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  :  أھداف التنمية..أين نحن؟ وماذا نريد؟	الباب الثالث
  

سنوات . أن نلحف بركب الدول  5ھدفنا بالمفھوم االقتصادي الضيق ھو مضاعفة اإلنتاج القومي كل 
  سنة على األكثر. -3530سنة و نصبح من الدول العشرين األكثر تقدما في خالل  15-10المتقدمة خالل 

ولتحقيق ذلك البد من التخطيط اإلستراتيجي البعيد المدى مثل خطط التنمية التي وضعتھا ماليزيا عام 
  .2020لتصبح في قائمة الدول األكثر تقدما بحلول عام  1991

 تھا الخماسية (في خط االقتصاديھائلة منذ بدأ برنامجھا  ةاقتصاديواستطاعت الصين أن تحقق قفزات 
  خطط متتالية لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم. 6ولمدة ) 1976-1981

والتقدم ال يقاس فقط بدخل الفرد ولكن ھناك معايير كثيرة تقاس بھا تقدم الشعوب وتشمل العديد من 
  الصحية والبيئية.والتعليمية و واالجتماعية االقتصاديةالمعايير 

  

  معايير تقدم الشعوب : 3.1
  

وبين المستوى في مصر ويقارن بين المستوى الحالي معايير تقدم الشعوب يبين بعض  1وجدول رقم 
المطلوب لنلحق بركب الدول المتقدمة. والجدول أيضا يبين األھداف المطلوب تحقيقھا في خالل األربع 

  خطط الخماسية التالية.
  
  

 أھداف خطط التنمية الخماسية: 1-3جدول 

 المدة منذ بداية التخطيط

5 10 15 20 

المؤشر
المستوى
الحالي  األھــداف المطلوبة 

المتوسط في البالد
المتقدمة

  دخل الفرد

2 نصيب الفرد من الدخل القومي بالدوالر 1 809 5500
1100

0
2200

0 44000 45000 
%14 في اليوم $1نسبة الفقراء أقل من  2 6% 3% 1% 0% 0% 
%45 في اليوم $2نسبة الفقراء أقل من  3 20% 10% 5% 2% 0% 
14.9 م كجواستھالك الفرد من اللح 4 22 35 45 65 80 

 التعليم
%29 نسبة األمية 5 16% 9% 5% 2% 1.00% 
%3.70 ميزانية التعليم من الدخل القومي 6 6.5 7 7.5 7.5 5 -8% 
%28.00 نسبة طلبة الجامعات إلى الشريحة العمرية 7 35% 40% 45% 45% 45% 
%77.00 نسبة الطلبة في التعليم األعدادي 8 85% 95% 98% 99% 100% 
%0.19 ميزانية البحث و التطوير من الدخل القومي 9 1.2 2 3 4.00% 2 - 5% 
نسبة الحاصلين علي شھادات عليا من الجامعيين 10 -------       7 18 24 32 35.0% 

11 
براءات األختراع الممنوحة سنويا لكل مليون 

0.74 نسمة 100 250 500 650 250-400 
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 الرعاية الصحية

12 
عدد الوفيات في األطفال دون الخامسة لكل الف 

33 طفل 18 9 5 4 4 
96.9 نسبة األطفال المطعمين 13 99% 100% 100% 100% 100% 
1.67 مواطن 1000عدد أسرة المستشفيات لكل  14 3 5.5 7 7.5 8 
%4.49 نسبة الرعاية الصحية من الدخل القومي 15 6 7 8 9 7 -12% 
0.55 عدد المستشفيات لكل مائة ألف 16 1 1.6 2.2 3 2.5-4.0 
2.4 مواطن 1000عدد االطباء لكل  17 2.8 3 3.2 3.5 3- 5 
72.4 المتوقع عند الوالدةمتوسط العمر  18 74 76 78 80 82 
980 حوادث الطرق لكل مليون 19 550 250 150 80 
480 لكل مليونالطرق حوادث في  عدد القتلى  20 320 220 150 100 68 

 المرافق و البنية التحتية
%96 نسبة السكان التي تصلھم شبكات المياه 21 99% 100% 100% 100% 100% 
1.45 نصيب الفرد من الكھرباء ميجا وات ساعة 22 2.5 3.7 5.4 7 7.5 
22 القدرة األنتاجية للكھرباء جيجا وات 23 32 48 64 82 
%.4 صفر النسبة المولدة من الطاقة الكھربية النووية  24 9% 15% 22% 20-30% 
%1 النسبة المولدة من الطاقة المتجددة 25 3% 5% 8% 12% 
0.76 نسمة 1000الطرق الممھدة كم لكل  26 1.5 2.5 3.7  كم 8-12 5
5200 أطوال السكك الحديدية كم 27 6500 8000 9500 11000 
300 العدد السنوي من االسكان الشعبي و المتوسط 28 800 1200 1400 1500 x1000 
%86.50 االكتفاء الذاتي في الغذاء 29 90% 94% 96%

  واالستثماراتالديون 

30 
معدل تدفق اإلستثمارات األجنبية بليون$ في 

6.95 السنة 20 35 40 30 
%14.90 الدين الخارجي من الدخل القومي 31 10% 8% 6% 4% 
%66.70 الدين الداخلي من الدخل القومي 32 40% 30% 20% 10% 

  العدالة
5.88  ألف 100عدد القضاة لكل  33 6.5 8 1012 11 
0.23  ألف 100عدد  المحاكم لكل  34 0.35 0.55 0.851.2 1 

  مؤشرات أخرى
%17 نسبة المدخنين 35 10% 6% 5% 4% 
%45 معدل الطالق في خالل الخمس سنوات األولى 36 25% 12% 7% 5% 

2011 data* 
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  :والسؤال اآلن

  الخطط و السياسات االستراتيجية لتحقيق ھذه األھداف؟كيف نضع  3.2
  

  :ھناك اربع خطوات عريضة لتحقيق أھداف التنمية
  

   .أوال: تعبئة الجھود وتوحيد الصفوف وبناء الھيكل التنظيمي للتخطيط
 عليھا ينطوي التي والتھديدات والفرص والضعف القوة نقاط ثانيا: تقييم الوضع  الحالي وتحديد

   .2035مصر  مشروع
  ثالثا: وضع األھداف ورسم الخطط والسياسات.

  .رابعا: التنفيذ
   .خامسا: المتابعة و المراجعة و التصحيح

  
  

وسنعرض تصور سريع لكل من ھذه الخطوات وأن كنا نرى أنھا تحتاج لمزيد من الدراسة ودائرة 
  واسعة للمناقشة :

  
توعية جميع افراد الشعب بالتحدي  ويتطلب ذلك: الصفوفتعبئة الجھود وتوحيد التوعية و أوال:

وأن العدو الحقيقي ليس . 21 الحضاري الذي يواجه امتنا وضرورة االلتفاف حول مشروع مصر القرن
المؤامرات الدولية إلن المصايب و الكوارث و التدمير وبرك الدماء التي شھدتھا بلدنا كانت من صنع 

و الفقر والجھل و جماعة أو فرد،  إنما العدو الحقيقي ھو التخلف أيدينا. و العدو الحقيقي   ليس فئة أ
وعلي كل حكومة أن تدرك أن النھضة المطلوبة أكبر بكثير من الذي يھدد أمتنا ومستقبلھا ووجودھا. 
وبدون  ولو كان الجيش بكل امكانياته. قوة منفردة يأوأكبر من أي حكومة ومن أي حزب أو جماعة 

   .نجح في تحقيق النھضة المطلوبةنشعب ال يمكن أن الدعم الكامل من ال
وعلى الشعب أن يدرك تماما أن نھضة بلدنا ھي مسؤولية شعب بأكمله بكل أفراده وطوائفه وتياراته 

    المختلفة.
  

 21الدعوة لمشروع مصر التوعية والخطوة األولى لتحقيق ھذا الحلم الكبير وھي مرحلة و الحقيقة أن 
 مسؤولية كل فردوھي في نفس الوقت .  مسؤولية الجميع شعبا وحكومة، حاكما ومحكوما ، ھي أيضا 

ألن الكثيرين ومنھم و من أجل الشباب و مستقبل أفضل للشباب ولألجيال القادمة.  ألنھا وخاصة الشباب
يناير  25ي ثمار ھذه النھضة. و أالف الشھداء منذ ثورة لن يكون موجودا ليجنربما كاتب ھذه الكلمات 

فنھضة مصر لك ومن وحتى اآلن إنما ضحوا بحياتھم من أجل مستقبل أفضل إلخوانھم من الشباب. 
 الشباب إال ثمارھا يجني لن ربما أمة أي نھضة إن .أجلك ولن تعلو بلدك إال بك ولن تعلو انت إال ببلدك

 حماس إال يكسره ال ضخم تحدي وھي. للشباب مشرق مستقبل أجل من فھي ثم ومن. القادمة واألجيال
 قديًما الشباب كان ھنا ومن  .الشباب سواعد إال عليه يقدر ال مضني وعمل الشباب، وعزيمة الشباب
نطور الخطوة األولى في التغيير أن و .رايتھا وحاملي قوتھا، وسر نھضتھا، عماد أمة كل في وحديًثا

 أنفسنا من مرحلة االقتناع  بالفكرة إلى مرحلة الدعوة لھا.  

  
نشر الوعي بحتمية النھضة وضرورة تحقيق مشروع مصر وال تبخل بوقتك وجھدك للبلدك  يفكن جند

من أجلك وكل ما جاء في ھذا الكتاب   قضيتك وھمك وحلمك ومحور أحاديثك ومناقشاتك.  هواجعل 21
فيه أو  وھو مستقبل أمة وال يمكن التفريط  .فنھضة مصر لك ومن أجلك وملكك وملك الشباب من أمثالك

 يعبر أن العريق شعبنا يستطيع الذي الوحيد الطريق ھىفالصحوة الشعبية وإرادة التغيير . التخلي عنه
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 الموانع و العوائق كل تحطيم  بالضرورة تتطلب الشعوب وصحوة . المستقبل إلى الماضي من عليه
 .الجمود طوال العقود الماضيةوفرضت عليه التخلف و الفقر و  آمالھا تحقيق إلى طريقھا في تقف التي
 تتحالف أن بالضرورة يتطلب وھذا واحد اتجاه في األمة طاقات تعبأ أن يتطلب الحضاري التحدي إن

 تنافس بوجود التسليم مع التغيير، مرحلة في واحدة وطنية جبھة فيو القوة الوطنية  األحزاب جميع
. المنشود التقدم و الشاملة التنمية تحقيق وھو الواحد ھدفنا لتحقيق تطرحھا التي البرامج خالل من بناء
 مناورة ليس والتغيير الدستور، في نصوص أو نص تغيير مجرد ليس التغيير أن تماما نعي أن علينا

 شاملة نھضة ھو بالتغيير نعنيه ما إن.  وليس برنامج ترفيھي اعالمي ھزلية مسرحية وليس سياسية
  .والكرامة العزة لحياة جديدة وانطالقة والعشرين، الواحد القرن لمصر جديدة ووالدة

القھر والعنف واالستحواذ واإلقصاء  اتلن تستطيع سياسوال بد للجميع شعبا وحكومة أن يدرك أن 
أن تعبئ طاقات األمة إلنقاذ بلدنا وتعويض ما فات ومواجھة التحدي التاريخي ثأر واإلنتقام ودعوات ال

 .ذي يواجھھاال
  

من وليس ننظر إلى الماضي لنتعلم منه األخطاء سلبيتھا، كل أخطائھا وبوعلينا إغالق صفحة الماضي 
  .  ألحد النقد و اللوم نوجه وال من أجل أن االتھام نتبادل أصابع نأأجل 

  

  
  الشارع المصري بعد الثورة

  
أن ندرك أن ما تمر به مصر من تخبط وعنف ھي فتنة كبري اختلطت فيه البد وحتى ال نيأس من أنفسنا 

وھي تشبه في  .يين وتخفى فيه الباطل بثياب الحق وتباينت فيه األراء ووجھات النظرزو الموااألمور 
اختلفت أرائھم  وبين اصحاب رسول هللا الفتنة الكبرى التى حدثت في التاريخ األسالمي أحداث مالبستھا 
سيوفھم واقتتلوا وقتل منھم من أصواتھم ول حزب بوجھة نظره وجمع حوله مؤيديه وارتفعت وتمسك ك

ل ھذه البقعة السوداء في تاريخ المسلمين لتتعلم عقتل بسيوف اخوانھم. وربما شاء هللا بحكمته أن يج
 .  قا ھي فتنةحين نقرأھا أن ما نحن فيه حمنھا األجيال القادمة وتتجنب مسار الفتن، ونتعلم منھا أيضا 
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ونلقي السيوف ونتعانق ونتسامح ونسأل هللا أن يغفر لنا وأن ونفيق من غفلتنا من أنفسنا يأس فال ن
ذلك أن تخرج استطاعت يعد ألمة اإلسالمية يجب أن نتذكر أيضا أن او يوحد صفوفنا ويؤلف بين قلوبنا.

من حدود الصين في الشرق إلى المحيط من تلك الفتنة أقوى مما كانت وأمتدت بعدھا الدولة االسالمية 
   األطلسي في الغرب.

  
ومن حكمة هللا أن يأتي كل مولود جديد بعد مشقة وآالم وصريخ ونزف دماء، لندرك قيمة ھذه الھبة من 

  لنحافظ عليھا. ونبذل الغالي والرخيص هللا ونحرص عليھا وتكون محور حياتنا و
  

حرب األھلية التي عصفت لأن نتعلم من التاريخ أن بعد افيجب وحتى ال نيأس من أنفسنا مرة أخرى 
خرج منھا الشعب األمريكي أكثر اصرارا على االتحاد جيال بعد جيل   1865و  1861بأمريكا بين 

نھضة وانشاءات وضعت االساس التي حرقت األخضر واليابس،  ية، وشھدت أمريكا بعد حربھا األھل
   عالم حتى اآلن.في ال دولة ىلتقدم امريكا لتصبح أقو

  
نرضى لنا ولألجيال القادمة من بعدنا الفقر والذل أو فعلينا جميعا أن نتعايش ونتعاون إلنقاذ بلدنا. 

  .األجيال القادمة من بعدنالعنة والتبعية ونتحمل لعنة التاريخ و
  
  
  

الدعوات التي تدعو إلى الكراھية واإلقصاء ال يمكن أن تبني أمة أوتشيد 

ظھرت في أمة إال وأدت  في النھاية إلى فوضة ودمار ، فھي مجدا، وما 

شجرة خبيثة،  متى زرعتھا ال يمكن خلعھا وستظل تأكل األخضر و 

فمسؤليتنا  .اليابس حتى ال يبقى إال الموت والدمار في كل شئ حولھا

  جميعا أن نوئدھا في مھدھا ونزرع فوق قبورھا زھور الحب واألمل.

  .لحوا ذات بينكمفاتقوا الـــلـــه واص
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  . SWOTھناك مدارس عديدة للتخطيط االستراتيجي ولكن أشھرھا طريقة   ثانيا تقييم الوضع الحالي:
ھو أسلوب    SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats) تحليل 

التي ينطوي عليھا أي مشروع وفي ھذه  "نقاط القوة والضعف والفرص والتھديدات"تقييم للتخطيط ل
حديد العوامل الداخلية والخارجية التي في تھذه الطريقة . كما تساعد 2035الحالة ھو مشروع مصر 

  .1-3كما ھي موضحة في شكل  ھي المواتية وغير المواتية لتحقيق ھذا الھدف
محلية والعالمية) وبناء على على دراسة تحليلية للواقع والظروف الدولية (الھذه الطريقة وتعتمد  

اسيا واقتصاديا ينتائج ھذه الدراسة يتم وضع األھداف ورسم الخطة االستراتيجية ومنظومة األمة (س
واجتماعيا ) لتحقيق ھدفنا السامي الذي نصبوا إليه ويتم تطبيقھا من أعلى إلى أسفل أي بنظرة شاملة 

في كل مرحلة من العموم إلى االسلوب التحليلي اتباع نفس أوال ثم من الشموليات إلى الخصوصيات و
  التفاصيل ومن الكليات على الجزئيات.

  
  

  
  

  .والتھديدات والفرص والضعف القوة نقاط شكل توضيحي لطريقة تحليل 1-3شكل 
  

خطط التنمية ائز في كوھي  عناصر القوة التي تتميز بھا مصر ويمكن أن تستغل كر نقاط القوة: ■
وأولھا الثروة البشرية ثم الميزة الجغرافية (ولھا ابعاد اقليمية ودولية واقتصادية متعددة)  والمناخ 

فضال عن النفط  ، جر ھائلةا، ولدينا موارد معدنية ومح المعتدل والثروات الطبيعية والطاقة المتجددة
طئ بما يؤھل مصر لتطوير قطاعات الزراعة والشواالمناخ المعتدل والغاز والمياه العذبة والبحيرات و

ھناك وعات الزراعية و الزراعة الرأسية. ادن والصناوالصيد والصناعات االستخراجية والتحويلية للمع
لدينا كل اإلمكانيات للسياحة الثقافية المرتبطة فالمميزات السياحية المتعددة والمتنوعة لمصر.أيضا 

التي تفوق كل ما عداھا، وسياحة المنتجعات والترفيه والسفاري بما  بميراثنا الحضاري وثروتنا األثرية
موقع استثنائي يؤھل مصر ألن تكون قطبا أيضا لدينا . ويؤھلنا لمضاعفة حجم وإيرادات قطاع السياحة

رئيسيا جاذبا لالستثمارات ومركزا عالميا للتخزين ولتجارة الترانزيت ولصيانة وإصالح وصناعة 
العالم العربي ونحن أھم دولة  ناعي ألوربا للسوق األفريقي و العربي ينافس الصينالسفن، و مركز ص

وھناك فرص ھائلة لمصر   .. ولدينا المكانة و المقدرة لنكون مركز للطاقة المتجددة ألوروبافي أفريقياو
وشعوب تصنيعيا في مشروعات البنية التحتية في البالد العربية واألفريقية. إنشائيا ولتساھم تقنيا و

التنمية الزراعية في السودان وأفريقيا  تتطلع إلى مصر أن نلعب دورا رئيسيا في و السودان أفريقيا 
مليون فدان (في حين  حجم الرقعة  250حيث تقدر األراضي القابلة للزراعة و المراعي بأكثر من 

 ماليين فدان). 6ية في مصر الزراع
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وھي العوامل الداخلية لتي قد تضعف قدرتنا  على المنافسة وتحقيق األھداف التنموية  نقاط الضعف: ■
من حيث نسبة  160المطلوبة، ومنھا إرتفاع نسبة أالمية بالمقارنة بدول العالم حيث تحتل مصر المركز 

واألمن و الخالفات السياسية الداخلية بسبب عدم   ، التعليموخلل منظومة المتعلمين في عدد السكان،  
وجود النظرة المستقبلية وغياب الھدف القومي السامي الذي تلتف حوله األمة بجميع اتجاھاتھا 

والتقلص المستمر في الرقعة ألزراعية والعجز في الموازنة والقروض الداخلية والخارجية  وتياراتھا.
، وعقم وتضارب القوانين وتضارب السلطات ا اءة اإلدارية للدولة عموموضعف التصدير وضعف الكف

، وقضية استقالل القضاء وتخلف النظام اإلداري القضائي وعجز النظام القضائي على توفير  السياسية
فالنظام القضائي وعدم وجود آلية فعالة لضمان تنفيذ األحكام. الشعور بالعدل واإلنصاف في المجتمع. 

، وھو من أھم ي زة أساسية لمستقبل التنمية االقتصادية ويرفع من تنافسية االقتصاد المصريشكل ركي
األركان التي تبعث الطمأنينة لدى المستثمرين وتزيل ما قد يساورھم من مخاوف حيال استثماراتھم 

  وحقوقھم. 
 

األجنبية حولت كثير من الشركات األمريكية  لالستثماراتعندما فتحت الصين ابوابھا  الفرص: ■
من رخص األيدي العاملة من ناحية وطمعا للوصول  لالستفادة واألوربية مراكز تصنيعھا إلى الصين

لقلب السوق الصيني الضخم. ولكن اآلن اصبح التنين الصيني ال يحتاج إلى ھذه االستثمارات األجنبية 
وأصبحت ھذه الشركات تواجه صعوبات شديدة في تسويق األجنبية  اتالتكنولوجيأغلب وال إلى 

منتجاتھا داخل الصين وفي منافسة المنتجات الصينية خارج الصين. وھنا تبرز مصر كبديل للصين 
لتصبح مركز تصنيع للتكنولوجية األوربية واألمريكية وألسواق أفريقية و العالم العربي  في مواجھة 

رة االقتصادية المتوقعة في مصر  أيضا إلى انتعاش اإلقتصاد الطفو ستؤدي زحف التنين الصيني. 
األوروبي من عقود شراء المصانع و الماكينات واإلستثمارات الضخمة في المشروعات السياحية و 

  البنية التحتية.
وثانيا حاجة أوربا إلى الطاقة الشمسية من شمال أفريقيا تمثل فرص استثمارية ضخمة وتساھم في 

   الطاقة الكھربية لمصر.توفير 
تريليون دوالر، وسيأتي  1.2وثالثا وجود فائض استثماري كبير في دول الخليج يقدر بأكثر من  

  شر.  اعالدراستھا وكيفية اجتذابھا في الباب  
ورابعا أفريقيا تمثل سوق ضخم لم نحاول االستفادة منھا حتى اآلن. وھي بحاجة إلى البنية التحتية 

الحديدية و الطرق وشبكات الكھرباء و المشروعات الزراعية و الثروة الحيوانية و  كشبكات السكك
االستفادة من المياه (جوفية انھار وامطار) بجانب أنھا سوق ضخم للماكينات الزراعية و المالبس و 

  األدوية. 
  
شعور دول خارجية بأن نھضة مصر يھدد مصالحھا السياسية أو االقتصادية وربما  التھديدات: ■

تحاول افشال الجھود واستغالل نقاط ضعفنا إلختراق الصفوف وخلق أو تعميق الخالفات أو التشكيك أو 
قنع انفسنا أوال) سواء نعرقلة الجھود و إفشال المشروعات القومية. يجب أن نقنع المجتمع الدولى (و

نمد يدنا إلى كل من  وأنناألصدقاء او األعداء أن عدونا ومعركتنا ھي التخلف و الفقر و المرض ا
يساعدنا في تحقيق آمالنا ونحن نريد أن نصبح دولة تساھم في السالم واالستقرار العالمي ورفاھية 

تناسب كل البشرية كلھا. ونرحب بكل االستثمارات في مصر وھناك قائمة طويلة من المشاريع التي 
مستثمر وتعود بثمارھا على جميع االطراف. ويجب أن نقنع األصدقاء و األشقاء و العالم كله أن نھضة 

مصر مكسب له ونسعى لخلق فرص للجميع وعندما تتضارب المصالح نتقاسم المكاسب ونفتح فرص 
  جديدة للتعاون يفوز فيه الجميع.

  منفصل.ا باب خصص لھمشكلة المياه وقد و التھديد الثاني ھو 
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تتحدد  فيھا  و تقسيم مراحل التنمية إلى خطوات ثالثا: وضع األھداف ورسم الخطط والسياسات
األولويات و اآلليات لتوجيه األقتصاد ومنظومة الدولة و المجتمع لتحقيق أھداف التنمية. وھنا البد من 

تسمى "السلطة التخطيطية"  فصل التخطيط عن التنفيذ. فتكون ھناك سلطة رابعة في منظومة الدولة
تقوم بھذا الدور. فال بد أن يتم التخطيط بمجلس فني مستقل يضع الخطوط العريضة لألھداف 

االستراتيجية و المشروعات االستراتيجية العمالقة و السياسات االستراتيجية البعيدة المدى والتي ال 
أھداف الخطط الخماسية بالتنسيق مع  تتغير بتغير الحكومات والرؤساء و األفراد و األحزاب. ويضع

لم يتم إنجازه في الخطة السابقة ويضع األھداف العامة  السلطة التنفيذية ويراجع ما تم انجازه وما
للخطة المقبلة ويقترح مشروعات القوانين والسياسات المطلوبة لتنفيذ األھداف المرحلية لعرضھا على 

مجلس الشورى (بالصورة المقترحة كما سيأتي تفصيله) مجلس الشعب. وقد اقترحنا سابقا أن يكون 
  ھو ھذا المجلس.

  
  ونشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر. رابعا: القياس والمتابعة و المراجعة و التصحيح

ونعني بالقياس ھنا تحديد معايير جودة األداء  وطرق قياسھا وتحديد المستوى المطلوب تحقيقه كل 
   .وير المستمرطمقترحة على مفھوم نظام الجودة الشاملة و التسنة. وتقوم المنظومة ال

حديد معايير لجودة ادائھا وتحدد طرق قياس ھذه توطبقا لھذه المنظومة تقوم مؤسسات الدولة ب
المعايير ويتولى قسم داخلى تجميع البيانات وقياس جودة االداء ومقارنتھا بالمستويات المطلوبة. ثم 

مل تقييم ذاتي ومقارنة جودة األداء مع المستويات المطلوبة بصورة دورية. تقوم مؤسسات الدولة بع
  ومن ثم تقوم بعمل تحليل ألسباب الضعف و التقصير واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصحيح الذاتي.
وبجانب ذلك تقوم الھيئات الحكومية المستقلة و منظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات الخيرية و 

والبحثية، والتعليمية، و المنظمات الدولية بقياس مستقل لجودة األداء ومقارنتھا بالمعايير  اإلعالمية،
الدولية. وإذا فشلت مؤسسات الدولة في تحقيق جودة األداء التي تتطلع لھا الجماھير أو المستويات 

الحكومة أو رئيس السلطة األعلى منھا المطلوبة وفقا لخطة التنمية فھنا يجب أن يكون ھناك آلية تمكن 
  من التدخل لتصحيح الخلل الموجود سواء من األفراد أو من الھيكل التنظيمي. جمھوري أو رئيس ال

وھذه المنظومة تضمن لجميع مؤسسات الدولة وسلطاتھا بكافة أنواعھا وعلى اختالف مھامھا 
وذلك لكي تتالءم مع  وأھدافھا أن تقوم دائًما بالتطوير المستمر في عملياتھا وأنشطتھا ومنتجاتھا

مع استقاللية في إدارة شؤونھا الداخلية و  التغيرات المحيطة بھا، وتحقق جودة األداء المطلوب منھا
  تصحيح ذاتي لتحقيق أألھداف المطلوبة منھا. في اتخاذ ما يلزم من

  
  
  

بتناديك دايما مصر مصري، يا قوم   
بإيديك ضيعته اللي مجدي لي عد  

الجمال في مصري يا بالد اي شفت   
مال ترابھا اللي بالدك زي تيجي  
عجب أحوالك كل مصرى يا ليه  

دھب فوق ماشى أنت و فقرك تشكى  
=========  ==================================  

 20 بلغي النادر الرمال سيناء طن تصدير أن الخارجية، والتجارة الصناعة بوزارة والمعلومات البحوث قطاع رئيس عمران حسين الدكتور أكد
 واالقتصاد المحلية الصناعة على يعود مما دوالر، 1000 إلى التصدير سعر من سيرفع الرمال خام على مضافة قيمة وضع أن حين فى دوالرا،
 المصرى
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  (قياس، تحليل، تصحيح) منظومةشكل توضيحي ل 2-3شكل 
تصحيح) أيضا على الخطط الخماسية للدولة. ففي الصين تبدأ الخطة -تحليل-(قياسوتطبق طريق 

بإعالن أھداف الخطة والسياسات والقوانين و اللوائح واإلجراءات المنظمة لحركة اإلقتصاد في الخمس 
ة سنين التالية، ويتم إعالنھا في شھر أكتوبر السابق لبدئ الخطة. ويتم الموافقة على الخطة التنفيذي
لخطة التنمية الجديدة في مارس في السنة األولى للخطة على األكثر. وأثناء تنفيذ الخطة يتم قياس 
حركة اإلقتصاد بصورة دورية. وفي السنة الثالثة تقوم الصين بعمل تحليل ألداء اإلقتصاد وتسمي 

ل العامين "مراحعة نصف المدة". وقد تؤدي ھذه المراجعة إلى إجراء تصحيح ألولويات الخطة خال
قاط القوة والضعف المتبقيين إذا لزم األمر. وفي السنة الخامسة يتم عمل تحليل شامل وتحديد  ن

خالل الخمس سنوات المقبلة، ومن ثم يتم وضع أھداف وأولويات الخطة التالية،  والفرص والتھديدات
د في الخطة الخماسية ثم وضع السياسات والقوانين و اللوائح واإلجراءات الدافعة لحركة اإلقتصا

  التالية.
  

  مفھوم القياسية والتحكمية 3.3
  

من أھم المفاھيم الحديثة التي تقوم عليھا النظم المختلفة لتوجيه أي نظام سواء كان نظام اقتصادي او 
اجتماعي او مؤسسة لتحقيق اھدافه ھو ما يسمى بالقياسية و التحكمية. فلكي يمكن توجيه االقتصاد 
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اھداف معينة فال بد من توافر المعلومات (القياسات) عن اداء االنشطة المختلفة في الدولة مثال لتحقيق 
باإلضافة إلى المعلومات عن العوامل اللتي تؤثر فيھا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وھو ما 

في السلطة سماه الخبراء بمجتمع المعلوماتية . فتوافر ھذه المعلومات ليس فقط مھم لصانعي القرار 
التنفيذية ولكن أيضا في غاية األھمية لعمل دراسات الجدوى للمستثمرين الجدد وللتوسع في األنشطة 

  الموجودة. 
ولھذا فالبد في النظام الجديد أن يوسع دائرة اختصاص الجھاز المركزي للتعبئة واإلحصاء ليكون 

نشطة الدولة كما سيأتي شرحه فيما بعد. جھازا رقابيا مستقال لقياس جودة الخدمات واألداء في جميع ا
والبد أيضا من إشراك الجامعات والجمعيات الخيرية في عمليات القياس المستمرة لحركة االقتصاد و 

المجتمع ككل.  ولتفعيل ھذه اآللية الھامة من الضروري سن القوانين التي تلزم الدولة والقطاع الخاص 
  بتوفير ھذه المعلومات والبيانات. 

ا الجزء الثاني من ھذه النظرية وھو "التحكمية" ، وتعني قدرة صانعي القرار على توجيه المؤسسة أم
أو النظام لتحقيق أھدافه. وبالتحديد ھنا نعني الصالحيات واآلليات الموكلة و المتوفرة للسلطة التنفيذية 

شرح ھذه اآلليات، فھي للتأثير على مسار األنشطة االقتصادية المختلفة. وليس المجال ھنا لعرض و
فة لرجال االقتصاد والمتخصصين، ولكن يھمنا ھنا أن نؤكد على أھمية تمكين السلطة التنفيذية ومعر

بالقدر المناسب وفي  الشورىمن ھذه اآلليات ولو بصالحيات محدودة بالتشاور مع مجلسي النواب و
الوقت المناسب للتعامل مع التغييرات السريعة في االقتصاد العالمي و الظروف الدولية ولدعم وتمكين 

  الصناعات الوطنية الناشئة لتتمكن من اختراق األسواق العالمية.

  
  

============================= =========================  
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