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مقدمة
شهد العالم، خالل السنوات القليلة الماضية، نقلة نوعية 

في الطريقة التي تعمل بها االقتصادات، فهي تتوجه 
نحو نموذج أعمال جديد قائم على ضمان االستدامة 
وذلك من خالل دمج االعتبارات البيئية واالجتماعية 

وتلك المتعلقة بالحوكمة في سياساته واستراتيجياته 
وعملياته األساسية. وُتعد خطة التنمية المستدامة 

لعام 2030 التي تبناها قادة العالم رسميًا في عام 2015 
بمثابة المحفز لهذا التحول الهيكلي. وتمثل هذه الخطة 

نموذجًا لتعزيز االنتقال المنشود إلى اقتصادات خضراء 
وأكثر شمواًل ومرونة، من خالل تحقيق أهدافها السبعة 
عشر للتنمية المستدامة عبر ركائز االستدامة الرئيسية 

الثالث: االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية. وهي تؤكد 
كذلك على الهدف العالمي المتمثل في عدم إهمال أحد.

في عام 2016 ، شرعت مصر في برنامج طموح 
لإلصالح االقتصادي. وفي ذات الوقت، كانت مصر 

تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل 
إدماجها في سياستها الوطنية، مؤكدًة بذلك على 
التزامها بخطة عام 2030. ومع ذلك، يمثل تمويل 

أهداف التنمية المستدامة تحديًا رئيسيًا ليس فقط 
لمصر، بل للعالم بأسره. فاالقتصادات المتقدمة والنامية 

في إطار الشراكات الفعالة 
والحوكمة الرشيدة، سيساهم 

التمكين االقتصادي في تحقيق 
نتائج أفضل في الحد من الفقر 

المدقع وتعزيز الشمول.
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تواجه على حد سواء فجوة كبيرة في االستثمار تتعلق 
بأهداف التنمية المستدامة، وقد زادت اتساعًا خالل جائحة 
كوفيد-19. وُيعد هذا التقرير أول تقرير وطني عن التمويل 

من أجل التنمية في مصر، بل وفي المنطقة العربية والعالم. 
ويمكن اعتباره بمثابة نقطة انطالق نحو إصدار تقارير 

مستقبلية تهدف إلى دعم مناقشة السياسات حول عملية 
تعبئة الموارد الوطنية، وكذلك دعم حوار السياسات حول 

عملية تقييم خيارات التمويل وتحديد األولويات بين بدائل 
االستثمار المختلفة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية، 

استنادًا إلى التوصيات الرئيسية التي يسردها التقرير.

ويناقش التقرير مجاالت العمل الرئيسية الواردة في خطة 
عمل أديس أبابا باإلضافة إلى القضايا المستجدة التي أبرزتها 
التقارير العالمية للتمويل من أجل التنمية التي أصدرتها األمم 

المتحدة. ومن المأمول أن ُيعد هذا التقرير بصورة سنوية، 
ليس فقط ألغراض التحديث، ولكن أيضًا لتقييم التقدم 

المحرز نحو تمويل أهداف التنمية المستدامة في ضوء آخر 
التطورات، على األصعدة العالمية أو اإلقليمية أو الوطنية 

على حد سواء، وكذلك لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة 
باالستفادة من مصادر التمويل المختلفة. كما أن إجراء المزيد 

من التحليل على المستوى المحلي باستخدام بيانات دقيقة 
وأكثر تفصياًل، هو أمر هام لتعزيز جهود توطين أهداف 

التنمية المستدامة، فضاًل عن أنه سيوفر رؤى إضافية للتحليل 
من أجل توجيه السياسات المستقبلية.

يبدأ هذا الفصل بدراسة المشهد العالمي لتمويل خطة 
التنمية المستدامة لعام 2030، مسلطًا الضوء على أهداف 

التنمية المستدامة، وفجوة التمويل وإطار التمويل العالمي، 
وكذلك العوامل الضرورية لتسريع تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة. ثم ينتقل الفصل إلى مناقشة مسار التنمية 
المستدامة في مصر مع التركيز على أهم القضايا التي يجب 

معالجتها، والمحطات التي يجب تسليط الضوء عليها، 
ودور العوامل المساعدة التي يجب تعزيزها من أجل "بناء 

مستقبل أفضل". وأخيرًا، ينتهي هذا الفصل باقتراح عدد من 
التوصيات الخاصة بالسياسة العامة لإلسراع باالنتقال إلى 

اقتصاد أخضر، أكثر شمواًل ومرونة.

أ. أبعاد أهداف التنمية المستدامة
يمكن تصنيف أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر 

الوثيقة االرتباط إلى فئات ست )الشكل 175(. ففي إطار 
الشراكات الفعالة والحوكمة الرشيدة، سيسمح التمكين 

االقتصادي بتحقيق نتائج أفضل في الحد من الفقر المدقع 
وتعزيز الشمول، على حد ما أتى في الهدفين 1 و10، على 
رأس هذا التصنيف. وبعبارة أخرى، االستثمار الكافي في 

البنية التحتية واالبتكار والتصنيع لن يؤدي فقط إلى تسريع 
تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة المترابطة، بل 

سيتصدى أيضًا للفقر والتهميش بشكل فعال، ألنه سيحّسن 

الوصول إلى المياه والصرف الصحي، والحصول على طاقة 
نظيفة وبأسعار معقولة، ويوّلد فرص عمل الئقة، ويعزز دور 
أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة، فضاًل عن دور المدن 
المستدامة. فليس من الممكن تحسين العدالة االجتماعية 

من دون وجود استثمار كاٍف في رأس المال البشري، 
والقدرة على الصمود، والبنية التحتية. وشكلت الصين مثااًل 
يحتذى به في هذا الصدد، حيث أعلنت إنهاء الفقر في عام 
2020، من خالل االستثمار الضخم الذي خلق فرص العمل 

وأدى إلى زيادة النمو1.
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الشكل 175. أبعاد أهداف التنمية المستدامة

 
الفقر وعدم المساواة

ال�يئة والمناخ

التنمية االجتماعية والبش��ة

الجوانب االقتصادية

الحوكمة

الش�اكات

.Mohieldin, 2021b :المصدر

1. خطتنا المشتركة
في تقرير "خطتنا المشتركة"2 لعام 2021، أكد األمين العام 

لألمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، على أهمية اغتنام 
الفرصة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، 

فتفشي جائحة كوفيد-19 وضع العالم عند مفترق طرق، 
مستدعيًا اتخاذ قرار عاجل واالختيار بين االنهيار أو االنطالق 

نحو مستقبل أفضل، أكثر حفاظًا على البيئة وأكثر أمنًا. فالخيار 
األول قد ينتج عن اعتماد سيناريو "العمل كالمعتاد" بينما يمكن 

تحقيق الخيار الثاني عبر معالجة استباقية للتحديات ونقاط 
الضعف المشتركة من خالل التضامن العالمي والعمل الجماعي.

وتشمل التحديات الراهنة التهديدات الصحية، وزيادة 
الفقر، وتزايد عدم المساواة، فضاًل عن الضغوط المالية 

التي ألحقت خسائر بمكاسب التنمية التي تحققت مؤخرًا 
بصعوبة، بل وعكست مسارها. فعلى سبيل المثال، أدت 

الجائحة إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنحو 
3.5 بالمائة في عام 2020، وسقوط 124 مليون نسمة في 

براثن الفقر المدقع، وزيادة أعداد األشخاص الذين يفتقرون 

إلى الغذاء الكافي إلى واحد من أصل ثالثة أشخاص، 
وزيادة معدل وفيات األطفال بنحو 4.5 في المائة. هذا 

ويدعو تقرير "خطتنا المشتركة"، الذي ُوصف بأنه خطة 
عمل، إلى تسريع تنفيذ االتفاقات القائمة المتوافقة مع 

أهداف التنمية المستدامة من خالل المقترحات الرئيسية 
في االلتزامات االثني عشر، كما هو مبّين في الشكل 176.

3.5%
في عام 2020 

وأسقطت 124 مليون نسمة في 
براثن الفقر المدقع

خفضت الجائحة الناتج المحلي 
اإلجمالي بما يقّدر ب

124مليون
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الشكل 176. االلتزامات االثنا عشر في »خطتنا المشتركة«

عدم ترك أحد
خلف الركب 

تع��ز السالمحماية كوكبنا
ومنع نشوب الن�اعات

االلت�ام بأحكام القانون
الدولي وضمان العدالة

وضع النساء والفتيات
في مركز الصدارة

بناء الثقة

النهوض بأداء
األمم المتحدة

ضمان التمو�ل
المستدام

اإلصغاء إلى الشبابتع��ز الش�اكات
والعمل معهم

لنكن على
أهبة االستعداد

تحسين
التعاون الرقمي

ضمان
التمو�ل المستدام

.United Nations )2021(. Our Common Agenda: Report of the Secretary-General. New York :المصدر

ويركز الشكل 177 على االلتزام التاسع بشأن ضمان التمويل 
المستدام الضروري لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

بما فيه من خالل تحالف الميل األخير للوصول إلى أولئك 
األكثر إهمااًل. وهذا االلتزام هو المجال األكثر صلة بهذا التقرير.

الشكل 177. ضمان التمويل المستدام

 United Nations )2021(. Our Common Agenda: Report of :المصدر
.the Secretary-General. New York

2. تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
وتسريعها وبناء مستقبل أفضل

تسلط األزمة الحالية الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة 
األسباب الجذرية لمواطن الضعف القائمة من أجل تمكين 

االقتصادات، ال سيما االقتصادات الناشئة والنامية، لضمان 
بناء مستقبل أفضل. ويمكن تحقيق ذلك من خالل التوفيق 

بين االستجابات الفورية القصيرة المدى للجائحة وخطط 
التنمية المتوسطة إلى الطويلة المدى، ومعالجة أوجه الجمود 

والضعف المؤسسي باإلضافة إلى إزالة الحواجز التي حالت 
طوياًل دون التحول الهيكلي الكامل نحو االستدامة. وهذا 

يتطلب اعتماد نهج كلي، متعدد األبعاد لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة وتمويلها، بداًل من اتباع نهج قطاعي 

متسلسل، وذلك بهدف االستفادة بشكل أفضل من أوجه التآزر 
بين أهداف التنمية المستدامة، المتسمة بالتكامل الجيد.

وفــي هــذا الصدد، تجدر اإلشــارة إلى أن تحقيــق مفهوم 
ــر المناخ  االســتدامة يعــد أشــمل بكثير مــن التعامل مع تغيُّ

الــذي يركــز عليه الهــدف 13. ورغم الفوائــد المرتبطة 
ــر المناخ، مثــل تحســين الحصول على  بتخفيــف آثــار تغيُّ

الطاقــة النظيفــة والميســورة التكلفــة والحصول علــى المياه 

ضمان اقتصاد عالمي مستدام وشامل وقادر على 	 
الصمود، من غاياته ما يلي:

دعم االســتثمار في أهداف التنمية المســتدامة، بما * 
فــي ذلــك من خالل تحالف الميــل األخير للوصول إلى 

مــن هم األكثر إهمااًل.
تقديم حوافز أكثر مرونة للبحث والتطوير.* 
معالجة َمواطن الضعف في هيكل الديون.* 

إقامة نظام تجاري متعدد األطراف أكثر عداًل وقدرة 	 
على الصمود.

استحداث نماذج جديدة لألعمال.	 
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والصــرف الصحــي، ســيكون التركيز فقط علــى معالجة 
ــر المنــاخ وفقدان التنــوع البيولوجي  المخاطــر المتعلقــة بتغيُّ

والحفــاظ علــى البيئــة أمرًا مكلفًا، وســيأتي على حســاب 
االســتثمار فــي التنمية البشــرية، واالقتصاديــة وتعزيز 

الحوكمة والشــراكات.

واتبــاع مثــل هذا النهــج المحدود من شــأنه إفقاد األهداف 
األخــرى أولويتهــا، مثــل القضاء علــى الفقر المدقــع والقضاء 

علــى الجــوع، وضمــان الصحة الجيــدة والرفاه، وضمان 
جــودة التعليــم، وتعزيز المســاواة بين الجنســين، ومن 
شــأنه أيضًا تشــتيت مــوارد التمويل عن االســتثمار في 

تلــك األهداف3. وســيؤدي ذلك إلى ظهــور نظام مزدوج 
المســتوى، إذ يمضــي المســتوى األول قدمًا بخطى ســريعة 

نحــو تحقيــق الهــدف 13، في حيــن يمضي الثاني على مســار 
أبطــأ بكثيــر لتحقيــق بقيــة األهداف، وبالتالي ســيؤدي ذلك 

إلــى التقليــل مــن إمكانيــة جني الفوائــد المشــتركة المتوقعة 
مــن العمــل علــى تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة، مما 
ســيبطئ فــي نهايــة المطــاف عملية االنتقال إلــى اقتصاد 

أخضــر وأكثر شــمواًل وقدرة علــى الصمود4.

في مرحلة الجائحة، قامت البلدان المتقدمة بزيادة 
االستثمار في النمو "الذكي واألخضر" والذي يعتمد على 

الرقمنة، واالبتكارات، والتقنيات الصديقة للبيئة والسريعة 
التطور. وتحقيقًا لهذه الغاية، خصصت البلدان المتقدمة 

استثمارات ضخمة من خالل الحزم التحفيزية للتعافي التي 
وصلت إلى أكثر من 10 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي 

مستفيدًة من أسعار الفائدة المنخفضة، لضمان تحقيق تعاٍف 
سريع وشامل وصديق للبيئة5.

ومن المتوقع أن يؤدي التقدم التكنولوجي إلى تغيير 
جوهري في العديد من جوانب المجتمع الذي نعيش فيه، 
وذلك بتغيير اإلدارة العامة والهيكل الصناعي والتوظيف 
والرعاية الصحية وخدمات التكنولوجيا المالية، وسواها. 

وفي عام 2016، بلورت اليابان، في خطتها الخامسة 
األساسية للعلوم والتكنولوجيا، مفهوم "المجتمع 5.0"، 

كمجتمع مستقبلي يجب أن تتطّلع إليه البالد. ويمثل هذا 
المفهوم الشكل الخامس من أشكال التنمية المجتمعية الذي 

بلغته البشرية في مسار تطورها منذ مجتمع الصيد األول 
)المجتمع 1.0( )الشكل 178(.

الشكل 178. من مجتمع 1.0 إلى مجتمع 5.0

نشأة المجتمع البشري 
المجتمع 5.0المجتمع 4.0المجتمع 3.0المجتمع 2.0المجتمع 1.0
المجتمع الصناعيالمجتمع ال��اعيمجتمع الصيد

الثورة
الصناعية األولى 
الصناعات الخفيفة

المحرك البخاري
وماكينات النسي�

الثورة
الصناعية الثانية

الصناعة الثقيلة
الكهرباء، البت�ول، المحركات

الثورة
الصناعية الثالثة 

الرقمنة والمعلومات 
الكم�يوتر، اإل�ترنت

الثورة
الصناعية ال�ابعة

التحول الرقمي
الذكاء االصطناعي،

إ�ترنت األشياء،
سلسلة الكتل

المجتمع الفائق الذكاءمجتمع المعلومات

نهاية الق�ن 18قبل 10 آالف عام
النصف الثاني
من الق�ن 20

النصف األول
من الق�ن 21 

.Cabinet Office, Japan )n.d.(, Society 5.0. https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html. Accessed on December 2021 :المصدر
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ويشير المجتمع 5.0، المعروف باسم "المجتمع الفائق الذكاء" 
أو "المجتمع اإلبداعي"، إلى المجتمع القائم على التكنولوجيا، 
والمتمحور حول اإلنسان، إذ ُتواَزن عملية التقدم االقتصادي 

مع حل التحديات االجتماعية من خالل دمج التقنيات 
واالبتكارات الجديدة مثل الذكاء االصطناعي، والروبوتات، 

والبيانات الضخمة في جميع الصناعات واألنشطة 
االجتماعية، ومن خالل دمج الفضاء اإللكتروني مع الفضاء 

المادي6. وبينما ُيقال إن بناء المجتمع 5.0 سيساهم في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، فمن المؤكد 

أنه ستكون له آثار مهمة على أسواق العمل، وأنواع الوظائف 
والمهارات الالزمة لتلبية االحتياجات المتغيرة للمجتمع.

ويستلزم تحقيق وضمان االستدامة اعتماد نهج شامل 
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مما يتطلب استثمارات 

ضخمة في رأس المال البشري والبنية التحتية والقدرة على 
الصمود7 كما يعتمد تسريع تحقيق تلك األهداف إلى حد 

كبير على وجود ثالثة عوامل هامة هي: البيانات التي يمكن 
االعتماد عليها، والتمويل الكافي، والتنفيذ الفّعال للسياسات 

واالستراتيجيات والبرامج المتسقة8.

بالنسبة إلى البيانات التي يمكن االعتماد عليها، فمن 
الضروري توافر بيانات دقيقة ومفصلة وجيدة النوعية 

وقابلة للمقارنة وفي الوقت المناسب، ليس فقط لتمكين 
صانعي السياسات من إدراك األزمات وإدارتها بشكل أفضل، 

ولكن أيضًا لتمكينهم من إعداد واتخاذ إجراءات مستنيرة 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورصد مدى التقدم 

المحرز وبالتالي الوقوف على التحديات واالتجاهات 
المستقبلية. ولتحقيق هذه الغاية، تحتاج االقتصادات 

النامية إلى معالجة مشكلة البنية التحتية المعلوماتية التي 
عفا عليها الزمن، واالستثمار في أنظمة البيانات التي تمّكن 

كاًل من الحكومات والمستثمرين من التخصيص األمثل 
لالستثمارات بناًء على قرارات مدعومة بالبيانات.

وبالنسبة إلى التمويل الكافي، لطالما كان ضمان التمويل 
المستدام أمرًا جوهريًا لتحقيق اقتصاد عالمي مستدام 

وشامل وقادر على الصمود. واستنادًا إلى تقديرات شركة 
برايس ووترهاوس كوبرز )PwC(، وصلت األصول المالية 

العالمية إلى أعلى قيمة لها منذ مرحلة ما قبل األزمة المالية 
العالمية، حيث تخطت قيمة األصول العالمية تحت اإلدارة 

مبلغ 110 تريليون دوالر. وتجدر اإلشارة، إلى أن 20 في 
المائة فقط من هذه األصول موجودة في الدول النامية 

حيث يعيش 80 في المائة من سكان العالم. وهذا من 
شأنه التأكيد على وفرة األصول المالية وعلى توزيعها غير 

المتكافئ، وعلى أن التحدي يتمثل في توجيه هذه التدفقات 
المالية من العالم المتقدم نحو االستثمار في أهداف التنمية 

المستدامة في االقتصادات النامية9.

أما فيما يخص تنفيذ السياسات الذكية الخضراء، اقترح 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومركز فريدريك إس. 

باردي للمستقبل الدولي المجاالت األربعة الرئيسية التالية 
من أجل التنفيذ الفعال10: أواًل، يستلزم االقتصاد األخضر 
إعادة التوازن بين الطبيعة والمناخ واالقتصاد من خالل 

تصميم حلول قائمة على الطبيعة لتخفيف المخاطر، وتعزيز 
أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة مع تعزيز الشراكات 
بين القطاعين العام والخاص ومواءمة النظام المالي مع 

التحول األخضر. ثانيًا، تتطلب الرقمنة زيادة االستثمار 
في التحول الرقمي من خالل زيادة اإلنفاق على مجاالت 

البحث والتطوير واالبتكار الضرورية لتحسين الوصول إلى 
الخدمات الرقمية، مثل التعليم والعالج والعمل عن بعد11. 

ثالثًا، تدعو الحكومة إلى إنشاء عقد اجتماعي جديد لتعزيز 
التماسك واالستقرار والمساواة بين الجنسين مع حماية 
حقوق اإلنسان وتعزيز سيادة القانون. وأخيرًا، تستلزم 

الحماية االجتماعية تطوير األنظمة بحيث تكون قادرة على 
تحمل الصدمات والحد من عدم المساواة.

يعتمد تسريع تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة إلى 

حد كبير على توافر ثالثة 
عوامل: البيانات الموثوقة، 

والتمويل الكافي، والتنفيذ 
الفعال لبرامج واستراتيجيات 
وسياسات التنمية المتسقة.
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ب. فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة
تؤكد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الحاجة إلى 

اعتماد أطر التمويل الوطنية المتكاملة من أجل تحقيق 
أهدافها. وهذه األطر مهمة أيضًا لتنفيذ اتفاقية باريس لعام 

ر المناخ، التي تنص على االنتقال العالمي  2015 بشأن تغيُّ
إلى مناخ منخفض الكربون ومستقبل قادر على الصمود. ، 
وتأتي أهمية تلك األطر في ضوء فجوة التمويل العالمية 
التي ُقدرت بحوالي 5-7 تريليون دوالر سنوًيا في مرحلة 

ما قبل كوفيد-19، في حين ُقدر العجز في التمويل للدول 
النامية بنحو 2.5 تريليون دوالر على أساس سنوي حتى 

عام 2030 12. أما تقديرات فجوة تمويل أهداف التنمية 
المستدامة في المنطقة العربية فقد بلغت حوالي 230 مليار 

دوالر سنويًا كحد أدنى13.

وفــي تقريرهــا بعنوان "آفاق عالميــة لتمويل التنمية 
المســتدامة 2021: طريقة جديدة لالســتثمار من أجل البشــر 

والكوكــب"، ُتظهــر منظمة التعــاون االقتصادي والتنمية أن 

االقتصــادات الناميــة تواجه حاليًا فجــوة تنموية تمويلية 
آخــذة في االتســاع. ومن المتوقــع أن تزداد تلك الفجوة 

بنســبة 70 فــي المائة مــن 2.5 تريليون دوالر إلى حوالي 4.2 
تريليــون دوالر، خــالل مرحلة ما بعــد جائحة كوفيد-19. 
وتظهــر هــذه الفجوة المتناميــة انخفاضًا قدره 700 مليار 

دوالر فــي التمويل الخارجــي الخاص، فضاًل عن فجوة 
قدرهــا تريليــون دوالر نتيجة اإلنفــاق العام على تدابير 

التعافي مــن جائحة كوفيد-19 14.

ج. اإلطار العالمي لتمويل أهداف التنمية المستدامة
تقــدم خطــة عمل أديس أبابا 2015 اإلطــار العالمي لتمويل 

التنميــة، وتحديــدًا لتوجيه تنفيذ خطــة عام 2030. ولتحقيق 
هــذه الغاية، تتناول بالتفصيل المســائل المختلفــة المتعلقة 

بالتعبئــة األفضل واألكثر كفاءة للموارد وتشــمل اآلتي: 
المــوارد العامة المحلية، والمؤسســات التجارية والمالية 
الخاصــة المحلية والدوليــة، والتعاون اإلنمائي الدولي، 

والتجــارة الدولية، والدين والقدرة علــى تحمله، باإلضافة 
إلــى العلوم والتكنولوجيــا واالبتكار وبناء القدرات.

وُتســلط خطــة عمــل أديس أبابــا الضوء علــى أهمية 
البيانــات والرصــد والمتابعــة فــي دعــم أهــداف التنمية 
المســتدامة لعــام 2030 مــن خــالل التمكين مــن اتخاذ 

القــرارات المســتنيرة، وتحســين عمليــة صنــع السياســات 
ودعــم تحســين تتبــع ورصــد ومراجعــة التقدم المحــرز نحو 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وقــد تمت مناقشــة 
هــذا اإلطــار في تقاريــر األمــم المتحــدة لتمويــل التنمية 

المســتدامة التــي تصــدر ســنويًا منــذ عام 2016. وهذه 
التقاريــر مخصصــة لدراســة القضايــا المتعلقــة بتحســين 

تعبئــة المــوارد فــي ضــوء التحديــات الجديــدة والمخاطر 
المســتجدة المتعلقــة بمجــاالت العمــل الرئيســية المذكــورة 

فــي خطة عمل أديــس أبابا.

وركز آخر تقريرين عالميين لتمويل التنمية للعامين 2020 
و2021 على الحاجة الملحة للبقاء على المسار الصحيح 

وسد فجوة التمويل من خالل تعبئة أفضل للموارد من أجل 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتأتي 

هذه الحاجة رغم التحديات التي يفرضها الركود العالمي، 
وانخفاض القدرة على تحمل عبء الديون، والضغوط المالية، 

والتهديدات الصحية، وزيادة التفاوتات الناجمة عن جائحة 
كوفيد-19، إلى جانب صعوبات أخرى. وفي هذا الصدد، حذر 

األمين العام لألمم المتحدة من أن عدم العمل أو التلكؤ فيه 
قد يؤدي إلى عقد ضائع من الزمن على مسار التنمية15.
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ومن الممكن أن ُتدعم عملية تعبئة التمويل المستدام من 
خالل التنامي السريع في التقنيات الرقمية، وهو اتجاه 

رئيسي أبرزه تقرير تمويل التنمية لعام 2020. وهو يبرز أيضًا 
إعطاء األولوية للشمول من خالل تقليص الفجوة الرقمية 

بين مختلف شرائح المجتمع ومعالجة التحديات التنظيمية 
المرتبطة بالرقمنة السريعة، مثل زيادة تركيز السوق في 
منصات أكبر. هذا باإلضافة إلى الحاجة إلى تعزيز أنظمة 

الحماية االجتماعية وتبني برامج التنمية المعززة للعمالة ألن 
التقدم التكنولوجي قد ُيحدث اضطرابات في أسواق العمل 

من خالل خلق وظائف جديدة والقضاء على أخرى.

ويلقــي تقريــر عام 2021 الضوء علــى فرصة إعادة البناء 
بشــكل أفضــل مع دعم عملية التعافــي من خالل معالجة 
األســباب الجذرية لمواطن الضعف في األطر المؤسســية 

والسياســاتية باإلضافة إلى زيادة االســتثمار في رأس 
المــال البشــري والحماية االجتماعية والبنيــة التحتية المرنة 

والتكنولوجيــا. كمــا يؤكد التقرير، في فصولــه المواضيعية 
المتســقة مــع أبرز مجاالت عمل خطــة عمل أديس أبابا، على 
أهمية تأمين التمويل لالســتثمار في االســتدامة، والحد من 

المخاطــر وبنــاء القدرة على الصمود فــي عالم تترابط فيه 
المخاطر بشــكل وثيق.

د. مسار التنمية المستدامة في مصر
مصــر حريصــة على تحقيق أهداف التنمية المســتدامة لعام 

2030، فهــي ُتعد، في المتوســط، في طريقهــا لتحقيق أفضل 
النتائــج الممكنة ألهداف التنمية المســتدامة بنســبة 68.6 في 

المائــة، ممــا يجعلها تحتــل المرتبة 82 من بين 165 دولة16. 
وفــي هــذا الصدد، تتمثل إحدى الخطوات الرئيســية على 
مســار تحقيق التنمية المســتدامة في تحديد األولويات 
التنمويــة الوطنيــة في ضوء الظروف والقيود الرئيســية 
التــي تواجــه الدولة. هذا ويأتــي الهدفان 1 حول القضاء 

علــى الفقــر و10 حول الحد من عدم المســاواة، على رأس 
أولويــات خطــة التنمية الوطنيــة17. ووفقًا ألحدث البيانات 

المتاحة، انخفضت نســبة األفراد الذين يعيشــون تحت 
خــط الفقــر القومي ألول مرة منــذ 20 عامًا لتصل إلى 29.7 
فــي المائــة في عام 2020/2019. وبالمثل، انخفضت نســبة 
الســكان الذين يعيشــون في الفقر المدقع، أي على أقل من 

1.90 دوالر فــي اليــوم، من 6.2 فــي المائة في عام 2018 إلى 
4.5 فــي المائــة في عام 2020 18. ومــع ذلك، فقد ظل الحد 
من عدم المســاواة تحديًا قائمًا كنتيجًة الســتمرار الفوارق 

الجغرافيــة وفجــوات الدخــول المرتفعة، بين أعلى وأدنى 10 
فــي المائة من فئات الدخل19.

يتطلب الحفاظ على التقدم المحرز في الحد من الفقر، وسد 
فجوات عدم المساواة، وتخفيف اآلثار السلبية للجائحة على 

الفقراء والفئات األكثر هشاشة نظاًما للحماية االجتماعية 
قويًا ومرنًا وجيد التصميم20. فعندما ُيخَطط لبرامج الحماية 

االجتماعية بشكل صحيح، تعزز هذه البرامج الوصول إلى 
الخدمات األساسية والمساهمة في كسر حلقة الفقر. وتشير 
األدلة إلى أن األسرة التي يتلقى فرد واحد منها على األقل 

تحويالت نقدية من خالل برنامجي "تكافل" و"كرامة"، 
تصبح أقل عرضة للوقوع في براثن الفقر. وال بد أن يتمتع 

نظام الحماية االجتماعية باالستدامة المالية، فتمويل المسار 
نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تسخير مصادر 

تمويل متنوعة لضمان الكفاءة واالتساق على حد سواء.

  

أظهرت رؤية مصر 2030 

التي ُأطلقت عام 2016 
التزام مصر بخطة التنمية المستدامة لعام 

 ،2030 
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق 

باريس وخطة االتحاد األفريقي لعام 

.2063
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ال بد من دعم االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة 
بأطر تمويلية. وفي هذا الشأن، يقدم إطار التمويل الوطني 

المتكامل نهجًا هامًا إلعداد استراتيجية تمويلية تعمل 
على مواءمة مصادر التمويل المختلفة مع أهداف التنمية 
المستدامة وأهداف التنمية الوطنية21. ويأتي على رأس 

هذه المصادر التمويل العام المحلي المتزايد األهمية22. 
فالسياسات المالية السليمة والتعبئة واالستخدام الفعال 

للموارد المحلية، الضريبية وغير الضريبة، هي أمور أساسية 
في السعي لتحقيق التنمية المستدامة. تحتاج هذه القنوات 

الوطنية عادة إلى الدعم بالتمويل العام الدولي، من خالل 
موارد التمويل الميسرة وغير الميسرة23. ويتطلب تمويل 

خطة التنمية في معظم الحاالت اللجوء أيضًا إلى االقتراض 
الذي يجب أن يستند إلى استراتيجية حكيمة إلدارة الديون 
لضمان انضباط مسار الدين )يناقش الفصل 8 ملف الدين في 

مصر، والمسائل المتعلقة بإدارة الدين والقدرة على تحمله(.

كمــا يعــد قطــاع األعمال شــريكًا رئيســيًا علــى مســار التنمية 
المســتدامة نظــرًا لقدرتــه علــى االبتــكار وخلق فــرص عمل 

وظــروف تمّكــن األفراد مــن تحقيــق إمكاناتهــم إذا توافرت 
لهــم الحوافــز المناســبة24. كمــا أنه مســاهم فعال في ســد 
فجــوة االســتثمار فــي أهــداف التنميــة المســتدامة التي 

تفاقمــت نتيجــًة لجائحــة كوفيــد-19. وكــي يكــون قطاع 
األعمــال حســن األداء، يجــب أن يكــون مدعومــًا بقطاع 
مالــي يمّكنــه مــن توجيــه األمــوال الالزمة بكفــاءة نحو 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة25. ولتحقيــق هــذه 

الغايــة، يجــب أن تتيــح األطــر السياســاتية والتنظيميــة 
مواءمــة أفضــل للتمويــل مــع أهــداف التنمية والعمــل على 

ضمــان الشــمول المالي.

ووفقــًا لإلطــار العالمــي للتمويــل مــن أجــل التنميــة، ُتعد 
التجــارة محــركًا للنمــو االقتصــادي الشــامل وللحــد من 

الفقــر26. كمــا ُتعــد العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار والرقمنــة 
أحــد عوامــل التمكيــن فــي إطــار التمويل مــن أجــل التنمية27. 

فقــد أكــدت جائحــة كوفيــد-19 علــى أهمية هــذه المجاالت 
فــي بنــاء مجتمعــات قــادرة على الصمــود وفــي التخفيف 

مــن آثــار الصدمــات الســلبية المحتملة.

ويعتمــد التنفيــذ الناجــح ألهــداف التنميــة المســتدامة 
علــى المســتوى الوطنــي إلــى حــد كبير علــى التقــدم المحرز 

علــى المســتوى المحلــي. وقــد ركــزت مصر مؤخــرًا على 
توطيــن التنميــة باعتبارهــا ركيــزة أساســية لتحقيــق خطتهــا 

التنمويــة. وُتعــد المبــادرة الرئيســية "حيــاة كريمــة" األبرز 
فــي هــذا الصــدد28. وُيســتكمل هــذا النهج من خــالل تعزيز 
التخطيــط االســتراتيجي المحلــي الطويــل المــدى وتبنــي 

سياســات قائمــة علــى األدلة، ممــا يعتبر شــرطًا مســبقًا 
لفعاليــة السياســات وتماســكها. وتبعــًا لذلــك، أصبحــت 

البيانــات المفصلــة ذات الجــودة العاليــة وأنظمــة البيانــات 
القويــة ضروريــة لتطويــر نظــم مراقبــة وتقييــم تعمل بشــكل 

جيــد لضمــان التقــدم نحــو تطلعــات التنميــة للدولــة مع 
االســتخدام األمثــل لمصــادر التمويــل المختلفــة29.

وقــد برهــن إطالق رؤيــة مصر 2030 في عــام 2016 على 
حــرص مصــر على خطــة عــام 2030، وتحقيق أهداف 

التنميــة المســتدامة، واتفاقيــة باريــس، وخطــة االتحــاد 
األفريقــي لعــام 2063. وتســتند الرؤية بشــكل أساســي 

إلــى بلــورة اســتراتيجيات متوســطة وطويلــة المــدى، مثل 
اســتراتيجية العلــوم والتكنولوجيــا مــن أجــل التنميــة 

المســتدامة )2030(، واســتراتيجية 2030 لتكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت: مصــر الرقميــة30، وبرنامج 

تطويــر التعليــم فــي مصــر )2030(، واســتراتيجية الطاقــة 
المتكاملــة والمســتدامة )2035(، واالســتراتيجية الوطنيــة 

للمشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر 
وريــادة األعمــال، والخطــة الوطنيــة لتنميــة األســرة المصرية 

)2021-2023(، وســواها31. وتهدف رؤيــة مصر2030 

ُتعد مبادرة »حياة كريمة« 
أكبر مشروع في العالم 

لتوطين التنمية، يأخذ باالعتبار 
أوجه الترابط بين أهداف 
التنمية المستدامة، ويغّير 
مشهد التنمية المستدامة 

على المستوى المحلي.
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الجــاري تحديثهــا حاليــًا إلــى بنــاء اقتصــاد متنوع وتنافســي 
وقائــم علــى المعرفــة، يتميــز بالعدالــة االجتماعيــة واالزدهار 

والنمــو المتــوازن. كمــا أنهــا تهــدف إلــى تحقيق نمو شــامل 
مســتدام مــن خــالل األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعية 

والبيئيــة للتنميــة المســتدامة. وتضــع النســخة المحّدثــة 
لرؤيــة مصــر 2030 التنميــة البشــرية فــي صميــم أولوياتها، 

مــع تعزيــز العدالــة واإلنصــاف وإمكانيــة الوصول إلى 
الخدمــات والتكيــف والمرونــة وضمــان االســتدامة. تمثل 

تلــك األولويــات إطــار العمــل الشــامل لتنفيذ األهداف 
الوطنيــة واألهــداف االســتراتيجية.

وتســلط األقســام التاليــة مــن هــذا الفصل الضــوء على 
بعــض إنجــازات مصــر علــى مســار التنميــة المســتدامة، كما 

تناقــش بعضــًا مــن أهــم القضايــا التــي ينبغــي معالجتها، 
ودور العناصــر التمكينيــة التــي يجــب تعزيزهــا أثنــاء مرحلــة 

االنتقــال، وتشــمل اآلتــي: مبادرة "حيــاة كريمــة"، وبرنامج 
اإلصــالح االقتصــادي، والتحــول الرقمي، واإلطــار الوطني 

للتمويــل المســتدام ألهــداف التنميــة المســتدامة، والتمويــل 
المناخــي، والتوجــه نحــو التصديــر، واالســتثمار األجنبــي 

المباشــر، ومشــاركة القطــاع الخاص.

1. مبادرة "حياة كريمة"
تمثــل المبــادرة الرئاســية "حيــاة كريمــة" عالمــة فارقة 

فــي تقــدم مصــر نحــو تحســين حياة الفقــراء، من خالل 
اســتهداف القــرى األكثــر فقرًا، فــي صعيد مصر وســائر 

المناطــق الريفيــة المهمشــة. وهــي ُتعــد أكبر مشــروع في 
العالــم لتوطيــن التنميــة، يأخــذ باالعتبــار أوجــه الترابط 
بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة، ويغّيــر مشــهد التنميــة 

المســتدامة علــى المســتوى المحلــي. كمــا تعكــس المبــادرة 
االلتــزام الوطنــي بعــدم إهمــال أحــد. واعُتمد نهج تشــاركي 

خــالل مراحــل عمــل المبــادرة بدايًة مــن تحديــد االحتياجات 
والتصميــم والتخطيــط، وصــواًل إلــى مرحلــة التنفيــذ التي 

ُقــدرت تكلفتهــا اإلجماليــة بحوالــي 32 مليــار دوالر. وُتنفــذ 
المبــادرة علــى مراحــل متعــددة، بدءًا من عــام 2019، على 

أن تكتمــل فــي عام 2024 32.

تهــدف مبــادرة "حياة كريمة" إلى تحســين جــودة الحياة 
فــي ريــف مصر، إذ تســتهدف حوالي 5,000 قريــة من القرى 

األكثــر فقــرًا والتــي تمثل أكثــر من 50 في المائة من الســكان. 
وتســعى إلــى معالجة الفجــوات التنموية على مســتوى 

المحافظــة، وتحســين الوصــول إلى الخدمات األساســية مثل 
الميــاه والكهربــاء، والصــرف الصحي والغــاز، وخلق فرص 

عمــل الئقــة، وتعزيز خدمات الصحــة والتعليم، واالســتثمار 
فــي تحســين البنيــة التحتيــة وتمكين المــرأة الريفية33. وقد 
عملــت المبــادرة، في هــذا الصدد، كمســرع لعدد من أهداف 

التنميــة المســتدامة، مثــل الهــدف 1 حول القضاء علــى الفقر، 
والهــدف 3 حــول الصحــة الجيدة والرفــاه، والهدف 4 حول 

التعليــم الجيــد، والهــدف 5 حول المســاواة بين الجنســين، 
والهــدف 6 حــول الميــاه النظيفة والصــرف الصحي، والهدف 
7 حــول الطاقــة النظيفــة وبأســعار معقولــة، والهدف 8 حول 

العمــل الالئــق ونمــو االقتصاد، والهدف 10 حــول الحد من 
أوجه عدم المســاواة.

2. برنامج اإلصالح االقتصادي 
والتحول الهيكلي في مصر

اســتهدف برنامــج اإلصــالح االقتصــادي لعام 2016 ، 
المدعــوم بتســهيل صنــدوق النقــد الدولــي الممدد، اســتعادة 

اســتقرار االقتصــاد الكلــي، وتصحيــح االختــالالت على 
األصعــدة الماليــة والنقديــة وســعر الصرف، إلــى جانب 

تعزيــز النمــو وحمايــة الفئــات األكثــر ضعفــًا. وقد أدى 
البرنامــج دورًا رئيســيًا فــي اســتقرار االقتصــاد وتمكينــه من 

ــادرة »حياة كريمة«  تمثل مب
عالمة فارقة فــي تقدم مصر 
نحو تحســين حياة الفقراء، ال 

ســيما من خالل استهداف 
القــرى األكثر فقرًا، في 

صعيد مصر وســائر المناطق 
الريفية المهمشــة.
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مواجهــة التأثيــر الســلبي ألزمــة كوفيــد-19 بشــكل أفضل. 
وكانــت مصــر إحــدى البلــدان القليلة بيــن االقتصادات 

الناشــئة، والبلــد الوحيــد فــي المنطقــة العربيــة الــذي حقق 
معــدل نمــو حقيقــي إيجابــي بنســبة 3.57 بالمائــة فــي عام 
2020/2019 علــى الرغــم مــن تباطؤ التقــدم مع إجراءات 

اإلصــالح. ووفقــًا آلخــر توقعــات وزارة التخطيــط والتنمية 
االقتصاديــة، مــن المنتظــر أن ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
الحقيقــي بنســبة 3.3 فــي المائــة فــي عام 2021/2020، وأن 
يرتفــع إلــى 5.6 بالمائــة فــي عام 2022/2021. وفــي أعقاب 

التنفيــذ الناجــح للمرحلــة األولــى مــن اإلصالحــات، ُأطلقت 
المرحلــة الثانيــة فــي عــام 2021. ويهــدف برنامج اإلصالح 

الهيكلــي الوطنــي هــذا إلــى تحفيــز جانــب العرض من 
االقتصــاد وتحقيــق نمــو متوازن وأخضر وشــامل34.

يمثــل اســتهداف التحــول الهيكلــي لالقتصــاد تحديــًا 
رئيســيًا ال ســيما وقــت األزمــة، إذ إنه يعمــل علــى معالجة 
االختــالالت الهيكليــة التــي لطالمــا نتــج عنهــا نقــاط ضعف 

طويلــة األمــد فــي االقتصــاد الحقيقي، خاصــًة على 
المســتويين القطاعــي والســوقي. وتجــدر اإلشــارة في هذا 

الصــدد إلــى أن الحفــاظ على اســتقرار االقتصــاد الكلي 
هــو شــرط مســبق للتحــول الهيكلــي الناجــح، وأنــه ينبغي 

تجنــب االنســحاب المبكــر مــن توفيــر حزم دعــم التعافي، 
ليــس فقــط لضمــان حمايــة الفئــات المحرومة، ولكــن أيضًا 

لتحفيــز االقتصــاد خــالل فتــرات الركــود، ولتحفيز اســتجابة 
العــرض اإليجابيــة، وهــو مــا يمثل جوهــر البرنامــج الوطني 
لإلصــالح الهيكلــي. كمــا أن تحقيــق التــوازن الصحيــح بين 

ضمــان القــدرة علــى تحمــل عبء الديــون وخلق حيــز مالي 
لالســتثمار، أمــر بالــغ األهميــة في جميــع مراحــل عملية 

تعبئــة المــوارد لتمويــل أهــداف التنميــة المســتدامة.

وعلــى الرغــم مــن التقــدم الذي أحرزتــه مصر في توســيع 
نطــاق برامــج الحمايــة االجتماعيــة وشــبكات األمان 

االجتماعــي، وتعزيــز الوصــول إلــى الخدمات األساســية، 
وتحســين بعــض الخدمــات التعليميــة والصحيــة، وتوفيــر 

ســكن أفضــل وتجديــد بعض األحيــاء العشــوائية في 
المناطــق الحضريــة، اســتمرت تحديــات التنميــة، بــل لربمــا 

تفاقمــت خاصــًة فــي أعقــاب الجائحــة. ويرجع ذلــك بدرجة 
كبيــرة إلــى الزيــادة الســكانية الســريعة، وتنامــي القطــاع غير 
الرســمي، ونــدرة الميــاه، والتوتــرات الجيوسياســية، وأنماط 

االســتهالك واإلنتــاج غيــر المســتدامة، والمخاطــر البيئيــة، 
والنــزوح إلــى المــدن الحضرية. هــذا باإلضافة إلى اســتمرار 

عــدم المســاواة، مثــل التفاوتــات الجغرافيــة والفجــوة بين 
الجنســين.

ولدعــم تنفيــذ خطــة التحــول الهيكلــي، ومعالجــة تحديــات 
التنميــة الرئيســية، وّقعــت مصــر مؤخــرًا مذكــرة تفاهــم مع 

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة إلطــالق برنامج 
شــامل مدتــه ثــالث ســنوات. وتقدم هــذه المذكرة مثــااًل على 

شــراكات مصــر الفعالــة مــع شــركاء التنميــة من أجــل تنفيذ 
رؤيــة مصــر 2030، التــي تتوافــق جيدًا مــع خطة عام 2030 

وخطــة االتحــاد األفريقــي لعام 2063.

ويهــدف البرنامــج الُقطــري إلــى تنفيــذ 35 مشــروعًا عبر 
خمــس ركائــز مــع تعزيــز القــدرة التنافســية لالقتصاد 

المصــري وضمــان اندمــاج أفضــل فــي الســوق العالمية. وذلك 
باإلضافــة إلــى تعميــم المســاواة بيــن الجنســين، والتركيز 

علــى زيادة مشــاركة النســاء والشــباب فــي االقتصاد 
ودعــم إضفــاء الطابــع الرســمي علــى المؤسســات الصغيرة 

والمتوســطة.

تركــز الركيــزة األولــى على النمــو االقتصادي الشــامل 
والمســتدام، وتهــدف إلــى معالجــة العقبــات الرئيســية 

التــي تحــول دون زيــادة نمــو اإلنتاجيــة وتعزيز المنافســة 
وتطويــر األســواق المالية.

وتركــز الركيــزة الثانيــة علــى االبتــكار والتحــول الرقمي، إذ 
تســتهدف المشــاريع المتداخلــة مــع سياســة التعليــم وتنميــة 

رأس المــال البشــري لالســتفادة بشــكل أفضــل مــن التحول 
الرقمــي وتعزيــز االبتكار.

أمــا الركيــزة الثالثــة فتركــز علــى الحوكمــة ومكافحة 
الفســاد، وتتنــاول سلســلة مــن القضايــا ذات األولوية 

المرتبطــة باإلصالحــات اإلداريــة، والحكومــة اإللكترونيــة، 
والتشــريعات والتنظيمــات األفضــل، وتعزيــز المؤسســات، 

وســيادة القانون.

وتركــز الركيــزة الرابعــة علــى اإلحصائيات، وهــي تهدف 
إلــى تحســين توافــر وإدارة البيانــات في مجاالت النشــاط 

االقتصــادي وأداء القطــاع الخــاص والنــوع االجتماعي 
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والســكان والبيئــة والتجــارة، وســواها، وذلــك للتمكيــن من 
صنــع السياســات القائمــة علــى األدلة.

وأخيــرًا تركــز الركيــزة الخامســة علــى التنميــة المســتدامة، 
وتهــدف إلــى تعزيــز األطــر التــي تحكــم العمــل علــى تحقيق 

أهــداف التنميــة المســتدامة، فضــاًل عــن تعزيــز النمــو 
األخضــر والطاقــة النظيفــة واســتثمارات البنيــة التحتيــة 

الجيــدة النوعيــة.

لقــد أكــدت أزمة كوفيــد-19 علــى أهمية اعتمــاد نهج 
إنمائــي مــدرك وواٍع للمخاطــر مــن حيــث التخطيــط ووضع 

الموازنــات وتصميــم السياســات وتنفيذهــا. وأصبــح هذا 
أمــرًا ضروريــًا من أجل رفــع جاهزيــة الدولــة للوقاية من 

األزمــات وتقليــل المخاطــر وبنــاء القدرة علــى التصدي 
والمرونــة فــي جميــع القطاعــات لتــدارك أي معوقــات على 

مســار اإلصــالح. وال بــد لمصــر تحديدًا مــن تعبئــة التدفقات 
الماليــة، وتعزيــز االســتثمار المســؤول فــي الوقايــة من 
األزمــات، والتكيــف معهــا، والحد مــن المخاطــر، وبناء 

القــدرة علــى الصمــود، باإلضافة إلــى تعميــم االعتبارات 
البيئيــة وتلــك المتعلقــة بالجوانــب االجتماعيــة والحوكمــة 

لضمان االســتدامة.

وعلــى الرغــم من الضغــوط اإلضافية التــي أحدثتها 
الجائحــة، مــن الممكــن اعتبار األزمــة الحالية فرصــة لمصر 

ال يجــوز تفويتهــا لبنــاء مســتقبل أفضل. ويمكن االســتفادة 
مــن هــذه الفرصة من خــالل تعزيز جهود اإلصــالح فيما 

يخــص كاًل مــن االســتقرار والتكيــف الهيكلي، وكذلك 
مواءمــة األولويــات الوطنية مع االســتدامة، وضمان دمج 
االعتبــارات البيئيــة والمســائل االجتماعيــة والحوكمة في 

إطــار السياســة الوطنيــة، مع التأكيــد على أهميــة بناء القدرة 
علــى الصمــود. وتحقيقــًا لهــذه الغاية، يجب أن تعــزز عملية 

التعافــي وبرنامــج اإلصالح والمســار االنتقالــي بعضها 
البعــض بصــورة متســقة ومتناغمة ومنســقة علــى نحو جيد.

3. التحول الرقمي
أكــدت أزمــة الجائحــة علــى الصعيــد العالمي الــدور المهم 

للرقمنــة فــي ضمــان اســتمرارية األعمال فــي عدد من 
القطاعــات الحيويــة كالقطاعــات الماليــة والتجاريــة 

والمدفوعــات مــن خــالل خدمــات التكنولوجيــا المالية 
والتجــارة اإللكترونيــة والمدفوعــات اإللكترونيــة. كمــا 

ســاعدت علــى اســتمرار التواصــل بين األفراد أثنــاء فترات 
التباعــد االجتماعــي.

ومــع ذلــك، أدت الرقمنة إلى ظهور مخــاوف تتعلق بالحوكمة 
واإلنصــاف وترتبــط بالمخاطر القانونيــة والتنظيمية، مثل 

قضايــا األمن الســيبراني، فضاًل عن المخاطــر المتعلقة 
بمســتقبل القوى العاملة وشــكل ســوق العمل. فوفقًا لتقرير 

"مســتقبل الوظائف 2020" الذي أصــدره المنتدى االقتصادي 
العالمــي، مــن المتوقع أن تؤدي عمليــة التحول الرقمي 

واألتمتة الســريعة إلى اســتبدال حوالي 85 مليون عامل 
خالل الســنوات الخمس المقبلة، في الوقت الذي ســتخلق 

فيــه 97 مليــون وظيفة جديدة35. باإلضافة إلى ذلك، ســتؤدي 
الفجــوة الرقميــة إلى تفاوتات بيــن القادرين على الوصول 

إلــى الخدمــات الرقمية وغير القادريــن، نتيجًة لعوامل 
متعلقــة بالدخل واالعتبــارات الجغرافية واإللمام بالقراءة 

والكتابة، وغيرها.

وقــد شــهد قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت في 
مصــر نمــوًا بمعــدل متوســط قدره 16 فــي المائــة على مدى 
الســنوات القليلــة الماضيــة. فقــد جــاءت مصــر فــي المرتبة 

72 فــي مؤشــر المعرفــة العالمــي 2020، متقدمــة بـ 10 
مراكــز مقارنــًة بعــام 2019، وفــي المرتبة 74 في مؤشــر 

تنميــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، الــذي يصــدره 
االتحــاد الدولــي لالتصــاالت التابــع لألمــم المتحــدة، متقدمة 

بـــ 4 مراتــب، مقارنــًة بعــام 2019. ويمكن االســتفادة من 
دور هــذا القطــاع، بصفتــه محفــز وداعــم للثــورة الصناعية 

الرابعــة، فــي إنشــاء اقتصــاد رقمي قائــم علــى المعرفة 
ويتســم بالتنافســية والمرونــة واالبتــكار، مــن خالل تســريع 

التحــول الرقمــي واســتهداف االســتثمارات المؤثــرة في 
مختلــف القطاعــات، مثــل الرعايــة الصحيــة، والزراعة، 
والتعليــم، والصناعــة، والخدمــات الماليــة، والســياحة، 

واإلعالم، وريــادة األعمال36.

وهــذا يتطلــب االســتثمار فــي بنــاء نظام بيئــي داعم مع 
توفيــر بنيــة تحتيــة رقميــة تمكينيــة، ورأس مــال بشــري 

يتميــز بالمهــارات العاليــة، وإطــار تنظيمــي مناســب ونظــام 
حوكمــة جيــد37. لقــد كان قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 
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واالتصــاالت واحدًا مــن ثالثــة قطاعات رئيســية وقع 
االختيــار عليهــا لدعــم التحــول الهيكلــي فــي مصــر، جنبًا إلى 

جنــب مــع قطاعــي الزراعــة والصناعة. وقد وقــع االختيار 
علــى تلــك القطاعــات لعــدد مــن العوامــل، بما فيهــا إمكانات 

نموهــا العاليــة، والروابــط الخلفيــة واألماميــة القويــة، 
والقــدرة علــى توليــد القيمــة المضافــة العاليــة، والميزة 

التنافســية الدوليــة، وقدرتهــا علــى خلــق الوظائف38.

وفــي عــام 2020، تــم توفيــر أكثر مــن مليار دوالر لتســريع 
التحــول الرقمــي فــي مصــر39. ويرجع ذلك إلــى تصور دور 

التحــول الرقمــي كعامــل تمكيــن رئيســي لتنفيــذ التحــول 
الهيكلــي المنشــود لالقتصــاد، وكُمكــون متكامــل لدعــم 

مبــادرة "حيــاة كريمــة"، وكُركن أساســي فــي تحقيق أهداف 
التنميــة المســتدامة لعــام 2030. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن 

أن تخلــق تكنولوجيــا المعلومــات والرقمنــة فــرص عمــل 
الئقــة مــن خــالل دعم قطــاع المؤسســات الُصغــرى والصغيرة 

والمتوســطة وإضفــاء الطابــع الرســمي على المؤسســات 
غيــر الرســمية، مــن خــالل تحســين بيئة األعمال فــي مصر. 

ويمكــن تحقيــق ذلــك من خــالل رفع كفــاءة الخدمات 
الحكوميــة، إذ يمكــن الحــد مــن الروتيــن، وتقليــل الوقت 

وتخفيــض تكاليــف المعامــالت، وبالتالــي مكافحــة الفســاد 
وتحســين الشــفافية والمســاءلة.

وتســتطيع الرقمنــة أيضــًا أن تعــزز الحوكمــة الجيدة من 
خــالل تدعيــم أنظمــة المراقبــة والتقييم لكافــة البرامج 

والخطــط المنفــذة على المســتويين الوطنــي ودون الوطني، 
فــي عدة مجــاالت مثل الحمايــة االجتماعية وتنظيم األســرة 

والخدمــات الصحيــة والتعليميــة. هــذا باإلضافة إلى دور 
الرقمنــة فــي تعزيــز الوصول إلــى البيانات ونشــر المعلومات 

وتبــادل المعرفة.

ويمكــن للرقمنــة المســّرعة أن تــؤدي كذلــك دورًا هامًا 
فــي دعــم جهــود توطين أهــداف التنميــة المســتدامة، من 

خــالل تمكيــن الحكومــات مــن تصميــم اســتراتيجيات 
التنميــة المســتدامة بشــكل أفضــل علــى المســتوى المحلــي، 

عــن طريــق اســتخدام الحكومــة اإللكترونيــة والبيانات 
الضخمــة. لقــد أصبحــت هندســة الشــبكة الرقميــة ضرورية 

لتمكيــن صانعــي السياســات مــن التخطيــط بفعاليــة وعكــس 
أولويــات المجتمعــات المحليــة فــي مخصصــات الموازنــة. 

كمــا أنهــا ضروريــة لرصد االتجاهــات وتقييــم التقــدم المحرز 
أثنــاء معالجــة الفجــوات. وهــذا بــدوره يتطلب اســتثمارًا 

مناســبًا فــي المعلومــات والبيانــات وأنظمــة البيانــات 
والتحــول الرقمــي والمهــارات الرقميــة لتحســين الكفــاءات 

البشــرية والمؤسســية.

ورغــم ذلك، مــا زالت الفجوة الرقمية تمثل تحديًا رئيســيًا، 
حيــث إنهــا أدت إلى ظهور نوع جديد من عدم المســاواة 

التــي جــاءت لتتداخل مع تلك المتعلقــة بعوامل الجغرافيا 
والدخــل والجنــس. وتواجه مصر فجوة رقميــة بين المناطق 

الحضريــة والريفيــة وكذلك بين الجنســين، إذ يمتلك 73.9 
فــي المائة من األســر الحضرية أجهــزة كمبيوتر، مقابل 55.8 

فــي المائــة فقط من األســر الريفية. وباإلضافة إلى ذلك، 
يســتخدم اإلنترنــت 61.5 في المائة مــن الذكور في الفئة 

العمريــة المتراوحــة بين 15 و74، في حين تبلغ هذه النســبة 
53 فــي المائــة فقط بين اإلناث من الفئة العمرية نفســها40. 

ويمكــن أن تؤدي هذه التفاوتات إلــى تداعيات خطيرة 
ليــس فقط من ناحية الشــمول المالي، ولكــن أيضًا من ناحية 
الوصــول إلى الفرص بشــكل عام، ممــا يؤدي إلى تفاقم أوجه 

عدم المســاواة وتوســيع الفجوات القائمة.

4. اإلطار الوطني لتمويل أهداف 
التنمية المستدامة في مصر

تمثــل فجــوة التمويــل، كمــا هــو الحال فــي معظم 
االقتصــادات الناشــئة والناميــة، تحديــًا كبيــرًا أمــام تنفيذ 

اســتراتيجية التنميــة المســتدامة الوطنيــة، وتحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة، وكذلــك أهــداف اتفاقية 
باريــس لعــام 2015. ويعود ذلــك إلى المــوارد العامة 

المحليــة المحــدودة، وتزايــد رصيــد الديــن، وانخفاض 
معــدالت االدخــار، وانكمــاش الحيــز المالي. وقــد تفاقمت 

هــذه التحديــات بســبب أزمــة كوفيــد-19، مما أضاف 
ضغوطــًا علــى الموازنــات الحكوميــة إذ ُخصصــت حزمة 

تصــل إلــى 2 فــي المائة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي 
لتحفيــز االقتصــاد المصــري وحمايــة الفئــات األكثــر ضعفًا 

التــي تضررت بشــدة جــراء الجائحة.

ولمواجهــة هــذه التحديــات، تعمــل مصــر علــى إعداد إطار 
وطنــي للتمويــل المســتدام لتوجيــه وتعزيــز عمليــة تعبئــة 
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مواردهــا مــن التدفقــات المالية، ســواء أكانــت عامة أو 

خاصــة، ثنائيــة أو متعــددة األطــراف، محليــة أو إقليميــة، 

أو دوليــة. وتعــد هــذه التدفقــات ضروريــة لتمويــل التحول 

الهيكلــي نحــو اقتصــاد أخضــر أكثر شــمواًل وقــدرة على 

الصمــود، ولهــذا الهــدف، وقّعــت مصــر برنامجًا مشــتركًا مع 

األمــم المتحــدة بشــأن تمويــل أهــداف التنمية المســتدامة، 

وإعــداد إطــار تمويــل وطنــي متكامــل لتقديــر تكلفــة تنفيذ 

أهــداف التنميــة المســتدامة، وتحديــد المــوارد المتاحــة 

ومعالجــة فجــوات التمويــل، وذلــك في الوقت الــذي يتم 

فيــه دراســة أدوات مبتكــرة للتمويل.

يغطــي البرنامــج المشــترك أربــع مجــاالت رئيســية وهي: 

حســاب تكلفــة أهــداف التنميــة المســتدامة حســب القطاع، 

ومطابقــة التدفقــات الماليــة الرئيســية مــع أهــداف التنميــة 

المســتدامة، وإعــداد الموازنــات التنمويــة، وإعداد 

اســتراتيجية تمويــل أهــداف التنميــة المســتدامة.

ويركــز البرنامــج علــى خمــس قطاعات رئيســية وهي: 

التعليــم، والصحــة، والحمايــة االجتماعيــة، والميــاه 

والصــرف الصحــي، والنقــل، مــع إيالء اهتمــام خــاص لتعميم 

المســاواة بيــن الجنســين فــي جميــع القطاعات.

ويناقــش تقريــر البنــك الدولــي لعــام 2018 بعنوان 

"تشــخيص أهــداف التنميــة المســتدامة: حالــة مصر" 

الخيــارات المتاحــة لتوســيع قاعــدة تعبئــة المــوارد في 

مصــر لتوجيــه حــوار بشــأن السياســات فيمــا يتعلق 

باالســتراتيجية الوطنيــة للتمويــل مــن أجــل التنميــة. 

ويلقــي التقريــر الضــوء علــى المجــاالت التي من شــأنها 

خلــق حيــز مالــي لإلنفــاق الداعــم للنمو علــى أهــداف التنمية 

المســتدامة، كمــا أنــه يؤكــد علــى الحاجة إلــى التحول من 

اإلنفــاق االســتهالكي إلى اإلنفــاق االســتثماري وخفض 

النفقــات العامــة علــى مدفوعــات الفائــدة والدعم، مع 

زيــادة اإليــرادات عن طريق زيــادة الضرائــب وتدفقات 

المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية. كمــا ُيظهــر التقريــر أن تســريع 

التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ال يتطلــب 

فقــط زيــادة فــي اإلنفاق العــام، بل أيضــًا تخصيصــًا فعااًل 

للمــوارد ضمــن المجــاالت ذات األولويــة المحــددة بعناية 

والمتسلســلة علــى نحــو جيــد41.

5. التمويل المستدام والتمويل 
المناخي

أصبــح حشــد الموارد الالزمــة لتمويل مســار التنمية 
المســتدامة فــي مصر أمرًا ضروريــًا ليس فقــط لتلبية 

تطلعــات شــبابها النابــض بالحيــاة والمتطلبــات المتزايدة 
الناتجــة عــن النمو الســكاني، ولكــن أيضًا لبنــاء القدرة على 
الصمــود أمام الصدمات، ســواء أكانــت بيئيــة أو اجتماعية 

أو اقتصاديــة، هــذا باإلضافــة إلى مواجهــة المخاطــر المتعلقة 
ــر المنــاخ وتأثيرهــا الضــار على توافــر المياه وكذلك  بتغيُّ

علــى األمــن الغذائي والطاقة. وتشــمل هــذه المخاطر ارتفاع 
درجــات الحرارة، وتلوث الهواء، وارتفاع مســتوى ســطح 

البحــر، وتلــوث الميــاه الجوفية، ونقص الميــاه العذبة، 
وزيــادة ملوحــة التربــة، باإلضافة إلــى تغيرات هطول 

األمطــار التــي تؤثــر على دلتا النيل والســاحل الشــمالي. وقد 
أثــرت هــذه المخاطر ســلبًا على عــدد من القطاعــات اإلنتاجية 
الحيويــة، مثــل الزراعــة، حيث تؤدي إلى نــدرة المياه، ونحر 

الشــواطئ، وفقــدان الشــعاب المرجانيــة، وتقليل إنتاج 
المحاصيــل وانخفــاض جودتها، وخســائر في الماشــية، فضاًل 

عــن تهديد األمــن الغذائي42. 

وفــي تقريــر المســاهمات المقــررة المحــددة وطنيــًا، المقدم 
ــر المناخ  إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطارية بشــأن تغيُّ

فــي عــام 2015، ألقــت مصر الضــوء علــى خططهــا الوطنية 
ــر المناخ  لتعزيــز القــدرة علــى الصمــود، ومعالجــة تأثيــر تغيُّ

مــن خــالل التكيــف، وتقليــل االنبعاثات مــن الغازات 
المســببة لالحتبــاس الحــراري. كمــا أشــارت إلى أن إجراءات 

ــر المنــاخ والتخفيــف مــن آثاره ســتتطلب  التكيــف مــع تغيُّ
تكلفــة تقديريــة إجماليــة تبلــغ حوالــي 73 مليــار دوالر فــي 

الفتــرة 2020-2030. كمــا شــددت علــى أهمية حشــد الدعم 
المالــي الدولــي والمســاعدة الفنيــة لنقــل التكنولوجيــا وبنــاء 

القــدرات مــن أجــل تنفيــذ المســاهمات المقــررة المحددة 
علــى المســتوى الوطني43.

وقــد ُبذلــت جهــود لتحســين جهوزيــة القطــاع المالي، 
المصرفــي وغيــر المصرفــي، لتحفيــز التمويــل المســتدام فــي 
مصــر وتعزيــز دمــج االعتبــارات البيئيــة واالجتماعيــة وتلك 
المتعلقــة بالحوكمــة فــي نمــوذج أعمــال المؤسســات الماليــة 

األساســي مــع الحفــاظ علــى اســتقرارها ومرونتها. وقد وضع 
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البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية مبادئ 
توجيهية وأطر عمل لزيادة التدفقات المالية المستدامة نحو 

االستثمار الصديق للبيئة والمسؤول اجتماعيًا. ولتحقيق 
هذه الغاية، حظي الشمول المالي والتحول الرقمي باهتمام 

خاص من أجل تحسين الوصول إلى التمويل عن طريق 
زيادة التوعية في المناطق الريفية والنائية، وتعزيز محو 
األمية المالية، فضاًل عن تطوير خدمات ومنتجات مالية 

جديدة تلبي احتياجات غير المتعاملين مع البنوك، وخاصًة 
فئتي النساء والشباب44.

ولمعالجة فجوة االستثمار في أهداف التنمية المستدامة، 
لجأت مصر إلى أدوات تمويل مبتكرة لتصبح أول دولة 

في المنطقة العربية ُتصدر سنداتها السيادية الخضراء في 
عام 2020. وقد أصدرت هذه السندات لتمويل احتياجات 

التنمية المستدامة الوطنية، والمشاريع الخضراء والصديقة 
للبيئة في مجاالت النقل غير الملوث للبيئة، والطاقة 

المتجددة، وكفاءة الطاقة، ومكافحة التلوث والحد منه، 
والمياه والصرف الصحي المستدام، ومعالجة مياه الصرف 
ر المناخ. وقد بلغ حجم اإلصدار  الصحي، والتكيف مع تغيُّ
األول من السندات السيادية الخضراء لمصر 750 مليون 

دوالر بأجل استحقاق قدره خمس سنوات45. ولالستفادة من 
مصادر التمويل الجديدة، تنوي مصر إصدار سندات سيادية 

متوافقة مع الشريعة اإلسالمية )صكوك( في عام 2022.

وأصبح من الضروري معالجة العقبات التي تحول دون تعزيز 
التمويل المستدام والتمويل المناخي، وذلك لتأمين الموارد 

الالزمة لتمويل االنتقال المنشود. وتشمل هذه العقبات، على 
سبيل المثال ال الحصر، عدم وجود إطار تنظيمي داعم، إذ 
لم ُتسن لوائح مالية واضحة متعلقة بالمناخ. وعالوة على 

ذلك، ُأعدت المبادئ البيئية واالجتماعية وتلك المتعلقة 
بالحوكمة كإطار توجيهي مرجعي ُيعتمد على أساس طوعي 
من قبل مقدمي التمويل والمستثمرين، وليس كشرط إلزامي 
للحصول على التمويل أو لإلبالغ واإلفصاح. ونظرًا إلى عدم 

التطبيق الصارم لقواعد االستدامة ومتطلباتها، فقد تؤدي 
معالجة المخاطر البيئية واالجتماعية إلى تقليل حوافز 

المؤسسات المالية لاللتزام باإلرشادات المتعلقة باالستدامة 
حتى تستطيع الصمود بشكل أفضل أمام منافسيها من 

المؤسسات األكثر تساهاًل في االلتزام بتلك االرشادات46.

ويأتي هذا باإلضافة إلى غياب نظام حوافز داعم لتمويل 

االنتقال إلى اقتصاد أخضر أكثر شمواًل ومرونة. فلم ُتقدم 

أي حوافز صريحة للمؤسسات المالية لتعزيز مشاركتها في 

جعل القطاع المالي صديقًا للبيئة ولتوسيع نطاق ممارسات 

التمويل المستدام. ويمكن تحقيق ذلك من خالل عدد من 

اإلجراءات، مثل معدالت الفائدة التفضيلية وسياسات 

تخصيص االئتمان، التي ُنفذت في بلدان مثل بنغالديش 

والهند. ولربما أدى عدم الوعي بمزايا التنمية المستدامة 

عمومًا، والتمويل المستدام خاصًة، إلى استمرار أنماط غير 

مستدامة من جانب المستهلكين والمنتجين والمستثمرين، 

وإلى الحد من تدفق الموارد المالية الشحيحة نحو المشاريع 

االستثمارية الخضراء وذات المسؤولية االجتماعية.

فضاًل عن ذلك، أدى االفتقار إلى بيانات عالية الجودة، 

والمقاييس، ومعايير التصنيف، والتعريفات، والمنهجيات 

الُمعدة جيدًا والمتعارف عليها إلى الحد من قدرة الجهات 

المعنية على التأقلم بكفاءة مع المخاطر والفرص المتاحة. 

وأعاق هذا االفتقار بدوره عملية زيادة التمويل المستدام 

بشكل عام، وتمويل العمل المناخي بشكل خاص، في مصر 

والمنطقة ككل. هذا وُيعد التبني التدريجي لتصنيف كل من 

التمويل المستدام والتمويل المناخي أمرًا أساسيًا لتمكين 

هيئات إدارة القطاع المالي، ومقدمي التمويل، والمستثمرين 

من القطاع الخاص من فهم القضايا المتعلقة باالستدامة 

ر المناخ بشكل أفضل، واالستجابة بشكل أكثر كفاءة  وبتغيُّ

الحتياجات السوق، واالستفادة بشكل مناسب من الفرص 

الناشئة. وفي هذا الصدد، يمكن للبلدان العربية أن تتعاون 

على إعداد تصنيف مالي إقليمي مستدام يكون أكثر مالءمة 

الحتياجات تمويل التنمية المستدامة في المنطقة.

وضع البنك المركزي المصري 
والهيئة العامة للرقابة المالية 

مبادئ توجيهية وأطر عمل لزيادة 
التدفقات المالية المستدامة 
نحو االستثمار الصديق للبيئة 

والمسؤول اجتماعيًا.
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6. التوجه نحو التصدير
ُيعد التوجه نحو التصدير أحد الركائز األساسية لتنفيذ 

السياسة الصناعية الناجحة من أجل التنمية المستدامة، 
إلى جانب التوطين والرقمنة والتمويل واالستثمار، 

ويمكن اعتبار تحفيز التصدير عاماًل مساعدًا لتسريع 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة نظرًا لتأثيره اإليجابي 
على عدد من العوامل، تشمل توفير فرص العمل، ال سيما 

لقطاع المؤسسات الُصغرى والصغيرة والمتوسطة من 
خالل الروابط الخلفية واألمامية مع الشركات الكبرى، 

وتحفيز االستثمار في البحث والتطوير واالبتكار، وتحسين 
التكنولوجيا، وتسريع نقل المعرفة، وتحسين االندماج في 

سالسل القيمة العالمية، وبالتالي تحفيز المنافسة في السوق 
وزيادة المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة.

وكان أداء مصر في مجال الصادرات والواردات متواضعًا 
مقارنًة بالبلدان النظيرة، مثل كمبوديا وفيتنام. فقد بلغت 

صادرات مصر من السلع والخدمات بالنسبة إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي، في المتوسط، أقل من 17 في المائة خالل 
الفترة 2009-2019، بينما بلغ متوسط صادرات كمبوديا أكثر 
من حوالي 60 في المائة، وصادرات فيتنام أكثر من 84 في 

المائة خالل الفترة نفسها )الشكل 179(47.

أما بالنسبة للواردات من السلع والخدمات، بلغ متوسط معدل 
واردات مصر بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 25.4 

في المائة مقارنة بـ 63.1 في المائة و87.5 في المائة في كمبوديا 
وفيتنام، على التوالي، خالل الفترة نفسها )الشكل 180(.

ويوضح الشكل 181 تركيبة الواردات السلعية في مصر لعام 
2019، حيث مثلت المعدات 12.79 في المائة فقط منها. أما 

غالبية الواردات فقد كانت عبارة عن مواد أولية وسلع وسيطة.

وأظهرت تركيبة الصادرات المصرية انحيازًا نحو المنتجات 
التقليدية والمواد الخام، وهو ما قلل المكاسب المرتبطة بتصدير 
منتجات ذات قيمة مضافة أعلى48. ومن المهم، في هذا الصدد، 

تقوية الصلة بين السياسات الخاصة بالتجارة والسياسات األخرى 
لزيادة تنوع ومستوى تعقيد الصادرات، ومن ثم مساهمتها في 

الناتج المحلي اإلجمالي. يمكن لتبني سياسات على مستوى 
االقتصاد ككل أو ما يسمى بالسياسات األفقية والتي يتم تطبيقها 

على نطاق واسع في البالد بداًل من االستهداف القطاعي، أن 
يعزز تنويع الصادرات ورفع مستوى تعقيدها. وقد أصبح تعزيز 

إطار السياسات المتعلقة بالتعليم والعمل والحوكمة والمؤسسات 
والبنية التحتية والجهوزية التكنولوجية والتجارة المفتوحة، 

أساسيًا لتنويع الصادرات ورفع مستوى تعقيدها وزيادة قيمتها 
المضافة ومساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي49.

الشكل 179. الصادرات من السلع والخدمات، كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
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الشكل 180. الواردات من السلع والخدمات، كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
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المصدر: Mohieldin, 2021e ومؤشرات التنمية العالمية. تم االطالع عليها في كانون الثاني/يناير 2022.

الشكل 181. واردات مصر في عام 2019

الم�ّينة: 76.7 مليار دوالر | اإلجمالي: 97.9 مليار دوالرما الذي استوردته مصر في عام 2019؟
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مالحظة: تجدر اإلشارة إلى أن النسب المئوية توضح وزن كل فئة استيراد من إجمالي حجم الواردات السلعية في عام 2019.

وتعد أطر السياسات القوية مهمة أيضًا لتعزيز االستفادة من 
التقارب الجغرافي من الشركاء التجاريين وتقصير المسافات 

بشكل فعلي من خالل تعزيز االتصال بين الدول عبر أنظمة 
نقل أفضل، ولوجستيات فعالة، وتخفيف الحواجز التجارية، 

وتعزيز اعتماد التكنولوجيا من خالل برامج التبادل التعليمي، 
واالستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل 

دعم االقتصاد الرقمي. ويعد هذا األمر مهمًا بشكل خاص 
في حالة التجارة البينية للدول العربية التي وصل متوسطها 
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في السنوات الخمس الماضية إلى حوالي 12 في المائة من 
إجمالي التدفقات التجارية من الدول العربية50. وسيكون من 

شأن هذه اإلصالحات أن ُتعزز تنويع الصادرات المصرية ورفع 
مستوى تعقيدها، وهي خطوة في االتجاه الصحيح للتقدم 
في الخطة الطموحة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دوالر.

7. االستثمار األجنبي المباشر
يجــب أن ُيعــزز التوجــه نحــو التصديــر برؤيــة متســقة لجذب 

االســتثمار األجنبــي المباشــر التأسيســي، والــذي تشــمل 
فوائــده توليــد تدفقــات رأس المــال، وخلق فــرص العمل، 

واســتقدام التكنولوجيــا المبتكــرة، وتحســين المهــارات، 
وزيــادة اإلنتاجيــة، وتعزيــز مشــاركة الدولــة المضيفــة في 

سالســل القيمــة العالميــة. لكــن هــذه الفوائــد لــن تتحقق 
تلقائيــًا، فهــي تســتلزم تدابيــر هادفــة لجذب مكاســب 

االســتثمار األجنبــي المباشــر، وضمــان بقائهــا، وتعظيــم 
االســتفادة منهــا. ويتمثــل أول التدابيــر وأهمهــا لتشــجيع 

االســتثمار األجنبــي المباشــر في إعــداد اســتراتيجية 
حكوميــة عاليــة المســتوى، ُتترَجــم إلــى مهــام وخطط 
وسياســات لجــذب االســتثمار، وينبغــي أن تركــز هذه 

التدابيــر علــى البحــث عــن اســتثمارات طويلة األمــد وتقديم 
مزيــج مناســب مــن الحوافــز لتعزيز روابط االســتثمار 

األجنبــي المباشــر بالشــركات المحليــة. ويجــب أن تركــز هذه 
الحوافــز أيضــًا علــى االســتثمار فــي تطوير المهــارات ونقل 

التكنولوجيــا، وفــي نهايــة المطــاف تشــجيع زيــادة القيمــة 
المضافــة المحليــة51.

كمــا يجــب أن تســتند اســتراتيجية تعزيــز االســتثمار 
األجنبــي المباشــر إلــى إطــار عمل وطنــي ودون وطني 

فّعــال، يســتوعب القــدرات والمميــزات النســبية للمناطــق 
المحليــة المختلفــة داخــل البــالد. مــن شــأن هذا اإلطار أن 

يضمــن خدمــة متميــزة للمســتثمرين المحتمليــن خاصــًة فيمــا 
يتعلــق باختيــار الموقــع وإنشــائه. هــذا األمر ضــروري خاصًة 

فــي الحالــة المصريــة حيــث يتســم االســتثمار األجنبي 
المباشــر بنســبة ترّكــز كبيــرة، إذ تســتحوذ خمــس محافظــات 

فقــط علــى 90 فــي المائــة من حجــم االســتثمار األجنبي 
المباشــر، بينمــا تبلــغ حصــة مجمــل المحافظــات االثنتــي 

والعشــرين المتبقيــة 10 فــي المائــة فقــط، وهــو ما يشــير إلى 
وجــود إمكانــات غيــر مســتغلة52. يجــب أن تتبنى السياســات 

والحوافــز ذات الصلــة توجهــًا قويــًا يركز علــى المســتثمر، 

جنبــًا إلــى جنــب مع مشــاركة القطــاع الخاص.

وينبغــي أن ترحــب اســتراتيجية االســتثمار األجنبــي 

المباشــر بجميــع أنــواع االســتثمار التأسيســي مــع ضمان 

تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن أنــواع االســتثمار المختلفة، 

التــي يمكــن تلخيصهــا كالتالــي:

االســتثمار األجنبــي المباشــر الــذي يســعى للحصــول على 

المــوارد الطبيعيــة والصناعــات االســتخراجية: بالنســبة 

لهــذا النــوع، مــن الضروري ضمــان أن تكون االســتثمارات 

مندمجــة بشــكل مناســب فــي النظــام االقتصــادي األكبر. 

وينبغــي أن تســعى السياســات إلــى جذب اســتثمارات 

أجنبيــة مباشــرة شــاملة فــي قطــاع الصناعات االســتخراجية 

التــي تعــزز عددًا مــن الروابط مــع االقتصــاد المضيف 

للمســاهمة فــي خلــق الوظائــف. وهذا من شــأنه أن يشــجع 

أيضــًا علــى زيــادة القيمــة المضافــة المحليــة لتعزيــز التنميــة 

االقتصاديــة فــي أســفل سلســلة القيمــة، مع إتاحــة الفرصة 

لتطويــر القــدرة التصنيعيــة.

االســتثمار األجنبي المباشــر الذي يســتفيد من حجم الســوق 

المصريــة، والمتخصــص في الســلع والخدمات االســتهالكية: 

بالنســبة لهــذا النــوع، من الضــروري تحفيز المســتثمرين 

لالعتمــاد علــى المنتجــات الوســيطة المحلية وتعزيــز تأثيرها 

علــى التوظيــف، باإلضافة إلى االلتــزام بالقواعــد البيئية 

واالجتماعيــة وتلــك المتعلقــة بالحوكمــة. وتظهــر التقديرات 

أنــه بينما تشــكل الشــركات المتعددة الجنســيات مصــدرًا مهمًا 

لإليــرادات للمورديــن المحلييــن، ال يزال المجــال مفتوحًا 

للشــركات التابعــة لهــا لتمثل ســوقًا أكبــر للمورديــن المصريين، 

خاصــًة مقارنًة بإندونيســيا أو األردن.

االســتثمار األجنبــي المباشــر الــذي يتطلــب التكنولوجيــا 

العاليــة ومكونــات البحــث والتطويــر: يجــب أن تعمــل مصر 

علــى جــذب المزيــد مــن االســتثمار األجنبي المباشــر الذي 

يســتخدم البحــث والتطويــر والتكنولوجيــا واالبتــكار والــذي 

يمكنــه المســاهمة بشــكل أكبــر فــي زيادة الصــادرات. ويعد 

هــذا االســتثمار األعلــى مــن حيــث القيمــة المضافــة محليًا 

ولــه آثــار إيجابيــة هي األكبــر علــى االقتصــادات المضيفة.
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8. مشاركة القطاع الخاص
أصبح الدور المركزي للقطاع الخاص في تمويل أهداف التنمية 

المستدامة في مصر أمرًا مسّلمًا به، ليس فقط لتعبئة الموارد 
النادرة، ولكن أيضًا لتعزيز المعرفة الفنية ونقل التكنولوجيا 

المرتبط عامًة باالستثمار الخاص. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي 
معالجة حواجز السوق التي تحول دون زيادة مشاركة القطاع 

الخاص في المشاريع المسؤولة اجتماعيًا والصديقة للبيئة، 
وذلك من خالل تحديد فرص االستثمار وإعداد المشاريع 

القابلة للتمويل. ويجب أن تعكس هذه المشاريع االحتياجات 
واألولويات الوطنية التي ُتحدد جيدًا وُتحدث بشكل منتظم 

خالل مراحل التخطيط الوطني وإعداد الموازنة العامة للدولة.

وفي هذا الصدد، فإن المواءمة بين الحوافز الخاصة والمصالح 
العامة أمر بالغ األهمية. ويمكن تحقيق ذلك من خالل آليات 

الهندسة المالية، مثل التمويل المختلط، وخطط الشراكة الجيدة 
بين القطاعين العام والخاص التي يمكن أن تضمن مستوى  

مناسبًا من تقاسم المخاطر بين القطاعين، ويمكن أن يؤدي ذلك 
في النهاية إلى زيادة حصة االستثمار الخاص في المشاريع ذات 

الجاهزية التجارية المنخفضة، حيث تكون تكاليف المعامالت 
كبيرة، وتكون القيمة المعرضة للخطر عالية، بينما قد تكون 

عائدات السوق غير مؤكدة. وفي حين أن مصر قد نجحت في 
زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعي الطاقة المتجددة 

وكفاءة الطاقة، ال بد من إيالء اهتمام خاص بتعبئة االستثمار 
الخاص في مشاريع التكيف وبناء القدرة على التصدي، التي 

قد يكون لها طابع المنفعة العامة مع فترة سداد طويلة، وال 
ُينظر إليها عادًة كفرص استثمارية مربحة. هذا باإلضافة إلى 

أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات االجتماعية، 
كالصحة والتعليم، التي ُتعد من أولويات خطة التنمية الوطنية.

وقد تزايد االستثمار العام باطراد، خالل السنوات القليلة 
الماضية، إذ بادرت الدولة إلى تنشيط وتشجيع االقتصاد 

والعمل كداعم لتنفيذ االستثمار المسؤول على مستوى الدولة. 
وقد شمل هذا االستثمار بناء بنية تحتية مرنة في جميع 

أنحاء مصر، وإنشاء مدن مستدامة جديدة، )مثل العاصمة 
اإلدارية الجديدة ومدينة العلمين(، وتطوير مجتمعات سكنية 

جديدة للشرائح األكثر حرمانًا في المجتمع.

لكن المشــاركة المرتفعة من جانب الدولة في النشــاط 
االقتصــادي قــد تؤدي إلى الحد من مشــاركة القطاع الخاص 

عــن غيــر تعّمد. وقد يكون هذا بســبب االرتباك الناتج عن 
دور الدولــة كمســتثمر باإلضافة إلى دورهــا كمنظم يفرض 

انضباط الســوق ويعالــج إخفاقاته. وقد يكون اإلعالن 
الواضــح عــن دور الدولة كداعم ومحفز، وهو أمر تشــتد 

الحاجــة إليه خاصة في وقــت األزمات والركود االقتصادي، 
أساســيًا فــي خلق اليقين والقضاء علــى أي لبس حول أهمية 
القطاع الخاص كشــريك رئيســي في تمويل أهداف التنمية 

المســتدامة لعام 2030 وتحقيقها.

إضافة إلى ذلك، قد تبرز الحاجة إلى تبني نموذج واضح 
للمشاركة في األعمال، يعتمد على نظام "إشارة مرور" 

بسيط ومحدد جيدًا، إذ يمكن استخدام اإلشارات لتصنيف 
االستثمارات إلى ثالثة مجاالت مختلفة: المنطقة الخضراء 

تضم مشاريع المشاركة الكاملة للقطاع الخاص في ظل 
لوائح السوق الفعالة؛ والمنطقة الحمراء تشمل قطاعات 

مقيدة، نظرًا العتبارات معينة كتلك المتعلقة باألمن القومي؛ 
والمنطقة الصفراء وتشمل المجاالت التي تتطلب التشاور 

ووجود شراكات محددة بين الدولة وقطاع األعمال.

ھ. الخالصة والتوصيات للسياسات العامة
يعتمــد نجــاح مصر في تحقيق أهدافهــا التنموية الوطنية 
إلــى حــد بعيد على عدد من العوامــل، ومنها: اعتماد إطار 

سياســة شــامل ومتماســك ومتكامل جيدًا، وتأمين الموارد 
الالزمــة، والتركيز علــى األهداف ذات األولوية وذات الفوائد 

اإليجابيــة غير المباشــرة، والروابــط البينية القوية مع 
أهداف التنمية المســتدامة األخرى، وإشــراك كافة الجهات 

المعنيــة. وكما ُذكر ســابقًا، فمن الضــروري التأكيد على أهمية 

االســتثمار في رأس المال البشــري والبنية التحتية والقدرة 
علــى الصمــود. ويعتمد هذا األمر إلى حــد كبير على توافر 

ثالثــة عوامل حاســمة: البيانات واألدلــة الموثوقة، والتمويل 
الكافــي، والتنفيذ الفعال الســتراتيجيات التنمية وسياســاتها 

ومشــاريعها. وهو ما ســيؤدي إلى ضمان اســتدامة مشاريع 
التنميــة فــي مصر وقدرتها على االســتجابة للواقع الجديد، 

كما هو مبّين في الشــكل 182.
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الشكل 182. إطار عمل شامل ومتكامل للسياسات

عوامل التمكيناالس�ثما�ات المطلوبةالسياسات العامة

االس�ثمار في
�أس المال البشري 

االس�ثمار في القدرة
على الصمود

االس�ثمار في
البنية التحتية

التمو�ل

ال�يانات

التنفيذ 

.Mohieldin, 2021a :المصدر

ويقترح التقرير عددًا من التوصيات لكل مجال من المجاالت 
التي نوقشت في الفصول المختلفة، وذلك كالتالي:

الحد من الفقر وعدم المساواة 
وتعزيز الحماية االجتماعية:

أ. الهدف 1: القضاء على الفقر والهدف 10: 
الحد من أوجه عدم المساواة:

ضمان المساواة في الحصول على الصحة والتعليم 	 
الجيد والتكنولوجيا والفرص االقتصادية للجميع.

معالجة مسألة المساواة بين الجنسين وذلك بضمان 	 
وصول المرأة بالتساوي إلى الفرص االقتصادية والموارد 

المستدامة للدخل، خاصة في المناطق الريفية.

الحد من عدم المساواة الجغرافية من خالل ضمان 	 

االستثمار الكافي في البنية التحتية االجتماعية والمادية 

للمناطق الريفية والحضرية في جميع المحافظات.

ضمان التنويع من خالل زيادة االستثمار في التصنيع 	 

والمشاريع الزراعية والبنية التحتية.

ب. نظام الحماية االجتماعية:

توسيع برامج شبكة األمان االجتماعي أفقيًا ورأسيًا 	 

عن طريق إضافة مستفيدين جدد وزيادة حجم المزايا 

)باستخدام مؤشر للتضخم(، مع إعادة النظر في طرق 

استهداف شبكات األمان االجتماعي.

تطويــر اســتراتيجية تواصل واضحة لالســتجابة 	 

للحمايــة االجتماعية.
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تحسين القدرات الفنية واإلدارية لألخصائيين 	 
االجتماعيين العاملين في الخطوط األمامية وتعزيز 

االستثمار في موارد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

رفع كفاءة الوصول من خالل بناء قاعدة بيانات شاملة 	 
للعمال غير الرسميين، باستخدام السجل الوطني الموحد 

وربطه بالسجل المدني.

دمج الحماية االجتماعية في سياق السياسة األشمل، 	 
ضمن نهج متكامل لتعزيز االستجابة لألزمات والمخاطر.

تنفيذ االستراتيجيات الوطنية لمد الحماية االجتماعية 	 
بناًء على مزيج مناسب من التحويالت الممولة من 

الضرائب والمساهمات.

اإلسراع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لضمان 	 
التغطية الصحية الشاملة.

إطار التمويل الوطني المتكامل 
والتدفقات المالية العامة:

أ. إطار التمويل الوطني المتكامل:

المحافظة على الجهود الحالية في الركيزتين األولى 	 
والثانية إلطار التمويل الوطني المتكامل: التقييم 

ل الدائرة  والتشخيص، واستراتيجية التمويل، وُتكمَّ
بتفعيل الركيزتين الثالثة والرابعة: اإلشراف والمراجعة 

إلى جانب الحوكمة والتنسيق.

ضمان االتساق فيما بين سياسات التمويل العام 	 
والخاص، وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في 

مجاالت التمويل.

إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق تجاه أهداف التنمية 	 
)التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية المادية 
والرقمية(، مع ضمان اعتماد نهج شراكة شامل بين 

القطاعين العام والخاص من أجل تعبئة االستثمار الخاص.

االستمرار في المسار الحالي لضبط أوضاع المالية العامة 	 
وتخفيف االعتماد على االقتراض الخارجي والتدفقات 
الخارجية المتقلبة لمعالجة دينامية العجز المزدوج في 

الموازنة الحكومية وفي الحساب الجاري.

تعزيز البيانات وتوفيرها لمصادر التمويل األخرى، 	 
كتمويل العمل المناخي والتعاون بين بلدان الجنوب 

والعمل الخيري.

ب. السياسات المالية والموارد العامة المحلية:

إصالح نظام إدارة المالية العامة. في جانب النفقات، 	 
تدعيم الموازنة القائمة على البرامج وعلى األداء، والعمل 

على تطوير إطار لإلنفاق متوسط المدى.

االستثمار في نظام اإلدارة الضريبية من حيث الشفافية، 	 
والكفاءة، وجهود التحصيل، واإلنفاذ، واالمتثال مع 
التحديد االستراتيجي للمزيج الضريبي األمثل بناء 

على الهياكل االقتصادية واالجتماعية الوطنية وعلى 
األولويات السياسية الوطنية.

دعم دور السياسة المالية في تحقيق األهداف البيئية 	 
للتنمية المستدامة.

تعزيز التحول نحو نظام مالي يعتمد أكثر على 	 
الالمركزية لضمان التنفيذ السلس ألهداف التنمية 

المستدامة على المستويين الوطني والمحلي.

تحديث مفهوم المساءلة في الموازنة ليشمل تأثير 	 
اإلنفاق الحكومي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ج. التدفقات العامة الخارجية:

تعزيز الجهود من خالل تبني إطار لسياسة تعاون من 	 
أجل التنمية الوطنية، يغطي نطاقًا أوسع من الموارد 

المالية الخارجية: المساعدة اإلنمائية الرسمية وغيرها، 
من أجل دعم أفضل إلطار التمويل الوطني المتكامل، 

وزيادة تماسك التعاون اإلنمائي وفعاليته، وتحديد أدوار 
ومسؤوليات واضحة لكافة الجهات المعنية.

تعظيــم االســتفادة مــن تدفقات المســاعدة اإلنمائية 	 
الرســمية لألغــراض التحفيزية، واســتخدامها كأداة 

فعالــة لزيــادة االســتثمارات الخاصة وتعظيــم التمويل 
من أجــل التنمية.

رسم خارطة طريق للتمويل المختلط، تركز على مشاريع 	 
وقطاعات التنمية ذات األولوية الوطنية التي يمكنها 

االستفادة من نموذج التمويل هذا.
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تشكيل آلية مخصصة لدعم معالجة التدفقات المالية 	 
غير المشروعة بنهج أكثر اتساقًا وتعزيز النزاهة المالية 

من أجل التنمية المستدامة.

تعزيز المساعدة الفنية، وتطوير القدرات، وتبادل المعرفة 	 
المرتبطة بالتعاون اإلنمائي.

تعزيز تنسيق التعاون اإلنمائي وإدارة المعلومات من 	 
خالل تكنولوجيا المعلومات المتقدمة ونظم البيانات 

إلدارة المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات المماثلة.

د. إدارة الدين العام:

ضمان مسار انحداري للدين العام، المحلي واألجنبي، 	 
كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي وكذلك لخدمة 

الدين كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات.

منح األولوية لالقتراض بالعملة المحلية لخطوط التمويل 	 
التي ليس لها عوائد أجنبية، وذلك في إطار حدود رشيدة.

زيادة إمكانية التداول والسيولة ألدوات الدين وتقوية 	 
األسواق المالية في مصر لتمويل فجوات اإلنفاق على 

أهداف التنمية المستدامة.

بلورة تدابير رشيدة وتعزيز اإلطار المؤسسي إلدارة 	 
األنواع الجديدة من أدوات التمويل المبتكرة، كالسندات 

السيادية الخضراء، والصكوك اإلسالمية، ومقايضة 
الديون مقابل العمل المناخي/أهداف التنمية المستدامة.

تدعيم إدارة مخاطر المالية العامة وتحسين القواعد المالية 	 
وقواعد الدين لتعزيز شفافية الديون والمساءلة واإلبالغ.

قطاعا األعمال والمال:

أ. قطاع األعمال:

ترجمة إطار عمل التخطيط الوطني إلى مقاييس 	 
كمية لتحديد الفجوات واالستثمارات المطلوبة، وإبراز 
إمكانات االستثمار الخاص من خالل تشارك المعلومات.

تعزيز أوجه التكامل وتقليص االختالف بين 	 
االستراتيجيات القطاعية وتحديد أولويات االستثمار 

المشترك لتعظيم األثر اإلنمائي.

تطوير استراتيجيات تيسير وترويج األعمال، التي 	 
تستهدف القطاعات ذات األولوية، مع التركيز على 

االستثمار االستباقي في أهداف التنمية المستدامة.

إنشاء منصة وطنية للتعامل مع القطاع الخاص في 	 
قضايا االستدامة واالقتصاد األخضر مع التركيز على 

اإلمكانات القطاعية والجغرافية.

إدراك إمكانــات الشــراكة بيــن القطاعيــن العام والخاص 	 
مــن خــالل نهج جديــد قائم على أفضل الممارســات 

الدوليــة، وإعــادة النظر في المســؤوليات المؤسســية 
والحوكمــة والتنســيق بيــن الكيانــات العامــة، وتعزيز نهج 

تشــجيع االســتثمار في إطار الشــراكة بيــن القطاعين 
العام والخاص.

اعتماد نموذج واضح لمشاركة األعمال مع القطاع 	 
الخاص يقوم على نظام واضح المعالم محدد بألوان 

"إشارات المرور":

مجاالت المشاركة الكاملة للقطاع الخاص في ظل 	 
اللوائح الفعالة )أخضر(.

مجاالت الشراكات الممكنة مع الدولة )أصفر(.	 

مجاالت ُيحظر فيها العمل بوضوح )أحمر(.	 

مواءمة اختصاصات المناطق القائمة: االقتصادية 	 
واالستثمارية والحرة والصناعية، مع أهداف التنمية، 

على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات 
والقطاعات، وفي الوقت ذاته تعزيز ترويج الصادرات، 
ومشاركة القطاع الخاص، واالستثمار األجنبي المباشر، 

واالندماج في سالسل القيمة العالمية.

التأكد من أن االســتثمار واإلنتــاج صديقان للبيئة 	 
وذكيــان، ومدعومــان بالرقمنة واالبتكار واإلمدادات 

اللوجســتية الفعالة.

تعزيز دمج االعتبارات البيئية واالجتماعية وتلك 	 
المتعلقة بالحوكمة في االستراتيجيات والعمليات 

األساسية لقطاع األعمال من خالل اللوائح والحوافز 
الفعالة وعرض بعض األمثلة الجيدة المتثال الشركات 
في سياق التحضير لمؤتمر األطراف السابع والعشرين 

ر المناخ. التفاقية األمم المتحدة لتغيُّ
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ب. القطاع المالي:

وضع سياسة شاملة للتنمية المالية لدعم تمويل 	 
طموحات رؤية 2030 واالستراتيجية التنموية الالزمة، 

لما لذلك من أهمية كبيرة الستكمال متطلبات تمويل 
التنمية الذي يعتمد على اللوائح الفعالة والسوق 

التنافسية واإلطار المالئم للسياسة.

تعزيز دور القطاع المالي في تمويل االستثمار المسؤول 	 
اجتماعيًا والصديق للبيئة من خالل:

تقديم حوافز إلدماج االعتبارات البيئية واالجتماعية 	 
وتلك المتعلقة بالحوكمة في أنشطتها.

ضمان امتثال القطاع المالي للقواعد الجديدة المتعلقة 	 
باالستدامة، وفقًا لما أبلغ به فريق العمل المعني 

باالفصاحات المالية المتصلة بالمناخ.

إدخال إصالحات تنظيمية، ال سيما تلك المتعلقة 	 
بالترخيص لتعزيز مشاركة مقدمي الخدمات المالية 

غير المصرفية وتحسين مجاالت الخدمات المالية، مثل 
التأمين والتأجير، مع أهمية االسترشاد بالمعايير الدولية.

مواصلة االستثمار في النظم البيئية المبتكرة لدعم 	 
خدمات التكنولوجيا المالية وكذلك رواد األعمال في 

القطاعات الناشئة.

وضع استراتيجية لزيادة فرص الوصول إلى اإلنترنت مع 	 
الترويج للبنوك القائمة بذاتها من دون فروع، والخدمات 

المصرفية عبر الهاتف المحمول وغيرها من التقنيات 
الناشئة األخرى التي تضمن "عدم إهمال أحد".

التجارة:
تطوير وتنفيذ استراتيجية تصدير تصاحبها تدابير 	 

ملموسة لتحقيق المستهدف من صادرات السلع التي 
تبلغ قيمتها 100 مليار دوالر، مع االستفادة من الميزة 

التنافسية والتقارب الجغرافي.

تنويع الصادرات ورفع مستوى تعقيدها ومساهمتها 	 
في الناتج المحلي اإلجمالي من خالل تعزيز السياسات 

المتعلقة بالتعليم والعمل والحوكمة والمؤسسات والبنية 
التحتية والجاهزية التكنولوجية والتجارة المفتوحة.

تعزيز التجارة مع الشركاء اإلقليميين، بما في ذلك الدول 	 
العربية واألفريقية واألوروبية.

االســتفادة من األســواق الجديدة من خــالل تعزيز 	 
الربــط عبــر أنظمة نقل محســنة، وإمدادات لوجســتية 
فعالــة، وتخفيــف الحواجــز التجارية، وتعزيــز اعتماد 
التكنولوجيــا واالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومات 

واالتصاالت لدعــم الرقمنة.

تقديم الدعم المؤسسي لتمويل الصادرات، وتعزيز 	 
االئتمان وتحسين الضمانات لدعم ترويج الصادرات.

تقديم حوافز خاصة لالستثمار األجنبي المباشر الذي 	 
يعزز االبتكار والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا 

وإضافة قيمة أعلى لتعزيز التوجه نحو التصدير.

زيادة االستثمار المحلي واألجنبي في قطاعات التصنيع 	 
والقطاعات ذات األولوية من أجل االندماج بشكل أفضل 

في سالسل القيمة العالمية.

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
والرقمنة:

اعتماد اســتراتيجية ابتكار وطنية شــاملة تضمن 	 
التشــغيل المســتدام من خالل تحديد آليات إنفاذ 

وأهــداف قابلة للقياس، وُتشــرك الجهــات المعنية، وتعالج 
القضايــا المنهجية.

تحسين الروابط بين أولويات التنمية الوطنية والبحث 	 
والتطوير على المستويين العام والخاص.

رفع مستوى مناهج التعليم االبتدائي واإلعدادي من 	 
خالل إدخال موضوعات تدعم العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار، مثل التفكير العلمي وطرق البحث والذكاء 
االصطناعي ومهارات تكنولوجيا المعلومات.

تأمين االستثمارات المطلوبة في البنية التحتية الرقمية 	 
بالشراكة مع قطاع األعمال لتعزيز األهداف الوطنية 

للتحول الرقمي.

مواصلة المسار الحالي للتحول الرقمي للخدمات 	 
الحكومية مع تحسين الجودة وإمكانية الوصول 

وشمولية النظام البيئي الرقمي.
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تعزيز اإلطار التنظيمي لمعالجة المخاطر الناشئة 	 
المرتبطة بالرقمنة، مثل األمن السيبراني.

البيانات ونظم البيانات:
بناء القدرات إلدارة جمع البيانات وعمليات تدفقها.	 

ضمان دمج أكبر لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في 	 
المسوحات الدورية.

إنشاء معايير ملزمة خاصة بوتيرة تحديث بيانات 	 
أهداف التنمية المستدامة ومستوى تفصيلها، 

بما في ذلك البيانات على مستوى المحافظات.

تعزيز اإلفصاح عن بيانات أهداف التنمية المستدامة في 	 
الوقت المناسب وبشفافية، وبتيسير الوصول إليها.

إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة جيدًا حول أهداف 	 
التنمية المستدامة.

تطوير مبادرات الستخدام البيانات الضخمة لرصد 	 
وتقييم تأثير مشاريع التنمية.

اعتماد إصالحات تشــريعية تســاهم في تعزيز الحوكمة، 	 
ال ســيما القوانين المتعلقة بحريــة تداول المعلومات 

وأمن البيانات.

توطين التنمية:
االســتفادة مــن اســتثمارات مبادرة حيــاة كريمة من 	 

خــالل تعزيــز إنتاجيــة المحافظات والقدرة التنافســية 
النســبية لضمــان أن يصبــح ريــف مصر الحديــث التنمية 

ه  مســاهمًا رئيســيًا فــي اإلنتاج وخلق فــرص العمل وتوجُّ
االقتصاد نحــو التصدير.

ضمان مشاركة الجهات المعنية المتعددة لملكية أهداف 	 
التنمية ومقاصدها، باتباع النهج التشاركي الذي اعتمدته 

مبادرة حياة كريمة.

إنتاج بيانات متسقة ومنظمة ومفصلة بشأن مؤشرات 	 
أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

بلورة أطر للسياسات والحوكمة حسنة االندماج، تقوم 	 
على مبادئ الحكم الذاتي المحلي.

اعتمــاد نظــام بيئــي مالــي كــفء لتوطين أهداف 	 
التنميــة المســتدامة مــن خــالل ضمــان المخصصات 

الموازنيــة الكافيــة وتعزيــز القــدرة المحليــة علــى 
تعبئــة اإليرادات.

قياس أثر التدخالت على أهداف التنمية المستدامة على 	 
مستوى المحافظات.
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