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 ملخص

التوصيات 

تثير هذه الورقة التساؤالت عن مدى قدرة التفكير االجتماعي على توجيه السياسات االجتماعية في مصر. وتشهد التقلبات 
الواضحة في اإلنفاق االجتماعي إلى عدم وجود هدف واضح ومعايير للبرامج االجتماعية على تسوية مفاهيمية وسياسية يكون 
بموجبها السياسات االجتماعية تحت رحمة االعتبارات غير االجتماعية. الدليل الذي يدعم حجتنا الرئيسي مستمد من تحليل يطرح 
سؤالين أساسيين ويجيب عليهما: األول، إلى أي مدى تعمم مراعاة السياسات االجتماعية في تصميم سياسات االقتصاد الكلي 
ودمجها في الدورات االقتصادية والتنموية؛ ثانيًا، إلى أي مدى يمكن لوزارة المالية أن تحافظ على إنفاقها االجتماعي دون زيادة 

الضغط على ميزانيتها.

تكشف النتائج الرئيسية عن أن الحماية االجتماعية ما تزال تأتي في مرحلة متأخرة تضاف إلى سياسات االقتصاد الكلي. ثانًيا، 
مع وجود حيز مالي محدود، تضطر مصر للعمل على جانب اإليرادات من الميزانية لكي تولد مساحة إضافية لإلنفاق االجتماعي 

األكثر شمواًل )سواء كان صريًحا، مثل برامج الحماية االجتماعية، أو ضمنًيا، مثل اإلنفاق على التعليم والصحة(.

عالوة على ذلك، فإن النهج التصاعدي الذي يشمل أصحاب المصلحة المختلفين ويستند إلى مجموعات بيانات شاملة سيؤدي 
إلى نتائج مرغوبة اجتماعيا على نحو أكبر. وتعمل النتائج والمالحظات الواردة في هذه الورقة على توجيه عالم سياسة ما بعد 
كوفيد-19، حيث إن الحماية االجتماعية واإلنفاق ضروريان للتعافي االجتماعي مابعد كوفيد-19، خاصة أن المجتمع والبالد يواجهان 

عواقب الدعم االجتماعي المحدود وسط األزمات.

تسعى ورقة السياسات هذه إلى تحديد التدابير الرئيسية التي يجب إتخاذها من أجل وجود سياسات اقتصادية كلية تراعي 
التفكير االجتماعي وتكون قادرة على تحقيق نتائج مرغوبة اجتماعيًا.

تحتاج مصر إلى نهج استشرافي وموجه استراتيجًيا لإلصالح االجتماعي يضع المرونة واإلمكانات البشرية كمحركين رئيسيين 
للسياسات. فالسياسات االجتماعية ال تتطور في أوقات األزمات. على العكس من ذلك، فإن نظم الرفاهة الكبرى في العالم الحديث 
NHS في المملكة المتحدة تطورت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.  تطورت بمجرد انتهاء األزمات. فهيئة الخدمات الصحية 
وبرزت للوجود حقوق العمال وحقوق األمن والسالمة بما في ذلك تحديد ساعات العمل وضمانات حماية العمال بعد الكساد الكبير. 

تعد البرامج والسياسات التي تتناول الحقوق االجتماعية والفئات الضعيفة عناصر أساسية للمواطنة التي تتجاوز اآلن الدولة 
نفسها ذلك أنها مدرجة في قائمة دولية للممارسات الجيدة. قد تكون الدولة غير قادرة على تحمل عبء هذه البرامج. وربما 
تتبع سياسات تؤدي إلى إفقار شعبها أو تتبع مسارات تنمية مختلة أو عقيمة. قد يكون ذلك جزًءا من المشكلة، ولكن يمكن أن 

يؤدي تبني أفضل للممارسات الدولية في مجال السياسة االجتماعية إلى تجد أن هذه الدولة نفسها حاًل.

إن صرح الحماية االجتماعية في بلدان عديدة »جرى تجميده« في نظام اجتماعي/اقتصادي سابق حتى أنه لم يعد قائمًا، مما 
يجعله عاجز على االستجابة بشكل مناسب للمخاطر واالحتياجات الجديدة. وعلى أية حال، فإن هذه السردية عن الحماية لم تؤدي 
لتطور انخراًطا كافًيا مع المشكالت الذاتية لدولة الرفاهية بسبب التناقض المتزايد بين تصميم البرنامج الحالي والمطالب االجتماعية.

ينبغي تأصيل التفكير االجتماعي وإدراجه ووضعه داخل السياق ليحقق هذه المرونة على نحو فعال وأن يقوم بذلك بطريقة 
هادفة تراعي الظروف والعوامل المحلية التي تتحدى الناس وتخلق احتياجات مستعصية.

إن هدف التفكير االجتماعي هو بناء المرونة وتمكين الناس من امتصاص الصدمات واألزمات. وكشفت جائحة فيروس كورونا 
المستجد عن إمكانية مفككة وهزيلة في االستجابة للضعف االجتماعي.

كما اتضحت أهمية برامج الحماية االجتماعية القائمة؛ وبصفة خاصة البطاقات التموينية للغالبية والتحويالت النقدية للمعوزين. 
ويتطلب المستقبل نهًجا شاماًل يجرى التشاور حوله وخاضًعا للمساءلة لإلنفاق االجتماعي يضع الحماية في صميم اإلنتاج ويعطي 

األولوية للرفاه والصحة وحقوق اإلنسان.
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التغييرات  الحاضر والمستقبل. قد تكون  أداة يجب أن تمكن من حسن االستعداد والمرونة في  إن المخصصات االجتماعي 
الهيكلية والمبادئ المنقحة إلعادة التوزيع الالزمة لتمكين هذه المرونة في منافسة مع المطالب الملحة األخرى للخزانة العامة، 

لكنها الخطوات الضرورية التي ستضمن أن تنجز االستثمارات العامة وعودها.

بسبب الحيز المالي المحدود لمصر، فإنه يجب بذل المزيد من الجهود من أجل زيادة اإليرادات الضريبية. وفي حين أنه من 
الصعب تصور زيادة في معدالت الضرائب في ضوء الظروف، فإن إدارة الضرائب ينبغي أن تتحسن. 

سيؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة السياسة الضريبية ورفع اإليرادات الضريبية دون زيادة أخرى في معدالت الضرائب. وتشمل 
إدارة الضرائب تحسين نظام تحصيل الضرائب وإدارة الضرائب ومراقبة التهرب الضريبي. كما يشمل أيًضا تقليل التكاليف اإلدارية 

لكل وحدة من عائدات الضرائب بأقل قدر ممكن. 

هناك حاجة ماسة إلى إعادة تخصيص أولويات اإلنفاق العام وإعادة ترتيبها من أجل زيادة حصة اإلنفاق اإلنتاجي من إجمالي 
اإلنفاق. 

في حين أن اإلنفاق الحكومي »اإلنتاجي« يجعل االقتصاد أكثر إنتاجية )مع زيادة االستثمار في رأس المال المادي والبشري( ومن 
ثم يكون له تأثير مباشر على النمو، فإن اإلنفاق »غير المنتج«  يؤثر على رفاهية المواطنين )من خالل اإلعانات واألجور وتعويضات 
الموظفين والمشتريات الحكومية( ومن المرجح أن يكون له تأثير صفري أو سلبي على النمو حيث يتم إنفاقه واستهالكه على 
الفور على المدى القصير. حالًيا، يمثل اإلنفاق الجاري في مصر في المتوسط نسبة 84٪ من إنفاق الحكومة. وهو يشمل تعويضات 
الموظفين ومدفوعات الفوائد ومشتريات السلع والخدمات واإلعانات والمزايا االجتماعية. ويمثل اإلنفاق اإلنتاجي )بما في ذلك 

اإلنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية( نسبة ٪16. 

إن أردنا الحصول على سياسة اقتصاد كلي أكثر تحقًقا »على أرض الواقع«، فإن النهج التصاعدي الذي يتشارك فيه مختلف 
أصحاب المصلحة سيؤدي إلى نتائج مرغوبة اجتماعيًا. ومن التجارب المثيرة لالهتمام في هذا الصدد مختبر القاهرة للسياسات 

الذي نفذته جامعة القاهرة وجامعة باث.

يوفر هذا المختبر منتدى تناقش فيه قضايا السياسة االجتماعية المتنوعة مع مختلف أصحاب المصلحة. وفي الواقع، فقد 
كان مساحة تعاونية للباحثين والمسؤولين الحكوميين والبيروقراطيين والمجتمع المدني للتعامل مع قضايا السياسة االجتماعية 
المعقدة التي تواجه صانعي السياسات. كانت الرسالة الرئيسية لحالة مختبر السياسة تلك في مصر هي أن وجود منتدى مستدام 

للنقاش أمر بالغ األهمية لعملية صنع سياسات أكثر فعالية. 

من أجل الحصول على سياسات أكثر استنارة، ال غنى عن تحسين توافر البيانات في الوقت المناسب، إلى جانب تغطية أوسع 
ومتغيرات إضافية محتملة. في هذا الصدد، يمكن للحكومة االستفادة من السجل الوطني الموحد. أخيًرا ولكن األهم من ذلك، فإن 
إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق الحكومي يجب أن يؤدي إلى زيادة كل من اإلنفاق االجتماعي الحالي )البرامج االجتماعية( واإلنتاجية 

)التعليم والصحة( على حساب اإلنفاق على البنية التحتية.


