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ات العممية يلاالفع ثالث معيد التخطيط القومي، تم عقدالتي ينظميا  األنشطة العمميةتنفيذ في إطار 
إبراىيم حممي عبد األستاذ الدكتور/ بقاعة  8102/8102لمعام األكاديمي  لقاء الخبراء""لنشاط 
لمركز  "واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط في توافرها الواجب المعايير" حول موضوع الرحمن

 ييدف ، حيثخارج المعيدداخل و ، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء من السياسات االقتصادية الكمية
 المستدامة االجتماعية االقتصادية التنمية خطط في توافرىا الواجب المعايير مناقشة لخبراءا لقاء

 التنمية خطط وضع عند اعتبارىا في المعايير تمك وضع عمى الحكومة لمساعدة وذلك الناجحة،
مشاركًا من الييئة العممية والييئة العممية المعاونة بمعيد  21حضر المقاء أكثر من  .المستدامة

ستمر حيث ااش، بالقضية محل النق اىتماممن لو من من خارج المعيد دعيمومن ال ،التخطيط القومي
  .حتى الساعة الواحدة ظيراً و ن الساعة العاشرة صباحًا ساعات م الثالثقرابة المقاء 

 تحدث في المقاء:

واألستاذ  والتنمية االقتصادية األسبقاألستاذ الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط  -
 معيد التخطيط القومي. -بمركز السياسات االقتصادية الكمية 

خالد عبد الحميم، خبير التخطيط المحمي واألستاذ بالجامعة األمريكية  /الدكتوراألستاذ  -
 بالقاىرة.

 .عبد الفتاح الجبالي، الخبير االقتصادي ورئيس مجمس إدارة جريدة الوطن /األستاذ السيد -
 

 

 المحاور
 

 :ةالتالي المحاور المقاءتناول 
 

االقتصادية  الواجب توافرىا عند وضع خطط التنميةاالقتصادية واالجتماعية  المعايير .0
 االجتماعية

 الحكم عمى خطة لمتنمية االقتصادية االجتماعية بالنجاح أو الفشل يةكيف .8
  والمحمية اإلقميمية والخطط القومية الخطط بين العالقة .3
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تختمف الخطط طويمة ومتوسطة األجل عن الخطط قصيرة األجل من حيث المعايير  ىل .4
 وعوامل النجاح؟

 (والتطبيق الفكر تفعيل) السوق اقتصاد ظل في التخطيط .5
 

 مقدمة :أوالا 
 

 واالقتصادية االجتماعية أىدافيا لتحقيق الدول بيا تقوم التي اليامة العمميات أحد التخطيط ُيمّثل
 أو متوسطة أو قصيرة كانت سواء األىداف تمك لتنفيذ محددة زمنية برامج وضع خالل من المنشودة
 تمك إلى الوصول في تساعد التي المتاحة والموارد والبشرية المادية اإلمكانيات وتحديد األجل، طويمة

 عمى تساعد التي واإلجراءات والقوانين اآلليات وجود إلى التخطيطية العممية تحتاج وبذلك؛. األىداف
 من يستطيع وشفافية رقابية آليات وجود ظل في المنشودة، األىداف لتحقيق السميمة القرارات اتخاذ
 واالجتماعية، االقتصادية األوضاع لتحسين الحكومة بو تقوم ما عمى التعرف المواطن خالليا
  .محاسبتيا وبالتالي

 
 واضحة سياسية إرادة وجود في والمتمثمة توافرىا الواجب العناصر من عدد الفّعال التخطيط ويتضمن
 تحقيقيا، يمكن حتى المنشودة األىداف ومنطقية ووضوح الخطة، في المتضمنة األىداف لتحقيق
 عدم وضمان الرقابة، أو التنفيذ أو التخطيط عمى لمقائمين والمسئوليات الميام وضوح عن فضالً 

 البشرية، أو المادية سواء لمموارد األمثل االستغالل من والتأكد المختمفة، الجيات بين التداخل
 أو الخاص القطاع سواء التخطيط عممية في المختمفة المجتمع أطراف مشاركة إلى باإلضافة
 المجتمع عمى بالفعل إيجابي أثر ليا يكون سوف وأىدافيا الخطة أن من لمتأكد المدني، المجتمع

 .أطرافو بكافة
 

 ولكن الوطنية، األىداف بتحقيق فقط متصالً  التخطيط يعد لم والعولمة؛ االقتصادي االنفتاح ظل وفي
 الربط التخطيط عمى القائمين عاتق عمى ُألقي وبالتالي،. والدولية اإلقميمية األىداف لتحقيق أيضاً 
 تمك تحقيق عمى لمعمل الالزمة واآلليات األطر ووضع والدولية، واإلقميمية الوطنية األىداف بين

 بالتصديق 8105 عام في المتحدة لألمم العامة الجمعية قامت الدولي؛ المستوى فعمى. األىداف
 عمى الوطنية خططيا خالل من الدول، ستعمل والتي عشر السبعة المستدامة التنمية أىداف عمى
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 عدم ومكافحة االقتصادي، والنمو الرخاء وتعزيز أشكالو، بجميع الفقر عمى القضاء أجل من تحقيقيا
 صادقت فقد اإلقميمي؛ المستوى عمى أما. البيئية القضايا وتعزيز المناخية التغيرات ومعالجة المساواة،

 لمتنمية إطاراً  ترسم والتي ،8163 األفريقية األجندة عمى أيضاً  8105 عام في األفريقية القمة
 خطتيا جاءت فمقد فحسب؛ ذلك وليس. عاماً  خمسين لمدة المنطقة لدول واالجتماعية االقتصادية

 تتعمق واإلقميمي الوطني المستويين عمى عديدة التزامات لتضع 8183-8104 األولى العشرية
 .االجتماعي واالحتواء االقتصادي، الرخاء وتحقيق بالمؤسسات، المتعمقة القضايا من بالعديد

 
 االقتصادية التنمية خطط بصياغة اإلداري واإلصالح والمتابعة التخطيط وزارة تعنى مصر؛ وفي

. المستدامة التنمية خطط حالياً  عمييا ُيطمق والتي لمدولة، العامة التوجيات إطار في واالجتماعية
: المستدامة التنمية استراتيجية مصر أطمقت واإلقميمية؛ الدولية والمتطمبات التوجيات مع وتماشياً 
 الوطنية األىداف بين الربط حمقة ولتمثل التوجيات، تمك كبيرة بصورة لتعكس 8131 مصر رؤية

  .والبيئية واالجتماعية االقتصادية بمحاورىا والدولية واإلقميمية
 

 ىناك يزال ال أنو إال الوطنية؛ المستدامة التنمية خطط صياغة في المبذولة الجيود من الرغم وعمى
 التنمية خطط في توافرىا الواجب المعايير عمى التعرف من البد ولذلك؛. والتطبيق التخطيط بين فجوة

 األىداف تحقيق وتضمن التنفيذ، وفعالية كفاءة في ُتسيم بالتالي والتي الناجحة؛ المستدامة
 .المنشودة والبيئية واالجتماعية االقتصادية

 

 خطط وضع عند توافرها الواجب واالجتماعية االقتصادية المعايير: ثانياا 
 االجتماعية االقتصادية التنمية

 

من التساؤالت  اً والتي تطرح كثير  المثارةوالقضايا  لمجتمع المصري من كثير من المشكالتيعاني ا
، عالقة السياسة يوما يحدث حول السياسة الجمركية في الوقت الحالكالجدل حول التعريفة الجمركية 

لممجتمع  الصناعات المختمفةتشجيع دد سعر الفائدة، مدى أىمية يحية تالنقدية بالسياسة المالية، كيف
المصري كصناعة االسمنت، وصناعة األسمدة وصناعة السيارات، بينما في المقابل نجد تعارض 

في متكامل مما يطرح تساؤل حول مدى وجود تخطيط ، لمسادة المسئولين ومتخذي القرار حول الرؤى
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يوصي  .عامفي التخطيط بوجو  توافرىا الواجب المعاييرالبد من معرفة فلذلك و من عدمو،  المجتمع
غفال التخطيط بل البد من إعادة النظر في  الخبراء بعدم الحاجة إلى االعتماد عمى اقتصاد السوق وا 

. حتى في ظل وجود اقتصاد يعتمد عمى آلية السوق ثقافة المجتمع بإعادة اآللية لفكر التخطيط
التي تسمح بوضع خطة واألطر التشريعية  ةالتخطيطيوبالنظر إلى المؤسسات التي تقوم عمى العممية 

سميمة عمينا النظر إلى قانون الخطة ومدى مرونتو في إعداد خطة قابمة لمتنفيذ تتمتع بجميع المعايير 
إصالح ى األطر التشريعية الحاكمة، اإلطار المؤسسي بالدولة، النظر إلوكذلك الواجب توافرىا، 

يمية جيدة، وأطر إدارية ووضع بأطر تنظووضع أطر تشريعية جديدة  ،الخمل التشريعي والمؤسسي
عالقات واضحة وصريحة بين جميع قطاعات المجتمع ومن بينيم القطاع الخاص حتى يوجد رؤية 

عممية تخطيطية تحقق األىداف التنموية  إلعداد خطة واضحة وسميمة والحصول عمىكاممة 
االتفاق مع  :وىما رئيسييناإلطار التخطيطي في مصر مقرون بمحددين  لكون ونظرا لممجتمع.

لننطمق من خاللو  وىو ما يجب مراعاتو عند وضع الخطةصندوق النقد الدولي واألىداف اإلنمائية 
 منظومة في النظر إعادة إلى ندعوولذلك، في المستقبل لعممية تخطيطية ذات أىداف واضحة. 

 الواجب والبيئية واالجتماعية االقتصادية المعايير وضع من نتمكن حتى المصري بالمجتمع التخطيط
 .المستدامة االجتماعية االقتصادية التنمية بخطط توافرىا

 أو بالنجاح االجتماعية االقتصادية لمتنمية خطة عمى الحكم : كيفيةثالثاا 
 الفشل

 

تعتبر ، وبالتالي صنع السياسات بوجو عامس أىمية قصوى في إعداد الخطط و تمثل عمميات القيا
. ولمحكم عمى مدى نجاح الخطة الجيدواإلعداد  أساس نجاح الخططعمميات المتابعة والتقييم 

نفاق الدولة عمى تقييم إمثل اإلنفاق الحكومي فاعمية التطرق إلى من االقتصادية من عدميا، فالبد 
يمكن قياس فاعمية اإلنفاق الحكومي من خالل حتى األن، حيث  0221ن الجديدة منذ عام المد

وما إلى  السكان قاطني المدن الجديدة وحجم المشاكل العمرانية الحالية فاعمية الجنية المصري لعدد
 .ذلك
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. وليس صانعي السياسات فقط اليومية داخل المجتمع ة األفرادإن فاعمية الخطط ونجاحيا تممس حي
معاير النجاح تتمثل في المعايير الفنية الموجودة في كل قطاع رئيسي مثل المعايير االجتماعية 

يجب وجود  .المعايير والنظرة الشاممة ليا يساعد عمى نجاح الخطةتمك تكامل ، و واالقتصاديةوالبيئية 
عتماد فقط عمى وعدم اإل التنمية االستدامة فىدامعايير قياس تقيس مدة تكامل الخطة وتحقيقيا أل

الحوكمة أو أيضًا، تعتبر . ورفاىية المواطن غفال المعايير الكيفية كجودة المعيشةالمعايير الكمية وا  
، البد من تفعيل معايير الحوكمة في إعداد خطة الدعامة األساسية لتحقيق خطة متكاممة الحكم الجيد

 لخ.المساءلة، إفي إعداد الخطة، و شفافية ووضع معايير لممشاركة، وال ،ياوقياس ،ناجحة كالمشاركة
االستثمارية،  االجتماعية االقتصاديةلخطة أحد أىم العوامل لنجاح اأيضًا، يعتبر التبني السياسي 

التنسيق بين الجيود المختمفة حتى و أن ينعكس محركات القرار السياسي التنموي بالخطة  فالبد
 تنعكس في الخطة.

  والمحمية اإلقميميةوالخطط  العالقة بين الخطط القومية: رابعاا 
 

كل مستوى أن يوجد فيم خاطئ بأن خطة كل مستوى عبارة عن تجميع لممستويات األقل منو، حيث 
التي تختمف عن األخرى في مستوى  معاييرهل لكى لو مجال تخطيطي متكامل مع المستويات األخر 

خر الذي لو مؤشراتو الخاصة بو. الخطط المحمية معنية بتقديم وتحسين الخدمات والمرافق العامة آ
وبالتالي معايير نجاحيا واضحة المعالم كتحسين الفجوة التنموية لتحسن مستوى المعيشة لممواطن أو 

 فأىم جانب فيو عالميًا ىو التنمية االقتصادية ،تحسن منظومة التعميم والصحة. أما الخطة اإلقميمية
طبقَا لقانون . و واستيداف عدالة الموارد في االقميم اإلقميم لتنافسيةن تكون خطة ترويج بد أفال

في أساسيا اقتصاد مع وجود الجاني خدمية التخطيط في مصر تعتبر األقاليم أقاليم اقتصادية 
ووضع مصر تنمويًا في إطار  لمصر الرؤية التنموية أن تعكسفالبد الخطة القومية أما . االجتماعي

 نافسيتيا. زمني ووضع مصر إقميميًا وعالميا وت
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 (والتطبيق الفكر تفعيل) السوق اقتصاد ظل في التخطيطخامساا: 
 

 العامة والموازنة الخطة بين عالقة ، حيث يوجد عالقة وطيدةالقومي قتصادلال يعتبر التخطيط إدارة
 إطارتصدر الخطة بموجب قانون محدد بمجموعة من الشروط والضوابط وىي تمثل  .في مصر
والشمول  والمرونة الواقعيةتتسم الخطة ب. التنموية األىداف لتحقيقيتم العمل بيا  والبرامج لمسياسات

 وىى ىيئاتيا، وكافة الحكومة( نفقات) واستخدامات إيرادات عامة تمثلوالوحدة. بينما الموازنة ال
العام . يوجد فيم خاطئ حول اعتبار التخطيط كيان ممزم لمقطاع التنمية لخطة المالي االنعكاس

في جميع جوانبو  ثتكمن في مقاومة المجتمع لمتغير والتحدي التقدم عوائق. وتأشيري لمقطاع الخاص
مثل إعاقة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ومحاربة الدروس الخصوصية من ذوي المصالح، 

حيث ال يوجد مرونة في التفكير والتفاوض، وأولويات  واقتصادياً  اجتماعيًا، فكريًا، سمفية متكمسة نخبة
 القتصاديات النظرية األسس تبدلومن أىم التغيرات التي طرأت ىي  .اختيارهالمجتمع ليس من 

 التالي:كما ىو مبين بالجدول بين األطر الزمنية المختمفة وذلك  والتخطيط التنمية

 حتى األنمنذ الثمانينيات  عقدي الخمسينيات و الستينيات
 والعدل:* اشتراكية الكفاية 

اليدف ىو تعظيم الناتج المحمي              
 اإلجمالي

 مواجية فيتعدد وترابط أىداف التنمية،  
نفار دعاوى توزيع الدخل   والثروة، تتصاعد واس

 ومكافحة الفقر
ىي القاعدة لزيادة دور القطاع  * الخصخصة الدولة( قطاع العام يقود التنمية )دور* ال

 الخاص
 Engine of* التصدير ىو محرك النمو  * التصنيع عن طريق اإلحالل محل الواردات

growth 
 في مقدمة األولويات   االستثمار البشري * العنصر األساسي لمنمواالستثمار المادي  *
 السوق قوى * (المركزي)  العيني التخطيط* 
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دارة الخطة ال نظاما لمحوافز سوق تتمثل في اعتباره ل، ولذلك سمات ايوجد تعارضًا بين السوق وا 
incentives  الحساب  والمستيمكين.تخاذ القرارات من قبل المنتجين مصدر لممعمومات الضرورية الو

 Marketحاالت فشل السوق  كفاءة تخصيص الموارد. -واقعياً  –االقتصادي الرشيد ال يضمن 
failure  التخطيط ال يجب أن يشوه السوق بحجة  ليس توىم إلغائيا.و تستوجب تصحيح مؤشراتيا

األساسية  إن الميمةومن ىنا يمكن استنباط ، ية" فيي مسئولية السياسة المالية"األسعار االجتماع
ر لمتخطيط ىي ترجمة انعكاسات آلية السوق إلي سياسات اقتصادية عامة، وتصحيح تشوىات األسعا

 لمتخطيطأساسية  خصائصىناك  الناجمة عن عدم اليقين ونقص المعمومات وجمود السوق ذاتيا.
 أال وىي: السوق اقتصاد في

 باألىداف تخطيط .0
 مرن تخطيط .8
 مالي تخطيط .3
 المركزي تخطيط .4
 بالمشاركة تخطيط .5

 تحقيقل االقتصادي واإلصالح السوق اقتصاد إلي التحولتكمن في  الرئيسية الميمةومن ثم فإن 
 السوق اقتصاد ومؤسسات أسس بناء خالل من الحياة بنوعية واالرتقاء مرتفعة اقتصادي نمو معدالت

 السياسات بعض تعديل يجب أما ولتفعيل ذلك .بصفة أساسية الخاصة والممكية الفردية والمبادرات
 القطاع نطاق و حجممعرفة و  العالمي االقتصاد عمي االنفتاحمع ، االقتصادي النظام أسس تغييرو أ

 كما يمي: السوق اقتصاد في التخطيط ميامويمكن إيجاز  .العام
 من خالل: وىات السوقتدعيم نظام الحوافز و األسعار و إزالة تش .0

 ير زيادة المنافسة بين المشروعاتتوف -
 التخفيف من عوامل عدم التأكد -

 من خالل:  إدارة االقتصاد الكمي .8
 وضع رؤية استراتيجية لمتنمية -
 قتصاديةاال الكميةرسم السياسة  -
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 ة االجتماعية و رأس المال البشرياالستثمار في البني -
 من خالل: ستقرار( االقتصاديالتوازن )اال ىالمحافظة عم .3

 البرجماتية( و المرونة. )االقتصادية السياسة أدوات استخدام -
 األسعار ىاتتشو  تصحيح -
 العام االستثمار برامج وتقييم اختيار أساليب تطوير -

 واالحتياجات التمويمية لممشروعاتتدبير الموارد  .4
 الخاصة المشروعات مزاحمة عدم -
 والصيانة اإلحالل احتياجات وتمويل العامة المشروعات باستكمال العناية -

 التشاور والمشاركة .5
 أىمية التنسيق بين شركاء التنمية -
 المواءمة بين المرونة والتنسيق -
 يدف الالتركيز عمي  -

صياغة إطار إعداد و ، الحوار والتشاور، الدراسة والتحميليمر التخطيط بأربع مراحل رئيسية وىي: 
طار التنمية شركاءوالشكل التالي يبين العالقة بين  التنفيذ والمتابعة.، و الخطة  تخطيطال وا 

 :الديموقراطي
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 ى النقاط التالية:ماء العرض بدأت المدخالت والتى ركزت عهبعد انت
 

 المثارة   ، حيث أن جميع المشكالتفي رسم السياسات الحاكمة البد من األخذ ببحوث المعيد
 .المعيدبحوث  تم تناوليا فيفي ىذه الحمقة 

  مصر في نيضة تنموية قد تكون غير مخططة ولكن لم يسبق في تنفيذىا عيد سابق مثل
 النيضة في العمران والبنية التحتية لمدولة.

  بعد التطورات التي ظيرت مع وضع األىداف اإلنمائية عمى المستوين العالمي والمصري
ن جوىر الخطة يكمن في كونيا مستدامة وشاممة وتغطي جموع جوانب االستدامة مما نجد أ

 يغمب معيار الشمول والتماثل عمييا.
 أقسام وىي: ةاقتراح إطار من المعايير لتقييم جودة الخطط يقسم إلى ثالث 

 وىي: المجتمع لمتخطيطوتييئة استعداد قابمية و ، تتسم بمدى معايير قبمية 
ن يكون ، فالبد أالوضع المؤسسي والتنظيمي لمجية المسؤولة عن التخطيط -

 .ليا الدور الرئيسي والسيادة في وضع التخطيط
 ىالفمسفة الحاكمة لمتنمية ومن ثم لمتخطيط، حيث يمكن قياسو من خالل مد -

معيار النيوليبرالية أو توافق واشنطن في وضع السياسات  االبتعاد عمى
وامتالك األدوات الفاعمة لمتأثير في حركة االقتصاد وأساسيا حد معقول من 

 الممكية العامة المشروعات وحد معقول من اإلجراءات الحمائية.
مناخ الوتقاس من خالل وما ينتج عنو من مناخ سياسي اإلدارة السياسية  -

في إعداد الحطة  ري المشاركة الشعبيةثوي الذي يوفر حرية ديمقراطيال
 .ومتابعتيا

وجود قيادة السياسية تمم بأىمية التخطيط وأىمية المتابعة والتقييم وأىمية  -
 جدوى المشروعات. 

 معايير مصاحبة أو مرافقة لمخطة مثل الشمول والتكامل المصاحب لجمع البيانات 
  .والشفافية
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  والتي تركز عمى وضع الخطة وتقييميا ومتابعة مدى  الخطةمعايير الحقة لوضع
 تحقيق أىدافيا

 واإلقميمية  واألمنية عند الحكم عمى نجاح الخطة فالبد األخذ بعين االعتبار األبعاد السياسية
 مع اإلنفاق الحكومي.

  تشريعية لعمل وزارة التخطيط، فيقع عمى كاىل التنظيمية الطر األ نظرًا لوجود فجوة في
 طر تنظيمية لعمل وزارة التخطيط.أمعيد التخطيط القومي التعاون مع وزارة التخطيط لوضع 

 ."عمل دراسة داخل معيد التخطيط حول "وضع استراتيجية لسياسة التغيير 
  يجب ان تيتملة خطة الدو أن ربط البعد األمني والسياسي لمدولة بالسياسة الخارجية، حيث 

مشروعات البعد السياسي الخارجي، فالبد ان ينعكس في الخطة دور مصر مع الخارج مثل ب
 ريقيا ونظرة مصر لمعالم الجديد.التعاون مع أف

 .إدماج  االقتصاد األخالقي واقتصاد اليوية في اقتصاد الخطة 
  بجانب خري دراسات إليجاد مصادر تمويل أ يجب إجراءعمى عجز الموازنة، لمتغمب

 الضرائب.
 في وضع معايير لمتخطيط الناجح فقط.دائمًا يكمن ال مثل األ الحل 
  إعادة النظر في ىيكمة الكيان المؤسسي بكاممو مع إدراك العالقة بين عناصر المنظومة

 التخطيطية.
  الخطة المنفذة ال تتسم أن ، حيث مكونات الخطة الحقيقةيوجد تعارض بين الجانب الواقعي و

ويجب عالج ىذا القصور من خالل النظرة الشاممة لمقضايا مثل قضايا  ، بالشمولية والتكامل
 المياه والغذاء والطاقة.

 عند إعداد الخطةوتفعيل المشاركة إدماج بعد االبتكار تعزيز ثقافة االبتكار داخل المجتمع ب. 
  :ة المختمفة عمى كإطار حاكم عند إعداد الخطط التنموي 8131األخذ بأىداف رؤية مصر

 جميع مستوياتيا حتى ال تنتج كأطر منفصمة.
  مجموعة نظرًا لدور المعيد اليام بكونو مركز رائد لمفكر التنموي والتخطيطي، فعميو إجراء

 من الدراسات منيا:
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 قميمية والقطاعية والقومية بأطر ق التكامل بين الخطط المحمية واإلدراسات لتنسي
دارية صحيحة مكتممة المعايير والمقاييس.  سياسية وتنظيمية وفنية وا 

 دراسة حول إدارة االقتصاد الكمي بشكل صحيح. 
 .دراسة حول كيفية التنسيق بين السياسات الحاكمة لمخطة الشاممة الناجحة 
 وضع السياسات  دراسة حول وضع مصر في التقارير الدولية كدخل أساسي عند

 والبرامج المكونة لمخطة.
 

 

 
 
 

 


