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)ETEF(  معلومات عن الندوة والمنتدى االقتصادى لمصر بكرة

عُقدت الندوة بعنوان »أثر اإلدارة المحلية الفعالة على تدفقات االستثمار على المستوى 
المحلي« برعاية المنتدى الاقتصادى لمصر بكرة )ETEF( الذى ينظمه مركز المشروعات 

الدولية الخاصة )CIPE(. بدأ المنتدى فى عام 2012، وهو منتدى يتكون من مجموعة 
متنوعة من رواد األعمال المصريين، أغلبهم من الشباب ممن لديهم االهتمام بالعمل نحو 

تعزيز النمو االقتصادي والتنمية في مصر. في أوائل عام 2013، وضع أعضاء المنتدى 
رؤيًة اقتصاديًة لمصر، وحددوا األولويات الالزمة لتحقيق هذه الرؤية. ومنذ ذلك الحين، 

يعمل مركز المشروعات الدولية الخاصة مع أعضاء المنتدى الاقتصادى لمصر بكرة  لمواصلة 
تحديد القضايا االستراتيجية المتعلقة بكل مجال من مجاالت األولويات االقتصادية 

المحددة مسبًقا ومناقشتها. 

ويتِّبع مركز المشروعات الدولية الخاصة نهجًا متكاماًل ذو مسارين لدعم هذا 
المنتدى. يتضمن المسار األول؛ عقد ندوات لعدد قليل من المشاركين في المنتدى 

لمناقشة قضايا وموضوعات محددة ذات صلة برؤية المنتدى الاقتصادى لمصر بكرة وأولوياته 
االقتصادية التي حددها. تعمل هذه الندوات على بناء القدرات وتبادل المعرفة إلى حد 
كبير. أما المسار الثاني؛ فيتضمن استضافة ندوات متخصصة بقضايا تم طرحها فى 
الندوات المصغرة السابق االشارة اليها وتجمع هذه الندوات المتخصصة مجموعة أوسع 

من األطراف المعنية بموضوع الندوة- تضم مشرعين وكبار مسؤولين حكوميين 
وقادة رأي وقادة جمعيات األعمال واإلعالم واألكاديميين - لتبادل خبراتهم ومعارفهم 

واالنخراط في المزيد من المناقشات الموضَّحة والتفصيلية للقضايا. يساهم المسار 
األخير في إثراء النقاش حول العديد من القضايا والتحديات الهامة، باإلضافة إلى تطوير 
رؤية وتقدير أكثر وضوحًا لهذه القضايا لدعم األطراف المعنية في وضع استراتيجيات 

وسياسات اقتصادية سليمة.

مركز المشروعات الدولية الخاصة )CIPE( هو جزء من غرفة التجارة األمريكية في واشنطن، 

 يعمل على بناء المؤسسات الالزمة لإلصالح االقتصادي القائم على اقتصاد السوق.
www.cipe.org 

www.cipe-arabia.org
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نبذة عن الندوة

)1( يحدد مشروع قانون التخطيط الموحد إطارًا للدولة لتنظيم تخطيط المشروعات الوطنية وتنفيذها 

بناًء على مزاياها وتكاليفها ومصادر التمويل. منحت الحكومة المصرية موافقتها المبدئية على مشروع 
القانون في 20 ديسمبر 2017. وفًقا لـ »إيجيبت توداي«، في 28 ديسمبر 2017 ، أشارت وزيرة التخطيط 

والمتابعة والتنمية اإلدارية إلى أن القانون يتماشى مع سياسات الدولة للدفع نحو الالمركزية وتعميمها. 
وقالت: » يشجع قانون التخطيط الجديد االبتكار ألنه يدفع نحو اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا في ظل 

اإلطار الحالي للبالد، ويمثل القانون جزًء من الرؤية الوطنية لخطة التنمية المستدامة االقتصادية 2030« 
كما يضمن القانون المساواة في التمويل الحكومي بين أقاليم الدولة، باعتبار أنه يوفر مرونة لمحافظي 

األقاليم فيما يتعلق بإنفاق األموال الحكومية، وذلك إلعطاء مساحة أكبر لمشروعات التنمية المتوقفة 
كي تنمو وتتطور. 

)2( تخضع مسودة مشروع قانون اإلدارة المحلية حاليًا للنقاش في البرلمان والجهاز التنفيذي بالحكومة، 

لم يتم االنتهاء من التفاصيل بعد.

في 16 أبريل 2018، استضاف المنتدى االقتصادى لمصر بكرة ومركز المشروعات 
الدولية الخاصة؛ ندوة لمناقشة دور اإلدارة المحلية في تشجيع االستثمار وتعزيز التنمية 
االقتصادية على المستوى المحلي. تأتي هذه الندوة خصيصًا في الوقت المناسب، نظرًا 

لوجود مشروعين لقانونين فى غاية األهمية قيد المراجعة والمناقشة داخل الجهاز 
التنفيذى للحكومة وفي مجلس النواب المصري. هذان المشروعان هما: مشروع قانون 

التخطيط الموحد)1( ومسودة مشروع قانون اإلدارة المحلية)2(.
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وقائع الندوة

افتتحت الاستاذة لبنى عفيفي؛ مسؤول برامج بمركز المشروعات الدولية الخاصة الندوة 
بتقديم المعلومات األساسية عن المنتدى االقتصادى لمصر بكرة ، وشرح أن عقد هذه 
الندوة المصغرة يأتي في المقام األول لتهيئة لحوار اوسع من خالل ندوة متخصصة يتم 

عقدها من قبل مركز المشروعات الدولية الخاصة بالشراكة مع البنك الدولي في 
يوليو 2018. وشجعت المشاركين على التفاعل في المناقشات وتبادل وجهات نظرهم 

واقتراحاتهم حتى يمكن دمجها في الندوة المقبلة.  

أدارت الحوار دكتور ريم عبد الحليم، عضو المنتدى االقتصادى لمصر بكرة واألستاذ 
المساعد في االقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة 
التجارة والصناعة. وشددت في مالحظاتها االفتتاحية على أن اإلدارة المحلية والتنمية 

المحلية ال تهمان الحكومة فحسب، بل إنهما ذات أهمية أيضًا لجميع شركاء التنمية 
على المستويين المركزي والمحلي. وعبًرت عن رأيها بأن دور مجتمع األعمال ومنظمات 
المجتمع األهلى في األمور ذات الصلة باإلدارة المحلية يمكن أن يتجاوز دور الحكومة 

في بعض األحيان. 

ثم قدمت دكتور ريم عبد الحليم المتحدثين الرئيسيين بالندوة وهم: 
دكتور/ خالد زكريا أمين، مستشار وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري1. 
 .2)UELDP( دكتور/ هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
 .3(UELDP) دكتور/ خالد عبد الحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
دكتور/ محمد ندا، استشاري التنمية الحضرية في البنك الدولي	. 
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مالحظات دكتور/ خالد زكريا، مستشار وزير التخطيط والمتابعة 
واإلصالح اإلداري

ركز دكتور زكريا على مشروع قانون التخطيط الموحد الجديد، والذي يخضع حاليًا 
للمراجعة والمناقشة في لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب. وركز عرضه على 
شرح مدى مالءمة مشروع القانون لإلدارة والتنمية المحليتين، وتحديدًا جوانب مشروع 

القانون المتعلقة بالتخطيط المحلي. وأشار دكتور زكريا إلى أن استبدال قانون 
التخطيط الحالي أمر طال انتظاره، حيث شُرِّع هذا القانون في السبعينيات في إطار 

اجتماعي واقتصادي وسياسي مختلف تمامًا. وأكد أن مشروع القانون الجديد يعكس 
أحدث الممارسات واالتجاهات في مجال التخطيط. 

وقدم دكتور زكريا المبادئ الثالثة المتعلقة باإلدارة والتنمية المحليتين في مشروع 
قانون التخطيط الموحد؛ وهي: دعم الالمركزية والنهوض بالتنمية العادلة والمتوازنة 

وتشجيع تفاعل ومشاركة المجتمعات المحلية في عملية التنمية. 

وأوضح أن كل من مشروع قانون التخطيط الموحد ومسودة مشروع قانون اإلدارة 
المحلية)3( والمطروح أيضًا للمناقشة، يؤكدان ويساندان مفهوم الالمركزية المنصوص 
عليها في دستور عام 	201. كِال المشروعين يمثالن محاولة لترجمة األحكام الدستورية 
المتعلقة بالالمركزية إلى صورة عملية. وبعبارة أخرى، سيمثل مشروعا القانونين العمود 

الفقري القانوني للنظام الالمركزي بمجرد سنهما. 

وفقًا للدكتور زكريا، فإن مشروع قانون التخطيط الموحد يهدف إلى معالجة الفوارق 
الواضحة بين مختلف المناطق والمحافظات وحتى داخل كل محافظة. وتظهر هذه 

الفوارق في العديد من مؤشرات التنمية المستدامة.  ويشجع تعزيز تفاعل ومشاركة 
المجتمعات المحلية، المبدأ الثالث الذي يوجِّه مشروع القانون، ويؤكد على فكرة أن 
التنمية المحلية في جوهرها هي شأن مجتمعي؛ وليست مسألة حكومية بحتة. ومن ثم، 
فإن العمل بنهج منفتح مع تشجيع مشاركة المجتمع المحلي لهو جزء حاسم من عملية 

)3( صيغت مسودة مشروع قانون اإلدارة المحلية من قِبل وزارة التنمية المحلية
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التنمية المحلية. ووصف اإلدارة المحلية بأنها مدرسة للديمقراطية، وأكد أن مشروع 
قانون التخطيط الموحد يسعى إلى تقديم اإلطار التشاركي للتخطيط على المستوى 

المحلي. 

وانتقل دكتور زكريا إلى تسليط الضوء على ثمانية من خصائص مشروع قانون 
التخطيط الموحد، والتي ٌأدخِلت لمعالجة النقص في القانون الحالي. تُعرَف هذه الميزات 
من خالل تجارب الوحدات المحلية والتحديات التي واجهتها)	(  في تخطيط مشروع قانون 

التخطيط الموحد وتمييزه عن قانون التخطيط الحالي: 

ربط التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بالتخطيط العمراني: حاليًا، هناك انفصال تام 	 

بين التخطيط االجتماعي واالقتصادي الذي تضطلع به وزارة التخطيط والمتابعة 
واإلصالح اإلداري؛ والتخطيط العمراني الذي تضطلع به الهيئة العامة للتخطيط 

العمراني ووزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية. عادة ما يكون هناك 
تداخل وتعارض بين مجموعتي الخطط، وعادة ما تتضمن خطة واحدة مشروعات 
ال تنعكس على مجموعة الخطط األخرى. يُعزز مشروع قانون التخطيط الموحد 

الجديد ربط عمليتي التخطيط لتجنب التداخالت والتناقضات. 

ية: فبموجب القانون الحالي، يتعين 	  تخفيف متطلبات الإنفاق لمخصصات الميزانية السنو

على المحافظات صرف مخصصات ميزانيتها السنوية في غضون السنة المالية 
المحددة التي خُصصت لها األموال. وبالتالي؛ يُجِبر هذا الشرط المحافظات 

على االنخراط في ممارسات إنفاق عشوائية، بينما تتدافع إلى إنفاق أي أموال 
متبقية قبل نهاية السنة المالية خوًفا من فقدانها، وتقلل هذه الممارسة من كفاءة 

اإلنفاق العام وفعاليته. يُقدم مشروع القانون الجديد مفهوم الحد األقصى للميزانية 
متعددة السنوات، والتي ستُطور ويُتفاوض بشأنها مع وزارة التخطيط والمتابعة 

واإلصالح اإلداري استنادًا إلى خطط التنمية الشاملة. في ظل هذا السيناريو، لن 
تضطر المحافظات إلى التدافع إلنفاق األموال مع اقتراب نهاية السنة المالية، حيث 
ستتمكن من نقل األموال من سنة مالية إلى أخرى )لمدة تصل إلى ثالث سنوات(، 

وبالتالي تحسين كفاءة اإلنفاق العام. ومن المتوقع عند الوصول إلى السقف أن تنفق 
المحافظات مخصصاتها وتُكمل مشاريعها. 

يلات الأموال المخصصة بين المشروعات: تواجه المحافظات حاليًا العديد 	  السماح بتحو

من المشكالت في حال الحاجة إلى تحويل األموال بين المشروعات. حيث 
تٌرفض طلباتهم في معظم الحاالت أو تتأخر في أفضل األحوال. يوفر مشروع 

قانون التخطيط الموحد الجديد للمحافظات بعضَ المرونة لتحويل األموال 
بين المشروعات، وإن كان ذلك يأتي مع بعض الضوابط. ببساطة، سيُطلب من 

المحافظات إعالم وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري في حال الرغبة في 
تحويل األموال بين المشروعات، ويعتبر عدم الرد من قبل الوزارة موافقًة ضمنيًة. 

ينبغي أن تُسهّل هذه المرونة تنفيَذ المشروع وإدارته على المستوى المحلي. 

)	( تعمل الوحدات المحلية في مصر على مستويات مختلفة: المحافظات والمراكز والمدن واألحياء 

والقرى. 
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تعزيز مفهوم المشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية: معظم المشروعات التي تشمل 	 

أكثر من محافظة واحدة؛ تُصمم وتُموًّل وتُدار مركزيًا )الطرق، مصايد األسماك، 
وغيرها(. يمنح مشروع قانون التخطيط الموحد الحق لمستويات مختلفة من 

اإلدارة المحلية؛ من مستوى المحافظة إلى مستوى القرية؛ للمشاركة في مشاريع 
مشتركة داخل نفس المحافظة. ويَعِد هذا بتحسين اإلنفاق العام وتحقيق اقتصاديات 

الحجم الكبير والحد من هدر األموال العامة وتجنب االزدواجية. 

إعادة تنشيط مكاتب التخطيط الإقليمي:)5(  يسعى مشروع قانون التخطيط الموحد 	 

إلى إعادة تنشيط مكاتب التخطيط اإلقليمي في المناطق االقتصادية السبعة في 
مصر)6(.  هذه المكاتب مهملة وضعيفة وغير مستغلة في الوقت الحالي. يقدم 

مشروع القانون مهام ومسؤوليات جديدة لهذه المكاتب اإلقليمية، وسوف تعمل 
وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري مع الوزارات األخرى ذات الصلة لتحسين 

آداء هذه المكاتب، ليس فقط لإلشراف على التخطيط على مستوى المحافظات 
ولكن أيضًا لإلشراف على المشاريع المحلية وتقييم األداء وتحديد المشكالت. 

ومن المتصور أن تبني هذه المكاتب عالقات تواصل مع الوحدات المحلية والمجتمع 
المدني. وبعبارة أخرى، بموجب مشروع القانون الجديد سيُنشط دور مكتب 

التخطيط اإلقليمي مع تطويره وجعله يتواءم بشكل أفضل مع روح القانون الجديد 
والتحرك نحو الالمركزية. 

معالجة مشاكل المشروعات المتوقفة: تمثل القضايا المتعلقة باألرض والنزاعات القانونية 	 

األخرى تحديات رئيسية تعيق تنفيذ المشروعات وتؤدي بدورها إلى تأخيرات طويلة. 
ولمعالجة هذه المشكلة، يتطلب مشروع القانون الجديد من الكيانات تقديم أدلة 

كافية تؤكد عدم وجود عوائق مادية أمام تنفيذ المشروع )النزاعات القانونية 
ومسائل الوالية على األراضي وما إلى ذلك( عند تقدم المشروعات لطلب التمويل. 

يجب أيضًا تقديم دراسات الجدوى المكتملة مع المشروعات المقترحة. 

)5( هذه المكاتب هي مكاتب اقليمية تابعة لوزارة التخطيط والمتابعة واإلدارة المحلية.

)6( المصدر: الهيئة العامة لالستعالمات في مصر، 16 أبريل 2018 . بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75	 

لسنة 1977، تنقسم مصر إلى سبع مناطق اقتصادية على النحو التالي:
منطقة القاهرة والتي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.	 
منطقة اإلسكندرية والتي تضم محافظات اإلسكندرية والبحيرة ومطروح ومنطقة النوبارية.	 
منطقة الدلتا والتي تضم محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية.	 
منطقة قناة السويس والتي تضم محافظات سيناء وبورسعيد واإلسماعيلية والسويس والشرقية 	 

والجزء الشمالي من محافظة البحر األحمر.
منطقة شمال الصعيد والتي تضم محافظات بني سويف والمنيا والفيوم والجزء الشمالي من محافظة 	 

البحر األحمر.
منطقة أسيوط والتي تضم محافظات أسيوط والوادي الجديد.	 
منطقة جنوب الصعيد والتي تضم محافظات سوهاج وقنا وأسوان والجزء الجنوبي من محافظة 	 

البحر األحمر.
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تحسين عملية اختيار المشروعات: يتضمن مشروع القانون نهجًا من شأنه تحسين كفاءة 	 

اختيار المشروعات. وسوف يوفر النماذج والقوالب واإلرشادات التحضيرية لتسهيل 
العملية. سيساعد ترشيد المشروعات وهو المفهوم الذي يعززه مشروع القانون؛ 

على ضمان أن تكون المشروعات المقترحة متوائمة مباشرة مع الخطط على 
مستوى المحافظات، وكذلك إدراج مؤشرات األداء االستراتيجية المحدَدَة في 

استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. وعلى مستوى ما، يُعد هذا النهج 
شكاًل من أشكال إعداد الميزانيات القائم على األداء، حيث يتحول التركيز إلى 
نتائج المشروع وعالقتها بمؤشرات األداء الواردة في االستراتيجيات المختلفة على 

المستويين الوطني والمحلي.

تعزيز استهداف فجوات التنمية: سيركز التخطيط بموجب مشروع قانون التخطيط 	 

الموحد تركيزًا أساسيًا على سد الفجوات التنموية. وبداًل من التركيز على 
المؤسسة، ستستخدم عملية التخطيط هذه الفجوات التنموية باعتبارها عدستها 
التحليلية األبرز. ومع هذا التحول، فمن الممكن في سنة مالية معينة، أال يتلقى 
الكيان أو الوحدة أي مخصصات مالية في الفصل السادس من الموازنة العامة 

للدولة، بينما على النقيض يتحصَّل الكيان اآلخر والذي يعاني من فجوات تنموية 
واضحة على مخصصات إضافية للميزانية مقارنة بالسنة المالية السابقة.

دكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد 
)UELDP( مصر

بدأ دكتور الهلباوي عرضه باالعتراف باإلحباط المحيط بقضايا اإلدارة المحلية والتنمية 
المحلية. وعبر من ناحيته؛ أنه من المثالي دمج القوانين الثالثة ذات الصلة بالتنمية 

المحلية في قانون واحد )مشروع قانون التخطيط الموحد، ومسودة مشروع قانون اإلدارة 
المحلية، وقانون البناء الموحد رقم 119(. وذكر أن القوانين الثالثة تتداخل في العديد 

من المجاالت، بما في ذلك التخطيط المحلي والذي يتم تناوله بصور مختلفة في القوانين 
الثالثة. وبالتالي؛ فهناك حاجة ماسة لتوحيد الطريقة التي تُعالج بها القضايا عبر القوانين 
المختلفة، بما في ذلك مزامنة التخطيط العمراني مع التخطيط االجتماعي واالقتصادي. 

وشدد دكتور الهلباوي على أن طريقة عمل وحدات اإلدارة المحلية أمر بالغ األهمية 
للتنمية المحلية، ويجب أن تُعامل على نفس القدر من األهمية كما يُعامل اإلطار القانوني. 

وبالتالي؛ ينبغي فحص ممارسات عمليات وحدات اإلدارة المحلية وتحليلها تحلياًل جيدًا 
لمعالجة التحديات العديدة التي تواجه التنمية المحلية. وبوجه عام، فإن أي نظام لإلدارة 

المحلية لديه ثالثة عناصر رئيسية مترابطة، ولذا فإن اتباع نهج النظام المتكامل مطلوب 
عند مواجهة تحديات تلك العناصر الثالثة. وتشمل العناصر الثالثة: السياسات العامة 

المتعلقة بإدارة عملية التنمية، ونظم وعمليات اإلدارة المحلية، وبرامج التنمية المحلية. 
وأعاد دكتور الهلباوي التأكيد على وجهة نظر دكتور زكريا فيما يتعلق بالبعد 

الديموقراطي لإلدارة المحلية، مضيًفا أنه في كثير من الحاالت، تكون المجتمعات 
والدول أكثر اهتمامًا بترسيخ الممارسة الديمقراطية في عملية التنمية وفي حاجة 

إليها بداًل من السياسة. إن ضمان التمثيل الصحيح وتعزيز المشاركة المحلية في إدارة 
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المجتمعات المحلية وتحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية وممثلي الشعب هو أمر أساسي 
إلضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التنمية. في الواقع، يتطلب تقديم خدمات أفضل 
وتحقيق نتائج تنموية حقيقية ومستدامة وجود هيئات إدارية محلية قوية، وكذلك قادة 

تنفيذيين وقادة للمجتمع المحلي على حد سواء. 

ثم شرح دكتور الهلباوي هيكل نظام اإلدارة المحلية في مصر - والذي يتكون من 
أربع)7( محافظات حضرية و 23 محافظة ذات مزيج ريفي وحضري - مبرزًا طبقاتها 

المتعددة. وفي سياق قانون اإلدارة المحلي الحالي، يعتقد دكتور الهلباوي أن هذا 
الهيكل أدى إلى إضعاف وحدات اإلدارة المحلية غير القادرة على االستجابة الحتياجات 
المواطنين. باختصار، فقد وَلَّد النظام مشروعات محلية ال تتمتع بالمشاركة أو االهتمام 
من المجتمعات المحلية وال تلبي احتياجاتها، تارًكا المواطنين غير راضين وباحتياجات 

غير مستوفاة. 

ومن المظاهر األخرى لإلطار القانوني الحالي غير المواتي سوء توزيع األموال، سواء 
كان التخصيص من موارد وطنية أو محلية، بسبب تداخل العالقات المؤسسية مع 

خطوط القيادة الرأسية واألفقية. واستكمل دكتور الهلباوي حديثه في مسألة التباينات 
الجغرافية والقطاعية السائدة، مشيرًا إلى وجودها بين صعيد مصر والوجه البحري وبين 
المناطق الحضرية والريفية. ففي بعض محافظات الوجه القبلي، يعيش 60٪ من السكان 
تحت خط الفقر، مقارنة بنسبة 20٪ في الدلتا )المتوسط القومي هو 28٪(. وشدد على أن 
مشاركة المواطن هي قلب التنمية المحلية الفعالة، وهو ما يعاني ضعًفا حاليًا باعترافه. 
تُعد التفاوتات في قدرة وحدات اإلدارة المحلية - حتى داخل نفس المحافظة - مصدر 

قلق كبير  وتؤثر على عملية التنمية المحلية. كما تختلف الهياكل التنظيمية من 
محافظة إلى أخرى، وحتى الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية المحلية ال ينعكس على 

الهيكل التنظيمي للمحافظات. تتطلب كل هذه العيوب إصالحات جذرية وشاملة، على 
أن تسترشد هذه اإلصالحات بمفهوم الالمركزية. 

)7( المحافظات الحضرية األربعة في مصر حتى تاريخ هذه الورقة هي القاهرة واإلسكندرية وبورسعيد 

والسويس.



 أثر اإلدارة المحلية الفعالة
  على  تدفقات االستثمار
 على  المستوى المحلي

10

وتابع دكتور الهلباوي معددًا النتائج المرجوة من جهود اإلصالح، بما في ذلك بناء نظام 
إداري محلي قوي، وزيادة رضا المواطنين وتحقيق التنمية المحلية، وتعبئة الموارد المحلية 
وتعزيز المشاركة، وتحسين الخدمات وزيادة كفاءة اإلنفاق العام. وحدد الركائز الثالث 

التي توجه الجهد المبذول لتطوير نظام اإلدارة المحلية على النحو التالي: 

األحكام الدستورية التي تدعم الالمركزية والحكم الدستوري الذي ينص على 1. 
التنمية االقتصادية والعمرانية للمناطق الحدودية والمحرومة.

مسودة مشروع قانون اإلدارة المحلية الجديد، الذي قال إنه ينبغي دمجه مع مشروع 2. 
قانون التخطيط الموحد في قانون واحد، ألن المراجعة البرلمانية ومناقشة مشروعي 

قانونين منفصلين لتوجيه أحكام التنمية المحلية قد تخلق مشاكاًل وصراعات.

المشاركة المجتمعية والحكم الرشيد وتحسين نظام التخطيط. يتطلب تحقيق 3. 
التنمية المحلية الشاملة وجود إطار شامل باإلضافة إلى األدوات المناسبة لتنفيذ 

العملية. فمن شأن معالجة عملية التخطيط بمعزل عن القضايا التنظيمية أو 
المؤسسية؛ أن يُعرقل التنمية. 

ثم شرح دكتور الهلباوي األساس المنطقي لوجود خطَط تنمية محلية، وتحديدًا أهداف 
التنمية المحلية الخمسة وتعزيز الالمركزية وخدمة المناطق األكثر احتياجًا ودعم 

وحدات اإلدارة المحلية وتعزيز التخطيط التشاركي وإدخال مستوى من اليقين والشفافية 
في تخصيص الميزانية. وأشار إلى أن الحقائق على أرض الواقع تؤكد الحاجة إلى تغيير 

الوضع، وأكد من جديد أن التغيير ينبغي أن يتضمن جهودًا أكثر من مجرد تحسين 
برامج التنمية المحلية هذه وتطويرها. وذكر دكتور الهلباوي أنه قبل بضعة أشهر، قدم 

برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر اقتراحًا لوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح 
اإلداري، مفصاًل لنهج ثالثي المسار لتعزيز التنمية المحلية. يتضمن االقتراح: 

تحسين سياسات التنمية بما في ذلك: النهوض بالالمركزية وتبني الحكم الرشيد، 1. 
وتسريع التنمية في المناطق األكثر حرمانًا وتعزيز التنمية البشرية.

تعزيز نظم اإلدارة المحلية من خالل اعتماد ممارسات اإلدارة الحديثة وأدواتها، وبناء 2. 
مجتمعات المعرفة وتشجيع المشاركة.

االرتقاء ببرامج التنمية المحلية من خالل تنفيذ برامج تنمية تسعى إلى تعزيز العدالة 3. 
االجتماعية، وتحسين حياة المصريين من خالل تقديم خدمات أفضل، ودفع التنمية 

االقتصادية المحلية ودعم التنمية المستدامة. 
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دكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية في 
)UELDP( صعيد مصر

بدأ دكتور عبد الحليم حديثه بأن نظام اإلدارة المحلية ال يزال في مرحلته التأسيسية. 
واعترف بأنه من الصعب مناقشة التفاصيل في غياب المتطلبات األساسية لتحقيق إصالح 

حقيقي وذو معنى في نظام اإلدارة المحلية. وفي رأيه، ال تزال اإلدارات المركزية 
تسيطر على عملية اإلصالح. ومِثل دكتور الهلباوي؛ فقد سلط الضوء على مبدأين 

رئيسيين ينبغي أن يوجها عملية إصالح اإلدارة المحلية: 1( الالمركزية، كما هو 
منصوص عليها في دستور عام 	201، والتي ينبغي أن تنطوي على نقل الحكم والسلطة 
واألموال إلى المستوى المحلي؛ و 2( الحكم الرشيد على مستوى اإلدارة المحلية. وقد 
توسع في حديثه عن المبدأ األخير؛ مشيرًا إلى العناصر المختلفة التي ينبغي مراعاتها 

عند مناقشة مبادئ الحكم الرشيد: وهي الفعالية والكفاءة والمشاركة والشفافية 
والمساءلة واالستجابة والعدالة واإلنصاف وسيادة القانون ومكافحة الفسادكتور 

عرض دكتور عبد الحليم عددًا من المجاالت التي تُعد أساسية إلحداث تغيير حقيقي 
في نظام اإلدارة المحلية: 

التنمية المؤسسية، والتي تستلزم مراجعة هياكل وأدوار ووظائف ومهام وحدات 1. 
اإلدارة المحلية وتطويرها وإصالحها على جميع المستويات. بذلت وزارة التخطيط 

والمتابعة واإلصالح اإلداري جهدًا لتحقيق هذه الغاية؛ ومع ذلك فهذا الجهد لم 
يكتمل بعد ودعا دكتور عبد الحليم الستئناف هذا الجهد بطريقة منظمة مع 

التركيز على تعزيز الالمركزية.

تحسين إدارة الموارد البشرية. من المهم تهيئة الموظفين وتمكينهم وتحفيزهم على 2. 
المستوى المحلي، حيث يظل هؤالء الموظفون األقل تقديرًا ماديًا من بين العاملين 

في الخدمة المدنية، رغم تحملهم معظم أعباء خدمة المجتمعات المحلية.

االرتقاء بنظم اإلدارة المحلية وعملياتها، مع عدم االكتفاء بالتخطيط فقط، ولكن 3. 
أيضًا نظم المعلومات التي تغذي عملية التخطيط.

تطوير نظم المتابعة والتقييم ووظائفهما على المستوى المحلي.	. 

بناء قدرات موظفي الخدمة المدنية المحليين.5. 

وفيما يتعلق باالقتصاد المحلي، أشار أنه على الرغم من إشارة دستور عام 102	 على وجه 
التحديد إلى الالمركزية في إدارة الموارد والهياكل االقتصادية، فإن الواقع على األرض 
مختلف للغاية. إن تطوير االقتصاد المحلي ال يُتعامل معه حاليًا كوظيفة أصيلة في اإلدارة 
المحلية. ومن األمثلة على ذلك قانون االستثمار الجديد، والذي يركز جميع السلطات مع 
السلطات المركزية؛ وزارة االستثمار والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة. وبالمثل، 
يضع قانون الصناعة سلطة تخصيص استخدام األراضي الصناعية في أيدي هيئة التنمية 
الصناعية. كانت المحافظات في السابق تمتلك هذه السلطة. وأضاف أن هيمنة سلطات 

المستوى الوطني تمتد إلى قطاعات أخرى، بما في ذلك السياحة والتعدين. وشدد على 
الحاجة إلى إجراء إصالح حقيقي لإلطار القانوني الذي يحكم إدارة الموارد االقتصادية 

ودور ومهام مختلف الوزارات العاملة في المجاالت ذات الصلة بالشؤون االقتصادية.
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وشدد دكتور عبد الحليم على ضرورة إجراء إصالحات تهدف إلى تعزيز الالمركزية 
والحكم الرشيدكتور وانتقل إلى مناقشة الهياكل الالزمة إلدارة االقتصاد المحلي، 
مشددًا على الحاجة إلى وجود ترتيبات سليمة وهياكل مؤسسية وآليات على المستوى 

المحلي لتمكين التنمية االقتصادية المحلية ودعمها.

وباالستفادة من تجربة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، سلط دكتور عبد الحليم 
الضوء على عدد من هذه الهياكل التي يمكن أن تُسهّل التنمية االقتصادية على المستوى 

المحلي. وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه الهياكل له أهمية خاصة ألن المجالس التنفيذية 
عبر المحافظات ال تبدو مهتمة بدرجة كبيرة بالتنمية االقتصادية على وجه العموم. 

ومن بين الهياكل التي اقترحها: المجالس االقتصادية على مستوى المحافظة؛ تلك 
التي تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 

منتديات التنمية المحلية التي تعقد دورات تشاورية مع المواطنين وجمعيات األعمال 
ومنظمات المجتمع المدني األخرى. وحدات التنمية االقتصادية المحلية )سبقت هذه 

برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر(. 

واعترف أنه في حين تمتلك المحافظات مكاتبًا لالستثمار، فإن التنمية االقتصادية 
أكثر شمولية وتمتد إلى ما بعد واليتها. وفي هذا الصدد، اقترح إنشاء نموذج قد اعتُمِد 

في العديد من البلدان، أشار إليه بوصفه سلطة تنمية اقتصادية محلية، وهو كيان 
مخصص إلدارة التنمية االقتصادية على المستوى المحلي. سيتولى المحافظ في هذا 
النموذج رئاسة السلطة، وستضم ممثلين عن القطاع الخاص في عضويتها. وأكد من 

جديد على أن نقل سلطة إدارة االقتصاد المحلي إلى المستوى المحلي أمرٌ أساسيٌ لنجاح 
الالمركزية وإصالح اإلدارة المحلية، ألن االقتصاد القوي الذي يديره القطاع الخاص 

والمُمَكن له من الجهاز التنفيذي هو محرك التنمية المحلية. على هذا النحو، يُعد 
التخطيط لالقتصاد المحلي جزًء ال يتجزأ من الالمركزية وإصالح اإلدارة المحلية.
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وتطرق دكتور عبد الحليم باختصار إلى موضوع التخطيط العمراني، مشيرًا إلى أن 
الخطط االستراتيجية العمرانية تمثل فرصة ضائعة. في حين أن الجهود التشاركية 

الكبيرة تكمن في تطوير هذه الخطط، فإنها ال ترتبط بالخطط االجتماعية 
واالقتصادية، وال تتلقى أي مخصصات في الموازنة، كما تُنشأ بواسطة مكاتب 

التخطيط اإلقليمية. وبالتالي، فمن الضروري أن يصبح التخطيط العمراني ممارسة 
على المستوى المحلي لتعزيز اإلحساس بملكية هذه االستراتيجيات. وشدد على أن 
الخطط االستراتيجية العمرانية يمكن بل ينبغي النظر إليها كأدوات هامة لتعزيز 

مشاركة المجتمعات المحلية وكأدوات هامة للتفاوض بشأن مستويات التمويل المحلية 

مع الحكومة الوطنية، ال سيما ألن الوحدات المحلية ال تملك السيطرة الكاملة على 
مواردها. يجب إصالح العملية الموِجهة للتخطيط العمراني االستراتيجي، ومع تطوير 

هذه االستراتيجيات يجب على المخططين العمل على ضمان االلتزام الملموس من قبل 
مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في تطوير االستراتيجية. إذا ما تم ذلك، يمكن 

أن تصبح االستراتيجيات العمرانية جزًء ال يتجزأ من جهود التنمية المحلية. وأخيرًا، 
اقترح دكتور عبد الحليم توسيع األساس المفاهيمي لبرامج التنمية المحلية الحالية 

وتحويلها إلى برامج أكثر شمواًل وتوسعًا. وبعبارة أخرى، اقترح استخدامها كقنوات 
إلجراء تحسينات عمرانية وتنمية اقتصادية أكثر تكاماًل، بما في ذلك االستثمار 

وتطوير البنية التحتية باإلضافة إلى توفير الخدمات.
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دكتور محمد ندا، خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولى، وعضو 
المنتدى االقتصادى لمصر بكرة

قدم دكتور محمد ندا لمحة عامة عن نطاق التخطيط والتنفيذ المتاح في أي من 
المحافظات. حيث يوجد العديد من العناصر الرئيسية المشاركة في التنمية المحلية في 

كل محافظة:

أهداف التنمية المحلية الخمسة، والتي تمثل من 7 إلى 8٪ من إجمالي االستثمار 1. 
الرأسمالي في أي محافظة، والتي يتمتع فيها المحافظون بمستوى ما من السيطرة.

المديريات األحد عشر )الصحة والتعليم والشباب والرياضة والزراعة وغيرها(، 2. 
التي تخضع عملياتها لقانون التخطيط الحالي والسلطات الوطنية. هذه المديريات 

التي يتمتع فيها المحافظون بسلطة إدارية فقط ولكن ال شيء آخر، ال تنخرط في 
أعمال التخطيط بقوة. بداًل من ذلك، فهم يٌعِدون قوائمًا بالرغبات والتي تُرسل إلى 

وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري للنظر فيها. وفي الوقت الذي يدعو 
فيه قانون اإلدارة المحلية الحالي إلى وضع خطة موحدة لكل محافظة، فإن العملية 
شديدة الضبابية في الواقع؛ وينتهي األمر بالمحافظات في نهاية المطاف إلى اثنتي 

عشرة خطة: إحدى عشرة منها وضعتها المديريات وخطة أخرى تغطي برامج التنمية 
المحلية الخمسة. عالوة على ذلك، فإن آليات الرقابة العامة إما ضعيفة أو غائبة. تتمتع 

هذه المسائل بمعالجة مبهمة في الالئحة التنفيذية لقانون اإلدارة المحلية، وتؤدي 
اللوائح نفسها إلى تفاقم المشكلة.

مختلف اإلدارات أو الهيئات الوطنية للخدمات واالقتصاد والتي تتمتع تدريجيًا 3. 
بصالحيات موسعة مقارنة بالوحدات المحلية.

القطاع الخاص المحلي واألجنبي، الذي يفتقر إلى آلية مناسبة للتفاعل مع 	. 
المحافظين، خاصة وأن إدارات االستثمار المحلية ضعيفة للغاية. 
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في مقابل هذا الواقع، وبينما كانت قضية الالمركزية في مقدمة المناقشات على 
مدار 12 عامًا، يبدو أن هناك تحواًل تدريجيًا نحو المزيد من المركزية. وبالتالي، يُترك 

للمحافظين سلطة محدودة على شئون التنمية المحلية في محافظاتهم )مع السيطرة على 
حوالي 10٪ من جميع االستثمارات(. وقد عزى دكتور ندا جزًء من المشكلة إلى اإلطار 

القانوني الذي يحكم اإلدارة والتنمية المحليتين، بما في ذلك قانون اإلدارة المحلية 
الحالي وقانون التخطيط. وفي رأيه، فإن األخير مسؤول عن توليد نهج تخطيطي قطاعي 

مُجزأ للغاية. 

أما فيما يختص بالتخطيط المكاني، فقد أوضح دكتور ندا أن هذا يستطيع معالجة 
العديد من أوجه القصور في التخطيط القطاعي؛ ومع ذلك فبموجب الترتيبات القانونية 

والمؤسسية الحالية؛ ال يمتلك المحافظون أي سلطة إلنفاذ عملية تنفيذ هذه الخطط. 
من المتوقع أن يُعالج مشروع القانون الموحد الجديد هذه المشكلة عن طريق ربط 

التخطيط العمراني بالتخطيط االجتماعي واالقتصادي، مع البدء في الوقت نفسه في 
النقل التدريجي للسلطة إلى المستوى المحلي. وذكر أن مصر تمر بمرحلة تاريخية؛ 

حيث يوجد مجلس نواب محترم، كما تقدِّر الحكومة وتُقر بأهمية اعتماد نهج شامل 
لإلدارة والتنمية المحلية - وهي ظروف من المرجح أن تولد قوانين تزيد من التمكين-. 

وفي هذا الصدد، أكد على أهمية تطوير اللوائح التنفيذية المُمكنة لإلرشاد عن كيفية 
تنفيذ هذه القوانين. 

واختتم دكتور ندا عرضه بتقديم لمحة موجزة عن برنامج التنمية المحلية في صعيد 
مصر، مشددًا على أنه جهد يتم بقيادة االجهزة المصرية بمساندة مالية من البنك 

ر البرنامج لمحافظتي سوهاج وقنا المرونة والفرص لتطوير خطط متكاملة  الدولي. يُوفِّ
وتنفيذها جيدًا لتهيئة تفاعل ومشاركة جميع الجهات العامة والخاصة، المحلية منها 

والوطنية في هذه العملية. 
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النقاط الرئيسية والموضوعات الخاصة بالمناقشة 

تبع حديث اللجنة مناقشة مع الجمهور الذي أثار بعض األسئلة واالقتراحات، مما يعكس 
التحديات المختلفة للنظام الحالي. فيما يلي أبرز القضايا التي ُطِرحت:

القدرات على المستوى المحلي: أكد العديد من المشاركين على الحاجة إلى بناء 	 

قدرات مسؤولي اإلدارة المحلية. تعاني اإلدارة المحلية من نقص خطير في القدرات، 
ينعكس على انخفاض كفاءتها وفعاليتها. وقد لوحظ باألخص أن عدم وجود خبرة 

محددة في إدارة المناطق الصناعية له تأثير ضار بالتنمية الصناعية على المستوى 
المحلي ويؤدي إلى اتخاذ قرارات عشوائية. ووصف عضو في البرلمان التعامل مع 

وحدات اإلدارة المحلية بأنه أمر في غاية الصعوبة. وأعرب عن أسفه لعدم توفر 
القدرة على العمل بفاعلية، وهو ما اعتبره أمرًا مثيرًا للسخرية، خاصة بالنظر إلى 
دور ذلك في إصالح المستوى المحلي. وأكد العديد من المشاركين أن االفتقار 

إلى الشفافية وآليات الرقابة لمساءلة اإلدارات المحلية يفاقم المشاكل. وشددوا على 
أهمية وجود آليات رقابة ومساءلة قوية وذات معنى.

إدارة الأراضي: سلط عدد من المشاركين الضوء على مسألة تخصيص األراضي 	 

على المستوى المحلي، مشيرين إلى أن تداخل الواليات حول تخصيص األراضي يمثل 
مشكلة رئيسية. وذهب أحد المشاركين إلى حد القول إن ممارسات إدارة األراضي 

الحكومية ترقى إلى حد كبير إلى درجة التجارة في األراضي، حيث إنها تولد 
إيرادات مربحة. وهذا في رأيه يمثل مصدر قلق خطير ويؤثر على قدرة الشركات 

الصغيرة والمتوسطة على تأمين الحصول على األراضي لمشروعاتها. 

المسؤوليات المتداخلة بل والمتضاربة في بعض األحيان )على سبيل المثال بين 	 
سلطات االستثمار والتنمية الصناعية( التي تزعزع االستثمار على المستوى المحلي 

وتؤثر عليه سلبًا.
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وأعرب أحد المشاركين عن قلقه إزاء طلب وزير التنمية المحلية نقل الوالية 	 
على التعاونيات إلى وزارة التضامن االجتماعي. وشدد على الدور الهام الذي تلعبه 

التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية، وعبر عن وجهة نظره فى ان هذا التحرك يفتح 
الباب أمام انتشار ممارسات الفساد.

ومن بين األفكار األخرى التي أثارها المشاركون: تشجيع إدارة الخدمات المحلية 	 
بقيادة القطاع الخاص؛ إشراك المؤسسات األكاديمية في التنمية المحلية؛ 

واستكشاف كيف يمكن إلصالح اإلدارة المحلية والتنمية المحلية أن يخدم 
أهداف الشمول المالي والتحرك نحو اقتصاد يغلب عليه طابع التعامالت االلكترونية 

بعيدا عن النقد الكاش. 
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قضايا تؤخذ في االعتبار في المستقبل

تتطلب الموضوعات التالية مزيدًا من االهتمام ومزيدًا من المناقشات المتعمقة:

نطاق التغيير المنشود ووتيرته، لتحقيق أفضل هدف بأفضل الطرق في نهاية 	 
المطاف؛ من تحسين اإلدارة المحلية والتنمية االقتصادية المحلية. 

الروابط والتقاطعات بين مشروع قانون التخطيط ومسودة مشروع اإلدارة المحلية.	 

الروابط بين مختلف الخطط واالستراتيجيات على المستويين المحلي والمركزي.	 

المتابعة والتقييم.	 

إشراك جميع الشركاء - القطاع الخاص ومنظمات المجتمع األهلى واألوساط 	 
األكاديمية وكذلك الحكومة. 

الرقابة العامة.	 

التطوير المؤسسي وبناء قدرات الموظفين المحليين.	 

تحسين كفاءة االستثمار وفعاليته على المستوى المحلي. 	 
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