
   

   

 
 

 ألهداف التنمية المستدامة في مصر 0202تقرير الحوار الوطني حول تطبيق أجندة 
 "عدم ترك أحد ورائنا"

 0202آذار )مارس(  02-02
 فندق جراند حياة )جراند نايل تاور(

 

ث اإلقتصادية بالتعاون مع المركز المصري لمبحو الجمعية المصرية لمنيوض بالمشاركة المجتمعية  تعقد
 ألىداف التنمية المستدامة 2030أجندة  نفيذالحوار الوطني حول تواإلجتماعية وشبكة المنظمات العربية غيرالحكومية لمتنمية 

استمر الحوار عمى . UNDEFلمديمقراطية في مصر كجزء من مشروع المنظمة األخيرة الممول من قبل صندوق األمم المتحدة 
في فندق الجراند حياة، القاىرة وجمع خبراء في المجاالت العدة من  2017من شير آذار )مارس(،  29وال 28فترة يومي ال
منظمات المجتمع  إضافة إلى باحثيت أكاداميين وممثمين عن كوميين وحزبيينومنيم ح وحماية إجتماعية ، قانونطب، تعميم

التي  اريعرض ىذا القرير أىم األفكالمحمية، مما أدى إلى نقاش ثري باآلراء المتعددة وبمواجية بين األطراف المختمفة.  المدني
 بمية المتوقعة ليذه المشاورة الوطنية.وردت أثناء الحوار إضافة إلى المخرجات األساسية التي تظير النتائج المستق

 اليوم األول

 الجمسة اإلفتتاحية

الجمعية المصرية لمنيوض  بدأ الحوار بكممة الترحيب التي قدميا الدكتور مجدي عبدالحميد بالنيابة عن كل من
لكونو أحد أعضاء مجمسيا  وشبكة المنظمات العربية غيرالحكومية لمتنميةلكونو يرأسيا ة جتمعيمالالمشاركة اإلقتصادي و 

حول أىداف التنمية المستدامة )أجندة اإلداري. وبعد التعريف بكل من المنظمتين وأعماليما وتحديدًا بمشروع الشبكة العربية 
أعمالو الوطنية، سمط يندرج ىذا الحوار كجزء أساسي من  حيث المدعوم من قبل صندوق األمم المتحدة لمديمقراطية( 2030

لتحقيق بديمة السياسات اللقدرات وصياغة ابناء و فني الدعم الم يتقدجدي الضوء عمى آخر المنجزات التي من شأنيا الدكتور م
التي عقدت في عمان قبل يومين من تاريخ ىذا اليوم ضمن اإلطار رشة العمل من بينيا و و  في المنطقةالحقوقية تنموية الرؤية ال

األردن"(. ثم استيل الدكتور عبدالحميد الحديث ألىداف التنمية المستدامة في  2030تطبيق أجندة نفسو )أي تحت عنوان "
أصاغت من قبل المجتمع المدني  حيثمما كان قبميا  اً نضباطامية المستدامة أتت أكثر تقدمًا و أىداف التنباإلشارة إلى أن 
يحظون أشخاص فقط  8أن  مثلً  منياو تحديات ال ة العديد منواجيم ًا بغيةىدف 17غاية ل 169قامت بوضع ومنظمات عديدة 

 ثروة تساوي  عمى



   

   

 

 

والمجاعة وعدم الحصول عمى الخدمات اإلجتماعية بالنوعية المطموبة، إلخ. وقد  وكذلك الفقر المدقع % من الثروة البشرية50
في  الضعفالفقر يشمل  مالألجور كما وطرح سؤااًل عميقًا حول إذا  وضع الحد األدنىتعريف خط الفقر و  رييامعركز عمى 

 وغيرىا من الحاجات النشرية. قضايا التعميم والطبابةعمى توى الحريات أم يقتصر فقط سم

ي لمبحوث اإلقتصادية واإلجتماعية بالنيابة عن المركز المصر كممة الترحيب األستاذة غصون توفيق بعدىا، قدمت 
كين والتزويد باألدوات الذي يعتمد عمى التم التعاون ضمن نطاقأتي تحديدًا تالتنمية المنظم ليذا الحوار وبدأت بطرح فكرة أن 

منظمات المجتمع قبل  نكذلك مو  واألحزاب السياسية الحكومةاألكداميين و قبل من   دؤوبًا وجيداً يتطمب عملً والذي  الخاصة
التي تتطمع إلى اإلتحاد من  الشراكات إلطار إضافة إلى بناءأعمال المركز المصري تأتي في ىذا اثم أوضحت أن االمدني. 

في السنوات القميمة  األىداف التنموية قد كتب تقريرين حول الموضوع أجل تحقيق األىداف المرجوة، عممًا بأن المركز المصري
من قبل  2030 حول األجندةسريع  ميقدبالشراكة مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية. لحق ذلك ت الماضية

 المدارس المتميزة. الخدمات الصحية وغيابمع القطاع الخاص و  اتالشراكاألستاذة غصون مع التركيز عمى أىمية مسألة 

 الحوار األول 

 ماعالء غنالدكتور 
مسؤول برنامج الحق في الصحة وعضو في المجنة المصرية لتأمين الحق في الصحة والضمان الصحي  

 ملاجتماعي الشاإل
تحدث الدكتور علء عن نظم التدابير والحماية اإلجتماعية المتبعة حاليًا في مصر وتحديدًا عمى مستوى التأمين 

المؤشرات الحياة السياسية و ب النظام الصحية علقولكن، لألسف،  وأساسي وشامل يمعيار  حقالصحي وأكد أن الطبابة 
في الحقيقة، يجب االرتكاز عمى  عادل وفعال ولشامل ون النظام الصحي. لكي يكوطيدة جداً والثقافة اإلجتماعية  اإلقتصادية
. عالية اتتقنيإلى الحاالت المزمنة التي تحتاج مبكر لألمراض و الكتشاف نحو تعزيز اإل واإلتجاه طبابة األسرة فاىيم مثل

الضمان أخذ ي لكي يصبح من الممكن أن غيراألصحاءاألصحاء  يمولويكون النظام الصحي ناجح عندما يتبع أسموب أن 
معدالت عطاء لمحة عن إ، قام الدكتور علء باعممًا بأىمية ذلك الكبرى. بعدى صدمة التكمفة والدفع عن المريضالصحي 

س التوزع في المرض عمى أنواعو وعن التوجو الحالي عالميًا ومحميًا مؤكدًا أنو ال يوجد نظام صحي نموذجي في العالم وأن الرأ
من والذي اعتبره النظام اإلنكميزي أمثمة لنظم عدة ك ، أعطى الدكتور علءكذلك المال األكبر ىو القوى البشرية المدربة جيدًا.

 وتحدث أيضًا  .تغطية كاممةفنجح في تحقيق  ة العامة والضريبة التصاعديةنممول كميًا من خلل الخزي إذ أنواألىم في العالم 
 



   

   

 
 

رابطًا ذلك بعدم  تغطية جزئية إال أنو يؤمنجيد  والذي اعتبره مول من قبل المشتركين العاممينيالذي النظام الفرنسي عن 
 مشاركة المواطن في عممية التمويل كما يجب.

  
 ثم انتقل المتحدث إلى ذكر التحديات األىم التي تواجو النظام الصحي في مصر زىي:  

 %(.70)± يتم عشوائيًا من جيوب المواطنين مباشرًة فى قطاعات الخدمة الصحية نصيب عال من اإلنفاق الصحى  -1
كما أنو من  قطاع كبير من السكان ال يتمتع بأية تغطية صحية خاصًة فى القطاعات غير الرسمية من العمل. -2

 .غيرالممكن معرفة مساىمة القطاع غيرالرسمي في الضرائب والحماية اإلجتماعية
 .اصًة لمفقراء من السكان فى الريفجغرافية فى إتاحة الخدمة الصحية خو  وجود عوائق مالية -3
 إنخفاض نسبى فى جودة الخدمات الصحية المقدمة خاصًة فى وحدات وزارة الصحة و القطاعات العامة عمومًا. -4
 و التأمين. يفى النظام الصح يم ال يساعد عمى إحداث إصلح حقيقالقائ يو القانون يالمناخ التشريع -5
 .األول(التحدي بجدًا بالنسبة لمناتج المحمي اإلجمالي )مرتبط -نخفاض نسبي اإلنفاق العام عمى الصحة عموماً إ -6

 
ىناك علقة عضوية ميمة جدًا بين وبعد منح الحضور بممحة تاريخية حول تطور المناخ الصحي في مصر، أفاد المتحدث أن 

متأمين وقال أن النظام الحالي ل المواطن تكمفة العناية الصحية.ال يجب أن يتكبد و أنو  شرات الصحية والتنمية المستدامةالمؤ 
 .تقديم خدمات علجية و تأىيمية  لشريحة محدودة من العمال والعاممين في الدولة عبر صناديق التأمينيقوم  الصحي المحمي

  (.127/86/23/99/79/32وانين تأمينية )ق 6% من السكان تحت مظمة 58بمغت التغطية الصحية بو حتى اآلن قرابة قد و 
ويستخدم اإلشتراكات  ، يشترى الخدمة من جيات خارجية، ثالثة(-ثانية-مات الشاممة )أوليةيقدم حزمة من الخد ، ىوظريا

 لديو، خصوصًا وأن جودة خدماتو تحتاج إلى تدعيم وتطوير دائملكن  فى آليات تمويمو يوالمدفوعات اإلضافية والدعم الحكوم
 ممك لممشتركين فيو.  يبنية تحتية معتبرة وى

 
واليدف من القانون الجديد ىو  .2000عام ال منذإلصدار قانون جديد لمتأمين الصحى الشامل  بإنشاء مشاريعبدأ اإلىتمام 

التمويل عن مصدر  رإعادة ىيكمة النظام من خلل فصل مصد، تشمل كل المواطنين تدريجياً جغرافيًا  تغطية صحية شاممة
تحقيق العدالة اإلجتماعية و  ،توحيد القوانين المتعددة القائمة (،إتحادات الدولة حتى أتى الوزير الجديدعمى ذلك وافقت ) الخدمة

القانون اآلن بصورتو و خ مختمف ااير أصبح المنين ثورة. ولكن بعد فى الصحة بإستيداف الفئات األكثر إحتياجًا فى المجتمع
ضمت المسودة األخيرة إطارًا تشريعيًا موحدًا يتضمن وجود ثلث ىيئات . وقد ما يميزه ىو اإللزامية إال أنمعطل ة النيائي

 :يوى أساسية إلى جانب وزارة الصحة و السكان حاكمة لمقانون فى إطار واحد بناًء عمى توصيات المستشار



   

   

 

الخدمات الصحية بمستوياتيا المختمفة من كل مقدمى  شراءلتأمين الصحى اإلجتماعى الشامل ودورىا تمويل و ىيئة ا -1
 .عمى شيادة بجودة الخدمة المقدمة الخدمات الصحية بشرط الحصول

مظمة واحدة إلشراف الفنى عمى مقدمى الخدمة ووضعيا فى أطر موحدة و مسئولة عن ا يىيئة الرعاية الصحية وى -2
 يسيل معيا متابعة أدائيا.

تعتمد تصنيف الجودة كشرط أساسى لمتعاقد مع ىيئة التأمين عايير لمجودة فى الخدمة و د تضع ماإلعتماىيئة لمجودة و  -3
  .الصحى اإلجتماعى الشامل

عادة ىيكمة وزارة الصحة الميتمة و  دم إستثناء حزمة األمراض المزمنةالميم أيضًا عو  بالتمويل وال  وليس فقط بالتنظيمحاليًا ا 
مما يجعل النظام شامل سكانيًا  األسرة و ليست الفرد ينواة النظام ىاعتبار كما أنو من الضروري  بالتنفيذ نتيجة الفساد.

 سنوات فى محافظات مختارة متتابعة 10جغرافيًا عمى مدى  يتدريجي مرحمسيكون  التنفيذ. وأنيى الدكتور علء بأن وجغرافياً 
ات الصحية العامة والتأمين الصحى % من عوار الخدم90 أن المجنة ترى أن ىذا القانون الحمم سوف يصمح أكثر منو 

 اضرورة ممحة يجب أن يتكاتف الجميع إلصدارى، وأنو مطمب و يالحال

 مناقشة

 :منى ميناالدكتورة  -

 ىي يوالمقرة فالوحيدة من النسخ األبعد حول التأمين الشامل ألن الميزة في الحقيقة ىو  حاليًا من القانون النص الموجود
 خسرنيجعمنا لألسف  . وىولكن القسم الكبير الذي سيدفع الضرائب ىو الفقراء وأصحاب الحاجةو  كلإلزامية اإلشتراكات عمى ال

يسعى إلى اإلصلح بل إلى إعادة بناء نظام جديد. و قد أعطت أمثمة كبيرة منيا حاالت تفرض عمى  الكل مستشفياتنا ألنو 
، مركزة عمى التراجعات الواضحة في النسخة األخيرة من لمدرسةا طفمو إلى بة و إدخالر بين الطباااألختي والد طفل مريض

 القانون:

% من قيمة 10% من قيمة الدواء، 20العلج ( إلى تم رفع نسبة المساىمات ) وىى المبالغ التى تطمب عن تمقى   -1
بالتراجع عن النص السابق كما نص ، لغاء الحد األقصى لقيمة المساىمة، مع إ% من قيمة التحاليل5اإلشعات، 

 (.% لألجر الوظيفى فقط ، وليس األجر الشامل7، ) لمعلوة السنوية %7لرقمية سنويًا بنسبة عمى زيادة القيمة ا
، كما تم رفع % من إجمالى األجر 2.5األجر إلى % من إجمالى 2تم رفع اشتراك الزوجة الذى يدفعو العائل من  -2

 .%0.75لى % إ0.5اشتراك كل ابن من 

 



   

   

 

 .مل الدولة ليم فى النسخة السابقة، بداًل من تحزوجة واألبناء المعالينتم إلزام أصحاب المعاشات بدفع اشتراك لم -3
اب المعاشات والمستحقين لممعاشات، وذوى األمراض % من المساىمات عمى غير القادرين وأصح20تم فرض دفع  -4

، ومع ىذه الفئة سيكون فرض (37لمادة اجتماعية، واألطفال بل مأوى )ن اإلؤو المزمنة، ونزالء المؤسسات التابعة لمش
 .نسبة من المساىمات ىو سبب واضح لعجزىم عن تمقى العلج عند الحاجة لو يأ

% من الناتج القومى 3ال يقل عن الفصل الخاص بالتمويل فى النسخة السابقة كان ينص عمى " االنفاق الحكومى   -5
لخاص بالتمويل حاليًا حذف من الضرائب التى تحصل لصالح التأمين الصحى الفصل ا ، وأضاف أنواعًا عديدة"

" ، كما تم تقميل الضرائب المفروضة لصالح التأمين % من الناتج القومى3ى ال يقل عن االنفاق الحكومجممة "
  .الصحى

 ؟في إطار الحماية اإلجتماعيةأن يدخل القطاع الصحي و  شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاصو كيف لنظام ال -6

 األستاذ محمد شرين النقطة السادسةشدد عمى  -

 المتوقع أن يتمتع باإلكتفاء.نظام يصرف عمى نفسو ولكنو من غير ال رمضان: فاطمة كتورةدال -

اإلستفادة من كذلك يجب الحياتية كميا وليس فقط األموموة والطفولة. و دائرة يجب أن نفكر في ال ابراهيم: سمية كتورةدال -
 الراىنة.التجارة في األدوية مشكمة  لطب البديل واألخذ بعين اإلعتبارالتجربة األلمانية في ا

 الرد: -

لى أن ىذا ىو السببلمجنة غير حكومية ولكن مجتمعية و اكل التعميقات الواردة ممفتًا النظر إلى أن  الدكتور علء عمى قفوا  ا 
 ثم ذكر األمور التالية: .مجنةل اموالوزارة وانض وترك

 ولكن مستويات.من األمراض يوجد حزم  ال -1
 ما زال مسودة.القانون المستشفيات ولكن ىذا ة و ىناك فعًل عجز في األطباء و يعاني القانون من عدم الجدي -2
 ات الخاصةيكبر عدد المستشفمنيا ألسباب موضوعية و فكرة شراء الخدمة من القطاع الخاص موجودة من األساس  -3

 .لقانون سينظم القطاع الخاص الصحيبالتالي ىذا او 
 كذلك تعريف المرأة المعيمة.يتم وضعو ألسباب سياسية معروفة و قانون المرأة المعيمة وتعريفيا لم  -4
 .ىي غير مسؤولة عن تصرفات الحكومةو المجنة ناضمت  -5

 
 



   

   

  

 الحوار الثاني

 األستاذ عمر غنام
 ث اإلقتصاية واإلجتماعيةباحث اقتصادي في المركز المصري لمبحو 

تحديدًا عمى و لشق اإلقتصادي امركزًا عمى  2030استراتيجية  حولتحدث األستاذ عمر عن تقرير المركز المصري 
. وذكر التفاصيل الخاصة بكل من األىداف األول، الثامن والعاشر أىداف التنمية المستدامة ضمن إطارأعمال المركز 

 كالتالي:

 الفقراليدف األول: إنياء  -1
 دوالر في اليوم( 1.25إنياء الفقر المدقع )أقل من  -
 تقميل الفقر بكل أنواعو لنصف انتشاره الحالي -
 تبني سياسات حمائية لمفقراء و الميمشين -

 اليدف الثامن: عمل كريم و تنمية إقتصادية -2
 نشطة االقتصادية مع التركيز عمى قطاعات كثيفة العمالةتطوير وتنويع األ -
 مساواه جزائية لمجنسين اممة و تحقيق عمالة ك -

 اليدف العاشر: تقميل الفوارق  -3
 % بمعدل متزايد عن المتوسط القومي40تحقيق نمو لمدخل ألقل  -
 االقتصاديواعية تحقق المساواة االجتماعيو و الحماية االجتمتبني سياسات نقدية لألجور و  -

 إضافة إلى األىداف الحكومية المختارة مثل:

 %50لمناتج المحمي اإلجمالي نسبة الدين العام  -
 %5-3معدل تضخم بين  -
 %7معدل نمو حقيقي  -
 في قوة العمل أةزيادة مشاركة المر  -
 %70زيادة مساىمة الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي إلى  -
 اقتصاد في العالم 30مصر من أكبر  -
 سنوات 10خلل  (OECD)مصر ضمن منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية  -



   

   

 

 %5البطالة لـ  خفض معدل -
 ألف دوالر سنوياً  7.8نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي  -
 %15خفض معدالت الفقر لـ -
 زيادة اإلعتماد عمى الموارد المحمية في قطاع الطاقة -

 فيما أن الصورة الحمية لممؤشرات إقتصادية العدة ىي كالتالي:

 % و في تزايد مستمر6.5الخارجي تفوق الـ % و 85لدين العام المحمي الحالية نسبة ا  -
معدل التضخم  .2016% لشير ديسمبر 24.3% مقارنة بـ29.6 2017معدل التضخم لشير يناير  -

 % 4.3 2017الشيري يناير 
 دوالر يوميا طبقًا لسعر الصرف الحالي( 1جنيو مصري )أقل من  482متوسط خط الفقر  -
 فعت معدالت الفقر بثبات في الخمسة عشر عام األخيرة% حاليًا حيث ارت27.8معدل الفقر الحالي  -
جدير بالذكر أن الحكومة لم تصل لممعدالت المتوقعة في % و 4.3لمتوقع قرابة معدل النمو الحالي ا -

 2019% في العام المالي 5.4متوقع وصولو لـ. السنين الماضية
 وىو أمل بعيد 2030-2020% من 9لموصول ليذا اليدف عمينا تحقيق معدالت نمو تفوق الـ -
% في الخمسة عشر عامًا الماضية حيث وصمت 50زادت مشاركة المرآه في قوة العمل أكثر من  -

 % من إجمال قوة العمل23.4لـ
تفوق ضعف المتوسط القومي و  أةمعدالت البطالة لممر . % وفي تزايد12.7ىو  لمبطالة المعدل الحالي -

 ناسب و في تزايد في الحضرتمثيميا في القطاع الغير رسمي غير مت
 أةتراتيجية لتمييد بيئة العمل لممر لم تتقدم الحكومة بأية إس -

وذلك أيضًا من  بما أن كل الفقراء في مصر تحت خط الفقر المدقع، يجب عمى الحكومة أن تمتزم بإنياء الفقر بشكمو الحالي
التقشف وتحجيم اإلنفاق  ،التضخم في أسعار السمع الغذائيوضعف الجنيو، ب الحالية المتمثمة األزمة اإلقتصادية،خلل الحد من 

الذي يبمغ حاليًا  لفرد السنويمتوسط دخل اكما أن عمى الحكومة أن تقوم بزيادة  .فعالةالحمائية السياسات الغياب و  ،الحكومي
، 7800، 4036مابين  ر منوتطمع إلى مستوى آخ األىدافوفقًا لمنشورىا فيما  دوالر سنويًا )قبل تحرير سعر الصرف( 3436

 .10000و

 



   

   

 

 

 وتعميقات أسئمة

 .% ليس ىدفاً 10شروط الحياة و الوصول إلى و المرتفع ال يعكس متوسط الدخل و معدل االنمو ليس ميم فمعدل النم -
المشكمة ىي  ؟الذىببالموارد و  دولة غنية جداً  كما أنيا نووية وىي لدييا طاقة شمسيةفي الطاقة المصر لماذا تفكر  -

 .صامدةو أنيا غنية ىو أنيا منيوبة ولكن ال تزال واقفة عمى أكبر دليل و  يب والفساد وسوء اإلدارةنالفي 
 نتيجة الفارق في األجور.  ( ىماالفجوة اإلجتماعية) دم المساواة إقتصاياً عالنوع اإلجتماعي ميم جدًا والتمييز و  -
 إلى محو الطاقة نجد أن غايتنا صعبة الوصول جدًا في المستقبل القريب.نحن نريد استراتيجية حقيقية. عندما ننظر  -

 .فمن الألمور األساسية الذي يتم تجاىميا أمن المياه .واقعية غيرو كذلك فإن األولويات غير واضحة و 
 .إشكالية في التطبيق خصوصًا وأن اآلليات الرسمية غير موجودة ىناك لكنىناك رغبة في اإلصلح و  -
 القيام بإستراتيجية بديمةوجوب  -

 

 الحوار الثالث

 األستاذ محمد جاد
 صحافي وباحث إقتصادي مصري

وتحديدًا  2030تحدث األستاذ جاد عن كبفبة اعنماد السياسات اإلقتصادية والتنموية كمسار لتحقيق أىداف أجندة 
قانون  عمى أساس عادل وىذا ما بني عميويجب أن يكون توزيع األجور لجية الخدمة المدنية وتحسين األجور. أفاد بأنو 

ذلك لكن مبني عمى أسس سياسية( و كان ذلك خلل عبدالناصر لم تكن نسبة اإلنفاق عالية )ف .64القانون و  51الخدمة المدنية 
 ي أىمية كبيرة لألجور األساسيةيعطف ،78قانون  أما إصلحي.السادات إصدار قانون حاول  ،كذلكمزعج ماليًا. و  ل ميكن

تفاوت كبير في األجور خاصة وأنو سمح ألعمال فساد  ة ولكن ذلك أدى إلىأي حافز ونوع من المكافىلكن األجور المتغيرة و 
عمى أسس نظام عبدالناصر  ةنية الجديد مبنيدملنون الخدمة اانة تحت قز أول موا. وأكد المتحدث أن استغلل )محسوبيات(و 

 ؤثر فييمن النفوذ السياسي ىو فعًل عديدة و  الضرائب أدت إلى حوافز. ير مركزيغن  حسني مبارك اعتمد نظام حوافز كما أ
 ير ميم.يتغيس ب( لفقط %11. و ىذا يعني أن زيادة األجور بشكل بسيط )القرار

مع وقال أن، الموازنة سوف تحدث فقر أكثر وتحديدًا لجية أذية إضعاف الطبقة الوسطى عبر المتحدث باعتقاده أن 
 يصعب التحدث عنو إذ  الموضوع يوم بيومة كما أنو يجب التعامل مع لوة عمى الخدمة المدنيعىناك  ،البرلمان اآلنل يتشك



   

   

 

زيادة  ؤدي إلىتسوف غيره من اإلجراءات القادمة تقرير إتفاقية الصندوق و . ويعتقد األستاذ محمد أيضًا أن عمى المدى الطويل
ؤدي إلى يسقانون الخدمة المدنية فإن بالتالي و ي تتبعو الدولة عمى قطاعات عدة. إلى جانب نظام التسريح الذ سوء الوضع
وضع ة قطري. وفي النياية، أضاف أن من الحكومة، أصبح شبو باطلً  ولي، بعد خروجاقانون بطرس غفي حين أن زيادة الفقر 

في حين أن القانون القديم كان واضح وصريح ومبني عمى  مبنية عمى مقارنة بما سبقمعقدة جدًا و الحالية مينات والمعاشات أالت
 .نين القديمةااليدف ىو المحافظة عمى القو فقط وبالتالي، يجب أن يكون مادتين 

 مناقشة

ولية تدفع إلى الشراكة مع القطاع الخاص وىذا يؤدي إلى تضخم باألسعار ولكن لو دمن المعروف أن القوانين ال -
 ألنو في السابق لم يقود لكثير من المشاكل التي ذكرتيا  إيجابياتو

تخفيض ليا مبررات مثل مصانع اإلسمنت التي كانت تيدف إلى ىي فقط أداة تمويل و الشراكة مع القطاع الخاص  -
 ةمرتبط الطبابة ألنيابة وخاصة ابية مثل التعميم والطساألسعار لكن إدخال ىذا األسموب يؤدي إلى تسميع خدمات أسا

 بالحق بالحياة
 مشكمة الديقراية فعًل أساسية ولكن ال نستطيع تجاىل كل شيء والتركيز عمييا -

 
 اليوم الثاني

 الحوار األول 

 باحثة إقتصادية في المبادرة المصرية لمحقوق الشخصية -سممى حسينالجمسة: األستاذة  ميسرة
 صحافية مصرية –المحاورون: بيسان كساب 

 ممثل عن الحزب المصري الديمقراطي –ماجد مراد 
دارت ىذه الجمسة حول مؤشرات الفقر المستخدمة في أىداف التنمية المستدامة وكيفية تركيب وقياس ىذه المؤشرات 

بشكل عام. من أىم ما  قراءفليس فقط لمحماية اإلجتماعية ولكن كدعم لم بالتشديد عمى انو كرامةتكافل و كم تطرقت لبرنامج 
ىذا اإلنفاق ال يزال يساوي  أن إال في مصر ص عمى إنفاق إضافي عمى التعميم والصحةن قد الدولي دصندوق النقذكر ىو أن 

كل دولة أن تعمل عمى القضاء عمى الفقر ومن ثم القضاء عمى المجاعة وتحسين عمى يجب  .% فقط مما نحن نحتاج إليو12
يجب أيضًا األخذ بعين و  إعادة توزيع الثروات كما في أىداف التنمية المستدامة.لعممية  ك نقطة انطلقإذ يعتبر ذلالتعميم 

 . وقد كان آخر مستوى الخدمات التعميمية و الصحيةى تراجع نوعية و اإلعتبار ان كل القرارات التي اتخذت حتى اآلن أدت إل
 



   

   

 
 

أما ىذه السنة فيناك طمب وأمل في إعادة قياس  2006خر سنة تقييم لمفقر في مصر عن طريق البنك الدولي في أوا
 الفقر في مصر.

..( والتي تحدد خط الفقر. وما يرتكز منيج قياس الفقر في مصر عمى الحاجات األساسية )الطعام، المياه،السكن.
وقد أكدت األستاذة سممى عمى أىمية القدرة  .بشكل معروف وواضح مرتكز جغرافيًا و فئوياً  وأن ىو الفقر في مصر يميز

ادة زييجب التدخل في دوالر في مصر( خلل ىذا اإلحتساب في ظل تغير سعر الصرف. أشير إلى أنو  1.9الشرائية )معادلة 
لى ضرورة إضافة إ أصحاب النفوذاألغنياء و  األخير ىوعم عمى الطاقة ألن المستفيد منو تقميل الدالدعم عمى المواد الغذائية و 

ل الفقير والغني أنو يشمو  اً نحياأغير عادل وغير صحيح  الدعم مشكمة أن توظيفوأخذ بعين اإلعتبار الدعم تعديل أسموب 
  .ر أخلقيوبالتالي يصبح غي

وكيفية التوزيع ال يجب عمينا أن نعتمد عمى األجيزة اإلحصائية في تحديد من ىو بحاجة أكد المحاورون عمى أنو 
تحقيق النوع ويساعد في  ن الزيادات بالحماية اإلجتماعية فكرة أن تحسين الخدمات العممية والصحية يغني عب وأن نقتنع

بشل كمي ةتجنب الخطاب الرسمي الذي يعتمد التقنية فقط ي. يجب استيداف الفقر نمو اإلقتصادالاإلجتماعي بالتوازي مع 
الذي ال يرى الفقر كوجود لإلقتصاد السياسي بل كجزء من الحماية اإلجتماعية. وبالتالي منحن نحتاج إإلى إرادة سياسية. ففي 

دوق الدولة في والسياساتالحاة بحسب صندوق النقد الدولي، أدخل ىذا الصن VATالسنة نفسيا التي شيدت مصر بيا ال 
 متاىات إضافية. وتبقى المشكمة األساسية إيجاد الطريقة المناسبة الصطياد الفموس من األغنية.

 مناقشة

 :يمهانية الشمقا

بي بحت لكن يجب أن يكون استخدامنا لألرقام سياسي حساشيء ألنيا مرجعية رقمية محدودة و األرقام ال تعني أي  -1
 .لجية تعظيم الدور السياسي

 .دراسة لمبنك الدولي تقيم قياس عدم المساواة بشكل يرتكز عمى نوعية ودقة األرقامىناك  -2
تقتصر عمى الحماية ولكن أيضًا عمى تحسين اإلنفاق العام ومستوى األجور إضافة سياسة النوع اإلجتماعي يجب أال  -3

  .القيام بدعم معمم )تعميم و صحة( وخاص لفئات معينةإلى 
الغنية المجوء فقط رجة أال تحاول الطبقات الوسطى وليس دنا ومستشفياتنا الحكومية لمدارسمن % 70يجب تحسين  -4

وىذه  وكل القطاعات المرتبطة بحصول المواطن الفعمي عمى الخدمة. يبدأ الدعم من تحسين وسائل النقلو  إلييا
 الطريقة باإلختيار تضمن استفادة األكثر احتياجًا.

 .عمل وتنشيط اإلقتصادالخمق فرص دابير رسمية حساسة يجب أن ترافق إلى تايصال الدعم إلى مستحقيو يحتاج  -5



   

   

 

 )دائرة مستديرة ومناقش( الحوار الثاني

 يدممجدي عبدالحميسر الجمسة: الدكتور 
 األحزاب وتحديدًا التيار الناصريعن ممثل  - محمد بسيونيالمحاورون األساسيون: األستاذ 

 في الصحة في المبادرة المصرية لمحقوق الشخصية باحث في برنامج الحق – أيمن السبع
 نقابة أطباء مصر –الدكتورة منى مينا 

م المجتمعي لممستشفيات بة التقيياما ىي أىم الملمح بين نظام التأمين الصحي  الحالي والمشروع الجديد؟ وما ىي بو 
 ...التأمين الصحيالحكومية؟ عممًا أن الخلف األكبر ىو في موضوع 

 أيمن السبع كتوردال -
المنظومة  ألن قانون مثل ىذا بتأثيره وتبعياتو قضية خطيرة جدًا كفيمة بتغيير الخلف حول ىذا القانون غير كاف -1

  .الصحية واإلجتماعية بشكل عام
 فصل الجيات المختمفة ومقيمييا. لجيةرأيي مختمف بشأن القطاع الخاص الذي يؤمن خدمات صحية وخصوصًا  -2
 الشاممة.المنظومة الصحية لن يسمح بتحقيق المشاركة  ىذهأي تغيير في  -3
 .مى ضرورة الحصول عمى إطار تأمينيالخلف عمى القانون ال يقتصر فقط عمى مع أو ضد ولكن ىناك اتفاق ع -4
ألن ذلك يقود  في الحصول عمى ىذه الخدمة" الحقىي "أول فكرة ميم مرتبط بالمنطمقات األساسية و ىناك أمر  -5

 .جية أخرى بعيدة عن إمكانات الدولةالنقاش إلى 
 

 مينا ىمن كتورةدال -
بالتالي موضوع الحوميات المؤخر خطير م أي خدمة لمعلج الصحي الطارئ و الدستور ال يسمح باإلمتناع عن تقدي -1

 .جدًا وانتياك فظيع
األموال كان من وزارة الصحة دربت أطباء األسرة من خلل المنحة التي أخذتيا من السعودية في حين أن ىذه  -2

   .أن تستخدم بطريقة فعالة أكثر نالممك
  .لم يتم وضع قائمة األدوية األساسية -3
ة والمستمزمات األساسية وجعل وسد العجز في األطباء واألسر   الخدمة من ىيئات غير ىادفة لمربح ءيجب تفعيل شرا -4

 .األسعار معقولة

 



   

   

 

 بسيوني الدكتور محمد -

فمسفة القانون الذي إما يرى الخدمة الصحية كخدمة أو كحق لممواطن و نحن طبعًا نعتبر أنو يتم ىي في المشكمة األساسية 
 .خصخصة وتسميع الخدمات الصحية في مصر

 محاسب مهتم بالشؤون اإلقتصادية ،حسن بربرياألستاذ  -
 ىل تأمين الخدمات الصحية ىو تحسين جودة أو تحسين إدارة؟ -1
وبالتمي يجب وضع . الحوكمة والجودة في القطاع الصحي كما كل القطاعات األخرىالمشكمة األساسية ىي في  -2

 .استراتيجية وأولويات مما ال يجعل من قانون التأمين الشامل فرصة ضائعة كما قانون الحماية اإلجتماعية
  

 كساب بيساناألستاذة  -
 .بديل في حال عدم التنفيذ أو النجاحيجب أن يكون ىناك آليات تنفيذ ومؤشرات واضحة حول التنفيذ كما ومخطط  -1
يعني أنيا لن تقدر عمى  . وىذاخدمة من القطاع الخاص وفي الوقت نفسو جعل الخدمة أرخصالحكومة تريد شراء ال -2

  .نوعية الخدمة منقمل تتحمل ىذه التكمفة وبالتالي سوف 
 

  السبع أيمنالدكتور  -
 منطمق أساسي.  بوابة التقييم المجتمعي لممستشفيات المصرية -1
  .رورة وجود نقابات وحركات مجتمعيةة إلصلح ىذه األمور وضطوضع خىو ىدف القانون  -2
 وموتق ((phone applicationsتطبيقات أىم اإلنجازات طريقة تقييم المستشفيات من خلل مجموعات تستخدم  نمو  -3

من نسبة اإللتزام و يكون التقييم سنوي من أجل  دبالتحقق من البيانات ثم تعرضيا من أجل إتاحتيا لمعموم مما يزي
 .متابعة التحسن

  .فرق. مع العمم أن جودة القطاع العام أفضل بكثير من القطاع الخاص 3كل مستشفى يقوم تقييميا من خلل  -4
 .قوانين تنظيمية خاصةب ليست باألمر السيء إذا ما ترافقت الشراكات مع القطاع الخاص -5

 
 عبدالحميدمجدي كتور دال -

  .ال يجب توفير الخدمة الصحية فقط عند لحظة المرض

 



   

   

 

 شرين الشواربي كتورةدال -
 من القانون دون اإلفصاح عن النسخة الجديدة ما أتينا نعترض عمى مسألة يقولون ىذه ليست النسخة الجديدةكم -1

 .بالتالي ىناك قمة توفر لممعموماتو 
ور سي ممنوعة بتاتًا من حتى المرور جانب ىي التعميم ولكن أي جية إجتماعية ذلك يجب أن ينطبق أيضًا ف -2

 المدارس

 )دائرة مستديرة ومناقش( الحوار الثالث

 ميّسرة الجمسة: الدكتورة شيرين الشواربي 
 الكباج وزارة التضامن اإلجتماعي -األساسيون: الدكتورة نيفين المحاورون 
 أستاذ باحث في مركز البحوث اإلجتماعية في الجامعة األميركية في القاهرة –الدكتورة هانية الشمقامي 

 
 هانية الشمقامي -
عادة التوزيع ولكن الفساد العدالة اإلجتماعية نظم شاممة تنظر إلى المو  -1  التبع حاليًا، مما توزيعالإعادة  بىو أسمو ارد وا 

 ، إلخ.(.األجورذلك شمل )ياإلجتماعية  األسر وفي العلقات يؤدي إلى خمل في
 في النظم اإلجتماعية.إدخال المرأة المعيمة مرور الزمن لجية  عمىىناك تحسن  -2
  ميمة. proof of life)منظومة المعاشات الضمانية الورقية ) -3
اىيم الفقر فلكن آليات عمميم تحتاج إلى تحديث. كما مبأعمال ميمة جدًا  نموظفي الضمان في مصر يقومو  -4

 .دقيقةالقديمة وغير الوالتعريفات 
 .لمباحثينايجاد قاعدة بيانات  من خللالتنفيذ  تحيث آلياتنحتاج أيضًا إلى  -5
الفقيرة دون حاجة لوجود تكافل ىو مبمغ لألسرة . (...تحويل غير مشروط لفئة من لن يعمل )أطفال، إعاقةىناك  -6

 إعاقة.
  .انات الرسمية في مصرعمى الطفل في فترة اإلمتح جنيو في الشير 164 ىومتوسط الصرف  -7
  ؟تكافل وكرامةبرنامج يل تتصق فمسفة وأىداف . فجزء من الحماية ليس تحت مظمة الوزارة -8

 
 
 



   

   

 
 

 الكباج نيفينالدكتورة  -

 أسسيا واضحة:و الحماية اإلجتماعية مجموعة متكاممة 

 ي.شكل دعم نقد عمىتحقيق الحد األدنى من أمن الدخل األساسي  -1
 .الخدمات اإلجتماعية األساسيةالمساىمة في تأمين  -2
تاحة فرص العمل لمشبابو  اإلندماج اإلجتماعي عن طريق التشغيل -3  .ا 

تستثمر في متأكد من أن األسرة تأخد الدعم و و يجب أن يتم الملحقة ل نموي وليس إحسانيمنظوم العدالة اإلجتماعية ت
دخال األيتاإلضاف مبدأواآلن ال أوالدىا. نحن ، إلخ. م والعجز وذوي اإلعاقة وحاالت الكوارث الطبيعيةاي ىو توسيع القاعدة وا 

تحقيق يمحقو متابعة، ملحقة وتقييم. وكذلك، يجب تعريف أسس الحماية اإلجتماعية عمى أنيا:  جة إلى تطبيق مرن ولطيفابح
اإلدماج ، و األساسيةالمساىمة في تأمين الخدمات االجتماعية  ،الحد األدنى من أمن الدخل األساسي في شكل دعم نقدي

تاحة فرص توليد دخل تمتزم وزارة التضامن االجتماعي بتطوير شبكة حماية اجتماعية . كذلك، االجتماعي عن طريق التشغيل وا 
% من السكان( والذي يحول دون إشباع احتياجاتيا األساسية وكفالة 20عادلة تستيدف األسر التي تعاني من الفقر )حوالي 

ية والتعميمية، ومد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لدييا القدرة عمى العمل واالنتاج مثل كبار السن حقوق أطفاليا الصح
 سنة فأكثر( أو من ىم لدييم إعاقة تمنعيم عن العمل أو األيتام. 65)

، مان االجتماعيتوسيع شبكة األوىي:  األولويات االستراتيجية لتطوير منظومة الحماية االجتماعيةوقد حددت الوزارة 
التوسع ، أىمية فعالة لإلغاثة-إيجاد آلية حكومية، ميكنة منظومة الدعم النقدي وتطوير قاعدة بيانات متكاممة عن األسر الفقيرة

مد شبكة األمان ، التوسع في التغطية التأمينية لمعاممين بالدولة، إتاحة فرص التأىيل والتشغيل، في برامج التغذية المدرسية
وبرزت أمور جديدة في منظومة الحماية اإلجتماعية  .تعزيز الشراكة مع الجمعيات األىمية، و عي لممتعافين من اإلدماناالجتما

ربط فترة ، االستيداف لترشيد استخدام الموارد المخصصة لمدعم، تبني منيج الدعم النقدي المشروطالمطورة ىذه، أىميا: 
 .تعظيم التنسيق بين الجيات المعنية، و التواصل المجتمعي، ماعيةميكنة وتحديث منظومة الحماية االجت، الدعم

محدودية قدرات وميارات األجيزة ثم أضائت المتحدة عمى التحيات األساسية التي تواجو برامج الحماية اإلجتماعية من 
 ،والصحة ،والتربية والتعميم ،، تصاعد في معدالت الفقر، إلخ. وأنيت بذكر الشركاء في ىذه المشاريع )وزارات الزراعةالوظيفية
إنجازات . وأنيت بذكر أىم والجيات الدولية( ،والداخمية إضافة إلى الجمعيات األىمية، القطاع الخاص، مكتب البريد ،والتخطيط

 حتى اليوم. برنامج "تكافل وكرامة"



   

   

 

 أسئمة طرحت

 في التطبيق، كيف نضمن التحقق؟ ،الشروط موجودة وىي نظريًا فعالة ولكن -1
 يل و اإلجراءات المالية؟و ا اليف في انكار العلقة المباشرة بين توسع الحاجة لمتمم -2
 ىو تحسين وضع الجمعيات األىمية؟ و لماذل يتم تجاىل جزء من أىداف التنمية المستدامة  -3
 انو يتم إقفال الجمعيمت؟ وكيف يمكن أن تساءل الحكومة لفظًا في حين -4

 

 الحوار الرابع 

 األستاذة بيسان كسابميسرة الجمسة: 
 وزارة المالية –المحاورون األساسيون: األستاذة سارة عيد 

 صحافي وباحث إقتصادي مصري -األستاذ محمد جاد
 نقابية وباحثة في الشؤون العمالية في مصر –كتورة فاطمة رمضان دال

ميتمة بإشراك المواطن ألن المبدأ ىو إعادة الأعمال وزارة المالية  وأىم السيمسات الماليةعن عيد  سارةتحدثت األستاذة 
ىو تتحقيق مساءلة أيضًا عدالة. اليدف العميو من جديد لكي نحقق  )الضرائب(ىذا المواطن  إنفاق الموارد التي يساىم بيا

. ثم انتقمت األستاذة سارة إلى عرض فيديو يظير طريقة إنفاق أي إصلح يجب أن يكون بالتوافق بين كل الجياتو  حقيقية
ضافة إلى ذلك، نحن نادنصرف أكثر بكثير من موار  األننىناك اختلالت في الموازنة أموال الموازنة العام ذاكرة بعدىا أن  . وا 

. ذلك نتجنتستورد و ال  ألننا (twin deficitسوية )وىذا ما يسمى بال  التجاريفي الميزان العجز ومن دين عام نعاني من ال
 .يبوط بسعر العممةالعدم القدرة عمى اإلستثمار و األسعار و و إرتفاع الفائدة فضًل عن 

مع الصين SWAPs اجراءات إصلحية منيا الرجوع في السوق العمني في السندات اإلدراية و اللذا كان ال بد من 
لى ال موازنة تشاركية.  وسعت الحكومة إلى إقرار الوليصندوق النقد وكذلك التدابير المتخذة عمى صعيد  تعاون مع وزارة وا 

عمى وزارة المالية . و حاولت البرلمانيينرأس الشعب و و ني دكذلك األخذ بعين اإلعتبار المجتمع المالتخطيط والبنك المركزي و 
 .حاجات المولطنين فشستكسنين أن تنزل عمى األرض وت 3مدى 

 :يمكن تنفيذىا عمى المدى المتوسطأىم اإلجراءات التى 

وثائق الخاصة بتقييم الشفافية لمموازنات العامة لمدول  8زيادة شفافية المالية العامة والعمل عمى إستكمال اصدار الـ -1
 بحسب المقاييس الدولية.



   

   

 
إتاحة البيانات المتعمقة يقوم حاليًا فريق تكنولوجيا المعمومات بالوزارة بإعداد منظومة إلكترونية متكاممة بغرض تسييل  -2

بالموازنة العامة لمدولة بشكل قابل لمبحث االلكترونى والنقل عمى البرامج المتاحة لقراءة الجداول والبيانات وتحميميا 
 ونشر وثائق الموازنة الثمانى فى موعدىا وعمى أوسع نطاق وبوسائط متعددة.

 عقد لقاءات مع قادة مصمحتى الجمارك والضرائب. -3
 ءات مع أصحاب الفن والفكر والثقافة باعتبارىم الموجو لمرأى العامعقد لقا -4
 استحداث برنامج يطبق عمى التميفون المحمول )تطبيق الياتف( -5

 
 :اإلجراءات عمى المدى الطويل )خلل الثلث سنوات(أىم أما 

 تطبيق "ميثاق المواطن" -1
 OBI بات وفقًا لمؤشر شفافية الموازنةالعمل عمى نشر المقدمة الخاصة ببيانات الجياز المركزى لممحاس -2
  تطبيق موازنة األداء ونظم الموازنة المفتوحة -3

وعن مشاكل السكن وغيرىا من المشاريع وليس ىناك حتى بند واحد عن العمل اللئق في الوزارة  كل ما ىم يتحدثون عنو
عدم وجود ف كذلك،و كذلك الشركات الكبرى.  ضريبة مرتين عمى العكس الغني الذي يتيربلالموظق يدفع ا. و األمور الشائكة

 .تأمينات يؤدي إلى زيادة اإلعالة عندما يكبر الشخص وليس لديو تعويض
  "top down w bottom up approach"وزارة المالية تقوم ب

 : متى سنرى موازنة الجيش في بند غير "أخرى"؟سؤال
 

 الحوار مخرجات يومي

 اإلطار أحياناً ىذا عن وج ر تم الخامة ولكن دالمست تحدث عن استراتيجية التنميةتم ال -1
 مارياً ثاستو  اجتماعياً و  ليات غير موجودة اقتصادياً اآلاإلستراتيجية ميمة وطموحة ولكن  أىداف -2
 من المسممات أرقامىناك ( و ...ي مؤشرات الدولة )خط الفقرال يوجد ثقة ف -3
 لممتابعة والتقييمافتقار سمطة كما و دم وجود حد أدنى من العدم وجود آليات مساءلة ومحاسبة وع -4
 عمى صعيد اإلحتياجات و اإلنجازات اتاحة المعمومات خصوصاً عدم الشفافية و  -5
 جمعيات أىميةامنا نحن كقأكد من أر و يجب التجمعيات أىمية. آليات القياس اجنبية وغير واضحة و تستثني ال -6
 التقرير القادم سيبحث بالعدالة اإلجتماعية في مصر  -7


