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    املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة    معليةمعليةمعليةمعلية    تقيميتقيميتقيميتقيمي

 

قامـت املبـادرة  ٢٠٠٩سـنوات عىل ٕاطالقها يف  ٣مبناسـبة انهتاء معلية املراجعة بعد مرور 
 حتقـق مـدى املراجعـة لقيـاسMٕجـراء تقيـمي لعمليـة " ٕارادة"املرصية ٕالصـالح منـاخ أالعـامل 

 التقيـمي ومت. عامـة بصفة املبادرة ٔاهداف حتقيق يف املراجعة مسامهة ومدى املراجعة ٔاهداف
، وتضـمن التقيـمي )و`ســتدامة الفاعليـة، الكفـاءة، أالمهيـة،( يه معـايري ٔاربعـة خـالل مـن

ؤامه إالجنازات املتحققة حتليل دقيق لعملية املراجعة املرحf والتحدdت اليت واbهتا املبادرة 
  .ؤاخريًا اqروس املسـتفادة لك ذn عىل مسـتوى الوحدة املركزية والوحدات الوزارية

  :وقد ٔاسفر التقيمي عن مجموعة من النتاجئ ؤامهها

 من حيث التحدdت الـيت واbـت املبـادرة ميكـن إالشـارة ٕاىل ٔامههـا مثـل حداثـة •
 املبـادرة خالل من مرص يف) Better Regulation( أالفضل الترشيعات جتربة

 ودور املراجعـة مسـار يكن ونتيجة �n مل" ٕارادة" أالعامل مناخ ٕالصالح املرصية
  .بشلك اكف واحضاً  طرف لك ومسـئوليات

 

 
        """"ٕارادةٕارادةٕارادةٕارادة""""املرصية ٕالصالح مناخ أالعامل املرصية ٕالصالح مناخ أالعامل املرصية ٕالصالح مناخ أالعامل املرصية ٕالصالح مناخ أالعامل     املبادرةاملبادرةاملبادرةاملبادرة    ٔاخبارٔاخبارٔاخبارٔاخبار

 ٢٠١٢ بريلأ  ،٤، عدد ٤ جم�

 هذا العدد داخل

  املراجعة معلية تقيمي تقرير  ١١١١

 يف أالثـــر تقيــمي دراســـة مــن تنهتـــي ٕارادة  ٣٣٣٣
  املالحية الواك� موضوع

 حاميــــة وbــــاز" ٕارادة" بــــني التعــــاون        ٣٣٣٣
  املسـهت�

 التعاون منظمة دراسة يف" ٕارادة" مشاركة        ٤٤٤٤
 حــــول) OECD( والتمنيــــة `قتصــــادي

  التنظميي إالصالح

ـــــع عـــــىل إالجرائيـــــة املبـــــادرة ٔاد�        ٤٤٤٤  املوق
  `لكرتوين

 تقيـمي عىل املبادرة ٔاعضاء تدريب اسـتكامل        ٥٥٥٥
  أالثر

  `لكرتوين املوقع تطوير        ٥٥٥٥

ـــة ريعاتـالتشـــ        ٦٦٦٦ ـــاملي حتـــد: ا�كي  لصـــانع ع
  القرار؟

  مرص يف القويم املسـتوى عىل التخطيط        ١٢١٢١٢١٢

  جممتع املبادرة لقاء        ١٦١٦١٦١٦

  الترشيعات ٔاحدث  ١٦١٦١٦١٦

 طارإ فعال من خالل  ٔاعامل مناخ

 فضلأ ترشيعي 
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 معرفـة وجـود وعـدم الترشـيعية البنيـة وتنـوع بتعقد تتعلق التحدdت بعض عىل املراجعة بر°مج تطوير كذn انطوى
 ٕاتبـاع ٔاو املعلومـات تـداول يف املشـاركة عىل تشجع ال اليت إالداري اجلهاز ثقافة  املراجعة، مهنجية لتحديد اكفية فنية

 بسـبب ســنوات ٣ مدار عىل بناؤها مت اليت كوادرها من العديد املبادرة كام فقدت .الوزارات لك عرب موحدة مهنجية
 .يناير ٢٥ ثورة ٔاعقاب يف املالية املوارد اخنفاض

 غري إالدارية أالعباء ٕازا� املراجعة خالل من املبادرة ومن حيث النتاجئ ميكن إالشارة ٕاىل بعضها واملمتثل يف اسـتطاعة •
 العامة اخلزانة عىل التأثري دون خاصة بصفة واملستمثرين عامة بصفة املواطنني اكهل عن احلكومية لٕالجراءات املربرة
) Standard Cost Model( املعيارية التاكليف حساب لنظام وفقاً  – إالجراءات تبسـيط طريق عن ل�و�
 ٩ حبوايل يُقدر أالعامل Çمتع وفر وحتقيق –) OECD( والتمنية `قتصادي التعاون منظمة ب�ان تسـتخدمه ا�ي
 جنيه مليون ٦٨ حوايل يبلغ وفر ٕاىل تنفيذها يؤدي اليت التوصيات بعض املبادرة ٔاصدرت كام سـنوdً، جنيه مليون

 يف `قتصادية الترشيعية البنية وفهم حتليل عىل املبادرة هبا قامت اليت املنظمة املراجعة سـنوdً، كام سامهت معلية
 املشاركة الوزارات معل تنظم واليت أالعامل مبناخ املتعلقة الترشيعية لٔالدوات الشامل احلرص خالل من وذn. مرص

 معاجلة املبادرة حاولت هذا التحليل عىل وبناء .ذn قبل متاحاً  يكن مل ا�ي أالمر موضوعات ٕاىل وتصنيفها Mملبادرة
 .الترشيعية البنية يف القصور أوجه بعض

 البنية ٕالدارة نظام بناء يف املراجعة معلية ٔامهها ٕاسهامكام ٔاسفر التقرير عن مجموعة من اqروس املسـتفادة اكن  •
 حتقيق املبادرة اسـتطاعت وقد املعنية، أالطراف مع Mلتشاور القامئة الرشيعية أالدوات تنقية خالل من الترشيعية

nتطبيق املبادرة سـيايس وفين، واسـتطاعت: ٔاساسـيني حمورين عىل العمل طريق عن ذ nولية املامرسات كذqا 
 .املرصي الواقع مع لتتالءم تطويعها بعد) Better Regulation( أالفضل الترشيعات جمال يف

 ؤامهيهتا وأهدافها Mملبادرة التوعية عىل العمل تكثيف ؤاخري فقد خرج التقرير مبجموعة من التوصيات مثل رضورة •
 تطوير يف `سـمترار ٔاوىص التقرير بأمهيةوفÙ يتعلق Mلوحدة املركزية فقد  عامة بصفة اÇمتع ويف الوزارات داخل
كيان  تكون ٔان الوزارية الوحدة عىل كام ينبغي. املراجعة لعملية املزتايدة `حتياجات لتلبية للمبادرة املعلوماتية البنية

 من رسالهتا ملساعدهتا عىل حتقيق الوزارة يف اàتلفة واجلهات إالدارات qمع وتسعى الوزارة داخل منفتح متفاعل
 .ؤامهيته معلها يف الثقة بناء خالل

عىل مدار ثالث " ٕارادة"وقد ٔاشاد بعض خرباء إالصالح الترشيعي اqوليني بعملية املراجعة الشامf اليت قامت هبا 
  .سـنوات

  :عىل املوقع `لكرتوين للمبادرة) الاكمل ٔاو املوجز(ميكنمك إالطالع عىل نسخة من تقرير تقيمي معلية املراجعة 
http://www.errada.gov.eg/index.php?op=library 
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  التشاور يف موضوع الواك� املالحية

        املالحيةاملالحيةاملالحيةاملالحية    الواك�الواك�الواك�الواك�    موضوعموضوعموضوعموضوع    يفيفيفيف    أالثرأالثرأالثرأالثر    تقيميتقيميتقيميتقيمي    دراسةدراسةدراسةدراسة    منمنمنمن    تنهتـيتنهتـيتنهتـيتنهتـي    ٕارادةٕارادةٕارادةٕارادة

 دراسـة مـن Mالنهتاء" ٕارادة" أالعامل مناخ ٕالصالح املرصية املبادرة قامت
 بتلكيـف بـه العمـل بـدأ  وا�ي املالحيـة الواك� مبوضوع اخلاصة أالثر تقيمي
 البحـري النقـل قطـاع لتمنيـة اqو� سعي ٕاطار يف النقل وزير السـيد من

 للتجـارة Mلنســبة احليـوي القطـاع هـذا ٔالمهيـة نظـراً  بـه املتعلقة وأالنشطة
  .ةاخلارجي

 نشـاط تنظـمي يف املشـلكة ٔان ظهـر املبـادرة هبا قامت اليت ل�راسة ووفقاً 
 النشاط ملامرسة اخلاص للقطاع الباب فتح بعد – النشاط هذا يف العامf الرشاكت عدد يف زdدة يف تمتثل املالحية الواك�
 مبســتوى `رتقـاء من بدالً  أالسعار عىل املنافسة يف تناحرها ٕاىل ذn ٔادى وقد ،١٩٩٨ لسـنة ١ قانون تعديل عىل بناء

 ٔاجنبيـة رشاكت متلكهـا املرصـية املواì عيل ترتدد اليت املالحية اخلطوط من% ٩٥ من ٔاكرث ٔان عىل عالوة اخلدمة، جودة
 يف ذn تسبب وقد. السوق عيل الرشاكت ت� سـيطرة عليه ترتب مما فرعي كنشاط املالحية الواك� نشاط ميارس بعضها
  .١٩٩٨ عام حىت الوحيد اخلدمة مقدم اكنت ٔان بعد احلكومية املالحية الواك� لرشاكت مسـمترة خسارة

 وبصـورة وفعاليـة كفـاءة ٔاكـرث بشـلك السـوق تنظمي ٕاىل مجيعها تسعى البدائل من مجموعة اقرتاح عن اqراسة ٔاسفرت وقد
 البحري النقل بقطاع و`رتقاء اqو� عائدات تعظمي مع النشاط يف املشرتكة أالطراف مجيع حقوق عىل احلفاظ ٕاىل تؤدي
  .عام بشلك

 لتنفيــذ املــثىل الصــيغة ٕاىل للتوصــل املعنيــني عــىل اqراســة نتــاجئ عــرض ٕاىل احلــايل الوقــت يف املبــادرة تســعي عليــه وبنــاء
 .املقرتحة التوصيات

        وbاز حامية املسـهت�وbاز حامية املسـهت�وbاز حامية املسـهت�وbاز حامية املسـهت�" " " " ٕارادةٕارادةٕارادةٕارادة""""التعاون بني التعاون بني التعاون بني التعاون بني 

عىل التعاون مع أالbزة احلكومية لتحسـني منـاخ أالعـامل مـن ٔاجـل " ٕارادة"حترص املبادرة املرصية ٕالصالح مناخ أالعامل 
تشجيع `ستöر مع احلفاظ عىل حقوق املـواطن مـن خـالل تـوفري بيئـة ترشـيعية 

   .تقوم عىل ٔاساس من الوضوح والعدا� –أفضل 

ي للمبــادرة Mملــدير التنفيــذي جلهــاز حاميــة ويف هــذا إالطــار التقــى اجلهــاز التنفيــذ
  .واجلهاز" ٕارادة"ٔامحد مسري لبحث سـبل التعاون بني / أالسـتاذ –املسـهت� 

التأكد من منظومة أالدوات الترشـيعية اخلاصـة حباميـة املســهت� : أوحضت املناقشات ٕاماكنية التعاون يف عدة جماالت مثل
تـ� أالدوات وٕاصـدار توصـيات بشـأهنا بغـرض تعزيـز حاميـة املســهت�،  عىل السجل `لكرتوين للترشيعات، ومراجعـة

  .ودراسة تقيمي أالثر يف موضوعات ختص حامية املسـهت�

  .وجاري ٕاعداد خطة معل لتنفيذ ت� املهام
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حــول إالصــالح حــول إالصــالح حــول إالصــالح حــول إالصــالح     )OECD(يف دراســة منظمــة التعــاون `قتصــادي والتمنيــة يف دراســة منظمــة التعــاون `قتصــادي والتمنيــة يف دراســة منظمــة التعــاون `قتصــادي والتمنيــة يف دراســة منظمــة التعــاون `قتصــادي والتمنيــة " " " " ٕارادةٕارادةٕارادةٕارادة""""مشــاركة مشــاركة مشــاركة مشــاركة 
        التنظمييالتنظمييالتنظمييالتنظميي

 شـامل يف الرشــيدة إالدارة للمشاركة يف دراسـة يقـوم هبـا بـر°مجدعوة " ٕارادة"تلقت 
ـــا ـــط رقـوالشـــ أفريقي  Middle East and North Africa( أالوس

Governance Programme( التعـاون  مبنظمـة التنظميـي إالصـالح لقطـاع التابع
رق ـلتقيــمي bــود إالصــالح التنظميــي يف منطقــة الشــ )OECD(`قتصــادي والتمنيــة 

 إالصـالح جمال يف احملقق وشامل ٔافريقيا، وتركز اqراسة Mٔالخص عىل التقدمأالوسط 
 هنجيـةم  حـول اســتبيان اســ�رة ملئ خالل من" ٕارادة"وتشارك  .املنطقة يف التنظميي
 ريعاتـالتشــ Mٕصــالح يتعلــق فــÙ معلهــا يف املبــادرة تتبناهــا الــيت التنظميــي إالصــالح
   .`قتصادية

 الالزمـة أالدوات وتنفيـذ التنظميـي إالصالح مبادئ تبين يف اجليدة املامرسات وتلخيص وحتليل حتديد ٕاىل اqراسة وهتدف
 ومراجعـة املعنيـة، أالطـراف مـع والتشـاور أالثـر تقيـمي مثـل آليـات خـالل مـن اجلـودة عاليـة تنظمييـة لـواحئ ٕاعـداد لضامن

 هـذه تنفيـذ يف الـب�ان تـ� تواجـه اليت الرئيسـية التحدdت عىل الضوء تسليط ٕاىل اqراسة هتدف كام. القامئة الترشيعات
   .إالصالحات

 Mٕالصـالح املعنيـة ٔافريقيـا وشـامل أالوسـط الرشـق معـل Çموعـة القـادم `ج�ع يف اqراسة نتاجئ اسـتعراض يمت وسوف
 MENA-OECD Working Group on Regulatory( والتمنيـة `قتصـادي التعـاون ملنظمـة والتابعـة التنظميي

Reform.( 

    ٔاد� املبادرة إالجرائية عىل املوقع `لكرتوينٔاد� املبادرة إالجرائية عىل املوقع `لكرتوينٔاد� املبادرة إالجرائية عىل املوقع `لكرتوينٔاد� املبادرة إالجرائية عىل املوقع `لكرتوين

 أالعـامل منـاخ دمع يف ٔالهـدافها وتعزيـزا املرصية الترشيعية البنية حتسني يف دورها من طالقاان
ــادرة قامــت مرصــ يف  أالد� مــن مجموعــة بنرشــ" ٕارادة"  أالعــامل منــاخ ٕالصــالح املرصــية املب

 :أالد� ت� وتشمل `لكرتوين، املوقع عىل املبادرة �ام خلدمة وطورهتا ٔاعدهتا اليت إالجرائية

 مرص يف Mلوزارات الترشيعية أالدوات حلرص إالجرايئ اqليل -

 مرص يف الوزارية الوحدات موضوعات ملراجعة إالجرايئ اqليل -

 ٕارادة توصية عىل بناء الترشيعية أالدوات تلكفة يف الوفر حلساب إالجرايئ اqليل -

 مرص يف Mحملافظات الترشيعية أالدوات حلرص إالجرايئ اqليل -

 ودور الترشـيعية أالدوات ومراجعـة حرصـ يف للمبـادرة اàتلفـة Mملهـام القيـام كيفيـة حـول مفصـال رشحاً  أالد� ت� وتقدم
 موضـوعات مبراجعـة مـروراً  الترشـيعية أالدوات وتنقيـة حرصـ مـن ابتـداء املركزية والوحدة) احملافظتية( الوزارية الوحدات
 .املبادرة توصيات عىل بناء) واملتوقع املتحقق( الترشيعية أالدوات تلكفة يف الوفر حساب ؤايضاً  الوزارية الوحدات
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 يف املتبعـة العلميـة والطـرق العمـل يف مهنجهـا عـىل بعملهـا املهمتني ٕاطالع عىل أالد� ت� نرش خالل من املبادرة وحترص
 .املسـتقبل يف هبا `سرتشاد ميكن عامة قواعد ٕارساء ٕاىل Mٕالضافة املبتغاة أالهداف حتقيق

 :التايل الرابط عىل `لكرتوين موقعنا زdرة خالل من إالجرائية أالد� عىل إالطالع وميكن
http://www.errada.gov.eg/index.php?op=library 

        اسـتكامل تدريب ٔاعضاء املبادرة عىل تقيمي أالثراسـتكامل تدريب ٔاعضاء املبادرة عىل تقيمي أالثراسـتكامل تدريب ٔاعضاء املبادرة عىل تقيمي أالثراسـتكامل تدريب ٔاعضاء املبادرة عىل تقيمي أالثر

يف ٕاطار سعي املبـادرة حنـو تـدريب ٔاعضـاهئا عـىل تقيـمي أالثـر الترشـيعي 
ـــه يف ينـــاير املـــايض " ٕارادة"تســــتمكل   –بـــر°مج التـــدريب ا�ي بدأت

حبضـور خبـري تقيـمي أالثـر  –Mلتعاون مع مرشوع دمع التنافسـية املرصية 
ماريو مارتييل عىل ٔان يسلط الضوء يف هذا اجلزء من التدريب / اqكتور

عىل املتابعة والتقيـمي وتلكفـة `لـزتام مـن خـالل بعـض احلـاالت العمليـة 
  . املنتقاة من الواقع املرصي

 ٢٠١٢مـايو  ١٠مـايو وحـىت  ٦وتنعقد جلسات التـدريب ابتـداء مـن 
  .ٔاdم مبقر الوحدة املركزية ٥وملدة 

من خالل هذا التدريب ٕاىل بناء قدرات ٔاعضاء املبادرة يف تطبيق دراسة تقيمي أالثر مـن خـالل التـدريب " ٕارادة"وتسعي 
  .العميل والتعرف عىل ٔافضل املامرسات اqولية يف هذا اÇال

  .Mلتدريب املشار ٕاليهوتمتىن املبادرة لك التوفيق ٔالعضاهئا يف `سـتفادة 

        تطوير املوقع `لكرتوينتطوير املوقع `لكرتوينتطوير املوقع `لكرتوينتطوير املوقع `لكرتوين

لكرتوين هام مت حبمد � ٕاطالق قسمني جديدين عىل موقع ٕارادة `
وميكنمك إالطالع علهيام من " ختفيض أالعباء إالدارية"و " ٕاجنازاتنا"

: لكرتوينخالل الصفحة الرئيسـية للموقع `
http://www.errada.gov.eg  

املوقع مدير واجلدير �Mكر ٔان القسمني مت ٕانشاهئام Mلاكمل من خالل 
ٕاىل رسعة ٕاجناز العمل وختفيف العبء عىل ٕادارة  سـيؤدي مما

 .ومساعدة إالدارة عىل التفرغ ٕاىل �ام ٔاخرى تكنولوجيا املعلومات

 .والنجاح ونمتىن لفريق املوقع `لكرتوين املزيد من التوفيق

            

  تدريب تقيمي أالثر
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ريعات أكـــرث ـيعتـــرب الســـعي ٕاىل تشـــ
كفاءة جزء من حركـة ٔاوسـع للوصـول 

 .تعمل بأكرث كفاءةٕاىل حكومة 

        حتد عاملي لصانع القرارحتد عاملي لصانع القرارحتد عاملي لصانع القرارحتد عاملي لصانع القرار: : : : الترشيعات ا�كيةالترشيعات ا�كيةالترشيعات ا�كيةالترشيعات ا�كية

  فرنسا –خبري ٔاول بوزارة املالية  –هرني مونتان  شارل/ ٕاعداد السـيد

الترشيعات ا�كية حاليًا يه مجموعة من املبادئ وأالدوات االٔكرث تقدمًا ملساعدة صـانع القـرار عـىل 
ــأكرب قــدر ممكــن مــن  الفعاليــة والشــفافية يف ٕاتبــاع أهــداف التأكــد مــن اســـتخدام الترشــيعات ب

  .السـياسات املوضوعة

ويعطي هذا املقال القصري حملة عامة عن تطـور الترشـيعات أالفضـل عـىل مـدار العرشـ ســنوات 
.املاضية وخيمت بنظرة شامf ومتنوعة عن ٔافضل املامرسات يف هذا اÇال عىل مسـتوى العامل

١
 

  الترشيعات ٕاىل الترشيعات ا�كيةمن 

ـــدٔا ٔاو قاعـــدة ٔاو رشط حيـــمك ســـلوك املـــواطنني ٔاو ـالتشـــ ريع هـــو مب
راكت، ويمت اسـتخدامه من قبل السلطات العامة مع ٔادوات ٔاخـرى ـالش

رائب، بـرامج معينـة، سـياسـات حتفـزي ـاحلكوميـة، الضـمثل اخلدمات 
سـالمة و  صـحةمن الهنـوض بلتحقيق ٔاهداف السـياسات العامة ل�و� 
 البيئـة وحاميـة و`قتصـادية ورفاهية املواطنني مـن الناحيـة `ج�عيـة

مـالمئ  منـاخ وخلـق واملســهتلكني، الكفاءة والعدا� يف السوق Mلنسـبة للصـناعة لضامن اسـتخدام الترشيع وميكن. الطبيعية
 .و`ستöر للتجارة

Mلرغبـة يف تطبيـق  بيـان القـوانني ٔالهنـا تتطلـب وصـياغة السـياسـات لصنع املواتية الترشيعية الظروف السـياساتوختلق 
 ٕاجـراءاتMٕالضـافة ٕاىل  وتصـممي وتنفيـذ العمليـات ذات الصـf، إالداريـة، والرتتيبـات سـياسات معينـة واملـوارد املطلوبـة،

 ".أالداء"و" اجلودة"وفعاليهتا ٔاو ما يطلق عليه  وكفاءهتا عىل ت� السـياسات بناء عىل ٔامهيهتا احلمك ويمت. النرش

 بــني مــن تســميات يه )Smart Regulation( والترشــيعات ا�كيــة )Better Regulation( والترشــيعات أالفضــل
 وحـىت التنفيـذ يف الترشيع بـدءًا مـن التصـممي والكفاءة اجلودةٕاىل حتقيق  تسعى ترشيعية حمددة لسـياسات تسميات أخرى

 .أالخرى العامة السـياسات مع يتفق مبا

 ٢الترشيعية لظهور السـياسات السـياق

، ويرجع ٔاصل احلـركتني تعمل بأكرث كفاءة للوصول ٕاىل حكومة ٔاوسع حركة من جزء كفاءة يعترب السعي ٕاىل ترشيعات ٔاكرث
 .)ٔاي تواجدها(احلكومة " بصمة" من للحد احلكومية واحلاجة اخلدمات ٕاىل العزم عىل حتسني جودة

                                                             

1
 http://smartregulation.net 

2
 http://www.montin.com/archive/documents/history.pdf 

  هرني مونتان-شارل/ السـيد
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 :؟ ٔامران"ذكيا"ما ا�ي جيعل ٔاي ترشيع 
ـــاجئ  ـــىل النت ـــد ع ـــة(التأكي ـــال فاعلي ) الفع

 .واملشاركة احلقيقية لٔالفراد املعنيني

 مكيـة وضـع ٔاهـداف مـع ،)ٔاي ترشـيعات أقـل( النصـوص عـدد مـن للحـد أالحيـان من كثري أالوىل يف السـياسات سعت
، وال )القـرن املـايضمثانينـات  يف ونيوزيلنـدا أالمريكيـة، واسـرتاليا املتحـدة الوالdت: ٔامثf" (`قتصاد حترير" هتدف ٕاىل

 .")الترشيعات من احلد"سـياسات ( وغريها املتحدة اململكة مثل الب�ان بعض مسـمتر يف `جتاه هذا من جزء يزال

 وذM nســـتخدام –تــوازً°  ٔاســلوب ٔاكــرث �ا مت وضــع ريع،ـالتشــ أالســلوب ال يعــرتف كثــريًا بفوائــد هــذا ٔان يبــدو لكــن
. عـددها ختفـيض مـن بـدالً  القواعـد ؤاداء جـودة عـىل تسعينات القرن املايض للتأكيـد يف ٔاواخر – الترشيعية إالصالحات

 أالورويب اليت اتبعها `حتـاد ،)Better Regulation( "أالفضل الترشيعات" تسمية الب�ان من العديد وهكذا اعمتدت
  ).ٔاد°ه ٢ اجلدول انظر( احملتوى بني هذه الب�ان يف `ختالفات من وجود العديد مع ،)٢٠٠١عام (

  تعريف الترشيعات ا�كية

الترشيعات  تطور ملفهومللترشيعات ا�كية عىل أهنا ملفهوم ميكن النظر 
وهنــاك حــالتني فقــط مت ، وا�ي انترشــ يف الســـنة املاضــية أالفضــل

  :اسـتخدام ذn املصطلح فهيام بشلك رمسي

تسـعى ٕاىل كنـدا  تاكنـ :٢٠٠٤-٢٠٠٣يف عـام  –٣ اكند .١
ٔاكـرث فعاليـة، واســتجابة ملطالـب أالطـراف "ريعات ـتشـٕاعداد 

 ".التاكليف، الوضوح، واملساء�املعنية، كفاءة 

وبعد ٔان  ٢٠٠١سعيًا للبناء عىل سـياسات الترشيعات أالفضل اليت ٔاصبحت سارية منذ عام : `حتاد أالورويب .٢
 –القت نقدًا بأهنا موbة Mالٔكرث حنو ختفيض العبء إالداري لٕالجراءات احلكومية، اقرتحـت مفوضـية Mروسـو 

 :دو� أالعضاء يف `حتاد أالورويب تتسم Mالٓيت ٢٧مت تطبيقها ٔايضًا يف  سـياسات معد� –يف مدهتا الثانية 

 . التقيمي بعد التطبيقوصوال الىياليت تبدٔا من التصممي " دورة حياة الترشيع"ٔاسلوب  •

ــادية  • ــداف `قتص ــق أاله ــوازي لتحقي ــعي Mلت ــو(الس ـــية والمن ــىل المنــوذج ) التنافس ــاظ ع واحلف
 .`ج�عي

  .واملشاركة احلقيقية لٔالفراد املعنيني) الفعال فاعلية(التأكيد عىل النتاجئ : ؟ ٔامران"ذكيا"ترشيع ما ا�ي جيعل ٔاي 

  .وMلنسـبة لبايق املقال يشري مصطلح الترشيعات ا�كية ٕاىل هذا النوع املتقدم والشامل من السـياسات الترشيعية

  فوائد الترشيعات ا�كية

  :عرتاف بأن الترشيعات املعدة جيدًا تسـتطيعظهرت احلاجة ٕاىل جودة الترشيعات بعد `

  زdدة التنافسـية -

                                                             

3
 http://publications.gc.ca/collections/Collection/CP22-78-2004E.pdf 
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ريعات ـينبغي ٔان تكـون سـياسـة التشـ
ا�كية الـيت مت وضـعها ملهمـة Mلنســبة 
ـــــق  للقـــــامئني عـــــىل ٕاصـــــدار وتطبي

 .الترشيعات يف لك ٔاbزة احلكومة

  تسهيل انفتاح السوق -

  حتسني مسـتوى املعيشة -

  حامية البيئة -

  حتسني الشفافية -

  ودمع سـيادة القانون -

  كيف نتحرك حنو الترشيعات ا�كية؟

  تبىن التعريف املالمئ

عند وجود دمع اكف لٕالصالح الترشيعي تعد ٔاول خطوة يه حتديد سـياسة تالمئ ظروف البالد، وميكـن البـدء Mملناقشـة 
ولبـدء هـذه املناقشـة ميكـن . حملليـةحول املبادئ اليت تَُعرف أالهداف إالسرتاتيجية القومية مع احـرتام تقاليـد الترشـيعات ا

  .مع التعرف عىل اخللفية يف اسـتخدا�ا وتطبيقها) ١انظر اجلدول (`سرتشاد بتجارب دولية 

  خمتارات من املبادئ الترشيعية: ١جدول 

  ٤)١٩٩٨(اململكة املتحدة 
) ٢٠٠١(`حتاد أالورويب 

  ٥)تقرير ماندلكرين(
  ٦)٢٠٠٤(كندا 

منظمة التعاون `قتصادي 

  ٧)٢٠١٢(والتمنية 

  التناسب •
  املساء� •
  `تساق •
  الشفافية •
  `سـهتداف •

  احلاجة •
  التناسب •
  القرب من موطن املشلكة •
  الشفافية •
  املساء� •
  إال%حة •
  البساطة •

  الفاعلية •
  كفاءة التاكليف •
  املالمئالتوقيت  •
  الشفافية •
  املساء� •

التوصية حـول السـياسـات  •
ــــــــــــــيعية وإالدارة  الترشـ

حيتوي ) ٢٠١٢(الرشـيدة 
  مبدأ  ١٢عىل 

  تطبيق أدوات الترشيعات ا�كية

  :عىل الرمغ من تنوع حمتوdت سـياسات الترشيعات ا�كية هناك اتفاق عىل ٔادوات الترشيعات ا�كية

 .تقيمي أالثر الترشيعي -

 .أالعباء إالداريةقياس وختفيض  -
                                                             

4
 http://www.bis.gov.uk/policies/bre/principles-of-regulation 

5
 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf 

6
 http://publications.gc.ca/collections/Collection/CP22-78-2004E.pdf 

7
 http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_34141_48081633_1_1_1_1,00.html 
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 .تبسـيط الترشيعات واللواحئ احلالية مبا يف ذn اqمج والتكويد -

 .التشاور مع أالطراف املعنية -

 .تقيمي الترشيعات بعد تطبيقها -

  .ٕا%حة الترشيعات -

  دمع أالسلوب اجلديد

ريعات يف لك ـتطبيـق التشـينبغي ٔان تكون سـياسة الترشيعات ا�كية اليت مت وضعها ملهمة Mلنسـبة للقامئني عىل ٕاصـدار و 
اbٔزة احلكومة و ٔابعد من ذn يف ٔاي من السلطات الترشيعية املسـتقf يف البالد، وميكن أن يساعد يف ذn تبين شـعار 

مبا يتناسـب مـع ) ٢انظر عينة ٔامثf أالسامء من حول العامل يف جدول (مالمئ مثل الترشيع ا�يك، خفض الروتني احلكويم 
  .مات الوطنيةالثقافة ٔاو `ه�

جيب كذn تصممي بر°مج تدرييب لنرش املعرفة وكيفية تطبيق مفاهمي الترشيعات ا�كية وأدواهتا بـني املســئولني احلكـوميني 
تركـز عـىل  اخـريللعمل عىل حتقيق تغيري تدرجيي يف الثقافة والتحول من دورة معل تركز عـىل العمليـات واخلطـوات ٕاىل 

  .املنتج مع `ه�م Mجلودة وأالداء

  التحدdت

لك السـياسات احلكومية تواجه بعض املقاومـة ولكـن سـياسـة الترشـيعات ا�كيـة تســهتدف Mٔالخـص العـادات واخلـربات 
 الترشـيع املتأصf داخل أالbزة إالدارية ل�و�، فهـي تسأل عن الطريقة اليت تعمل هبا احلكومـات، واع�دهـا املفـرط عـىل

  .ٔ*داة لتنفيذ السـياسات، وإالنتاج الزائد من القواعد اجلديدة بي( القواعد احلالية ال يمت تطبيقها بشلك جيد

 حيـث أن القواعـد: بني الترشـيعات ا�كيـة بأجنـدات حمـددة هو الربط اخلاطئ أالحيان من كثري يف أالسوأ  التحدي ولكن
أالحيـان، فـÙ يُنظـر ٕاىل طلـب  مـن كثـري �ا فاختفاؤهـا يلقـى معارضـة يف املصـاحل ٔاو القـمي ٔاهنا ختدم حامية تبدو ما كثرياً 

 أن أن تؤكد اجلهود إالعالمية لسـياسة الترشيعات ا�كية عـىل وينبغي. فقط خاصة مصاحل خلدمة هيدف ٔانه عىل التنافسـية
لـ�و� وأن  العامـة تطبيـق السـياسـات يف الكفاءةٕاىل حتقيق  فقط فهو يسعى ٔايديولوجية، وليس دوافع الترشيع ا�يك فنية

  .املسـئولني ومساء� العامة القرارات شفافية من يزيد العام التشاور مع أالطراف املعنية وامجلهور من املزيد

  )العالمة تشري ٕاىل شعار املامرسة أالفضل(ا�كية حول العامل / ٔامثf من سـياسات الترشيعات أالفضل : ٢جدول 

        ٔامه املؤسسات اàتصة أو أالدواتٔامه املؤسسات اàتصة أو أالدواتٔامه املؤسسات اàتصة أو أالدواتٔامه املؤسسات اàتصة أو أالدوات        الهدف أالصيل ٔاو حمتوى السـياسةالهدف أالصيل ٔاو حمتوى السـياسةالهدف أالصيل ٔاو حمتوى السـياسةالهدف أالصيل ٔاو حمتوى السـياسة        السـياسةالسـياسةالسـياسةالسـياسة    اااامسمسمسمس        الب�الب�الب�الب�

ــــــــوالdت املتحــــــــدة  ال
  أالمريكية

  إالصالح الترشيعي
  مراجعة إالطار الترشيعي* 
  حفص املنطق وراء الترشيعات* 

ــــــــات  والشـــــــــئون ٕادارة املعلوم

  ٨)OIRA(الترشيعية 

  ٩قرار تنفيذي

                                                             

8
 http://www.reginfo.gov/public/jsp/Utilities/index.jsp 
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        ٔامه املؤسسات اàتصة أو أالدواتٔامه املؤسسات اàتصة أو أالدواتٔامه املؤسسات اàتصة أو أالدواتٔامه املؤسسات اàتصة أو أالدوات        الهدف أالصيل ٔاو حمتوى السـياسةالهدف أالصيل ٔاو حمتوى السـياسةالهدف أالصيل ٔاو حمتوى السـياسةالهدف أالصيل ٔاو حمتوى السـياسة        السـياسةالسـياسةالسـياسةالسـياسة    اااامسمسمسمس        الب�الب�الب�الب�

  اململكة املتحدة
ـــيعات أالفضــــل  ) ١٩٩٨(الترشـ

  )٢٠١٠(ختفيض الترشيعات 

  ١١السـياسة، بيان ١٠ملبادئا* 
ٕاضـافة ترشـيع مقابـل * تقيمي أالثر الترشـيعي، * 

  ١٢ٕازا� ترشيع
  التنفيذ عىل املسـتوى احمليل، التشاور* 

ــــذي للترشــــيعات  ــــب التنفي املكت
  أالفضل

ـــــيعات  ــــــذ الترشـ ــــــب تنفي مكت

  ١٣أالفضل

  ١٤جملس اخلزانة  التنسـيق عىل مسـتوdت عديدة، احلوار اqويل  )٢٠٠٣(الترشيعات ا�كية   كندا

  جودة القوانني  فرنسا
، احلد من إالنتـاج ١٥صياغة قانونية عالية اجلودة

ــد، سـياســة املنشــآت الصــغرية  ــد يف القواع الزائ
  واملتوسطة

  ١٦ جملس اqو�

  ١٧ليجي فرانس

  ١٩ختفيض التلكفة الترشيعية  ١٨ختفيض البريوقراطية  ٔاملانيا

ـــــة  ـــــس `ستشـــــاري للرقاب اÇل
ــــــــــــــا  ـــــــــــــيعية يف ٔاملاني الترشـ

)Normenkontrollrat(٢٠  

  إالصالح الترشيعي  هولندا
ــــاكت *  ـــــيض أالعبـــــاء إالداريـــــة، الرشـ ختف

  ٢١`لكرتونية

ـــاري للتبســــيط  ـــس `ستش اÇل
إالداري يف هولنــــــــــــــــــــــــــــدا 

)ACTAL(٢٢  
    حلول عىل نطاق صغري ملش2ت معلية*   القواعد إالنسانية  بلجياك

itaglia legg *  التبسـيط القانوين  تبسـيط القواعد  ٕايطاليا
٢٣  

  إالجراءات
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        ٔامه املؤسسات اàتصة أو أالدواتٔامه املؤسسات اàتصة أو أالدواتٔامه املؤسسات اàتصة أو أالدواتٔامه املؤسسات اàتصة أو أالدوات        الهدف أالصيل ٔاو حمتوى السـياسةالهدف أالصيل ٔاو حمتوى السـياسةالهدف أالصيل ٔاو حمتوى السـياسةالهدف أالصيل ٔاو حمتوى السـياسة        السـياسةالسـياسةالسـياسةالسـياسة    اااامسمسمسمس        الب�الب�الب�الب�
  ة٢٥ٕاراد  ٢٤السجل `لكرتوين للترشيعات  إالصالح الترشيعي  مرص

  ٢٧مفوضية إالنتاجية  ٢٦سـياسة ختفيض الترشيعات*   أفضل املامرسات الترشيعية  اسرتاليا
  جملس الترشيعات أالفضل  ٢٨تقيمي أالثر الترشيعي  إالصالح الترشيعي  `حتاد الفيدرايل الرويس

  إالصالح الترشيعي  املكسـيك
ــويم،  ــروتني احلك ـيعات أالفضــل عــىل ال الترشـ

  ٢٩املسـتوى احمليل
  ٣٠كومفري

  %يوان
    ترتيب ممارسة أالعامل* التنافسـية الوطنية،   ٣١إالصالح الترشيعي  الصني

  `حتاد أالورويب
  )٢٠٠٢(الترشيعات أالفضل 

  )٢٠١٠(٣٢ كيةالترشيعات ا�

ــيعي، *  ـــر الترشـ ـــمي أالث ـــروتني تقي ختفـــيض ال

تقيمي الترشيعات * ٣٤، التشاور* ، ٣٣احلكويم
  )٢٠١٠(بعد ٕاصدارها 

ـــر ـــمي أالث ـــس تقي ـــة ، مجم٣٥جمل وع

  ٣٦سـتوبري

ــــــــــاون  ــــــــــة التع منظم
  `قتصادي والتمنية

  مراجعة القدرات الوطنية  إالدارة الترشيعية الرشـيدة 
ــــات  التوصــــية Mلنســـــبة للسـياس

  ٣٧الترشيعية
  ٣٩تقرير ممارسة أالعامل  ٣٨حتسني مناخ أالعامل و`ستöر  الترشيعيإالصالح   البنك اqويل

  ٢٠١٢ٔابريل  ٢٣

            

                                                             

24
 http://eregistry.errada.gov.eg/ 

25
 http://www.errada.gov.eg/index_en.php 

26
 http://www.finance.gov.au/deregulation/deregulation-division.html 

27
 http://www.pc.gov.au/projects/study/regulation-reforms 

28 
http://ria-center.hse.ru/en/ 

29
 http://www.oecd.org/document/15/0,3746,en_2649_34141_44973455_1_1_1_1,00.html 

30 
http://www.cofemer.gob.mx/ 

31
 http://www.cepd.gov.tw/encontent/m1.aspx?sNo=0012725 

32
 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm 

33
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/administrative-burdens/index_en.htm 

34
 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/consultation_en.htm 

35 
http://ec.europa.eu/governance/impact/iab/iab_en.htm 

36
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/administrative-burdens/high-level-

group/index_en.htm 
37 
http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_34141_48081633_1_1_1_1,00.html 

38
 https://www.wbginvestmentclimate.org/ 

39
 http://www.doingbusiness.org/ 



 

 

  :errada@errada.gov.eg, e: www.errada.gov.egw ٢٢٠١ بريلأ  –ٕارادة  أخبار     | | | |١٢
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 القـــويم املســــتوى عـــىل التخطـــيط
 وفقـا الـب�ان بـني كبـريا تفـاو% يتفاوت

 ،مشـــــــوليهتام ودرجـــــــة لٔالهـــــــداف
 اوفعاليهت وقوهتا املؤسسات

    التخطيط عىل املسـتوى القويم يف مرصالتخطيط عىل املسـتوى القويم يف مرصالتخطيط عىل املسـتوى القويم يف مرصالتخطيط عىل املسـتوى القويم يف مرص

الالمركزية مبرشوع بر°مج أالمم املتحدة للمسـتوطنات البرشية مدير مرشوع وخبري يف  – محمد ندا/ اqكتور ٕاعداد
)UNHABITAT(  

 القويم املسـتوى عىل التخطيط حيمك ا�ي التنظميي إالطار دراسة ٕاىل املقال هذا هيدف
 احلكومة هبا تضطلع اليت املهام ختطيط عىل نركز سوف املقال هذا ويف مرص، يف

 الرئيسـية املؤسسات وحتديد املرصية احلا� دراسة يف الرشوع قبل وسـنقدم الوطنية،
fا خطط وفعالية وطبيعة القويم، املسـتوى عىل التخطيط جمال يف العامbهذا يف ٕانتا 

 الب�ان من عدد يف ،القويم املسـتوى عىل التخطيط عن خمترصاً  عرضاً  املسـتوى،
 التحدdت بعض عىل الضوء تسليط خالل من املقال هذا خنتمت وسوف. والنامية املتقدمة
 يف وماكنهتا مرص يف القويم املسـتوى عىل التخطيط حيمك ا�ي التنظميي Mٕالطار املتعلقة
 .اqولية التجارب من املسـتفادة واqروس الرئيسـية `جتاهات ضوء

 وقوهتا املؤسسات مشوليهتا، ودرجة لٔالهداف، وفقا الب�ان بني كبريا تفاو% يتفاوت القويم املسـتوى عىل التخطيط
 عىل التخطيط ٔان هو – للكثريين Mلنسـبة ل�هشة مثرياً  يكون قد وا�ي – العام `جتاه فٕان ذn، ومع. وفعاليهتا
 .والعرشين احلادي القرن يف واقتصادdً  دميقراطياً  املتقدمة اqول يف ٔامهيته وتزداد القويم املسـتوى

 ختطيط ،والتخطيط القطاعي الشامل التخطيط: هام رئيسـيتني فئتني ٕاىل القويم املسـتوى عىل التخطيط تصنيف وميكن
 اسـتخدام توجيه ٕاىل وهيدف املوضوعية ٔاو اجلغرافية الناحية من سواء اàتلفة القطاعات بني التاكمل ٕاىل هيدف شامل
...  وإالساكن والنقل، والسـياحة، الصحة، مثل( واحد قطاع مع القطاعي التخطيط يتعامل االٓخر الطرف وعىل .أالرايض

 اجلهة هذهتقوم  أن دامئا املتوقع من ولكن املركزي، املسـتوى عىل هيئة ٔاو معينة وزارة طريق عن عادة يمت وا�ي) اخل
والفحص التحلييل يوحض ٔان اqول  .هبم اصةاخل ططاخل وضع أثناء أالخرى القطاعاتلك قطاع من  مع Mلتنسـيق املركزية

 .عادة ما يمت تصنيفها يف ماكن ما بني الفئتني

 للتخطيطالقويم  املسـتوى عىل املؤسيس الطابع ٕاضفاء درجة ٕان
 القومية للخطة النظر ٔامهية: االٓتية لٔالسـباب وفقا اqول بني ختتلف
 املركزية احلكومة سـياسات توصيل عىل اخلطة قدرة ب�؛ ٔاي داخل

 القانون يف ٕالزامية اكنت وٕاذا القانوين، اخلطة وضع العامة، واجتاهاهتا
 معروفة ومالزيd والياMن هولندا مثل فب�ان املثال سبيل عىل ال، أم

 فٕان النقيض عىل بي( القومية خلططها املؤسسـية من عالية بدرجة
 .القويم املسـتوى عىل احملدودة املؤسسـية Mلرتتيبات تشـهتر وايرلندا والسويد املتحدة الوالdت مثل دوال

 القويم املسـتوى عىل التخطيط قيادة يف مبارشة تشارك املركزية احلكومة داخل رئيسـية كيا°ت ٔاربعة هناك مرص ويف
 :يه الكيا°ت وهذه

  محمد ندا/ اqكتور
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 اخلطـط عـىل يتعـني للقـانون وفقا
ــــد `ســــرتاتيجية ــــة حتدي  الرؤي

 .احلرضية للتمنية املسـتقبلية

 ومتابعة ل�و� العامة اخلطة Mٕعداد املعنية ويه) اqويل والتعاون التخطيط وزارة حاليا( التخطيطالتخطيطالتخطيطالتخطيط    وزارةوزارةوزارةوزارة .١
 مجيع وتقيمي مبراجعة التخطيط وزارة تقوم القانون لهذا ووفقا ،١٩٧٣ لسـنة ٧٠ رمق قانون مبوجب تنفيذها
  .`قتصادية الناحية من صاحلة ٔاهنا ثبت واليت اàتلفة، الوزارات من املقدمة املقرتحة واملرشوعات اخلطط

 جنب ٕاىل جنبا لتقدميها خطة مرشوع يف ومتاكمf منسقة بطريقة علهيا املتفق املرشوعات بتجميع الوزارة وتقوم
 عىل تعرض مث الوزراء جملس ٕاىل) اليت يمت ٕاعدادها من قبل وزارة املالية( ل�و� العامة املوازنة مرشوع مع

 فٕان الربملان قبل من اخلطة عىل املوافقة ومبجرد. كقوانني وٕاصدارها الع�دها املالية السـنة بدء قبل الربملان
 .هبا ملزتمة أالخرى احلكومية واجلهات الوزارات

 قانون مبوجب هبا ٔانيط وا�ي العمراينالعمراينالعمراينالعمراين    للتخطيطللتخطيطللتخطيطللتخطيط    العامةالعامةالعامةالعامة    الهيئةالهيئةالهيئةالهيئة .٢
 :االٓيت ٢٠٠٨ لسـنة ١١٩ رمقالبناء 
وضع الرب°مج القويم ٕالعداد اàططات `سرتاتيجية   .أ  

 .للتمنية العمرانية مبختلف مسـتوdهتا

 عىل العمرانية تمنيةل ل  اàططات `سرتاتيجية ٕاعداد   .ب 
 .والقرى للمدن العامة `سرتاتيجية اàططات عن فضال ،ةواحملافظ وإالقلميية،القومية  املسـتوdت

 وأحوزهتا العمرانية والقرى للمدن العامة `سرتاتيجية اàططات تنفيذ ومتابعة وٕاقرار مراجعة   .ج 

 ٔالعامل التخطيط والتمنية العمرانية املتخصصة القطاعية واqراسات البحوث ٕاعداد   .د 

 للمخططات العمرانيةومراقبة تطبيقها أالعامل دالئل ٕاعداد   .ه 

 .احمللية الوحدات يف العمراين التخطيط ٕادارات قدراتوتمنية  تطوير  .و 

 مبسـتوdهتا اàتلفة واàططات التفصيلية اàططات `سرتاتيجية لتنفيذ آليات وضع   .ز 

 .املسـتوdت خمتلف عىل املعلومات مراكز مع Mلتنسـيق العمرانية واملؤرشات البيا°ت وحتديث تقيمي   .ح 

 املسـتوى عىل سواء احلرضية للتمنية املسـتقبلية الرؤية حتديد `سرتاتيجية اخلطط عىل يتعني للقانون، وفقا
 .والقرية واملدينة واحملافظة واملنطقة القويم

 املركز يقوم ٢٠٠١ لسـنة ١٥٣ رمق امجلهوري للقرار وفقا اqو�اqو�اqو�اqو�    أراأراأراأرايضيضيضيض    اسـتخداماتاسـتخداماتاسـتخداماتاسـتخدامات    لتخطيطلتخطيطلتخطيطلتخطيط    الوطينالوطينالوطينالوطين    املركزاملركزاملركزاملركز .٣
 :Mالٓيت
حرص وتقومي ٔارايض اqو� خارج الزمام وٕاعداد التخطيط العام لتمنيهتا وٕاسـتخداماهتا ىف ٕاطار   .أ  

 .السـياسه العامه ل�و�

ٕاعداد خرائط ٕاسـتخدامات ٔاراىض اqو� خارج الزمام ىف مجيع أالغراض بعد التنسـيق مع وزارة   .ب 
 . اqفاع

ٕالسـتخدامات ٔانشطهتا واليت سـيكون لها وحدها السلطة تسلمي لك وزارة خريطة أالرايض اàصصة   .ج 
 . الاكمf يف التخصيص وإالرشاف عيل إالسـتخدام والتمنية والترصف
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 حيـمك ا�ي ـيواملؤسسـ القـانوين ٕالطارا
ــيط ــىل التخط ـــتوى ع ــوطين املس  يف ال

 `جتاهــــات ملعظــــم منــــاقض رصـمــــ
 .املتقدمة الب�ان معظم يف الرئيسـية

حرص الربامج السـنوية لتمنية وٕاسـتخدامات أالرايض للك وزارة وموازنة `يرادات واملرصوفات يف   .د 
 .التمنية

 .يض ونظام بيعها وحتصيل قميهتا وتنظمي حاميهتاتنسـيق بني الوزارات فÙ يتعلق بقواعد تسعري أالراال   .ه 

 الوزراء، جملس رئيس يتبع ٢٠٠٨ لسـنة ١١٩ رمقالبناء  لقانون وفقا العمرانيةالعمرانيةالعمرانيةالعمرانية    والتمنيةوالتمنيةوالتمنيةوالتمنية    للتخطيطللتخطيطللتخطيطللتخطيط    االٔعىلاالٔعىلاالٔعىلاالٔعىل    اÇلاÇلاÇلاÇلسسسس .١
 اخلرباء من وعرشة اqو� ؤارايض العمرانية Mلتمنية املعنية العامة الهيئات ومديري اàتصني، الوزراء وعضوية

 :ٔامهها من `ختصاصات من Mلعديد اÇلس وخيتص الصf ذات اÇاالت يف املتخصصني

 املسـتوى عىل احلرضي والتنسـيق العمرانية والتمنية للتخطيط العامة والسـياسات أالهداف ٕاقرار  .أ  
 .القويم

وتنفيذ اàطط لوضع  واسـتخدام ٔارايض اqو� العمرانية Mلتمنية املعنية واجلهات الوزارات بني التنسـيق   .ب 
 .إالسرتاتيجي القويم

ٕاقرار حتديد املناطق ذات القمية املمتزية واع�د الضوابط واملعايري املتبعة يف حتديدها وبرامج احلفاظ   .ج 
 علهيا وأولوdت وآليات التنفيذ ومصادر المتويل بناء عىل عرض الوزير اàتص بشـئون الثقافة 

د خمططاهتا وبرامج ؤاولوdت وآليات التنفيذ ومصادر المتويل ٕاقرار حتديد مناطق ٕاعادة التخطيط واع�  .د 
 .بناء عىل عرض احملافظ املعين

 مرص يف القويم املسـتوى عىل للتخطيط الرئيسـية السامت بأن القول ميكنوالعالقة بني ت� اجلهات  bة لك دور وبتقيمي
 :يه

 للخطط التنفيذ مسـتوى يف يمتثل حيث للتخطيط، قويمال املسـتوى عىل كبري بشلك املؤسيس الطابع ٕاضفاء يمت .١
 وزارة هبا تقوم اليت قوميةال خلطةM احمليل املسـتوى عىل تنفيذها يمت اليت التخطيط مبهام يتعلق ما يف املركزية

 اسـتخدامات لتخطيط الوطين املركز هبا يقوم اليت أالرايض السـتخدام وخطة املركزية، احلكومة يف التخطيط
 احمللية للحكومة) وجد ٕان( للغاية حمدودا جماال يرتك مما ٕالزامية `سرتاتيجية اخلطط وهذه اqو� ٔارايض

 .والسـياسات الوطنية أالهداف وتفسري تأويل كيفية بشأن قرار الختاذ وإالقلميية

 التوقعات ضوء يفال يمت تطبيقها  ١٩٧٣ لسـنة ٧٠ رمق القانون يف وردت كام الشامل التخطيط مهنجية .٢
 الوزارات خمتلف قبل من املقرتحةوعات املرش  بني والتنسـيق qمجفÙ يتعلق M التخطيط وزارة من الطموحة
 التخطيط لقانون وفقا الشامل التخطيط هنج من التحول ٕاىل العملية املامرسة يف هذا ٔادى وقد ،سلسة بطريقة
 عىل جدا حمدودة بقدرة القطاعية اخلطط مع التفاوض عىل الوزارة دور يقترص اكن حيث للغاية قطاعية خلطة

 .اخلطط هذهبني  مجاqو  تنسـيقال 

 يف `سرتاتيجي التخطيط هنج اع�د املفرتض من اكن .٣
الشامل  التخطيط يف القصور أوجه ملعاجلة البناء قانون
 ما القانونني D ولكن التخطيط، قانون يف وردتاليت 
 وضع يف هذا ٔادى وقد جنب، ٕاىل جنبا موجودان يز`
 ليست – املسـتوdت خمتلف عىل – إالسرتاتيجية خطط
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 الفشل ٔان كام) و`ج�عية `قتصادية قوميةال اخلطط تشلك اليت( القطاعية اخلطط ٕانتاج معلية مع متناسقة
 العامة واملوازنة القطاعية ططاخل يف `سرتاتيجية اخلطط يف احملددة `سرتاتيجية املشاريع ٕادراج ضامن يف

 احملليات وتردد ضعف ٕاىل املطاف هناية يف ٔادى مما إالسرتاتيجية اخلطط تنفيذ ٕاماكنية ضعف ٕاىل ٔادى ل�و�
 .إالسرتاتيجي التخطيط معلية يف للمشاركة

 تقيمي يف العمراين للتخطيط العامة الهيئة هبا تقوم اليت `سرتاتيجية اخلطط دور بني مماثال حتدd يوجد .٤
 وهذا اqو�، ٔارايض اسـتخدامات لتخطيط الوطين للمركز املعطاة وأالدوار زمام خارج أالرايض اسـتخدامات

 يف أالرايض السـتخدامات التخطيط عن املسـئو� املركزية احلكومة كيان يف `رتباك ٔاو `زدواجية ٕاىل يؤدي
 .مرص

 قويمال املسـتوى عىل التخطيط حيمك ا�ي واملؤسيس القانوين لٕالطار الرئيسـية املالمح عىل الضوء تسليط أيضا املهم من
 هذا تلخيص وميكن الناشـئة و`قتصادdت املتقدمة الب�ان معظم يف الرئيسـية `جتاهات ملعظم مناقض وهو مرص يف
 :ييل ما يف

 اqسـتورية التعديالت مع توج وا�ي الالمركزية، حنو التحرك شأن يف املرصية احلكومة ترصحيات من الرمغ عىل .١
 يف �مينا دورا تلعب املركزية احلكومة ٔان يوحض مرص يف التخطيط حيمك ا�ي التنظميي إالطار فٕان ،٢٠٠٧ عام

 .واملتابعة التخطيط

 ٔان جيب اليت الصغرية التفاصيل من Mلعديد ويتدخل املطبوعة البدائية النظم يتبع مرص يف التخطيط نظام مازال .٢
 املتقدمة الب�ان معظم يف مرونة ٔاكرث بهنج الهنج هذا استبدال مت وقد. واحمليل إالقلميي الصعيدين عىل تنظم
 مكتوبة، سـياسات شلك يف القومية واخلطط التوجهيية واملبادئ السـياسات من مرنة مجموعة وضع يمت حيث

 .اàتلفة للسـياساتاملساحية  اجلوانبأمثf حممتf من  لرشج فقط اخلرائط وتسـتخدم

 جند أالخرى اqول بتجارب Mملقارنةو والسـياسات اخلطط تنفيذ لضامنيف مرص  والسـيطرة القيادة هنج اسـتخدام .٣
 عىل واحمليل إالقلميي الصعيدين لتشجيع حوافز اسـتخدام عىل املقارنة أالنظمة حتث حيث الهنج هذا نقيض

 .وأالهداف الوطنية للسـياسات `متثال

 اqول معظم يف Mرز اجتاه مع يتناقض ٔامر وهو مرص، يف إالقلميية واملؤسسات إالقلميي التخطيط ٔامهية تناقص .٤
 املسـتوى بني الوسـيط بدور للقيام إالقلميي الصعيد عىل املؤسسات متكني عىل تركز اليت والناشـئةاملتقدمة 
 .القيادة ٕاىل الشعبية القاعدة من مهنجية يعمتد ا�ي احمليل واملسـتوى الفويق التخطيط مهنجية يعمتد ا�ي القويم

 يكون أن الرضوري من اqولية، التجارب من املسـتفادة اqروس من و`سـتفادة ٔاعاله، املذكورة للتحدdت للتصدي
 ذn يف مبا مرص، يف ذn حيمك ا�ي واملؤسيس القانوين وإالطار للتخطيط املطلوب إالصالح حول واسع نقاش هناك

 توجه ٔان ينبغي اليت والسامت املبادئ حول احلارض الوقت ٕاىل نقاش ٕاىل حاجة وهناك. القويم املسـتوى عىل التخطيط
 دور مقابل يف دورها عن فضال التخطيط، يف املركزية احلكومة دور عىل طرٔات اليت والتغريات مرص، يف التخطيط
 اخلاص القطاع ٕالرشاك واحضة رؤية يف والتفكري المركزية وسـياسـية وٕادارية مالية ٕاسرتاتيجية وضع ٕاىل Mٕالضافة احملليات،
 من `ج�عية املساء� يزوتعز  املواطنني ٕالرشاك واحضة وآليات واملتابعة، والتنفيذ التخطيط يف املدين اÇمتع ومنظامت
  .احلقوق عىل يعمتد ٔاسلوب خالل
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  جممتع املبادرة

        لقاء جممتع املبادرةلقاء جممتع املبادرةلقاء جممتع املبادرةلقاء جممتع املبادرة

 ٢٠١٢ ٔابريـل ٣٠ يوم املركزية الوحدة مبقر اqوري املبادرة جممتع لقاء انعقد
   .الوزارية الوحدات عن وممثلني املركزية الوحدة ٔاعضاء حبضور

 واســتعرض العمـل مســتجدات آخر Mسـتعراض املشاركة الوحدات قامت
 Mلوحـدة املعلومـات تكنولوجيـا ٕادارة مـدير – العلـمي عبـد معـرو/ املهندس
 التوصـيات بتعدد يتعلق فM Ùملراجعة اخلاصة إالحصاءات بعض – املركزية
  .موضوع من الٔكرث واملنظم الترشيعية أالدوات بعض عىل

 ذn بعـد – املركزيـة Mلوحـدة اقتصـادي خبـري – اكمـل مـاF./ د قامت
 تسـاعد ٔانشـطة عـىل القادمة الفرتة يف العمل ينبغي ٔانه ٕاىل ؤاشارت) ٢٠١٢ يونيو-مايو( املبدئية العمل خطة Mسـتعراض

 تقريـر مؤرشات ٕاكحدى البناء تراخيص اسـتخراج ٕاجراءات ومراجعة الرسوم ومراجعة حرص مثل" ٕارادة" ٔاثر ٕاظهار عىل
 املقرتحات لك تسجيل ومت الهدف هذه تدمع اليت البناءة أالفاكر من العديد اقرتاح يف أالعضاء شارك وقد. أالعامل ممارسة
  .الفرتة لت� الهنائية العمل خطة ٕاعداد عند `عتبار يف ٔالخذها

 .الرسوم وحرص أالعامل ممارسة مجموعيت يف وذn ٕالهيا توصلت اليت املسـتجدات آخر بعرض العمل مجموعات قامت ؤاخري

        الترشيعاتالترشيعاتالترشيعاتالترشيعات    ٔاحدثٔاحدثٔاحدثٔاحدث

  :أمه الترشيعات اليت صدرت هذا الشهر

بشــأن تنظــمي مبــارشة احلقــوق  ١٩٥٦لســـنة  ٧٣بشــأن تعــديل بعــض ٔاحــاكم القــانون رمق  ٢٠١٢لســـنة  ١٧قــانون رمق 
 .السـياسـية

لسـنة  ٤٧بشأن تعديل بعض ٔاحاكم قانون نظام العاملني املدنني qMو� الصادر Mلقانون رمق  ٢٠١٢لسـنة  ١٩رمق  قانون
١٩٨٧. 

بشأن املوافقـة عـيل اخلطـاMت املتبـاد� املوقعـة Mلقـاهرة  ٢٠١٢لسـنة  ٧٩للقوات املسلحة رمق  أالعىلقرار رئيس اÇلس 
مرص العربية واليـاMن بشـأن منحـة مقدمـة مـن احلكومـة ٕاىل الياMنيـة مببلـغ  بني حكومىت مجهورية ١٧/١١/٢٠١١بتارخي 

 .مخسامئة مليون ين Mdىن للمسامهة يف تقرير bود حكومة مجهورية مرص العربية ىف حتقيق التمنية `قتصادية و`ج�عية

لســـنة  ٢٤٢ملرســوم بقــانون رمق بشــأن القواعــد التنفيذيــة ٔالحــاكم ا ٢٠١٢لســـنة  ٢٢٣قــرار رئــيس جملــس الــوزراء رمق 
 .بشأن احلد أالقىص ل�خول وربطه Mحلد أالدىن ٢٠١١

 ٣٠٢بشأن تعـديل املـادة أالويل مـن قـرار رئـيس جملـس الـوزراء رمق  ٢٠١٢لسـنة  ٣٧٠قرار رئيس جملس الوزراء رمق 
 .املسـتوردةبشأن مد العمل Mلقرار ملدة سـنة ٔاخرى Mلنسـبة لمكيات السكر اخلام  ٢٠١١لسـنة 

بشأن تشكيل جلنة حلرص املبالغ اليت رصفت وكذn اàصصـة ملواbـة  ٢٠١٢لسـنة  ٣٧٩قرار رئيس جملس الوزراء رمق 
 .يناير ٢٥ما تكبدته اqو� من خسائر ٕاMن ثورة 

 .بشأن ٕانشاء اÇلس القويم لرعاية ذوي إالعاقة ٢٠١٢لسـنة  ٤١٠قرار رئيس جملس الوزراء رمق 
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    فضلأ ترشيعي  طارإ فعال من خالل  ٔاعامل مناخ

بشـأن تعــديل بعـض ٔاحـاكم الالحئـة التنفيذيــة لقـرار وزيـر التجــارة  ٢٠١٢لســنة  ٤٢١رئـيس جملـس الــوزراء رمق قـرار 
بشأن ٕاصدار الالحئة التنفيذية لقانون إاليـداع والقيـد املركـزى لـٔالوراق املاليـة الصـادر  ٢٠٠١لسـنة  ٩٠٦اخلارجية رمق 
 .٢٠٠٠لسـنة  M٩٣لقانون رمق 

 ٦٩بشـأن تعـديل قـرار وزيـر التضـامن `ج�عـي رمق  ٢٠١٢لسـنة  ٧٦ون `ج�عية رمق قرار وزير التأمينات والشـئ
 .لرشوط ؤاوضاع وقواعد وٕاجراءات رصف املساعدات يف حاالت الكوارث والنكبات العامة والفردية ٢٠٠٦لسـنة 

  :للترشيعاتميكنك إالطالع عىل هذه الترشيعات من خالل السجل `لكرتوين 
)http://eregistry.errada.gov.eg(  


