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قامة ااختصارات
ASIC

Application Speciic Integrated Circuit

BP

British Petroleum

BRICS

Brazil, Russia, India, China and South Africa

CAPMAS

Central Agency for Public Mobilization and Statistics

DHL

Dalsey, Hillblom and Lynn ( founders of DHL)

EG-Cloud

Egyptian Government Cloud

GaWC

Globalization and World Cities

GDP

Gross Domestic Product

GFMIS

Government Financial Management Information System

HCFC

Hydro Chloro Fluoro Carbons

IMF

International Monetary Fund

ITC

International Trade Center

MOP

Ministry of Planning

MTDS

Medium Term Debt Management Strategy

NCES

National Center for Education Statistics

PIM

Public Investment Management

PIRLS

Progress in International Reading Literacy Study

PM10

Particulate Matter up to 10 micrometers in size

PPP

Public Private Partnership

RIA

Regulatory Impact Analysis

SABER

Systems Approach for Better Education Results

Scopus

Citation database of peer-reviewed literature

TARES

Technical Assistance to Support the Reform of the Energy Sector

TDMEP

Trade and Domestic Market Enhancements Program

TIMSS

Trends in International Mathematics and Science Study

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development

VIP

Very Important Persons
٨

مقدمة
مثــل اسـراتيجية التنميــة امســتدامة :رؤيــة مــر  2٠3٠محطــة أساســية ي مســرة التنميــة الشــاملة ي مــر تربــط الحار بامســتقبل
وتســتلهم إنجــازات الحضــارة امريــة العريقــة ،لتبنــي مســرة تنمويــة واضحة لوطــن متقــدم ومزدهر تســوده العدالــة ااقتصاديــة وااجتاعية
وت ُعيــد إحيــاء الــدور التاريخــي مــر ي الريــادة اإقليميــة .كــا مثــل خريطــة الطريــق التــي تســتهدف تعظيــم ااســتفادة مــن امقومــات
وامزايــا التنافســية ،وتعمــل عــى تنفيــذ أحــام وتطلعــات الشــعب امــري ي توفــر حيــاة ائقــة وكرمــة .وتعــد أيضـاً تجســيدا ً لــروح دســتور
مــر الحديثــة الــذي وضــع هدف ـاً أساســياً للنظــام ااقتصــادي تبلــور ي تحقيــق الرخــاء ي البــاد مــن خــال التنميــة امســتدامة والعدالــة
ااجتاعيــة وأكــد عــى رورة إلتـزام النظــام ااقتصــادي بالنمــو امتــوازن جغرافيـاً وقطاعيـاً وبيئيـاً .وتعتــر أول اسـراتيجية يتــم صياغتهــا وفقـاً
منهجيــة التخطيــط ااسـراتيجي بعيــد امــدى والتخطيــط بامشــاركة حيــث تــم إعدادهــا مشــاركة مجتمعيــة واســعة راعــت مرئيــات امجتمــع
امــدي والقطــاع الخــاص والــوزارات والهيئــات الحكوميــة كــا اقــت دعـاً ومشــارك ًة فعالـ ًة مــن ركاء التنميــة الدوليــن اأمــر الــذي جعلهــا
تتضمــن أهدافـاً شــامل ًة لكافــة مرتكـزات وقطاعــات الدولــة امريــة.
وتــأي أهميــة هــذه ااسـراتيجية خاصـ ًة ي ظــل الظــروف الراهنــة التــي تعيشــها مــر بأبعادهــا امحليــة واإقليميــة والعاميــة والتــي تتطلــب
إعــادة النظــر ي الرؤيــة التنمويــة مواكبــة هــذه التطــورات ووضــع أفضــل الســبل للتعاطــي معهــا مــا مكــن امجتمــع امــري مــن النهــوض
مــن عرتــه واإنتقــال إى مصــاف الــدول امتقدمــة وتحقيــق الغايــات التنمويــة امنشــودة للبــاد .ومــن هــذا امنطلــق فقــد حــددت ااسـراتيجية
رؤيتهــا امتمثلــة ي .....
«أن تكــون مصــر بحلــول عــام  2030ذات اقتصــاد تنافســي ومتــوازن ومتنــوع يعتمــد علــى
ً
قائمــة علــى العدالــة واإندمــاج ااجتماعــي والمشــاركة ،ذات نظــام
اابتــكار والمعرفــة،
ايكولوجــي متــزن ومتنــوع ،تســتثمر عبقريــة المــكان واإنســان لتحقــق التنميــة المســتدامة
وترتقــي بجــودة حيــاة المصرييــن .كمــا تهــدف الحكومــة مــن خــال هــذه ااســتراتيجية أن
تكــون مصــر ضمــن أفضــل  30دولــة علــى مســتوى العالــم مــن حيــث مؤشــرات التنميــة
ااقتصاديــة ،ومكافحــة الفســاد ،والتنميــة البشــرية ،وتنافســية اأســواق ،وجــودة الحيــاة»

مفهوم التنمية امستدامة بأبعاده الثاثة محدداً محاور ااسراتيجية
وتأخــذ اسـراتيجية التنميــة امســتدامة :رؤيــة مــر  2030ي ااعتبــار التحديــات التــي تواجــه عمليــة التنميــة ي مــر ،والتــي تتمثــل ي نــدرة
امــوارد الطبيعيــة مثــل الطاقــة واأرض واميــاه ،وتدهــور البيئــة وتواضــع مــوارد التنميــة البريــة مــن ســكان وصحــة وتعليــم ،وعــدم مامــة
نظــام الحوكمــة ،باإضافــة إى غيــاب نظــم اإبتــكار واإبــداع ،كــا تتبنــى مجموعــة مــن اأهــداف والغايــات لتحويــل هــذه العنــار إى
محف ـزات للتنميــة بــداً مــن كونهــا تحديــات رئيســية .وقــد تب ّنــت ااس ـراتيجية مفهــوم التنميــة امســتدامة كإطــار عــام يُقصــد بــه تحســن
جــودة الحيــاة ي الوقــت الحــار مــا ا يخــل بحقــوق اأجيــال القادمــة ي حيــاة أفضــل ،ومــن ثــم يرتكــز مفهــوم التنميــة الــذي تتب ّنــاه
ااسـراتيجية عــى ثاثــة أبعــاد رئيســية تشــمل البعــد ااقتصــادي والبعــد ااجتاعــي والبعــد البيئــي .كــا ترتكــز ااسـراتيجية عــى مفاهيــم
«النمــو ااحتــواي وامســتدام والتنميــة اإقليميــة امتوازنــة» مــا يؤكــد مشــاركة الجميــع ي عمليــة البنــاء والتنميــة ويضمــن ي الوقــت ذاتــه
اســتفادة كافــة اأط ـراف مــن مــار هــذه التنميــة .وتراعــي ااس ـراتيجية مبــدأ تكافــؤ الفــرص وســد الفجــوات التنمويــة وااســتخدام اأمثــل
للمــوارد ودعــم عدالــة اســتخدامها مــا يضمــن حقــوق اأجيــال القادمــة.
وي إطــار اأبعــاد الثاثــة اأساســية للتنميــة امســتدامة ،تتض ّمــن ااسـراتيجية عــر محــاور ،حيــث يشــتمل البعــد ااقتصــادي عــى محــاور
التنميــة ااقتصاديــة والطاقــة واابتــكار والبحــث العلمــي والشــفافية وكفــاءة امؤسســات الحكوميــة .ويغطــي ال ُبعــد ااجتاعــي محــاور
العدالــة ااجتاعيــة والتعليــم والتدريــب والصحــة والثقافــة .ويتضمــن ال ُبعــد البيئــي محــاور البيئــة والتنميــة العمرانيــة .باإضافــة إى
محــور السياســة الخارجيــة واأمــن القومــي ،والسياســة الداخليــة الــذي يعتــر إطــاراً جامعـاً لاسـراتيجية ومحــدّ داً للمحــاور اأخــرى .وتجــدر
اإشــارة إى التأكــد مــن وجــود تناســق وأتســاق بــن أهــداف التنميــة امســتدامة الوطنيــة واأهــداف اأمميــة التــي تــم اإعــان عنهــا أثنــاء
انعقــاد الجمعيــة العامــة لأمــم امتحــدة خــال الفــرة  2٧-25ســبتمر  ،2٠15والتــي شــارك فيهــا الســيد رئيــس الجمهوريــة ليعلــن أســبقية
مــر ي دمــج مفهــوم التنميــة امســتدامة وأهدافهــا ي منظومــة التخطيــط الوطنيــة.
ويتضمــن كل محــور مــن هــذه امحــاور عنــار البنــاء الخاصــة بــه ،والتــي تتمثــل ي الهــدف ااس ـراتيجي واأهــداف الفرعيــة ،ومــؤرات
قيــاس اأداء ،وامســتهدفات الكميــة امخططــة لتحقيــق اأهــداف ،والتحديــات امتوقعــة ،والرامــج وامروعــات الازمــة ،وأولويــة تنفيذهــا
وتتابعهــا الزمنــي.
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البناء عى ما سبق وااستفادة من التجارب الرائدة
ولعــل مــن نافلــة القــول إن هــذه ااسـراتيجية م يتــم إعدادهــا مــن فـراغ ،وإمــا تــم إعدادهــا برعايــة واهتــام واضحــن مــن القيــادة السياســية
الرشــيدة التــي تؤكــد دومـاً عــى رورة وضــع رؤيــة تنمويــة مريــة شــاملة بعيــدة امــدى تبلــور الصــورة التــي يســتحقها الوطــن وامواطنــن.
كــا أنهــا مــرة مراجعــات دقيقــة للدراســات والــرؤى والخطــط ااسـراتيجية الســابقة عــى امســتوين امحــي والــدوي ،فعــى امســتوى امحــي
مــت مراجعــة اســراتيجية مــر  ،2017واإطــار ااس ـراتيجي مضاعفــة الدخــل  ،2022وامخطــط العم ـراي مــر  ،2052باإضافــة إى بعــض
ااسـراتيجيات القطاعيــة ،واسـراتيجية الســكان  2030و  ،2050والــرؤى وااسـراتيجيات التــي أعدهــا القطــاع الخــاص وامجتمــع امــدي .وعــى
امســتوى الــدوي ،مــت مراجعــة اســراتيجيات ااتحــاد اأوروي وأســراليا وماليزيــا والهنــد وتركيــا واإمــارات العربيــة امتحــدة والبحريــن
واأردن وغرهــا للوقــوف عــى عوامــل النجــاح وااســتفادة مــن هــذه التجــارب ومــن امارســات الدوليــة امتميّــزة ي مجــال التنميــة بشــكل
عــام والتنميــة امســتدامة عــى وجــه الخصــوص .وتــأي هــذه ااسـراتيجية كإطــار عــام متكامــل يرتكــز عــى محــاور رئيســية محــددة تتطــرق
للمشــكات اأساســية التــي تواجــه امجتمــع امــري ،وتأخــذ ي اإعتبــار احتــاات امخاطــر التــي مكــن أن تشــهدها البيئــة العاميــة خــال
الســنوات القادمــة.

منهجية تشاركية إعداد ااسراتيجية
وقــد تــم ااعتــاد عــى منهجيــة التخطيــط بامشــاركة ي إعــداد ااسـراتيجية ،حيــث لعــب كل مــن امجتمــع امــدي والقطــاع الخــاص الــدور
الرئيــي ي صياغــة ااســراتيجية مــن خــال مجموعــات العمــل التــي تشــكلت مــع مطلــع عــام  .2014وعــى مــدار عامــن تــم تنظيــم
متخصصــة ولقــاءات مفتوحــة للحــوار امجتمعــي مناقشــة ااســراتيجية مــع ممثــي القطــاع الخــاص وامجتمــع امــدي
حــواي  150ورشــة عمــل
ّ
وامنظــات الدوليــة .وشــارك ي هــذه الفعاليــات عــدد كبــر مــن الخ ـراء واأكادميــن وأصحــاب امصالــح .وقــد ترتــب عــى تجميــع ركاء
التنميــة لــكل قطــاع عــى مائــدة حــوار واحــدة توحيــد وشــمولية الرؤيــة والتوجهــات والتنســيق وتقريــب وجهــات النظــر .كــا كانــت الــوزارة
طــوال مراحــل إعــداد ااسـراتيجية حريصـ ًة كل الحــرص عــى اســتراف كافــة امرئيــات ،لــذا تــم التواصــل مــع وســائل اإعــام وإتاحــة مخرجات
كل مرحلــة عــى اموقــع اإلكــروي للــوزارة كــا تــم إطــاق صفحــات عــى وســائل التواصــل ااجتاعــي لتلقــى ام ُقرحــات والتعليقــات عــى
مــا يتــم اانتهــاء منــه مــن مخرجــات بشــكل دوري .وي هــذا الص ـ ّدد ،ظهــرت بعــض التحديــات حيــث أبــدت جميــع القطاعــات واأنشــطة
ااقتصاديــة اهتام ـاً واضح ـاً بامشــاركة كــا أكــدت عــى اهتامهــا بــإدراج محــاور مســتقلة لهــا ي ااس ـراتيجية ولكــن مــا تــم اختيــاره مــن
قطاعــات مثــل أولويــة امرحلــة التــي مــر بهــا البــاد وي ذات الوقــت ا يعنــي إهــااً أو عــدم اهتــام بالقطاعــات غــر امدرجــة .وإمــا تــم
تضمــن هــذه القطاعــات ي ااس ـراتيجية بأشــكال مختلفــة.

قضايا امرأة وذوي ااحتياجات الخاصة واأنشطة ااقتصادية امختلفة
وبشــكل عــام ،فــإن الوثيقــة النهائيــة لاســراتيجية تعكــس اهتامــاً بكثــر مــن املفــات واموضوعــات والقطاعــات حيــث تــم مراجعــة
ااس ـراتيجية بالتعــاون مــع امجلــس القومــي للمــرأة لتصبــح حساســة للنــوع ااجتاعــي .كــا ركــزت عــى أهميــة التمكــن ااقتصــادي
وااجتاعــي للمــرأة والشــباب ي كافــة محــاور ااسـراتيجية .وأعطــت ااسـراتيجية أهميــة خاصــة لــذوي ااحتياجــات الخاصــة .كــا تض ّمــن
امحــور ااقتصــادي الكثــر مــن اأنشــطة ااقتصاديــة مــن منظــور مســاهمتها ي امتغـ ّـرات ااقتصاديــة الكليــة كالناتــج امحــي اإجــاي والدخــل
والتشــغيل والصــادرات وااســتثار دون إفــراد محــاور منفصلــة لهــذه اأنشــطة ،حيــث أن ااســراتيجية مثــل إطــارا ً عامــاً للتنميــة عــى
امســتوى القومــي وليــس عــى امســتوى القطاعــي .وقــد بــدأت بالفعــل الغالبيــة العظمــى مــن القطاعــات ي إعــداد اسـراتيجيات خاصــة بهــا
تتــاءم وتتواكــب الرؤيــة العامــة اس ـراتيجية التنميــة امســتدامة وتتفــق مــع أهدافهــا العامــة والفرعيــة.
والجديــر بالذكــر ،أن ااسـراتيجية قــد اقــت مشــارك ًة ودعـاً مــن ركاء التنميــة الدوليــن ،حيــث أبــدى عــدد كبــر مــن مؤسســات التمويــل
والتنميــة الدوليــة اهتامـاً كبـرا ً بإعــداد ااسـراتيجية وامشــاركة ي صياغتهــا ،كــا ســاهمت منظمــة العمــل الدوليــة ي مراجعــة محــور التنميــة
ااقتصاديــة بشــكل عــام ومــا يتعلــق بالتشــغيل والعمــل الائــق بشــكل خــاص ،وشــاركت هيئــات امعونــة اأمريكيــة واليابانيــة والبنــك الــدوي
ي ورش العمــل امختلفــة وي تقديــم امشــورة والدعــم الفنــي ،خاص ـ ًة مــا يتعلــق بالــدروس امســتفادة مــن تجــارب الــدول امختلفــة التــي
تعمــل فيهــا هــذه الهيئــات الدوليــة ،كــا تــم التواصــل مــع منظمــة اأمــم امتحــدة للمــرأة إضافــة النــوع ااجتاعــي محــاور ااس ـراتيجية
امختلفــة ،وقــدم كل مــن برنامــج اأمــم امتحــدة اإمــاي وبرنامــج اأمــم امتحــدة للتنميــة ااقتصاديــة وااجتاعيــة الدعــم الــازم لعمــل
امقاربــة بــن اأهــداف الوطنيــة واأهــداف اأمميــة للتنميــة امســتدامة.
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مراحل إعداد ااسراتيجية
مــر إعــداد ااسـراتيجية بأربعــة مراحــل أساســية ،بــدأت بامرحلــة التحضريــة (النصــف اأول مــن عــام  )2٠14والتــي تــم فيهــا تحليــل الوضــع
الحــاي ودراســة ااس ـراتيجيات الســابق إعدادهــا عــى امســتوين القومــي والقطاعــي وااس ـراتيجيات والــرؤى التــي أعدهــا امجتمــع امــدي
والقطــاع الخــاص ،وااسـراتيجيات الدوليــة ،وتحليــل التحديــدات التــي تواجــه مــر ي الوقــت الراهــن وامســتقبل ،واإطــاع عــى التحديــات
الدوليــة .ثــم تــى ذلــك مرحلــة «إعــداد التو ّجهــات الرئيســية» (النصــف الثــاي مــن عــام  )2٠14والتــي تــم فيهــا تحديــد التو ّجهــات الرئيســية
لاس ـراتيجية ،ووضــع هيكلهــا الرئيــي ،وامحــاور التــي تضمنتهــا وصياغــة الــرؤى والغايــات واأهــداف الفرعيــة للمحــاور .وخــال امرحلــة
الثالثــة (النصــف اأول مــن عــام  ،)2٠15تــم اختيــار السياســات والرامــج ذات اأولويــة ،حيــث تــم تحويــل اأهــداف الفرعيــة للمحــاور
امختلفــة إى سياســات وبرامــج ومروعــات ذات أولويــة ،والتأكــد مــن ترابــط امحــاور بعضهــا ببعــض ي إطــار متكامــل وشــامل للتنميــة
امســتدامة .كــا تــم أيض ـاً خــال هــذه امرحلــة مراجعــة مــؤرات اأداء التــي تقيــس التق ـ ّدم نحــو تحقيــق كافــة أهــداف ااس ـراتيجية،
وتحديــد امســتهدفات الكميــة لهــذه امــؤرات .أمــا امرحلــة الرابعــة «إعــداد وثيقــة ااسـراتيجية والحــوار امجتمعــي» (النصــف الثــاي مــن
عــام  ،)2٠15فقــد تــم خالهــا إعــداد وثيقــة ااسـراتيجية ومراجعتهــا مــع كافــة اأطـراف امعنيّــة ،وإعــداد خطــة للتواصــل امجتمعــي لإعــان
عــن بــدء تنفيــذ ااسـراتيجية عــى امســتوين القومــي واإقليمــي بعــد عرضهــا عــى الرمــان فــور انعقــاده وتنظيــم مؤمــر تحــت رعايــة رئيــس
الجمهوريــة ورئيــس مجلــس الــوزراء ،ومشــاركة كافــة ركاء التنميــة إعــان عــن ذلــك.

اختيار مؤرات قياس اأداء
وعنــد اختيــار مــؤرات اأداء الخاصــة بامحــاور امختلفــة روعــي فيهــا أن تكــون محــدّ دة وقابلــة للقيــاس ،ومكــن تحقيقهــا ي ضــوء امــوارد
امتاحــة والظــروف القامــة ي مــدى زمنــي محــدّ د .كــا تــم مراعــاة ثاثــة مبــادئ أساســية عنــد اختيــار مــؤرات قيــاس اأداء بحيــث تراعــي
عــدم الخلــط بــن مــؤرات قيــاس اأداء وامبــادرات امقرحــة ،ورورة وجــود ربــط منطقــي بــن مــؤرات قيــاس امُدخــات وامُخرجــات
والنتائــج لضــان تحقيــق اأهــداف ااس ـراتيجية لــكل محــور ،وإيجــاد منظومــة متابعــة أداء قامــة عــى هــذه امــؤرات .وتجــدر اإشــارة
إى أن مجموعــات العمــل امختلفــة قــد ركــزت عــى اختيــار عــدد معـ ّـن مــن مــؤرات قيــاس اأداء وتجنــب زيــادة عددهــا عــى النحــو الــذي
يصعــب معــه القيــاس والتتبــع؛ أي تــم مراعــاة أن يتوافــق عــدد امــؤرات ام ُختــارة مــع الهــدف منهــا كأداة للمتابعــة والتقييــم وقيــاس اأثــر.
وتــأي أهميــة مــؤرات اأداء مــن كونهــا تقــوم بتعريــف وتوضيــح اأهــداف والطموحــات الخاصــة بامحــور وصياغتهــا ي قالــب كمــي ،ودورهــا
ي التمكــن مــن متابعــة اأداء والوقــوف عــى مســتوى اإنجــاز وماحظــة أيــة تحديــات .كــا أنهــا تضمــن اتســاق وتوحيــد امفاهيــم لــدى
الجهــات التــي تعمــل عــى تحقيــق اأهــداف ،وتســاهم ي توجيــه الجهــود وتضافرهــا نحــو تحقيــق امســتهدفات .وتقــوم مســاعدة صنــاع
القـرار عــى بنــاء تصــور أوضــح لأوضــاع الحاليــة والتحديــات اتخــاذ اإجـراءات التصحيحيــة الازمــة .كــا تســمح مقارنــة اأداء ي مــر بــدول
أخــرى.

تحديد امستهدفات الكمية والتحديات التي قد تواجه تحققها
وقــد تــا ذلــك تنظيــم ورش عمــل لجميــع محــاور ااسـراتيجية لتحديــد مســتهدفات كميــة للمــؤرات امختلفــة .وقد بُن ّيــت هذه امســتهدفات
الكميــة عــى مجموعــة متنوعــة مــن امُدخــات التــي تضمنــت دراســات مقارنــة لتجــارب دول مشــابهة نجحــت ي تحقيــق التقــدّ م ،وتقييــم
الوضــع الحــاي ومعوقــات النمــو ،واإطــاع عــى دراســات ســابقة تــم إعدادهــا ي هــذا امجــال ،باإضافــة لاســتفادة مــن الخـرات امتنوعــة
أعضــاء فــرق العمــل ،ومراجعــة توافــق مختلــف هــذه امســتهدفات وتكاملهــا مــع بعضهــا البعــض لضــان تحقيــق اأهــداف ااسـراتيجية
امرجــوة .وفيــا يخــص تحديــد التحديــات التــي تحــول دون تحقيــق مســتهدفات كل محــور مــن امحــاور ،وتــم تنظيــم العديــد مــن ورش
العمــل امشــركة التــي تهــدف إى وضــع قامــة مختــرة بالتحديــات التــي تقــف ي ســبيل تحقيــق امســتهدفات للوصــول إى اأهــداف
ااس ـراتيجية الخاصــة بــكل محــور.
كــا تــم تصنيــف التحديــات إى ثــاث مجموعــات أساســية تتعلــق بامــوارد )مــا ي ذلــك امــوارد البريــة والطبيعيــة واماليــة( والبنيــة
اأساســية )ملموســة أو غــر ملموســة( والبيئــة التريعيــة )قوانــن أو قـرارات أو لوائــح مؤسســية لتنظيــم العاقــات بــن اأطـراف امختلفــة(.
وتــم بُعــد ذلــك تحليــل كل تحــدي وفقـاً للرامــج امتخــذة حاليـاً مواجهتــه ،وقــد تــم ااعتــاد عــى عاملــن أساســين اختيــار التحديــات التــي
تتــم مواجهتهــا مــن خــال سياســات وبرامــج ومروعــات ااسـراتيجية ،وتشــمل عامــل التأثــر والــذي يُعـ ّـر عــن مــدى تأثــر هــذه التحديــات
عــى تحقيــق اأهــداف امرجــوة ومــؤرات اأداء امســتهدفة ،ودرجــة اإلحــاح مــن حيــث العنــر الزمنــي ،والتأثــر الســلبي عــى الــرأي العــام،
والعائــد امــادي امتوقــع مــن معالجــة التحــدي ،واأثــر امضاعــف عــى امحــاور اأخــرى ،وعامــل التحكــم ويشــمل عــدد اأط ـراف امعنيــة،
والعنــار الخارجــة عــن إرادة الدولــة )مثــل ااشــراطات أو ااتفاقيــات الدوليــة( ،وامتطلبــات اماليــة معالجــة التحــدي ،وامــ ّدة الزمنيــة
امطلوبــة معالجــة التحــدي ،وامــوارد البريــة امتوفــرة ،والقــدرة التقنيــة امتاحــة.
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اختيار ماذج للرامج وامروعات
وقــد تــم تنظيــم ورش عمــل عــى مســتوى كل محــور مــن محــاور ااس ـراتيجية مــن أجــل مناقشــة واختيــار مــاذج للرامــج وامروعــات
امقــرح تنفيذهــا للتصــدي للتحديــات التــي تــم تحديدهــا .وتــى ذلــك تحضــر بطاقــات تعريــف خاصــة بهــذه الرامــج تشــمل وصــف
الرنامــج وعنــاره اأساســية وتكلفتــه امتوقعــة واإطــار الزمنــي ام ُنتظــر خالــه تنفيــذ هــذا الرنامــج .وقــد تــم تقســيم تكلفــة الرامــج إى
تكلفــة مرتفعــة )تــزداد تكلفــة التنفيــذ عــن  50مليــون جنيــه مــري( وتكلفــة متوســطة )تـراوح التكلفــة بــن  50-10مليــون جنيــه مــري(
وتكلفــة منخفضــة )تقــل التكلفــة عــن  10مليــون جنيــه مــري( .كــا تــم تحديــد إطــار زمنــي للرامــج يحــدد نقطتــي البدايــة والنهايــة لــكل
برنامــج أو مــروع مخطــط تنفيــذه بــن عامــي  2015و .2030وتــم تقســيم هــذه الرامــج إى برامــج تتعلــق بآليــات التنفيــذ وتختــص بالرامــج
وامروعــات التــي تهتــم بتطويــر اتجــاه عــام ي كل محــور مثــل إعــادة الهيكلــة أو تحديــث القوانــن والتريعــات الخاصــة بالقطــاع ،وبرامــج
تتعلــق موضوعــات بعينهــا وتختــص بقضايــا مح ـ ّددة ي كل محــور وتحتــاج إى تركيــز خــاص مثــل قضيــة الدعــم .وتــم أيض ـاً تحديــد الجهــة
الرئيســية امســؤولة عــن تنفيــذ كل عنــر مــن عنــار السياســات والرامــج وامروعــات والجهــات امشــاركة والتــي تلعــب دورا ً أيضـاً ي تنفيــذ
هــذه السياســات أو الرامــج أو امروعــات.
امحصلــة النهائيــة لــورش العمــل الخاصــة بامحــاور امختلــة مــا يزيــد عــن  33٠مــؤر ترتبــط بأهــداف ااسـراتيجية التــي يزيــد
وقــد جــاءت ّ
تجســدت فيــا يق ـ ُرب مــن 2٠٠
عددهــا عــن  5٠هدف ـاً اس ـراتيجياً ،كــا تــم وضــع آليــات واضحــة لتحقيــق هــذه اأهــداف وامــؤرات ّ
مروع ـاً وبرنامج ـاً تركــز جميعهــا عــى تحقيــق الغايــات وامســتهدفات اأساســية لاس ـراتيجية.

تحديات مويل ااسراتيجية
يتطلــب تحقيــق أهــداف اسـراتيجية التنميــة امســتدامة :رؤيــة مــر  ،2030عــى النحــو الــذي ســرد ذكــره بالتفصيــل احقـاً توفــر التمويــل
الــازم لتنفيــذ امروعــات والرامــج امختلفــة .وي هــذا اإطــار ،تســتهدف ااســراتيجية ااعتــاد عــى وســائل وأدوات مبتكــرة ومتنوعــة
ي التمويــل وي تنفيــذ امروعــات الكــرى والرامــج امســتهدفة .وتشــمل هــذه الوســائل إصــدار أدوات ماليــة جديــدة كالصكــوك لتمويــل
امروعــات التنمويــة والبنيــة اأساســية ،وتوســيع قاعــدة امســتثمرين بجــذب مزيــد مــن امســتثمرين اأفـراد وامؤسســات اماليــة غــر امرفية،
ودعــم سياســة مشــاركة القطــاع الخــاص للقطــاع الحكومــي ي مروعــات البنيــة اأساســية مــن خــال نظــام حــق اانتفــاع ،وتقديــم حوافــز
وتســهيات لتشــجيع ااســتثار اأجنبــي امبــار ،وااعتــاد عــى نظــام التنفيــذ والتشــغيل والتحويــل ،وطــرح أســهم وســندات تنمويــة طويلــة
امــدى ي الســوق امحــي والخارجــي ،وضــان ااســتفادة الفعالــة مــن امســاعدات الخارجيــة مــن امانحــن الدوليــن وتعظيــم فعاليتهــا .يضــاف
لذلــك اســتهداف تنفيــذ برنامــج إصــاح مــاي طمــوح مــن امتوقــع أن ينتــج عنــه زيــادة امــوارد اماليــة ي اموازنــة العامــة للدولــة .فبشــكل عــام
ســوف تعمــل الحكومــة جاهــد ُة عــى إيجــاد مؤسســات قويــة تكــون جديــرة بثقــة امســتثمرين ،والتأكيــد عــى كفــاءة وفعاليــة اإنفــاق العــام،
وااســتثار ي البنيــة اأساســية مــا يجعلهــا محفــز أســاي لاســتثار ،والحفــاظ عــى مســتويات آمنــة للديــن العــام .ومــا ا شــك فيــه أن دور
القطــاع الخــاص الوطنــي وامجتمــع امــدي يعــد محوريـاً وهامـاً للغايــة لتحقيــق أهــداف ااسـراتيجية حيــث تقــع عــى عاتــق القطــاع الخــاص
مســئولية تنفيــذ الجــزء اأكــر مــن امروعــات .كــا أن دور امجتمــع امــدي ا يقــل أهميــة ســواء ي تنفيــذ الرامــج وامروعــات أو ي رفــع
الوعــي أو بنــاء القــدرات أو ي امتابعــة وامراقبــة أيض ـاً .وي أغلــب اأحيــان ســيركز دور الدولــة عــى تنفيــذ دورهــا كمنظــم بشــكل أكــر
فعاليــة وي رســم السياســات ووضــع امعايــر وامتابعــة وامراقبــة وي تهيئــة امنــاخ العــام لتلعــب كل مــن مؤسســات القطــاع الخــاص وامجتمــع
امــدي الــدور امنــوط بهــا كــركاء أساســين ي مســرة التنميــة.

اإطار الحاكم لاسراتيجية
ا شــك أن تحقيــق التنميــة امســتدامة يتطلــب إقامــة نظــام ســياي دموقراطــي يحــرم مبــادئ حقــوق اإنســان ويقــوم عــى ســيادة القانــون،
يتميــز بــدور فعــال للمؤسســات التنفيذيــة كوســيلة لتنميــة الدولــة الوطنيــة وتقويــة ودعــم دور الرمــان ي التريــع والرقابــة عــى أعــال
الســلطة التنفيذيــة ،والوصــول إى مرحلــة متق ّدمــة مــن العمــل امؤســي ا ترتبــط باأشــخاص ،ولكــن ترتبــط باللوائــح والقوانــن وخطــط
العمــل ،ومــا يقتضيــه ذلــك مــن القضــاء عــى ظاهــري الواســطة وامحســوبية .كــا يتميــز هــذا النظــام الدمقراطــي ايض ـاً بإقامــة مجتمــع
مــدي فعــال ،ودعــم الامركزيــة ومكــن امجتمــع امحــي ي ُصنــع واتخــاذ القـرار والتخفيــف مــن العــبء عــن اإدارات ي الحكومــة امركزيــة
وزيــادة فــرص امشــاركة السياســية ي امجتمــع ،ودعــم ومكــن اأح ـزاب السياســية وحريــات العمــل العــام والحريــات السياســية باعتبارهــا
ضانــة للدموقراطيــة ،وتفعيــل قــدرة النظــام الســياي ومؤسســاته عــى التفاعــل اإيجــاي ومواكبــة التط ـ ّورات العاميــة ،وتأســيس مجتمــع
ح ـ ّر تع ـ ّددي ومكــن الشــباب وامــرأة ،ومكافحــة اإرهــاب ،وتحقيــق العدالــة الناجــزة.

12

كــا أن تحقيــق التنميــة امســتدامة يتطلــب إيــاء إهتامــاً خاصــاً بالحفــاظ عــى اأمــن القومــي وتبنــي سياســة خارجيــة نشــطة وفعالــة
ومتوازنــة .ومــن هــذا امنطلــق ،أعطــت ااس ـراتيجية اهتام ـاً خاص ـاً للسياســة الخارجيــة واأمــن القومــي ،حيــث وضعــت هدف ـاً عام ـاً ي هــذا
الشــأن يتمثــل ي
أن تكــون مصــر بحلــول عــام  2030دولــة عربيــة ،مســتقلة ،ذات ســيادة ،تتبنــى سياســة خارجيــة
وفعالــة ومتوازنــة ،للحفــاظ علــى أمنهــا القومــي بمــا فــي ذلــك ســامة ووحــدة
نشــطة
ّ
أراضيهــا ،وأمــن حدودهــا ،ورخــاء شــعبها ،واســتقال قرارهــا ،وتعمــل علــى تحقيــق مصالحهــا
ااســتراتيجية دوليــً وإقليميــً ،كمــا تحتــرم التزاماتهــا الدوليــة ،والقانــون الدولــي.

وينــدرج تحــت هــذا الهــدف العــام أهداف ـاً قصــرة اأجــل ) (2018-2016تتمثــل ي تأمــن اســتمرار حصــة مــر الحاليــة ي ميــاه النيــل كحــد
أدى ،وتأمــن الدعمــن اإقليمــي والــدوي لجهــود مكافحــة اإرهــاب ،وإكتســاب مكانــة إقليميــة ي التفاعــات ااسـراتيجية الجاريــة ي ســاحات
الجــوار ااسـراتيجي غــر امبــار والتــي تشــمل حــوض النيــل والقــرن اأفريقــي والســاحل والصحـراء وامــرق وامغــرب العــري ،وإعــادة التــوازن
للعاقــات امريــة مــع القــوى الكــرى والصاعــدة .أمــا أهــداف اأجــل امتوســط ) (2020-2018فتشــمل ترتيــب أوضــاع الجــوار امبــار ،واكتســاب
مقومــات التحــرك الفاعــل ي مجمــل التفاعــات ااسـراتيجية ي الــرق اأوســط ،وااضطــاع بــدور محــوري ي جهــود التنميــة وبنــاء الســام ي
أفريقيــا ،وتكثيــف الجهــود لتضييــق الخنــاق عــى اإرهــاب لتجفيــف منابعــه ،والعمــل عــى الوصــول مــر إى مكانــة القــوة اإقليميــة عــى
مســتوى الــرق اأوســط وأفريقيــا ومكانــة القــوة البازغــة عــى امســتوى الــدوي.

ثاث مراحل رئيسية لتحقيق هذه اأهداف
ي ضــوء حساســية الظــرف الســياى الراهــن ،وحالــة الح ـراك الســياى التــى يشــهدها امجتمــع الــدوى بشــكل عــام ،ومنطقــة الــرق اأوســط
بشــكل خــاص ،أكــدت ااسـراتيجية عــى أن هــذه اأهــداف مكــن أن ت ُشـكِل سياســة مــر الخارجيــة خــال الســنوات الخمســة عــر القادمــة،
ومكــن تحقيقهــا مــن خــال ثاثــة مراحــل أساســية .تكتســب امرحلــة اأوى «مرحلــة اعــادة سياســة مــر الخارجيــة إى حالتهــا الطبيعيــة»
أهميتهــا وخصوصيتهــا مــن واقــع مــا شــهدته مــر مــن متغـ ّـرات سياســية متاحقــة خــال اأعــوام اماضيــة ) ،(2015 – 2011خاصـ ًة قيــام ثورتــن
شــعبيتن ،اأمــر الــذى ترتــب عليــه انشــغال مــر برتيــب أوضاعهــا الداخليــة .ومــن ثــم ،فــإن هــذه امرحلــة تســتوجب تحقيــق مجموعــة مــن
اأهــداف تتلخــص ي حايــة كيــان الدولــة امريــة والحفــاظ عليــه مــن التهديــدات اإرهابيــة التــي تتعـ ّرض لهــا امنطقــة ،بــل والعــام بــأره،
واحتــواء أيــة تهديــدات ناشــئة عــن حالــة التفتــت التــى تشــهدها دول الجــوار ،وإدارة العاقــات امريــة الخليجيــة بشــكل مؤســي يســمح
بتحقيــق أقــى فائــدة مــن هــذه العاقــة .كــا تركــز هــذه امرحلــة عــى إعــادة التوزيــع الدموغ ـراي ي مــر مــا يســمح بتوطــن الســكان ي
امناطــق ااس ـراتيجية التــي أصبحــت مهــددة أمني ـاً )الصح ـراء الغربيــة – ســيناء  -الجــزء الجنــوى( ومحــل اســتغال مــن قبــل بعــض الــدول
لتهريــب الســاح وامخــدرات بهــدف زعزعــة أمــن واســتقرار الدولــة امريــة فض ـاً عــن بعــض امحــاوات الغربيــة لتغذيــة دعــاوى اانفصــال
والتمســك بــأن تكــون مــر فاعـاً أساســياً ي أيــة مبــادرات دوليــة وإقليميــة ي هــذا
)النوبــة( ،والتعامــل امبــار مــع قضيــة مكافحــة اإرهــاب
ّ
الشــأن ،وإعــادة بنــاء القــوة الذاتيــة مــر وتوظيفهــا لتحقيــق مصالــح مــر ،وحايــة امريــن ي الخــارج ورعايــة مصالحهــم وااســتفادة مــن
خراتهــم.
وتــأي امرحلــة الثانيــة «مرحلــة التعــاى» كمرحلــة احقــة للمرحلــة اأوى ،وبقــدر مــا ُمكــن أن تحققــه مــر مــن نجــاح نوعــي ي تحقيــق أهــداف
امرحلــة اأوى ،فــإن ذلــك النجــاح ســوف يســهم ي اســتعادة السياســة الخارجيــة مــر لعافيتهــا وقوتهــا ،ومكنهــا مــن اتخــاذ زمــام امبــادرة
والقــدرة عــى التحــرك النشــط دولي ـاً وي محيطهــا اإقليمــي .وي هــذا الصــدد ،تؤكــد ااس ـراتيجية عــى أن هــذه امرحلــة تتطلــب الكثــر مــن
امهــارات الدبلوماســية ،والسياســات ،وامبــادرات لتحقيــق اأهــداف امطلوبــة والتــي مــن أهمهــا تحقيــق التــوازن ااسـراتيجي ي الــرق اأوســط
مــن خــال منظــور جديــد لأمــن اإقليمــي ،وجعــل مــر محــور اارتــكاز اإقليمــي ي الــرق اأوســط ،وإعــادة تحديــد مفهــوم العاقــة مــع
الغــرب ،والعمــل عــى إدارة هــذه العاقــة وفــق رؤيــة جديــدة تُع ـ ّزز مفهــوم تحقيــق امصالــح امشــركة ،وااح ـرام امتبــادل ،وتعزيــز مفهــوم
الـراكات ااسـراتيجية مــع امنظــات اأمنيــة وااسـراتيجية )منظمــة اأمــن والتعــاون ي أوروبــا ،وحلــف شــال اأطلنطــي ،ومنظمــة شــنغهاي(،
واســتخدام القــوة الناعمــة مــر للمســاهمة ي تحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة ،والتفاعــل اإيجــاي وامنظــم مــع منظــات امجتمــع امــدي
مــا يســمح بتحقيــق مصالــح مــر الخارجيــة.
أمــا امرحلــة الثالثــة «مرحلــة التقــدّ م» فتُعــد نتاجـاً للمرحلتــن اأوى والثانيــة ،ويعتمــد نجــاح مــر ي تحقيــق أهــداف هــذه امرحلــة عــى مــدى
القــدرة ي تنفيــذ أهــداف امرحلتــن الســابقتن .وتكمــن أهــداف هــذه امرحلــة ي تب ّنــي سياســة للتحـ ّرك ي امجــال الحيــوي مــر ،وااســتفادة
مــن امزايــا النســبية لسياســة مــر الخارجيــة بأســلوب يســمح لهــا بطــرح مبــادرات سياســية تــؤدى إى ِحـراك ســياي دوي وإقليمــي ،وااضطــاع
بــدور قيــادي ي مواجهــة اإرهــاب ،والتحـ ّرك ي إطــار أن مــر قــوة أفريقيــة ودولــة محوريــة ي إدارة العاقــات ااسـراتيجية بالقــوى الكــرى.
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كــا ح ـ ّددت ااس ـراتيجية بعــض التحديــات التــي تواجــه السياســة الخارجيــة واأمــن القومــي ،منهــا تحديــات تتعلــق باموقــف الداخــي،
وتشــمل اإنفــات اأمنــي )اإرهــاب ومشــكلة امــرور وأمــن امواطنــن( ،واأمــن الغــذاي )التعـ ّدي عــى اأراي الزراعيــة ،واســتراد  ٪60مــن
اســتهاك القمــح ،وانخفــاض اإنتــاج الزراعــي والحيــواي( ،واأمــن امــاي )انخفــاض نصيــب الفــرد ،وعــدم توفــر اميــاه لزيــادة الرقعــة الزراعيــة،
وعــدم التنســيق مــع دول حــوض النيــل عنــد بنــاء الســدود( .كــا تشــمل هــذه التحديــات تراجــع النمــو ااقتصــادي ورورة رفــع مســتوى
معيشــة امواطــن وتحقيــق قفـزات اقتصاديــة والتأســيس للعدالــة ااجتاعيــة التــي تحقــق مطالــب ثــوري الشــعب امــري ي  25ينايــر و30
يونيــو واللتــن أكدتــا كذلــك عــى رورة إعــادة تفعيــل دور مــر اإقليمــي واســتعادة مكانتهــا الدوليــة أخــذا ً ي اإعتبــار الرابــط الوثيــق
بــن السياســة الداخليــة والسياســة الخارجيــة والــذي يجعــل السياســة الخارجيــة مثابــة انعــكاس أمــن لأوضــاع الداخليــة .أمــا التحديــات
التــي تتعلــق باموقــف الخارجــي فتشــمل عــدم ااســتقرار لــدول الجــوار ،والعمليــات اإرهابيــة مــن الفاعلــن غــر الــدول ،واإرهــاب الــدوي،
وعمليــات تهريــب اأســلحة عــر الحــدود ،والتدخــل اإيـراي والــري ي الشــئون الداخليــة ،وبنــاء ســد النهضــة ،واموقــف مــن القــوى الدوليــة
واإقليميــة الفاعلــة.
وتؤكــد ااسـراتيجية عــى أن ُمعطيــات الواقــع الــدوي واإقليمــي امحيــط بامصالــح امريــة تســتوجب أن تتبلــور عقيــدة السياســة الخارجيــة
امريــة حــول عــدد مــن ااعتبــارات الرئيســية ،ومنهــا الرابــط الوثيــق بــن السياســة الخارجيــة وامــروع الوطنــي للتحديــث والتطــور وإعــادة
البنــاء وإعــاء قيمــة امصالــح الوطنيــة ي رســم وتنفيــذ السياســة الخارجيــة ،واعتــاد ال ـراكات ااس ـراتيجية اإقليميــة والدوليــة كمحــاور
ارتــكاز لتحقيــق امصالــح امريــة .وتؤكــد ااسـراتيجية عــى أنــه بالرغــم مــا مثلــه ُمجمــل بعــض التهديــدات وامخاطــر مــن تحديــات أمــام
صانــع الق ـرار امــري ،إا أنــه ا مكــن تجاهــل حقيقــة أن هــذه البيئــة منــح مــر مســاحة للحركــة تجعلهــا قــادرة عــى تقديــم نفســها
كنمــوذج ســياي يرتكــز عــى مقومــات الدولــة الدموقراطيــة الحديثــة.

برامج فاعلة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية واأمن القومي
ومــن أجــل مكــن مــر مــن التعاطــي مــع هــذه التحديــات ،وضعــت ااسـراتيجية بعــض الرامــج الفاعلــة ومنهــا العمــل عــى وضــع نظريــة
جديــدة لأمــن القومــي امــري مواجهــة التهديــدات العاميــة الجديــدة للتمكــن مــن تحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة مــر .تقــوم مــر
بتطويــر سياســتها ي ضــوء تغـ ّـر البيئــة السياســية الدوليــة واإقليميــة .وتتب ّنــي دبلوماســية اقتصاديــة وتوظــف آليــة تعــاون بــن دول الجنــوب
لخدمــة أهــداف التنميــة ااقتصاديــة ،والتفاعــل اإيجــاي وامنظّــم مــع منظــات امجتمــع امــدي مــا يســمح بتحقيــق مصالحهــا الخارجيــة.
وتشــمل الرامــج أيض ـاً التحــرك ي إطــار أن تكــون مــر قــوة أفريقيــة وتعميــق التعــاون مــع الــدول اأفريقيــة ثقافي ـاً واقتصادي ـاً وسياســياً،
ومــع مجلــس التعــاون الخليجــي .تتضمــن هــذه الرامــج اســتحداث ركات وطنيــة وجهــات بحثيــة وأكادميــة للتقنيّــات اأمنيــة ،ومنظومــة
تقنيــة فاعلــة لــكل جهــاز أمنــي ،وبنــاء محــاور ارتــكاز مؤثــرة خارجيـاً )الصــن ي آســيا – روســيا ي رق أوروبــا – بريطانيــا وفرنســا ي غــرب
أوروبــا – الســعودية واإمــارات ي الخليــج – الرازيــل واأرجنتــن ي أمريــكا الاتينيــة( .كــا تركــز أيضـاً عــي اتخــاذ اإجـراءات الازمــة للتنبــؤ
ودرء امخاطــر وإدارة اأزمــات والكــوارث الطبيعيــة بشــكل وقــاي وف ّعــال مــن خــال إنشــاء جهــة تتــوي إدارة الكــوارث وغــرف عمليــات عاليــة
التجهيــز وتطويــر الخطــة القوميــة إدارة الطــوارئ واأزمــات وبنــاء قاعــدة بيانــات قوميــة للمرافــق الحيويــة.
وتتنــاول ااس ـراتيجية ي هــذا الشــأن رؤيــة الدبلوماســية امريــة وسياســاتها التــي تســعى لتحقيقهــا ي نطــاق الــدول العربيــة واأفريقيــة
واأوروبيــة واأمريكيــة وكذلــك اأســيوية ســوا ًء كان ذلــك عــى امســارات الثنائيــة أو ي اإطــار متعــدد اأطـراف .ففــي النطــاق العــري تركــز
ااس ـراتيجية عــى العمــل عــى ضــان أمــن واســتقرار منطقــة الخليــج العــري وكذلــك تأمــن البحــر اأحمــر ومضيــق بــاب امنــدب لضــان
عــدم تعـ ّرض ممـرات التجــارة الدوليــة ي امنطقــة لخطــر اإرهــاب ،والتنســيق مــع دول الخليــج لزيــادة حجــم اإســتثارات ،وتشــجيع الســياحة
الخليجيــة ،وتدعيــم العاقــات الثنائيــة بــن مــر ودول امغــرب العــري ،كــا أن منطقــة امــرق العــري )اأردن ،وســوريا ،ولبنــان ،والعـراق(
تُعــد ذات أهميــة اسـراتيجية منظومــة اأمــن القومــي باعتبارهــا الب ّوابــة الرقيــة لأمــة العربيــة.
أمــا بالنســبة لــدول الجــوار ،فتحتــل هــذه الــدول أهميــة بالغــة ي أولويــات السياســة الخارجيــة امريــة ارتباطهــا امبــار باأمــن القومــي
وتأثــر التط ـ ّورات اأمنيــة والسياســية وااقتصاديــة وااجتاعيــة ي هــذه الــدول عــى اأوضــاع الداخليــة .لــذا ،فــإن ااس ـراتيجية تســتهدف
تأمــن الحــدود امريــة ،وحصــار التنظيــات اإرهابيــة ،ودعــم ااســتقرار الســياي وااقتصــادي وااجتاعــي ووحــدة وســامة أراي دول
الجــوار ،والحفــاظ عــى مصالــح مــر الحيويــة وأهمهــا اأمــن امــاي مــع كل مــن الســودان وجنــوب الســودان ،وتنميــة التعــاون ااقتصــادي
مــع دول الجــوار ،وتوظيــف القــوة الناعمــة مــر ي محاربــة الفكــر امتطــرف ي هــذه الــدول.
وفيــا يخــص املفــات اأفريقيــة ،فتمثــل أهميــة خاصــة اس ـراتيجية التنميــة امســتدامة بشــكل عــام وللسياســة الخارجيــة امريــة بشــكل
خــاص ،وذلــك ي ضــوء انتــاء مــر لهــذه القــارة ووجــود الكثــر مــن املفــات الشــائكة بهــا .اأمــر الــذي يُحتــم رورة التعامــل معهــا بحــرص
شــديد مــا يُحافــظ عــى امصالــح امريــة ،وتشــمل خطــة التحـ ّرك ي هــذه املفــات مــا يتعلــق ميــاه النيــل ،وتوطيــد العاقــات مــع دول حــوض
النيــل ،ومــع دول القــرن اأفريقــي ،ومــع دول وســط وغــرب أفريقيــا ،ومــع دول الجنــوب والــرق اأفريقــي ،ومــع ااتحــاد اأفريقــي بشــكلٍ
عــام.
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وتنظــر ااس ـراتيجية لــدول ااتحــاد اأوروي بصفتــه الريــك التجــاري وااقتصــادي اأول مــر والســوق اأكــر للصــادرات ،ومصــدر هــام
لنقــل التكنولوجيــا وامعرفــة ،وللســياحة ،وريــك تنمــوي أســاي ،باإضافــة إى كونــه اعــب تجــاري وســياي محــوري عــى مســتوى الــرق
اأوســط والعــام.
وبالنســبة لعاقــات مــر مــع الوايــات امتحــدة اأمريكيــة ،فتؤكــد ااسـراتيجية عــى وجــود عاقــات اسـراتيجية بــن البلديــن اســتمرت عــى
مــدى العقــود اأربعــة اماضيــة ،وتســتهدف ااس ـراتيجية تعزيــز التعــاون الثنــاي ي امجــال ااقتصــادي وااســتثاري والعســكري ،والتعــاون
الثنــاي الوثيــق مــن أجــل تحقيــق ااســتقرار ي منطقــة الــرق اأوســط .كــا تســتهدف ااس ـراتيجية ااســتفادة مــن تعلــق شــعوب القــارة
الاتينيــة بالحضــارة امريــة لنــر اللغــة العربيــة وفتــح أقســام لتدريــس علــم امريــات ببعــض الجامعــات وتعزيــز دور اأزهــر وامراكــز
اإســامية ي القــارة الاتينيــة ،كــا تتطلــع لتعزيــز العاقــات وأوجــه التعــاون معهــا عــى كافــة اأصعــدة .أمــا عــى النطــاق اأســيوي ،فيمثــل
تو ّجــه السياســة الخارجيــة امريــة نحــو تعزيــز الراكــة مــع اأقطــاب اآســيوية ي قــارة آســيا أهميــة متزايــدة ،وتســعى ااسـراتيجية للمــي
قدمـاً ي مســار توقيــع إعانــات لتأســيس عاقــة اسـراتيجية توفّــر إطــارا ً مؤسســياً للتعــاون الســياي وااقتصــادي والفنــي مــع الــدول اآســيوية.
وتؤكــد ااسـراتيجية عــى أهميــة ملــف اأمــن امــاي وتعــده مــن أهــم املفــات ،حيــث يعتمــد جــزء كبــر مــن اأمــن القومــي امــري عــى
اســتمرار تدفــق ميــاه النيــل بالصــورة التــي تــم ااتفــاق عليهــا بــن مــر ودول حــوض النيــل منــذ عــام  1٩02حتــى منتصــف الخمســينات،
حيــث تــم ااتفــاق عــى أا يقــل نصيــب مــر عــن  55.5مليــار مــر مكعــب ســنوياً .وتواجــه مــر بعــض التحديــات الناجمــة عــن بــدء أثيوبيــا
بالفعــل ي بنــاء ســد النهضــة .وتهــدف مــر مــن خــال امباحثــات مــع الــركاء امعنيــن الحفــاظ عــى حصتهــا مــن ميــاه النهــر دون مســاس.
وقــد وضعــت الحكومــة خطــة للتحــرك ي هــذا الشــأن تشــمل مواصلــة جهــود تنفيــذ توصيــات لجنــة الخ ـراء الدوليــن بشــأن آثــار مــروع
ســد النهضــة عــى دولتــي امصــب مــع وضــع الضانــات وامســارات البديلــة التــي تحقــق الحفــاظ عــى مصالــح مــر امائيــة بالتــوازي ،وتطويــر
التعــاون ي مجــال إدارة امــوارد امائيــة مــع دول حــوض النيــل بهــدف تعزيــز التواجــد امــري ي هــذه الــدول ،والدفــع ي إتجــاه التعــاون
إجتــذاب الفاقــد امــاي بغــرض الحفــاظ عــى اأمــن امــاي امــري ،والتشــديد عــى أهميــة اســتيفاء امتطلبــات امريــة فيــا يتعلــق بااتفاقيــة
اإطاريــة للتعــاون ي حــوض النيــل ومواصلــة التشــاور مــع دول الحــوض بشــأن ســبل تجــاوز هــذه العقبــة ،واســتمرار متابعــة وضعيــة اإتفاقيــة
اإطاريــة لــدول حــول النيــل والتحــرك بهــدف اســتيفاء امتطلبــات امريــة الخاصــة باإتفاقيــة وحــث دول الحــوض عــى تبنــي إطــار أكــر
شــمولية يتيــح مراعــاة مصالــح جميــع اأطـراف .كــا تســتهدف ااسـراتيجية تطويــر عاقــات مــر مــع دول حــوض النيــل مــن خــال متابعــة
تنفيــذ امبــادرة امريــة لتنميــة دول حــوض النيــل مــع الركيــز عــى القطاعــات ذات اأولويــة مــر)إدارة امــوارد امائيــة( وكــذا لــدول الحــوض
)الصحــة والطاقــة والزراعــة( ،وتعزيــز التنســيق القائــم مــع الجهــات الوطنيــة لتحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة امريــة ي دول الحــوض.
كــا وضعــت ااســراتيجية بعــض الرامــج وامروعــات لتمكــن الدولــة مــن إدارة فعالــة ملــف اميــاه ،ومنهــا إصــاح الخلــل امؤســي
والتريعــي ي منظومــة إدارة امــوارد امائيــة بالدولــة عــن طريــق إعــادة تعريــف أدوار الجهــات الحاكمــة للقطــاع ورفــع كفاءتــه اإداريــة
باإضافــة إى صياغــة التريعــات الازمــة ،والتوســع ي إنشــاء البنيــة اأساســية الازمــة لتحقيــق اســتدامة منظومــة اميــاه ،وإصــاح السياســة
اماليــة واســتخدام اأدوات ااقتصاديــة لتغيــر الســلوك نحــو أمــاط إنتــاج واســتهاك أكــر اســتدامة للمــوارد امائيــة.
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