدامة تجاوز مفاضلة السلطة هذه واالعتراف بالميزة 
النسبية التي يمكن أن يقدمها كل من المجتمَعين المركزي 

والمحلي. في الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2015، 
أثارت األهداف اإلنمائية لأللفية حملة عالمية للقضاء على 

الفقر المتعدد األبعاد. وقد ُدِمجت في االستراتيجيات 
والخطط على المستويين الوطني ودون الوطني، لكن 

الجهود كانت متفاوتة، إذ فشلت بلدان عديدة في تحقيق 
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عدد من األهداف اإلنمائية لأللفية. وقد استخلصت العبر من 
تجارب الدول، وعلى رأسها، الدرس المستفاد من االختناقات 

في تقديم الخدمات على المستوى المحلي، كخدمات 
اإلسكان والتعليم والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي، 

التي نوضحها في األقسام التالية.

1. االنتقال من نهج االنسياب 
المتدرج إلى النهج التصاعدي

كانت الموجة األولى الداعمة لالمركزية موجة إدارية 
بحتة، ركزت بشكل أساسي على إعادة تنظيم القطاع العام. 

و"الالمركزية هي نقل السلطة والمسؤولية من الحكومة 
المركزية إلى المنظمات التابعة أو المنظمات شبه المستقلة أو 

القطاع الخاص"15. وتال ذلك ظهور موجة أخرى من الالمركزية 
تهدف إلى تعزيز الديمقراطية على المستويات دون الوطنية، 
وزيادة المشاركة المدنية ومشاركة المرأة في الحكم المحلي، 
وتطبيق الالمركزية في تقديم الخدمات. وقد اعتبر المنظور 
الجديد أن الالمركزية هي أكثر من مجرد دفع الموارد المالية 

إلى األسفل لتصل إلى المستوى دون الوطني، فهي تشمل أيضًا 
منح السيطرة المحلية على هذه الموارد المالية.

فالالمركزية هي إذًا تمكين األفراد من خالل تمكين 
حكوماتهم المحلية ماليًا16. وقد أشار هذا التعريف الجديد إلى 
أن الالمركزية هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية في حد 
ذاتها. وبذلك يكون النموذج األمثل للالمركزية هو الذي يؤدي 

إلى تقديم الخدمات بشكٍل أفضل، وتخصيص فعال وعادل 
للموارد النادرة، وسد للفجوات وعدم المساواة بين الجنسين.

وقد ُأحرز تقدم كبير في مسارات الالمركزية خالل العقود 
األخيرة في العديد من البلدان النامية. غير أن معظم هذه 

المحاوالت لم تكن مكتملة ولم تستطع تحقيق أهدافها بشكل 
عملي. وُينظر إلى الالمركزية في الشرق األوسط على أنها 

عملية سياسية عميقة يشارك فيها العديد من الجهات الفاعلة 
على المستويات السياسية والمؤسسية والتقنية والثقافية، 
مع مراعاة المعايير المتعلقة بالثقافة والنوع االجتماعي17. 

وهي حتمًا تسعى إلى نقل السلطة من الحكومة المركزية إلى 
الحكومة المحلية، مما يؤدي إلى نشوء توترات بين الحكم 

الذاتي المحلي والمعايير المركزية. وهو ما يصعب تقّبله في 
البلدان ذات التاريخ الطويل من التخطيط المركزي18.

أضف إلى ذلك أن االفتقار إلى بناء القدرات المحلية يقود 
الحكومات المحلية إلى الفشل عند تكليفها بمسؤوليات 
جديدة. هذا وتخلق عملية الالمركزية طبقات حكومية 

إضافية ُتسبب تكلفة أكبر من دون تغيير عمل القطاع العام. 
وفي ظل هذه الظروف، يظهر الشكل "المثالي" لالمركزية 

وكأنه حلم بعيد المنال بالنسبة للبلدان النامية. فقد فشلت 
الالمركزية غير المكتملة والمشوهة في تحسين نوعية 

حياة البشر. أما التوطين فيتجاوز مفهوم الالمركزية – الذي 
يتضمن فقدان السلطة المركزية – من خالل إنشاء مسار 

ثنائي االتجاه مشترك بين الحكومة المركزية والحكومات 
المحلية ليكّمل كل منهما اآلخر.

2. توطين أهداف التنمية المستدامة: 
النهج اإلقليمي ومنطق التدخل

استهداف التنمية المستدامة من خالل التوطين يستفيد من 
نسقي الحوكمة المركزية والالمركزية، من دون التضحية 

بمنافع أي منهما. كما أن توطين أهداف التنمية المستدامة 
من خالل النهج اإلقليمي )الذي طورته منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية( يتيح بلورة سياسة "مكانية" تتضمن 
مجموعة من اإلجراءات المنسقة، المصممة خصيصًا لمجتمع 
محلي معين. وينتقل هذا النموذج من السياق القطاعي إلى 

السياق متعدد القطاعات، ومن النهج الواحد الذي يناسب 
الجميع إلى الخطة المحلية المصممة خصيصًا، ومن النهج 

المركزي المتدرج من القمة إلى القاعدة إلى النهج التصاعدي 
المرتقي من القاعدة إلى القمة19.

يعتمد النهج اإلقليمي المبّين في الشكل 146 على النهج 
التشاركي والتصاعدي وتحقيق التآزر بين أهداف التنمية 
المستدامة، باعتبارها عناصر حاسمة في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة المحلية. وتسمح المسؤولية التشاركية 
إلطار العمل بالمشاركة والحوار بين الجهات المعنية. يعتمد 

النهج اإلقليمي ألهداف التنمية المستدامة على الخطة 
العالمية لألمم المتحدة لعام 2015 لوضع حد للفقر وحماية 

الكوكب وضمان االزدهار للجميع. ويسمح هذا النهج بالتعلم 
من التجارب واالحتياجات الفردية من خالل حلقة دينامية 

من التغذية الراجعة. كما يهدف إلى توفير األدوات والفرص 
لتقوية الحوكمة متعددة المستويات، وتعزيز إطار سياسة 

متكامل عبر المستويات الحكومية.
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الشكل 146. اإلطار التحليلي للنهج اإلقليمي ألهداف التنمية المستدامة

تط�يق نهج إقليمي لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة

التغير المناخي

التوسع الحضري

مناطق االستياء

الديمغ�افيا

الرقمنة

اإلقليمية

الوطنيةالعالمية

المحلية

الكوكب

االزدهار

الش�اكة

السالم

الناس

تحقيق
الركائز الخمس

اإلق�ار بالمستويات

فهم
االتجاهات الكبرى

السياسات
واالست�ا�يجيات

الجهات
الفاعلة األدوات

تع��ز أوجه
التآ�ر وإدارة 

المفاضلة �ين 
أهداف التنمية 

المستدامة

وضع سياسة 
تشاركية 
تصاعدية

إش�اك القطاع 
الخاص

إش�اك كافة 
مستويات 
الحكومة

سياسات 
واست�ا�يجيات 

متعددة 
القطاعات 

�تجاوز االنع�ال

حوكمة 
متعددة 

المستويات

إش�اك القطاع 
األكاديمي

إش�اك المجتمع 
المدني

ُنهج وظيفية 
وإدا��ة

�يانات 
ومؤش�ات 

عالمية محددة 
بالسياق

مكانية الطابع 
مع إطار عمل 

مشترك

تمو�ل، 
اس�ثما�ات 

وحوافز

 Organization for Economic Cooperation and Development )2020(. A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals: :المصدر
.Synthesis Report. Paris

يمكــن توطيــن أهداف التنمية المســتدامة من خالل تنفيذ 
عمليــة "لبنــات البناء" التي تدخل ضمــن منطق التدخل. 

ويمثــل منطــق التدخل هذا تصورًا واضحــًا للطريقة التي 
يمكــن بها إلجراءات السياســة أن تقود إلــى النتائج المرجوة، 

كمــا يحــدد العالقات الســببية أو الروابط بين المدخالت 
واألنشــطة والمخرجات والنتائــج الطويلة المدى ألي تدخل 

سياســي. وإلى جانب ذلك، يســمح منطق التدخل بتحســين 
السياســات التــي تؤدي إلى التغييــر المطلوب. كما يوضح 

كيــف تؤدي أي إضافة تحدثها إجراءات السياســة على 
المســتوى الجزئي إلى التعديل المطلوب على المســتوى 

الكلــي. ويفضــي ذلك إلى المســاهمة في تحقيق األهداف 
االســتراتيجية على المستوى الوطني20.



276

تمويل التنمية المستدامة في مصر

الشكل 147. تطبيق منطق التدّخل على توطين أهداف التنمية المستدامة
ستدامة

طين للتنمية الم
االلت�ام بنهج التو

األهداف
نة الموطَّ

اإلج�اءات
النتائج المحلية

مؤش�ات العملية*
األثر

مؤش�ات األثر*

المخرجات المحلية

مؤش�ات المخرجات*

* مؤش�ات السياق

أهداف التنمية
التأ�ي�اتالمواردالمستدامة المحلية

مؤش�ات المدخالت*
المدخالت

(الموارد المالية المحلية والموارد
البش��ة المحلية)

 Association of Flemish Cities and Municipalities )VVSG( )2019(. Local Indicators for the 2030 Agenda :المصدر: المؤلفة. مقتبس من
.))Sustainable Development Goals

يعتمــد تطبيــق منطــق التدخــل علــى عمليــة توطيــن التنميــة 
فــي المقــام األول علــى فكــرة أن التخصــص يشــكل تدخاًل 

سياســيًا معقــدًا لتعزيــز التقــدم علــى المســتوى الوطنــي. 
وكمــا هــو مبّيــن فــي الشــكل 147، لكل إدارة، فــي مرحلة 
البدايــة، طموحــات مترجمــة إلى أهــداف على المســتوى 
المحلــي، تقتــرن بمقاصــد التنميــة المســتدامة المحليــة. 
وُتحــّول هــذه األهداف إلى إجــراءات فعليــة من خالل 

حشــد التخصصــات والمــوارد. وتتضمــن المرحلــة األخيرة 
)أي "التأثيــرات"( قيــام اإلدارة برصــد مــدى نجاح هذه 

اإلجــراءات ومــدى تحقيق األهــداف. يتطلــب تطبيــق منطق 
التدخــل علــى توطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة قياس 
كل مرحلــة بمجموعــة مــن المؤشــرات. وهذه المؤشــرات 

تكــون علــى هيئــة أرقــام كميــة أو نوعيــة، أو مزيج من 
االثنيــن معــًا. ويتــم اختيــار هــذه المؤشــرات بناًء علــى الصلة 

الوثيقــة بالمســتويات المحليــة، أي المؤشــرات التــي تتأثــر 
بالسياســة المحليــة وتوافــر البيانــات. ويتضمــن منطــق 

التدخــل أنواعــًا مختلفــة من المؤشــرات21:

مؤشرات السياق تصف السياق الذي تعمل فيه اإلدارة 	 
المحلية. ومن األمثلة على ذلك، إحصاءات الفقر ومعدالت 

التوظيفعلى المستوى المحلي والتركيبة السكانية.
مؤشــرات المدخــالت التــي توفــر المعلومــات الخاصة 	 

باألشــخاص والمــوارد المســتخدمة لتحقيــق هــدف 
محــدد أو إجــراء معين.

مؤشــرات المدخــالت الكالســيكية تنظــر فــي الموارد 	 
الماليــة المســتخدمة إلجــراء أو هــدف معيــن، أو في 

عــدد الموظفين.
مؤشــرات العمليــة توفــر المعلومــات حــول تنظيم 	 

اإلجــراء أو التدبيــر أو النهــج الخــاص بهما.
مؤشــرات األثــر تقيــس التأثير )الخــاص بهدف 	 

اســتراتيجي(، أو النتيجــة )الخاصــة بهــدف تشــغيلي(، 
أو الناتــج )الخــاص بإجــراء معيــن(. وبعبارة أخرى، 

ُيقــاس التأثيــر علــى مســتويات مختلفــة بما يتماشــى 
مــع التسلســل الهرمــي للخطــة المتعــددة الســنوات: 
اإلجــراءات وخطــط العمل، واألهــداف التشــغيلية 

واالســتراتيجية.

ومــن بيــن المراحــل الثــالث التــي تناولها إطــار العمل، 
تأتــي مرحلــة المــوارد كمرحلــة جوهريــة أساســية لتوطين 

التنميــة. وُتعنــى هــذه المرحلــة بتأميــن التمويــل المحلــي 
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والمــوارد البشــرية الالزمــة إلنجــاح عمليــة توطين أهداف 
التنميــة المســتدامة. وبالتالــي، يســلط إطــار العمــل الضــوء 
علــى أهميــة المــوارد الكافيــة فــي عمليــة التوطيــن، والتي 

يتــم قياســها مــن خالل مؤشــرات المدخــالت. وعلى ذلك، 
يــؤدي تأميــن الموارد دورًا أساســيًا فــي عمليــة توطين 

التنميــة، كمــا ســيتضح فــي القســم التالي.

ج. إطالق العنان ألهداف التنمية المستدامة على مستوى 
المحافظات المحلية في مصر

مــرت عمليــة تحقيــق الالمركزية في مصــر بعدة محاوالت 
إصــالح علــى مدى عقود، طالــت اإلدارة واالقتصاد 

والسياســة. غيــر أن الحكومــات المصريــة المتعاقبة لم 
تنجــح قــط في اســتكمال الشــكل المثالــي للالمركزية التي 
تحّســن نوعيــة حيــاة المواطنين فــي المحافظات. ويحدد 

دســتور عام 2014 الوحــدات اإلدارية للدولــة )المحافظات 
والمناطــق الريفيــة والقــرى( والشــخصية القانونية 

المخصصــة لــكل منهــا. ويتعيــن على كل وحــدة محلية أن 
تنتخــب مجلســًا لضمــان الرقابــة على الســلطات. ويمكن 
لهــذا المجلــس ســحب الثقة مــن قيادة الوحــدة المحلية. 
وخــالل عامــي 2017 و2018، أعدت الحكومــة المصرية 
مشــروعي قانــون حــول التخطيط العــام للدولة واإلدارة 

المحليــة، بهــدف دعــم التوجه نحــو الالمركزيــة، وعرضتهما 
علــى البرلمــان المصــري22. ومع ذلــك، لطالما كان تقــّدم عملية 

تحقيــق الالمركزيــة فــي مصــر بطيئًا، فقــد احتلت مصر 
المرتبــة 85، مباشــرة قبــل كمبوديــا، في تصنيفات مؤشــر 

الالمركزيــة اإلدارية23.

ماثلت التحديات التي واجهتها مصر في تطبيق الالمركزية 
ما واجهته معظم البلدان النامية ذات التاريخ الطويل من 

 )Treisman )2002(( التخطيط المركزي. فقد حلل تريسمان
في دراسته 166 دولة في منتصف تسعينات القرن العشرين 

لتحديد ستة مفاهيم للالمركزية24. وخلصت الدراسة إلى 
أن الالمركزية الناجحة تتطلب نظامًا شفافًا داعمًا لتقاسم 

اإليرادات بين مختلف المستويات الحكومية عند نقل 
المسؤوليات اإلدارية والمالية من الحكومة المركزية إلى 
الحكومة المحلية. ويطبق نظام تقاسم اإليرادات بشكل 
أساسي في البلدان المتقدمة وال يتوافر في العديد من 

الدول النامية. وهذه األنظمة عملية بمعظمها، بغض النظر 
عن المستويات التي يتم عندها نقل المسؤوليات.

تعــد مصــر واحدة من البلدان النامية التي تّتســم بدرجة 
عاليــة مــن المركزية ودرجة محدودة من القدرة المؤسســية 

والماليــة علــى المســتوى المحلي الذي يعتمد بشــكل كبير على 
تحويــالت األمــوال من الموازنة العامة لتســيير العمليات. 

وبحســب وزارة الماليــة المصرية، فقد ُخصص لإلدارة 
المحليــة مبلــغ 171.6 مليار جنيه من موازنة الســنة المالية 
2021/2020، ومبلــغ 185.5 مليار جنيه من موازنة الســنة 

الماليــة 2022/2021. ويمثــل هذا المبلــغ حوالي 10 في المائة 
فقــط مــن موازنة الدولة في هاتين الســنتين الماليتين25. 

 )Alam وُتظِهــر النتائــج التطبيقية لدراســة علم وعلم
))and Alam )2022 أن المحليــات المعتِمــدة على الموارد 
تســتخدم الميزانية المخصصة لها بشــكل أساســي للتحكم 

باإلنفــاق والتحول التدريجي نحو االتجــاه التخطيطي 
واإلداري، مع تخفيــف القيود المالية26.

وعلــى الرغــم مــن التقــدم الطفيف فــي تطبيــق الالمركزية 
فــي مصــر علــى مّر الســنوات، يبــدو أن التوطين هو المســار 
الصحيــح نظــرًا لطبيعتــه غيــر السياســية وتركيــزه الخــاص 

علــى الخطــط المحليــة للتنميــة لتحقيــق األهــداف الوطنيــة.

في هذا الســياق، ســوف يتــم تحليــل عملية توطيــن التنمية 
المســتدامة فــي مصــر باســتخدام منطق التدخل علــى النحو 

التالــي: )1( التــزام الحكومــة المصرية تجــاه التوطين؛ )2( 
تحديــد األهــداف المحليــة للتنميــة المســتدامة؛ )3( الموارد 

الموجهــة نحــو توطيــن أهــداف التنمية المســتدامة؛ )4( آثار 
توطيــن أهــداف التنمية المســتدامة. من شــأن هــذا التحليل 

أن يســاعد علــى تحديــد فجوة التوطين، مع اإلشــارة إلى 
التحديــات التــي قــد تعيق نجــاح التوطين، وتســليط الضوء 
علــى المســّرعات التــي تطلق العنــان للتوطين الذي من شــأنه 

تعزيــز تقــدم مصر فــي تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة.
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1. التزام الحكومة المصرية تجاه 
توطين التنمية

لطالما كانت مصر في طليعة االلتزام الدولية تجاه التنمية 
المستدامة ودعم االتجاه العالمي للتوطين. وقد حضرت مصر 

قمة األرض عام 1992 في ريو دي جانيرو وكانت واحدة 
من 16 دولة عربية التزمت بجدول األعمال المحلي للقرن 
21 27. وقد كان جدول األعمال المحلي للقرن 21 عبارة عن 
عملية طوعية تهدف إلى إنشاء سياسات وبرامج محلية 

لتحقيق التنمية المستدامة. وقد اقتضت تلك العملية أن تقوم 
الحكومات المحلية بالتشاور مع المجتمع المحلي واألقليات 

والشركات والمنظمات الصناعية، لتطوير الخطط والسياسات 
والبرامج البيئية المحلية. وقد اعتمدت مصر في عام 2002 

ملفها القطري الخاص بجدول األعمال المحلي للقرن 21 
لرصد التقدم المحرز في البالد وتتبع اإلجراءات الوطنية 

المتخذة وتسجيلها لتنفيذ جدول األعمال هذا. وعلى الرغم 
من كل األدلة السابقة التي تثبت التزام حكومة مصر القوي 

بجدول األعمال المحلي للقرن 21، ظلت مهمة التنمية المحلية 
المستدامة لفترة طويلة على عاتق المنظمات غير الحكومية 

ومشاريع المسؤولية المجتمعية للشركات.

ومن المنطلق ذاته، أظهرت مصر التزامها الدولي منذ إعالن 
خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقد وضعت ثالثة 

من تقارير االستعراض الوطني الطوعي في األعوام 2016 
و2018 و2021، مقدمة بذلك إثباتًا على التزامها وتقدمها 

والتحديات التي تواجهها. وقد التزمت مصر بالموعد المحدد 
لتقديم االستعراض الوطني الطوعي الخاص بها في عام 
2018، وشاركتها في هذا االلتزام ثمانية بلدان أخرى في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي البحرين واألردن 
ولبنان والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان 

واإلمارات العربية المتحدة. ولم تتمكن دول منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا االثنتي عشرة األخرى من تقديم 

االستعراض الوطني الطوعي الخاص بها في الموعد المقرر. 
عرض االستعراض المصري ما قدمته الحكومة المصرية 
لتحسين برامجها ومشاريعها المخصصة ألهداف التنمية 

المستدامة على المستوى المركزي. وقد أبرز استعراض 
عام 2018 نهج الدولة التشاركي تجاه األشخاص والمجتمع 

المدني، مع التركيز على أثر نهج االنسياب المتدرج 
على أهداف التنمية المستدامة. وأشارت الحكومة في 

االستعراض نفسه إلى استراتيجية التوطين التي ُترجمت 
بإنشاء وحدات للتنمية المستدامة وِفرق عمل في الوزارات 

المختلفة، وبإدماج توطين أهداف التنمية المستدامة في 
االستراتيجيات المتوسطة والطويلة األمد الخاصة ببعض 

الوزارات والكيانات28. وعلى الرغم من ذلك، لم ُيظهر التقرير 
أي التزامات أو إجراءات تم اتخاذها صراحة على مستوى 

المحافظات المحلية، األمر الذي يثير التساؤل بشأن فهم 
التوطين فهمًا صحيحًا في استعراض 2018.

إن تقديم مصر استعراضها الوطني الطوعي الثالث في 
عام 2021 جعلها واحدة من تسع دول فقط تقوم بذلك. 

ونظرًا إلجراءات الحكومة وإعالناتها األخيرة حول توطين 
أهداف التنمية المستدامة، احتوى االستعراض قسمًا كاماًل 
عن جهود حكومة مصر وتطلعاتها لتطبيق التوطين، كأحد 

عناصر البيئة التمكينية للسياسات اآليلة إلى تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة.

وعلى الرغم من عدم تقديم مصر ألي استعراض محلي 
طوعي يجسد االلتزام الفعلي الحاسم تجاه عملية توطين 
التنمية المستدامة، إال أنها شرعت في إصدار تقارير حول 

توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، 
وتقارير التنمية البشرية حول األثر على المستوى دون 

الوطني. وسوف تتيح مؤشرات التنمية البشرية المحلية 
رصد التقدم المحرز ومعدالت اإلنجاز المتعلقة بأهداف 

التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وقد أظهرت مصر التزامًا وطنيًا تجاه توطين هذه األهداف. 
ففي آذار/مارس 2015، أطلقت "رؤية مصر 2030" 

كاستراتيجية أساسية للتنمية. وتهدف هذه الرؤية إلى 
تعزيز تنمية مستدامة موحدة طويلة األمد كأساس لخطط 
التنمية على المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية. وقد 

تطرقت رؤية 2030 إلى تمكين اإلدارات المحلية من تحقيق 
حوكمة المؤسسات والمجتمع. وُتظهر االستراتيجية الوطنية 

للتنمية المستدامة دعمًا كبيرًا للتوطين، وتسهيل الحوار 
المؤسسي، والدعم الفني والتمويل للمجتمعات المحلية. 

ومع ذلك تحصر  هذه الرؤية تخطيط وتحديد مقاصد 
ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى المركزي 

الوطني. فلم تشمل الرؤية رسم خرائط أو تقدير تكاليف 
مرتبطة بالخطط المحلية. وبذلك، يمكن الجزم بالتزام الدولة 
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المصرية من الناحية القانونية تجاه توطين التنمية. ولكن 
ال يزال تعزيز أوجه التآزر بين الخطط المحلية والوطنية 

ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي األقسام 
التالية في هذا الفصل، ُتستخدم المراحل الثالث لمنطق 

التدخل لتقييم واقع توطين التنمية في مصر.

2. المرحلة األولى في منطق 
التدخل: تحديد األهداف المحلية 

للتنمية المستدامة
تعد األهداف المحلية ومؤشرات الرصد ضرورية لتوجيه 

األموال واالستثمارات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
على المستويات دون الوطنية. وقد قام المركز المصري لبحوث 

الرأي العام )بصيرة( بالمحاولة األولى لتحديد أهداف التنمية 
المستدامة على المستوى المحلي في عام 2018 29. وفي عام 

2020، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالشراكة 
مع مركز بصيرة وصندوق األمم المتحدة للسكان مشروع 

"توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات". 
وقد ركز هذا المشروع على تحديد كمّي للمقاصد والمؤشرات 
في كل محافظة بشكل يساعد على وضع الخطط واألولويات 

المناسبة لتحقيق هذه األهداف. وفي المرحلة الثانية، اختار 
المشروع خمس محافظات لعقد ورش عمل مع مسؤولي 

التخطيط والمتابعة فيها، عّرفتهم بأهداف التنمية المستدامة 
والمؤشرات والمقاصد الكمية لكل محافظة. وتال ذلك تغطية 

المرحلة الثالثة لباقي المحافظات. وقد حدد التقرير الصادر 
عن مشروع "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى 

المحافظات" مجموعة من المؤشرات المستهدفة، كما قدم 
بيانات عن الوضع الراهن لكل محافظة، وقّدر مقاصد عام 

2030 لكل منها. وتعد هذه الخطوة أساسية لتوطين أهداف 
التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، إذ تدرك بذلك كل 
محافظة األهداف المتوقعة منها بحلول عام 2030، مما يساعد 

على وضع خطط العمل المناسبة وتحديد الموارد الالزمة.

تبنى التقرير الذي نشره المشروع سيناريوهين في تقدير 
المقاصد والمؤشرات المحلية. يفترض السيناريو األول أن 

جميع المحافظات تتبع نفس معدل التغيير المستهدف على 
المستوى الوطني. بينما يفترض السيناريو الثاني حدًا مستهدفًا 

أدنى أو أعلى على مستوى المحافظات. وأي فائض يظهر في 

د حّد المؤشر  المحافظة ُيوّزع على المحافظات األخرى. وُيحدَّ
باستخدام الهدف المحلي الذي تم تحقيقه لدولة ذات هدف 

وطني مكتمل مساٍو للهدف الوطني المصري لعام 2030.

ويساعد السيناريو الثاني على تضييق الفجوة بين المحافظات، 
غير أنه يثير العديد من المخاوف حول مدى واقعية األهداف 
المحلية ودقتها. وقد لوحظ عدم اتساق المؤشرات المدروسة 

وعدد المحافظات المأخوذة في االعتبار، كما أنها ال تغطي 
جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بسبب محدودية 
توافر البيانات. ويتم شرح الحدود العليا والدنيا في المنهجية 

بناًء على إنجازات البلدان األخرى، على الرغم من اختالف 
سياقاتها ومساراتها التنموية. وُيظهر الجدوالن 1 و2 الواردان 

في المرفق 9 تقديرات مركز بصيرة ألهداف التنمية المستدامة 
على مستوى المحافظة بحلول عام 2030. وعلى الرغم من 

ذلك، يمكن اعتبار ذلك محاولة أولية رائدة من حيث المؤشرات 
السياقية التي ترتبط ارتباطًا جزئيًا بالخطوة األولى من تحليل 

منطق التدخل للتوطين التي تم عرضها آنفًا. وهي بال شك 
خطوة مبدئية يمكن تنقيحها مستقباًل للوصول إلى أهداف 
محلية موثوقة تتمتع بدرجة عالية من الدقة والمصداقية. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يزال هناك عنصران مهمان مفقودان 
في هذه المرحلة وهما: ملكية األهداف المحلية للتنمية 

المستدامة وخطط العمل المرتبطة بهذه األهداف.

3. المرحلة الثانية في منطق 
التدخل: حشد الموارد الموجهة نحو 

توطين أهداف التنمية المستدامة
يواصــل هــذا القســم من الفصــل متابعة تطبيــق منطق 

التدخــل لتنفيــذ التوطيــن مــن خالل تحديــد الموارد التي 
ُتحشــد من أجــل توطين أهــداف التنمية المســتدامة في 

مصــر. وتشــمل هذه الموارد اإلجــراءات والمدخالت التي 
يتــم توظيفهــا من أجــل التوطين.

)أ( اإلجراءات المتخذة من أجل توطين التنمية 
المستدامة

يمكن تحديد العديد من اإلجراءات والمبادرات التي اتخذتها 
الحكومة المصرية في الفترة األخيرة من أجل دعم توطين 
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التنمية وخدمته، والتي تركز على الهدف األول من أهداف 
التنمية المستدامة، ومنها مبادرة "حياة كريمة"، وخطط استثمار 

المحافظات والمواطنين، ومبادرات رأس المال البشري.

)1( مبادرة حياة كريمة

حياة كريمة هي إحدى المبادرات الحكومية لتسيير توطين 
التنمية بما يتماشى مع منطق التدخل الذي ناقشه الفصل آنفًا.

لقــد أطلــق الرئيــس عبــد الفتاح السيســي مبــادرة حياة 
كريمــة فــي 2 كانــون الثاني/ينايــر 2019، بهــدف تحســين 

مســتوى المعيشــة والخدمــات المقدمــة للمواطنيــن األكثــر 
احتياجــًا، خاصــة فــي القــرى. وبحلول عــام 2021، ُحّولت 
هــذه المبــادرة إلــى برنامج وطنــي متكامــل لتنميــة الريف 

المصــري والمناطــق الريفيــة. وتتبنــى تلــك المبــادرة 
السياســة القائمــة علــى األدلــة وتعتمــد نهجًا تشــاركيًا يشــمل 

الجهــات المعنيــة كافــة، تحــت قيــادة تتعــاون فيها وزارة 
التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة )الحكومــة المركزيــة( مــع 

مؤسســة حيــاة كريمــة. وهــي تعمــل بجهــود متكاملــة بين 
الحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص، 

وتخطــو خطــوات كبيــرة فــي معالجــة أهــداف التنمية 
المســتدامة علــى المســتوى المحلــي، مؤديــًة دور النــواة 

لعمليــة التوطيــن وللجهــود التــي تشــتد الحاجــة إليهــا لســد 
فجــوة التنميــة بيــن المحافظــات الريفيــة والحضريــة، 

وانتشــال معظــم القــرى الفقيــرة من دائــرة الفقر.

ينقســم برنامج حياة كريمة إلى ثالث مراحل اســتنادًا على 
احتياجــات القــرى الفقيرة التي أحصاهــا الجهاز المركزي 

للتعبئــة العامــة واإلحصاء. وقد اســتهدفت المرحلة األولى 
القــرى التــي يتجاوز معدل الفقر الســكاني فيها 70 في المائة، 
واســتهدفت المرحلــة الثانية القرى التــي يتراوح معدل الفقر 

فيهــا بيــن 50 و70 في المائة، وتســتهدف المرحلة الثالثة 
القــرى التــي يقــارب معدل الفقر فيها 50 فــي المائة. فضاًل عن 

معــدل الفقــر، تتضمن معايير تحديد القــرى األكثر احتياجًا 
ضعف الخدمات األساســية لشــبكات الصرف الصحي 

والميــاه، وانخفــاض معدل التعليم، وارتفــاع كثافة الصفوف 
المدرســية، ومدى االحتياج إلى خدمــات الرعاية الصحية 

المكثفــة وتدهور شــبكات الطرق. يركــز البرنامج على الهدف 
األول مــن أهداف التنمية المســتدامة، حيــث يتضمن تلبية 

االحتياجات المتعلقة بالخدمات األساســية من شــبكات 

الصــرف الصحي والمياه والتعليــم والخدمات الصحية 
لتوفيــر احتياجات الرعايــة الصحية ومعالجة األوضاع 

المتردية لشــبكات الطرق.

وقد أشادت منصة األمم المتحدة للشراكة بمبادرة حياة 
كريمة نظرًا لجهوده الدؤوبة في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة من خالل استهداف سد احتياجات المواطنين 
على المستوى المحلي. ولقد استوفى هذا البرنامج معايير 

المنصة باستناده إلى معايير محددة وقابلة للقياس التحقيق، 
وقائمة على الموارد، ومحددة زمنيًا، ومرتبطة ببذل الجهود 

لتوطين أهداف التنمية. وتقوم هذه المبادرة على أربع ركائز: 
)1( تحسين مستويات المعيشة، )2( االستثمار في رأس 

المال البشري وتطوير خدمات البنية التحتية، )3( رفع جودة 
خدمات التنمية البشرية، و)4( التنمية االقتصادية.

)2( الخطة الجديدة للمحافظات وخطة استثمار المواطن

وضعــت الحكومة خطتين: خطــة المحافظات، وخطة 
اســتثمار المواطــن التــي أطلقت في عام 2020 30. وتمثل 
كلتــا الخطتيــن جهودًا دؤوبة في اتجــاه التوطين. وُتْبِلغ 
خطــة المحافظــات كل محافظة بالفجوة بين مســتواها 

المحلي الحالي بالنســبة ألهداف التنمية المســتدامة 
وغاياتهــا المحلية، المســتمدة مــن الغاية الوطنية الواردة 

في االســتعراض الوطني الطوعي. وتســلط خطة استثمار 
المواطن الضوء على الســمات الرئيســية لخطة التنمية 

المســتدامة للســنة المالية على المســتوى الوطني. وعالوة 
علــى ذلك، تحدد هذه الخطة المؤشــرات االقتصادية 

األساســية لــكل محافظة، كما تنعكس فــي الناتج المحلي 
اإلجمالــي ومعــدل النمو ومعــدل البطالة. باإلضافة إلى ذلك، 

تحــدد الخطــة أيضًا حصة المحافظة من االســتثمارات العامة 
وتوزيعها حســب القطاعات، وعدد المشــاريع المخصصة 

فــي الســنة المالية. ويوضح تحديد مقاصــد أهداف التنمية 
المســتدامة في المحافظــات التخطيط الفعال الذي 

يضمــن ضرورة أن تعكس مخصصــات الميزانية أولويات 
المجتمعــات المحليــة. ويخلق التعاون المشــترك بين الجهات 

المعنيــة )كالحكومــات المحليــة والمجتمعات المحلية 
والمجتمع المدني والشــركات والشــباب( فرصًا أفضل 

لتمويــل المجتمعــات المحلية، كما أنه يطلــق العنان لإلمكانات 
قة ألهداف التنمية المســتدامة. المحليــة المحقِّ
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اإلطار 6. حياة كريمة – أحد أهم البرامج التنموية في تاريخ مصر الحديث للقضاء على الفقر

يهتم هذا البرنامج في المقام األول بالقرى األشد فقرًا، ويهدف إلى القضاء على الفقر وتقليص فجوات التنمية بين 
المحافظات الريفية والحضرية من خالل توجيه الموارد على المستوى المحلي حسب االحتياجات المحلية.

يغطي البرنامج أكثر من 4,500 قرية و175 مركزًا و20 محافظة، وبذلك فإنه يخدم حوالي 58 في المائة من السكان 
بميزانية إجمالية مقدارها 700 مليار جنيه مصري )حوالي 44.5 مليار دوالر( لتحقيق التنمية الشاملة للقرى وتقليص 

الفجوة بين األرياف والمدن.

تشمل خطة المرحلة األولى للبرنامج 52 مركزًا، فتطال 1,400 قرية 10,000 ناخب، بتخصيص مقداره 260 مليار جنيه 
مصري )حوالي 16.5 مليار دوالر(، وتعتزم استهداف المراكز المتبقية وعددها 123 مركزًا في المرحلة الالحقة. وقد 

تم بالفعل االنتهاء من المرحلة األولى التي تم تخصيص حوالي 103 مليار جنيه لتنفيذها ولتوفير المرافق والخدمات 
الصحية والتعليمية، واألنشطة الرياضية والثقافية في حوالي 277 قرية يتجاوز معدل الفقر فيها 70 في المائة. وقد 

بلغ إجمالي عدد المنتفعين بخدماتها 4.5 مليون شخص. وتستهدف المرحلة الثانية 50 مركزًا على مستوى الجمهورية، 
فتطال 1,381 قرية. ومن المتوقع استهداف القرى المتبقية خالل العامين المقبلين.

حجم الجهود المرتبطة ببرنامج حياة كريمة والموجهة إلى ريف مصر غير مسبوق. ويتضمن هذا البرنامج إطالق 
مؤشرات لقياس نوعية الحياة في القرى، ويتبع النهج التشاركي في التخطيط والتمويل. ودعمًا لهذه الجهود، أطلقت 
وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية مؤخرًا بوابة إلكترونية لربط المؤشرات اإلحصائية بالتخطيط التشاركي لتنمية 

القرى، بعد تحديد احتياجات المواطنين وآرائهم وأولوياتهم. وتسرد هذه البوابة المشاريع والتدخالت وتربطها 
بالمؤشرات. ومن المقرر أن يقترن البرنامج بتحسين قدرة الحكومات المحلية الرسمية على التخطيط والتمويل وتقديم 

الخدمات المحلية الحيوية للبالد لتكون على مسار سريع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: المؤلفة.

)3( مبادرات رأس المال البشري

تركــز العديــد مــن المبادرات التــي اتخذتهــا الحكومة على 
تنميــة مــوارد رأس المال البشــري، ممــا يســهم بفعالية في 
توطيــن التنميــة، وهــو ما تؤيــده المرحلة الثانيــة من نهج 

التدخــل. فمبــادرة األكاديميــة الوطنيــة للتدريب تدعم 
الموظفيــن اإلدارييــن فــي المجتمعــات المحلية لرفع مســتوى 
أدائهــم مــن خالل منحهــم تدريبــًا مخصصًا يقوم علــى عملية 

انتقــاء تنافســية. كمــا قدمــت األكاديمية الوطنيــة للتدريب 
أيضــًا خالل الســنوات األربــع الماضية برنامجــًا مدته عام 
واحــد مخصصــًا لرفع قدرات الشــباب. عــالوة على ذلك، 

يعمــل البرنامــج الرئاســي لتأهيــل الشــباب للقيادة علــى تأهيل 
األفــراد ذوي الكفــاءات وضخهــم في شــرايين القطاعين 

العــام والخــاص ورفع كفــاءة العاملين فــي القطاعات 
المختلفــة وتحســين أدائهــم في القطــاع اإلداري للدولة. 

كمــا واصلــت الحكومة أيضــًا دعم خريجي هــذا البرنامج 

وتمكينهــم علــى المســتوى المحلــي من خالل األدوات 
والقطاعــات المختلفــة. فعلــى ســبيل المثال، قــام مجلس 

الــوزراء فــي مصر في عــام 2019 بتعيين مجموعــة منهم 
كنــواب محافــظ، ملحقــًا كاًل بمحافظة مســقط رأســه. وعلى 

مســتوى أعلى من مبادرات رأس المال البشــري، أنشــأت 
وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة في مصــر نظامًا 

لقيــاس أداء الجهــاز اإلداري للدولــة على مســتوى المحافظة، 
مــن خالل مؤشــرات األداء الرئيســية النوعيــة والكمية، في 

مراحــل التخطيــط والرصــد والتقييم.

)ب( حشد المدخالت المالية من أجل توطين 
التنمية المستدامة

يمكننا تحديد العديد من الموارد المالية التي تم حشدها 
لدعم جهود توطين التنمية في مصر، ومنها تحويالت 

الحكومة المركزية، واالستثمار الحكومي في أهداف التنمية 
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تمويل التنمية المستدامة في مصر

المستدامة على مستوى المحافظات )راجع الفصل السادس 
وصيغة التمويل(، والدعم باإلعانات، والمنح، والمزايا 

االجتماعية )راجع الفصل الرابع حول برنامجي »تكافل« 
و«كرامة«(، والمشاريع المصرية الضخمة.

)1( تحويالت الحكومة المركزية: ميزانية الحكومة المخصصة 
لإلدارة المحلية

تــؤدي موازنــة الدولــة دورًا أساســيًا فــي جوهــر عمليــة 
التنميــة المســتدامة، باعتبارهــا األداة االقتصاديــة األقــوى 

للحكومــة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات شــعبها. ويعتمــد 
األداء الوطنــي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

علــى الميزانيــة المخصصــة إذ إن السياســة العامــة األكثــر 
شــمواًل لــن يكــون لهــا تأثيــر قــوي فــي تحقيــق الهــدف ذي 
الصلــة إال إذا توافقــت مــع مــا يكفــي مــن المــوارد العامــة 

لضمــان تنفيذهــا الفعــال.

يشــير هيــكل اإلنفــاق الحكومــي إلــى المســتوى المحقــق 
مــن الالمركزيــة )الماليــة(، ألن قياســه يتــم بشــكل عــام 

باســتخدام نســبة اإليــرادات المحليــة إلــى إجمالــي 
اإليــرادات العامــة و/أو نســبة اإلنفــاق المحلــي إلــى 

إجمالــي اإلنفــاق العــام. وتوضــح اإلحصــاءات الدوليــة 
أن البلــدان المتقدمــة تتمتــع فــي المتوســط بمســتوى 

مــن الالمركزيــة أعلــى منــه فــي البلــدان الناميــة31. يمكــن 
تقســيم اإلنفــاق فــي موازنــة الدولــة المصريــة إلــى ثالثــة 

مكونــات رئيســية.

الجهــاز اإلداري يتكــون مــن 34 وزارة وهيئــة ســيادية. أمــا 
الهيئــات الخدميــة التابعــة للــوزارات فيبلــغ عددهــا حوالــي 
161 هيئــة. وأمــا اإلدارة المحليــة فتتكــون مــن 27 مكتــب 

محافظــة ومديريــات الخدمــات.

وبحســب وزارة الماليــة، تعــادل موازنــة الســنة الماليــة 
2021/2020 1.713 تريليــون جنيــه كمــا هــو مبيــن فــي 

الشــكل 148. وقــد ُخّصــص مبلــغ 1.327 تريليــون جنيــه 
للجهــاز اإلداري للحكومــة المركزيــة، بنســبة 77 فــي المائــة 
مــن إجمالــي الموازنــة، وقامــت الهيئــات الخدميــة بتوزيــع 

مبلــغ 214.9 مليــار جنيــه، بنســبة 13 فــي المائــة. وفــي 
المقابــل، ُخّصــص 171.6 مليــار جنيــه لــإلدارة المحليــة، 

بنســبة 10 فــي المائــة مــن هــذه الميزانيــة32.

ولكي نضع هذا األمر في ســياقه، تجدر اإلشــارة إلى أن 
اإلنفــاق الحكومــي دون الوطني فــي دول منظمة التعاون 

االقتصــادي والتنميــة مّثل 16.2 في المائة مــن الناتج المحلي 
اإلجمالــي و40.4 فــي المائة مــن إجمالي اإلنفاق العام في 
عــام 2016. يمّثــل هذا االنفاق 19.2 فــي المائة من الناتج 

المحلــي اإلجمالــي و50.0 فــي المائة من اإلنفاق العام33. وإن 
أخذنا دولة أخرى مركزية نســبيًا مثل ســلوفينيا، لوجدنا أن 

إنفــاق الحكومــة المحليــة )البلديات( في عام 2019 قد بلغ 
23 فــي المائــة من إجمالي اإلنفاق العام، والباقي شــّكل إنفاق 

الحكومــة المركزيــة34. وعلى ذلك ُتعد نســبة مخصصات 
اإلدارة المحليــة مــن الموازنة العامة فــي مصر عند الحد 

األدنى من ســلم اإلنفاق.

ونتيجة للنظام الشديد المركزية في مصر، البيانات على 
مستوى المحافظات المحلية نادرة نسبيًا، كما أن توزيع 

بيانات الموازنة على مستوى المحافظات غير متوفر. 
وُتظِهر ميزانية اإلدارة المحلية )الشكل 149( أن جزءًا كبيرًا 

من ميزانية كل محافظة يذهب إلى أجور القطاع العام، 
ر بـ 75.3 في المائة. وقد تدّنى نصيب المحافظات من  وُيقدَّ

االستثمارات عن نسبة 13 في المائة من موازنة 2021/2020، 
وهي االستثمارات المحلية التي تضطلع بها المحافظات 

المحلية والتي يمكن توجيهها نحو تحسين الخدمات العامة 
مثل التعليم والصحة والمرافق، وهي ُتعد ضرورية لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة35.

جزء كبير من ميزانية كل محافظة يذهب
ر بـ  إلى أجور القطاع العام، وُيقدَّ

75.3%
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الشكل 148. موازنة الحكومة في مصر 2021/2020

214,895.7
الهيئات الخدمية

13% 1,326,633.9
الجهاز اإلداري

77%

171,648.3
اإلدارة المحلية

10%

  .Ministry of Finance, Egypt )2020(. National Budget FY 2021/2020. Cairo :المصدر

في حين يعكس هذا اإلنفاق العام مستوى المركزية والجهود 

الضرورية لتحقيق التوطين، إال أنه ال يعكس كافة مناحي 

اإلنفاق على أهداف التنمية المستدامة على المستوى 

المحلي. فعلى سبيل المثال، تناول جزء كبير من الفصل 

السادس المخصص للجهاز اإلداري للحكومة المركزية 

وهيئات الخدمة العامة، المشاريع الرأسمالية التي تدعم 

اإلدارة المحلية36. تخصيص الميزانية بكاملها للحكومة 

المركزية والوزارات يخدم بشكل أساسي أهداف التنمية 

المستدامة أيضًا، وإن كان ذلك على المستوى الوطني وليس 

على مستوى المحافظات. إن المستحقات التي ينص عليها 

الدستور المصري تهدف إلى تعزيز تمويل الخدمات الصحية 

والتعليمية في جميع مراحلها، ودعم البحث العلمي، وهي 

تدعم توفير الموارد المالية الالزمة لعملية التنمية. وتنص 

المادة 18 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة 

من اإلنفاق الحكومي للصحة ال تقل عن 3 في المائة من 

الناتج القومي اإلجمالي. كما تنص المواد 19 و21 و23 على 

التزام الدولة بتخصيص ما ال يقل عن 4 في المائة من الناتج 

القومي اإلجمالي للتعليم، وما ال يقل عن 2 في المائة من 

الناتج القومي اإلجمالي للتعليم العالي، وما ال يقل عن 1 في 

المائة للبحث العلمي. ونظرًا إلى أهمية التعليم والخدمات 
الصحية، فالمستحقات الدستورية تعّبد الطريق أمام الحكومة 

المصرية للتوسع في ضخ المزيد من المخصصات في هذه 
المجاالت ورفع المؤشرات ذات الصلة على المستوى المحلي.

)2( االستثمار الحكومي الموجه نحو أهداف التنمية 
المستدامة على مستوى المحافظات

مــن خــالل تحليل اإلنفــاق العام على أهــداف التنمية 
المســتدامة فــي مصــر، يتضح أن الدولــة المصرية قد 

اختــارت أن تتعامــل مع أهــداف التنمية المســتدامة من 
خــالل اإلنفــاق المركــزي، إذ أّن جزءًا ضئياًل فقــط من توزيع 
ميزانيــة اإلدارة المحليــة يذهب إلــى االســتثمارات المحلية. 

وبالتالــي، القــدر الــذي يحققــه اإلنفاق المركزي فــي تلبية 
االحتياجــات المحليــة أمر بالــغ األهميــة لتحقيق أهداف 

التنميــة المســتدامة. وثمــة خطوتــان رئيســيتان لتقدير 
اإلنفــاق العــام على أهــداف التنمية المســتدامة. األولى هي 

تحديــد قطاعــات وأشــكال اإلنفاق العــام التي يمكــن اعتبارها 
مرتبطــة بأهــداف التنميــة المســتدامة. والثانية هــي تحديد 

مصــادر البيانــات ذات الصلة.
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الشكل 149. توزيع ميزانية اإلدارة المحلية )2021/2020(
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وبالنظر إلى النفقات العامة لموازنة الحكومة في مصر، 
يالحظ أن اإلنفاق الحكومي موّجه نحو ستة أبواب تحددها 

وزارة المالية هي: )1( أجور ومكافآت الموظفين، )2( شراء 
السلع والخدمات، )3( الفوائد، )4( الدعم والمنح والمزايا 
االجتماعية، )5( النفقات األخرى، )6( شراء األصول غير 

المالية )االستثمارات(. وثمة بابان لهما أكبر تأثير على 
أهداف التنمية المستدامة وهما الباب الرابع: الدعم والمنح 

والمزايا االجتماعية، والباب السادس: شراء األصول غير 
المالية )االستثمارات(. وبالتالي، يركز التحليل على الباب 

السادس في هذا القسم، وعلى الباب الرابع في القسم التالي.

بلغ إجمالي االستثمارات الحكومية في الباب السادس 273 
مليار جنيه في موازنة عام 2021/2020 37. ويوضح الشكل 

150 أن المحافظتين الحضريتين اللتين حصلتا على أكبر 
قدر من التمويل من االستثمار الحكومي هما محافظة 

القاهرة بحصولها على 11 في المائة، تلتها محافظة الجيزة 
بحصولها على 7 في المائة من المبلغ اإلجمالي.

د أي  ووفقًا لهيكل التسلسل الهرمي لنظام الموازنة، ُيحدَّ
احتياج أو طلب إنفاق عند أدنى مستوى يجب تمريره من 
القرية إلى المديرية ثم إلى مستوى المحافظة قبل إدراجه 

في طلب الميزانية. وفي نهاية المطاف، يتم تحديد أسقف 
الميزانية والطلبات المقدمة من مديريات المحافظات عن 

طريق وزارة المالية، وتتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء 
والبرلمان كجزء من عملية الميزانية السنوية38. وبحسب 

القانون رقم 70/1973 بشأن إعداد الخطة ومتابعة تنفيذها، 
وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية هي الجهة المعنية 

بتنظيم عملية التخطيط االقتصادي واالجتماعي ودعمه. 
وبذلك تكون هذه الوزارة هي المسؤولة عن توزيع موازنة 
تحت الباب السادس على مستوى المحافظات والوزارات.

وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، تخدم 
استثمارات الباب السادس بشكل أساسي أهداف التنمية 

المستدامة ضمن ثالث فئات: )1( البنية التحتية الرئيسية 
و)2( التنمية البشرية و)3( التخطيط اإلقليمي. وعلى ذلك، 
يمكن لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تيسير توطين 

التنمية وتوفير الدعم لبرامج وخطط التنمية من أجل 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي 

التي تم تحديدها مسبقًا في منطق التدخل. ويمكن أن يتم 
ذلك من خالل التخصيص الفعال واألمثل لموارد االستثمار 

تبعًا لالحتياجات المحلية وأولويات المحافظات. ولطالما 
اعتمدت طلبات االستثمارات المدرجة في الباب السادس من 
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الميزانية بشكل أساسي على مطالبات المحافظ أو الوزير، 
ومهاراته في التفاوض، والوعي بشأن احتياجات المحافظة 

وقدراتها. ولم ُتسفر هذه الطريقة إال عن تحقيق القليل 
في مجال التخفيف من حدة الفقر في المناطق الفقيرة، 

وتقليص فجوات التنمية بين المحافظات.

وانطالقًا من التزام الحكومة المصرية بتوطين التنمية، 
تواصل وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية سعيها في 

اآلونة األخيرة من أجل وضع صيغة للتمويل في مصر للتأكد 
من أن مخصصات الميزانية تعكس أولويات المجتمعات 

المحلية. وفي لجنة وضع المعايير الالزمة لتوزيع استثمارات 
التنمية المحلية، ُوضعت معادلة تمويل لتوزيع االستثمارات 
على 27 محافظة. وتضمن هذه المعادلة ضرورة أن تعكس 
مخصصات الميزانية أولويات المجتمعات المحلية. وهذه 

الصيغة هي خطوة نحو الالمركزية المالية، وهي تراعي 

السمة الرئيسية لمفهوم مبدأ "التمويالت تبعًا للمهام"39. 
وتأخذ صيغة التمويل في االعتبار العديد من المتغيرات 

التي تحددها لجنة وضع المعايير لتعكس وضع المحافظة 
التنموي، وهي:

متوسط نصيب المحافظة من إجمالي استثمارات الخزانة 	 
الموجهة نحو برامج التنمية المحلية )كنسبة مئوية(40.

حصة سكان المحافظة من أصل حصة مجموع سكان 	 
الدولة.

معدل الفقر في المحافظة.	 
موقع المحافظة )محافظة حدودية أم غير حدودية(.	 

ويبّين الشكل 151 تغيرًا كبيرًا في مقدار وتوزيع التمويل تحت 
الباب السادس والموجه نحو 27 محافظة بعد استحداث صيغة 

التمويل )والذي تعكسه ميزانية 2021/2020(.

الشكل 150. حصة المحافظات المحلية من االستثمارات الحكومية المعدلة )2021/2020(
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)3( الدعم والمنح والمزايا االجتماعية

ُقّدرت حصة الباب الرابع من الموازنة الحكومية المخصصة 
للدعم باإلعانات والمنح والمزايا االجتماعية بمبلغ 326 مليار 

جنيه في موازنة السنة المالية 2021/2020. ورغم عدم 
نشر بيانات توزيع هذا المبلغ على مستوى المحافظات، 18 
في المائة منه بقيمة 57.9 مليار جنيه مخصصة لبرنامجي 

»تكافل« و«كرامة«، وهي موّزعة على مستوى المحافظات 
وتشكل جزءًا من الموارد المخصصة على المستوى المحلي. 

يقوم البرنامجان بإجراء تحويالت نقدية مشروطة وغير 
مشروطة كأحد أهم استثمارات تنمية رأس المال البشري في 
مصر ال سيما أنه يخدم العديد من أهداف التنمية المستدامة 

وأبرزها الهدف األول. وبني البرنامجان على أساس أن 
االستثمار في األشخاص من خالل التغذية والرعاية الصحية 
وجودة التعليم والوظائف والمهارات هو المفتاح إلنهاء الفقر 

المدقع وخلق مجتمعات أكثر شمولية. ويظهر الشكل 152، 
من خالل تحليل متوسط نصيب الفرد من البرنامجين على 

مستوى المحافظات، أن محافظات الصعيد التي تعاني أعلى 
معدالت الفقر تحصل على أكبر دعم للفرد من هذا البرنامج.

)4( المشاريع الضخمة الموجهة نحو توطين أهداف التنمية 
المستدامة

يشير مصطلح "المشروع الضخم" إلى مشروع على مستوى 
كبير من الطموح والحجم ومشاركة الجهات الفاعلة وزمن 

التنفيذ والتعقيد والتأثيرات. واالستثمار في مشاريع البنية 
التحتية الضخمة يخلق فرص العمل ويدعمها، ويستفيد من 
العديد من المدخالت المحلية المتعلقة بالواردات، ويحسن 
اإلنتاجية والقدرة التنافسية، ويزود المستهلكين بخدمات 

عالية الجودة، ويحسن البيئة باستخدام المواد الصديقة للبيئة. 
وثمة أربعة "عناصر سامية" تحفز االستثمار في المشاريع 

 ،)Flyvbjerg )2014(( الضخمة. فوفقًا لدراسة فلوبيرغ
العنصر السامي األول هو تكنولوجي، يتمّثل في الحماسة التي 

يشعر بها المهندسون والفنيون عندما يتجاوزون كل الحدود 
سعيًا إلى تحقيق ما هو ممكن من أنواع المشاريع "األطول-

األعلى-األسرع"41. والعنصر السامي الثاني هو سياسي، 
يتمثل في النشوة التي يختبرها السياسيون عندما يشيدون 

تواصل وزارة التخطيط والتنمية 
االقتصادية سعيها من أجل وضع 

صيغة للتمويل في مصر للتأكد 
من أن مخصصات الميزانية تعكس 

أولويات المجتمعات المحلية.
الشكل 151. التوزيع الحكومي لالستثمارات تحت الباب السادس قبل وبعد صيغة التمويل، بمليارات الجنيهات المصرية
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نصبًا يخلد ذكراهم والقضايا التي يتبنونها، وعندما يظهرون 
أمام الجمهور ووسائل اإلعالم. والعنصر السامي الثالث 

هو اقتصادي، يتمثل في البهجة التي تغمر رجال األعمال 
والنقابات العمالية من جراء جني الكثير من األموال وإتاحة 

الوظائف عبر المشاريع الضخمة، بما في ذلك األموال التي 
يحققونها للمقاولين والعاملين في البناء والنقل واالستشاريين 

والمصرفيين والمستثمرين وُماّلك األراضي والمحامين 
والمتعهدين. والعنصر السامي الرابع هو جمالي، يتمثل في 

المتعة التي يشعر بها المصممون ومحبو التصميم الراقي عند 
تشييد واستخدام شيء مادي ضخم، إبداعي، مهيب. ووفقًا 

 ،)Sankaran and others )2020(( لدراسة سانكاران وآخرين
يمكن أن تكون المشاريع الضخمة أداة تنمية مستدامة إذا 
دخلت فيها "العناصر السامية المستدامة"42. فهذه العناصر 

من شأنها أن ُتنجز مشاريع ضخمة تتماشى مع أهداف 
التنمية المستدامة للحكومة. وفي حالة ربط العناصر السامية 

المستدامة بالتوطين، يتحقق التأثير األمثل الخاص بتسريع 
أهداف التنمية المستدامة للمساعدة في الوصول إلى المقاصد 

وتحقيق االستفادة الواسعة النطاق.

ومنذ عام 2015، شرعت الحكومة المصرية في العديد 
من المشاريع الوطنية الضخمة التي تهدف إلى تعزيز 

القدرة التنافسية لالقتصاد، وخلق فرص العمل، وجذب 
االستثمارات الخاصة األجنبية والمحلية، مع دفع النمو في 

القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل والبنية التحتية، 

والبناء والتشييد، والسياحة، واالتصاالت السلكية 
والالسلكية، والطاقة المتجددة، وتطوير قناة السويس.

ووفقًا لخطة استثمار المشاريع القومية لعام 2021/2020 
الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، تمتلك 
مصر حاليًا 25 مشروعًا ضخمًا بميزانية إجمالية تبلغ 163 

مليار جنيه مصري43.

ويركز تحليلنا للمشاريع الضخمة في المحافظات على 21 
مشروعًا من أصل 25، يرتبط بتوزيع جغرافي دقيق. وفي 

حالة عدم وجود تفاصيل عن حصص المحافظات من 
االستثمارات، يتم افتراض توزيع حصة االستثمار بالتساوي 

بين المحافظات المستهدفة.

يظهر الشكل 153 تفاوت توزيع استثمارات المشاريع الضخمة، 
إذ تحظى بعض المحافظات بمشاريع ذات قيمة أعلى من 

غيرها، وتعد منطقة القاهرة الكبرى المستفيد األول وتحظى 
القاهرة بالحصة األكبر، بمبلغ يصل إلى 28.4 مليار جنيه.

ومن منظور توطين التنمية، المشاريع الضخمة المحددة 
الموقع والتي تستفيد من الميزة النسبية للمحافظات لها 

التأثير األكثر امتدادًا. وبالتالي، يمكن تقسيم المشاريع 
الضخمة في مصر إلى نوعين. فالمشاريع الضخمة الرئيسية 
المنتشرة في معظم المحافظات تهتم بإنشاء البنية التحتية 

الشكل 152. حصة الفرد من التحويالت المالية لبرنامجي »تكافل« و«كرامة« على المستوى المحلي
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للبالد، ومن األمثلة عليها المشروع القومي لإلسكان 
االجتماعي وشبكة الطرق القومية. أما النوع الثاني فيتعلق 

بالمشاريع الخاصة بمواقع معينة مثل مدن الجيل الرابع، 
والتنمية المحلية في صعيد مصر )سوهاج وقنا(، ومتحف 

الحضارة، ومدينة األثاث بدمياط. وتعمل هذه المشاريع 
على تطبيق خطة ذي طابع محلي أكثر، نوعًا ما، لتنمية 

المحافظات. وتمثل المشاريع الخاصة المحددة الموقع 30 
في المائة من الميزانية اإلجمالية للمشاريع الضخمة، وتؤدي 

دورًا بارزًا في تطوير المناطق المستهدفة. وتركز المشاريع 
الضخمة على أهداف محددة للتنمية المستدامة، كما هو 

مبّين في الشكل 154. ولهذا السبب، من شأن إدخال العناصر 
السامية المستدامة على المشاريع الضخمة المساهمة في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

4. المرحلة الثالثة في منطق 
التدخل: التأثير على أهداف التنمية 

المستدامة في المحافظات
يواصــل هذا القســم اســتخدام منطق التدخــل للنظر في 

الوضــع الحالــي للمؤشــرات لقياس "األثــر" الناتج عن 

المرحلتيــن اآلنفتيــن علــى مخرجات أهــداف التنمية 
المســتدامة علــى مســتوى المحافظات. ويركز هذا القســم 

علــى الهــدف األول من أهــداف التنمية المســتدامة، ألنه 
المحــور الرئيســي لخطــط مصــر وبرامجها الحاليــة. ويحظى 

الهــدف األول بمــوارد ماليــة هامة، موجهة إليه بشــكل 
رئيســي من خــالل مبادرة حيــاة كريمة الرئاســية، وبرنامجي 

ن هذه الموارد مباشــرة في  »تكافــل« و«كرامــة«. وُتَضمَّ
صيغــة التمويــل التــي تم وضعهــا للتعامل مع االســتثمارات 
الحكوميــة فــي المحافظــات. ويجــري قياس الهدف األول 

مــن أهــداف التنميــة المســتدامة عالميًا من خالل اثني عشــر 
مؤشــرًا، وتقــدم مصر تقريــرًا عن اثنين من هذه المؤشــرات. 
فــي تقريــر االســتعراض الوطني الطوعــي لعام 2021، ُعرض 

مــدى التقــدم المحــرز في الهدف 1 من خالل عــدة عناصر 
هــي: )1( نســبة الســكان الذين يعيشــون تحت خــط الفقر 

المدقــع، )2( نســبة الســكان الذين يعيشــون تحت خــط الفقر 
الوطنــي، )3( نســبة الســكان المشــمولين بأنظمــة الحماية 
االجتماعيــة )تكافــل وكرامة(، )4( نســبة الســكان الذين 

يعيشــون في أســر لديهــا إمكانية الوصول إلــى الخدمات 
األساســية )الكهربــاء والميــاه النظيفة والصــرف الصحي(، 

)5( نســبة إجمالــي اإلنفــاق الحكومي علــى الخدمات 
األساســية )الصحــة والتعليم والخدمات األساســية(. 

الشكل 153. االستثمارات في المشاريع الضخمة بحسب المحافظة، بمليارات الجنيهات المصرية، 2021/2020
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ولتحليــل تأثيــر اإلجــراءات المتخذة والمــوارد المخصصة 
علــى مؤشــرات المســتوى المحلي، يركز هــذا الجزء على 
أداء المحافظــة فيمــا يتعلق بمؤشــر نســبة الســكان الذين 

يعيشــون تحــت خط الفقــر الوطني44. وهو المؤشــر الخاص 
بالهــدف الــذي أعلنتــه مصر والمتعلــق بخفض مســتوى الفقر 

بمقــدار النصــف بيــن عامــي 2016 و2030. ويعتبر معدل 
ر، يعكــس فعالية كافة السياســات  الفقــر بمثابــة مؤشــر مؤخَّ

الرئيســية للحكومــة التــي تؤثر مباشــرة علــى تقّدم معدل 
الفقــر فــي كل محافظة.

وُتظهــر معــدالت الفقر المحســوبة اســتنادًا إلى مســح األســرة 
والدخــل واإلنفــاق واالســتهالك ارتفاعــًا في معــدل الفقر 
الوطنــي مــن 27.8 فــي المائة فــي عام 2015 إلى 32.5 

فــي المائــة في عــام 2017. ويبّين الشــكالن 152 و153 
معــدالت الفقــر فــي عامــي 2015 و2017 فــي 22 محافظة، 
إذ ســجلت محافظــة بورســعيد أدنــى معــدل للفقــر فــي حين 

ســجلت محافظــة أســيوط أعلــى معــدل للفقر فــي هذين 
العاميــن. وكان نطــاق معــدل الفقــر متماثــاًل تقريبــًا في 

جميــع المحافظــات. وقــد تدنــى تبايــن معــدل الفقــر في عام 
2017 )285( عمــا كان عليــه فــي عــام 2015 )353(. وبدت 
المحافظــات أكثــر توزيعــًا فــي دائــرة الفقر األدنــى في عام 
2015، بينمــا توزعــت بشــكل أكبــر حــول النطاق المتوســط 

فــي عــام 2017. وهذا يشــير إلــى حدوث ارتفاع فــي معدل 
الفقــر، إذ انتقلــت المزيــد مــن المحافظــات مــن دائــرة الفقر 

األدنــى إلــى دائرة الفقــر المتوســط. وعالوة على ذلــك، ظلت 
محافظــات صعيــد مصــر فــي دائرة الفقــر األعلى.

الشكل 154. المشاريع الضخمة وأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات
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الشكل 155. الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المحلية – النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون 
تحت خط الفقر الوطني )2016/2015(
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دائرة مستويات
معدل الفقر األعلى 

المصدر: المؤلفة، باالستناد إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر.

الشكل 156. الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المحلية – النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون 
تحت خط الفقر الوطني )2018/2017(
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المصدر: المؤلفة، باالستناد إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر.

يوضح الشكل 157 تغير معدل الفقر على مستوى المحافظات 
من عام 2015 إلى عام 2017. وقد لوحظ تحسن وضع ثماني 

محافظات هي: دمياط وكفر الشيخ والغربية وبني سويف 
والفيوم وسوهاج وقنا وأسوان. وكان أبرز وأهم تحسن هو 

الذي شهدته محافظة قنا، حيث انخفض معدل الفقر فيها 
بمقدار 16.6 نقطة مئوية. بينما شهدت بقية المحافظات زيادة 

في معدل الفقر. وأسوأ وضع هو وضع البحيرة حيث ارتفع 
الفقر بنسبة 24 نقطة مئوية، من 23.7 في المائة في عام 2015 

إلى 47.7 في المائة في عام 2017. وسجلت المحافظات 
الحدودية الطرفية نسبة صادمة، مقدارها 51.5 في المائة من 
معدل الفقر الوطني لعام 2017 45. ومع ذلك، فإن تغير الوضع 
في هذه المحافظات ال يزال غير واضح بسبب البيانات غير 
الكاملة. وال تتوافر بيانات متاحة لمقارنة معدالت الفقر في 

المحافظات الحدودية الطرفية في عام 2015، كما أن مقاصد 
أهداف التنمية المستدامة المحلية الخاصة بهذه المحافظات 

غير موجودة في تقديرات تقرير "بصيرة" أيضًا.
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 الشكل 157. النسبة المئوية للتغير في معدل الفقر )الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة( 
على مستوى المحافظات، )2017/2015(
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المصدر: المؤلفة، باالستناد إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر.

 الشكل 158. الهدف 1 – الفجوة بين معدل الفقر الفعلي لعام 2017 والمعدل المستهدف لعام 2030، محسوبة 
على مستوى المحافظات
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17.3

معدل الفقر
لعام 2018/2017 (النسبة المئوية)

السينا��و الثاني للهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة
بحلول 2030 (النسبة المئوية) 

المصدر: المؤلفة، باالستناد إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر.

يركــز التدخــل الحكومــي االســتثماري مــن خــالل صيغة 
التمويــل علــى المحافظــات ذات معــدالت الفقــر األعلــى. 

ويرجــع اعتمــاد مثــل هــذا النهج إلــى ســببين: الهدف 
المتمثــل فــي عــدم تخلــف أحــد عــن الركــب التنموي، وواقع 

أن اإلنفــاق علــى المحافظــات ذات معــدالت الفقــر المرتفعــة 
يحقــق عائــدًا أعلــى، ممــا ُيترجــم إلــى معدل فقر أدنــى على 
المســتوى الوطنــي، كمــا هــو واضــح بشــكل خاص فــي حالة 

محافظــات صعيــد مصــر.
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من جهة أخرى، تلقت بعض المحافظات ذات معدالت الفقر 
المرتفعة، مثل أسيوط واألقصر، استثمارات حكومية عالية، 

ومع ذلك، شهدت زيادة في معدالت الفقر )الشكل 157(. 
وهذا يشير إلى أهمية التدخالت المستهدفة للفقر، وليس 

فقط تدخالت التمويل.

أقل من عشر سنوات باتت تفصلنا عن انتهاء خطة عام 
2030 وما زال التقدم على المستوى المحلي أساسيًا 

لتحقيق االلتزامات الوطنية. لكن الفجوات كانت شديدة 

بين مقاصد الهدف األول من أهداف التنمية المستدامة 

على مستوى المحافظات46 ومعدالت الفقر الفعلية في 

عام 2017 على المستوى المحلي )الشكل 158(. ويبدو أن 

معظم المحافظات، باستثناء محافظة الغربية، تبتعد كثيرًا 

عن تحقيق مقاصد عام 2030. فقد شهدت تسع محافظات 

ارتفاعًا في معدل الفقر، مع أنه تدنى في عام 2017. هذه 

المحافظات هي دمياط وكفر الشيخ والغربية وبني سويف 

والفيوم والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان.

د. الخالصة والتوصيات للسياسات العامة
فــي حيــن أن الحكومة تتجه، من خــالل التزامها وإجراءاتها 

وإنفاقهــا، بشــكل متزايد نحو تحقيــق أهداف التنمية 
المســتدامة، ال تــزال الحاجة ملحــة لمعالجة التفاوت في 

األداء بيــن المحافظات على المســتوى المحلي. وقد 
ســلط تحليــل عملية توطين التنمية المســتدامة في مصر 
باســتخدام منطــق التدخل الضوء علــى فجوة كبيرة بين 

التوطيــن من حيث الشــكل القانونــي والتوطين من حيث 
الواقــع الفعلــي. ويتطلب تمكيــن المحافظات العديد من 
السياســات واإلجراءات المتكاملة تكاماًل جيدًا لتســريع 

االســتقالل الذاتي المحلي الذي من شــأنه تحقيق الطموحات 
الوطنيــة المرتبطة بأهداف التنمية المســتدامة. وبشــكل عام، 
يحقــق توطيــن التنمية نجاحًا أكبر حين تدعمه اســتراتيجية 

توطيــن وطنية واضحة ويســانده تمكين للحكومات 
المحليــة من حيث اإلجراءات والقــدرات والموارد. فيمكن 

للمجتمعــات المحليــة التــي يتم تمكينهــا التأثير في أولوياتها 
واحتياجاتهــا من خالل اســتقاللها فــي التخطيط المحلي 
ومخصصــات الميزانية وعمليــات التنفيذ والرصد. وتعد 
القــدرات والمــوارد المتاحة للمجتمعــات المحلية من أهم 

أبعــاد التنميــة المحلية. في جميــع المناطق في العالم، 
وخاصــة فــي البلدان النامية، يشــكل النقص المتراكم في 

التمويــل المحلــي للخدمات والبنية التحتية مســألة خطيرة 
تواجه توطين أهداف التنمية المســتدامة. يســاعد تمتع 

الوحــدات المحلية بالســلطة التــي تمكنها من تملك أهداف 
التنميــة المســتدامة، وتخصيصها بالقــدرات الكافية والموارد 

الماليــة، على تســريع وتيرة تحقيــق طموحاتها المحلية 

المرتبطــة بأهــداف التنمية المســتدامة وتعزيز التزام الدولة 
تجــاه المجتمــع الدولي. لقد طبقت الحكومــات المحلية في 

مصــر العديــد من المبادرات الجديــرة بالثناء بالتعاون مع 
الجهــات المعنيــة األخرى، بهدف تزويــد المناطق المحلية 

بالتمويــل والقدرات الالزمة.

وفيما تبدو محاوالت التوطين هذه مشتتة على المدى القصير، 
إال أن الحكومة في صدد تعزيز الجهود لتوجيه التقدم. لكن 
ال يزال من الضروري تحقيق التكامل مع الوحدات اإلدارية 

العامة المحلية التي ينبغي أن تكون مسؤولة عن عملية التنمية 
المحلية برمتها. وما زالت عملية إصالح اإلدارة المحلية تمثل 

تحديًا مكلفًا لدولة مركزية مثل مصر، وهو ما حال دون اكتمال 
محاوالت تحقيق الالمركزية في الوقت السابق.

تقــوم الحكومــة حاليًا بتعزيز جهودهــا لتطويع نهجها 
بحيــث يتــالءم جيدًا مع ســياقها وتحدياتها الخاصة. 

تماشــيًا مع ذلــك، ننصح باّتباع عمليــة برمجية متكاملة 
)الشــكل 159( تتضمن أربعة مســرعات لتوطين أهداف 

التنمية المســتدامة هي سياســات ونظــم حوكمة متكاملة 
بيــن المســتويات الحكومية، ونظــام بيئي مالي مصقول، 

وإدمــاج الجهات المعنية المتعــددة، وقياس األثر والنظم 
الرقمية. هذه المســرعات األربعة لها أثر ملفت في ســياق 

االلتــزام العالمــي والوطني المتمثل فــي عدم تخلف أحد عن 
الركــب لضمان التنمية الشــاملة. وهي قابلــة للتطبيق في 
مختلــف المجتمعــات المحلية ذات الســياقات االجتماعية 

واالقتصاديــة المتباينة.
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الشكل 159. ُمسّرعات توطين أهداف التنمية المستدامة 
في مصر

سياسات ونظم
حوكمة متكاملة

نظام �يئي
مالي مصقول 

قياس األثر
والنظم الرقمية

إدماج الجهات
المعنية المتعددة

.1

.2

.3

.4
المصدر: المؤلفة.

1. سياسات ونظم حوكمة متكاملة
أقرت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأن جوهر 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتمثل في النهج الشامل 
الذي يضم الحكومة بأسرها والمجتمع بأسره. وُتعد بلورة 

مجموعة كاملة من الروابط بين ترتيبات الحوكمة المركزية 
ودون المركزية واإلقليمية والعالمية أمرًا ضروريًا لتجنب 
التعارض بينها وضمان اتساق السياسات لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة بشكل فعال.

وضعت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الجديرة 
بالثناء موضع التنفيذ، بالتعاون مع الجهات المعنية األخرى، 
لتزويد المناطق المحلية بالتمويل والقدرات الالزمة. ولكن 
كما ذكر آنفًا، جميع هذه المحاوالت مشتتة وغير مندمجة 

بشكل جيد في وحدات اإلدارة المحلية. لكن من شأن 
التنظيم المتسق المحكم للحوكمة المتعددة المستويات، 

الذي يعتمد على مبادئ تفويض السلطة واحترام استقاللية 
المحافظات، أن يسهل نجاح التوطين بشكل أفضل. فمثل 

هذا النهج بالغ األهمية لتطوير فكرة الملكية المحلية ألهداف 
التنمية المستدامة. غير أن ثمة معوقات تواجه هذا المسّرع 

ومنها توافر الموارد ووسائل التنفيذ الكافية.

2. نظام بيئي مالي مصقول
تتراوح تكاليف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم 

بين 50 و70 تريليون دوالر على مدى السنوات العشر 
القادمة )2020-2030(47. وتبلغ الفجوة المالية المقدرة 

حوالي 2.5 تريليون دوالر سنويًا في البلدان النامية48. وقد 
التزمت الدول األعضاء في األمم المتحدة، بموجب خطة 

عمل أديس أبابا، بالتمكين المالي الفعال للحكومات المحلية 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ورغم ذلك، ثمة تباينًا 

شديدًا بين مقاصد التنمية المستدامة المحلية )المسؤوليات( 
واإليرادات المخصصة للمحافظات كما هو مبّين في التحليل 
اآلنف. فتوطين أهداف التنمية المستدامة يتطلب التخطيط 
الفعال للحكومات المحلية للتأكد من أن مخصصات الميزانية 

تعكس أولويات المحافظات المحلية.

ال بد لذلك أن يترافق مع تحديد الميزة النسبية لكل محافظة 
واالستفادة منها. وبدأت الحكومة المصرية في السنتين 

الماضيتين توائم بين التمويل المالي والتخطيط من جهة 
والحاجات المحلية من جهة أخرى، بغية تحقيق األهداف 

الوطنية لعام 2030. وهي في صدد تحضير المؤشرات 
التنافسية على مستوى المحافظات. هذا وتقدم الهند 

نموذجًا رائدًا للنظام البيئي المالي الكفء الداعم لتوطين 
أهداف التنمية المستدامة49. تجدر اإلشارة إلى أن الهند 

اتحاد فيدرالي يضم 28 والية وثمانية أقاليم اتحادية. وقد 
قامت كل والية، بما فيها والية هاريانا50، بصياغة خطة 
عملها الخاصة من أجل تحقيق متناسق ألهداف التنمية 

المستدامة. وتقدم والية هاريانا مثااًل رائدًا لتخصيص 
الميزانية المرتبط بأهدافها المحلية الستة عشر للتنمية 

المستدامة )اإلطار 7(. وقد خصصت الوالية أعلى حصص 
من الموازنة لألهداف 10 و9 و7 على التوالي، بناًء على 

األولويات المحلية وبما يتطابق مع استراتيجيتها الوطنية. 
وهكذا تقدم تجربة هاريانا دروسًا أساسية الستراتيجيات 
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الناجحة والشاملة، وهي 

استراتيجيات مناسبة للمحافظات المصرية في جميع 
مستويات صنع القرار داخل الدولة.
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اإلطار 7. إعداد الميزانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في والية هاريانا، الهند

 Haryana Department of .19-Government of Haryana, India )2018(. Sustainable Development Goals Budget Allocation 2018 :المصدر
.Economic and Statistical Analysis

وبات حشد الموارد المالية مسألة أكثر إلحاحًا مع تفشي 
جائحة كوفيد-19. وأصبح على المحافظات المحلية االلتزام 

باالستثمار في تدابير من شأنها زيادة القدرة على الصمود 
للحماية من مخاطر الصدمات المستقبلية. ال بد من بذل 

الجهود الهائلة لتقدير التكاليف الفعلية لجميع أهداف التنمية 
المستدامة وفجوات التمويل على مستوى المحافظات. 
وعالوة على ذلك، الحكومة المصرية بحاجة إلى التأكيد 

على حصول المجتمعات المحلية والمحافظات على التمويل 
الكافي من مصادر تمويل متنوعة لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة المحلية بحلول 2030.

فــي عــام 2020/2019، أعلنــت الحكومــة المصرية عــن خطة 
اســتثمار الُمواطــن الجديــدة وعــن صيغــة التمويــل، ونجحت 

فــي تنفيذهمــا مــن أجــل تحســين هيكلــة التحويــالت بين 
الحكومــات للحــد مــن عــدم المســاواة بيــن المحافظات، 
ال ســيما فيمــا يخــص الهدف األول مــن أهــداف التنمية 

المســتدامة. وقــد أظهــر التحليــل اآلنــف التغيــرات في 
تخصيــص المــوارد الماليــة التــي انعكســت فــي تخصيص 

الموازنــة لعــام 2021/2020. ومــن المعــروف أن حجم 
االســتثمارات الالزمــة فــي البنيــة التحتيــة وتقديم 

الخدمــات علــى مســتوى المحافظــات يحتــاج إلى مســاهمات 
كافــة الجهــات المعنيــة، وال ســيما القطــاع الخــاص. ويجب 

أن تكــون الخطــوة التاليــة تعزيــز اإليــرادات المحليــة من 
المصــادر الخاصــة، بشــكل يتيــح لعــدد أكبــر مــن المحافظات 
ســهولة الوصــول إلــى آليــات تمويــل مبتكرة )الشــكل 160( 

لســد فجــوة التمويــل علــى المســتوى المحلي.

وال بــد مــن بــذل جهــود إضافيــة لإلمســاك بالقيمــة المضافة 
لألراضــي المحليــة، األمــر الــذي يحّســن آليــة التمويل 
المســتندة إلــى األراضــي المحليــة ويرفــع اإليرادات 

المحليــة مــن رســوم المســتخدمين، علــى غــرار المتعهديــن 
واألفراد وقطــاع األعمال. 

ها��انا والية تقع في الجزء الشمالي من الهند، وي��د عدد سكانها عن 28 مليون نسمة حسب إحصائيات عام 2021.
تقدم الوالية د�وسًا حول كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحلية الناجحة والشاملة.

1- القضاء على الفقر

2- القضاء التام على الجوع 

3- الصحة الجيدة والرفاه 

4- التعليم الجيد 

5- المساواة �ين الجنسين

6- المياه النظيفة والنظافة الصحية 

7- طاقة نظيفة وبأسعار معقولة 

8- العمل الالئق ونمو االقتصاد 

9- الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية 

10- الحد من أوجه عدم المساواة 

6%

16%

15%

8%

14%

8%

4%

9%

6%

7%

11- مدن ومجتمعات محلية مستدامة 

12- االستهالك واإل�تاج المسؤوالن

13- العمل المناخي 

15- الحياة في الَبر

3%

0%

2%

1%

16- السالم والعدل والمؤسسات القوية
1%

في عام 2017، نشرت حكومة ها��انا �ؤيتها لعام 2030، التي �تماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وفي العام التالي 2019/2018، أجرت حكومة الوالية تق�يمًا تفصيليًا 
لمخصصات مي�انيتها الموجهة نحو تحقيق هذه األهداف، كما هو م�ّين في الشكل داخل هذا اإلطار. وقامت الوالية بتو��ع المي�انية المصممة لتحقيق إنجاز أهداف التنمية المستدامة 

بموجب المخططات القائمة، كما قامت بتحديد المبالغ المخصصة لتمو�ل بعض المشا��ع التي ُخطط لها لتحقيق أهداف محددة للتنمية المستدامة.
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الشكل 160. حشد الموارد المالية على المستوى المحلي

آليات التمو�ل
المبتكرة

اإلي�ادات المحلية
من المصادر الخاصة

تحويالت الحكومة
المرك��ة

المصدر: المؤلفة.

ويمكــن تعزيز اإليــرادات المحلية من خالل تحديد 
القطاعــات االقتصادية المحليــة المدّرة لإليرادات، على 

أســاس الميزة النســبية المحلية. وعليه، يمكن وضع خطة 
اســتثمار محليــة مالئمة. والحكومــة المصرية بصدد العمل 

على توطين التنمية المســتدامة من خالل إنشــاء مؤشــر 
التنافســية للمحافظــات لرصد فرص تحقق النمو الشــامل 
والتنميــة المســتدامة والمتوازنــة، باعتبارها إحدى الركائز 

األساســية لرؤية مصر 2030.

قــد يخلــق إعادة تشــكيل السياســة المالية مصــدرًا إضافيًا 
للتمويــل المحلــي. كمــا يتيــح تطبيــق الحوافز والروادع، 

مثــل ضرائــب االنبعاثــات الكربونية واســتراتيجيات التســعير 
الُمْثلــى، توفيــر حصــة عادلة مــن ضرائب المــوارد الطبيعية.

فضــاًل عــن ذلك، ُتعــد آليات التمويــل المبتكــرة أدوات لتعبئة 
األمــوال العامة والخاصة وأســواق رأس المــال لتمويل 

أهــداف التنميــة المســتدامة على مســتوى المحافظة. 
وتشــمل هــذه األدوات عقود إمداد الطاقــة، وصناديق 

التنميــة المحليــة، وتســهيالت الحصــول على االقتراض، 
والســندات و/أو الصكــوك الخضــراء وتلــك المرتبطة بأهداف 

التنميــة المســتدامة، وإنشــاء صناديق التمويــل الخاصة 
بالمنــاخ، وآليــات التمويــل المختلط.

الشكل 161. السندات الخضراء واالجتماعية والمستدامة

السندات الخض�اء �تيح جمع األموال واالس�ثمار في 
مشا��ع جديدة وقائمة ذات منافع �يئية.

السندات االجتماعية هي استخدام سندات العائدات 
التي تجمع األموال لمشا��ع جديدة وقائمة، ذات �تائج 

اجتماعية إيجا�ية.

سندات االستدامة هي سندات ُتستخدم عائدا�ها حص��ًا 
لتمو�ل أو إعادة تمو�ل م��� من السندات الخض�اء 

والسندات االجتماعية.

المصدر: المؤلفة.

ومــن التجــارب الرائــدة فــي هــذا المجال اســتخدام كل 
مــن مدينتــي بوســطن وغراتــس نمــوذج التمويــل الذاتي 

بموجــب عقــود اإلمــداد بالطاقــة لتحســين كفــاءة اســتخدام 
الطاقــة والقــدرة علــى الصمــود علــى المســتوى المحلــي. 

وفــي الهنــد، أنشــأت وزارة اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات 
الحضريــة خطــة لتمويــل التنميــة علــى مســتوى الواليــة 

المحليــة، بهــدف تعزيــز االئتمــان لبعــض الحكومــات 
المحليــة للســماح لهــم بالنفــاذ إلــى أســواق الســندات. وفي 
ميكرونيزيــا، أجــري تقييــم لمســاعدة البــالد علــى الوصــول 

إلــى تمويــل خــاص بالتغيــر المناخــي ومخاطــر الكــوارث، 
وتأمينــه مــن مصــادر خارجيــة. عــالوًة على ذلــك، يمكن 

لبنــوك التنميــة الوطنيــة ودون الوطنيــة والمؤسســات 
الماليــة اإلنمائيــة حشــد تمويــل إضافــي للتنميــة المحليــة. 

واألمثلــة علــى هــذه الصناديــق كثيــرة فــي كولومبيــا 
وبنغالديــش والفلبيــن والمغــرب والكاميــرون51.
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هذا وقد أصدرت العديد من الدول إرشادات وأنظمة للسندات 
و/أو الصكوك المحلية الخضراء واالجتماعية وسندات 
االستدامة )الشكل 161(، تتماشى مع مبادئ السندات 

الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال52.

وأصدرت مدينة مالمو سندات محلية خضراء في عام 2017 
لتمويل المشاريع التي تستهدف التخفيف من تغير المناخ 

والتكيف معه وحماية البيئة المحلية. وفي عام 2020، أطلق 
مجلس المجتمع المحلي في ويست بيركشاير أول سند أخضر 

حكومي محلي في المملكة المتحدة لتمويل تركيب ألواح 
الطاقة الشمسية على المستوى المحلي. وفي عام 2017، 

أصدرت مجموعة الطاقة المتجددة Tadau Energy أول 
صكوك خضراء لتمويل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية 

بقدرة 50 ميجاوات في ماليزيا. كما أصدرت إندونيسيا 
صكوكًا خضراء بقيمة 1.25 مليار دوالر في عام 2018 وأخرى 

بقيمة 750 مليون دوالر في عام 2019 لتمويل مشاريع 
متعلقة بالبيئة. وفي عام 2019، جمعت شركة ماجد الفطيم 

في اإلمارات العربية المتحدة 600 مليون دوالر مع إصدار 
أول صكوك خضراء للشركات في المنطقة. وبعد ذلك، أصدر 

البنك اإلسالمي للتنمية، ومقره السعودية، صكوكًا خضراء 
بقيمة مليار يورو )1.12 مليار دوالر(، لتمويل مشاريع الطاقة 
المتجددة، والنقل األخضر الصديق للبيئة، ومكافحة التلوث.

وفي 11 تشرين األول/أكتوبر 2019، أصدرت شركة إنتاج 
الطاقة Edra Solar أول صكوك استدامة إلعادة تمويل 

تكاليف بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات في 
ماليزيا، وقد تضمنت أيضًا مكّونًا اجتماعيًا يتعلق باألرض 

المخصصة لالستخدام الزراعي من قبل المزارعين المحليين. 
 HSBC Amanah Malaysia Berhad وأصدرت مؤسسسة

أول صكوك ألهداف التنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر 
2018 لتمويل أهداف محددة هي: الصحة الجيدة والرفاه 

)الهدف 3(، والتعليم الجيد )الهدف 4(، والمياه النظيفة 
والنظافة الصحية )الهدف 6(، وطاقة نظيفة بأسعار مقبولة 
)الهدف 7(، والصناعة واالبتكار والبنية التحتية )الهدف 9(، 

ومدن ومجتمعات محلية مستدامة )الهدف 11( والعمل 
المناخي )الهدف 13(.

يعتبــر التمويــل المختلــط نهجــًا تمويليــًا مبتكــرًا يهــدف إلــى 
جــذب رأس المــال التجــاري نحو المشــاريع التي تســهم 

فــي التنميــة المســتدامة كمــا يوفــر فــي الوقت نفســه عوائد 
ماليــة للمســتثمرين.

وكما هو مبين في الشكل 162، يشمل التمويل المختلط 
أدوات مختلفة لحشد األموال العامة والتبرعات الخيرية 

لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ُتعد الكفالة بالعملة المحلية 
مثااًل على التمويل المختلط الذي يهدف إلى تقريب التمويل 

بالعملة المحلية من متناول المستثمرين. ويستهدف العديد من 
البرامج التمويل بالعملة المحلية، مثل "برنامج اإلقراض بالعملة 

المحلية في أفريقيا جنوب الصحراء" )الذي تديره مجموعة 
KfW باالشتراك مع بنك التنمية األفريقي( والصندوق األفريقي 

.)KfW للسندات بالعملة المحلية )الذي تديره مجموعة

تحدث الثورة الرقمية تغييرات جوهرية في حلول التمويل 
المختلط. فشركات خدمات الطاقة تستخدم حلول الدفع 

الرقمية أواًل بأول، كطريقة تمويل مختلط جديدة آخذة في 
النمو. وفي بعض البلدان النامية، أصبحت شركات خدمات 

الطاقة هي الجهات األساسية المتلقية للقروض في الموازنة 
العامة بشروط ميسرة، مما أتاح االستثمارات الجارية من 

جانب المؤسسات المالية المحلية أو المستثمرين الدوليين 
في المجاالت ذات التأثير. كما مّكنت االبتكارات في 

الخدمات المالية والمصرفية تعبئة وتوجيه المدخرات غير 
الرسمية إلى وعاء النظام المالي الرسمي على نطاق واسع. 
في هذا السياق، يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تسهل إعادة 

استثمار المدخرات في استثمارات محلية طويلة األجل 
لتحسين الرفاه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المحلية.

في حين أن الحكومة تتجه، من خالل 
التزامها وإجراءاتها وإنفاقها بشكل 

متزايد نحو تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، ال تزال الحاجة ملحة 
لمعالجة التفاوت في األداء بين 

المحافظات على المستوى المحلي.
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الشكل 162. التمويل المختلط

تعبئة

مصادر التمو�ل 

تجاري 

األهداف العالمية
للتنمية المستدامة

استخدام األموالبنية التمو�ل غير ميّسر

ميّسر/غير ميّسر

تمو�ل مختلط
معامالت/ُنهج

إنمائي

...................

...................
خاص عام 

خاص عام 

 Organization for Economic Cooperation and Development )2018(. The next step in blended finance: addressing the evidence gap in :المصدر
 development performance and results. Workshop Report for the OECD DAC Blended finance principles for unlocking commercial finance for

.the SDGs. Copenhagen, 22 October

3. إدماج الجهات المعنية المتعددة
وفقًا لنهج منطق التدخل، يعد تحديد األهداف المحلية 

خطوة حاسمة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة. غير 
أن الملكية والمساءلة المحلية وجهود المؤسسات المحلية 

هي عوامل التمكين األساسية التي بها يؤدي التوطين دورًا 
ناجحًا في تسريع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومن 

األفضل أن تستحوذ على ملكية األهداف المحلية الجهات 
المعنية المناسبة، التي تضع خطة عمل محلية وتنفذها 
لتحقيق الغايات المنشودة. ال شك في أن تعزيز الملكية 

المحلية لالستراتيجيات الوطنية أمر حيوي. فإذا كان لدى 
الحكومات المحلية واإلقليمية إحساس بالملكية إزاء أهداف 

التنمية المستدامة ودور في تحديد مهامها ومسؤولياتها، 
فسوف تكون مشاركتها في التنفيذ أكثر فعالية، وستعمل، 

بوصفها الجهات المسؤولة عن ملكية األهداف، على تحقيق 
النجاح وستحتفي به. هذا وتكون تقارير االستعراض المحلي 
الطوعي بمثابة قوى دافعة للتغيير وإلطالق العمليات المتينة 

نحو تحقيق التنمية المستدامة المحلية. ومن شأن التقارير 
المحلية أن تضمن مشاركة الجهات المعنية بشكل مباشر 

أكثر مما يمكن للتقارير الوطنية أن تفعله. فمن المهم بالتالي 
زيادة الملكية المشتركة لخطط التنمية العالمية على كافة 

المستويات وزيادة توافر البيانات ذات الطابع المحلي من أجل 
رصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة.

4. قياس األثر والنظم الرقمية
ُيعد قياس تأثير التدخالت على أهداف التنمية المستدامة 

في المحافظات أمرًا حاسمًا في نجاح التوطين. وال بد لنموذج 

الحوكمة أن يتحول من مجرد تقديم تقرير مبسط عن اإلنفاق 

إلى تقديم تقرير تفصيلي عن األموال العامة التي يتم إنفاقها 

في كل سنة مالية على مشاريع التنمية المختلفة، وتقديم 

الخدمات الحكومية، وإنشاء البنية التحتية. فضاًل عن ذلك، 

ال بد له أن يرصد التأثيرات القصيرة والطويلة المدى على 

رفاه المواطنين المحليين. وبذلك يتكون لدى المحافظات 

المحلية فهم أفضل لما تقوم به الحكومة من أنشطة مع كافة 

الجهات المعنية لتعزيز الرفاه وتحقيق اإلنماء، ويكون لها 

أداة تتبع متكاملة للتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة على المستوى المحلي، فتستطيع أن توافي 

الحكومة المركزية ببيانات حوله.

على هذا األساس، يتم تمكين توطين أهداف التنمية 

المستدامة من خالل التخطيط الفعال للحكومات المحلية 

بحيث يجري التأكد من أن مخصصات الميزانية تعكس 

أولويات المجتمعات المحلية. ويمكن استخدام ذلك على 

نحو أبعد كأداة لتحليل التكلفة والعائد إلعادة التوازن إلى 

حقيبة السياسات والمخصصات المالية وصقلها.
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الجدول 32. أمثلة حول كيف يؤدي اإلنفاق الحكومي إلى مخرجات ونتائج وإنجازات متعلقة بأهداف التنمية المستدامة

اإلنفاق العام في ظل خطط التنمية والرفاه المختلفة

أهداف التنمية المستدامة الناتجالُمْخَرج
ذات الصلة

ورش عمل للتوعية حول 
الهدف 3 – الصحة الجيدة التغيير في نسبة معدل وفيات األمهات ومعدل وفيات الرضعصحة األم

والرفاه

إجراء دورات تدريبية 
الهدف 8 – العمل الالئق حضور الشباب واكتسابهم شهادات مما أّدى إلىلتنمية المهارات

ونمو االقتصاد

عدد األشجار المزروعة 
ضمن مشروع الحزام 
األخضر في المناطق 

الحضرية

 الهدف 15 – الحياة تحسين فرص توظيفهم
في البّر

15 في المائة من الدعم 
الهدف 2 – القضاء التام زيادة الغطاء األخضر لتحسين البيئة والتخفيف من تلوث الهواءاإلضافي للزراعة المحمية

على الجوع

 .Government of Haryana, India )2020(. Budget 2021–22: Output Outcome Framework Report. Haryana Finance Department  :المصدر

وقــد ضربــت والية هاريانــا مثااًل رائدًا آخــر للحوكمة 
المرتكــزة علــى المواطــن من خالل تقديــم إطار عمل 

المخرجــات والنتائــج لميزانيــة عام 2021/2020 53. وقد 
اعتمــدت حكومــة الهنــد وحكومات الواليــات المحلية 

األخــرى هــذا اإلطار بهــدف تحقيق مزيد من الشــفافية 
فــي النفقــات الماليــة ونتائــج التنميــة وغاياتها، في ظل 

مخططــات التنميــة والرفــاه المختلفــة. وتحــدد المخرجات 
كافــة المنتجات والســلع الرأســمالية اإلنتاجيــة والخدمات 

الناتجــة عــن عمــل الحكومــة المحلية في إطــار المخططات 
المختلفــة. وتتمثــل النتائــج فــي التغييــرات التدريجية في 

مؤشــرات التنميــة على األمديــن المتوســط والبعيد. ويوضح 
الجــدول 32 كيــف يؤدي اإلنفــاق الحكومي إلــى المخرجات 

والنتائــج وتحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة.

تمكنــت واليــة هاريانا من خالل إطــار عمل المخرجات-
النتائــج أن تحــّول التركيز من األموال إلــى تحقيق نتائج 

أهداف التنمية المســتدامة المحلية. حيث شــمل تقرير 
هاريانــا لهذا اإلطار في الســنة المالية 2020/2021 خطط 

التنميــة والرفــاه المقدمة من 37 إدارة، بنســبة 95 في المائة 

مــن إجمالــي إنفاقها على التنمية. وتمــت صياغة التقرير 
في سلســلة من الجلســات المشــتركة بين اإلدارات، لبناء 

الوعــي حول إطار العمــل وتحديد غايات اإلدارات بحيث 
تكــون واقعيــة وقابلة للقياس ومتزامنــة مع الميزانية 

المخطــط لهــا. ويعد هذا التقريــر خطوة واضحة نحو ربط 
المخططــات بأهــداف التنمية المســتدامة من خالل ربط كل 

مخطــط تشــغيلي خاص بالتنميــة والرفاه54 في الوالية بواحد 
)أو أكثر( من أهداف التنمية المســتدامة لتفصيل إســهام 

النتائــج على مســتوى المخطط في تحقيــق أهداف التنمية 
المســتدامة. وفــي النهاية، تعتــزم حكومة والية هاريانا 

اســتخدام إطار عمل المخرجات والنتائج في المســتقبل 
لتحليــل التكلفــة والعائد كأداة ديناميــة تحدد حقيبة 

السياســات ومخصصات الميزانية.

ال بد من أن يســتند التوطين إلى بيانات متســقة ومصنفة 
ومتناســقة مع مؤشــرات أهداف التنمية المســتدامة السبعة 

عشــر على مســتوى المحافظات. وتتطلب أنظمة الرصد 
المحليــة الفعالــة أنظمة إحصائية محليــة ووطنية لتوفير 
المــوارد البشــرية والتقنية والماليــة الكافية. وفي الوقت 
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نفســه، ال بد من جهود لتحســين التعاون بين المحافظات 
ومكاتــب اإلحصــاء الوطنية والبحث عن أنظمــة بديلة. ينبغي 
أن تكــون األنظمــة قادرة على إنتاج بيانات متناســقة مرتبطة 

بمقاصد أهداف التنمية المســتدامة ومؤشــراتها. فبدون 
ذلــك، ســوف تفقد عمليات إعداد التقاريــر الوطنية المنظور 

المحلي الواضح. وســوف تميل إلــى تجاهل االحتياجات 
والتطلعــات الحقيقية للســكان المحليين، وال ســيما األكثر 

ضعفــًا، وتخفــق بالتالي في تحقيق هــدف عدمتخلف أحد عن 
الركــب. فالرقمنــة تخلق إمكانية بناء قواعــد بيانات ضخمة 

للمؤشــرات على المستوى المحلي.

5. التوصيات للسياسات العامة
باالستناد إلى المعلومات المقدمة في هذا الفصل، يمكن 

صياغة التوصيات التالية:

ضمان مشــاركة أصحــاب المصلحــة المتعددين 
فــي ملكيــة األهداف المحليــة، ومن األفضل أن 

يملــك أصحــاب المصلحــة المعنييــن هذه األهداف. 
فتعزيــز الملكيــة المحليــة لالســتراتيجية الوطنيــة 

أمــر حيوي. فإذا كان لــدى الحكومــات المحلية 
واإلقليميــة إحســاس بالملكيــة إزاء أهداف 

التنميــة المســتدامة ودور فــي تحديــد مهامها 
ومســؤولياتها، فســوف تكون مشــاركتها في 

التنفيــذ أكثــر فعالية، وســتعمل، بوصفهــا الجهات 
المســؤولة عــن ملكية األهداف، علــى تحقيق 

النجــاح وســتحتفي به. وقد شــرعت الحكومة 
المصريــة فــي إصدار تقارير حــول توطين أهداف 
التنميــة المحليــة علــى مســتوى المحافظات وهي 

فــي صــدد إصدار تقارير حــول التنمية البشــرية 
علــى المســتوى دون الوطنــي. فمؤشــرات التنمية 
البشــرية المحليــة تتيــح رصد التقــدم المحرز في 

تحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة على المســتوى 
المحلــي. هــذا هدف على المــدى القصير.

إنتــاج بيانــات متســقة ومصنفة ومتناســقة مع 
مؤشــرات أهــداف التنمية المســتدامة على مســتوى 

المحافظــات. فالرقمنــة تخلــق إمكانيــة بناء 
قواعــد بيانــات ضخمة للمؤشــرات على المســتوى 
المحلــي. وتتطلــب أنظمة الرصــد المحليــة الفعالة 
أنظمــة إحصائيــة محليــة ووطنيــة لتوفير الموارد 
البشــرية والتقنيــة والماليــة الكافيــة. وفي الوقت 

نفســه، ال بــد من بــذل جهود لتحســين التعاون 
بيــن المحافظــات ومكاتب اإلحصــاء الوطنية 
والبحــث عــن أنظمة بديلة، قــادرة على إنتاج 

بيانــات متناســقة مرتبطــة بمقاصد أهــداف التنمية 
المســتدامة ومؤشــراتها. فبدون ذلك، ســوف تفقد 
عمليــات إعــداد التقاريــر الوطنية المنظــور المحلي 
الواضــح، وســوف تميل إلى تجاهــل االحتياجات 

والتطلعــات الحقيقيــة للســكان المحليين، وال ســيما 
األكثــر ضعفًا. هــذا هدف على المــدى القصير.

تبنــي سياســات وحوكمة تتســم بالتكامــل الجيد. 
فمــن شــأن التنظيم المتســق المحكــم للحوكمة 

المتعــددة المســتويات، الــذي يعتمــد على مبادئ 
تفويــض الســلطة واحتــرام اســتقاللية المحافظات، 
أن يســهل نجــاح التوطين بشــكل أفضــل. فمثل هذا 
النهــج بالــغ األهميــة لتطوير فكــرة الملكيــة المحلية 

ألهــداف التنمية المســتدامة. هــذا هدف على 
المســتوى المتوسط.

إنشــاء نظــام بيئــي مالي مصقــول لتوطين أهداف 
التنميــة المســتدامة. فتوطيــن هذه األهداف 

يتطلــب تخطيطــًا فعــااًل من جانــب الحكومات 
المحليــة بحيــث يجــري التأكد مــن أن مخصصات 
الميزانيــة تعكــس أولويــات المجتمعــات المحلية. 

وال بــد من العمل علــى تخصيــص الميزانية 
بحيــث ترتبط بأهــداف التنمية المســتدامة 

المحليــة. وال بــد في الوقت نفســه مــن تحديد 
الميــزة النســبية لــكل محافظة واالســتفادة منها، 
على أســاس األولويــات المحلية التي تتماشــى 

واالســتراتيجية الوطنية.
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التأكــد من أن المجتمعــات المحلية و/أو المحافظات 
تتلقــى التمويــل الكافي من مصــادر تمويل متنوعة 

لتحقيــق أهداف التنمية المســتدامة. ويجب أن 
تكــون الخطوة التالية تعزيــز اإليرادات المحلية 

مــن المصــادر الخاصة، بشــكل يتيح لعدد أكبر من 
المحافظــات الوصول إلى آليــات تمويل مبتكرة. 

فمن شــأن إعادة تشكيل السياســة المالية خلق 
مصــدر إضافي للتمويــل المحلي. هذا هدف على 

المدى المتوسط.

قياس تأثير التدخالت على أهداف التنمية 
المستدامة الخاصة بالمحافظات. ال بد من تطبيق 

الحوكمة المتمحورة حول المواطن من خالل 
إدخال إطار المخرجات والنتائج على الميزانية. 

مثل هذا النموذج للحوكمة يتحول من مجرد 
تقديم تقرير مبسط عن اإلنفاق إلى تقديم تقرير 
تفصيلي عن األموال العامة التي يتم إنفاقها في 

كل سنة مالية على مشاريع التنمية المختلفة، 
وتقديم الخدمات الحكومية، وإنشاء البنية 

التحتية. فتوافر أداة تتبع متكاملة ترصد التأثيرات 
القصيرة والطويلة المدى على رفاه المواطنين 

المحليين، من شانه أن يزّود الحكومة المركزية 
بالمعلومات حول التقدم الذي تحرزه المحافظات 
المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا 

هدف على المدى القصير.

ُينظر إلى الالمركزية في الشرق 
األوسط على أنها عملية سياسية 

عميقة يشارك فيها العديد من الجهات 
الفاعلة على المستويات السياسية 

والمؤسسية والتقنية والثقافية، مع 
مراعاة المعايير المتعلقة بالثقافة 

وبالنوع االجتماعي.



301

11

الحواشي
يبلغ العدد اإلجمالي للمؤشرات المدرجة في إطار المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة 247 مؤشرًا. غير أن ثمة تكرارًا الثني عشر مؤشرًا تحت   .1

مقصدين أو ثالثة مقاصد مختلفة.
.United Nations, General Assembly, 2015, para. 45  .2

.Oosterhof, 2018  .3
اعتمدتها األمم المتحدة خالل مؤتمر البيئة والتنمية الذي عُقد في ريو دي جانيرو عام 1992.  .4

.El Massah, 2016  .5
.Wunsch, 1991  .6

.Oosterhof, 2018  .7
.Baseera, 2018  .8

.United Nations, Economic and Social Council, 2021  .9
.Greene and others, 1989  .10

يمكن االطالع على أسئلة المقابالت في المرفق 8.  .11
يمكن االطالع على قائمة بأسماء األشخاص الذين جرت مقابلتهم في جدول المرفق 8.  .12

يمكن االطالع على التفاصيل المتعلقة بالجهات المعنية في المرفق 8.  .13
خذت جميع تدابير الصحة والسالمة. كما حرص الباحثون على احترام جميع  أجريت المقابالت في ظروف حرجة بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، وقد اتُّ  .14

المبادئ التوجيهية ألخالقيات البحث العلمي أثناء المقابالت.
.Litvack and Seddon, 1999  .15

.Bahl and Wallace, 2005  .16
.Tosun and Yilmaz, 2008  .17

تلك حال بلدان أوروبا الشرقية والشرق األوسط على سبيل المثال.  .18
.OECD, 2020c  .19

.Kleibrink and others, 2016; Gianelle and Kleibrink, 2015  .20
.Association of Flemish Cities and Municipalities )VVSG(, 2019  .21

.Amin, 2020  .22
.Ivanyna and Shah, 2014  .23

.Treisman, 2002  .24
.Ministry of Finance, Egypt, 2020d  .25

.Alam and Alam, 2022  .26
هذا العدد ال يأخذ في الحسبان دولتي جيبوتي وجزر القمر.  .27

ومن األمثلة على ذلك: استراتيجية العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة 2030 )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(؛ استراتيجية تنمية   .28
الصناعة والتجارة 2020 )وزارة التجارة والصناعة(؛ برنامج تحويل التعليم في مصر 2030 )وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني(؛ استراتيجية الطاقة 

المتكاملة 2035 )وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة(؛ واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة )وزارة الزراعة واستصالح األراضي(.
.Baseera, 2018  .29

.https://mped.gov.eg/CitizenPlan :يمكن االطالع على خطة المواطن على الرابط التالي  .30
.Klun, 2006  .31

.Ministry of Finance, Egypt, 2020d  .32
.OECD, 2018a  .33

.Republic of Slovenia Statisitcal Office, 2018. https://www.stat.si/StatWeb/en/news/Index/8563  .34
.Ministry of Finance, Egypt, 2020d  .35

كما هو مبيّن في الفصل 4 حول تصميم الميزانية واألولويات.  .36
باالستناد إلى بيانات وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، مصر، 2020.  .37

Amin, 2020. تؤخذ هذه الطلبات باالعتبار جنباً إلى جنب مع طلبات الميزانية المقدمة من الوزارات المركزية ووحدات اإلدارة المركزية األخرى.  .38
.Boex, 2011  .39

خالل السنوات الثالث السابقة، وفي وقت تقدير الصيغة.  .40
.Flyvbjerg, 2014  .41

.Sankaran and others, 2020  .42
بحسب الوثيقة الواردة من وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بشأن المشاريع القومية الضخمة في 2021/2020، مصر.  .43

وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر، يتم احتساب الفقر المدقع على أساس تدني الدخل الفردي عن 8,282 جنيه مصري )501.03   .44
دوالر( في السنة، وعن 1.3 دوالر في اليوم. بينما ُيحدد مؤشر نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي على أنه النسبة المئوية للسكان الذين 

يعيشون على أقل من 1.90 دوالر في اليوم.
هي محافظات مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء والوادي الجديد والبحر األحمر.  .45

تم استخدام السيناريو الثاني لمركز بصيرة.  .46
.Riaño and Barbiche, 2020  .47

.Runde and others, 2020  .48
.International Institute for Sustainable Development, 2020  .49

هاريانا والية تقع في الجزء الشمالي من الهند، بلغ عدد سكانها أكثر من 28 مليون نسمة في عام 2021.  .50
.United Cities and Local Governments, 2019  .51

تتضمن وزارة البيئة في اليابان، ومتطلبات إدراج السندات الخضراء في بورصتي تايبيه وجوهانسبرغ.  .52
.Government of Haryana, India, 2020  .53

مثل المخطط الذي يحظى برعاية مركزية أو المخطط برعاية من الوالية أو المخطط المشتمل على حصة مركزية.  .54


