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فريـــــق التحريـــــــر 

هيئة التحرير احمللية

أ.د. أحمـــــــــــد زايــــــــــــــــــــــــــــــــــد

أ.د. أحمــــــــد وهبــــــــــــــــــــــــــــان

د. الشيماء عبد الســالم 

أ.د. خـــالــــد السـقــطــــــــــــــي

د. خديجــــــــــــة عرفـــــــــــــــــــــــــة

أ.د. ســـــــــارة اجلــــــــــــــــــــــــــــــزار

أ.د. سعيــــد الـمصـــــــــــــــــري

أ.د. سمية عبد الـمولــــى 

د. عبدالوهــــــــاب غنيـــــــــــــم

أ.د. فـريـــــــد النـــجـــــــــــــــــــــــــار

أ.د.  فخــــــــــري الفقـــــــــــــــــي

د. مــحمـــد بــــــــــــــــــاغـــــــــــــــــــة 

السفيـــر محمــد توفــيـــــق

أ.د. مـــحــمــــــد كــــمـــــــــــــــــــــال

د. محـــــمـــــــــود فتـــــــح اهلل 

أ.د. مــنـــــــــى الـــــجـــــــــــــــــرف 

أ.د. هـــانــــــي الشــــامــــــــــــــــــي

أستاذ علم االجتماع  بكلية األداب - جامعة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ

عميد كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية- جامعة اإلسكندرية

مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة واالقتصاد - جامعة بني سويف،
ومدرب معتمد للتحول الرقمي من املجلس األعلى للجامعات

 عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات )فرع الشيراتون(
األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

مدير إدارة القضايا االستراتيجة مبركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار

 عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات 
األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 أستاذ علم االجتمـــــــاع - جامعة القاهــــرة،
ومستشار وزير الثقافة لتطوير املنظومة الثقافية

أستاذ االقتصاد بكلية التجارة وإدارة األعمال - جامعة حلوان

 نائــب رئيــس االحتــاد العربــي لالقتصــاد الرقمــي،
 ومستشار كلية كامبردج الدولية البريطانية

 أستاذ إدارة األعمال الدولية - جامعة بنها، 
ومستشار سابق فـي البنك الدولي وجامعة الدول العربية

 أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، 
ورئيس جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس النواب 

أستاذ إدارة األعمال والتمويل املساعد بكلية التجارة- جامعة قناة السويس 

سفير مصر األسبق بواشنطن

أستاذ العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة

 اقتصـادي - مديـر إدارة شؤون البيئــة، 
ورئيس األمانة الفنية ملجلس وزراء البيئة العرب

أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

أستاذ االقتصاد وعميد كلية التجارة- جامعة طنطا

)*( مت ترتيب األسماء أبجدّيًا

وزير مفوض



فريـــــق التحريـــــــر 

هيئة التحرير الدولية

أ.د. أمـــــــيــــــــــــــرة احلــــــــــــــداد

أ.د. أميـــــــن البراسنـــــــــــــــــــــة

أ.د. بيتــــــــــــــر هولـمــــــــــــــــــــــــــــز

د.جـــــــــــــــــــــالل نـــــــاصــــــــــــــــــــــــــــر

أ.د. حاتـــــــــــــــــــــم زغلـــــــــــــــــــــول

أ.د. رولـــــــــــــــــــــف التــــــــــــــــــــــــــــر

أ.د. سوزانـــــــا الـمســـــــــــــــــــــاح

د. نهــــــــــــــال النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــار

د.هــــــــــــــدى يوســـــــــــــــــــــــــــــــــــف

أستاذ بالهيئة األملانية للتبادل الثقافـي DADD مبدينة بون األملانية، 
ــوم السياســية واالقتصــاد السياســي الدولــي ــي العل  أســتاذ زائــر طويــل األجــل فـ

بكلية االقتصاد والعلوم السياسية - بجامعة القاهرة، 
ــة  ــي واألخــالق القانوني ــون العمــل الدول ــون التجــاري وقان ــي القان ــر فـ أســتاذ زائ

بكليــة إدارة األعمــال - جامعــة اسلســكا مصــر

 حاصل على دكتوراه من جامعة كامبريدج، وأستاذ متفرغ فـي االقتصاد، 
 وزميل فـي مرصد السياسة التجارية فـي اململكة املتحدة 

بجامعة ساسكس باململكة املتحدة

 أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، 
وكبير االقتصاديني باملعهد األملاني للتنمية

رئيس قسم العلوم السياسية - اجلامعة األردنية

مستشار رئيس بـ JAFCON Consultants for Productivity Improvements -البحرين

 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة شركات أنوفيشن
وشركة حامت زغلول أكادميي

زميل أول بجامعة هيرتي للحوكمة- أملانيا

أستاذ االقتصاد والتنمية كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة،
وكلية إدارة األعمال- جامعة زايد- اإلمارات

 مدرس إدارة األعمال، ومدير مركز التميز فـي متكني املرأة 
اجلامعة امللكية للبنات - البحرين

كبير اقتصاديني بالبنك الدولي

أ.د. أليكساندر نيديرمير 

)*( مت ترتيب األسماء أبجدّيًا



رئيس مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار

أ . أسامــــــــــة اجلوهــــــــــــــــــــري
مساعد رئيس الوزراء

رئيس حترير املجلة
د. أسعــــــــــد الصــــــــــــــــــــــــــــــادق

 رئيس محور دعم اتخاذ القرار مبركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار،
وعضو اللجنة التنفيذية

نائب رئيس حترير املجلة
د. ياسميــــــــــــــــــــن غريـــــــب

 خبير اقتصادي ومنسق أكادميي مبركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار، 
مدرس االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

مدير التحرير
د. مــــــــــــــي محســــــــــــن

املدير التنفيذي بإدارة متابعة وتقومي السياسات

سكرتير التحرير
أ . مونيكــــــــــــــــــــا وليـــــــــام
باحث سياسي باملركز

منسق إلكتروني
أ . آية عبــداهلل النويهـــــــــــي

باحث سياسي باإلدارة العامة للجودة

فريـــــق التحريـــــــر 

الهيئـــــــة التنفيذيـــــة



١- مراعاة قواعد النشر العلمي املوجودة فـي دليل املؤلفني.

٢- مراعاة قواعد األمانة العلمية ونسبة االقتباس العلمي.

٣- مراعاة الرد على أي استفسارات خالل عملية النشر. 

٤- مراعاة إجراء التعديالت املطلوبة من ِقبل هيئة التحكيم.

٥- مراعاة عدم إجراء أي تعديالت جوهرية على البحث بعد املوافقة عليه.

ــى قــرار  ــى احلصــول عل ــة أو مؤمتــر آخــر حت ــة أو دوري ــي أي مجل  ٦- ال يجــوز للباحــث تقــدمي املســتخلص فـ

    القبول أو الرفض من املجلة.

مجلــة أي  فـــي  نشــره  يجــوز  وال  للمجلــة،  النشــر  كل حقــوق  تــؤول  للنشــر،  البحــث  قبــول  حالــة  فـــي   -٧ 

    أو دورية أو مؤمتر سواء ورقّيًا أو إلكترونّيًا.

 ٨- يتــم ترتيــب عمليــة نشــر املقــاالت وفًقــا ألولويــة ورودهــا إلــى هيئــة التحريــر بعــد إجازتهــا مــن ِقبــل احملكمــني، 

    ووفًقا أيًضا العتبارات علمية وفنية قد تراها هيئة التحرير.

ــى بنــك ــلة عل ــي اخلــاص باملجــ ــع اإللكترونــــ ــى املوقـــ ــة عل ــة باملجلــ ــداد اخلاصـــ ــع األعـــ ــر جميـــ ــم نشــ  ٩- يتـ

    املعرفة املصري.

ــة ــي للمجلـــ ــع اإللـكترونـ ــى الـموقــ ــن علــ ــه مـــ ــاص بــ ــث اخلـــ ــة البحــــ ــة حالــــ ــث مراجعـــ ــن للباحـــ  ١٠- ميكــــ

    )بحث حتت املراجعة - بحث فـي مرحلة النشر- بحث منشور(.

وللمزيد من التفاصيل حول قواعد وأخالقيات النشر، يرجى الدخول على املوقع اإللكتروني للمجلة:

ijppe.journals.ekb.eg

قواعـــد النشـــــــر

قواعد النشـــر



العملية التحكيمية

متر عملية النشر فـي املجلة مبجموعة من اخلطوات أو املراحل، والتي مُيكن حتديدها وتناولها كاآلتي: 
1- مرحلة التقدمي : 

تقبل املجلة البحوث والدراسات فـي موضوعات السياسات العامة فـي مختلف املجاالت على املوقع اإللكتروني  	
.ijppe.journals.ekb.eg اخلاص باملجلة على بنك املعرفة املصري

 يقوم الباحث بتقدمي الورقة البحثية فـي النطاق احملدد للمجلة، بحيث يتراوح عدد الكلمات اخلاصة بالورقة 	
 ما بني )٤٠٠٠-٥٠٠٠( كلمة، بدون املراجع واجلداول واألشكال البيانية واملستخلصات، مع تقدمي مستخلص

)١٥٠-٢٥٠( كلمة.

يجب أن تتضمن البحوث والدراسات املقدمة للنشر أداة حتليلية -كمية أو كيفية- مع ضرورة وجود قيمة علمية  	
مضافة فـي املجال ذات الصلة مبوضوع النشر.

 يلتــزم الباحــث بدليــل املؤلفــني اخلــاص باملجلــة، كمــا يلتــزم بقواعــد األمانــة العلميــة، ونســبة االقتبــاس العلمــي 	
)ال تتعدى ٢٥% (.

فـي حالة استخدام استقصاء أو أي أداة حتليلية، يتم تقدمي نسخة كاملة منها إذا لم توجد فـي منت البحث. 	

2- مرحلة التقومي:
يتم االعتماد فـي التحكيم على أسلوب Double-Blind Reveiw لضمان الكفاءة والنزاهة والشفافية. 	

ــة 	 ــة، وتتكــون اللجن ــر املجل ــل رئيــس حتري ــم حتديدهــا مــن ِقب ــة، يت ــم خارجي ــة حتكي ــى هيئ ــم عــرض البحــث عل  يت
من محكَمني اثنني، بحيث يكونان من القامات العلمية املشهود لهما، ويتمتعان بخبرة طويلة فـي مجال التخصص. 

توضــح هيئــة التحكيــم اخلارجــي مســتوى األبحــاث املُرســلة إليهــا مــن ناحيـــة الصالحيــة للنشــر أو عدمــه؛ اعتمــاًدا  	
علــى اســتمارة تقييــم يتــم إرســالها إلــى احمُلكمــني مــع البحــث، وتتضمــن االســتمارة عــدًدا مــن املعاييــر؛ لتقييــم البحــث 

مــن مختلــف اجلوانــب، باإلضافــة إلــى تدويــن احملكَمــني تقريــًرا منفصــاًل عــن البحــث لتحديــد مــدى صالحيتــه.

تستغرق عملية التحكيم اخلارجي للبحث فترة زمنية تتراوح من أسبوعني إلى ثالثة أسابيع. 	

3- مرحلة التعديل:
تُعــرض تقاريــر احمُلكَمــني علــى الهيئــة التنفيذيــة للمجلــة؛ التخــاذ قــرار النشــر مــن عدمــه، وفًقــا لعــدة ســيناريوهات  	

علــى النحــو التالــي:

ــي هــذه احلالــة، تقــوم الهيئــة التنفيذيــة للمجلــة  	 قبــول احملكمــني البحــث كمــا هــو دون وجــود أي تعديــالت، وفـ
ًعــا مــن رئيــس التحريــر، ثــم يتــم اســتكمال باقــي إجــراءات النشــر. بإرســال اخلطــاب النهائــي لقبــول النشــر موقَّ

العملية التحكيمية



العملية التحكيمية

قبول احملكَمني البحث، مع وجود بعض التعديالت: 	
وفـــي هــذه احلالــة، تقــوم الهيئــة التنفيذيــة للمجلــة بإرســال التعديــالت املطلوبــة إلــى الباحــث إلمتامهــا ورفــع البحــث 
بعــد التعديــل علــى املوقــع اإللكترونــي للمجلــة، وذلــك خــالل أســبوع من تســلم الباحث للتعديالت. وفـــي حــال عدم رفع 
البحــث املعــدل خــالل الفتــرة احملــددة، يتــم إعطــاء الباحــث أســبوًعا آخــر كفتــرة ســماح الســتكمال جميــع التعديــالت 
ًعــا مــن رئيس هيئــة التحرير،  اخلاصــة بالبحــث، وفـــي حــال اســتيفائها، يتــم إرســال خطــاب القبــول النهائــي للنشــر موقَّ

ثــم يتــم اســتكمال باقــي إجــراءات النشــر. أمــا فـــي حــال عــدم االســتيفاء، يتــم رفــض البحــث.

قبول البحث من أحد احملكَمني ورفضه من احملكم اآلخر: 	
ــات  ــزام بعــدم اإلفصــاح عــن بيان ــم، مــع االلت ــث للتقيي ــد ُمحكــم ثال ــر بتحدي ــة، يقــوم رئيــس التحري ــي هــذه احلال فـ
الباحــث. وفـــي حــال إقــراره بصالحيــة البحــث، يتــم قبولــه للنشــر مــع االلتــزام بإجــراء التعديالت املطلوبة خــالل املهلة 

احملــددة، وفـــي حــال الرفــض مــن ِقبــل احملكــم الثالــث، يتــم تقــدمي خطــاب اعتــذار إلــى الباحــث برفــض النشــر.

رفض احملكَمني البحث: 	
وفـي هذه احلالة يتم إرسال خطاب اعتذار إلى الباحث مفاده رفض نشر البحث.

4- مرحلة قبول النشر:
البــد مــن إقــرار اثنــني مــن احملكمــني بصالحيــة البحــث للنشــر، مــع التــزام الباحــث بــكل التعديــالت املطلوبــة  	

مــن ِقبــل احملكمــني خــالل املهلــة احملــددة )أســبوع مــن تســلم التعديــالت، باإلضافــة إلــى أســبوع آخــر كفتــرة ســماح 
الســتكمال التعديــالت اخلاصــة بالبحــث كافــة(، وإال فســوف يتــم رفــض البحــث.

تُرســل للباحــث نســخة إلكترونيــة للعــدد الــذي مت نشــر البحــث فيــه، وفـــي حــال الرغبــة فـــي احلصــول علــى نســخة  	
ورقيــة يكــون ذلــك مبقابــل مــادي يتــم حتديــده الحًقــا.

5- مرحلة النشر :
فـــي هــذه املرحلــة يتــم نشــر البحــوث املقبولــة للنشــر مـــسبًقا، واحملـــدد تاريــخ نشــرها، وإخــراج املجلة بصيغتها وشــكلها النهائي 

ووفــق العمليــات الفنيــة اآلتية:

التجميــع والتعديــل والتنضيــد للبحــوث املقبولــة للنشــر واحملــددة مســبًقا بتاريــخ معـــني، مــع تعديــالت بســيطة  	
للبحــوث التــي حتتــاج إلــى ذلــك.

العمــل علــى إضافــة البيانــات اخلاصــة باملجلــة وحســب سياســة املجلــة وتعليمــات النشــر فيهــا، ومنهــا صفحــة  	
العنــوان، وتعليمــات النشــر، وأســماء الهيئــات املســؤولة عــن املجلـــة، ورقــم املجلــد والعــدد وســنة النشــر وغيرهــا.

استنساخ الكمية املطلوبة واحملددة من عدد املجلة.  	



كلمـــة العــــــــدد

د. أسعد الصادق
رئيس حترير املجلة

عن الـمجلة
ــا مــن مصــادر املعلومــات احلديثــة فـــي املجــاالت البحثية املتنوعــة، وانطالًقا  مــة مصــدًرا مهّمً -  تعــد املجــالت العلميــة احملكَّ
مــن دور مركــز املعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التابــع ملجلــس الــوزراء فـــي املشــاركة الفعالــة فـــي عمليــة البحــث العلمــي، 
مــة تختــص بنشــر  يســعد املركــز إصــدار املجلــة الدوليــة للسياســات العامــة فـــي مصــر)IJPPE(، وهــي مجلــة علميــة محكَّ
البحـــوث والدراســـات املتعلقــة بالسياســات العامــة، ورصــد آخــر التطــورات فـــي ذلــك الشــأن، ويســهم فيهــا باحثــون وكتَّــاب 
محليــون ودوليــون لهــم خبــرة ودرايــة موضوعيــة فـــي مجــال السياســات العامــة؛ لالســتفادة مــن اخلبــرات احملليــة واإلقليمية 

والدوليــة. وهــي مجلــة ربــع ســنوية تصــدر كل ثالثــة أشــهر )ينايــر- أبريــل- يوليــو- أكتوبــر(.

- وتعــد عمليــة التحكيــم ضروريــة؛ لضمــان جـــودة األبحـــاث العلميـــة املنشــورة، والتأكــد مــن صحــة املعلومــات الــواردة فيهــا. 
وتتبــع املجلــة أســلوب double-blind review فـــي مراجعــة األبحــاث، وهــو أمــر ضــروريٌّ للباحثــني؛ خللــق قاعــدة بحثية 
عريضــة تســهم فـــي حتقيــق التقــدم فـــي مجــاالت السياســات العامــة، كمــا تتــم مراعــاة أخالقيــات النشــر العلمــي مــن ِقبــل 

املجلــة أو مــن ِقبــل الباحــث.

ــاول موضوعــات السياســات  ــى تتن مــة الت ــة بالبحــوث احملكَّ ــة والدولي ــة والعربي ــة املصري ــراء املكتب ــة إث - وتســتهدف املجل
العامــة، والراميــة إلــى تقييمهــا ووضــع أطــر واســتراتيجيات وحلــول مبتكــرة لصانعــي ومتخــذي القــرارات؛ إلدارتهــا بشــكل 
فاعــل؛ ممــا يعــزز مــن القــرار التنمــوي واالســتراتيجي، وصــواًل لــإدارة الرشــيدة للمــوارد، وتعزيــز صنــع السياســات القائمــة 
علــى األدلــة. كمــا تســتهدف بنــاء قاعــدة عريضــة مــن الباحثني واألكادمييني املشــاركني مع املركز فـــي مجــاالت وتخصصات 
مة املتميزة التي تســهم فـــي تقدم وتطوير املجتمعات فـــي مجال السياســات العامة.  عديدة ومتنوعة، ونشــر األبحاث احملكَّ
ًّــا وعاملّيًــا لنشــر األبحاث باللغتني العربية واإلجنليزية، واملســاهمة فـــي  وتقــوم املجلــة بتلبيــة حاجــة الباحثــني محلّيًــا وإقليميــ
إيجــاد مرجعيــــة علميــــة محكَمــة فـــي مجــال األبحــاث والدراســات علــى مســتوى العالــم، واالســتفادة مــن اخلبــرات احملليــة 

واإلقليميــة والدوليــة، ومواكبــة متطلبــات املجتمــع العلمــي واألكادميــي واالندمــاج فـــي منظومــة البحــث العلمــي.

هــذا وتُعنَــى املجلــة مبجــال السياســات العامــة ســواء أكانــت سياســات اقتصاديــة، أو سياســات اســتراتيجية، أو سياســات 
اجتماعيــة، أو سياســات إداريــة، أو سياســات تكنولوجيــة، أو سياســات تعليميــة أو بيئيــة أو ثقافيــة أو صحيــة.

ــة التحريــر أعضــاء محليــني ودوليــني؛ لالســتفادة مــن خبراتهــم العلميــة املتميــزة،  ــة علــى أن تضــم هيئ - وحتــرص املجل
واســتعداًدا للحصــول علــى االعتمــاد مــن ِقبــل قواعــد البيانــات الدوليــة مســتقباًل، كمــا تنضــم  املجلــة إلــى بنــك املعرفــة 

ــا للتقــدمي واملراجعــة. ــا إلكترونّيً املصــري EKB، والــذي يوفــر نظاًم
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الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

الـمستخلص

لــم يعــد النمــو االقتصــادي القائــم علــى اســتغالل املــوارد البيئيــة مالئًمــا ملعظــم دول العالــم فـــي القــرن الواحــد والعشــرين، 
خاصــة فـــي ظــل أزمــات الطاقــة، والتزايــد املطــرد فـــي عــدد ســكان، العالــم والتوســع والتنــوع فـــي األنشــطة االقتصاديــة؛ ممــا 
 يدفــع إلــى تدهــور املــوارد البيئيــة ويؤثــر بــدوره علــى تلبيــة االحتياجــات، لذلــك اجتــه العالــم نحــو حتقيــق منــو اقتصــادي مســتدام

ال يســبب ضــرًرا للبيئــة وال يتأثــر بنضــوب املــوارد الطبيعيــة، وبنــاء علــى ذلــك قدمــت األمم املتحــدة منوذًجــا مبتكــًرا أطلــق عليــه 
"النمــو األخضــر" كأحــد احللــول ملواجهــة األزمــات االقتصاديــة وفشــل الســوق؛ حيــث يعــزز النمــو منخفــض الكربــون، ويعمــل علــى 

االســتخدام الفعــال للمــوارد الطبيعيــة. 

وتتنــاول هــذه الدراســة دور النمــو األخضــر فـــي دعــم قطــاع الطاقــة مبصــر، فـــي ظــل إطــالق "رؤيــة مصــر ٢٠٣٠" التــي تســتهدف 
حتقيــق التنميــة املســتدامة، مــن خــالل تطبيــق نظــم النمــو األخضــر، والتوســع فـــي االســتثمار فـــي الطاقــات اجلديــدة واملتجــددة. 
وقــد اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي والتحليلــي فـــي عــرض أهــم التحديــات التــي تواجــه النمــو األخضــر فـــي مصــر، 
وحتليــل االســتراتيجيات والسياســات للتوجــه نحــو النمــو األخضــر فـــي قطــاع الطاقــة؛ مــن أجل اســتخالص بعــض التوصيات التي 
ميكــن أن تســاعد فـــي التحــول نحــو النمــو األخضــر، واســتخلصت الدراســة أن ذلــك يتطلــب العمل علــى توفير التمويــل الالزم لهذا 
التحــول، مــع إعــادة هيكلــة الصناعــات القائمــة بشــكل يجعلهــا أقــل تأثيــًرا علــى البيئــة، مــع ضــرورة التنســيق بــني كل السياســات 
التحفيزيــة لدعــم القطــاع اخلــاص، ووضــع ضوابــط أو فــرض "تعريفــة الكربــون" علــى املنتجــات املســتوردة التــي تولــد ثانــي أكســيد 
الكربــون أثنــاء عمليــة اإلنتــاج مبســتوى عــاٍل، مبــا يتيــح إمكانيــة املنافســة للمنتــج احمللــي، باإلضافــة إلــى متديــد ضمانــات االئتمــان 
احلكومــي للصناعــات املعتمــدة علــى الطاقــة املتجــددة؛ للتوجــه نحــو النمــو األخضــر وتشــجيع الطلــب علــى الســندات اخلضــراء. 
ــة  ــق الشــراكات الدولي ــر املناخــي، مــع حتقي ــة والتغي ــا املتعلقــة بالبيئ ــز التعــاون اإلقليمــي بشــأن القضاي كمــا ينبغــي أيًضــا تعزي
لالســتثمار فـــي حتســني جــودة شــبكات الطاقــة. ومــن الناحيــة االجتماعيــة، فمــن املهــم إدمــاج الوعــي بالنمــو األخضــر ومــا يتعلــق 

بــه فـــي نظــام التعليــم وفـــي الثقافــة العامــة بــني أفــراد املجتمــع. 

وحتــاول هــذه الدراســة علــى مــدى أربعــة أجــزاء بخــالف املقدمــة واخلامتــة تنــاول اإلطار النظــري للنمو األخضر، وسياســات النمو 
األخضــر وأثــره علــى قطــاع الطاقــة فـــي مصــر، كمــا تتنــاول أهــم أنــواع الطاقــة فـــي مصــر، واالســتراتيجيات التــي تعضــد قــدرة 
االقتصــاد علــى االنتقــال التدريجــي، وأخيــًرا أهــم التحديــات التــي تواجــه التطبيــق واحللــول املمكنــة للوصــول إلــى النمــو األخضــر.

الكلمات املفتاحية: 

النمو األخضر - الطاقة املتجددة - التنمية املستدامة - استراتيجيات التطوير- جمهورية مصر العربية. 
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Abstract

Economic growth based on the exploitation of environmental resources is no longer appropriate for 
most countries of the world, especially in light of energy crises, the growing increase in the world's 
population, and the expansion and diversification of economic activities, which is causing environmental 
resource degradation and, in turn affecting needs. Consequently, the world has moved towards 
sustainable economic growth that does not cause environmental harm and is not affected by depletion 
of natural resources. Accordingly, the United Nations has provided an innovative model called "green 
growth" as a solution to economic crises and market failure, promoting low-carbon growth and making 
effective use of natural resources. 

This study addresses the role of green growth in supporting Egypt's energy sector with the launch 
of Egypt Vision 2030, which aims at achieving sustainable development through the application of 
green growth systems and the expansion of investment in new and renewable energies. Egypt has 
implemented several legislative policies to reform the energy subsidy system in order to eliminate 
market distortions, ease pressure on the state budget, reduce unsustainable fiscal spending, in 
addition to announce regulatory policies. They are to encourage effective energy use, reduce waste, 
and innovate in green technology while providing opportunities for private sector participation at local, 
regional and international levels. 

The study depends on the descriptive and analytical approach to present the most important challenges 
to green growth, and analyzing strategies and policies to move towards green growth in the energy 
sector, in order to draw out some recommendations that could help in the transition to green growth. 

The study concludes that this transition requires funding, with the restructuring of existing industries 
to make them less environmentally. In addition, there is a need to coordinate all stimulus policies 
to support the private sector, put restrictions and impose a "carbon tariff" on imported products that 
generate carbon dioxide above a certain level during the production process. Moreover, this will 
encourage the domestic products to achieve competitiveness, extend government credit guarantees to 
renewable energy-dependent industries to move towards green growth and encourage green growth, 
and increase the demand for green bonds. In addition, it is recommended to strengthen regional 
cooperation on environmental and climate change issues and achieve international partnerships to 
invest in improving the quality of energy grids. Socially, it is important to integrate awareness of green 
growth and develop the education system to be in line with the new trend and part of the general 
culture among the society.

This paper consists of four parts, other than the introduction and conclusion, in which it reviews green 
growth literature and policies and the impact on Egypt's energy sector, addresses Egypt's energy 
types, strategies that support the economy's ability to transition gradually, and finally it clarifies the 
most important challenges to implementation and possible solutions to green growth.

Keywords: Green Growth- Renewable Energy- Sustainable Development - Development Strategies- 
Egypt.
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مقدمة

لــم يعــد النمــو االقتصــادي القائــم علــى اســتغالل املــوارد البيئيــة مالئًمــا ملعظــم دول العالــم حالّيًــا خاصــة فـــي ظــل أزمــات 
الطاقــة، والتزايــد املطــرد فـــي عــدد ســكان العالــم، والتوســع والتنــوع فـــي األنشــطة االقتصاديــة؛ ممــا يدفــع إلــى تدهــور 
املــوارد البيئيــة، ويؤثــر بــدوره علــى تلبيــة االحتياجــات، لذلــك اجتــه العالــم نحــو حتقيــق منــو اقتصــادي مســتدام ال يســبب 
 ضــرًرا للبيئــة وال يتأثــر بنضــوب املــوارد الطبيعيــة. وبنــاًء علــى ذلــك قدمــت األمم املتحــدة منوذًجــا مبتكــًرا أطلــق عليــه

" النمــو األخضــر" كأحــد احللــول ملواجهــة األزمــات االقتصاديــة وفشــل الســوق؛ حيــث يعــزز النمــو منخفــض الكربــون، 
ويعمــل علــى االســتخدام الفعــال للمــوارد الطبيعيــة. 

ــا لضمــان اســتدامة املســتقبل االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي  وقــد أصبــح احلديــث عــن النمــو األخضــر أمــًرا ضرورّيً
للــدول ليــس فقــط ألنــه يُزيــد مــن كفــاءة اســتخدام املــوارد والثــروات، ولكــن ملــا يشــكله مــن وســائل حديثــة لإنتــاج 
واالســتهالك، إلــى جانــب إمكانيــة حتســني التخطيــط احلضــري؛ لتحقيــق أفضــل اســتخدام لوســائل النقــل العــام وغيرهــا 
ــق  ــى عات ــد تكلفــة زائــدة ملقــاة عل ــى جانــب توجــه الدولــة إللغــاء دعــم الوقــود األحفــوري الــذي يع مــن اخلدمــات، إل
احلكومــة ميكــن توجيههــا بشــكل أكبــر لدعــم الفقــراء خاصــة فـــي الــدول الناميــة. وعلــى الرغــم مــن هــذا االتفــاق علــى 
ــى األبعــاد  ــد عل ــى التأكي ــم املســتخدمة لتعريفــه، وإن اتفقــت كلهــا عل ــه قــد تعــددت املفاهي ــة النمــو األخضــر، فإن أهمي
االقتصاديــة لالســتدامة. وقــد عرفتــه منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( علــى أنــه تعزيــز النمــو االقتصــادي 
ــى توفيــر املــوارد واخلدمــات البيئيــة التــي تعتمــد عليهــا  والتنميــة، مــع ضمــان اســتمرارية قــدرة األصــول الطبيعيــة عل

رفاهيتنــا.

ويعــود االهتمــام بالبيئــة فـــي األدبيــات االقتصاديــة إلــى فتــرات ســابقة فـــي علــم االقتصــاد ســواء مت التطــرق إلــى هــذا 
املوضــوع بشــكل صريــح أم بشــكل ضمنــي. وميكــن اعتبــار كوندورســيه Condorcet مــن أوائــل مــن قــام بتحليــل السياســات 
املتعلقــة بالقضايــا البيئيــة، ولكــن كان هــذا التحليــل قائًمــا علــى أســاس العدالــة االجتماعيــة وليــس الكفــاءة. كمــا تنــاول 
ــم  ــدور امله ــل ال ــكاردو )١٨١٧(، وجــون ســتيوارت مي ــس )١٧٩٨(، وري ــل مالت ــني الكالســيكيني مث ــد مــن االقتصادي العدي
الــذي يلعبــه رأس املــال الطبيعــي فـــي النشــاط االقتصــادي، فمــن املســببات األساســية حملدوديــة النمــو االقتصــادي املوارد 

الطبيعيــة احملــدودة.

إشكالية الدراسة والتساؤالت البحثية:   
تتمثــل إشــكالية الدراســة فـــي محاولــة حتديــد والتعــرف علــى سياســات النمــو األخضــر وأثــره علــى قطــاع الطاقــة فـــي 
مصــر، باإلضافــة إلــى أنــواع الطاقــة فـــي مصــر، واالســتراتيجيات التــي تعضــد قــدرة االقتصــاد علــى االنتقــال التدريجــي، 

وأهــم التحديــات التــي تواجــه التطبيــق، واحللــول املمكنــة للوصــول إلــى النمــو األخضــر.

ومــن هــذا املُنطلــق يتبلــور التســاؤل الرئيــس للبحــث فـــي: "مــا أهــم التحديــات التــي تواجــه التحــول نحــو النمــو األخضــر 
فـــي مصــر ومــا املقترحــات املمكنــة للوصــول إليــه؟".
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أهمية الدراسة:
تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة النمــو األخضــر فـــي فتــح املجــال ملزيــد مــن االبتــكارات فـــي مجــال التكنولوجيــا 
اخلضــراء، ولتحقيــق التنافســية بــني املؤسســات لتقــدمي املنتجــات واخلدمــات الصديقــة للبيئــة، والعمــل علــى فتــح أســواق 

جديــدة للســلع واخلدمــات اخلضــراء.

ــي ظــل إطــالق "رؤيــة مصــر ٢٠٣٠" التــي  ــي دعــم قطــاع الطاقــة فـــي مصــر فـ ــا فـ كمــا يلعــب النمــو األخضــر دوًرا مهّمً
ــي الطاقــات  تســتهدف حتقيــق التنميــة املســتدامة مــن خــالل تطبيــق نظــم النمــو األخضــر، والتوســع فـــي االســتثمار فـ
اجلديــدة واملتجــددة. وقــد طبقــت مصــر العديــد مــن السياســات التشــريعية إلصــالح نظــام دعــم الطاقــة مــن أجــل إزالــة 
ــر املســتدام، إلــى جانــب  ــي غي ــل اإلنفــاق املال ــة، وتقلي ــة العامــة للدول ــى املوازن تشــوهات الســوق، وتخفيــف الضغــط عل
اإلعــالن عــن سياســات تنظيميــة؛ لتشــجيع االســتخدام الفعــال للطاقــة، وتقليــل الفاقــد، واالبتــكار فـــي التكنولوجيــا 

ــة. ــة والدولي ــة واإلقليمي ــى كافــة املســتويات احمللي اخلضــراء، مــع إتاحــة فــرص مشــاركة القطــاع اخلــاص عل

أهداف الدراسة:
تنطلــق الدراســة مــن هــدف رئيــس، أال وهــو: "التعــرف علــى أهــم التحديــات التــي تواجــه تطبيــق مفهــوم النمــو األخضــر 
فـــي مصــر، واحللــول املمكنــة للوصــول إليــه"، ومــن ذلــك الهــدف تتبلــور مجموعــة مــن األهــداف الفرعيــة التــي تتمثــل فـــي 

التعــرف علــى:

-  مفهوم النمو األخضر والنظريات االقتصادية التي تناولته.

- األثر على قطاع الطاقة فـي مصر.

- أنواع ومصادر الطاقة فـي مصر.

- االستراتيجيات التي تعضد قدرة االقتصاد على االنتقال التدريجي.

- التحديات التي تواجه التطبيق، واحللول املمكنة للوصول إلى النمو األخضر.

املنهجية:
يعتمــد البحــث علــى املنهــج التحليلــي الوصفــي فـــي جمــع وحتليــل البيانــات، وقــد مت االعتمــاد علــى بيانــات ثانويــة مــن 
مصــادر مختلفــة مثــل البنــك املركــزي املصــري، ووزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة، ووكالــة الطاقــة الدوليــة، واألمم 

املتحــدة، والبنــك الدولــي، ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة.
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مراجعة األدبيات السابقة
 تناولــت العديــد مــن الدراســات األخــرى موضــوع النمــو األخضــر والتنمية املســتدامة واالســتدامة البيئيــة، وافترضت هذه 
ــااّلً اقتصادّيًا،  الدراســات أن النمــو األخضــر ضــروري لتحقيــق التنميــة املســتدامة وال يحــل محلهــا، باإلضافــة الــى كونــه فعَّ
وهــو أمــر ضــروري حتقيقــه ملســتقبل أفضــل للبلــدان الناميــة، إلــى جانــب أنــه ميكــن أن يــؤدي إلــى مكاســب اقتصاديــة، 
 اجتماعيــة وبيئيــة كبيــرة )World Bank 2012, ADB/ESCAP/UNEP 2012,OECD 2013(. وأوضحــت دراســة أخــرى

ــي  ــة فـ ــى تضمــني العوامــل البيئي ــة تعمــل عل ــد وأن يتضمــن سياســات بيئي )Jouvet, etc 2013( أن النمــو األخضــر الب

ــي اســتخدام املــوارد، وحتويــل أنظمــة  عمليــة صنــع القــرار االقتصــادي، وذلــك عــن طريــق إدخــال اعتبــارات الكفــاءة فـ
الطاقــة، وايجــاد أنظمــة وحلــول مبتكــرة إلنتــاج وتوريــد واســتهالك الطاقــة؛ ممــا يضمــن اســتدامة الطاقــة، وتقييــم رأس 

املــال الطبيعــي فـــي احلســابات االقتصاديــة، وتســعير العوامــل البيئيــة اخلارجيــة. 

كذلــك عضــدت دراســة )S. A. Oyedepo, 2012( العالقــة بــني التنميــة املســتدامة وأمــن الطاقــة، والتــي قــام فيهــا 
الكاتــب بعمــل دراســة تطبيقيــة عــن العالقــة بينهمــا فـــي نيجيريــا، وقــد توصلــت هــذه الدراســة الــى وجــود عالقــة طرديــة 
بــني قطــاع الطاقــة والتنميــة املســتدامة؛ حيــث أن تكثيــف و مواصلــة تنفيــذ برامــج كفــاءة الطاقــة والطاقــة املتجــددة علــى 
املــدى الطويــل  - كمــا لوحــظ فـــي عــدد كبيــر مــن البلــدان الناجحــة فـــي تعزيــز الطاقــة املتجــددة، مثــل أملانيــا، والدمنارك، 
واليابــان- أمــر ضــروري لتحقيــق الطاقــة اخلضــراء التــي هــي مــن ضمــن مكونــات النمــو األخضــر، والتــي ســتؤدي بدورهــا  

إلــى تطويــر الطاقــات املتجــددة واجلديــدة، علــى وجــه اخلصــوص، والتنميــة املســتدامة، بشــكل عــام.

ــق  ــة وحتقي ــى اســتدامة الطاق ــو األخضــر عل ــر النم ــن الدراســات ألث ــر م ــدد كبي ــد النســبي لع ــن التأيي ــى الرغــم م وعل
 Jacobs 2013, Sternera 2011,Huberty, etc2011,( التنميــة املســتدامة، فــإن هنــاك العديــد مــن الدراســات مثــل
Schmalensee 2012( التــي تــرى أن أثــر النمــو األخضــر علــى قطــاع الطاقــة غيــر مؤكــد؛ حيــث تــرى هــذه الدراســات 

ــر إلــى الوقــود األحفــوري  ــى الطاقــة، وبالتالــي ســيتم اللجــوء أكث ــادة الطلــب عل ــى زي ــادة معــدل النمــو ســيعمل عل أن زي
)FOSSIL FUEL( وذلــك ألنــه أقــل تكلفــة مــن مصــادر الطاقــة اجلديــدة واملتجــددة التــي يحتــاج إنتاجهــا إلــى تكاليــف 

عاليــة، وبالتالــي ســيكون هنــاك حتــٍد ســيواجه اســتراتيجيات النمــو األخضــر. باإلضافــة إلــى أن هــذه الدراســات أشــارت 
إلــى أن هنــاك القليــل مــن األدلــة علــى وجــود تهديــد للنمــو االقتصــادي فـــي املــدى القصيــر أو املتوســط علــى اســتنزاف 
رأس املــال الطبيعــي أو التدهــور البيئــي دون رادع، إلــى جانــب أن االنتقــال إلــى االقتصــاد األخضــر ال يضمــن فـــي حــد 
ذاتــه النمــو الــذي تســعى إليــه البلــدان التــي تريــد تطبيــق اســتراتيجيات النمــو األخضــر. كذلــك أوضــح Janicke و 
Dercon عــام ٢٠١٢ فـــي دراســة تناولــت النمــو األخضــر وقطــاع الطاقــة فـــي الــدول الناميــة أنــه ليــس مــن الواضــح أن 

التخلــي عــن النمــو االقتصــادي هــو شــرط ضــروري ملعاجلــة األزمــة البيئيــة، وأن النمــو األخضــر ليــس مؤكــًدا أنــه يعــد 
الطريــق الســريع لتحقيــق أمــن الطاقــة، واخلــروج مــن الفقــر فـــي البلــدان الناميــة، بــل بالعكــس قــد يكــون أقــل ســرعة فـــي 

حتقيــق األهــداف املرجــوة منــه مقارنــة باســتراتيجيات النمــو التقليديــة.

  AkinyemI Opeyemi, Alege Philip, Osabuohien Evans and Ogundipe Adeyemi وقد ثبت فـــي دراسة قام بها
2013 أن مؤشــرات النمــو األخضــر لهــا تأثيــر ضعيــف علــى قطــاع الطاقــة فـــي إفريقيــا، وذلــك باســتخدام بيانــات طوليــة 

للفتــرة ١٩٩٦-٢٠١٣. وميكــن أن يعــزى ذلــك إلــى حقيقــة أن الصناعــات القائمــة علــى الطاقــة النظيفــة لــم تتطــور متاًمــا 
فـــي إفريقيــا، و أن غالبيــة صــادرات إفريقيــا تتمثــل فـــي الصناعــات االســتخراجية التــي تســتخدم تقنيــات منخفضة احلد 

مــن التلــوث البيئــي، كذلــك االلتــزام الصــارم بالقوانــني والتنظيمــات البيئيــة فـــي إفريقيــا غائــب بشــكل واضــح.
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مجلد ١ )يناير٢٠٢٢( عدد ١

يقصــد باملصــادر األوليــة للطاقــة تلــك التــي يتــم اســتخراجها كمــا هــي مــن الطبيعــة، دون أن تتعــرض ألي عمليــة تكريــر 
أو فصــل للمكونــات، وهــي تختلــف عــن مصــادر الطاقــة الثانويــة التــي تنتــج عــن حتويــل وتكريــر املصــادر األوليــة، كالنفــط 
ــى الكيروســني  ــره يتحــول إل ــه وتكري ــد تنقيت ــون، ولكــن عن ــي مــن رواســب الهيدروكرب ــون بشــكل طبيع ــذي يتك اخلــام ال

 )Overgaard, 2009( .والديــزل وغيرهمــا مــن البتروكيماويــات

والشــكل التالــي رقــم )١( يوضــح إجمالــي إمــدادات الطاقــة األوليــة )Total Energy Production )TPES حســب املصــدر 
فـــي مصر.

 IEA, “World Energy Statistics”, Different issues, Available at: https://www.iea.org/statistics/?country=EGYPT&year=2016&category=Kاملصدر:
ey%20indicators&indicator=TPESbySource&mode=chart&categoryBrowse=false&dataTable=BALANCES&showDataTable=true

شكل )1(: إجمالي إمدادات الطاقة األولية )TPES( فـي مصر خالل الفترة )1990- 2017(
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أواًل: أنواع ومصادر الطاقة األولية فـي مصر

اإلضافة اجلديدة للدراسة احلالية:
ــاج  ــث اإلنت ــن حي ــة فـــي مصــر م ــى قطــاع الطاق ــر سياســات النمــو األخضــر عل ــاول تأثي ــي هــذه الدراســة تن ســيتم فـ
ــي مصــر ملــا تشــمله عمليــات البحــوث  واالســتهالك والتوزيــع للمصــادر املتعــددة لهــا، وقــد مت اختيــار قطــاع الطاقــة فـ
ــي هــذا القطــاع مــن قــدرة علــى تســويق التكنولوجيــات، مــع التركيــز علــى حتديــات تطبيــق مفهــوم النمــو  األساســية فـ

ــا.  ــب عليه ــول املقترحــة للتغل ــي مصــر، واحلل ــة فـ األخضــر لدعــم قطــاع الطاق

%

18



الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

https://data.oecd.org/energy/primary-energy-supply.htm#indicator-chart :الرابط

/https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals

املصدر: مت حساب هذه النسبة باستخدام بيانات إجمالي إمدادت الطاقة األولية، ومساهمة املصادر املتجددة للطاقة فـي إجمالي إمدادت الطاقة 
األولية )طن مكافئ نفط(، وهي متاحة على قاعدة بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( على هذا 

 شكل )2(: مساهمة املصادر املتجددة للطاقة فـي إجمالي إمدادت الطاقة األولية
خالل الفترة )2000 - 2017(
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يعــد النمــو األخضــر هــو األداة األساســية لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة التــي تبنتهــا قمــة األمم املتحــدة فـــي 
ســبتمبر ٢٠١٥ عنــد إطــالق أجنــدة ٢٠٣٠ للتنميــة املســتدامة، إذ نــص كل مــن الهــدف الســابع والثامــن مــن األهــداف الـ١٧ 
التــي مت إعالنهــا علــى التوالــي علــى "ضمــان حصــول اجلميــع بتكلفــة ميســورة علــى خدمــات الطاقــة احلديثــة املوثــوق 
بهــا واملســتدامة"، و"تعزيــز النمــو االقتصــادي املطــرد واملســتدالم للجميــع واملســتدام، والعمالــة الكاملــة واملنتجــة، وتوفيــر 
ــي مجــال االســتهالك  ــاءة فـ ــذه األهــداف كتحســني الكف ــة له ــب املســتهدفات الفرعي ــى جان ــع"، إل ــق للجمي العمــل الالئ

واإلنتــاج، والســعي إلــى فصــل النمــو االقتصــادي عــن التدهــور البيئــي.

ثانًيا: استراتيجيات وسياسات التوجه نحو 
النمو األخضر فـي قطاع الطاقة

 ويتضــح مــن الشــكل الســابق أن الغــاز الطبيعــي والبتــرول يشــكالن أكثــر مــن ُعشــر النــاجت احمللــي اإلجمالــي ملصــر؛ فنســبة 
إنتاجهمــا تصــل إلــى نحــو ٩٦%، كمــا ميثــالن نحــو ٣٤% مــن حصيلــة صادراتهــا مــن الســلع .

أمــا بالنســبة للطاقــة املتجــددة وهــي" الطاقــة املســتمدة مــن املــوارد الطبيعيــة التــي تتجــدد أو التــي ال ميكــن أن تنفــد، 
والتــي ال ينشــأ عنهــا مخلفــات ضــارة بالبيئــة كثانــي أكســيد الكربــون والغــازات الدفيئــة )كمــال، ٢٠١٥( فتتميــز مصــر 
بثرائهــا منهــا مثــل الطاقــة الشمســية، وطاقــة الريــاح، والطاقــة املائيــة، وطاقــة املخلفــات. ومنــذ أواخــر الســبعينيات بــدأت 
احلكومــة املصريــة فــي إعــداد العديــد مــن البرامــج لتقييــم تطبيقــات وتكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة بالتعــاون مــع العديــد 

مــن الــدول والكيانــات الدوليــة، إال أنهــا مــا زالــت غيــر مســتغلة بالشــكل الكافـــي كمــا يوضحهــا الشــكل التالــي )٢(. 
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1- أهم اخلطوات التي اتخذتها مصر لتحقيق النمو األخضر فـي قطاع الطاقة:
فـــي عــام ١٩٨٦، مت تأســيس هيئــة الطاقــة اجلديــدة واملتجــددة، فـــي ضــوء التوقعــات اخلاصــة بتقنيــات الطاقــة  	

http://nrea.gov.eg/test/en/About/( املتجــددة، ومصــادر التمويــل املتاحــة، وفــرص االســتثمار املتوقعة فـــي هــذا املجــال
)Intro

فـــي عــام ٢٠٠٠، متــت صياغــة االســتراتيجية الوطنيــة لــإدارة املتكاملــة للنفايــات الصلبــة، كــرد فعــل لتلــوث الهــواء  	
الــذي عــرف بـ"الســحابة الســوداء"، إال أنهــا لــم تســتكمل؛ لغيــاب آليــات الرصــد واملتابعــة التــي تضمــن اســتدامة هــذه 

)Egyptian Environmental Affairs Agency, 2011, p.1( االســتراتيجية 

ــي عــام ٢٠٠٢، مت اإلعــالن عــن اخلطــة الوطنيــة للعمــل البيئــي؛ بهــدف حمايــة البيئــة واحلــد مــن التلــوث، وإدارة  	 فـ
ــي إدارة البيئــة.  النفايــات، وحتســني جــودة امليــاه، وحتقيــق الالمركزيــة فـ

فـــي ٢٠٠٧، مت اعتمــاد "اخلطــة طويلــة األجــل لطاقــة الريــاح"، بحيــث تتــم تلبيــة نســبة ٢٠% مــن احتياجــات الكهربــاء  	
مــن الطاقــة املتجــددة بحلــول عــام ٢٠٢٠.

فـــي عــام ٢٠٠٩، مت وضــع إطــار لالســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة، يتضمــن االنتقــال نحــو النمــو األخضــر، إال  	
أنــه لــم يتــم تطبيقــه بشــكل فعــال؛ خللــوه مــن املســتهدفات احملــددة، ولغيــاب مؤشــرات تقييــم األداء.

	  Green Economy Scoping Study for" فـــي ٢٠١٤، مت عمــل دراســة شــاملة عــن "نطــاق االقتصــاد األخضــر ملصــر
Egypt" فـــي كل مــن قطــاع امليــاه، والطاقــة، والزراعــة، والنفايــات الصلبــة؛ لتقييــم إمكانــات مصــر للتحــول إلــى التنميــة 

املســتدامة. 

2- سياسات التوجه نحو النمو األخضر:
كان هنــاك إدراك مــن الدولــة أن االنتقــال إلــى النمــو األخضــر لــن يحــدث تلقائّيًــا، وال يعتمــد فقــط علــى وضــع 
اســتراتيجيات وطنيــة وقطاعيــة؛ لــذا متــت صياغــة األطــر السياســية واملؤسســية التــي تعضــد مــن قــدرة االقتصــاد علــى 

االنتقــال التدريجــي.

ــى السياســات القائمــة علــى الســوق، مثــل: احلــد مــن دعــم الوقــود األحفــوري،  وتنقســم سياســات النمــو األخضــر إل
ــة للتــداول )أو احلصــص(، وفــرض رســوم  وتســعير التلــوث، والضرائــب البيئيــة، ونظــام رخــص انبعاثــات التلــوث القابل
علــى النفايــات، كمــا أن هنــاك السياســات غيــر القائمــة علــى آليــات الســوق، ومنهــا: صياغــة الهيــاكل التشــريعية، ووضــع 
املعاييــر التنظيميــة التــي تركــز علــى النتائــج، مثــل: معاييــر األداء والتكنولوجيــا والتنافســية، أو مواصفــات احلــد األقصــى 
املســموح بــه لالنبعاثــات، أو املتطلبــات التفصيليــة للمنتجــات وعمليــات اإلنتــاج، هــذا إلــى جانــب السياســات املرتبطــة 

بتشــجيع االبتــكارات اخلضــراء، عــن طريــق متويــل البحــوث ذات الصلــة، وأيضــا تلــك املتعلقــة بجانــب الطلــب.
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الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

2-1 أهم السياسات القائمة على آليات السوق:
2-1-1 إصالح دعم الوقود األحفوري:

يعــد التخفيــض التدريجــي للدعــم علــى الوقــود األحفــوري مــن أبــرز السياســات التــي مت تطبيقهــا فـــي مصــر، وإن جــاء 
الهــدف الرئيــس مــن هــذا التخفيــض؛ لتخفيــف الضغــط علــى املوازنــة العامــة للدولــة وليــس بغــرض النمــو األخضــر.

فقــد شــهدت تكلفــة دعــم املنتجــات البتروليــة زيــادة مســتمرة حتــى وصلــت أقصاهــا خــالل العــام املالــي )٢٠١٣/٢٠١٢(، 
حيــث بلــغ دعــم الطاقــة حوالــي ٢٢% مــن إجمالــي النفقــات العامــة باملوازنــة، بينمــا اســتحوذ كل مــن التعليــم والصحــة 
 The Energy Sector Management Assistance ( ــة ــي النفقــات العامــة باملوازن ــى ١٦.٨% مــن إجمال مجتمعــني عل
Program )ESMAP(, 2017, p.1. كمــا بلــغ إجمالــي دعــم الوقــود األحفــوري حوالــي ٦% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، 

فـــي حــني كانــت نســبة اإلنفــاق العــام علــى التعليــم والصحــة معــا ٥%.

وقــد أكــدت بيانــات وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة أن هــذا االرتفــاع فـــي نســبة الدعــم لــم يصــل ملســتحقيه؛ فهناك 
 Ministry of Planning, 2013,( تقديــرات بــأن ٣٦% مــن دعــم احملروقــات قــد اســتخدمه ٢٠% مــن الســكان األكثــر ثــراء
p. 38(؛ لــذا كان أحــد عناصــر برنامــج اإلصــالح االقتصــادي الــذي مت تطبيقــه فـــي عــام ٢٠١٦ هــو التخفيــض التدريجــي 

لدعــم الوقــود؛ حيــث رفعــت احلكومــة املصريــة أســعار الفئــات الرئيســة مــن الوقــود والكهربــاء خلفــض دعــم الوقــود إلــى 
٠.٥ % مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي بحلــول عــام ٢٠١٩، ثــم تــال ذلــك تطبيــق الزيــادة الثانيــة ألســعار الكهربــاء مبــا يقــرب 

مــن ٤٠%. 

وقــد اســتهدف برنامــج اإلصــالح االقتصــادي حتســني األداء التشــغيلي واملالــي لقطــاع الطاقــة، وجــذب االســتثمار اخلاص 
للعمــل علــى البحــث عــن بدائــل للوقــود األحفــوري الــذي بــات ســعره مرتفًعــا؛ نتيجــة لرفــع الدعــم، إال أنــه مــن املالحــظ 
ــد مــن  ــا العدي ــي التوجــه نحــو النمــو األخضــر، كان ينقصه ــة فـ ــه مــن أهمي ــة، مبــا متثل ــة دعــم الطاق أن سياســة هيكل

السياســات األخــرى التــي تعضــد مــن فكــرة إدراج البيئــة ضمــن السياســات العامــة للدولــة. 

:Feed-In- Tariff 2-1-2 نظام تعريفة التغذية
فـــي عــام ٢٠١٤، مت إقــرار قانــون تعريفــة تغذيــة الكهربــاء رقــم ١٩٤٧ لســنة ٢٠١٤ ملشــاريع الكهربــاء املولــدة مــن الطاقــة 
املتجــددة )الكهروضوئيــة والريــاح(، التــي تعمــل بطاقــة تقــل عــن ٥٠ ميجــاوات؛ لتشــجيع املســتثمرين مــن القطــاع اخلــاص 
ــا بأســعار محــددة مســبًقا ومبــا يحقــق  ــاء، إذ تقــوم احلكومــة بشــراء الطاقــة املتجــددة مــن منتجيه ــد الكهرب ــى تولي عل
عائــًدا جاذًبــا لالســتثمار، وتكــون هــذه األســعار ثابتــة ملــدة ٢٥ عاًمــا للطاقــة املولــدة مــن محطــات الطاقــة الشمســية، وملــدة 
٢٠ عاًمــا لتلــك املولــدة مــن محطــات الريــاح، ويتــم حتديــد هيــكل وقيمــة هــذه التعريفــة بنــاًء علــى قــدرة احملطــة، وجــودة 

املوقــع املنشــأ، وشــروط التمويــل املتاحــة.

2-2 سياسات غير قائمة على آليات السوق:
2-2-1 سياسات خاصة ببرامج متويل الطاقة املتجددة:

فـــي عــام ٢٠١٢، مت إنشــاء صنــدوق متويــل الطاقــة املتجــددة؛ بهــدف ســد الفجــوة فـــي تكلفــة الكهربــاء بــني الطاقــة  	
التقليديــة واملتجــددة، ومعاجلــة مخاطــر التغيــرات فـــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة، واملســاهمة فـــي متويــل مشــاريع 

الطاقــة املتجــددة، ودعــم أنشــطة البحــث والتطويــر، إلــى جانــب تعزيــز التصنيــع احمللــي ملعــدات الطاقــة املتجــددة.
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فـــي ٢٠١٩، مت إطــالق صنــدوق كفــاءة الطاقــة الصناعيــة األول فـــي مصــر كأداة تقــدم اخلدمــات املاليــة والفنيــة  	
للمنشــآت الصناعيــة فـــي مصــر لتحقيــق كفــاءة الطاقــة فـــي قطــاع الصناعــة، مبــا يســاعد أصحــاب املنشــآت علــى 

املفاضلــة بــني اســتخدام نظــام الطاقــة احلالــي أو التحــول إلــى نظــام أكثــر كفــاءة فـــي اســتخدام الطاقــة.

باإلضافــة إلــى مفهــوم االئتمــان الكربونــي Carbon Credit القائــم علــى فكــرة جتــارة الكربــون، حيــث حتــدد اجلهــات 
ــون أو مــا  ــا مــن الكرب ــادل طّنً ــًدا للمنشــأة ويع ــل رصي ــات للمنشــآت، وكل ائتمــان ميث الرســمية احلــد األقصــى لالنبعاث
يكافئــه مــن الغــازات الدفيئــة، وبنــاًء علــى ذلــك فــإن املنشــآت التــي تنتــج انبعاثــات أكثــر مــن احلــد األقصــى املســموح بــه 
عليهــا أن تشــتري رخًصــا كربونيــة مــن املنشــآت التــي تنتــج انبعاثــات أقــل، ومــن املمكــن أن حتقــق أرباًحــا مــن مبيعــات 

الرخــص الكربونيــة، بينمــا تضطــر تلــك التــي تنتــج أكثــر مــن احلــد املســموح بــه أن تدفــع األمــوال. 

 Clean Development وتعــد شــركة أبــو قيــر لألســمدة أول مــن طبــق هــذه اآلليــة للتنميــة النظيفــة فـــي مصــر
Mechanism )CDM(، حيــث مت بنــاء مصنــع جديــد قائــم علــى التخلــص مــن أكســيد النيتــروز فـــي عمليــة اإلنتــاج، 

ــوم  ــة حســابية تق ــى صيغ ــاًء عل ــون، بن ــى أرصــدة مــن الكرب ــي احلصــول عل ــع الشــركة فـ ــدء التشــغيل باملصن ومبجــرد ب
بحســاب كميــة مــا مت تخفيضــه مــن الغــازات الدفيئــة "أكســيد النيتــروز"، وتتولــى شــركة Carbon Egypt مســؤولية 
مراقبــة املصنــع، ويتــم بيــع أرصــدة الكربــون إمــا مباشــرة إلــى مســتخدم نهائــي أو مــن خــالل مــزاد، وذلــك مــن خــالل عــدة 

ــون.  ــع أرصــدة الكرب ــم بشــراء وبي ــم تهت أســواق للســلع حــول العال

 وقــد تلتهــا شــركات أخــرى فـــي تطبيــق هــذه اآلليــة للتنميــة النظيفــة، والتــي منهــا شــركة " تــري أوشــن " للكربــون فـــي
كفــر الــدوار، حيــث حولــت الشــركة الغاليــات التــي تعمــل بالنفــط فـــي املصنــع إلــى غاليــات تعتمــد علــى الغــاز الطبيعــي، 

مبــا يــؤدي إلــى تخفيــض االنبعاثــات املولــدة مــن املشــروع.

2-2-2 سياسات ترتبط بتشجيع االستثمار فـي مشروعات الطاقة املتجددة:
ــث وافــق  	 ــة مجموعــة مــن التســهيالت ملشــروعات الطاقــة املتجــددة، حي ــت احلكومــة املصري ــي أواخــر٢٠١٣، أعلن فـ

املجلــس األعلــى للطاقــة علــى منــح إعفــاءات مــن الرســوم اجلمركيــة وضرائــب املبيعــات علــى مكونــات وقطــع غيــار أنظمــة 
الطاقــة املتجــددة، ومــن أهــم هــذه التســهيالت:

- أن يحصــل املنتجــون علــى عقــود إيجــار طويلــة األجــل لــألرض، يتــم فــرض رســوم عليهــا بنســبة ٢% مــن قيمــة 
الطاقــة املنتجــة، وتعريفــة جمركيــة بنســبة ٢% علــى املعــدات واملــواد املســتوردة املســتخدمة فـــي هــذه املشــاريع.

- إن الشــركات املســجلة واحلاملــة لرخصــة منطقــة حــرة خاصــة ملشــروعات طاقــة الريــاح مــن الهيئــة العامــة 
لالســتثمار واملناطــق احلــرة ميكــن أن تســتفيد مــن العديــد املزايــا، والتــي منهــا إتاحــة امللكيــة بالكامــل لألجانــب، 

ــع ورســوم التوثيــق. ــى قــروض ميســرة، واإلعفــاء مــن رســوم الطواب واحلصــول عل

فـــي عــام ٢٠١٤، مت إصــدار القانــون رقــم ٢٠٣ بشــأن حتفيــز إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة، كمــا مت  	
تعديــل قانــون هيئــة الطاقــة اجلديــدة واملتجــددة، بحيــث يســمح للهيئــة أن تبيــع الكهربــاء املنتجــة مــن مشــروعاتها إلحــدى 
الشــركات التابعــة للشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر أو إحــدى شــركات القطــاع اخلــاص. ووفًقــا لهــذا القانــون مت وضــع 

العديــد مــن الضوابــط واألطــر اخلاصــة بتنظيــم كل مــن )القانــون رقــم ٢٠٣، ٢٠١٤(:
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تخصيـــص األراضــي التابعــة لهيئــة الطاقــة اجلديــدة واملتجــددة لشــركات القطــاع اخلــاص العاملــة فـــي مجــاالت الرياح  	
والطاقــة الشمســية بنظــام حــق االنتفــاع مقابــل ٢% مــن إجمالــي قيمــة الطاقــة املباعــة مــن املشــروع.

نظام البناء والتملك والتشغيل للمشروعات التي تطرحها شركة نقل الكهرباء للمستثمرين من القطاع اخلاص. 	

ــة املنتجــة مــن  	 ــع الطاقــة الكهربائي ــح التعاقــد مباشــرة مــع املســتهلكني لبي نظــام منتجــي الطاقــة املســتقلني، مبــا يتي
ــا للســعر واملــدة املتعاقــد عليهمــا، حيــث تلتــزم شــركة نقــل الكهربــاء أو شــركات التوزيــع  مصــادر الطاقــة املتجــددة وفًق
املرخصــة بربــط محطــات إنتــاج الكهربــاء مــن املصــادر املتجــددة بشــبكتها علــى نفقــة املنتــج، كســبيل لتوســعة شــبكتها.

2-2-3 سياسات متعلقة بجانب الطلب:
فـــي عــام ٢٠١٨، مت الســماح باســتيراد الســيارات الكهربائيــة املســتعملة، إلــى جانــب اإلعــالن عــن تصنيــع  	

ســيارات مصريــة تابعــة لشــركة النصــر للســيارات. 

فـــي عــام ٢٠١٩، أطلقــت وزارة البيئــة مبــادرة "احتضــر لألخضــر" كأول حملــة وطنيــة لنشــر الوعــي البيئــي بــني  	
املواطنــني، وتعتمــد احلملــة فـــي املقــام األول علــى الشــباب ودمجهــم فـــي العمــل البيئــي، وتوعيــة املواطنــني بأهميــة 

احلفــاظ علــى املــوارد البيئيــة وضمــان اســتدامتها خلدمــة األجيــال القادمــة. 

يوجد عدد من التحديات التي تواجه النمو األخضر بقطاع الطاقة فـي مصر لعل من أهمها ما يلي:

١- ارتفاع تكلفة تطبيق السياسات البيئية للحصول على الطاقة املتجددة مقارنة بالطاقة التقليدية.
٢- ارتفاع تكلفة البحث والتطوير فـي مجال التكنولوجيات البيئية "اخلضراء".

٣- االنتقال إلى منو أخضر يصاحبه اندثار بعض الصناعات؛ مما يتطلب حتول الوظائف من قطاعات إلى أخرى. 
٤- تطويــر املناهــج التعليميــة، وعمــل برامــج تدريبيــة تســاعد العمــال علــى تطويــر مهاراتهــم التــي تســاعدهم علــى العمــل 

فـــي القطاعــات اجلديــدة والقائمــة املطورة.
ــا أن  ــي ميكنه ــدول املتقدمــة الت ــة، وبوجــه خــاص ال ــة جتاري ــة ألغــراض حمائي ــة الســتخدام البيئ ٥- املخاطــر املصاحب

ــة. ــدول النامي ــة ضــد منتجــات ال ــة االنفرادي ــر التجاري ــر التدابي ــدأ لتبري تســتخدم هــذا املفهــوم كمب
٦- التقلبات الكبيرة فـي السوق العاملية للطاقة.

٧- التغيرات املناخية الشديدة التي تؤثر على مصادر املياه والطاقة.
٨- تزايد عدد السكان والطلب على الطاقة. 

ــف عــبء  ــروض امليســرة أو تخفي ــة والق ــى املعون ــة عل ــدول النامي ــو األخضــر كشــرط حلصــول ال ــق النم ــط حتقي ٩- رب
ــون.  الدي

١٠- عدم وجود حوافز تنظيمية ومالية لتوليد الطاقة النظيفة بصورة مستدامة.

 ثالًثا: التحديات التي تواجه النمو 
األخضر بقطاع الطاقة فـي مصر
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مجلد ١ )يناير٢٠٢٢( عدد ١

هنــاك عــدد مــن احللــول املقترحــة التــي مــن املمكــن أن تســاعد علــى دعــم النمــو األخضــر بقطــاع الطاقــة، والتــي 
تتمثــل فـــي:

ضــرورة وضــع ضوابــط أو فــرض "تعريفــة الكربــون" علــى املنتجــات املســتوردة التــي تولــد ثانــي أكســيد الكربــون أثنــاء  	
عمليــة اإلنتــاج مبســتوى عــاٍل، مبــا يتيــح إمكانيــة املنافســة للمنتــج احمللــي، وهــذا بــدوره يرتبــط بإصــدار عالمــات البصمــة 

الكربونيــة لزيــادة تنافســية املنتجــات املصريــة باألســواق العامليــة، فـــي ضــوء معاييــر اجلــودة البيئيــة. 

ضــرورة متديــد ضمانــات االئتمــان احلكومــي للصناعــات املعتمــدة علــى الطاقــة املتجــددة للتوجــه نحــو النمــو األخضــر،  	
وتشــجيع الطلــب علــى الســندات اخلضــراء.

ضــرورة أن توجــب احلكومــة زيــادة الشــراء اإللزامــي للســلع اخلضــراء، مبــا فـــي ذلــك املشــتريات العامــة للمؤسســات  	
احلكوميــة، هــذا إلــى جانــب مراجعــة احلوافــز الضريبيــة. 

تعزيــز التعــاون اإلقليمــي بشــأن القضايــا املتعلقــة بالبيئــة والتغيــر املناخــي، مــع حتقيــق الشــراكات الدوليــة لالســتثمار  	
فـــي حتســني جــودة شــبكات الطاقــة، وتطبيــق بدائــل منخفضــة فـــي ظــل االلتــزام الفعلــي بسياســات مصممــة بشــكل جيــد 

وقابلــة للتنفيــذ خــالل أوقــات زمنيــة محــددة. 

ــة للنقــل والشــبكات  	 ــة التحتي ــي البني ــر وســائل النقــل واالســتفادة باالســتثمار الــذي حــدث فـ تطبيــق سياســات تطوي
ــة للتعامــل مــع االزدحــام املــروري.  الذكي

مــن الناحيــة االجتماعيــة، مــن املهــم إدمــاج الوعــي بالنمــو األخضــر ومــا يتعلــق بــه فـــي نظــام التعليــم وفـــي الثقافــة  	
العامــة بــني أفــراد املجتمــع. 

ميكــن القــول بــأن التوجــه نحــو النمــو األخضــر، وخاصــة فـــي قطــاع الطاقــة، غيــر مســتحيل، ولكنــه يحتــاج إلــى عــدد مــن 
ــر الصدمــات اخلارجيــة  ــل مــن تأثي ــي تعــزز الصناعــات اخلضــراء املرتبطــة بالطاقــة املتجــددة، مبــا يقل السياســات الت
للتغيــر فـــي عــرض أو أســعار الطاقــة العامليــة، وهــذا يتطلــب العمــل علــى توفيــر التمويــل الــالزم لهــذا التحــول، مــع إعــادة 
هيكلــة الصناعــات القائمــة بشــكل يجعلهــا أقــل تأثيــًرا علــى البيئــة، مــع ضــرورة التنســيق بــني كل السياســات التحفيزيــة 

لدعــم القطــاع اخلــاص.

رابًعا: احللول املقترحة لدعم النمو 
األخضر بقطاع الطاقة فـي مصر

خامتة
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1- املراجع العربية:
- اجلريدة الرسمية )٢٠١٤(. القانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٤. العدد ٥١ مكرر )أ(. ١.
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الـمستخلص

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور الثقافــة الرقميــة فـــي ضمــان حتقيــق االســتدامة االجتماعيــة؛ حيــث تُعــد الثقافــة الرقميــة 
هــي القــوة الدافعــة لعمليــة التحــول الرقمــي والعامــل الرئيــس لضمــان حتقيــق االســتدامة االجتماعيــة، فقــد أدى انتشــار الوبــاء 
العاملــي "كوفيــد-١٩" إلــى ظهــور فجــوة رقميــة تــؤدي إلــى اضطــراب املجتمعــات فـــي ظــل إدارة هــذه األزمــة، وقــد اتضــح جلًيّــا مــدى 
تأثيــر امتــالك األفــراد للقــدرات واملهــارات الرقميــة للتفاعــل مــع مجريــات األحــداث. ويُعــد مصطلــح الفجــوة الرقميــة وليــد ثــورة 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت؛ حيــث ظهــرت فــوارق بــني الــدول وفـــي داخلهــا فـــي امتــالك املعرفــة والقــدرة علــى اســتخدام 

هــذه التكنولوجيــا.

ــا وأخــرى  ــا املعاصــر تنقســم إلــى: مجتمعــات متقدمــة وغنيــة معلوماتّيً ــي عاملن ــى ذلــك صــارت املجتمعــات والــدول فـ ــاًء عل  وبن
متخلفــة، كمــا أن املجتمــع الواحــد كذلــك أصبــح ينقســم معلوماتّيًــا علــى أســس اجتماعيــة واقتصاديــة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى 
أن نفــاذ التقنيــات الرقميــة فـــي حيــاة اإلنســان أدى إلــى تشــكيل ظاهــرة "الثقافــة الرقميــة"، للحــد الذي ميكن معه أن تغطي دراســة 

الثقافــة الرقميــة جميــع جوانــب احليــاة اليوميــة.

الكلمــات املفتاحيــة: الثقافــة الرقميــة - الفجــوة الرقميــة - االســتدامة االجتماعيــة - التكنولوجيــا فـــي ظــل فيــروس "كورونــا" - 
التحــول الرقمــي فـــي مصــر
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Abstract

The study aimed at identifying the role of digital culture in achieving social sustainability. Digital culture 
is considered the driving force of the digital transformation process and the main factor that ensures 
social sustainability. The spread of the COVID-19 pandemic has led to the emergence of a digital 
divide that caused the disruption of of societies in light of the management of this crisis; the impact of 
individuals, digital capabilities and skills for interaction has become clear with the course of events. 
The term digital divide is the result of the information and communication technology revolution where 
differences emerged among and within countries in the possession of knowledge and the ability to use 
this technology. 

Accordingly, societies and countries in our contemporary world are divided into advanced, information-
rich and backward societies. The same society has also become informationally divided on social and 
economic bases. The study concluded that the penetration of digital technologies into human life led 
to the formation of the phenomenon of “digital culture”, to the extent that the study of digital culture can 
cover all aspects of daily life.

Keywords: Digital culture - Digital divide - Social sustainability - Technology in light of COVID-19
-Digital transformation in Egypt 
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مقدمة:

أســهم انتشــار فيــروس كورونــا "كوفيــد- ١٩" خــالل نهايــة )٢٠١٩ حتــى ٢٠٢٢( فـــي ســرعة وتيــرة عمليــة التحــول الرقمــي 
لــدول العالــم؛ حيــث أدى إلــى اســتخدام الوســائل اإللكترونيــة للتمكــن مــن القيــام باملهــام احلياتيــة اليوميــة، وهــو األمــر 
الــذي دعــا إلــى احلاجــة لنشــر الوعــي الثقافـــي ألفــراد املجتمعــات املختلفــة بالعالــم وتشــجيعهم علــى التعامــل مــع املنصات 

الرقميــة املتعــددة.

ففــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن حتــّول رقمــي فـــي احليــاة بشــكل عــام، غّيــر ذلــك الكثيــر مــن املشــهد االجتماعــي 
والثقافـــي واالقتصــادي، لذلــك دعــت احلاجــة إلــى أن تكــون »الثقافــة الرقميــة« محــور االهتمــام ومــن ضمــن األولويــات 
التــي توليهــا املؤسســات فـــي املجتمعــات املختلفــة اهتماًمــا كبيــًرا، وذلــك مــن أجــل نشــر الوعــي التقنــي واالســتخدام األمثل 
لتلــك التقنيــة فـــي تيســير املهــام والعمليــات وتقــدمي اخلدمــات للمســتفيدين بــكل جــودة وإتقــان، ناهيــك عــن ظهــور هــذا 
ــا فـــي حياتنــا اليوميــة؛  الفيــروس الــذى أوضــح أهميــة مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الــذي يلعــب دوًرا مهّمً
ــي نقــل املعلومــات وتســهيل  فهــو القطــاع الــذي يتعامــل مــع األجهــزة والبرمجيــات واالتصــاالت الســلكية والالســلكية فـ
عمليــة التواصــل واالتصــال، وفـــي هــذا اإلطــار بَــرز العديــد مــن املفاهيــم العامليــة التــي ترتبــط باملجــال التكنولوجــي، إذ 
ــى هــذا العصــر اســم "املجتمــع الرقمــي" )Digital Society(، بــل ظهــر كذلــك مفهــوم "املواطــن الرقمــي"  ــق عل يُطل
)Digital Citizen( الــذي أطلقــه "مــارك برينســكي"  فـــي عــام ٢٠٠١، ليُشــير إلــى األفــراد الذيــن ولــدوا ونشــأوا فـــي 
عصــر التكنولوجيــا املتقّدمــة الــذي يُعــد اســتخدام أجهــزة وبرمجيــات احلاســب والهواتــف احملمولــة فـــي أداء األنشــطة 
املختلفــة للحيــاة اليوميــة مــن أبــرز املالمــح املميــزة لــه، كمــا ُصبــغ علــى االقتصــاد ســمة الرقميــة وأصبــح هنــاك مــا يُســمى 
باالقتصــاد الرقمــي )Digital Economy( الــذي يعتمــد ُكليــة علــى اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات فـــي مراحــل 

التصنيــع واإلنتــاج كافــة.

كل ذلــك يُعــد دليــاًل علــى مــدى أهميــة مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الــذي أصبــح ُمرتبًطــا بشــتى املجــاالت، 
وهــو مــا جعلــه أحــد وأهــم املعاييــر التــي يُقــاس مــن خاللهــا مــدى تقــدم الــدول وحتســن أوضاعهــا االقتصاديــة وتصنيفهــا 
ــة وداخــل  ــى اخلريطــة الرقمي ــا ملوقعهــا عل ــدول وفًق ــة؛ حيــث ظهــرت مؤشــرات تُصنــف ال ــى دول متقدمــة ودول نامي إل

مجــال أو قطــاع تكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات.

إشكالية الدراسة والتساؤالت البحثية:   
تتمثــل إشــكالية الدراســة فـــي محاولــة حتديــد والتعــرف علــى أهــم العوامــل املؤثــرة فـــي انتشــار الثقافــة الرقميــة، ومــا 
يســتتبعه ذلــك مــن تأثيــر فـــي حتقيــق االســتدامة االجتماعيــة، والــذي يتضــح فـــي ســد حجــم الفجــوة الرقميــة وتقليصهــا، 

وذلــك فـــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد-١٩(.
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ومــن هــذا امُلنطلــق يتبلــور التســاؤل الرئيــس للبحــث فـــي: "مــا دور الثقافــة الرقميــة فـــي ســد الفجــوة الرقميــة 
واحلــد مــن انتشــار فيــروس " كورونــا " املســتجد؟"

أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل:

١- األهميــة النظريــة فـــي كونهــا ســتكون ُمحاولــة جــادة لســد الفجــوة املعرفيــة فـــي مجــال التعلــم الرقمــي، وأثــره علــى 
حتقيــق التنميــة املســتدامة فـــي املجتمعــات املختلفــة.

٢- األهميــة العمليــة التــي تتحــدد فـــي إمــداد صانــع القــرار ببعــض البيانــات والتوصيــات التــي قــد تُســهم فـــي تطويــر 
ــة. ــر السياســات الرقمي وحتســني السياســات العامــة املتعلقــة بتطوي

أهداف الدراسة:
ــق االســتدامة  ــي حتقي ــة ودورهــا فـ ــة الثقافــة الرقمي ــى أهمي ــق الدراســة مــن هــدف رئيــس أال وهــو: "التعــرف عل تنطل

ــى: ــي التعــرف عل ــل فـ ــي تتمث ــة الت ــور مجموعــة مــن األهــداف الفرعي ــة"، ومــن ذلــك الهــدف تتبل االجتماعي

- مفهوم الثقافة الرقمية.

- حجم الفجوة الرقمية وسبل مواجهتها.

- دور الثقافة الرقمية فـي تقليص الفجوة الرقمية واحلد من انتشار فيروس " كورونا ".

- عالقة الثقافة الرقمية بتحقيق االستدامة االجتماعية. 

املنهجية:
ســيعتمد البحــث علــى املنهــج التحليلــي الوصفــي فـــي جمــع وحتليــل البيانــات، ويشــمل اســتخدام التحليــل الوصفــي فـــي 
جمــع البيانــات املكتبيــة ومطابقتهــا ومقارنتهــا مبــا يحــدث مــن تطــور فـــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات علــى أرض الواقــع.

مراجعة األدبيات والدراسات السابقة:
ــة  ــا، وهــي: الثقاف ــرة عنه ــن فك ــي الدراســة، وتكوي ــم املصطلحــات املســتخدمة فـ ــي فه أســهمت الدراســات الســابقة فـ
الرقميــة، والفجــوة الرقميــة، كمــا ســاعدت فـــي التعــرف علــى مشــكلة الدراســة، وقــد أمكــن احلصــول علــى هــذه املعلومات 

النظريــة مــن املصــادر اآلتيــة:

- الدراسات واألبحاث السابقة العربية واألجنبية.

- الدوريات العلمية والندوات واملؤمترات العربية واألجنبية.

30- شبكة اإلنترنت.



الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

وقد مت تقسيم الدراسات السابقة إلى مجموعتني:
األولى: الدراسات التي تناولت الثقافة الرقمية
الثانية: الدراسات التي تناولت الفجوة الرقمية

املجموعة األولى: الدراسات التي تناولت الثقافة الرقمية: 
1- دراسة بخوش )2021( 

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى ثقافــة الشــباب املتأثــرة بأنظمــة الثقافــة التقنيــة الســريعة املتدفقــة كنتيجــة لتزايــد 
ــة  ــي أصبحــت ممارســاتها الثقافي ــدة، والت ــال اجلدي ــل األجي ــة مــن قب ــا ووســائل االتصــال احلديث اســتخدام التكنولوجي
مرتبطــة بالفضــاء الرقمــي، وقــد اســتنتجت الدراســة أنــه توجــد مجموعــة مــن القواعــد التــي تشــير إلــى حــدوث حتــوالت 

ثقافيــة شــاملة فـــي هــذا العصــر الرقمــي، وأن العالــم يشــهد أهميــة متزايــدة للثقافــة الرقميــة.

2- دراسة قراري )2020(

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى معنــى الثقافــة الرقميــة وخطــوات بنائهــا، وكيــف تنعكــس علــى حتديــث اإلدارة 
الرياضيــة وحتســني خدماتهــا، مــن خــالل دراســة حالــة وزارة الشــباب والرياضــة باجلزائــر، وقــد توصلــت الدراســة 
ــة- وإمنــا  ــة واإللكتروني ــادي فقــط -أي الوســائل والوســائط التكنولوجي ــب امل ــق باجلان ــة ال تتعل ــى أن الثقافــة الرقمي إل
تتطلــب كذلــك االهتمــام باجلانــب املرتبــط بتطويــر املهــارات اإللكترونيــة للمســؤولني واملوظفــني وتكوينهــم، بــل وتعليمهــم 

ــم. ــة إليه ــم املوكل ــم ومهامه ــة وواجباته ــم الوظيفي ــة إلجنــاز أعماله ــى اســتخدام التطبيقــات الرقمي ــم عل وتدريبه

)Iivari et al, 2020( 3- دراسة ليفاري وآخرون

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى الفجــوة الرقميــة التــي أظهرتهــا جائحــة " كورونــا " بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
خاصــة فـــي مجــال التعليــم األساســي جليــل الشــباب، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أهميــة تنميــة املهــارات الثقافــة الرقمية، 

وســد تلــك الفجــوة بــني فئــات العمريــة املختلفــة.

4- دراسة عبد العليم )2019(

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع ومعوقــات وســبل تعزيــز الثقافــة الرقميــة فـــي ضــوء متطلبــات االقتصــاد القائــم 
ــج  ــة، واســتخدمت الدراســة املنه ــات املصري ــة باجلامع ــا التربوي ــة نظــر طــالب الدراســات العلي ــن وجه ــة م ــى املعرف عل
الوصفــي املســحي، وتوصلــت الدراســة إلــى موافقــة العينــة علــى أن أبــرز معوقــات انتشــار الثقافــة الرقميــة هــو ضعــف 
إملــام الطــالب باللغــة اإلجنليزيــة، وقلــة الــدورات التدريبيــة ملهــارات اســتخدام التقنيــات احلديثــة، كمــا اســتنتجت الدراســة 
أن أهــم ســبل تعزيــز انتشــار الثقافــة الرقميــة يتمثــل فـــي توفيــر قاعــات بحثيــة إلكترونيــة مجهــزة باإلنترنــت باجلامعــة، 

وتنميــة مهــارات اللغــة اإلجنليزيــة لــدى طــالب الدراســات العليــا باجلامعــة.
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مجلد ١ )يناير٢٠٢٢( عدد ١

املجموعة الثانية: الدراسات التي تناولت الفجوة الرقمية:
)Sá et al, 2021( 1- دراسة سا وآخرون

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى الكفــاءات الرقميــة بعــد " كوفيــد-١٩ " الالزمــة ملجتمــع مســتدام، كمــا هدفــت إلــى 
حتليــل عمليــات الرقمنــة فـــي التعليــم لتشــكيل مجتمــع رقمــي مســتدام أيًضــا. وقــد أُجــري بحــث ببليوغرافـــي علــى بعــض 
قواعــد البيانــات الدوليــة األكثــر صلــة باملؤلفــات العلميــة، وُحلِّلــت الوثائــق املختــارة مــن خــالل حتليــل احملتــوى. وخلصــت 
الدراســة إلــى أن التعليــم الرقمــي شــهد زيــادة قويــة، عززهــا " كوفيــد-١٩ "؛ ممــا شــكل الوجــود الرقمــي فـــي جميــع أبعــاد 
احليــاة. ومــع ذلــك، ال يكفــي افتــراض أن األجيــال اجلديــدة منخرطــة بشــكل طبيعــي فـــي االســتدامة االجتماعيــة الرقميــة 
ــع  ــي. وم ــع رقم ــي مجتم ــي لالســتدامة فـ ــج احلتم ــة والتروي ــة محــو األمي ــج أهمي ــر النتائ ــث تظه ــا؛ حي ــا إتقانه وميكنه
ذلــك، فــإن رقمنــة العمليــة التعليميــة هــذه تطــرح العديــد مــن التحديــات: فهــي تتطلــب شــروًطا فـــي البرامــج واألجهــزة، 
باإلضافــة إلــى محــو األميــة الرقميــة نتيجــة ملجموعــة مــن معرفــة القــراءة والكتابــة. كمــا يعنــي أن املعلمــني والطــالب 
يغيــرون وجهــات نظرهــم وممارســاتهم مــن خــالل حتقيــق كفــاءات تعليميــة جديــدة مــن أجــل محاربــة الفجــوة الرقميــة 

وتعزيــز الشــمول االجتماعــي علــى أوســع نطــاق ممكــن مــن أجــل تعزيــز املجتمــع املســتدام.

)Gu,2021( 2- دراسة جو

هدفــت هــذه الدراســة إلــى استكشــاف الفجــوة الرقميــة بــني املناطــق احلضريــة والريفيــة، وقــد أجريــت لتقييــم تأثير نظام 
ضمــان احلــد األدنــى للمعيشــة علــى التعليــم عبــر اإلنترنــت فـــي الصــني. وأظهــرت نتائــج البحــث أن ٨٣.٣٨% مــن الطالب 
فـــي األســر ذات الدخــل املنخفــض متكنــوا مــن املشــاركة فـــي التعليــم عبــر اإلنترنــت مــن املنــزل فـــي أثنــاء الوبــاء العاملــي 
فيــروس "كوفيــد-١٩"، فـــي حــني أن ١٦.٦٢% مــن الطــالب فـــي األســر منخفضــة الدخــل لــم يتمكنــوا مــن ذلــك. وخلصــت 
الدراســة إلــى أنــه يقلــل غيــاب أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف الذكيــة والوصــول إلــى اإلنترنــت عبــر النطــاق العريــض فـــي 
األســر ذات الدخــل املنخفــض مــن احتماليــة مشــاركة األطفــال فـــي التعليــم عبــر اإلنترنــت فـــي املنــزل. أمــا فيمــا يتعلــق 
بالوصــول إلــى التعليــم عبــر اإلنترنــت فـــي املنــزل، فــإن الطــالب مــن املناطــق احلضريــة يتمتعــون مبزايــا واضحــة علــى 
الطــالب مــن املناطــق الريفيــة، ويتمتــع الطــالب مــن العائــالت التــي تضمــن احلــد األدنــى مــن املعيشــة مبزايــا واضحــة 
عــن أولئــك الذيــن ينتمــون إلــى أســر ال تتمتــع بضمــان احلــد األدنــى للمعيشــة. كمــا تضمنــت هــذه الدراســة اقتراحــات 

لســد الفجــوة الرقميــة فـــي التعليــم عبــر اإلنترنــت. 

)Fatmi et al, 2020( 3- دراسة فاطمي وآخرون

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تقييــم املعلومــات واالجتاهــات واملمارســات ومحدداتهــا والتــي بــرزت فـــي أهميــة ســرعة 
احلصــول عليهــا وذلــك فـــي ظــل انتشــار فيــروس )كوفيــد- ١٩( حيــث اتضــح جلّيًــا وجــود فجــوة رقميــة وتفــاوت 
 اجتماعــي وســكاني فـــي القــدرة علــى احلصــول علــى املعلومــات ومــن ثــم اتبــاع ممارســات غيــر صحيــة فـــي التعامــل مــع
" كوفيــد-١٩ "، وال ســّيما فـــي البلــدان ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أنــه يوجــد ثغــرات 
كبيــرة فـــي املعلومــات واالجتاهــات واملمارســات املالئمــة، وال ســّيما بــني الريفيــني، كمــا تؤكــد الدراســة التبايــن فـــي 
احلصــول علــى املعلومــات حســب مســتوى التعليــم والقــدرة علــى الوصــول إلــى اإلنترنــت. ومــن ثــم، فــإن هنــاك حاجــة 
ماّســة إلــى اســتراتيجية شــاملة ومتماشــية مــع الســياق؛ إلذكاء الوعــي ملواجهــة " كوفيــد-١٩ " بــني هــذه الفئــات الســكانية.
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التعليق على الدراسات السابقة: 

توصلت الدراسة من خالل استعراض الدراسات السابقة إلى ما يلي: 

ــر الثقافــة الرقميــة باملجتمعــات، ميكــن توضيحهــا فيمــا  قدمــت الدراســات الســابقة بعــض املتطلبــات الالزمــة لضمــان توفُّ
يلي: 

- متطلبات تكنولوجية مبا حتتويه من تأسيس للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال.

- متطلبــات مهاريــة فيمــا يتعلــق بتنميــة مهــارات العنصــر البشــري وتوفيــر التدريبــات الالزمــة لــه، فضــاًل عــن رفــع الوعــي 
الثقافـــي بشــأن اســتخدام التقنيات احلديثة من الوســائل التكنولوجية.

ــر الثقافــة الرقميــة ومــا لهــا مــن عامــل أساســي فـــي  - معظــم الدراســات الســابقة هدفــت إلــى توضيــح مــدى أهميــة توفُّ
ضمــان ســد الفجــوة الرقميــة للفئــات املختلفــة باملجتمــع الواحــد.                                                             

- تباينــت العينــة الدراســية فـــي الدراســات الســابقة ِبنــاء علــى مجتمــع الدراســة؛ حيــث اختلفــت أحجــام العينــات لــكل 
منهــا حســب الفئــة التــي اســتهدفتها.

- الدراســات الســابقة نوعــت فـــي اســتخدامها ملنهجيــة البحــث؛ حيــث اســتخدم معظمها املنهج الوصفــي، وذلك باالعتماد 
علــى أدوات تلــك الدراســات )اســتبانة، مقابلــة، مالحظــة،...( وجــزء آخــر اعتمــد علــى املنهــج الوصفــي املســحي أو 

املقــارن أو التحليلــي. 

- أكــد العديــد مــن الدراســات ضــرورة تبنــي منهــج الوعــي الثقافـــي الرقمــي لضمــان ممارســة احليــاة فـــي ظــل األزمــات 
املختلفــة مثــل انتشــار فيــروس "كورونــا" املســتجد.

الدراسة احلالية: 

اســتفادت الدراســة احلاليــة مــن الدراســات الســابقة فـــي االهتــداء إلــى بعــض املراجــع واملصــادر التــي لــم يُتــْح للباحثــة 
معرفتهــا واالطــالع عليهــا مــن قبــل، واإلســهام فـــي بنــاء بعــض أركان اإلطــار النظــري للدراســة؛ ممــا ســاعد فـــي صياغــة 

مشــكلة الدراســة.

وقد اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة فيما يلي: 

- ضــرورة االهتمــام بتنميــة املهــارات الثقافيــة الرقميــة فـــي املجتمعــات املختلفــة، وال ســيما فـــي ظــل جائحــة "كورونــا" 
احلاليــة.

- ضرورة االهتمام بصياغة سياسات رقمية من ِقبل صانعي القرار؛ لضمان استدامة املجتمعات فـي ظل اجلائحة.
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مجلد ١ )يناير٢٠٢٢( عدد ١

أواًل: مراجعة املفاهيم الرئيسة للدراسة

تتناول الدراسة عدًدا من املفاهيم األساسية واملفاهيم ذات الصلة.

١- مصطلحات ومفاهيم أساسية

:)Digital Culture( 1-1 الثقافة الرقمية

يُعــد مفهــوم الثقافــة الرقميــة مــن املفاهيــم احلديثــة التــي طــرأ اســتخدامها فـــي مجــال العلــوم االجتماعيــة، فهــو يشــير 
إلــى امتــالك الفــرد للســلوكيات واألمنــاط املعرفيــة التــي متكنــه مــن التفاعــل مــع العصــر الرقمــي.

ــا املعلومــات  ــراد مــع تكنولوجي ــه األف ــوم ب ــذي يق ــة تشــكيل التفاعــل ال ــا يوضــح كيفي ــة" مصطلًح ــة الرقمي ــد "الثقاف وتُع
ــي حياتهــم العمليــة والشــخصية، بحيــث متكنهــم مــن أداء املهــام املطلوبــة، كمــا  واإلنترنــت وطريقــة اســتخدامهم لهــا فـ

ــة ونشــرها. ــا الرقمي ــر التكنولوجي ــق تطوي ــج عــن طري ــي تُنتَ ــة أيًضــا، والت ــرات الثقافي ــى التغي يشــير املفهــوم إل

ونظــًرا للمعطيــات الثقافيــة اجلديــدة التــي طــرأت مــن جــراء اســتخدام التقنيــات الرقميــة، فقــد شــاع اســتخدام هــذا 
املصطلــح، بحيــث أصبــح ال يوجــد فاصــل معنــي باملســافات واألماكــن، فقــد وحــدت الثقافــة بــني شــعوب العالــم وجعلتهــا 
تتــوق إلــى تشــكيل معرفــة واســعة، وأصبــح عالــم املعرفــة مــن أهــم مصــادر التنميــة، باعتبــاره املصــدر األساســي فـــي توفير 
املعلومــات وتوظيفهــا لصالــح املجتمــع. وتُعــّرف "ليزلــي أوزبــورن" )مديــرة جمعيــة احتــاد السياســات والبحــوث الرقميــة 
فـــي هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت األســترالية( الثقافــة الرقميــة بأنهــا: "امتــالك املهــارات واملقدرات للمشــاركة فـــي اقتصاد 

رقمــي، وبخاصــة املقــدرة علــى اســتخدام وفهــم وتفســير االتصــاالت الرقميــة".

:)Social Sustainability( 1-2 االستدامة االجتماعية

تعــد االســتدامة االجتماعيــة أحــد التخصصــات الثالثــة لالســتدامة، فبخــالف االجتماعيــة، يوجــد مجــاالن آخــران وهمــا 
ــك التخصصــات وهــي "األفــراد، واملــال، و األرض"  ــة، وهنــاك طريقــة أخــرى لوصــف تل ــة والبيئي االســتدامة االقتصادي

وذلــك لتمثــل "االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة" باعتبارهــا الركائــز الثــالث لالســتدامة. 

وتعبــر االســتدامة عــن القــدرة علــى تلبيــة احتياجــات اجليــل احلالــي دون املســاس بقــدرة األجيــال القادمــة علــى تلبيــة 
ــة  ــار الوحيــد ضمــن االســتدامة؛ فمــن األهمي ــار األساســي ولكنهــا ليســت االعتب ــة هــي االعتب ــد البيئ احتياجاتهــم. وتُع
مبــكان مراعــاة رفاهيــة اإلنســان؛ لــذا تُعــد االســتدامة االجتماعيــة مبثابــة جــزء ال يتجــزأ مــن النطــاق األكبــر للحوكمــة 

ــة واملؤسســية. ــة واالجتماعي البيئي

وقــد عرفهــا )Polese& Stren,2000( بأنهــا )التنميــة أو النمــو الــذي يتوافــق مــع التطــور املتناســق للمجتمــع املدنــي 
مــن خــالل تهيئــة بيئــة يعيشــون فيهــا متوافقــني ثقافًيّــا وينتمــون لفئــات اجتماعيــة متنوعــة، وفـــي الوقــت نفســه مندمجــة 

ــا، مــع حتســني جــودة احليــاة جلميــع فئــات الســكان(. اجتماعًيّ

وتشــمل أمثلــة قضايــا االســتدامة االجتماعيــة حــل قضايــا العنصريــة والتمييــز فـــي املــدارس وأماكــن العمــل واملجتمعــات 
االجتماعيــة وخلــق مجتمــع متنــوع، كمــا تُعــد قضيــة تكافــؤ الفــرص فـــي الصحــة األساســية هــي أيًضــا قضيــة اســتدامة 
ــر املهمــة لصحــة  ــة، فهــي تشــمل التدابي ــي االســتدامة االجتماعي ــم فـ ــه عامــل مه ــة؛ فصحــة اإلنســان ورفاهت اجتماعي

34اإلنســان منــذ والدتــه وحتــى متوســط عمــره املتوقــع.



الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

:)Digital Divide( 1-3 الفجوة الرقمية

يوجــد العديــد مــن التعريفــات التــي حاولــت حتديــد مفهــوم الفجــوة الرقميــة، فنجــد البعــض يــرى أنهــا "الفــارق فـــي حيــازة 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بشــكلها احلديــث، وحيــازة املهــارات التــي يتطلبهــا التعامــل معهــا بــني الــدول املتقدمــة 
املنتجــة لهــذه التكنولوجيــات وبرامجهــا ومحتوياتهــا وبــني الــدول الناميــة التــي ال تُســهم فـــي إنتــاج هــذه التكنولوجيــات 
ــى األفــراد بــني  ــع هــذه التكنولوجيــات عل ــي توزي ــي صياغــة محتوياتهــا"، ويــرى البعــض اآلخــر أنهــا هــي "الفــارق فـ وفـ
الــدول املتقدمــة والــدول الناميــة، وكذلــك مبــدى النفــاذ إلــى املعرفــة مــن حيــث توفــر البنيــة التحتيــة الالزمــة للحصــول 
علــى مــوارد املعلومــات واملعرفــة بالوســائل اآلليــة أساًســا دون إغفــال الوســائل غيــر اآلليــة مــن خــالل التواصــل البشــري"، 
ــر شــبكات االتصــاالت ووســائل النفــاذ إليهــا، وعناصــر ربطهــا  ويركــز التعريــف الســابق علــى احلــد الفاصــل بــني مــدى توُفّ

بشــبكة اإلنترنــت .

ومنهــم مــن يــرى أن الفجــوة الرقميــة هــي "عبــارة تســتخدم حصــًرا، لوصــف واقــع نشــأ جــراء الثــورة التكنولوجيــة التــي 
طالــت ميــدان اإلعــالم واالتصــال، علــى األقــل منــذ بدايــة ثمانينيــات القــرن املاضــي، وهــي تعنــي حتديــًدا واقــع "البلــوغ 
غيــر املتســاوي لتكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال اجلديــدة بــني الــدول الغنيــة املتقدمــة والــدول الســائرة فـــي طريــق النمــو 
الفقيــرة"، )محمــد،٢٠٢٠(. وتــرى الدراســة أنــه مــن خــالل كل مــا ســبق ميكــن تعريــف الفجــوة الرقميــة بأنهــا "الفجــوة 
الفاصلــة بــني مــن ميتلكــون املعرفــة والقــدرة علــى االســتفادة مــن الثــورة املعلوماتيــة الرقميــة، وبــني مــن ال يقــدرون علــى 

فعــل ذلــك".

:)Digital Literacy( 1-4 محو األمية الرقمية

ــه "مجموعــة مــن املهــارات األساســية الالزمــة للعمــل مــع  ــة بأن ــة الرقمي عرفــت منظمــة اليونســكو )٢٠١١( محــو األمي
الوســائط الرقميــة ومعاجلــة املعلومــات واســترجاعها"، وعرفــه آخــرون بأنــه "املعرفــة الرقميــة التــي متكــن األفــراد مــن 
املشــاركة فـــي الشــبكات االجتماعيــة؛ خللــق وتبــادل املعرفــة والقــدرة التــي تدعــم مجموعــة واســعة مــن مهــارات احلوســبة 

)Chetty et al, 2017("املهنيــة

وتُعــَرّف األميــة الرقميــة بأنهــا "غيــاب املعــارف واملهــارات األساســية للتعامــل مــع اآلالت واألجهــزة واملخترعــات احلديثــة 
وفـــي مقدمتهــا الكمبيوتــر، ويطلــق علــى مفهــوم األميــة الرقميــة: األميــة احلديثــة؛ متييــًزا لهــا عــن األميــة األبجديــة التــي 

تعنــي عــدم القــدرة علــى القــراءة والكتابة")عطيــة، ٢٠١٢(. 

وتشــير التعريفــات الســابقة إلــى أن محــو األميــة الرقميــة يختــص باألشــخاص الذيــن ليــس لديهــم القــدرة علــى مواكبــة 
معطيــات العصــر الرقمــي مــن الناحيــة العلميــة والتكنولوجيــة والفكريــة، وكيفيــة التفاعــل معهــا بعقليــة ديناميكيــة قــادرة 
علــى فهــم املتغيــرات اجلديــدة وتوظيفهــا مبــا يخــدم عمليــة التطــور املجتمعــي والتكنولوجــي؛ لــذا تــرى الدراســة أنــه ميكــن 
تعريــف األميــة الرقميــة علــى أنهــا "عــدم قــدرة الفــرد علــى اســتخدام الوســائل واألدوات التكنولوجيــة االســتخدام األمثــل 

وتطويعهــا خلدمــة أغراضــه املختلفــة للقيــام بجميــع األنشــطة واألعمــال احلياتيــة".
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:)Digital Society( 1-5 املجتمع الرقمي

ــات  ــة املعلوم ــي ودخــول تقني ــث ومتطــور جنــم عــن تبن ــارة عــن "مجتمــع حدي ــه عب ــع الرقمــي بأن ــرف البعــض املجتم يُع
واالتصــاالت إلــى احليــاة املنزليــة، وإلــى مــكان العمــل، ودخولهــا فـــي املؤسســات التعليميــة. وعليــه، فــإن املجتمــع الرقمــي 
يتضمن جميع األنشــطة واملوارد والتدابير واملمارســات املرتبطة باملعلومات إنتاًجـــا ونشــًرا وتنظيًما واســتثماًرا")أكادميية 

املنــارة لالستشــارات، ٢٠١٦(. 

وقــد أشــار البعــض اآلخــر إلــى املجتمــع الرقمــي بأنــه هــو "املجتمــع احلديــث املتطــور الــذي يتشــكل نتيجــة اعتمــاد ودمــج 
ــي هــذا املجتمــع الثقافــة عــن  ــي املنــزل والعمــل والتعليــم والترفيــه، وال تنفصــل فـ تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت فـ
ــا إذا توفــرت ملواطنيــه احلريــة واألمــن وحمايــة احلقوق")كريعــة، ٢٠١٧(. التجــارة؛ فهــو مجتمــع ينمــو ويزدهــر اقتصادّيً

ويــرى العلمــاء واخلبــراء فـــي علــم االجتمــاع أن املجتمــع الرقمــي هــو "مجتمــع هالمــي مبعثــر مــا زال فـــي طــور التشــكل 
والتقــارب علــى نحــو يجعــل منــه قــارة جديــدة قوامهــا االتصــاالت واالقتصــاد واملــال والتكنولوجيــا".

وطبًقــا ملــا ورد مــن تعريفــات للمجتمــع الرقمــي، تقتــرح الدراســة أن تعريــف املجتمــع الرقمــي هــو: "املجتمــع الــذي يتضمــن 
االعتمــاد علــى وســائل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت فـــي تنفيــذ كل أشــكال احليــاة اليوميــة )األنشــطة واألعمــال(، 
وهــو مبثابــة الوجــود بشــكل كلــي فـــي بيئــة رقميــة"، أو هــو "مجتمــع مــن منــط جديــد يعتمــد اعتمــاًدا كلّيًــا علــى اســتخدام 
املعرفــة والتكنولوجيــا الرقميــة فـــي كل أشــكال احليــاة اليوميــة وميكــن تســميته أيًضــا بـــ "مجتمــع املعرفــة" أو "مجتمــع 

املعلومــات"".

 :)Digital Citizenship( 1-٦ املواطنة الرقمية

تُعــد املواطنــة الرقميــة مــن املفاهيــم احلديثــة التــي أوجدتهــا ثــورة التقنيــات واملعلومــات، كمــا أوجــدت أيًضــا مــا يُســمى 
باملجتمعــات الرقميــة، وهــي مجتمعــات يقــوم جــل نشــاطاتها علــى التقنيــة احلديثــة، والتــي فرضــت علــى املواطنــني تعلــم 

وممارســة الكثيــر مــن األســاليب التقنيــة املتقدمــة؛ ملواكبــة التقــدم التقنــي املعاصــر.

ويُعــرِّف "ريبــل" املواطنــة الرقميــة بأنهــا "مجموعــة مــن القضايــا الثقافيــة واالجتماعيــة والقانونيــة واألخالقيــة ذات الصلــة 
بالتكنولوجيــا الرقميــة، وإظهــار املســؤولية الشــخصية للتعلــم مــدى احليــاة، والقيــادة اآلمنــة للمواطنــة الرقمية")املجلــة 

األردنيــة فـــي العلــوم التربويــة، ٢٠١٧(.

 ،)Schuler, 2002( "ومنهــم َمــن عرفهــا بأنهــا "القواعــد املناســبة والســلوك املســؤول فيمــا يتعلــق باســتخدام التكنولوجيــا
أو أنهــا "ســمة مــن ســمات املدينــة الرقميــة احلقيقيــة")Mossberger et al.,2017(،  ويــرى البعــض أن تعريفهــا يختــص 
بـــ "أولئــك الذيــن يســتخدمون اإلنترنــت بانتظــام وعلــى نحــو فعــال  )The Minister of Education, 2012(، فيمــا يــرى 
آخــرون أنهــا "مجمــوع القواعــد والضوابــط واملعاييــر واألعــراف واألفــكار واملبــادئ املتبعــة فـــي االســتخدام األمثــل والقــومي 
للتكنولوجيــا، والتــي يحتــاج إليهــا املواطنــون صغــاًرا وكبــاًرا مــن أجــل اإلســهام فـــي رقــي الوطــن"، واملواطنــة الرقميــة هــي 
توجيــه وحمايــة: توجيــه نحــو منافــع التقنيــات احلديثــة، وحمايــة مــن أخطارهــا، والتعامــل الذكــي مــع التكنولوجيــا"، وهــي 
أيًضــا "تفاعــل الفــرد مــع غيــره باســتخدام األدوات واملصــادر الرقميــة مثــل احلاســب بصــوره املختلفة، ومشــاركة املعلومات 
كوســيط لالتصــال مــع اآلخريــن، باســتخدام العديــد مــن الوســائل أو الصــور مثــل املدونــات والبريــد اإللكترونــي، واملواقــع، 

.)Edmonton Catholic Separate School District No. 7,2012 ("ومختلف شبكات التواصل االجتماعي
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وتعــرف أيًضــا بأنهــا "قواعــد الســلوك املعتمــدة فـــي اســتخدامات التكنولوجيــا املتعــددة، مثــل اســتخدامها مــن أجــل 
التبــادل اإللكترونــي للمعلومــات، واملشــاركة اإللكترونيــة الكاملــة فـــي املجتمــع، وشــراء وبيــع البضائــع عــن طريــق اإلنترنــت" 

أو أنهــا "القــدرة علــى املشــاركة فـــي املجتمــع عبــر شــبكة اإلنترنــت".

وهنــاك مــن يــرى أن املواطنــة الرقميــة هــي مفهــوم يســاعد املعلمــني وقــادة التكنولوجيــا وأوليــاء األمــور علــى فهــم مــا يجــب 
علــى الطالب/األطفــال معرفتــه الســتخدام التكنولوجيا بشــكل مناســب )الفايد ،٢٠١٤(.

وتعــرف كذلــك بأنهــا "مزيــج مــن املهــارات الفنيــة واالجتماعيــة التــي جتعــل الشــخص ناجًحــا فـــي تســخير التكنولوجيــا 
ومهــارات التواصــل والعمــل الرقميــة اإللكترونيــة احلديثــة، واســتخدامها بأمــان فـــي عصــر املعلومــات لالســتفادة القصوى 
منهــا مهنّيًــا وعلمّيًــا واقتصادّيًــا واجتماعّيًــا وثقافّيًــا وروحّيًــا؛ لتعظيــم فــرص جناحــه وجنــاح مجتمعــه ودولتــه وأمتــه فـــي 
مختلــف جوانــب احليــاة ضمــن محــددات القوانــني والتشــريعات احملليــة والدوليــة، دون أن يخــرج عنهــا أو العمــل مبنــأى 

عنهــا )جنيــب، ٢٠١٨(.

وفـي ضوء ما تقدم من تعريف للمواطنة الرقمية ميكن حتديد أهم ما تضمنه هذا املفهوم فيما يلي:

- ضرورة الوعي بالعالم الرقمي ومكوناته.

- أهمية امتالك مهارات املمارسة الفعالة واملناسبة فـي استخدامات العالم الرقمي بآلياته املختلفة.

- أهمية التعرف على ضوابط اخلوض فـي املجتمع الرقمي واملسؤولية جتاه تلك االستخدامات.

ــة  ــة الدولي ــا منظمــة اجلمعي ــي حددته ــة الت ــة الرقمي ــى احملــاور التســعة للمواطن ــى التعــرف عل ــا إل وجتــدر اإلشــارة هن
https://www.iste.org/explore/digital-citizenship/essential-elements-digi-( التعليــم فـــي   للتكنولوجيــا 
ــي: ــا يل ــا فيم ــن توضيحه ــا، وميك ــا اســتخدام التكنولوجي ــة وقضاي ــة الرقمي ــم املواطن tal-citizenship#( كوســيلة لفه

١- الوصول الرقمي: املشاركة اإللكترونية الكاملة فـي املجتمع.
٢- التجارة اإللكترونية: البيع والشراء اإللكتروني للبضائع.

٣- االتصاالت الرقمية: التبادل اإللكتروني للمعلومات.
٤- محو األمية الرقمية: عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدواتها.

٥- اللياقة الرقمية: املعايير الرقمية للسلوك واإلجراءات.
٦- القوانني الرقمية: املسؤولية الرقمية على األعمال واألفعال.

٧- احلقوق واملسؤوليات الرقمية: احلريات التي يتمتع بها اجلميع فـي العالم الرقمي.
٨- الصحة والسالمة الرقمية: الصحة النفسية والبدنية فـي عالم التكنولوجيا الرقمية.

٩- األمن الرقمي )احلماية الذاتية(: إجراءات ضمان الوقاية واحلماية اإللكترونية. 
ومــن خــالل مــا ســبق، تَــرى الدراســة أن مفهــوم املواطنــة الرقميــة هــو: "القــدرة علــى االســتخدام الفعــال ملهــارات 
ــا بقواعــد  ــون محكوًم ــى أن يك ــة عل ــات ووســائل تكنولوجي ــا مــن آلي ــط به ــا يرتب ــات واالتصــاالت، وم ــا املعلوم تكنولوجي
وضوابــط الدخــول إلــى املجتمــع الرقمــي مــن حمايــة احلقــوق واحلريــات اإللكترونيــة، وااللتــزام بالواجبــات واملســؤوليات 

ــم الرقمــي". ــر الســلوك القــومي للعال املتعلقــة مبعايي
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مجلد ١ )يناير٢٠٢٢( عدد ١

:)Digital Content( 1-7 احملتوى الرقمي

ــع  ــن التحــّول نحــو مجتم ــد م ــان التأك ــى ضم ــا عل ــا ومؤشــًرا حيوّيً ــاًل مادًيّ ــوى الرقمــي وإعــداده دلي ــّد صناعــة احملت تُع
املعرفــة؛ فهــي تُعــد مبثابــة اخلطــوة الرئيســة الســتثمار املعلومــة وتعظيــم االســتفادة منهــا مــن حيــث إنتــاج محتــوى رقمــي 
تعليمــي وتنظيمــه ومعاجلتــه وإخراجــه فـــي قالــب يناســب اســتخدامه فـــي العمليــات التعليميــة، وإمكانية إعادة اســتخدامه 

للوصــول إلــى املجتمــع املعرفـــي.

وقــد عــرف البعــض احملتــوى الرقمــي بأنــه "جتميــع وتبويــب وتصنيــف ومعاجلــة كل النصــوص والصــور والســمعيات 
واملرئيــات املمكــن وضعهــا كمحتــوى إلكترونــي رقمــي باحلاســوب"، كمــا يعــرف أيًضــا بأنــه هــو "املــواد املعرفيــة املكتوبــة 
بلغــة مــا، والتــي تُعــدُّ للنشــر علــى شــبكة اإلنترنــت والشــبكات األخــرى مــن محليــة وعــن بُعــد أو اإلنترنــت واإلكســترانت 
ســواء كان هــذا احملتــوى يأخــذ شــكل النــص بتلــك اللغــة أو املــادة الســمع بصريــة أو األشــكال أو البرامــج والقطــع 
البرمجيــة"، وتــرى الدراســة أن مفهــوم احملتــوى الرقمــي هــو "كل مــا يتــم إدراجــه مــن معلومــات وبيانــات مبختلــف صورهــا 

ســواء ســمعية أو بصريــة ونشــرها عبــر الوســائل التقنيــة والتكنولوجيــة باســتخدام شــبكة املعلومــات الدوليــة".

:)Digital Citizen( 1-٨ املواطن الرقمي

فـــي ظــل الطفــرة الرقميــة املتســارعة، بــرَز مصطلــح »املواطــن الرقمــي«، الذي أطلقه األســتاذ اجلامعي "مارك برينســكي"، 
ــر وألعــاب  ــا املتقّدمــة الــذي شــكلت أجهــزة الكمبيوت ــي عصــر التكنولوجي ليشــير إلــى "األفــراد الذيــن ولــدوا ونشــأوا فـ
الفيديــو والهواتــف احملمولــة أبــرز املالمــح املميــزة له")املجــدوب، ٢٠١٧(، ويــرى البعــض أنــه يعنــي أيًضــا "قــدرة املواطــن 
علــى اســتخدام احلاســوب والتعامــالت اإللكترونيــة فـــي إجنــاز أعمالــه، وبشــكل خــاص قــدرة املواطــن علــى تطبيــق فكــرة 

التعامــالت اإللكترونيــة، وخاصــة التعامــالت احلكوميــة منها")املهنــدس، ٢٠٠٧(.

وقــد أشــار )رضــوان، ٢٠١٦( إلــى املعاييــر احملــددة ملفهــوم املواطــن الرقمــي، حيــث مت حتديــد عــدد مــن املبــادئ التــي يجــب 
أن حتكــم اســتخدام كل فــرد للشــبكة، وهــي تتلخــص فيمــا يلــي: 

ــم أو  ــا ملجموعــة اجلرائ ــا دقيًق ــي تضــع توصيًف ــة، والت ــي الدول ــا فـ ــول به ــني املعم ــت بالقوان ــم مســتخدم اإلنترن - أن يل
ــر الســليم للشــبكة. ــج عــن االســتخدام غي ــي تنت ــات الت املخالف

ــا،  ــا وتطبيقاته ــه مــع مواقعه ــي حتكــم اســتخدامه للشــبكة وتفاعل ــة الت ــت القواعــد األخالقي - إدراك مســتخدم اإلنترن
وتعبيــره عــن أفــكاره وآرائــه املختلفــة، وهــي قواعــد يعلنهــا مقدمــو اخلدمــات اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي، 

ومتثــل شــروًطا لالســتخدام يتطلــب مــن املســتخدم املوافقــة عليهــا أواًل حتــى ميكــن قبــول فتــح حســابه علــى املوقــع.

- إدراك مســتخدم اإلنترنــت خطــورة تــداول املعلومــات واألخبــار غيــر املوثقــة وغيــر الصحيحــة، والتــي متثــل فـــي حــد 
ذاتهــا شــائعات تضــر املجتمــع ومؤسســاته، ورمبــا تضــر الدولــة ككل.

وفـــي إطــار مــا تقــدم تــرى الدراســة أن تعريــف املواطــن الرقمــي هــو "املواطــن الــذي نشــأ فـــي بيئــة رقميــة ويتعامــل مــع 
الوســائل التكنولوجيــة بصــورة مســتمرة، وقــادر علــى أن يلــم باســتخداماتها املثلــى، ويــدرك جيــًدا كيفيــة التعامــل معهــا 

ومــع قوانينهــا احلاكمــة لهــا". 
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ثانًيا: تأثير غياب الثقافة الرقمية على املجتمعات

ــا ملختلــف دول العالــم األهميــة البالغــة للتحــول إلــى املجتمــع الرقمــي فــور انتشــار جائحــة فيــروس " كورونــا"  اتضــح جلّيً
وتداعياتهــا، حيــث أصبــح اســتخدام األدوات الرقميــة جــزًءا ال يتجــزأ مــن ممارســة األنشــطة اليوميــة للشــعوب. وهنــا 
ــد  ــة )تُع ــاة دون توقــف، فالقــدرات الرقمي ــي التمكــن مــن ممارســة احلي ــة فـ ــه القــدرات الرقمي ــدور الــذي تلعب يظهــر ال
مبثابــة "الرابــط" الــذي يجمــع بــني الركائــز اخلمــس لالقتصــاد الرقمــي، وهــي: البنيــة التحتيــة الرقميــة، واملنصــات 

ــة(. ــة، واملهــارات الرقمي ــة الرقمي ــة، واخلدمــات املالي ــادة األعمــال الرقمي ــة، وري الرقمي

1- مميزات الثقافة الرقمية:

وهنــا تظهــر أهميــة الثقافــة الرقميــة وميزاتهــا املختلفــة؛ حيــث تُعنــى بعمليــة تدريــس وتعليــم كل مــا يتعلــق بالتكنولوجيــا 
وكيفيــة اســتخدامها وطريقــة عملهــا، وذلــك بهــدف تعظيــم االســتفادة منهــا، فالثقافــة الرقميــة متكــن األفــراد مــن القــدرة 

على:

- التعلم والتمكن من التكنولوجيا قبل استخدامها.

- التحقق من دقة وصحة املعلومات وتقييم املصادر املختلفة فـي الشبكة العنكبوتية.

- مشاركة املعلومات الصحيحة فـي مواقع التواصل االجتماعي.

- كشف وتطوير أمناط التعلم على الشبكة العنكبوتية والتعلم عن بعد.

- التوظيــف األمثــل للتكنولوجيــا بطــرق جديــدة ومبتكــرة تســمح بتحفيــز تعلــم وتنميــة مهــارات املــورد البشــري فـــي القــرن 
احلــادي والعشــرين. 

- توفير محتوى رقمي دقيق ذي صلة مبجاالت متنوعة.

2- متطلبات الثقافة الرقمية:

رهــا للتمكــن مــن انتشــار الثقافــة الرقميــة فـــي املجتمعــات املختلفــة، ولعــل أبرزهــا  هنــاك عــدد مــن املتطلبــات الواجــب توفُّ
مــا يلــي:

- توفير بنية حتتية مالئمة من شبكات االتصاالت. 

- إمكانية استخدام التقنيات الرقمية احلديثة.

- توفير بيئة افتراضية مالئمة ميكن من خاللها إنشاء صورة أصلية عن الشخص فـي العالم االفتراضي.

- القــدرة علــى التفاعــل مــع املنصــات الرقميــة واألشــخاص االفتراضيــني فـــي الواقــع االفتراضــي، بحيــث يتــم جتســيد 
صــورة الشــخص مــن خــالل ثقافتــه فهــو يصبــح ســمة النظــام.
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3- أبعاد االستدامة االجتماعية:

هنــاك العديــد مــن املبــادئ واألبعــاد التــي وضعهــا العلمــاء لالســتدامة االجتماعيــة، مثــل األبعــاد التــي وضعهــا مجلــس 
ــة )wacoss, 2000(، وهــي: ــة االجتماعي ــة للخدم أســتراليا الغربي

- العدالة واإلنصاف.

- التنوع. 

- التماسك االجتماعي.

- جودة احلياة.

- الدميقراطية واحلكم.

4- الفجوة الرقمية وتأثيرها على املجتمع:

تتســع فجــوات املهــارات الرقميــة علــى الرغــم مــن أن قابليــة اســتخدام اإلنترنــت حالّيًــا أفضــل لــدى األفــراد، ولكــن يــزداد 
األمــر تعقيــًدا كلمــا زادت عــدد االســتخدامات علــى الشــبكة العنكبوتيــة؛ حيــث تتطلــب مهــارات اســتراتيجية فـــي إنشــاء 
احملتــوى وإدارتــه، والوعــي التــام بتبعــات تلــك االســتخدامات خاصــة فـــي حالــة املعامــالت املاليــة، وتظهــر تلــك الفجــوات 
ــي املقــام األول مبجــاالت معينــة وعلــى رأســها التعليــم، والعمــل، واملهــن احلــرة، وغيرهــا مــن املجــاالت األخــرى مثــل  فـ

الترفيــه واملراســلة البســيطة والتجــارة اإللكترونيــة.

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن املهــارات الرقميــة غيــر املتكافئــة أثــرت فـــي تعامــل فئــات املجتمــع مــع جائحــة " كوفيــد-١٩ "؛ 
فعلــى الرغــم مــن الضجــة اإلعالميــة الضخمــة التــي انتشــرت حــول العالــم عــن اإلجــراءات االحترازيــة للحــد مــن انتشــار 
ــور  ــات األم ــع مجري ــل م ــي التعام ــار فـ ــني االعتب ــم تؤخــذ بع ــات ل ــات داخــل املجتمع ــه يوجــد بعــض الفئ ــروس، فإن الفي
وعلــى رأســها فئــة ذوو التعليــم املتدنــي ، وفئــة كبــار الســن؛ فهــم أقــل اســتخداًما لإنترنــت، وبالتالــي أقــل اســتفادة مــن 
املعلومــات املتعلقــة بالوبــاء الــواردة علــى شــبكة املعلومــات الدوليــة )اإلنترنــت(، وهــو األمــر الــذى ينعكــس علــى ضمــان 

حتقيــق االســتدامة االجتماعيــة.

فعلــى الرغــم مــن أن جائحــة " كوفيــد-١٩ " أعــادت تشــكيل عالــم جديــد بشــكل كبيــر يعتمــد باألســاس علــى االســتخدام 
ــي أغلــب املعامــالت اليوميــة وإن لــم يكــن جميعهــا، فــإن التقريــر النهائــي الصــادر عــن االحتــاد الدولــي  التكنولوجــي فـ
لالتصــاالت لعــام ٢٠٢١ )ITU( أشــار إلــى أنــه فـــي الوقــت الراهــن مــا زالــت تظهــر "الفجــوة الرقميــة" فـــي البــالد األقــل 
ــا  ــدان مشــمولون بشــبكة النطــاق العريــض املتنقــل وفًق ــك البل ــي تل ــى الرغــم مــن أن ٧٥% مــن األشــخاص فـ ا. وعل منــّوً
ملؤشــر قــدرة االتصــال باإلنترنــت، فــإن ٢٥% منهــم فقــط لديهــم القــدرة علــى االتصــال باإلنترنــت؛ إذ إن إمكانيــة االتصــال 
ببســاطة ال تُترجــم إلــى اســتخدام فعلــي لإنترنــت، وذلــك ملجموعــة مــن األســباب قــد كشــفها التقريــر، ومنهــا: أســعار 

اخلدمــات واألجهــزة، وقلــة الوعــي باإلنترنــت وفوائــده، ونقــص املهــارات الرقميــة.
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وهنــا تظهــر أهميــة الثقافــة الرقميــة والعمــل علــى تطويرهــا بتلــك البلــدان، فتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد أقــرت خطــة 
التنميــة املســتدامة لعــام ٢٠٣٠ -قبــل ظهــور الوبــاء العاملــي- بــأن "انتشــار تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والترابــط 
العاملــي لهمــا إمكانــات كبيــرة لتســريع التقــدم البشــري، وســد الفجــوة الرقميــة وتطويــر مجتمعــات املعرفــة". فـــي حــني أنــه 
خــالل األزمــة الصحيــة العامليــة أصبــح اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات والتعامــل معهــا -هــو شــريان احليــاة الــذي يدعــم 
األســر واملجتمعــات والشــركات مــن خــالل العمــل عبــر اإلنترنــت، والتعلــم اإللكترونــي، والتجــارة اإللكترونيــة، والصحــة 

عبــر اإلنترنــت، وتقــدمي اخلدمــات احلكوميــة وغيرهــا مــن التعامــالت.

ثالًثا: العالقة بني الثقافة الرقمية وانعكاساتها على االستدامة االجتماعية

جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه ترتكــز املبــادئ الســتة األولــى مــن امليثــاق العاملــي لــألمم املتحــدة علــى األبعــاد االجتماعيــة، والتــي 
متثــل حقــوق اإلنســان حجــر الزاويــة فيهــا، فهــي تركــز علــى مجموعــات محــددة، وهــي: العمــل، ومتكــني املــرأة، واملســاواة 
بــني اجلنســني، واألطفــال، والشــعوب األصليــة، واألشــخاص ذوو اإلعاقــة، فضــاًل عــن احلــد مــن الفقــر، فهــي تشــمل فـــي 

األســاس االســتدامة االجتماعيــة للقضايــا التــي تؤثــر علــى األفــراد، مثــل: التعليــم والصحــة.

واجلديــر بالذكــر أن االســتدامة االجتماعيــة تتعلــق بالعمــل بــني األفــراد واملجتمــع؛ لتلبيــة احتياجاتهــم وحتقيــق إمكاناتهــم 
وازدهارهــم فـــي بيئــة صحيــة، بحيــث يتــم التعــاون فيمــا بينهــم لزيــادة الوعــي بالقضايــا االجتماعيــة واملبــادرات التــي تعــزز 

الرفاهيــة االجتماعية.

ومــع أن االســتدامة االجتماعيــة هــي العنصــر احلاســم فـــي رفاهيــة املجتمــع، فقــد مت جتاهلهــا إلــى حــد كبيــر فـــي 
ــي  ــى وجــه اخلصــوص فـ ــة عل ــة والبيئي ــة لالســتدامة االقتصادي ــت األولوي ــث أُعطي مناقشــات االســتدامة الســائدة؛ حي
ســياق التخطيــط واإلســكان واملجتمعــات؛ إذ ركــز صانعــو القــرار علــى صياغــة سياســات تتعلــق باالســتثمار واالســتخدام 

ــة.  ــى البيئ ــد للحفــاظ عل ــون، وتشــجيع الســلوك املؤي ــل للمــوارد املتجــددة واملجتمعــات منخفضــة الكرب األمث

ــة.  ــة مادي ــة بقــدر مــا هــي بيئ ــة اجتماعي ــي يعيشــون فيهــا؛ فهــي بيئ ومبــا أن املجتمــع يتكــون مــن األفــراد واألماكــن الت
ــا أيًضــا؛ حيــث ــل يجــب أن تكــون مســتدامة اجتماعّيً ــا فحســب، ب ــي، يجــب أال تكــون املجتمعــات مســتدامة بيئًيّ  وبالتال

ــه ال ميكــن أن  ــم املــادي للمجتمــع، فضــاًل عــن أن ــة ببســاطة مــن خــالل التصمي ال ميكــن إنشــاء االســتدامة، االجتماعي
ــا. ــاة مســتدامة بيئًيّ ــادة أمنــاط حي ــام األفــراد واملجتمعــات بقي ــم املــادي قي يضمــن التصمي

ــر الثقافــة الرقميــة لــدى املجتمعــات وســد الفجــوة الرقميــة بــني فئاتــه  وكمــا أوضحنــا مــن قبــل، تظهــر هنــا أهميــة توُفّ
املختلفــة لتحقيــق تلــك االســتدامة وضمــان حتقيــق العدالــة االجتماعيــة فـــي املســتويات كافــة، ال ســيما أهميتهــا احلاليــة 
فـــي ظهــور األزمــات املختلفــة، وكيفيــة إدارتهــا علــى ســبيل املثــال خــالل انتشــار جائحــة " كورونــا " وظهــور فصائــل جديــدة 

للفيــروس )متحــورات(.

وعلــى صعيــد آخــر، جنــد أن الثقافــة الرقميــة تعــزز النقــاش حــول الطــرق التــي تعمــل بهــا التقنيــات الرقميــة واملنصــات 
والتطبيقــات علــى إعــادة تشــكيل احليــاة واملمارســات اليوميــة؛ حيــث توفــر التفكيــر فـــي كيفيــة انتشــار الثقافــة مــن خــالل 
اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة، وكيــف تؤثــر فـــي تطــور التكنولوجيــا الرقميــة نفســها، فضــاًل عــن أهميتهــا فـــي حتقيــق 

االســتدامة االجتماعيــة.
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رابًعا: جهود الدولة املصرية نحو التحول الرقمي

تبــذل الدولــة املصريــة جهــوًدا حثيثــة لدعــم عمليــة التحــول الرقمــي، والتــي ظهرت جلًيّــا خالل تنفيذ عدد من املشــروعات 
خــالل األعــوام القليلــة الســابقة، فقــد مت تنفيــذ خطــة بنــاء مصــر الرقميــة مــن خــالل رؤيــة شــاملة، تهــدف إلــى تطويــر 
ــا  ــة الداعمــة للتحــول الرقمــي، فوفًق ــر األطــر التشــريعية والتنظيمي ــب تطوي ــى جان ــة إل ــة وآمن ــة مرن ــة رقمي ــة حتتي بني
لتقريــر صــادر عــن املركــز اإلعالمــي ملجلــس الــوزراء، والــذي شــمل عــدًدا مــن الــــ "Info graphs"، التــي تســتعرض أبــرز 

إجنــازات ومشــروعات الدولــة فـــي هــذا الصــدد، ميكننــا التعــرف علــى مــا يلــي:

مشــروع ربــط كل املبانــي احلكوميــة علــى مســتوى اجلمهوريــة بشــبكة كابــالت األليــاف الضوئيــة، حيــث مت االنتهــاء  	
مــن ربــط ١٨ ألــف مبنــى حكومــي بالشــبكة مــن إجمالــي ٣٣ ألــف مبنــى حكومــي مســتهدف، وتقــدر التكلفــة التنفيذيــة 

ــه. ــارات جني للمشــروع بنحــو ٦ ملي

املشــروع القومــي للبنيــة املعلوماتيــة للدولــة املصريــة، حيــث مت االنتهــاء مــن ربــط أكثــر مــن ٧٥ قاعــدة بيانــات حكوميــة  	
ببعضهــا، وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة الرقابــة اإلداريــة؛ بهــدف تعزيــز الرؤيــة الشــاملة للتخطيــط ومعاجلــة االزدواجيــة فـــي 

قواعــد البيانــات، حيــث يعــد الركيــزة األساســية التــي قامــت عليهــا تطبيقــات مصــر الرقميــة.

مشــروع رفــع كفــاءة اإلنترنــت، مت االنتهــاء مــن ربــط ٢٥٦٣ مدرســة ثانويــة عــن طريــق حتديــث شــبكات االتصــال  	
وربطهــا بكابــالت بطــول ٤٥٠٠ كــم مــن الســنتراالت إلــى املــدارس، بتكلفــة بلغــت مليــار جنيــه.

ــدد ١٤٨  	 ــز بع ــي ٣٠٧ مراك ــا مــن إجمال ــًزا تكنولوجّيً ــر ٢٧٢ مرك ــث مت تطوي مشــروع تطويــر املراكــز التكنولوجيــة؛ حي
خدمــة، باإلضافــة إلــى تطويــر ٢١ مركــًزا تكنولوجّيًــا باملــدن اجلديــدة مــن إجمالــي ٤٣ مركــًزا بعــدد ١٤٤ خدمــة، وكذلــك 

ــا متنقــاًل يعمــل خلدمــات احملليــات والعــدل واألحــوال املدنيــة.  مت جتهيــز وتوفيــر ٨٢ مركــًزا تكنولوجّيً

تطبيــق منظومــة الفاتــورة اإللكترونيــة؛ حيــث انضمــت لهــا أكثــر مــن ٥٠٠٠ شــركة رفعــت أكثــر مــن ٧٠ مليــون وثيقــة  	
إلكترونيــة حتــى اآلن، خاصــة أن املنظومــة حتقــق العديــد مــن املزايــا للممولــني؛ منهــا تســهيل إجــراءات الفحــص الضريبــي 

للشــركات فـــي أقــل زمــن ممكــن، وتبســيط إجــراءات التســوية بــني الشــركات.

مشــروع حصــر وإدارة الثــروة العقاريــة، والــذي يقــوم علــى بنــاء قاعــدة بيانــات موحــدة بالرقــم القومــي للعقــارات متكــن  	
مــن حصــر وإدارة الثــروة العقاريــة، فـــي كل مــن بورســعيد واإلســكندرية والعاشــر مــن رمضــان والشــيخ زايــد مــن خــالل 

إطــالق متتابــع بــدأ مبحافظــة بورســعيد، وذلــك خــالل الفتــرة مــن يوليــو ٢٠٢١ حتــى يونيــو ٢٠٢٢.

تطبيــق منظومــة كارت الفــالح الذكــي بجميــع محافظــات اجلمهوريــة، وذلــك بهــدف احلفــاظ علــى حقــوق الفــالح  	
وتوجيــه مســتلزمات اإلنتــاج إلــى مــن يســتحق فعلّيًــا، ومتكــني املزارعــني مــن تيســير صــرف أو ســداد أي مســتحقات ماليــة 

لهــم.

ميكنــة منظومــة التأمــني الصحــي الشــامل، بهــدف الربــط بــني جميــع املنشــآت احلكوميــة التابعــة للمنظومــة بشــبكة  	
األليــاف الضوئيــة فائقــة الســرعة مــع مراكــز البيانــات؛ حيــث مت نشــر املنظومــة بـــ ١٠٦ مواقــع، وهــي: ٤١ موقًعــا 

ــي اإلســماعيلية. ــا فـ ــي األقصــر، و٢٣ موقًع ــا فـ ببورســعيد، و٤٢ موقًع
42



الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

إصــدار بطاقــات ميــزة، وهــي كــروت تتيــح للمواطنــني خدمــات الســحب النقــدي مــن ماكينــات "ATM" والشــراء  	
اإللكترونــي عبــر اإلنترنــت، وســداد املســتحقات احلكوميــة إلكترونّيًــا، حيــث مت إصــدار نحــو ٢ مليــون بطاقــة حتــى نهايــة 
يوليــو ٢٠٢١، بينمــا مــن املســتهدف إصــدار ٤.٦ ماليــني بطاقــة حتــى تاريــخ انتهــاء إصــدار جميــع البطاقــات فـــي ينايــر 

.٢٠٢٢

ميكنــة منظومــة الشــهر العقــاري والتوثيــق؛ حيــث متــت ميكنــة ٣١٧ فــرع توثيــق مــن إجمالــي ٥٥٦ فرًعــا حتــى أكتوبــر  	
٢٠٢١، إذ تســتغرق املعامــالت داخــل ٢٤٥ فرًعــا لتوثيــق الشــهر العقــاري تعمــل بنظــام الشــباك الواحــد ٥ دقائــق فقــط.

العاصمــة اإلداريــة اجلديــدة، والتــي مت اختيارهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء العــرب لالتصــاالت واملعلومــات، عاصمــة  	
العالــم العربــي الرقميــة لعــام ٢٠٢١ بفضــل بنيتهــا الرقميــة فائقــة التقــدم، حيــث تضــم:

ــر وأحــدث مجمــع صناعــي تكنولوجــي متكامــل  	 ــذي يعــد أكب ــة، وال ــة والذكي مجمــع اإلصــدارات املؤمن
ــا. ــة بالشــرق األوســط وإفريقي ــة والذكي لإصــدارات املؤمن

مبنــى االتصــال احلكومــي، والــذي يشــتمل علــى أكثــر مــن ١٠٠ قاعــدة بيانــات مرتبطــة ببعضهــا، ومــزود  	
بالتكنولوجيــة احلديثة.

وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه فـــي إطــار هــذا املشــروع يتــم تدريــب املوظفــني العاملــني بالعاصمــة اإلداريــة للتعامــل مــع 
التكنولوجيــا، كمــا أنــه متــت رقمنــة ١٠١ مليــون ورقــة حكوميــة حتــى اآلن؛ لتصبــح حكومــة ذكيــة تشــاركية ال ورقيــة يتــم 

ــة. ــات رقمي ــادل املعلومــات مــن خــالل آلي ــا التراســل، وتب خالله

ــغ عــدد  	 ــد بل ــي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وق ــام الدراســي احلال ــي الع ــا فـ ــدء الدراســة به افتتــاح جامعــة مصــر للمعلوماتيــة وب
ــا. ــام ١٨٥ طالًب ــة هــذا الع ــة باجلامع ــة امللتحق طــالب الدفع

املنصات والتطبيقات الذكية، التي تقدم خدمات للمواطنني، ومنها: 	

منصــة مصــر الرقميــة التــي تقــدم خدمــات خاصــة بالقطاعــات احلكوميــة، حيــث مت إطــالق ٩٤ خدمــة  	
حكوميــة رقميــة مــن خــالل املنصــة، فيمــا ســجل ٣.٨ ماليــني مواطــن عليهــا، وقامــوا بإجــراء ١١.٦ مليــون 

معاملــة مــن خاللهــا حتــى أكتوبــر ٢٠٢١.

املنظومــة اإللكترونيــة املوحــدة للتراخيــص باملــدن اجلديــدة؛ إذ مت إطــالق موقــع إلكترونــي لـــ ٢١ مدينــة  	
جديــدة، فـــي حــني أنــه مت تقــدمي ٤٠ خدمــة مــن خــالل املوقــع كمرحلــة أولــى، وتشــمل خدمــات عقاريــة 

وتراخيــص مبــاٍن وخدمــات ترخيــص تشــغيل ومرافــق وغيرهــا.

التطبيــق الرســمي لــوزارة الداخليــة، والــذي يتيــح للمواطنــني إمكانيــة االســتفادة مــن مختلــف اخلدمــات  	
ــة  ــات املروريــة، واألحــوال املدنيــة، واألدل ــك للتســهيل والتيســير عليهــم، وأبرزهــا اخلدم إلكترونّيًــا، وذل

اجلنائيــة واجلــوازات، وتصاريــح العمــل، واملفقــودون.
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تطبيــق "MOP STATIONS"، والــذي يهــدف إلــى التعــرف علــى أماكــن ومواقــع محطــات متويــن  	
الســيارات بالغــاز الطبيعــي ومراكــز التحويــل والتعريــف باخلدمــات التــي تقدمهــا، وكذلــك تطبيــق "أرغــب 

فـــي عمــل توكيــل" للتعــرف علــى نســب التكــدس داخــل املكاتــب املقدمــة خلدمــات التوثيــق. 

تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي، حيث مت اآلتي: 	

زيــادة ســرعة اإلنترنــت األرضــي بأكثــر مــن ٧ أضعــاف، لتســجل ٤٥.٩ ميجــا بايت/ثانيــة فـــي أكتوبــر  	
٢٠٢١ مقارنــة بـــ ٦.٥ ميجــا بايت/ثانيــة فـــي ينايــر ٢٠١٩.

	  %٧١.٤ لتصبــح  مئويــة  نقطــة   ٤٩.٤ مبقــدار  الســكان  مــن  اإلنترنــت  مســتخدمي  نســبة  زيــادة 
.٢٠١٤/٢٠١٣ عــام   %٢٢ بـــ  مقارنــة  عــام٢٠٢١/٢٠٢٠ 

ــي  	 ــني مشــترك فـ ــح ٩.٧ مالي ــق الســرعة بنســبة ٢٢٣.٣%، ليصب ــت فائ ــادة عــدد مشــتركي اإلنترن زي
أغســطس ٢٠٢١ مقارنــة بـــ ٣ ماليــني مشــترك فـــي يونيــو ٢٠١٤، وكذلــك زاد عــدد مســتخدمي اإلنترنــت 
عــن طريــق احملمــول بنســبة ١٨٧.٦% ليصــل إلــى ٦٢.٧ مليــون مســتخدم فـــي أغســطس ٢٠٢١ مقارنــًة بـــ 

٢١.٨ مليــون مســتخدم فـــي يونيــو ٢٠١٤.

زيــادة عــدد مكاتــب البريــد املميكنــة بنســبة ١٥٢.٢%، ليصــل عددهــا إلــى ٤٠٠٠ مكتــب فـــي أغســطس  	
٢٠٢١ مقابل ١٥٨٦ مكتًبا فـــي يونيو ٢٠١٤، فـــي حني زاد عدد ماكينات الصراف اآللي بنسبة ١٤٦.٤%، 

لتصــل إلــى ١٧ ألــف ماكينــة فـــي يونيــو ٢٠٢١ مقارنــة بـــ ٦.٩ آالف ماكينــة فـــي يونيــو ٢٠١٤. 

وقد استعرض التقرير أيًضا تقدم مصر فـي عدد من املؤشرات الدولية، كانت نتائجها كاآلتي:
احتلــت مصــر املركــز األول إفريقّيًــا وإقليمّيًــا واخلامــس عشــر عاملّيًــا فـــي مؤشــر كيرنــي ملواقــع اخلدمــات العامليــة عــام  	

.٢٠٢١

تقدمــت مصــر ٥٥ مركــًزا فـــي مؤشــر "جاهزيــة احلكومــة للــذكاء االصطناعــي"، والــذي يقيــس مــدى اســتعداد احلكومــة  	
الســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي فـــي تقــدمي اخلدمــات العامــة ملواطنيهــا، لتحتــل املركــز ٥٦ عــام ٢٠٢٠ مقارنــة 

باملركــز ١١١ عــام ٢٠١٩.

تقدمــت مصــر ٣ مراكــز فـــي مؤشــر تطويــر احلكومــة اإللكترونيــة، والــذي يقيــس مــدى اســتعداد وقــدرة املؤسســات  	
ــا املعلومــات واالتصــاالت لتقــدمي اخلدمــات العامــة، لتحتــل بذلــك املركــز ١١١ عــام  ــى اســتخدام تكنولوجي الوطنيــة عل

ــز ١١٤ عــام ٢٠١٨. ــة باملرك ٢٠٢٠ مقارن

تقدمــت مصــر مركزيــن فـــي حتســن األداء فـــي الشــمول الرقمــي، لتحتــل بذلــك املركــز ٥٠ عــام ٢٠٢٠ مقارنــة باملركــز  	
ا فـــي الشــمول الرقمــي خــالل عــام ٢٠٢٠. ٥٢ عــام ٢٠١٧، وأكــد املؤشــر أن مصــر ضمــن أســرع ١٠ دول منــًوّ

ــن  	 ــى االســتفادة م ــدول عل ــدرة ال ــس مــدى ق ــذي يقي ــي، وال ــة الشــبكة العامل ــز مبؤشــر جاهزي تقدمــت مصــر ٨ مراك
تكنولوجيــا املعلومــات فـــي االســتعداد للمســتقبل، لتحتــل املركــز ٨٤ عــام ٢٠٢٠ مقارنــًة باملركــز ٩٢ عــام ٢٠١٩.
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تقدمــت مصــر ٤٤ مركــًزا فـــي مؤشــر القواعــد التنظيميــة للمحافــظ اإللكترونيــة للهاتــف احملمــول، والــذي يقيــس مــدى  	
فاعليــة الضوابــط والقواعــد املطبقــة علــى هــذه احملافــظ التــي يتــم فتحهــا علــى الهاتــف احملمــول، لتحتــل املركــز ٣٥ فـــي 

عــام ٢٠٢٠ مقارنــة باملركــز ٧٩ فـــي عــام ٢٠١٩.

تقدمــت مصــر ٥٤ مركــًزا فـــي مؤشــر أداء منظمــي االتصــاالت الــذي يقيــس التغيــرات فـــي البنيــة التنظيميــة لقطــاع  	
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، لتحتــل املركــز ٤١ فـــي ٢٠٢٠ مقارنــة باملركــز ٩٥ فـــي ٢٠١٩.

فـــي ضــوء مــا ســبق، يظهــر لنــا أن الدولــة املصريــة تخطــو خطــوات ثابتــة نحــو التحــول الرقمــي، ولكــن ينبغــي لنــا االهتمــام 
بتنميــة العنصــر البشــري وزيــادة قدرتــه علــى االســتخدام الرقمــي، عبــر تطويــر وتنميــة الثقافــة الرقميــة لديــه؛ حيــث 
يُعــد التدريــب علــى املهــارات الرقميــة حتدًيــا كبيــًرا، فعلــى الرغــم مــن إمكانيــة اســتخدام اإلنترنــت، مــا زال اســتخدامه 
محاصــًرا فـــي "فقاعــة وســائل التواصــل االجتماعــي"، وهنــا تظهــر مخاطــر متزايــدة؛ إذ إن العديــد من هؤالء املســتخدمني 

غيــر قادريــن علــى التمييــز بــني األخبــار احلقيقيــة واملزيفــة أو حمايــة بياناتهــم الشــخصية. 

وبينمــا يوجــد عــدد مــن مبــادرات التدريــب علــى املهــارات الرقميــة، إال أنهــا لــم تصــل إلــى احلــد املطلــوب الــذي ميّكــن 
مــن ضمــان حتقيــق االســتدامة االجتماعيــة.

خامًسا: املناقشة والنتائج

ــا أن إحــدى العقبــات املهمــة التــي تواجههــا  ــر االحتــاد الدولــي لالتصــاالت )ITU( لعــام ٢٠٢١، ظهــر لن مبراجعــة تقري
البلــدان الناميــة، هــي إقنــاع أفرادهــا باالنتقــال مــن أنشــطة اجليــل الثانــي إلــى خدمــات النطــاق العريــض؛ حيــث يســتخدم 
ــة، وبخــالف اســتخدام  ــات وإرســال الرســائل النصي ــة إلجــراء املكامل ــة العادي ــف احملمول ــا الهوات ــني األشــخاص به مالي
وســائل التواصــل االجتماعــي، ال يــرون ســوى القليــل مــن األســباب املقنعــة لالنتقــال إلــى الهاتــف الذكــي والنطــاق العريــض 
لألجهــزة احملمولــة، ال ســيما بالنظــر إلــى ارتفــاع تكاليــف تلــك األجهــزة ورســوم اســتخدامها، لــذا فهنــاك حاجــة ملحــة 
إلــى توعيــة األفــراد بأهميــة اســتخدام تكنولوجيــات النطــاق العريــض، والتــي تُســهم فـــي حتســني حياتهــم وســبل عيشــهم.

واجلديــر بالذكــر أنــه تظهــر اختالفــات كبيــرة فـــي املســتوى العــام للوصــول إلــى التقنيــات الرقميــة فـــي البلــدان الناميــة، 
فضــاًل عــن التشــتت بــني الفئــات املختلفــة بهــا، مثــل النســاء وأولئــك الذيــن يعيشــون فـــي املناطــق الريفيــة، فقــد أظهــر 
ا فـــي التنميــة الرقميــة، وجميــع الــدول اجلزريــة الصغيــرة الناميــة  ر معظــم البلــدان اآلســيوية األقــل منــّوً التقريــر تصــدُّ
ا فـــي املرحلــة األدنــى هــي مــن البلــدان الناميــة اإلفريقيــة غيــر  فـــي املرحلــة املتوســطة، والعديــد مــن البلــدان األقــل منــّوً
الســاحلية. وبنــاًء عليــه، ســتختلف الوصفــات اخلاصــة بتحســني الرقمنــة؛ اعتمــاًدا علــى املــكان الــذي يوجــد فيــه البلــد 

فـــي طيــف التوصيــل، فضــاًل عــن اخلصائــص األخــرى، مثــل اجلغرافيــا.

ويوصــي التقريــر هنــا بإمكانيــة قيــام احلكومــات والقطــاع اخلــاص واملجتمــع الدولــي باملســاعدة فـــي توســيع نطــاق 
الوصــول الرقمــي، وتعزيــز االســتخدام األكثــر إنتاجيــة لــألدوات الرقميــة.

وقــد أشــار التقريــر إلــى أن التدريــب علــى املهــارات الرقميــة هــو حتــدي الفتــرة الراهنــة؛ حيــث أوضــح أن املاليــني 
ا، وذلــك نظــًرا لعــدم إدراكهــم كيفيــة التعامــل مــع اإلنترنــت أو كيفيــة  ليســوا متصلــني باإلنترنــت فـــي البلــدان األقــل منــّوً

45



مجلد ١ )يناير٢٠٢٢( عدد ١

ا تفتقــر إلــى املــوارد الالزمــة لتوفيــر التعلــم الرقمــي  اســتخدامه، كمــا أوضــح التقريــر أن حكومــات البلــدان األقــل منــًوّ
علــى نطــاق واســع، وهــي متــرددة فـــي اقتــراض األمــوال مــن أجــل ذلــك. 

فـــي ضــوء مــا تقــدم توصلــت الدراســة إلــى أهميــة حتقيــق االســتدامة االجتماعيــة مــن خــالل انتشــار الثقافــة الرقميــة، 
فضــاًل عــن قيــام متخــذي القــرار بصياغــة سياســات مالئمــة لضمــان حتقيــق ذلــك، وفـــي هــذا اإلطــار يُقتــرح:

- تقليــل االنقســام الرقمــي )عــدم املســاواة( علــى الصعيديــن االجتماعــي والرقمــي مــن خــالل وضــع اســتراتيجية للتعامــل 
مــع هــذا االنقســام.

- تنشــيط احِلــراك االجتماعــي فـــي كل مــكان بالتعــاون مــع مؤسســات الدولــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي والقطــاع 
اخلــاص.

ــي  ــي املجتمعــات اخلاصــة لالرتقــاء مبهاراتهــم فـ ــات احملرومــة فـ ــة املــدى للفئ ــة طويل ــذ برامــج رقمية/اجتماعي - تنفي
اســتخدام التكنولوجيــا املتطــورة والتعامــل معهــا، وذلــك لضمــان اســتيعاب احملتــوى الرقمــي واخلدمــات الرقميــة املختلفــة.

- توفير تقنيات رقمية بقيمة رمزية للفئات احملرومة. 

- ضــرورة توفيــر بنيــة حتتيــة مالئمــة للبيئــات االجتماعيــة احملرومــة، بهــدف تســريع تقــدمي اخلدمــات اإللكترونيــة 
ــا. ــني به ــن إشــراك املواطن ــد م والتأك

خامتة

ــا أهميــة الرقمنــة فـــي عصرنــا احلالــي، فهــي أدت إلــى تغييــر فـــي أمنــاط الســلوك البشــري وإدراكــه للواقــع  تظهــر جلًيّ
احمليــط، وطــرق االتصــال والتعامــل مــع املعلومــات، وبالتالــي، فــإن الرقمنــة ليســت ظاهــرة تقنيــة وتكنولوجيــة بقــدر مــا 
هــي ظاهــرة اجتماعيــة؛ فهــي تســمح اليــوم للمجتمعــات والشــعوب واحلكومــات بالتوســع فـــي مجــاالت وجودهــا وتنافــس 
بعضهــا مــع بعــض فـــي الســوق العامليــة، وبالتالــي زيــادة نوعيــة ومســتوى معيشــة الســكان داخــل الدولــة الواحــدة وطــرق 

اســتيعابهم ملجريــات األحــداث احمليطــة.

وقــد بــدأت الرقمنــة فـــي التأثيــر بشــكل كبيــر علــى الثقافــة؛ بســبب ظهــور اإلنترنــت كشــكل مــن أشــكال االتصــال، وانتشــار 
اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية وغيرهــا مــن األجهــزة الرقميــة، مثــل الهواتــف الذكيــة، وقــد أدى تغلغــل التقنيــات 
الرقميــة فـــي حيــاة اإلنســان إلــى تشــكيل ظاهــرة "الثقافــة الرقميــة" لدرجــة أن دراســة الثقافــة الرقميــة ميكــن أن تغطــي 
جميــع جوانــب احليــاة اليوميــة، وهــي كذلــك ال تقتصــر علــى اإلنترنــت أو تقنيــات االتصــال احلديثــة، بــل يُنظــر إلــى مفهــوم 
الثقافــة الرقميــة علــى أنــه أيديولوجيــة اإلدارة والعمــل للنظــم االجتماعيــة واالقتصاديــة القائمــة علــى اختــراق ومشــاركة 

التقنيــات الرقميــة.
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الـمستخلص

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مفهــوم الثقافــة التنظيميــة، فقــد تناولــه عــدد مــن الدراســات واألبحــاث الســابقة، 
وعلــى الرغــم مــن تعــدد تعريفــات الثقافــة التنظيميــة وتبايــن اآلراء بشــأنها، اتفــق اجلميــع علــى قيامهــا بــدور محــوري 
فـــي تنفيــذ اســتراتيجيات املنظمــات وحتســني كفــاءة أدائهــا؛ فهــي تعكــس باألســاس كيفيــة تفاعــل العاملــني واســتجابتهم 
ــدة  ــة الفري ــة للمنظم ــا ترســم الصــورة الذهني ــا أنه ــة(، كم ــة واخلارجي ــم احمليطــة )الداخلي ــي بيئته ــل فـ ــر احملتم للتغيي
واملميــزة عــن غيرهــا مــن املنظمــات األخــرى، وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا، جتــد املنظمــات صعوبــة فـــي تطويرهــا أو تنميتها 
أو حتســينها، فهــي قــوة غيــر مرئيــة تتغلغــل فـــي مؤسســة مــا، وتصمــم بشــكل خفــي لتظهــر فـــي النهايــة علــى تصرفــات 
وســلوكيات األفــراد العاملــني باملنظمــة؛ لــذا ال ميكــن التحكــم فيهــا أو تغييرهــا بســهولة، وفـــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن 
احتمــاالت إلنشــاء حالــة جديــدة فـــي بيئــة األعمــال )مرحلــة مــا بعــد COVID-19(، والتــي اتســمت بــإدارة وتنفيــذ األعمــال 
مــن خــالل الواقــع االفتراضــي )العمــل عــن بعــد(، تأتــي هنــا أهميــة إعــادة النظــر فـــي مفهــوم الثقافــة التنظيميــة وتفعيلــه 

بشــكل أقــوى.

الكلمات املفتاحية: الثقافة التنظيمية، االلتزام التنظيمي، املناخ التنظيمي، اإلصالح اإلداري فـي مصر.
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Abstract

The study aims at identifying the concept of organizational culture as many previous studies and 
research papers addressed it. Despite its multiple definitions and the different opinions on it, everyone 
agreed that it plays a pivotal role in implementing organizations’ strategies and improving the 
efficiency of their performance. It mainly reflects how employees interact and respond to a possible 
change in their surroundings )internal and external(; in addition, it forms a unique mental image of the 
organization that makes it stand out from others. Despite its importance, organizations find it difficult to 
develop or improve it; organizational culture is an invisible force that penetrates into an institution and 
is designed invisibly to reflect on the actions and behaviors of individuals working in the organization 
eventually. Thus, they cannot be easily controlled or changed. Moreover, the world is attempting to 
create a new business environment )post COVID-19(, which is characterized by the management and 
implementation of business through virtual reality )remote work(. Thus, it is important to reconsider the 
concept of organizational culture and enforce it further to make it stronger.

Keywords: Organizational culture - Organizational commitment - Organizational climate - Administrative 
reform in Egypt.
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مقدمة:

حتتــم ظــروف الوقــت الراهــن مبتغيراتــه املختلفــة بــذل املزيــد مــن اجلهــد إلجنــاز األعمــال ومســايرة املتغيــرات الســريعة 
واملتالحقــة فـــي كافــة املجــاالت، وحتتــاج املجتمعــات إلــى التفاعــل مــع األحــداث واملســتجدات بصــورة فوريــة، وهنــا تلعــب 
الثقافــة دوًرا رئيًســا فـــي فهــم واســتيعاب املتغيــرات والقــدرة علــى التفاعــل مــع تلــك املتغيــرات، فالثقافــة هــي مجموعــة 
املفاهيــم األساســية التــي يشــترك فيهــا املجتمــع، حيــث تتكــون مــن أمنــاط وطــرق فـــي التفكيــر والشــعور وردود الفعــل التي 

تكتســبها اللغــة والرمــوز وتخلــق التميــز بــني املجموعــات البشــرية. 

وألن املنظمــات هــي جــزء ال يتجــزأ مــن املجتمــع، فهــي تتشــكل مــن أفــراده وتتأثــر مبتغيراتــه، فنجــد أن مــا يحملــه مجمــوع 
أفــراد املنظمــة الواحــدة مــن قيــم وعــادات وتقاليــد يتــم نقلــه بصــورة أو بأخــرى إلــى داخــل املنظمــة، وبالتالــي فــإن تفاعــل 
العاملــني ومشــاركتهم لتلــك العــادات والتقاليــد يُشــكل فـــي النهايــة الثقافــة املميــزة للمنظمــة، ولهــذا تُعــد املنظمــة وحــدة 

اجتماعيــة تســتقي ثقافتهــا مــن الثقافــة الســائدة فـــي املجتمــع.

وفـــي ضــوء مــا تقــدم، جنــد أن ثقافــة املنظمــة مُتثــل القيــم واملعتقــدات التــي مت ترســيخها ونشــرها مــن قبــل املؤسســني 
األصليــني لهــا، فهــي تُشــكل فـــي النهايــة تصــورات وســلوكيات العاملــني واجتاهاتهــم وتصرفاتهــم، والتــي بدورهــا رمبــا 
تنعكــس ســلبًيا أو إيجابًيــا علــى جميــع عمليــات وأنشــطة املنظمــة، كمــا أنهــا تتحكــم فـــي قــدرة العاملــني علــى فهــم 

ــق أهــداف املنظمــة. ــى بتحقي ــي تعن ــات االســتراتيجية، والت ــذ التوجه ــة، وتنفي ــة الداخلي السياســات اإلداري

ومــن اجلديــر بالذكــر، أن الثقافــة التنظيميــة تختــص بتحديــد الســياق العــام لكافــة العمليــات واألنشــطة التــي تقــوم بهــا 
املنظمــة، وهــو مــا يجعلهــا تلعــب دوًرا رئيًســا فـــي جناحهــا أو فشــلها، حيــث يؤكــد العديــد مــن العلمــاء والباحثني ومســؤولي 
الشــركات واملؤسســات أنــه ال يوجــد منــوذج تنظيمــي ثقافـــي واحــد يناســب اجلميــع أو يلبــي احتياجــات كافــة املنظمــات 

واملؤسسات.

ففــي حــني أن الثقافــة التنظيميــة هــي مفهــوم واســع، فــإن تأثيرهــا ميكــن قياســه فـــي الواقــع، حيــث كشــف تقريــر صــدر 
عــن"SHRM" عــام ٢٠١٩ https://bit.ly/3e2NjAP أن تكلفــة دوران املوظفــني -بســبب الثقافــة غيــر اجليــدة فـــي مكان 
العمــل- جتــاوزت ٢٢٣ مليــار دوالر علــى مــدى الســنوات اخلمــس املاضيــة فـــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة وحدهــا، وهــي 
تُعــد اخلســائر املباشــرة التــي كان يتعــني علــى أصحــاب العمــل حتملهــا بســبب الفشــل فـــي خلــق بيئــة مناســبة يشــعر فيهــا 

.) https://bit.ly/3GSQ8B0( املوظفــون بأنهــم مســموعون ومحترمــون

ــون قصــارى جهدهــم  ــوم ويبذل ــم كل ي ــى نشــر وترســيخ ثقافاته ــات واملؤسســات الناجحــة إل ــي املنظم ــادة فـ يســعى الق
ــام  ــى االهتم ــؤدي إل ــدة ت ــة اجلي ــة التنظيمي ــم هــذا مــن أن الثقاف ــع حرصه ــة للموظفــني، وينب ــم الثقافي إليصــال هوياته
ــة  ــني لتنمي ــة للعامل ــة الفــرص الكافي ــا تهيئ ــم مــن خالله ــات يت ــاد آلي ــى إيجـ ــة إل ــذا تســعى املنظم بالعنصــر البشــري؛ ل

ــة. ــني وأهــداف املنظم ــني أهــداف العامل ــن االنســجام ب ــوع م ــق ن ــم، وحتقي ــم ومهاراته ــوير قدراته وتطـ

وفـــي إطــار مــا ســبق، تهتــم هــذه الدراســة بالتعــرف علــى مفهــوم الثقافــة التنظيميــة ومــدى تأثيــره علــى املنظمــة مــن حيــث 
تنفيــذ السياســات اإلداريــة، وحتســني كفــاءة األداء واملنــاخ التنظيمــي بأبعــاده املختلفــة.
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إشكالية الدراسة والتساؤالت البحثية:
تتمثــل إشــكالية الدراســة فـــي محاولــة فهــم مفهــوم الثقافــة التنظيميــة، فبالرغــم مــن تناولــه فـــي العديــد مــن الدراســات 
واألبحــاث فإنــه قــد تباينــت اآلراء بشــأنها وتعــددت نظرياتهــا وأمناطهــا، وفـــي ضــوء التغيــرات العامليــة التــي تشــهدها 
ــاءة األداء،  ــى كف ــدوره عل ــا؛ ممــا ينعكــس ب ــة احمليطــة به ــى البيئ ــر عل ــي تؤث ــام واخلــاص(، والت ــا )الع املنظمــات بنوعيه
ــد  ــى حتدي ــة االجتــاه للمنظمــة، جتــد الدراســة ضــرورة للوقــوف عل ــة بوصل ــة هــي مبثاب ــار أن الثقافــة التنظيمي وباعتب
املفهــوم احلالــي للثقافــة التنظيميــة، والتعــرف علــى أبعادهــا وانعكاســاتها وأهــم العوامــل املؤثــرة عليهــا، وذلــك مــن واقــع 

مراجعــة األدبيــات ودراســة الوضــع الراهــن وحتديــد اجتاهــات املســتقبل املتوقعــة.

ومــن هــذا املُنطلــق يتبلــور التســاؤل الرئيــس للبحــث حــول: "مــا املفهــوم احلقيقــي للثقافــة التنظيميــة؟ وكيــف ميكــن أن 
يؤثــر علــى اجتاهــات املنظمــة؟"، ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل عــدة تســاؤالت فرعيــة، وهــي:

١- كيف تؤثر الثقافة التنظيمية على السياسات اإلدارية للمنظمات؟

٢- كيف ميكن للثقافة التنظيمية أن يكون لها دور إيجابي أو سلبي فـي حتقيق كفاءة املنظمات؟

٣- ما تأثير تطبيق األمناط املختلفة للثقافة التنظيمية على فعالية املنظمات؟

٤- جهود الدولة املصرية جتاه ترسيخ مفهوم الثقافة التنظيمية إدارّيًا؟ 

أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من عدة اعتبارات:

١- أهميــة علميــة: تتمثــل فـــي كونهــا ســتتناول مفهــوم الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــات نظــر متعــددة مــن واقــع األدبيــات 
ــي تتبــع تطــور املفهــوم حتــى الوقــت الراهــن، وســتتنبأ بتأثيــره مــن خــالل رســم نظــرة  املختلفــة، كمــا أنهــا ستســاعد فـ

مســتقبلية عنــه. 

ــي إمــداد صانــع القــرار ببعــض البيانــات والتوصيــات التــي قــد تســاعد  ــي كونهــا تســهم فـ ٢- أهميــة عمليــة: تظهــر فـ
فـــي تطويــر وحتســني السياســات اإلداريــة باملنظمــات احلكوميــة املصريــة، والتــي تنعكــس بدورهــا علــى خطــة اإلصــالح 

ــة. ــاز اإلداري بالدول للجه

أهداف الدراسة:
تنطلــق الدراســة مــن هــدف رئيــس هــو: "التعــرف علــى املفهــوم احلقيقــي للثقافــة التنظيميــة ودورهــا فـــي تعزيــز كفــاءة 
السياســات اإلداريــة باملنظمــات فـــي ضــوء املتغيــرات العامليــة احلاليــة"، ومــن ذلــك الهــدف تتبلــور مجموعــة مــن األهــداف 

الفرعيــة التــي تتمثــل فـــي التعــرف علــى:
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- مفهوم الثقافة التنظيمية وأنواعها وخصائصها وأبعادها.

- العوامل املؤثرة على حتديد الثقافة التنظيمية.

- عالقة الثقافة التنظيمية بتحديد اجتاهات املنظمة وانعكاساتها على كفاءة األداء.

املنهجية:
تعتمــد الدراســة علــى املنهــج التحليلــي الوصفــي للتوصــل إلــى اإلطــار النظــري اخلــاص بالدراســة مــن واقــع جمــع وحتليــل 
ــة  ــى املصــادر املكتبي ــق االطــالع عل ــك عــن طري ــل مت ذل ــَيّ مــن التحلي ــب الوصف ــة، وفيمــا يخــص اجلان ــات املكتبي البيان

اآلتيــة:
الكتب واملراجع.  	

الدوريات املتخصصة العربية واألجنبية املتعلقة مبجال الدراسة. 	

الدراسات واألبحاث السابقة املنشورة وغير املنشورة، واملؤمترات العلمية املتعلقة مبوضوع الدراسة. 	

قيود الدراسة:
لــم يســع الوقــت القيــام بإجــراء مســح ميدانــي لعينــة عشــوائية علــى املنظمــات احلكوميــة املصريــة كدراســة حالــة للتعــرف 

علــى حــدود مفهــوم الثقافــة التنظيميــة وإمكانيــة وضــع رؤيــة مســتقبلية بشــأنه. 

اإلطار املفاهيمي:
مفهوم الثقافة التنظيمية بداية نشأته وتطوره

تعــددت الدراســات التــي تناولــت مفهــوم الثقافــة التنظيميــة، ولكــن ميكــن القــول بشــكل عــام إن الثقافــة التنظيميــة هــي 
ــل إمــا الســمات  ــع أعضــاء املنظمــة، كمــا أنهــا مُتث ــي توجــه تصرفــات جمي ــم والتوقعــات واملمارســات الت مجموعــة القي
ــا،  ــر املنظمــات جناًح ــى أكث ــي ميكــن أن تعرقــل حت ــى حتســني األداء، أو الصفــات الســلبية الت ــؤدي إل ــي ت ــة الت اإليجابي
ويتنــاول هــذا اجلــزء اســتعراًضا للمفهــوم منــذ بــدء نشــأته، كمــا ســيتم تنــاول بعــض الدراســات الســابقة التــي ركــزت علــى 

املفهــوم مــن أكثــر مــن جانــب، بالتحليــل والتعليــق.

1- نبذة تاريخية:
يرتبــط مفهــوم الثقافــة التنظيميــة )Organizational Culture( مبفهــوم الثقافــة )Culture( بشــكل عــام فـــي بعــض 
العلــوم االجتماعيــة، مثــل علــم االجتمــاع واألنثروبولوجيــا، ولــم تتــم اإلشــارة إلــى مصطلــح ثقافــة املؤسســة إال فـــي عــام 

١٩٧٠م، مــن خــالل تناولــه فـــي كتــاب بعنــوان:

)Comparative Management: Organizational and Cultural Perspectives(، وهــو ألحــد أســاتذة كليــة إدارة 
األعمــال بجامعــة هارفــرد ويدعــى )Davis Stanley(، كمــا أنــه خــالل الثمانينيــات نشــر مقــاالً مت فـــي إطــاره مقـــارنة أداء 
خمــس مؤســـسات مــن حيــث ثقافتهــا التنظيميــة ومــدى ارتباطهــا مبســتوى كفــاءة أداء كل منهــا فـــي املجــال االقتصــادي 
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)بــروش وهــدار، ٢٠٠٧، ص٥٥(، ثــم بــدأت الدراســات النظريــة تنتشــر حــول هــذا املفهــوم، حيــث بــرزت بشــكل واضــح 
ــت  ــي تناول ــوان: )Studding on Organizational Cultures(، والت ــة بعن ــي مقال ــع )Pettigrew( فـ ــي عــام ١٩٧٩م م فـ
بالشــرح والتحليــل املفاهيــم املرتبطــة بجوانــب احليــاة التنظيميــة، والتــي تتســم بالطابــع الثقافـــي، وكانــت هــذه هــي نقطــة 
انطــالق املفهــوم وإدراجــه ضمــن املفاهيــم اإلداريــة اجلديــدة، حيــث مت اعتبــاره أحــد األركان األساســية لنظريــة التنظيــم؛ 
فقــد أصبــح موضــوع الثقافــة التنظيميــة واحــداً مــن أهــم موضوعــات علــم التنظيــم )ســميع، ٢٠٠٩، ص٤٥-٤٦(. وتعتبــر 
ــك بفضــل كل مــن  ــة، وذل ــوم الثقافــة التنظيمي ــي وضعــت القواعــد األساســية ملفه ــة الت ــات هــي املرحل ــة الثمانيني مرحل
)Terrence Deal and Llan Kennedy( بإصدارهمــا كتابــا عــام ١٩٨٢م حتــت عنــوان )Corporate Culture( )بــروش 
 )In Search of Excellence( كمــا يعــد مــن اإلضافــات العلميــة املهمــة فـــي هــذا املجــال كتــاب ،)وهــدار، ٢٠٠٧، ص٥٥

للكاتبــني بتــرز ووترمــان.

وبهــذا أصبــح املفهــوم شــائًعا فـــي األدبيــات املتعلقــة بالســلوك التنظيمــي )Chatterjee et al., 2018، جريجوري وآخرون، 
.)Schein، 2010 ٢٠٠٩؛

:)Organizational Culture( 2- مفهوم الثقافة التنظيمية
تعــددت التعريفــات التــي تناولــت مفهــوم الثقافــة التنظيميــة، وهــو األمــر الــذي يعكــس مــدى اتســاع وتعقــد هــذا املفهــوم 
وتنــوع دالالتــه، فعنــد تتبُّــع العلمــاء والباحثــني الذيــن تناولــوا دراســة املفهــوم جنــد أنــه متــت اإلشــارة إلــى وجــود أكثــر مــن 
ــا  ــن )١٦٢( تعريًف ــر م ــى وجــود أكث ــا إل ــا متــت اإلشــارة أيًض ــة )Sharma, 2002(، كم ــة التنظيمي ــا للثقاف )٢٥٠( تعريًف
للثقافــة التنظيميــة )املرســي، ٢٠٠٦، ص١٣(، ولعــل التعريــف األكثــر شــيوًعا هــو تعريــف شــاين )٢٠١٠(، الــذي اعتبــر 
الثقافــة التنظيميــة قــوة اجتماعيــة غيــر مرئيــة إلــى حــد كبيــر، ذات تأثيــر عــاٍل، وعلــى هــذا عرفهــا بأنهــا "هــي القــوة 
غيــر املرئيــة التــي تدفــع املنظمــة نحــو أهــداف محــددة أو شــيء معــني فـــي اجتــاه محــدد" )هوجــان وكــوت، ٢٠١٤؛ شــاين، 
٢٠١٠(. وقــد متــت اإلشــارة أيًضــا إلــى أنهــا هــي "مزيــج يشــمل املعتقــدات، واأليديولوجيــا، واللغــة، والطقــوس، والقيــم، 
واألعــراف، والتقاليــد التــي تقــود كل الســلوكيات الداخليــة للمنظمــة، ســواء فرديــة أو جماعيــة أو تعاونيــة" )هوجــان 

.)Schein ، 2010 ؛Homburg and Pflesser ، 2000 وكــوت، ٢٠١٤؛

ــي يتقاســمها  ــر الســلوك والتوقعــات الت ــم ومعايي ــي مكــون مــن االجتاهــات والقي وقــد ُعرفــت أيًضــا بأنهــا "إطــار معرفـ
العاملــون فـــي املنظمــة، وتتأصــل أي ثقافــة علــى مجموعــة مــن اخلصائــص األساســية التــي يثمنهــا العاملــون فـــي املنظمــة" 

ــارون، ٢٠١٠ ، ص٦٢٧(. )جرينبــرج وب

وقــد عرفهــا )Gupta& Govindarajan, 2000( بأنهــا "بيئــة اجتماعيــة حتــرك التوقعــات الرســمية وغيــر الرســمية 
لألفــراد، وتختــار أنــواع األفــراد الذيــن ســيالئمون املنظمــة، كمــا أنهــا تشــكل حرياتهــم فـــي القيــام بأعمــال دون احلصــول 
ــة تفاعلهــم مــع اآلخريــن داخــل املنظمــة وخارجهــا" )املــدان  ــي كيفي ــر فـ ــى موافقــة مســبقة، باإلضافــة إلــى أنهــا تؤث عل

وموســى، ٢٠١٠، ص١١١(. 

 Martins and Terblanche,( ــي منظمــة ــي حتــُدث بشــكل طبيعــي فـ ــوع مــن األنشــطة الت ــا كن كمــا متــت اإلشــارة إليه
2003(، حيــث تشــير األدلــة التجريبيــة الســابقة إلــى أن الثقافــة التنظيميــة تؤثــر بشــكل كبيــر علــى الســلوكيات املوجهــة 
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ــكار  ــاخ االبت ــى مواقــف املوظفــني وفعاليــة العمليــة التنظيميــة ومن ــر أيًضــا عل للمســتفيدين والســوق واألداء املالــي، وتؤث
باملنظمــة )Homburg and Pflesser, 2000( ومــن اجلديــر بالذكــر أنــه ميكــن أن تُســهم الثقافــة التنظيميــة فـــي تطويــر 

 .)Zeng et al, 2010( ــة التنظيميــة وحتســني أداء الهيــكل التنظيمــي إدارة املعرفــة واســتراتيجية العمــل والفعالي

وبالتالــي، فــإن ثقافــة املنظمــة تؤثــر بشــدة علــى ســلوكيات املوظــف اخلارجــة عــن أنظمــة التحكــم الرســمية واإلجــراءات 
ــرارات  ــن خــالل الق ــة م ــة التنظيمي ــى الثقاف ــر عل ــد التأثي ــى هــذا النحــو، يُع والســلطة )O’Reilly et al., 1991( ، وعل

ــا ووســيلة الســتنباط النتائــج التنظيميــة املرجــوة. اإلداريــة أمــًرا قوّيً

وفـــي ضــوء مــا ســبق، تــرى تلــك الدراســة أن الثقافــة التنظيميــة ميكــن تعريفهــا بأنهــا هــي "مجموعــة الســلوكيات املتســقة 
واحلقيقيــة، والتــي تعكــس املعتقــدات والتوقعــات املشــتركة للعاملــني والســائدة فـــي بيئــة عمــل منظمــة مــا، كمــا أنهــا تؤثــر 

علــى كل مــن تفاعــل العاملــني نحــو تنفيــذ السياســات اإلداريــة، وحتقيــق االســتراتيجية، وحتســني كفــاءة األداء".

مراجعة األدبيات والدراسات السابقة:
ســاهمت الدراســات الســابقة فـــي اســتيعاب وفهــم أهميــة تلــك الدراســة، والتــي تركــز علــى تنــاول مفهــوم الثقافــة 
التنظيميــة وتأثيــره علــى أبعــاد العمليــة اإلداريــة باملنظمــات املختلفــة، حيــث تنوعــت متغيــرات الدراســات الســابقة، والتــي 

ارتبطــت مبفهــوم الثقافــة التنظيميــة، وقــد أمكــن احلصــول علــى هــذه املعلومــات النظريــة مــن املصــادر اآلتيــة:

- الدراسات واألبحاث السابقة العربية واألجنبية.

- الدوريات العلمية والندوات واملؤمترات العربية واألجنبية.

- مواقع شبكة اإلنترنت.

وقد قامت الدراسة بتقسيم الدراسات السابقة إلى ثالث مجموعات، وهي:

- املجموعــة األولــى: الدراســات التــي ربطــت بــني الثقافــة التنظيميــة وبــني ســلوكيات املــورد البشــري باملنظمــة مــن حيــث 
ترســيخ الســلوكيات اإليجابيــة، ورفــع درجــة الرضــا الوظيفــي، واالســتثمار فـــي رأس املــال الفكــري.

ــى  ــره عل ــي تأثي ــاءة األداء التنظيمــي، وبالتال ــة وكف ــة التنظيمي ــني الثقاف ــي ربطــت ب ــة: الدراســات الت - املجموعــة الثاني
ــة داخــل املنظمــة. ــات والسياســات اإلداري العملي

ــداع  ــة وبــني التوجــه االســتراتيجي للمنظمــة، واإلب ــي ربطــت بــني الثقافــة التنظيمي ــة: الدراســات الت - املجموعــة الثالث
واالبتــكار، واالســتراتيجيات اجلديــدة التــي يتــم تطبيقهــا، مثــل: تأثيرهــا علــى عمليــة التحــول الرقمــي، وظهــور مفهــوم 

اإلدارة االفتراضيــة والعمــل عــن بعــد فـــي ظــل انتشــار فيــروس " كورونــا " املســتجد.

املجموعة األولى: الدراسات املرتبطة باملورد البشري:
١- دراسة خرموش )٢٠٢١(

ــز الســلوكيات اإليجابيــة  ــة باعتبارهــا مدخــاًل لتعزي ــة الثقافــة التنظيمي ــى أهمي ــى التعــرف عل هدفــت هــذه الدراســة إل
ــه ســلوك  ــة ميكــن مــن خاللهــا توجي ــق ذلــك األمــر باألفــراد أو باملنظمــة، فالثقافــة التنظيمي داخــل املنظمــة، ســواء تعل
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مجلد ١ )يناير٢٠٢٢( عدد ١

األفــراد مبــا يخــدم ويحقــق أهــداف املنظمــة، وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن الثقافــة التنظيميــة تلعــب دوًرا محورّيًــا فـــي 
عمليــة التأثيــر فـــي ســلوك األفــراد، حيــث إنهــا إمــا تنتــج ســلوكيات إيجابيــة أو ســلوكيات ســلبية، وذلــك وفًقــا لطبيعــة 
الثقافــة التنظيميــة فـــي حــد ذاتهــا، وهــذا مــا يجعــل كامــل املســؤولية تقــع علــى عاتــق املنظمــة فـــي إطــار حتســني هــذه 

الثقافــة التنظيميــة وتعزيــز الســلوكيات اإليجابيــة للعاملــني بهــا.

٢- دراسة مانع )٢٠٢١(

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة أثــر الثقافــة التنظيميــة علــى الرضــا الوظيفــي فـــي مستشــفى الشــطية بواليــة الشــلف، وقــد 
خلصــت الدراســة إلــى وجــود أثــر ذي داللــة إحصائيــة ألبعــاد الثقافــة التنظيميــة، وهــي )القيــم، املعتقــدات، األعــراف، 
ــى مســتوى الرضــا الوظيفــي للموظفــني مبستشــفى الشــطية، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة التعامــل  ــات(، عل التوقع
بدرجــة كبيــرة مــع الثقافــة التنظيميــة الســائدة، ومعرفــة نقــاط اخللــل فـــي الثقافــة القائمــة، وتطويــر ثقافــة تنظيميــة تكون 

قــادرة علــى حتقيــق أهــداف املنظمــة.  

Zapata & Gomez )2021( ٣- دراسة جومز وزباتا

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى تأثيــر رأس املــال الفكــري علــى البراعــة التنظيميــة مــن خــالل تقييــم التأثيــر الوســيط 
ألنــواع مختلفــة مــن الثقافــات التنظيميــة للشــركات الكولومبيــة، وقــد أظهــرت النتائــج أن رأس املــال الفكــري لــه عالقــة 
ــد خلصــت  ــورة، وق ــة املذك ــي العالق ــا فـ ــًرا وســيًطا إيجابّيً ــدم تأثي ــة الســوق تق ــة، وأن ثقاف ــة بالبراعــة التنظيمي إيجابي
ــي العالقــة بــني رأس املــال الفكــري والبراعــة، كمــا أوصــت  الدراســة إلــى أن هنــاك دوًرا وســيًطا للثقافــة التنظيميــة فـ
الدراســة بأهميــة تنميــة ثقافــة الســوق مــع األنــواع األخــرى مــن الثقافــة مــن أجــل التطويــر املتزامــن لقــدرات االستكشــاف 

واالســتغالل، فـــي ســياق االقتصــادات الناشــئة بأمريــكا الالتينيــة مثــل كولومبيــا.

املجموعة الثانية: الدراسات املرتبطة بكفاءة األداء التنظيمي:
Shea et al )2021( ١- دراسة شيا وآخرون

هدفــت الدراســة إلــى إجــراء دراســة جتريبيــة ملمارســات إدارة املعرفــة )KM( كوســيط فـــي العالقــة بني الثقافــة التنظيمية 
واألداء، وقــد متــت دراســة تأثيــر أربعــة أنــواع مــن الثقافــة التنظيميــة علــى األداء التنظيمــي، ومت فحــص ممارســات إدارة 
ــا، ومت توزيــع اســتبيان وجمــع بيانــات مــن ١٢٥٥ مســتجيًبا  املعــارف كأســاس فـــي تعزيــز عالقــة الثقافــة واألداء جتريبّيً
مــن ١٠ شــركات لتكنولوجيــا املعلومــات فـــي الهنــد، وقــد أظهــرت النتائــج أن الثقافــة التعاونيــة والثقافــة املبتكــرة والثقافــة 
املتســقة وثقافــة الفعاليــة كانــت جميعهــا مرتبطــة بشــكل إيجابــي وكبيــر بــاألداء التنظيمــي، كمــا أنــه ارتبطــت ممارســات 
إدارة املعــارف بشــكل إيجابــي وكبيــر بــاألداء التنظيمــي، حيــث عملــت ممارســات إدارة املعــارف علــى تعديــل العالقــة بــني 

األبعــاد املختلفــة للثقافــة التنظيميــة واألداء التنظيمــي.

Tembo )2021( ٢- دراسة تيمبو

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة مــدى ممارســة الثقافــة التنظيميــة لــدى املقاولــني احملليــني واألجانــب فـــي منظمــات صناعــة 
البنــاء فـــي زامبيــا، وقــد أظهــرت النتائــج أنــه فـــي الثقافــة التنظيميــة، مت العثــور علــى فــروق ذات داللــة إحصائيــة فـــي 
أســلوب اإلدارة واخلصائــص الســائدة للمنظمــة بــني املقاولــني احملليــني واألجانــب، ولــم يتــم العثــور علــى اختالفــات 
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ألمنــاط القيــادة ومقاييــس النجــاح التنظيمــي، وتوصلــت الدراســة إلــى االختالفــات فـــي الثقافــة التنظيميــة بــني الشــركات 
األجنبيــة واحملليــة، كمــا أوضحــت أن الثقافــة التنظيميــة تلعــب دوًرا رئيًســا فـــي حتديــد أداء شــركة املقــاوالت، كمــا تعــرض 
الدراســة املجــاالت التــي ميكــن للمقاولــني احملليــني حتســينها فـــي الثقافــة التنظيميــة مــن أجــل احلفــاظ علــى قدرتهــم 

التنافســية.

٣- دراسة عبد الصمد )٢٠١٩(

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر الثقافــة التنظيميــة علــى االلتــزام التنظيمــي فـــي مديريــة توزيــع الكهربــاء والغــاز 
لشــركة "ســونلغاز" بورقلــة - اجلزائــر، وقــد خلصــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط طرديــة قويــة بــني الثقافــة 
ــرار  ــي اتخــاذ الق ــكل التنظيمــي، واملشــاركة فـ ــة: الهي ــة التنظيمي ــاد الثقاف ــزام التنظيمــي، وأن مــن أبع ــة وااللت التنظيمي

ــزام التنظيمــي. ــى االلت ــًرا -حســب الترتيــب- عل ــة وتأثي ــر األهمي ــه األداء، وهمــا األكث وتوجي

املجموعة الثالثة: الدراسات املرتبطة بتطوير استراتيجيات املنظمة:
 Raghuram )2021( ١- دراسة راغورام

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى تأثيــر العمــل عــن بعــد علــى الثقافــة التنظيميــة، باإلضافــة إلــى التعــرف علــى تأثيــر 
العوامــل املتعــددة التــي تعمــل علــى تهدئــة العالقــة بــني املتغيريــن، وتشــمل هــذه العوامــل االجتماعيــة والتكنولوجيــة 
واملعياريــة، واســتناًدا إلــى املعرفــة احلاليــة املســتمدة مــن اخلبــرات املكتســبة مــن البرامــج التطوعيــة واإللزاميــة للعمــل 
عــن بُعــد، اقترحــت الدراســة منوذًجــا وإرشــادات املمارســة؛ لضمــان حتقيــق ثقافــة تنظيميــة تتوافــق مــع الواقــع اجلديــد 

املتمثــل فـــي زيــادة االســتخدام التكنولوجــي وتوقعــات القــوى العاملــة املتغيــرة.

٢- دراسة نعمومي )٢٠٢٠(

هدفــت الدراســة إلــى حتديــد الثقافــة التنظيميــة احملتضنــة للتغييــر والقائمــة علــى قيــم متكنهــا مــن دعــم وقبــول التحــول 
الرقمــي، وذلــك باعتبــار أن جنــاح أو فشــل املنظمــة فـــي هــذا التحــول يرجــع إلــى بعــض العوامــل التنظيميــة لعــل أهمهــا 
الثقافــة التنظيميــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أهميــة إرســاء تغييــر ثقافـــي موجــه نحــو عمليــة التحــول الرقمــي باعتبارهــا 

تعتمــد باألســاس علــى االبتــكار والتكنولوجيــا والتغييــر. 

 Wu et al )2019( ٣- دراسة ووا وآخرون

ــكار التنظيمــي،  ــى االبت ــة واســتراتيجية العمليــات عل ــر الثقافــة التنظيمي ــى تأثي ــى التعــرف عل هدفــت هــذه الدراســة إل
وقــد أكــدت حتليــالت واســتنتاجات الدراســة ارتبــاط الثقافــة التنظيميــة مــع االســتراتيجية ومنــوذج االبتــكار، حيــث تظهــر 
النتائــج التفصيليــة أن مزيًجــا مــن الثقافــة التنظيميــة املبتكــرة ومرونــة اســتراتيجية العمليــات لهــا التأثيــر األقــوى علــى 
عمليــة االبتــكار فـــي الشــركة، وبالتالــي حتســني نتائــج تنظيميــة مبتكــرة، وقــد خلصــت الدراســة إلــى اقتــراح لبنيــة جديــدة 
متعــددة األبعــاد للثقافــة واالســتراتيجية املرتبطــني بعالقاتهمــا املتداخلــة الديناميكيــة املختلفــة ذات الصلــة والدوافــع التــي 

تؤثــر علــى االبتــكار التنظيمــي.
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٤- دراسة عبد الرازق وآخرون )٢٠١٩(

هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن أثــر عناصــر الثقافــة التنظيميــة املتمثلــة فـــي القيــم التنظيميــة، واملعتقــدات التنظيميــة، 
والتوقعــات التنظيميــة، واألعــراف التنظيميــة، فـــي حتديــد التوجــه االســتراتيجي بعناصــره املتمثلــة فـــي االســتراتيجية 
االســتباقية، والدفاعيــة، والتحليليــة، واالســتجابة فـــي ديــوان وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، وتوصلــت الدراســة 
إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابيــة وأثــر معنــوي بــني الثقافــة التنظيميــة والتوجــه االســتراتيجي، وهــذا يشــير إلــى أن 
ــا وفعــااًل فـــي رســم التوجهــات االســتراتيجية للــوزارة، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة قيــام  للثقافــة التنظيميــة دوًرا مهّمً
ــوزارة مبســح شــامل الحتياجــات اجلامعــات واملؤسســات املرتبطــة بهــا باســتمرار، وحتســني مســتوى مخرجاتهــا مبــا  ال
يتــالءم مــع ســوق العمــل، بعــد إجــراء عمليــات املســح والتحليــل للبيئــة احمليطــة بهــا، وتوجيــه أنظــار اإلدارات العليــا 
فـــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي إلــى ضــرورة ترســيخ مفهــوم الثقافــة التنظيميــة، وخاصــة التوقعــات والقيــم 

التنظيميــة؛ نظــرا ألهميتهــا البالغــة فـــي حتديــد التوجــه االســتراتيجي للــوزارة.

التعليق على الدراسات السابقة: 
توصلت الدراسة من خالل استعراض الدراسات السابقة إلى ما يلي: 

يؤثر مفهوم الثقافة التنظيمية على محاور رئيسة باملؤسسات، وهي: 	

- املــورد البشــري، مــن حيــث ســلوكياته، ومعتقداتــه، والتــي تنعكــس بدورهــا علــى أدائــه الوظيفــي وقدرتــه علــى 
ــكار والتزامــه بتحقيــق أهــداف املنظمــة. ــداع واالبت اإلب

- األداء التنظيمــي، مــن حيــث فعاليــة اإلجــراءات التنظيميــة، وجــودة هيــاكل املنظمــة، والتأكــد مــن حتقيــق االلتــزام 
التنظيمــي مبــا يضمــن كفــاءة األداء.

- التوجــه االســتراتيجي، مــن حيــث قــدرة املنظمــة علــى ضمــان تنفيــذه فـــي حــال مــا اضطــرت إلــى تغييــره، والتأكــد 
مــن جناحهــا فـــي تطبيــق برامجهــا واســتراتيجياتها اجلديدة.

أكــدت العديــد مــن الدراســات ضــرورة تبنــي الثقافــة التنظيميــة كمدخــل الكتســاب ميــزة تنافســية للمنظمــة مــن خــالل  	
االهتمــام بســلوكيات العاملــني وقدرتهــم علــى االلتــزام بهــا.

الدراسة احلالية: 
اســتفادت الدراســة احلاليــة مــن الدراســات الســابقة فـــي االهتــداء لبعــض املراجــع واملصــادر التــي لــم تُتــح للباحثــة  	

معرفتهــا واالطــالع عليهــا مــن قبــل، واإلســهام فـــي بنــاء بعــض أركان اإلطــار النظــري للدراســة.

اتفقــت الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة فـــي ضــرورة االهتمــام بترســيخ ثقافــة املنظمــة؛ ملــا لهــا مــن تأثيــر  	
قــوي علــى كفــاءة أدائهــا، وال ســيما فـــي ظــل جائحــة " كورونــا " احلاليــة.
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أواًل: الثقافة التنظيمية وانعكاساتها على أداء املنظمات

فـــي ضــوء مــا مت اســتعراضه ســابًقا، يتضــح لنــا أن الثقافــة التنظيميــة هــي نظــام مــن االفتراضــات والقيــم واملعتقــدات 
املشــتركة، والتــي حتكــم كيفيــة تصــرف األفــراد فـــي املنظمــات، وتتضمــن الثقافــة التنظيميــة توقعــات املنظمــة وخبراتهــا 
وفلســفتها وقيمهــا التــي جتمعهــا، ويتــم التعبيــر مــن خاللهــا عــن املنظمــة فـــي صورتهــا الذاتيــة وأعمالهــا الداخليــة 

وتفاعالتهــا مــع العالــم اخلارجــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

كمــا أنهــا تظهــر فـــي املواقــف واملعتقــدات والعــادات املشــتركة والقواعــد املكتوبــة وغيــر املكتوبــة التــي مت تطويرهــا مبــرور 
الوقــت منــذ نشــأة املنظمــة، وتؤثــر هــذه القيــم املشــتركة بقــوة علــى األشــخاص فـــي املنظمــة ومتلــي عليهــم طريقــة لباســهم 
وتصرفهــم وأداء وظائفهــم، وجتــدر اإلشــارة إلــى أن كل منظمــة تقــوم باحلفــاظ علــى تطويــر ثقافــة فريــدة مــن نوعهــا 
متيزهــا عــن باقــي املنظمــات األخــرى، والتــي توفــر مبــادئ توجيهيــة وحــدوًدا لســلوك أعضائهــا، ويســتعرض هــذا اجلــزء 

خصائــص وأنــواع الثقافــة التنظيميــة، كمــا يســلط الضــوء علــى انعكاســاتها املختلفــة علــى أداء املنظمــات.

1- خصائص الثقافة التنظيمية:
ــة ورســالة وأهــداف  ــا، حيــث تكــون لديهــم رؤي ــاء ثقافــة املنظمــة مــن خــالل أفــراد اإلدارة العلي ــة تكويــن وبن تبــدأ عملي
يســعون لتحقيقهــا، ومــن ثــم يتــم االتفــاق علــى مجموعــة مــن القيــم والســلوكيات لتصبــح هــي األســاس فـــي كيفيــة إدارة 
وتشــغيل املنظمــة، ثــم يبــدأ العاملــون اجلــدد فـــي تعلــم هــذه القيــم، فهــي فـــي النهايــة نتــاج جهــد جماعــي نتــج عــن فعــل 
وتصــرف إنســاني، حيــث تتشــكل منظومــة قيــم ومعتقــدات مشــتركة تتفاعــل مــع مكونــات املنظمــة مــن أفــراد وهيــاكل 
ــات  ــال والعملي ــة أداء األعم ــد طريق ــي رســم صــورة املنظمــة وحتدي ــد ســلوكية مســاعدة فـ ــا وتقالي ــج أعراًف ونظــم لتنت

ــي: ــة املنظمــة فيمــا يل ــح اخلصائــص العامــة لثقاف ــام واألدوار )اخلفاجــي، ٢٠٠٩، ص١٠٥(، وميكــن توضي وامله

نظام متشابك: حيث تتكون من مجموعة جوانب فرعية تتفاعل مع بعضها البعض، وهي: 	

- اجلانب املعنوي، ويشمل القيم واألخالق واملعتقدات واألفكار.

- اجلانب السلوكي، ويشمل العادات والتقاليد ألفراد املجتمع.

- اجلانب املادي، ويشمل كل ما هو ينتج من أشياء ملموسة مثل املباني واألدوات واملعدات واألطعمة.

نظــام شــامل: فهــو يخلــق باســتمرار االنســجام التــام بــني مختلــف عناصــره؛ لــذا فإنــه فـــي حــال إذا مــا طــرأ تغييــر علــى  	
أحــد جوانــب منــط احليــاة فهــو ينعكــس أثــره علــى باقــي مكونــات النمــط الثقافـــي.

نظــام جتميعــي متواصــل: حيــث يتــم توريثــه عبــر األجيــال عــن طريــق التعلــم واحملــاكاة، وتتزايــد الثقافــة مــن خــالل مــا  	
تضيفــه األجيــال إلــى مكوناتهــا مــن عناصــر وخصائــص وطــرق انتظــام وتفاعــل هــذه العناصــر واخلصائــص.

نظام متقلب ومتقدم: فهو يتميز بعملية التغيير املستمر، حيث تطرأ عليه مالمح جديدة ويفقد مالمح قدمية. 	
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2- أنوع الثقافة التنظيمية:
تعــددت وجهــات نظــر العلمــاء والباحثــني حــول حتديــد أنــواع الثقافــة التنظيميــة، وقــد جــاء هــذا االختــالف مــن واقــع 
ــة(، باإلضافــة إلــى مســتويات التطــور احلضــاري الــذي  وجــود عــدد مــن العوامــل )اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصادي
اختلــف مــن مجتمــع آلخــر، فمنهــم مــن حــدد أنواعهــا وفًقــا لنــوع املنظمــة )خدميــة، اقتصاديــة، دينيــة، اجتماعيــة، 
ــة، وغيرهــا(، وتســتعرض  ــة، هرمي ــة، تطويري ــات )مهني ــع املعلوم ــا م ــى حســب تعامله ــا عل ــم مــن صنفه وغيرهــا(، ومنه
الدراســة أنــواع الثقافــة التنظيميــة مــن حيــث قوتهــا؛ وذلــك نظــًرا لرؤيتهــا أنهــا أكثــر األنــواع شــمواًل وحتديــًدا، حيــث بــرز 
هــذا التصنيــف نتيجــة للدراســات التــي أجراهــا )Deal&Kenndey,1982( حــول الشــركات األمريكيــة األكثــر جناًحــا، 

وقــد صنفــت الثقافــة التنظيميــة إلــى األنــواع التاليــة:

الثقافــة القويــة: وهــي توجــد عندمــا يكــون هنــاك متســك شــديد مــن قبــل أغلبيــة أعضــاء املنظمــة بالقيــم واملعتقــدات  	
الســائدة، وميكــن احلكــم علــى مــدى قوتهــا مــن خــالل تقييــم درجــة ثبــات القيــم واملعتقــدات، ومــدى تطابقهــا مــع بعضهــا، 

ومــدى اســتمرار بقائهــا علــى املــدى الطويــل.

ــل مــن أعضــاء  	 ــاك متســك أق ــون هن ــا يك ــث توجــد عندم ــة، حي ــة القوي ــى عكــس الثقاف ــة: وهــي عل ــة الضعيف الثقاف
املنظمــة بالقيــم واملعتقــدات املشــتركة، ويتــم وصفهــا بأنهــا ضعيفــة عنــد عــدم اعتناقهــا بقــوة مــن قبلهــم أو عندمــا ال 

ــي أداء املنظمــة وفعاليتهــا. ــر ســلبي فـ ــة أث ــوع مــن الثقافــة التنظيمي ــول الواســع، ولهــذا الن حتظــى بالقب

3- انعكاسات الثقافة التنظيمية على السياسات اإلدارية:
ــك  ــات، وذل ــر باملنظم ــات التغيي ــة مــن عملي ــزة األساســية لنجــاح إجــراء أي عملي ــة الركي ــة مبثاب ــة التنظيمي ــد الثقاف تُع
مــن حيــث حتــول أو تطــور أي مســتوى مــن مســتوياتها اإلداريــة، فهــي مُتكــن املنظمــات مــن مواجهــة حتدياتهــا املختلفــة، 
ــا مــن االســتفادة القصــوى مــن الفــرص املتاحــة  ــا أيًض ــا مُتكنه ــا أنه ــا، كم ــرات احمليطــة به ــر نتيجــة للمتغي ــي تظه والت
لديهــا بالشــكل األمثــل، وتظهــر تلــك األهميــة مــن خــالل قــدرة الثقافــة التنظيميــة القائمــة علــى اعتبارهــا أساًســا لتطبيــق 
خطــط وبرامــج التغييــر املســتهدف، فعندمــا تنســجم ثقافــة املنظمــة مــع أهدافهــا العليــا واألهــداف واملصالــح الشــخصية 
لألفــراد العاملــني بهــا، فهــي بذلــك تبنــي عمليــات التغييــر والتجديــد بإيجابيــة وفعاليــة، حيــث إن حتقيــق الفــرد لذاتــه 
يكــون مــن خــالل حتقيــق أهــداف املنظمــة ووفًقــا لثقافتهــا، وأي ابتعــاد عــن هــذا النظــام هــو انحــراف يجــب تصويبــه، 
وعليــه فإنــه يجــب قبــل البــدء بعمليــات التغييــر، العمــُل علــى إيجــاد ثقافــة واعيــة ومدركــة ومفعلــة علــى كافــة مســتويات 

التنظيــم )الكــردي، ٢٠١٠(.

وفـــي ضــوء مــا ســبق، جنــد أنــه عندمــا ظهــرت جائحــة " كورونــا " وانتشــرت علــى الصعيــد العاملــي، أجريــت العديــد مــن 
ــي الثقافــة التنظيميــة للمؤسســات، حيــث شــهد العالــم أضخــم نظــام  ــى تأثيرهــا فـ الدراســات التــي تهتــم بالتعــرف عل
إجرائــي للتباعــد االجتماعــي، والــذي أعــاق بــدوره تنفيــذ العديــد مــن األعمــال اليوميــة التقليديــة؛ لــذا جلــأت املنظمــات 
بنوعيهــا العــام واخلــاص إلــى اتخــاذ تدابيــر وسياســات احترازيــة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر حرصــت علــى ضمــان 
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اســتمرارية أعمالهــا مــن خــالل تطبيــق ســاعات العمــل املرنــة أو العمــل عــن بعــد، وقــد أظهــرت تلــك األبحــاث والدراســات 
أنــه يجــب تطويــر الثقافــة التنظيميــة بشــكل مســتمر لتتواكــب مــع املتغيــرات احمليطــة وتســتجيب لهــا بوتيــرة أســرع، فقــد 
وجــدت دراســة أجرتهــا )جينــي، ٢٠٢٠( أن املؤسســات التــي كانــت متوائمــة اســتراتيجّيًا ولديهــا ثقافــة تنظيميــة قويــة 
اســتطاعت التكيــف بشــكل أســرع مــع البيئــات الديناميكيــة التــي أنتاجهــا العمــل فـــي ظــل انتشــار الوبــاء العاملــي، حيــث 
 Chatman ( إنهــا حققــت أرباًحــا ســنوية أكبــر بنســبة ١٥% مقارنــة مبؤسســات أخــرى غابــت فيهــا الثقافــة التنظيميــة

.)and Gino, 2020

ــة واالســتفادة مــن الفــرص  ــكار والتجرب ــى االبت ــي هــي انعــكاس لقــدرة املؤسســة عل ــى التكيــف الثقافـ ــد القــدرة عل وتُع
ــي تنميــة ثقافــة مؤسســاتهم، وحتفيــز األفــراد العاملــني بهــا مــن خــالل  اجلديــدة؛ لــذا يجــب علــى القــادة االســتمرار فـ
التركيــز علــى أهــم املبــادرات حتــى فـــي الوقــت الــذي يواجهــون فيــه التحديــات غيــر املســبوقة والظــروف املتغيــرة التــي 

ــاء باســتمرار. يفرضهــا الوب

وقــد اســتعرضت الدراســة ســابقة الذكــر أهــم املمارســات اإلداريــة لضمــان توفيــر ثقافــة تنظيميــة تتواكــب مــع الوضــع 
الراهــن لبيئــات األعمــال، وهــي:

القيــام بتوظيــف وترقيــة األشــخاص الذيــن يتمتعــون باملرونــة والقــدرة علــى التكيــف؛ حيــث إنهــم يخلقــون التغييــر  	
اإليجابــي ملواجهــة التحديــات احمليطــة باملنظمــة.

نشر املمارسات اجلديدة، والتي تعكس كيفية التزام املنظمة بقيمها الثقافية. 	

إعــداد منــوذج للقيــم العليــا اخلــاص باملنظمــة، فعندمــا بــدأ الوبــاء العاملــي باالنتشــار، قــرر قــادة "بيتــزا" أن هــذه  	
ســتكون اللحظــة املثاليــة لالســتفادة مــن ثقافتهــم، حيــث كانــت فلســفتهم التأسيســية هــي "عمــل اخليــر حينمــا تكــون 
جيــًدا"، وفـــي ضــوء ذلــك أنشــأ قــادة البيتــزا مبــادرة فـــي مــارس ٢٠٢٠ لتقــدمي فطائــر مجانيــة للعاملــني الصحيــني 
فـــي املستشــفيات التــي تتعامــل مــع مرضــى فيــروس "كورونــا"، وإدراًكا للجهــد الــذي قــد يواجهــه موظفوهــا أثنــاء 
العمــل فـــي ظــل انتشــار الوبــاء، فقــد مت رفــع أجــور العمــال فـــي الســاعة وزادت مزاياهــم، علــى ســبيل املثــال: قدمــوا 

خدمــة مجانيــة للحصــول علــى اشــتراكات لــــ Netflix، كمــا أنهــم دفعــوا مقابــل ســفرهم إلــى العمــل.

ــني  ــى ب ــة، حت ــة التنظيمي ــب الثقاف ــى انحــدار بعــض جوان ــا إل ــض، أشــارت بعــض الدراســات األخــرى أيًض ــى النقي وعل
العديــد مــن املنظمــات ذات الثقافــة القويــة، وذلــك حتــت الضغــط املرتبــط بانتشــار فيــروس " كورونــا " املســتجد، فـــي 
حــني ظهــرت جوانــب أخــرى جديــدة مــن الثقافــة؛ اســتجابة لبيئــة خارجيــة ســريعة التغيــر، وقــد مت اســتعراض بعــض هــذه 
التغييــرات، مثــل الزيــادات املفاجئــة فـــي اإلنتاجيــة فـــي ســياق العمــل عــن بُعــد، واالجتماعــات االفتراضيــة التــي حلــت 
مــكان االجتماعــات التقليديــة، وقــد اعتبــر أنهــا "مزايــا إيجابيــة"، بينمــا ُوصفــت تغييــرات أخــرى مثــل اإلحســاس بالعزلــة 

االجتماعيــة، وفقــدان متاســك فريــق العمــل بأنــه قــد تكــون لــه عواقــب ســلبية علــى املــدى الطويــل.
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وفـــي ضــوء إجــراء دراســة  "Silver Linings" لســتانفورد )٢٠٢١( ، بهــدف حتديــد أمنــاط التغييــر الثقافـــي عبــر اختبــار 
ــة  ــاع منهجي ــاء العاملــي، قــام فريــق الباحثــني باتب ــد الثقافــة الناجتــة عــن الوب مجموعــة متنوعــة مــن املنظمــات، ولتحدي
فريــدة، حيــث مت تقســيم املشــاركني بالدراســة إلــى نصــف فـــي منظمــة معينــة لتقييــم الثقافــة التــي كانــت موجــودة قبــل 
الوبــاء، والنصــف اآلخــر لتقييــم الثقافــة احلاليــة؛ ممــا ميكــن مــن حتديــد التغييــرات الرئيســة فـــي الثقافــة الناجتــة عــن 
الوبــاء. وقــد مت التحقــق مــن صحــة أن هــذه الطريقــة تكشــف بشــكل موثــوق بــه عــن التغييــر الثقافـــي باســتخدام بيانــات 

مــن منظمــة واحــدة، حيــث مت تقييــم الثقافــة قبــل ظهــور الوبــاء ثــم مــرة أخــرى بعــد ١٨ شــهًرا مــن الوبــاء.

وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية: 
دفعــت جائحــة " كورونــا " املنظمــات إلــى التأكيــد علــى عناصــر ثقافيــة معينــة والتقليــل مــن أهميــة عناصــر  	  -

أخــرى، فعلــى ســبيل املثــال: 

- كانــت العناصــر الثقافيــة أربعــة التــي ركــزت عليهــا املنظمــات بشــكل أكبــر هــي: املرونــة، والشــفافية، والدعــم، 
ومواجهــة التحديــات.

- أمــا بالنســبة للعناصــر الثقافيــة اخلمســة التــي ألغــت املنظمــات التأكيــد عليهــا؛ اســتجابًة للوبــاء فهــي: توجيــه 
العمــالء، والفرديــة، والتوجيــه التفصيلــي، والتوجــه نحــو النتائــج، والتعــاون، وهــو مــا يوضــح حتــول الثقافــات 
التنظيميــة فـــي عصــر الوبــاء عموًمــا مــن التوجــه عالــي األداء إلــى التوجــه الــذي يقــّدر التعاطــف والتفاهــم والدعــم 

املتبــادل.

اختبر املوظفون بعض التغييرات الثقافية بشكل إيجابي والبعض اآلخر بشكل سلبي، فعلى سبيل املثال: 	  -

- ارتبط اإليجابي منها بــ )االتصال القيادي املنتظم، عدم االنتقال إلى مكان العمل(.

- بينمــا ارتبــط الســلبي منهــا بـــ )عــدم توفيــر البيئــة املالئمــة للعمــل فـــي املنــزل، وعــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى 
املــوارد املطلوبــة لتنفيــذ األعمــال، وعــدم القــدرة علــى التواصــل والتعــاون بــني فــرق العمــل(.

وتوصلــت الدراســة فـــي النهايــة إلــى أنــه حتــى لــو عانــت معظــم املؤسســات مــن االنتقــال إلــى العمــل عــن بُعــد دون التعرض 
ــني، مــع وجــود عواقــب ضــارة  ــد مــن العامل ــم يكــن مناســًبا للعدي ــة، فــإن هــذا التحــول ل ــي اإلنتاجي ــر فـ النخفــاض كبي

محتملــة علــى احليويــة الثقافيــة.

4- تأثير الثقافة التنظيمية على كفاءة األداء:
تُظهــر العديــد مــن األبحــاث أن الثقافــة هــي العامــل الوحيــد األكثــر أهميــة فـــي النجــاح أو الفشــل التنظيمــي، وبينما تدرك 
معظــم املنظمــات أهميــة توافــر توجــه اســتراتيجي لديهــا فإنهــا غالًبــا ال تــدرك أن الثقافــة هــي الدافــع لضمــان تنفيــذ 
هــذا التوجــه، لذلــك جنــد أنــه إذا كانــت ثقافــة املنظمــة ال تتوافــق مــع اســتراتيجيتها وتدعــم حتقيقهــا، فســوف تظهــر 

نتائــج ســلبية فـــي أداء املنظمــة علــى الفــور، فعلــى ســبيل املثــال:
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فـي حال متاشي ثقافة املنظمة مع االستراتيجية: 	
- فعندمــا ترغــب شــركة مــا تعمــل مبجــال التكنولوجيــا فـــي التركيــز بشــكل واضــح علــى املبيعــات، فهــي تقــوم ببنــاء 
ثقافــة يكــون فيهــا البيــع هــو الســمة الرئيســة؛ ولهــذا فهــي تدعــم التدريــب علــى املبيعــات بشــكل كامــل، ويتلقــى 
املوظفــون اجلــدد هــذه الرســالة منــذ البدايــة، مــع فهــم واضــح ملــا هــو متوقــع منهــم مــن عمــل ذي كفــاءة عاليــة لبيــع 

املنتــج وخدمــة العمــالء احلاليــني.

- وفـــي حــال قيــام ذات الشــركة بالتركيــز فـــي األســاس علــى االبتــكار والتعــاون وبنــاء ثقافــة صحيــة قائمــة علــى 
العمــل بــروح الفريــق التــي تقــود اســتراتيجيتها، فهــي تلتــزم هنــا بــأن يعمــل اجلميــع فـــي مكاتــب مفتوحــة بحيــث 
ميكــن الوصــول إلــى فريــق القيــادة، هــذا باإلضافــة إلــى أنهــم يعقــدون االجتماعــات علــى األقــدام أكثــر مــن 
ــي غــرف مغلقــة، ويتــم نســج الثقافــة مــن خــالل سياســاتهم وإجراءاتهــم ومزاياهــم ونظــام تعيــني  االجتماعــات فـ

ــة(. ــم املرشــحني للمالءمــة الثقافي ــة لتقيي ــل املقابل ــى دلي األشــخاص )وصــواًل إل

فـي حال عدم متاشي ثقافة املنظمة مع االستراتيجية: 	
- أرادت شــركة تأمــني تطويــر الصناعــة مــن خــالل تقــدمي منتجــات جديــدة وتطويــر أســاليب مبتكــرة لعمالئهــا، 
ولكــن ثقافــة القيــادة والســيطرة فـــي الشــركة، واالفتقــار إلــى الثقــة، وتفشــي البيروقراطيــة، وموقــف "هــذا ليــس 

فـــي وصــف وظيفتــي"، لــم تســمح بظهــور أفــكار ومقاربــات جديــدة.

- أعلنــت شــركة تعمــل فـــي مجــال التكنولوجيــا بهــا عــدد كبيــر مــن موظفــي خدمــة العمــالء أن خدمتهــم الشــخصية 
ــة  ــب هــؤالء املوظفــني، وزادت مــن نطــاق الرقاب ــك، فقــد قلصــت تدري متيزهــم عــن الشــركات املنافســة، ومــع ذل

ملشرفـــي اخلدمــة وأخــذوا املزايــا القيمــة، وهــو األمــر الــذي انعكــس بالســلب علــى الصــورة الذهنيــة للشــركة.

وفـــي النهايــة، ميكــن القــول بأنــه تكمــن القــدرة علــى تتبــع ثقافــة منظمــة مــا أثنــاء العمل فـــي رؤيــة كيفية اســتجابة الرئيس 
التنفيــذي ألزمــة مــا، أو كيــف يتكيــف الفريــق مــع طلبــات العمــالء اجلديــدة، أو كيــف يصحــح املديــر خطــأ يرتكبــه موظــف؛ 
لــذا فــإن الطــرق التــي تـُـدار بهــا املنظمــة مــن خــالل تنفيــذ أعمالهــا وتعامــل موظفيهــا وعمالئهــا واملجتمــع األوســع، ومــدى 
الســماح باحلريــة فـــي صنــع القــرار، وتطويــر األفــكار اجلديــدة، والتعبيــر الشــخصي، وغيرهــا تتشــكل مــن خــالل ثقافتهــا 

التنظيميــة، والتــي تســاهم فـــي التــزام موظفيهــا بتحقيــق أهدافهــا وضمــان جناح اســتراتيجياتها.
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ثانًيا: جهود الدولة املصرية فـي عملية اإلصالح 
اإلداري وترسيخ مفهوم الثقافة التنظيمية

 كثفــت الدولــة املصريــة خــالل الســنوات الســابقة جهودهــا لتنفيــذ خطــة اإلصــالح اإلداري، والتــي تهــدف إلــى خلــق جهــاز 
إداري كــفء وفعــال ومحوكــم، ويضمــن ُحســن إدارة مــوارد الدولــة ويعلــي مــن رضــاء املواطــن، وقــد شــملت هــذه اخلطــة 
خمســة عناصــر رئيســة، وهــي: اإلصــالح التشــريعي، والتطويــر املؤسســي، وبنــاء وتنميــة القــدرات، وبنــاء وتكامــل قواعــد 
البيانــات واملعلومــات، وحتســني اخلدمــات العامــة، وعلــى الرغــم مــن انتشــار فيــروس "كورونــا" لــم تتوقــف اخلطــة؛ وذلــك 
بفضــل االســتجابة الســريعة مــن احلكومــة املصريــة لألزمــة واملتابعــة املســتمرة لتداعياتهــا واتخــاذ السياســات والقــرارات 
ــذ الوظائــف  ــي تنفي ــي تســاهم فـ ــة الت ــق سياســات العمــل املرن الالزمــة لضمــان اســتمرارية األعمــال، مــن خــالل تطبي

احليويــة باملؤسســات.

واســتمراًرا جلهــود اإلصــالح اإلداري الــذي انتهجتــه الدولــة املصريــة، فقــد قــام اجلهــاز املركــزي للتنظيــم واإلدارة باتخــاذ 
عــدد مــن اإلجــراءات التــي مــن شــأنها االســتمرار فـــي تنفيــذ خطــة الدولــة لإصــالح اإلداري، ولعــل أبــرز اإلجنــازات التــي 

:) https://www.caoa.gov.eg( حتققــت طبًقــا ملوقع التنظيــم واإلدارة

مــن حيــث اإلصــالح التشــريعي: متــت دراســة ومراجعــة العديــد مــن مشــروعات القوانــني والقــرارات لعــدد ٣١ وحــدة  	
مــن وحــدات اجلهــاز اإلداري للدولــة.

مــن حيــث التطويــر املؤسســي: مت تنفيــذ قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم ١١٤٦ لســنة ٢٠١٨، املتعلــق بالتقســيمات  	
ــة، واملــوارد  ــة املســتحدثة، وهــي التخطيــط االســتراتيجي والسياســات، والتقييــم واملتابعــة، واملراجعــة الداخلي التنظيمي

البشــرية، ونظــم املعلومــات والتحــول الرقمــي.

مــن حيــث تطويــر وبنــاء القــدرات البشــرية: مت وضــع خطــة تدريبيــة فـــي إطــار االســتراتيجية الوطنيــة للتدريــب، وهــي  	
تتكــون مــن ٥ محــاور، هــي:

ــة للموظفــني اجلــدد، وتســتهدف  ــي تختــص بالبرامــج املوجه - مجموعــة برامــج أساســيات الوظيفــة العامــة: والت
تعميــق املفاهيــم اإلداريــة لــدى العاملــني اجلــدد، وصقــل مهاراتهــم وخبراتهــم مبــا يؤهلهــم للقيــام بأدوارهــم.

- مجموعة برامج املســار الوظيفي: والتي تخاطب املوظفني شــاغلي املســتويني األول )أ( و)ب(، والثاني )أ( و)ب(، 
وتهــدف إلــى تزويــد املشــاركني باملعلومــات واخلبــرات الالزمــة لرفــع كفاءتهــم فـــي العمــل، وتتضمــن عــدة برامــج، 
منهــا: برنامــج معاييــر توصيــف وتقييــم الوظائــف، وبرنامــج منظومــة التأمينــات االجتماعيــة للتعــرف علــى قانــون 
ــق  ــارات احلوكمــة والتدقي ــى برنامــج مه ــة إل ــم ١٤٨ لســنة ٢٠١٩، باإلضاف ــة واملعاشــات رق ــات االجتماعي التأمين
الداخلــي فـــي أعمــال اإلدارة العامــة، وبرنامــج فــن التعامــل مــع اجلمهــور وحتقيــق رضــاء املواطنــني، وبرنامــج 

مهــارات التخطيــط االســتراتيجي، وبرنامــج الــوالء واالنتمــاء التنظيمــي فـــي ظــل أخالقيــات الوظيفــة العامــة.
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- مجموعــة برامــج القيــادة الوســطى: والتــي تتضمــن حزمــة مــن البرامــج املوجهــة إلــى شــاغلي الوظائــف مــن 
املســتوى التالــي للوظائــف القياديــة، وهــو شــاغلو الوظائــف اإلشــرافية مــن رئيــس قســم ومديــر إدارة، وتركــز 
باألســاس علــى تنميــة املهــارات اإلداريــة والســلوكيات للقيــادات اإلداريــة علــى مســتوى اإلدارة الوســطى واإلشــرافية 

بالقطــاع احلكومــي، مبــا يكفــل بنــاء صــف ثــاٍن مــن قيــادات املســتقبل.

- مجموعــة برامــج اإلعــداد لشــغل الوظائــف القياديــة: والتــي توجــه إلــى املرشــحني لشــغل الوظائــف القياديــة، 
وتهــدف إلــى تنميــة وعــي قيــادات اجلهــاز اإلداري للدولــة باملتغيــرات االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة واحمللية 
والعامليــة، وتأثيرهــا علــى بيئــة العمــل للتكيــف معهــا، ووضــع االســتراتيجيات الالزمــة ملواجهتهــا، والتــي تتضمــن 

برامــج اإلعــداد لشــاغلي وظائــف الدرجــات املمتــازة والعاليــة ومديــر عــام.

- مجموعــة برامــج تأهيــل املوظفــني املقبلــني علــى املعــاش: والتــي تهــدف إلــى تنميــة مهاراتهــم وثقافتهــم جتــاه 
العمــل احلــر واســتثمار إمكاناتهــم الشــخصية واخلبــرات والتجــارب ومســاعدتهم فـــي التخطيــط الصحيــح ملرحلــة 

التقاعــد.

وفـــي النهايــة، تشــهد الدولــة املصريــة حالّيًــا ترســيًخا ملبــادئ ومفاهيــم الثقافــة التنظيميــة اإليجابيــة علــى مســتوى 
األجهــزة واملؤسســات احلكوميــة، ولكــن يظــل ضمــان حتقيــق واســتمرار هــذا النجــاح عبــر التأكــد التــام مــن غــرس هــذه 
القيــم لــدى العاملــني باجلهــاز اإلداري للدولــة مــن أجــل حتقيــق مســتقبل أفضــل ملصــر، وهنــا تأتــي أهميــة تعزيــز األبحــاث 
ــة،  ــى حتســني أداء املؤسســات احلكومي ــة عل ــر الثقافــة التنظيمي ــاس تأثي ــة لقي والدراســات املدعومــة بالبحــوث امليداني

خاصــة فـــي ظــل تطبيــق نظــم العمــل املرنــة.

ثالًثا: املناقشة والنتائج

فـــي ضــوء مــا مت اســتعراضه، جنــد أن مفهــوم الثقافــة التنظيميــة يتعــدى املفهــوم التقليــدي لهــا مــن حيــث القيــم ومعاييــر 
الســلوك والتوقعــات التــي يتقاســمها العاملــون فـــي املنظمــة، فهــي مبثابــة احملــرك اخلفــي واألداة الرئيســة واملعيــار احلاكم 
فـــي حتديــد اجتاهــات حيــاة املنظمــات، حيــث تؤثــر علــى جنــاح تنفيــذ السياســات اإلداريــة، كمــا أن لهــا دوًرا واضًحــا فـــي 
حتقيــق كفــاءة أداء املنظمــات، ســواء بالســلب أو باإليجــاب، وهــو مــا أظهرتــه الدراســات واألبحــاث التــي تناولــت تطبيــق 
األمنــاط املختلفــة للثقافــة التنظيميــة، ففــي ظــل تطبيــق نظــم العمــل املرنــة -اســتمراًرا النتشــار الوبــاء العاملــي- حتتــاج 
املنظمــات إلــى ضمــان اســتمرارية األعمــال فـــي بيئــة ديناميكيــة، حيــث تُشــير الدراســات إلــى أن هنــاك توقعــات بزيــادة 
االجتــاه نحــو تطبيــق نظــام العمــل عــن بعــد خــالل الســنوات القادمــة، وهــو األمــر الــذي ســيوجب علــى املنظمــات إعــادة 
تعريــف أو تعديــل ثقافتهــا، وهــذا ســيتطلب حتديــد خصائــص القيــادة عــن بعــد، ومعرفــة كيفيــة تعزيــز اإلبــداع والتفكيــر 

املبتكــر لفريــق العمــل، ومعرفــة كيفيــة تعزيــز تبــادل املعرفــة التنظيميــة.
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وفـــي هــذا اإلطــار، يتضــح جلّيًــا أن الثقافــة التنظيميــة تؤثــر علــى جميــع اجلوانــب مــن حيــث بيئــة املنظمــة، واســتراتيجية 
عملهــا، وســلوك العاملــني بهــا، فعندمــا تتوافــق ثقافــة مــكان العمــل مــع ثقافــة موظفيــه، فمــن األرجــح أن يشــعروا مبزيــد 
مــن الراحــة والدعــم والتقديــر، وهــذا مــن أهــم مؤشــرات رضــا املوظفــني وأحــد األســباب الرئيســة التــي جتعــل مــا يقــرب 
مــن ثلثــي املوظفــني )٦٥%( يبقــون فـــي وظائفهــم؛ لــذا يجــب أن تهتــم املنظمــات بإعطــاء األولويــة للثقافــة؛ ملــا لهــا مــن دور 
قــوي فـــي قــدرة املؤسســة علــى أن تتغلــب علــى األوقــات الصعبــة والتغيــرات فـــي بيئــة األعمــال لتخــرج أقــوى مــن ذي قبــل، 

كمــا تســتطيع مــن خاللهــا زيــادة قدرتهــا التنافســية.

كمــا تلعــب الثقافــة التنظيميــة دوًرا محورًيّــا فـــي إدارة األزمــات، حيــث اعتمــد مــدى اســتجابة وجتــاوز املؤسســات للوبــاء 
العاملــي "كوفيــد- ١٩" بشــكل كبيــر علــى ثقافتهــا التنظيميــة وقيمهــا، مــن خــالل كيفيــة إدارتهــا للتحــول املعقــد إلــى نظــام 
العمــل عــن بعــد، وخاصــًة فـــي املنظمــات احلكوميــة؛ لــذا يجــب علــى القــادة تقييــم التكيفــات الثقافيــة التــي ظهــرت فـــي 
ــي املســتقبل، علــى ســبيل املثــال، يجــب علــى القــادة  مؤسســتهم منــذ انتشــار الوبــاء؛ لتكــون مصــدًرا للقــوة واالبتــكار فـ

االســتمرار فـــي التواصــل مــع املوظفــني بشــكل متكــرر؛ نظــرا لتقديــر املوظفــني للشــفافية.

وفـــي الوقــت نفســه، يحتــاج القــادة إلــى إجــراء فحــص نقــدي مســتمر للعناصــر الثقافيــة التــي مت قمعهــا أثنــاء انتشــار 
الوبــاء وحتتــاج إلــى التعزيــز حتــى حتتفــظ املنظمــة مبيزتهــا التنافســية، علــى ســبيل املثــال، نظــًرا للخطــوات التــي قطعتهــا 
ــي إعــادة ترتيــب  معظــم املؤسســات للعــودة إلــى نهــج التشــغيل الطبيعــي، فقــد يكــون الوقــت قــد حــان إلعــادة النظــر فـ

أولويــات األداء.

وفـي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، توصلت الدراسة لعدد من التوصيات، وتتمثل فيما يلي:

١- ضــرورة قيــام املنظمــات احلكوميــة باالهتمــام بــدور أكبــر ملكونــات الثقافــة التنظيميــة فـــي حتســني كفــاءة األداء 
مــن خــالل إيجــاد بيئــة عمــل محفــزة وجاذبــة للعاملــني وتتفــق مــع تطلعاتهــم املســتقبلية.

٢- أهميــة قيــام قيــادات املنظمــات احلكوميــة بغــرس قيــم الثقافــة التنظيميــة اإليجابيــة للعاملــني لديهــا، والتــي مــن 
شــأنها ترســيخ مبــادئ احلــب وإتقــان العمــل والتعلــم والتطويــر الذاتــي والقــدرة علــى إدارة الوقــت؛ ملــا لهــا مــن دور 

فعــال فـــي حتســني كفــاءة األداء واإلســراع بعمليــة اإلصــالح اإلداري فـــي مصــر.

٣- ضــرورة القيــام باملزيــد مــن الدراســات حــول تطويــر وتنميــة الثقافــة التنظيميــة لــدى املنظمــات احلكوميــة 
املصريــة؛ للتعــرف علــى مــدى تأثيــر عناصرهــا فـــي بيئــة العمــل الداخليــة واخلارجيــة لتلــك املنظمــات.

٤- االهتمــام بإجــراء مســح ميدانــي للمنظمــات احلكوميــة املصريــة؛ للتأكــد مــن غــرس قيــم تنظيميــة فعالــة تتماشــى 
مــع توجهــات الدولــة احلاليــة نحــو اإلصــالح اإلداري.

68



الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

خامتة

قائمة املراجع

ــا دور الثقافــة التنظيميــة فـــي حتســني كفــاءة أداء أي منظمــة؛ حيــث إنهــا تعكــس كيفيــة تفاعــل العاملــني بهــا  يظهــر جلّيً
واســتجابتهم للتغييــر، وكيــف ترســم املنظمــة صورتهــا الذهنيــة ألصحــاب املصلحــة، ســواء كانــوا موظفــني محتملــني أو 
ــل  ــال، مُتث ــي يتبناهــا أعضــاء املنظمــة، وبشــكل فع ــف مــن املعتقــدات الت ــات، وهــو مــا يتأل شــركاء أو عمــالء أو مجتمع

الثقافــة التنظيميــة أيًضــا اإلجــراءات والسياســات التــي تسترشــد بهــا وتدعــم هــذه املعتقــدات.

ــادة  ــرون والق ــا يضطــر املدي ــر الذعــر عندم ــا يثي ــا م ــاش غالًب ــة كموضــوع للنق ــإن الثقاف ــا، ف ــن أهميته ــى الرغــم م فعل
ــاة  ــة غامضــة للحي ــدم كوجه ــة تق ــا؛ ألن الثقاف ــم، ويحــدث هــذا جزئّيً ــا مــن أجــل حتســني منظماته لتغييرهــا أو تنميته
التنظيميــة، ولكــن مــن الصعــب توجيههــا أو تغييرهــا، فهــي قــوة غيــر مرئيــة تتغلغــل فـــي مؤسســة مــا، وتصمــم بشــكل خفــي 

علــى تصرفــات وســلوكيات األفــراد؛ لــذا ال ميكــن التحكــم فيهــا بســهولة.

ونظــًرا ألن العالــم يتطلــع إلــى احتمــاالت إنشــاء حالــة جديــدة ملرحلــة مــا بعــد COVID-19، ال بــد مــن قيــام املنظمــات 
بدراســة اآلثــار املترتبــة علــى تغييــر بيئاتهــا -فـــي ظــل العمــل عــن بعــد- وإعــادة تعريــف الثقافــة التنظيميــة التــي تأثــرت 
بالقــوى العاملــة املوزعــة خــالل هــذا الوقــت، حيــث إنــه وفًقــا ملصــادر االطــالع، فقــد أعــرب العديــد مــن القــادة عــن قلقهــم 

بشــأن احلفــاظ علــى ثقافــة تنظيميــة قويــة خــالل هــذا الوبــاء. 

1- املراجع العربية
- احلربــي، تعــز )٢٠١٠(. الثقافــة التنظيميــة وأثرهــا فـــي صياغــة االســتراتيجية وتنفيذهــا. دراســة حالــة علــى الشــركة 

اليمنيــة للصناعــة والتجــارة احملــدودة - تعــز.

- العاجــز، إيهــاب )٢٠١١(. دور الثقافــة التنظيميــة فـــي تفعيــل تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة. دراســة تطبيقيــة علــى وزارة 
التربيــة والتعليــم العالــي. غــزة.

- الغضــوري، العنــود )٢٠٢٠(. دور الثقافــة التنظيميــة فـــي تنميــة ســلوك املواطنــة التنظيميــة ملعلمــي املرحلــة املتوســطة 
بدولــة الكويــت. مجلــة كليــة التربيــة. جامعــة طنطــا.

- الكردي، أحمد )٢٠١٠(. الثقافة التنظيمية.. وأهميتها، مدونة السلوك التنظيمي.

- بــركان، أســماء وجليــد، نــور الديــن )٢٠١٧(. أثــر الثقافــة التنظيميــة علــى اإلبــداع اإلداري. مجلــة االقتصــاد اجلديــد. 
العــدد ١٧، مجلــد ٢.

- بكري، عماد )٢٠١٦(، الثقافة التنظيمية وأثرها على جناح املنظمات، اجلهاز املركزي املصري للتنظيم واإلدارة.
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- خرمــوش، منــى وبحــري، صابــر )٢٠٢١(. الثقافــة التنظيميــة كمدخــل لتعزيــز الســلوك اإليجابــي فـــي املنظمــة. مجلــة 
روافــد للدراســات واألبحــاث االجتماعيــة واإلنســانية. جامعــة عــني متوشــنت. اجلزائــر.

- رشــيد، نــور الديــن )٢٠١٣(. الثقافــة التنظيميــة مفتــاح جنــاح املؤسســة.. االنتقــال مــن ثقافــة الفــرد إلــى ترســيخ ثقافــة 
املؤسســة. مجلــة دراســات فـــي علــم اجتمــاع املنظمــات. العــدد١، مجلــد ١. جامعــة اجلزائــر ٢. اجلزائــر. 

- رياحــي، معمــر ومانــع، فاطمــة )٢٠٢١(. اســتخدام أبعــاد الثقافــة التنظيميــة فـــي التنبــؤ بالرضــا الوظيفــي. دراســة حالة 
موظفــي املؤسســة االستشــفائية مبنطقــة الشــطية. والية الشــلف.

- عبــد الــرازق، خالديــة وآخــرون )٢٠١٩(. الثقافــة التنظيميــة وتأثيرهــا فـــي حتديــد التوجــه االســتراتيجي للمنظمــة. 
ــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي العراقيــة. املجلــة العربيــة لــإدارة، مجلــد ٣٩. دراســة تطبيقيــة فـ

- عبــد العالــي، نشــوان )٢٠١٨(. الثقافــة التنظيميــة ودورهــا فـــي تطبيــق Sigma 6 فـــي الشــركة العامــة لصناعــة األدوية 
واملســتلزمات الطبيــة فـــي محافظــة نينــوى. مجلــة تنميــة الرافديــن. املجلــد ٣٧، العــدد ١١٩.  كليــة اإلدارة واالقتصــاد. 

جامعــة املوصــل. العــراق.

- عبــد الصمــد، ســعيدة )٢٠١٩(. أثــر الثقافــة التنظيميــة علــى االلتــزام التنظيمــي فـــي املؤسســة االقتصاديــة. دراســة 
ميدانيــة مبديريــة توزيــع الكهربــاء والغــاز لشــركة "ســونلغاز" بورقلــة. دراســة الســتكمال متطلبــات احلصــول علــى درجــة 

املاجســتير فـــي إدارة األعمــال. جامعــة قاصــدي مربــاح.

ــم  ــي وزارة احلك ــة فـ ــي صياغــة االســتراتيجية. دراســة تطبيقي ــة ودورهــا فـ ــة التنظيمي ــر )٢٠١٣(. الثقاف ــم، مني - علق
احمللــي الفلســطينية. كليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي. قســم إدارة األعمــال. جامعــة اخلليــل.

- محمــد، طمــار والفضيــل، تيمــي )٢٠٢٠(. دور الثقافــة التنظيميــة فـــي إدارة أزمــة جائحــة فيــروس " كورونــا "، مجلــة 
وحــدة البحــث فـــي تنميــة املــوارد البشــرية. املجلــد ١٢. العــدد ١.  اجلــزء ٢١. جامعــة البليــدة.

- مركــز املعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار )٢٠٢١(. دليــل العمــل اآلمــن واســتمرارية األعمــال خــالل جائحــة كوفيــد-١٩.  
https://bit.ly/32MERDY :ــى ــاح عل مت

 .COVID 19 منظمــة األمم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة )٢٠٢٠(. تعافـــي األعمــال واســتمرارها أثنــاء جائحــة كورونــا -
دليــل إرشــادي للشــركات املتوســطة والصغيــر واملتناهيــة الصغــر. منظمــة األمم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة.

- منظمــة العمــل الدوليــة، )٢٠٢٠(. العمــل عــن بُْعــد خــالل جائحــة "كوفيــد-١٩" ومــا بعدهــا، دليــل عملــي. ترجمــة: املعهــد 
العربــي للصحــة والســالمة املهنية، دمشــق.

- نعمومــي، مــرمي )٢٠٢٠(. تأثيــر الثقافــة التنظيميــة علــى جنــاح التحــول الرقمــي فـــي املؤسســة. مجلــة معهــد العلــوم 
ــة. ــوم االقتصادي ــد ٢٣. معهــد العل ــة، املجل االقتصادي

70



الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

2- املراجع األجنبية
- Brown, N. D et al. )2021(. How Have Organizational Cultures Shifted During the COVID-19 Pandemic. 

California Management Review. California.

- Chatman, G )2020(. Don’t Let the Pandemic Sink Your Company Culture. Harvard Business Review. 

Harvard University. Available at: https://bit.ly/3qKpjbI

- Gencer et al. )2021(. The relationship between organizational culture. organizational silence and job 

performance in hotels: the case of Kusadasi.

- Nguyen et al. (2021). The influence of organizational culture on corporate accountants. Ethical 

judgement and ethical intention in Vietnam.

- Holzmann, V et al. )2020(. The Impact of Covid-19 on Organizational Culture: Communication and 

Conflict Management. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflicts; 24(2):1, 

2020.

- Raghuram, )2021(. Remote Work Implications for Organizational Culture. In: Kumar, P et al, Work 

from Home: Multi-level Perspectives on the New Normal. ISBN-13: 9781800716629

- Shea, T. et al. )2021(. Knowledge management practices as moderator in the relationship between 

organizational culture and performance in information technology companies in India. VINE Journal 

of Information and Knowledge Management Systems, ahead-of-print)ahead-of-print(. doi:10.1108/

vjikms-12-2020-0232

- Spicer, A )2020(. Organizational Culture and COVID-19. Journal of Management Studies. The 

Business School, City. University of London: https://bit.ly/3EO7BZR

- Tembo, C.K. et al. )2021(. Demystifying performance difference between local and foreign contractors 

through organisational culture. Built Environment Project and Asset Management. Vol. ahead-of-print 

No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/BEPAM-02-2021-0029

- The Society for Human Resource Management -SHRM )2021(. The Culture Effect: Why a Positive 

Workplace Culture is the New Currency. Cultures refresh report.SHRM.

- Wiedemann, Crystal )2021(. The Great Transformation? The Cultural Implications of COVID-19. 

Barrett Values Centre.

- Wu, L et al. )2019(. Aligning organizational culture and operations strategy to improve innovation 

outcomes: An integrated perspective in organizational management. Journal of Organizational Change 

Management. Vol. 32 No. 2. https://doi.org/10.1108/JOCM-03-2018-0073

- Zapata & Gomez )2021(. Intellectual capital, organizational culture and ambidexterity in Colombian 

firms. Universidad de Antioquia UdeA, Medelln, Colombia.
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3- املواقع اإللكترونية

- MITSlon Management Review: https://bit.ly/3Jwrx7n
- SHRM:https://bit.ly/3e2NjAP
- Strategy& is a global strategy consulting business: https://pwc.to/3eL6O1m
- Test Gorilla: https://bit.ly/3GSQ8B0
- Vantage Circle: https://bit.ly/32UqrBk
- Wiley online Library, Journal of Management Studies: https://bit.ly/3EO7BZR
- https://pwc.to/3eL6O1m

https://www.caoa.gov.eg :املوقع الرسمي للجهاز املركزي للتنظيم واإلدارة -
https://www.idsc.gov.eg :املوقع الرسمي ملركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار -

https://bit.ly/3Hq5WLR :مدونة السلوك التنظيمي -
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Abstract

A zero-carbon economy is an inevitable choice for achieving economic and ecological sustainable 
development. It is highly important to analyze zero-energy cities for the interest of zero-carbon nation 
development level scientifically and reasonably. Just over 50% of the world’s population currently lives 
in one. By 2050, this figure will have grown to almost 70%, and by 2080 almost 80% of the world’s then 
9 billion people will be urbanized. In raw terms, that is roughly 7.5 billion people. Over 80% of global 
GDP is already generated in cities. However, this magnetic appeal could hasten global disaster. Cities 
are the major consumers of fossil fuels, which have risen from 4% of global energy consumption in the 
early 1900s to over 86% at present time and contribute to 70% of the world’s greenhouse gas output. 

Without a rethink of the city’s growth model and its relationship with carbon emissions, it will be 
challenging to stay under the 1.5°C of global warming target put forward by the 2015 Paris Agreement. 
Hence, it is necessary to reduce energy consumption in cities, and necessary steps have to be taken 
to make cities more environmentally sustainable.

 A zero-energy city uses renewable energy sources to meet the energy requirements. In this paper, 
we have carried out and created the eight strategies for implementing a zero-energy city for future 
sustainable cities including: green energy, green transportation, green real estate, green construction, 
green supply chain management, carbon sequestration, sustainable water use and human behavior. 
It focuses on developing a platform for a high quality of life where inhabitants can find the zero-carbon 
footprints towards achieving zero-carbon nations.

Keywords: Energy consumption - Climatic change - Zero-energy building - Zero-energy transportation 
- Zero-carbon city
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الـمستخلص

يشــهد العالــم حالّيًــا ارتفاًعــا ســريًعا غيــر مســبوق فــي درجــات احلــرارة؛ بســبب األنشــطة البشــرية، ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى حرق 
الوقــود األحفــوري الــذي يولــد انبعاثــات غــازات الدفيئــة. ويعــد تغيــر املنــاخ أكبــر تهديــد صحــي وبيئــي يواجــه البشــرية، وتســبب 
ــر القســري، وانعــدام األمــن  ــة الشــديدة، والتهجي ــوث الهــواء، واألمــراض، والظواهــر اجلوي ــة مــن خــالل تل ــاره أضــراًرا صحي آث
الغذائــي، والضغــوط علــى الصحــة البدنيــة والعقليــة، وتســبب العوامــل البيئيــة وفــاة حوالــي 13 مليــون شــخص ســنوّيًا. كمــا يســبب 
تغيــر املنــاخ انتشــار اجلــوع، حيــث يســاهم االســتخدام غيــر املســتدام لألراضــي والتربــة وامليــاه والطاقــة مــن أجــل إنتــاج الغــذاء يف 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة التــي تســبب ارتفــاع درجــات احلــرارة. ويؤثــر ارتفــاع درجــات احلــرارة بــدوره علــى املــوارد املســتخدمة 
إلنتــاج الغــذاء. يف عــام 2020، تعــرض مــا يصــل إلــى 811 مليــون شــخص للجــوع يف العالــم، بزيــادة 161 مليــون عــن عــام 2019، 

والــذي يــؤدي بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر لوفــاة أكثــر مــن 36 مليــون شــخص ســنوّيًا.

ــى املســار  ــا لســنا عل ــه يف القــرن التاســع عشــر، ولكنن ــة ممــا كانــت علي ــا بنحــو 1.1 درجــة مئوي ــر دفًئ ــى أن األرض اآلن أكث عل
الصحيــح لتحقيــق هــدف اتفاقيــة باريــس ملنــع درجــة احلــرارة العامليــة مــن جتــاوز 1.5 درجــة مئويــة فــوق مســتويات مــا قبــل الثــورة 

الصناعيــة. ويعتبــر هــذا احلــد هــو األعلــى لتجنــب أســوأ التداعيــات احملتملــة لتغيــر املنــاخ.

وكشــفت أحــدث تقاريــر األمم املتحــدة أن احلفــاظ علــى البيئــة ومنــع تغيــر املنــاخ يحمــي البشــر مــن ارتفــاع درجــات احلــرارة أكثــر 
ممــا هــي عليــه اآلن، وارتفــاع منســوب البحــار، والعواصــف الشــديدة، واألمطــار غيــر املتوقعــة، وارتفــاع حمضيــة احمليطــات. كمــا 
أن التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر املنخفــض أو اخلالــي مــن الكربــون يــؤدي إلــى مكاســب اقتصاديــة عامليــة مباشــرة قدرهــا 26 

تريليــون دوالر حتــى عــام 2030 مقارنــًة باألعمــال املعتــادة، وميكــن أن يخلــق أكثــر مــن 65 مليــون وظيفــة جديــدة خضــراء.

لذلــك فــان التحــول إلــى االقتصــاد الصفــري كربــون أصبــح حتمّيًــا من أجل البقــاء وحتقيق التنمية االقتصادية والبيئية املســتدامة. 
فمــن األهميــة دراســة وحتليــل املــدن صفريــة الطاقــة للمســاهمة يف أن تصبــح األمم خاليــة مــن الكربــون. حيــث يعيــش حالّيًــا مــا 
يزيــد علــى 50٪ مــن ســكان العالــم يف املــدن وبحلــول عــام 2050 ســتكون النســبة تصــل الــي 70٪ ، وبحلــول عــام 2080 مــا يقرب من 
80٪ مــن ســكان العالــم البالــغ عددهــم 9 مليــارات نســمة. كمــا يتجــاوز 80 ٪ مــن حجــم النــاجت احمللــي اإلجمالــي العاملــي يف املــدن. 
ومــع ذلــك، فــإن هــذا التســارع ميكــن أن يــؤدي إلــى كارثــة عامليــة؛ فاملــدن هــي املســتهلك الرئيــس للوقــود األحفــوري الــذي ارتفــع من 
االســتهالك بحوالــي 4٪ يف أوائــل القــرن العشــرين إلــى أكثــر مــن 86٪ يف الوقــت احلالــي ويســهم بنســبة 70٪ مــن إنتــاج الغــازات 
املســببة لالحتبــاس احلــراري يف العالــم. وبــدون إعــادة التفكيــر والتخطيــط يف التنميــة العمرانيــة وارتباطهــا الوثيــق بانبعاثــات 
الكربــون، ســيكون مــن الصعــب البقــاء حتــت 1.5 درجــة مئويــة لتحقيــق هــدف اتفاقيــة باريــس لعــام 2015. ومن ثم فمــن الضروري 
تقليــل اســتهالك الطاقــة يف املــدن، واتخــاذ اخلطــوات الضروريــة جلعــل املــدن أكثــر اســتدامة. وأحــد أهــم احللــول لتحقيــق ذلــك 
هــو انشــاء وتطويــر املــدن لتصبــح صفريــة الطاقــة. ويقصــد باملــدن صفريــة الطاقــة التــي تســتخدم محصلــة مــن اســتهالك الطاقــة 
وانبعاثــات الكربــون ســنوّيًا مقدارهــا صفــر. وميكــن حتقيــق ذلــك مــن خــالل اعتمــاد املــدن صفريــة الطاقــة علــى مصــادر الطاقــة 

اخلضــراء التــي تشــمل الطاقــة املتجــددة، وتعظيــم كفــاءة الطاقــة؛ لتلبيــة متطلبــات املدينــة مــن الطاقــة. 

ويف هــذه الورقــة البحثيــة، أجرينــا دراســة تقــدم ســبعة اســتراتيجيات للمــدن صفريــة الطاقــة لتصميــم وتخطيــط وتنفيــذ تلــك 
املــدن املســتدامة املســتقبلية، والتــي تشــمل اســتخدام الطاقــة اخلضــراء، والنقــل األخضــر، والعقــارات اخلضراء، والبنــاء األخضر، 
وسالســل اإلمــداد اخلضــراء، وعــزل الكربــون أو إزالــة غــاز ثانــي أكســيد الكربــون، واالســتخدام املســتدام للميــاه، وتقــومي الســلوك 
البشــري. كمــا تســتهدف الورقــة البحثيــة إنشــاء منصــة استرشــادية حليــاة عاليــة اجلــودة للســكان، وتطويــر وإنشــاء املــدن صفريــة 
الطاقــة مبــا يحقــق "بصمــة كربونيــة صفريــة" وبلــدان خاليــة مــن الكربــون مــن أجــل البقــاء والرخــاء فــي القــرن احلــادي والعشــرين.

الكلمات املفتاحية: استهالك الطاقة- التغير املناخي- بناء صفر الطاقة - نقل صفري الطاقة- مدينة خالية من الكربون
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Introduction

The 21st century will be an era of the zero-energy cities and zero-carbon economy for zero-carbon 
nations. The low or zero carbon economy provides more economic output by reducing the consumption 
of natural resources and reducing environmental pollution, it is a way and an opportunity to create a 
higher standard of living and a quality of life. It creates opportunities for the development, application 
and export of advanced technologies. It also creates new business opportunities and more job 
opportunities [Chu and Majumdar 2012]. Characteristics of a low or zero carbon economy include 
reducing greenhouse gas emissions as the goal and building a system of economic development 
based on low energy consumption and low pollution, including low or zero carbon energy, technology 
and industry systems. Cities are the major consumers of fossil fuels, which have risen from 4% of 
global energy consumption in the early 1900s to over 86% at present time and contribute to 70% of 
the world’s greenhouse gas output [Allen et al 2019].
Climate change is a global challenge; the future development of the city must be a sustainable zero-
carbon economy. In 2017, global carbon disintegration was set as the long-term goal of the Paris 
Agreement. Unfortunately, the Arab nations consume twice as much as resources can be regenerated 
and assimilated by their natural systems [AFED 2015]. Facing post-Paris climate challenges, Arab 
nations should develop a bold strategy for low or zero energy cities and zero-carbon economy towards 
achieving zero-carbon nations.
Then, the aim of this paper is to provide proposed eight strategies for designers and planners to achieve 
zero-energy and zero-carbon goals with sustainable design approaches that facilitate fulfilling energy 
future requirements. These design approaches include the utilization of green energy, transportation, 
real estate, construction, supply chain management, carbon sequestration, sustainable water use and 
human awareness. In addition, the strategies are to achieve sustainable development objectives and 
in turn reduce negative impacts of pollution on the nations.
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1- Literature Review 

On the low carbon level of the city, the research on the urban low carbon is carried out from the 
perspectives of energy consumption, carbon emissions and urban social construction [OECD 2016]. 
The urban environment is responsible for 71-76% of carbon emissions from global final energy use and 
67-76% of global energy use [Seto et al 2018]. Within the urban environment, buildings represent the 
greatest unmet energy savings and carbon emission reduction potential because existing and future 
buildings will determine a large portion of global energy demand [Lucon et al 2016]. As developing 
countries keep building and maintaining their standard of living by providing housing and infrastructure, 
the total energy use in urban environments -particularly use related to buildings- could triple by mid-
century [Allen et al 2019]. To date, primary research about the urban environment related to climate 
change has focused on energy efficiency or resilience. For energy efficiency, the ultimate goal is to 
realize the net zero energy (NZE) goal. NZE and resilience have overlapping origins in systems ecology 
[Hwang et al 2017] but have developed independently. Investigating how they develop allows us to see 
how they can influence each other’s future development and potentially be integrated to create a more 
holistic framework for evaluating sustainable development. The energy-centric approach is easy to 
understand and easily implemented in the building code. Large amounts of research have quantified 
building energy performance, and robust methodologies have been developed and established. The 
number of net zero buildings increased by over 700% between 2012 and 2020 in the United States 
[NBI 2021], and the steep upward curve can be expected to continue. Lynn et al. [2013] tracked energy 
efficiency and emissions reductions through energy use and carbon dioxide emissions and established 
benchmarks for evaluation. Moriarty et al. [2014] proposed to reduce energy consumption and carbon 
emissions by changing human lifestyles and establishing low-carbon cities. Khanna et al. [2014] further 
defined the meaning of low-carbon cities—they evaluated and analyzed China’s low-carbon pilot city 
and proposed from the policy, energy and other aspects to enhance low-carbon levels. Urban [2018] 
emphasized the importance of low-carbon technological innovation for the development of a low-
carbon economy in China and emphasized that raising the level of the low-carbon economy in China 
is of great significance to global low-carbon transformation and climate change mitigation. Fankhauser 
et al. [2017] suggested that energy is necessary for economic growth. Low-carbon is the future energy 
trend and will eventually lead to a low-carbon economy. Wang et al. [2017] evaluate the low-carbon 
economy in China, mainly from the assessment of coal consumption, electricity consumption and put 
forward corresponding suggestions.
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2- Concept and Principles of Zero-Energy Cities 

As we know that a zero-energy city is also known as a net zero energy-city, which means that buildings, 
transportation, watering and supply chain with net zero energy consumption that the total amount of 
energy is used by a city on an annual basis is equal to the amount of renewable energy. It is based on 
the concept that a city -within its boundaries- produces as much energy as it consumes on an annual 
basis. In order to be appropriate for use, a city should be providing comfort condition for people who 
live there. 

That is to say, “it is the city that on the annual basis produces as much energy as it uses” (Fig.1). This 
definition of zero-energy technology is applied solely in the context of cities and is applied on the whole 
development rather than individual buildings. 

The aim of a zero-energy city is reducing carbon emissions from buildings, reducing waste, transport, 
materials and food emissions by 50% globally. It can be achieved as shown in (fig. 2) by the following 
energy hierarchy:

The zero-energy goal is applied on carbon 
emissions arising from energy use in domestic, 
nondomestic, and public spaces and structures 
in a completed development. In another context, 
there are 10 principles that are proposed to 
create an eco-city [Mark 1997] the developers 
of Dongtan have used them in order to create a 
zero-carbon city.

Fig. 1 Concept of zero-energy cities

Fig. 2 Energy Pyramid

Source: The figures are designed by the author
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3- The Global Growth Challenge

1) Revise land use priorities, create green, and safe mixed communities

2) Revise transportation priorities, favor foot, bicycle, cart and public transit over automobile

3) Restore damaged urban environments

4) Create decent, safe, and economically mixed housing

5) Nurture social justice and create improved opportunities

6) Support local agriculture and create community gardens

7) Promote recycling and resource conservation

8) Work with businesses to support ecologically sound economic activity

9) Promote voluntary simplicity

10) Increase awareness of the local environment

Thus, the challenge for urban designers and planners is to apply all 10 principles together in order to 
generate a sense of purpose through a combination of new technology, city design and community-
based innovation.

Humanity’s past, present and future on this planet can perhaps be summed up by two curves on one 
graph as shown in (Fig. 3). One curve maps the growth of carbon dioxide in the atmosphere since 
the late 19th century, when our species went all in on fossil fuel energy. The other registers the rise 
of global temperature across the same period. They map each other closely, both rising sharply the 
closer they get to the present day. The world has already warmed by 1.0°C above pre-industrial levels 
due to human activities.

Urbanization and global warming have enjoyed a symbiotic relationship over the past two centuries. 
As their populations increased, cities began to devour the electricity produced by traditional fossil-
fuel power plants. This led to further urbanization, and greater demand for power. In 1800, cities with 
populations of over 1 million were the exception. Now, dozens across the world have populations 
running into the tens of millions. Many urban environments have been built around the car, pushing 
transport into one of the top carbon-emitting spots. New infrastructure, commercial buildings and 
housing require huge amounts of concrete, the creation of which is extremely carbon-intensive. 
Expanding urban areas destroy natural environments. The growth of the city will continue, but the rise 
in carbon emissions and the consequent temperature increase must not.
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At the current rate of warming of 0.2°C per decade, global warming will reach 1.5°C at some point 
between 2030 and 2052. If carbon emissions are left to grow unchecked, the world could experience 
a warming of 3-6°C by 2100. This would be a political, economic and environmental disaster for our 
planet.

In 2015, 174 countries signed the Paris Agreement that aims at limiting the global temperature increase 
to 1.5°C. This objective also falls under the UN Sustainable Development Goals (SDGs) for 2030. Cities 
can influence how quickly temperatures rise or fall. More than 100 cities have pledged to take actions in 
reducing emissions, aiming for at least a 70% reduction in greenhouse gas by 2050. By 2030, cities and 
local governments could eliminate 1.4 billion tons of new carbon dioxide emissions [Allen et al 2019].

Fig (3) Carbon dioxide and global temperature across the same period [Allen et al 2019]

Energy and Environment are two sides of the same coin. Moreover, cities  are the focal points and drivers 
of socioeconomic development in all countries. At the same time, they are the largest consumers of 
energy and other natural resources. For all these reasons, cities are the biggest resources of pollution 
and greenhouse gas emissions on the planet. Mitigating CO2 emissions and adapting to climate 
change are essential at the city level. It is important that cities curb waste, manage their full water 
cycle and contribute to renewable energy generation to become "low-carbon" or "zero-energy"cities. 

At the regional level, the transportation sector in Egypt consumed the largest share of energy, with the 
final consumption amounting to 18,000 kilotons of oil equivalent (ktoe). Moreover, the industry sector 
followed closely consuming roughly 17,500 ktoe. Energy consumed for residential reasons ranked 
third, with the final consumption amounting to around 14,000 ktoe.

About 28% of final energy consumption in Egypt is in the building sector (including residential, non-
residential and public buildings). The largest share of which (22%) is consumed in residential buildings. 
As more than 95% of primary energy needs are covered by natural gas and oil (IEA, 2017); this 
leads to high emissions both in absolute terms and in the buildings sector. Accordingly, 26% of GHG 

Source: Allen, M. et al. (2019). IPCC Sixth Assessment Synthesis Report-(AR6) Climate Change Synthesis Report; IPCC. 
Geneva. Switzerland
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Fig (4) Investing in Climate, Investing in Growth

emissions are generated in the residential sector. Energy demand in the building sector will continue to 
grow, especially through heating and cooling in both residential and non-residential buildings. Space 
heating and cooling each account for about 13% of household energy consumption, while hot water 
production is responsible for about 11% (World Bank, 2017). This is expected to change with rising 
living standards and a wider distribution of space cooling equipment. For cooling and heating, people 
usually use fans, AC, and water heater appliances units, which are powered by electricity. Thus, smart 
renewable energy technologies should be considered an integral part of the Egyptian energy policy 
framework.

4- Zero Energy for Zero-Carbon Benefits

Getting to the zero-energy stage will not be a swift or clear transition – it will involve incremental 
overlapping changes from a wide range of economic and governance sectors. However, there will be 
also clear benefits along the way, both in terms of addressing climate change and in other areas.

(Fig. 4) shows the links among low-energy, low-carbon, climate-resilient, infrastructure and the UN 
Sustainable Development Goals (SDGs).

Source: Organization for Economic Co-operation and Development - OECD (2017). Development Co-operation Report 
2017: Data for Development. OECD Publishing Paris.
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4-1 Environmental Preservation

Most of the world’s major cities are sited on coasts or near the mouths of major rivers. As such, they 
are exposed to the rising sea levels that will be a result of climate change. Even if global temperature 
increase is kept to 1.5°C degrees, sea levels will still rise by half a meter. This will do damage to cities 
and their surrounding environs from tidal and storm flooding more likely and extensive.

4-2 Improved Health and Quality of Life

According to the World Health Organization (WHO), ambient air pollution is estimated to cause 4.2 
million premature deaths per year globally via heart diseases, strokes, chronic obstructive pulmonary 
diseases, lung cancer, and acute respiratory infections in children. Millions of people are also negatively 
affected to a less serious degree.

particulate matter, nitrogen dioxide and sulfur dioxide from transport, factories and coal-fired power 
stations, which are the primary causes of such pollution. Reducing or eliminating emissions from these 
sources could significantly ease this health crisis. Decreasing traffic noise and numbers can also bring 
benefit through reduced stress levels and safer streets for pedestrians. Tackling climate change as a 
whole will also reduce chances of major heat waves, which are proven to be lethal to many vulnerable 
people living in cities.

4-3 Job Creation and Greater Productivity

Fears of job losses in carbon-intensive industries have been long used to forestall serious actions on 
climate change. However, any transition to the zero-carbon city will involve significant job creation, 
through the manufacture of green energy technologies and electric vehicles, new transport and energy 
infrastructure, and building construction. According to an International Labor Organization (ILO) Report, 
most economies will experience net job creation and reallocation across industries by 2030 as a result 
of zero-carbon efforts, with as many as 24 million new jobs created globally [ILO 2018].

4-4 Better Quality Services

Zero-energy transition will require cities to make a significant investment in new services, particularly 
public transportation, energy supply, and water use. In transport, residents should see a rise in the 
availability of suburban rail, allowing commuters and other passengers to ditch their cars in favor 
of the train. The development of autonomous electric vehicles could also increase mobility more 
generally, and especially for those unable to access private cars or public transport easily. The rise 
of the innovation economy and use of data to make cities more efficient should seek and improve 
access to Wi-Fi and 5G services for the population as whole. This will allow for more localized, more 
localized and productive  economies where people do not have to travel to office every day in order 
to do their job. 
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4-5 Cost Savings

According to the World Bank, extreme natural disasters produce USD 520 billion of consumption loss 
globally every year. Mitigating or repairing the damage of floods, droughts and wildfires depletes city 
resources, and places a drag on economic growth. Each drop of cash spent in these areas is one 
drop less spent on other vital sectors, such as social care, healthcare or education. The private sector 
will also have to funnel resources into dealing with a changing climate– the increased cost of cooling 
buildings, and moving offices and factories away from vulnerable areas, for instance. As temperatures 
continue to rise, these costs are set to go up, placing a greater strain on national and city budgets.

5- Eight Strategies for Implementing Zero-Energy City

Possible carbon reduction is not just concentrated in the world’s megacities. In fact, the greatest 
potential lies with the roughly 5000 small and medium-sized urban centers dotted all across the globe. 
The 100 cities already pledged to carbon reduction must act as the spearhead of a broader movement. 
Existing climate change policy is signposted by the Paris Agreement, but the work of translating this 
into reality will largely be done by panoply of national government, local authority and city mayor plans. 
As these plans take shape, cities also have to confront other challenges beyond global warming. 
Some of these sit comfortably with carbon reduction goals, but others do not. Therefore, this paper 
presents the following proposed 8 strategies for implementing a zero-energy city with connotation of 
the key principles for net zero presented by the IEA [2021]. It also introduces 10 principles to create an 
eco-city published by Mark [1997], which include: Green Energy, Green Transportation, Green Real 
Estate, Green Construction, Green Supply Chain Management, Carbon Sequestration, Sustainable 
Water Use and Human Behavior. 

5-1 Green Energy

Energy efficiency (EE) and renewable energy (RE) are the 
“twin pillars” of a green energy policy. Both resources must 
be developed aggressively if we are to stabilize and reduce 
carbon emissions in our lifetimes. Efficiency is essential to 
slowing the energy demand growth so that rising clean energy 
supplies can make deep cuts in fossil fuel use. If energy use 
grows too fast, renewable energy development will chase 
a receding target. Likewise, unless clean energy supplies 
come online rapidly, slowing demand growth will only begin 
to reduce total emissions. Reducing the carbon content of 
energy sources is also needed. Any serious vision of a green 
energy economy, thus, requires major commitments to both 
efficiency and renewable.  

(Fig. 5) Twin Pillars of Green Energy

Decarbonising power sets a strong foundation for many of the steps that cities need to take. Similarly, 
electrification in other sectors is a key decarbonisation strategy, for instance for transport, logistics, 
real estate, and energy intensive digital industries and applications.

Source: the figure is designed by the author
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Huge inroads have been made into making renewable power sources such as wind and solar energy 
more reliable and more affordable. Solar power has grabbed the most headlines here.

Thanks to private innovation and government subsidy, the cost of photovoltaic modules has dropped 
by 99% in the past 40 years [Seb et al 2021]. The development of large scale, more efficient wind 
turbines means that in many places they can compete with coal and nuclear power on a price-per-
kilowatt/hour basis.

With renewable energy, grids will need to be smarter, and more flexible. They need to be able to 
absorb and distribute intermittent power loads from a larger number of dispersed, localized sources – 
offshore and onshore wind arrays scattered along entire coastlines and landmasses, solar panels on 
individual houses and building, for example.

These upgrades will come at a cost. In London, the mayor’s zero-carbon action plan predicts a required 
investment of just under GBP 4 billion by 2050 to make the necessary changes to grid infrastructure, 
including reinforcement of up to 180 primary substations [Seb et al 2021]. However, much of this 
investment would have been required anyway in the normal upgrade cycle. 

5-2 Green Transportation

After power generation, transportation is perhaps the next big greenhouse gas target. Internal 
combustion vehicles– everything from mopeds up to commercial airliners and container ships – 
contribute to roughly 20% of man-made carbon emissions globally.

In cities, the problem is particularly acute. Many urban centers are clogged with traffic jams, and are 
heavily reliant on busy airports and ports for movement of people, goods and raw materials. Internet 
shopping and the increase in home delivery has intensified the use of vans and other large vehicles 
for logistics. The pollution problem gives cities an extra reason to transition to clean modes of private 
and public transport.

5-3 Green Real Estate

One asset that is common to all cities is physical infrastructure – houses, roads, schools, shops, 
offices, and hospitals. Our built environment consumes power and heat in vast quantities, making it a 
significant contributor to urban greenhouse gas emissions.

In many cities, much of the built environment is decades or even centuries old, constructed long 
before the age of environmental regulations or efficiency standards. That means a lot of wasted 
heat and electricity, putting further demands on resource consumption. Any route to the zero-energy 
city will involve an extensive retrofitting of existing structures and strict efficiency standards on new 
developments. 
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5-4 Green Construction

Construction is perhaps one of the more unseen contributors to climate change. Until recently, it has 
not grabbed the headlines like gas-guzzling cars, air travel, or fossil-fuel power-stations. However, 
15% of global carbon dioxide emissions come from the construction industry. The industry itself is 
expected to expand by 85% in just the next decade or so.

Building materials generate significant amounts of greenhouse gases during their production and 
transportation –a term known as ‘embodied’ carbon, which counts to their carbon output before 
construction even begins.

Concrete production is a major part of this problem, producing over half of the construction sector’s 
emissions, about 8% of the world’s total [CIOB 2015].

Embodied carbon can be reduced through a greater recirculation of materials, more efficient use of 
materials in buildings and optimization of the efficiency and robustness of materials during the course 
of their lifespan. This can include:

● Recycled concrete aggregates, blended cement and concrete;
● New materials with lower embodied carbon can also substitute conventional carbon intensive 
materials. These can include natural ‘carbon sinks’ – materials that absorb carbon throughout their 
lifespan, like wood and bamboo; and,
● Low-carbon alternatives to traditional cement and concrete, such as recycled metals or green tiles 
made up of recycled glass and other minerals.

Fig (6) shows potential energy and greenhouse gas emissions savings achieved through recycling 
compared to primary material production.

(Fig. 6) Energy & GHG emissions from building materials

Source: Global Construction Perspectives and Oxford Economics 
(2015). Global Construction 2030. 
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Plastics, for instance, have leached into every part of our natural world, from deep sea trenches to 
mountain plateaus. Over 270 million tons of plastic goes to waste every year. Roughly 20% is recycled. 
A further 20% is incinerated, often an extremely toxic process. The remainder is discarded, finding its 
way into the ocean, onto landfills, or simply left exposed to the elements. Plastics are just part of the 
mess. Vast quantities of food go to waste every day. Metals, timber and masonry also find their way on 
to the waste heap when they could be reused in other ways [ESCAP 2018].

The GSCM with connotation of circular economy closes the loop between consumption and production 
by reducing, re-using, recycling, and recovering materials where possible. This relies on three main 
principles:

- Optimizing the way resources are used;

-  Preserving the value of input materials in production processes and final products; and,

- Improving the productivity in production and consumption.

5-5 Green Supply Chain Management (GSCM)  

Humanity has a serious waste problem on its hands. However, GSCM refers to the methodology 
of integrating sustainable environmental processes into the traditional supply chain as shown in 
(Fig. 7). Undeniably, reducing air, water, energy and waste pollution is the main goal of green supply 
chain management, while green operations also enhance firms’ performance in terms of less waste 
manufacturing, reuse and recycling of products, reduction in manufacturing costs, greater efficiency of 
assets, positive image building, and greater customer satisfaction [Achillas et al. 2019].

(Fig. 7) Green Supply Chain Management

Source: Achillas, C.  et al. (2019) Green Supply Chain Management, Routledge 
Publisher.
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The new business models arising from the circular economy can support cities and companies in 
achieving their zero-carbon agenda. 

5-6 Carbon Sequestration

It is generally accepted that it will be impossible to eliminate all greenhouse gas emissions.  Therefore, 
in order to achieve Net Zero greenhouse gas emissions, it is essential that these residual emissions 
are removed from the atmosphere through some form of carbon sequestration. It is the process of 
capturing and storing atmospheric carbon dioxide for reducing the amount of carbon dioxide in the 
atmosphere with the goal of reducing global climate change [Ontl and Schulte 2012].The two major 
types of carbon sequestration are: geologic and biologic. Geologic carbon sequestration is the process 
of storing carbon dioxide (CO2) in underground geologic formations. CO2 is usually pressurized until 
it becomes a liquid, and then it is injected into porous rock formations in geologic basins. Biologic 
carbon sequestration refers to storage of atmospheric carbon in vegetation, soils, woody products, 
and aquatic environments by encouraging the growth of plants—particularly larger plants like trees—
advocates of biologic sequestration hope to help remove CO2 from the atmosphere.

(Fig. 7) Circular Economy

Source:  United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP (2018). Benefits 
of environmental action, including through enhanced regional cooperation. Committee on Environment and 
Development, ESCAP/CED/2018/2 fifth session. Bangkok. 
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5.7  Sustainable Water Use

One modern theory points to problems with a single vital resource: water. Water was supported by a 
highly sophisticated system of canals and reservoirs, which is designed to irrigate crops and handle 
an unpredictable monsoon season. The changing climate of the 1400s is believed to have produced a 
series of droughts and floods, overwhelming the water storage system and contributing to the decline 
of the city.

A similar fate could befall modern cities. Climate change increases the likelihood of both prolonged 
droughts and sudden floods. Melting glaciers threaten the supply of fresh water to many millions of 
people. By 2040, the demand for fresh water could exceed supply by 50%.

At the same time as protecting freshwater resources, cities must maintain defenses against unwanted 
water from floods or sea level increase. Many of the world’s major cities lie on the coast, putting huge 
chunks of national economies at risk from further climate change.

The way we use water is also a contributor to the emissions problem. Current wastewater practices 
produce small amounts of methane, which is an extremely potent greenhouse gas. All told, these small 
amounts add up to a lot - 10% of global methane emissions are produced in this way [Jackson, 2018].

5.8  Human Behavior

Efforts to reduce emissions will be harder to achieve if urban dwellers cannot be convinced to alter 
zero carbon-intensive behaviors, i.e. awareness for sustainability is a must. 

The individual citizen can’t invent practical electric vehicles, or advance the progress of renewable 
energy or the heat efficiency of buildings, all by themselves. Until recently, society has created a 
choice structure that all but guarantees a carbon-heavy lifestyle, especially in developed economies.

However, there are actions that the individual can take which, on a collective level, could help reduce 
carbon emissions significantly. The most basic of these is to be more considerate of consumption and 
generate less waste. Developed-world economies are incredibly consumer driven. 

The city of Barcelona advocates for more responsible consumption through the introduction of deposit 
systems, repair workshops and buying local produce. The city has also opened energy advice points 
to offer information as well as grants for citizens to improve energy efficiency at home. The city is 
planning to allocate EUR 200,000 in subsidies every two years up to 2030 to finance local organizations 
or projects that promote the reduction of greenhouse gas emissions.

Conclusion and Recommendation

- Conclusion

-Zero-energy cities for zero-carbon nation future are not just an aspiration. In fact, the greatest potential 
lies with the roughly 5,000 small and medium-sized urban centers dotted all across the globe. The 100 
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cities already pledged to carbon reduction must act as the spearhead of a broader movement. 

- In the master plan of a zero-energy city, the eight strategies: green energy, transportation, real 
estate, construction, green supply chain management, carbon sequestration, sustainable water use 
and human behavior will need to be integrated solutions in multiple challenges including design for 
reduced energy demand, comfort, climate change adaptability, and flexibility to integrate future zero-
energy techniques for zero-carbon nation.

- Leading a community towards zero-energy technologies is ambitious and necessary for sustainable 
development. Fortunately, many cities around the world have begun this innovative kind of future-
oriented process. Based on the experience of zero-energy projects in many countries, it is important 
to improve, innovate and modernize policy and management activities.

- A zero-energy city creates a model for eco-design worldwide. It is characterized by strength points 
such as minimizing the ecological footprint, creating green jobs, bettering quality services, developing 
zero-carbon economy with highest productivity, improved health and quality of life as well as making 
people aware of their carbon impact.

- Zero-energy strategies have positive opportunities through self-sustaining in terms of energy needs, 
development of carbon sequestration technologies and encouraging efficient resources and green 
designs.

- Recommendations 

- Adding concepts and applications within schools and universities curricula and applied research as 
well as all types of media to appreciate the benefits of zero-energy cities and zero-carbon economy 
for zero-carbon nations. 

- Acting upon this growing demand for zero-energy cities by governments and legislating creating and 
enforcing green accounting and resources efficiency laws as well as carbon tax.

- Adopting a compulsory change in energy, transportation, real estate, construction, supply chain 
management, carbon sequestration, water use practices and human behavior as the most suitable 
strategies of achieving the goals of zero-carbon nations. 

- Achillas, C. et al. (2019). Green Supply Chain Management. Routledge Publisher.
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Publication. Beirut. Lebanon. 

- Chu, S. and Majumdar, A. (2012). Opportunities and challenges for a sustainable energy future. 
National Library of Medicine, USA.

References

90



The International Journal of Public Policies in Egypt

- Fifth Assessment Report (AR5, 2014). The UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)”.

- Fankhauser, S. and Jotzo, F. (2017), “Economic growth and development with low-carbon energy”, 
John Wiley & Sons, Inc. 

- Global Construction Perspectives and Oxford Economics (2015). Global Construction 2030.

http://www.cvf.or.kr/uploads/bestpractice/GlobalConstruction2030_ExecutiveSummary_WEB(0).pdf

- Jackson, F (2018). Treating city wastewater as a resource. Raconteur Publishing

- International Energy Agency - IEA (2017). World Energy Outlook. https://www.oecd.org/about/
publishing/Corrigendum_EnergyOutlook2017.pdf 

- International Energy Agency (2021). Key Principles for Implementing Net Zero. IEA-COP26 Net Zero 
Summit, https://www.iea.org/events/iea-cop26-net-zero-summit

- International Labor Organization – ILO (2018). World Employment and Social Outlook 2018: Greening 
with jobs. International Labor Office – Geneva.

- Khanna, N. et al. (2014). China’s pilot low-carbon city initiative: A comparative assessment of national 
goals and local plans. Sustain. Cities Soc. 

- Moriarty, P.;Wang, S. (2014). Low-carbon cities: Lifestyle changes are necessary. Energy Procedia.

- Lynn, P et al. (2013), “Development of a low-carbon indicator system for china”. Habit. Int.

- Lucon, O. et al. (2016). Buildings. Cambridge University Press: Cambridge. UK.

- Roseland, M. (1997). Dimensions of the eco-city. Elsevier Ltd.

- New Buildings Institute-NBI (2021). Getting to Zero Status Update and Zero Energy Buildings List. 
Available online: https://newbuildings.org/wp-content/uploads/2020/09/NBI_GTZ-_List_2020.pdf

- Organization for Economic Co-operation and Development - OECD (2017). Development Co-
operation Report 2017: Data for Development. OECD Publishing Paris, https://www.oecd.org/dac/
DCR2017highlights.pdf

- Organization for Economic Co-operation and Development -OECD (2016). Aligning Policies for a 
Low-carbon Economy. OECD Publishing. Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264233294-en.

- Ontl, T.  and Schulte, L. (2012). Soil Carbon Storage. Nature Education Knowledge 3(10).

- Seto, K. et al. (2018). Human Settlements, Infrastructure and Spatial Planning. International Institute 
for Applied System Analysis: Laxenburg, Austria, 

- Henbest, S. et al. (2021). New Energy Outlook. Bloomberg NEF. Bloomberg Finance L.P. 

- The Chartered Institute of Building – CIOB (2015). Global Construction Perspectives and Oxford 
Economics. Global Construction 2030, UK. 16

- Urban, F. (2018). Challenging the north-south technology transfer paradigm for climate change 
mitigation and low carbon energy. Energy Policy. 

- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP (2018). Benefits 
of environmental action, including through enhanced regional cooperation. Committee on Environment 
and Development, ESCAP/CED/2018/2 fifth session, Bangkok. 

- Wang, Q. et al. (2017). Comparative decoupling analysis of energy-related carbon emission from 
electric output of electricity sector in Shandong Province. Energy policy, China.  

- World Bank (2017). Annual Report. worldbank.org/annual report. 

- Yi, H. et al. (2017). An ecological understanding of net-zero energy building: Evaluation of sustainability 
based on energy theory. Journal of Clean Production. Elsevier Ltd.

91



Volume1 ( January 2022)- Issue 1

Correspondence: 
Marina Adly Wahba, Mohraeil Adel Fayez, Monica Magdy Louise, Sherry Samir Fawzy, and 
Fatma El Zahraa Galal.
Graduates of Faculty of Economics and Political Science- Cairo University

E-mail: Marina.adly2017@feps.edu.eg,  mehraial.adel2017@feps.edu.eg, monica.louise2017@
feps.edu.eg, sherry.samir2017@feps.edu.eg, fatma.gallal2017@feps.edu.eg

Citation: Marina Adly Wahba et al., “Effect of Stock Market Development on Economic Growth: 
Case Study Egypt ”, The International Journal of Public Policies in Egypt, IDSC, Volume (1), 
Issue (1), January 2022, pp. 92-115

Effect of Stock Market Development on 
Economic Growth: Case Study Egypt 

Marina Adly Wahba, Mohraeil Adel Fayez, Monica Magdy Louise, 
Sherry Samir Fawzy, Fatma El Zahraa Galal.
Graduates of Faculty of Economics and Political Science 
- Cairo University

تأثير تطور سوق األوراق املالية على النمو االقتصادي: 
دراسة حالة مصر 

من خريجي كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

 مارينا عدلي وهبه، مهرائيل عادل فايز، مونيكا مجدي لويس،
شيري سمير فوزي، فاطمة الزهراء جالل

The research was supervised by Dr. Hebatalla Atef Emam, Assistant Professor 
at Faculty of Economics and Political Sciences, Cairo University.

)*(

Hebatalla.atef@feps.edu.eg

92



The International Journal of Public Policies in Egypt

Abstract

The growing importance of financial markets around the world renews the interest to investigate 
whether development of the stock market specifically can promote long-run economic growth or 
not. The objective of this study is to investigate the empirical relationship between Stock Market 
Development and Economic Growth in Egypt during the critical economic period of 2009 to 2019 which 
has experienced many economic and political events.
Following the literature, the study uses secondary data collected from the World Bank, International 
Financial Statistics (IFS), and the Egyptian Ministry of Planning (MoP) and Central Bank of Egypt (CBE) 
for stock market indicators, economic growth indicators, banking sector variables and other relevant 
macroeconomic variables. The quarterly data used to estimate the relationship through hybrid method 
(both quantitative and qualitative) approach. The qualitative part uses a graphical illustration to depict 
the evolution of various stock market variables while the quantitative part focuses on investigating the 
empirical effect of stock market development on economic growth using ARDL model. 
The main findings of the study are as follows: 1) there is no relationship over the short run between Stock 
Market Development and Economic Growth, 2) The effect of Stock Market Development on Economic 
Growth is negative over the long run (holds only for the turnover ration), 3) The main triggers for 
Economic Growth in Egypt during this period are other factors like higher Primary Education enrolment, 
4) There is no relation between the banking sector and the economic growth neither in the short run nor 
in the long run, 5) The results match with the literature of some developing countries, including Egypt. 
The negative relationship may be due to the underdeveloped financial systems., and 6)The results of 
the test are stable, robust and correctly specified.

Keywords: Economic Growth, Stock Market, M2, Market Capitalization, Trade Openness
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الـمستخلص

األهميــة املتزايــدة لألســواق املاليــة فــي جميــع أنحــاء العالــم جتــدد دائًمــا الرغبــة فــي دراســة الــدور الــذي ميكــن أن تلعبــه ســوق 
األوراق املاليــة علــى وجــه التحديــد فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي علــى املــدى الطويــل. لذلــك يكمــن الهــدف مــن هــذه الدراســة فــي 
التأكــد مــن وجــود عالقــة بــن التطــور يف ســوق األوراق املاليــة والنمــو االقتصــادي يف مصــر خــالل الفتــرة مــن 2009 إلــى 2019، 

والتــي شــهدت العديــد مــن األحــداث االقتصاديــة والسياســية.

تتبــع هــذه الورقــة األدبيــات يف اســتخدام بيانــات ثانويــة ربــع ســنوية ملؤشــرات ســوق األوراق املاليــة ، ومؤشــرات النمــو االقتصــادي، 
والقطــاع المصرفــي، وبعــض املتغيــرات االقتصاديــة األخــرى والتــي مت جمعهــا مــن البنــك الدولــي، واإلحصــاءات املاليــة الدوليــة 
)IFS( ، ووزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة املصريــة )MOP( والبنــك املركــزي املصــري )CBE(. هــذا و تســعى الدراســة 
لتقديــر العالقــة مــن خــالل اســتخدام األســلوب الهجــن )الكمــي والنوعــي مًعــا( بحيــث يســتخدم اجلــزء النوعــي لتوضيــح تطــور 
متغيــرات ســوق األوراق املاليــة املختلفــة بينمــا يركــز اجلــزء الكمــي علــى دراســة تأثيــر التطــور يف ســوق األوراق املاليــة علــى النمــو 

.ARDL االقتصــادي، وذلــك باســتخدام منهــج االنحــدار الذاتــي لإلبطــاء املــوزع

تشــتمل النتائــج الرئيســة للدراســة علــى مــا يلــي: 1( ال توجــد عالقــة علــى املــدى القصيــر بــن تطــور ســوق األوراق املاليــة والنمــو 
االقتصــادي. 2( تأثيــر تطويــر ســوق األوراق املاليــة علــى النمــو االقتصــادي ســلبي علــى املــدى الطويــل 3( العوامــل الرئيســة املؤثــرة 
علــى النمــو االقتصــادي يف مصــر خــالل هــذه الفتــرة قــد تكمــن يف عوامــل أخــرى مثــل التعليــم. 4( ال توجــد عالقــة بــن القطــاع 
املصــريف والنمــو االقتصــادي علــى املــدى القصيــر وال علــى املــدى الطويــل. 5( تتطابــق النتائــج مــع أدبيــات بعــض الــدول الناميــة 
ومنهــا مصــر؛ فقــد تكمــن الســبب وراء العالقــة الســلبية يف ضعــف ســوق األوراق املاليــة وعــدم تقدمــه. 6( النتائــج التــي مت التوصــل 

إليهــا قويــة ومســتقرة.

الكلمات املفتاحية: النمو االقتصادي - سوق األوراق املالية - M2، القيمة السوقية - االنفتاح التجاري
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Introduction

The stock market acts as a financial intermediary through allocating saving funds to mitigate the 
creditors’ risks and enhance profitability by increasing the efficiency of financial intermediaries. It also 
provides investors with the opportunity to raise capital at reasonable costs away from credit market 
and thus escape from the issue of asymmetric information. This encourages companies to increase 
their investments, and hence improves the efficiency of resource allocation and thereby increasing 
economic growth (Mamun et al. 2018). To this end, national governments try to keep a close monitor 
and control on the activities of stock markets.

The growing importance of financial markets around the world renews the interest to investigate 
whether development of the stock market specifically can promote long-run economic growth or not. 
Traditional economists believe that there is no correlation between stock market and economic growth 
(Karki, 2016). However, a stream of research has begun to test this relationship deeply, starting by the 
pioneering work of Schumpeter (1911) and the works of McKinnon (1973) and Shaw (1973). However, 
others have found a negative impact for stock market on economic growth on the long run such 
as Pan and Mishra (2018). Knowing whether stock market development positively affects economic 
growth or not helps governments to reshape the financial sector and follow appropriate economic 
policies that support its economic growth. Accordingly, this paper is going to expand the literature 
and test the relationship between stock market development and economic growth in Egypt during 
the critical economic period of 2009 to 2019 which has experienced many economic and political 
events and to answer the following questions using both descriptive and econometric analysis: Does 
relationship exist between stock market development and economic growth in Egypt? If yes, is it 
positive or negative? Does it hold in the long-run? 

The paper is organized as follows: Section 1 shows the literature and empirical review. Section 2 
introduces an overview for stock market in Egypt and its development during the period 2009 till 2019. 
Section 3 highlights the methodology that is applied throughout the whole analysis performed. Section 
4 visualizes the descriptive part of the stock market evolution. Section 5 explains the econometric 
model used. Section 6 pinpoints the main empirical findings. Then the conclusion is presented.
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1- Literature Review 

1-1 Theoretical framework

The growing importance of stock market role all over the world has motivated a stream of research to 
examine the relationship between financial development and economic growth, more specifically the 
effect of stock market development on economic growth. The general idea that financial development 
is related to economic growth can be explained theoretically within the framework of endogenous 
growth models, which argue that economic growth is self-sustaining without exogenous technological 
progress and is influenced by initial economic variables from inside the economy. The development 
of financial markets is endogenous as they represent normal part of the process of economic growth 
(Barro & Sala-i-Martin, 1995). Unlike the traditional growth theory that couldn’t explain the relationship 
between the financial sector and economic growth, as it focuses on the steady state level of productivity 
not on the growth rate, the new framework of endogenous growth model explains this relationship by 
arguing that stock market development is a key element in fostering long-run economic growth. As it 
results in efficient allocation of resources, capital accumulation and technological innovation (Levine, 
1997; Agarwal, 2001) 

Mckinnon (1973) and Shaw (1973) have developed an important framework in literature to examine 
the relationship between financial development and economic growth. They show that financial market 
development is a key to economic growth and is significantly correlated with the level of per capita 
income. However, these two studies provide little analytical perspective to the outline of the role of 
stock markets, in fact Shaw argues that stock market development in early stages of development 
could be very costly to achieved for developing countries. Cho (1986) offers a more structural analysis 
of the role of stock market to the Mckinnon-Shaw framework by applying the theory of credit rationing 
that is introduced by Stiglitz and Weiss (1981). Cho argues that credit markets cannot work efficiently 
without stock market. His point of view can be summarized as follows: (i) the banking sector suffers 
from lack of information and cannot always achieve efficient allocation of capital in credit market. (ii) On 
the other hand, stock markets are free from adverse selection and moral hazard problems. Therefore, 
the expected return on equity investor would be the same as expected return from a project. (iii) 
Accordingly, the development of stock markets is rather a necessary condition for achieving financial 
liberalization. 

Another strand of the literature examines the direction of causality between financial market development 
and economic growth (Colombage, 2009). A major problem concerning this issue is which variable 
precedes the other: Is financial growth a stimulus or motivator for economic growth or does economic 
growth energize and enhance the financial growth? There are four broad views in literature regarding 
the relationship between financial development and economic growth. These possible directions of 

96



The International Journal of Public Policies in Egypt

causality between financial development and growth are labeled by as the supply-leading, demand 
following, support feedback hypothesis and finally the no causality relationship (Patrick, 1966). 

The first and the most dominant view indicates that there is unidirectional causality relationship from 
stock market development to economic growth which is known as “supply-lending” view (Pradhan 
et al, 2014). Proponents to this view explain that financial intermediation result in economic growth 
through two main channels: (1) increasing the efficiency by which the capital is accumulated and (2) 
increasing the saving rate which results in raising the investment rate as well (Al-Yousif, 2002). In 
other words, the presence of a well-developed financial system reduces information and transaction 
costs and efficiently allocates capital, and thus promotes investment and technological innovation, and 
finally boosts economic growth (Levine & Zervos, 1996; ACMA, 2020) The second view clarifies that 
the there is also a unidirectional relationship between both variables. However, unlike the first view, it 
suggests that the causality relation goes from economic growth to stock market development which 
is known as “demand-following” view (Pradhan et al, 2014). Economists who support the demand 
following view explains that the surge in demand for economic activities has called for expanding and 
creating financial services, institutions, and markets. This means that financial development follows 
the lead of economic growth (Nwagu, 2020).

The third view “support feedback hypothesis” believes that the relationship between financial 
development and economic growth is rather a bidirectional one (Hou, & Cheng, 2010), thus, the 
causation runs in both directions simultaneously (Pradhan et al, 2014). Finally, the fourth view argues 
that there is no mutual relationship. Economists, who support this view, clarify that both financial 
development and economic growth are not causally related (Al-Yousif, 2002). Proponents of this view 
claim that economists badly overstress the role of financial factors in economic growth (Lucas Jr, 
1988). Along this study, the focus is on the supply lending view. However, it is worth mentioning 
that the supply-leading finance neither imply that finance is a necessary condition nor a precondition 
for achieving or sustaining economic development. Rather, it presents an opportunity to induce and 
motivate real growth by financial means (Patrik,1996).

1-2 Empirical Review:

This section examines some of the related studies that focus on the relationship between stock market 
development and economic growth. Scholars do not reach consensus about the nature and direction 
of the relationship as the results depend on the model employed, type of data used in the analysis and 
the period of study (Paramati & Gupta, 2011). Thus, empirical studies could be categorized into four 
groups.
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The first group is those studies that find a significant positive relationship between stock market 
development and economic growth as stock market development leads to economic growth. One of 
these studies is that of Arestis et al (2001). The paper has investigated the relationship between stock 
market development and economic growth, controlling the effects of banking system and stock market 
volatility by utilizing time varying quarterly data from five developed economies: France, Germany, 
Japan, the United Kingdom, and the United States for the time span of 1968 to 1998. The analysis is 
made using a vector autoregression (VAR) framework making use of the following variables: quarterly 
data on output and indicators of banking system development, stock market development and stock 
market volatility. Where, output is measured by the logarithm of real GDP; stock market development 
by the logarithm of the stock market capitalization ratio; banking system development by the logarithm 
of the ratio of domestic bank credit to nominal GDP; stock market volatility measured by an eight-
quarter moving standard deviation of the end-of-quarter change of stock market price. The empirical 
results argue that both stock markets and banks seem to play an important role in the promotion of 
output growth in France; Germany and Japan in both the short run and the long run. Yet, in the case 
of United States stock market development is positively related to real GDP and to banking sector 
development but in the long-run evidence suggest that financial development does not cause real 
GDP growth in the long run. Also, one of the main findings is that bank-based financial systems is able 
to promote long-term growth more than capital-market-based ones. Stock market volatility on the other 
hand has negative real effects in Japan, France, the United States and the United Kingdom.

The second group of studies tackles those who find that economic growth and stock market 
development reinforce each other or mutually causal. From these studies one is performed by 
Pradhan, Arvin, Hall, and Bahmani (2014). The study analyzes the relationship among banking sector 
development, stock market development, economic growth, and four other macroeconomic variables 
in 25 member countries of ASEAN regional forum (ARF) using annual time series data over the period 
of 1961–2012. The analysis considers four samples of countries. The first sample consists of 10 
countries that are recognized as ARF-Member Countries (AMC), the second sample consists of 9 
countries that are recognized as ARF-Dialogue Partner Countries (ADC), the third sample consists of 
6 countries that are recognized as ARF-Observer Countries (AOC), and the fourth sample consists of 
all 26 countries (ATC) that were included in AMC, ADC, and AOC. The variables used in the study are 
banking sector development, stock market development, per capita economic growth (GDP), and a 
set of four other macroeconomic variables namely foreign direct investment, trade openness, inflation 
rate, and government consumption expenditure. Banking sector development is measured by broad 
money supply, claims on private sector, domestic credit provided by the banking sector, and domestic 
credit to the private sector. While stock market development is measured using market capitalization, 
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percentage of change in the total value of traded stocks, turnover ratio, and the number of listed 
companies. The study relies on principal component analysis to construct the development indices 
and employs co-integration test to determine if there is a long-run equilibrium relationship among 
the variables in addition to panel vector auto-regressive model for testing the Granger causalities. 
Focusing only on stock market development and economic growth in the short run, the study finds 
for Dialogue Partner Countries (ADC) bidirectional causality between stock market development and 
economic growth while for the remaining three samples (AMC, AOC, ATC) unidirectional causality 
exists from stock market development to economic growth.

The third group of studies includes those who claims for negative relationship between stock market 
development and economic growth. Studies performed by Shleifer and Summers (1988), as well 
as Morck et al., (1990a) show that the stock market development could adversely affect economic 
growth of the country due to the fact that this kind of development would allow more counterproductive 
corporates to takeover. As some managers would rely on the stock market as the only source of 
information to make their decisions, which may or may not be correct about the future. For example, 
the takeover may happen due to low stock price. This low price prevents the top management from 
increasing investment in the firm due to the prospect of further erosion in the stock price. Also, 
Devereux and Smith (1994) mention the saving rates minimization potential that could occur as a 
result of greater risk sharing through internationally integrated stock markets, which would affect the 
economic growth negatively.

The fourth group of studies represent those who confirm the lack of significant relationship between 
stock market development and economic growth. A study was conducted by Naceur and Ghazouani 
(2007) using an unbalanced panel data from 11 MENA region countries over the period 1979–2003 in 
order to examine the relationship among stock markets, banks and economic growth. The variables 
used are the growth of real per capita GDP as a measure of economic growth, stock markets 
development measured by market capitalization to GDP ratio, value traded variable as a measure of 
liquidity and the turnover ratio to capture the efficiency of the domestic stock markets. The analysis is 
based on estimation of a dynamic panel model with the generalized method of moments estimators. 
The empirical results show no significant relationship between banking and stock market development, 
and growth. Therefore, further stock market development does not play a statistically significant role 
on stimulating further economic growth. This lack of relationship could be linked to underdeveloped 
financial systems in the MENA region that hamper economic growth. On another note, it is expected 
that empirical results may be a bit different for developing counties than developed countries, as they 
suffer from lack of a well-developed stock market. Thus, other empirical studies like Bencivenga and 
Smith (1991), Adajaski and Biekpe (2006) state that no significant relationship between stock market 
improvement and economic growth are recorded, especially in the case of developing countries.
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2- Overview for stock market evolution

2-1 Evolution and Establishment of the Stock Market:

Before 1989, there were only five stock markets existing in Sub Saharan Africa and three in North 
Africa. However, nowadays, there has been a significant development of capital markets in Africa as 
there are currently 19 stock exchanges that initiated from Uganda and Mozambique stock exchanges 
to the Nigeria and Johannesburg stock exchange markets between 1992 and 2002. 

Alexandria witnesses the establishment of the first stock exchange in 1883 while Cairo’s stock exchange 
dates back to 1903. In 1907, there was a significant increase in the number of listed companies as 
it reaches 228 with a market capital of about 91 million Egyptian pounds. However, post the 1952 
Revolution and the move towards nationalization, the number of the listed companies decreased 
dramatically which affected the activity of the stock exchange until the government adopted economic 
reform and privatization programs. (Otaify, 2016)

The Capital Market Law was issued in 1992 , and there were subsequent regulations and decisions that 
leads to open the door again for revitalization of the Egyptian Exchange. Year after year, Improvements 
continues to take place in the form of activities and new institutions until the Egyptian Stock Exchange 
became one of the strongest in the region. (Otaify,2016)

2-2 Evolution of the Stock Markets in Egypt during (2009-2019)

The period of 2009 till 2019 witnessed many important national and international events that have 
affected the Egyptian Stock Exchange such as: the global financial crisis of 2008, the 25th of January 
2011 Revolution, the 30th of June 2013 Revolution, the floatation of the Egyptian pound, and the 
Economic reform program of 2016. In response, the Government and authorities had taken corrective 
actions to mitigate the effects of these events on the stock market. There were great efforts directed 
towards restructuring the Over the Counter (OTC) market during this period to improve investment 
climate for non-listed companies. It is worth mentioning that during the period of 2009 to 2019 EGX 
has made intensive external and internal promotional campaigns to restore confidence in the Egyptian 
Market, which increased the number of newly coded investors as well as the listed companies. From 
2009 till 2019, EGX launched a set of new indices, namely, EXG 70, EGX 100, and EGX 20 Capped 
Index. (EGX, various issues)

Despite the recession of 2008, Egypt witnessed a number of improvements in 2009 especially in 
the EGX front, namely, the establishment of the Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA), 
which merged many entities together with the financial leasing, factoring and securitization activities 
under one entity. This year has also witnessed a number of technological developments, such as the 
signature of EGX on an agreement with London Stock exchange (LSE) to connect the two markets via 
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FIX connectivity system. This provided EGX access to more liquidity and made it the hub in the Middle 
East and Africa region (EGX, 2009). The year 2009 witnessed a rising penetration of foreign investors 
into the Egyptian market with a large influx of investments (EGX, 2009). 

The Egyptian stock market has passed many laws and decrees that regulate it, but one of the main 
decrees that is related to the study period is the presidential decree No. 121 of 2009 regarding the 
management of the Egyptian Stock Exchange and its financial affairs. This decree has been amended 
several times during the study period. The decree gives EGX the right to participate in establishing 
companies and identify the three main resources of the Egyptian stock market. The Nile Stock 
Exchange was introduced to represent the small and medium-sized companies that are listed in the 
stock exchange (Egypt's Presidency, 2009)

During the early days of the 25th of January Revolution in 2011, EGX was forced to suspend trading 
until things become more stable. The political instability occurred during and after the revolution 
affected the economic and financial climate negatively. All stock market indices experienced and the 
Egyptian participation steep declines due to the revolution outbreak and the political instability that the 
country had faced at that time (Ahmed, 2016). So, it was necessary to take precautionary measures 
to protect the market after re-opening. These measures encompass the amendment of the price limits 
on the listed shares and the suspension of intra-day trading. 

In 2016, the government had launched the Economic Reform Program which aimed at regaining 
the economic stability. During that time, Egyptians had grown confidence in the market after the 
liberalization of the currency which had affected their decisions to participate in the Egyptian stock 
market, especially after IMF approved a three-year loan of USD 12 billion in order to restore the 
macroeconomic stability and promote inclusive growth (IMF, 2019).  

From 2017 to 2019, Egypt had witnessed a lot of industrial, touristic, infrastructural and road projects as 
well as investments in the country as the Suez Canal and Ras Ghareb Wind Farm. Those all had been 
reflected in the foreign participation in the Egyptian stock market which had boomed compared to the 
previous years. Also, during this period there were some amended laws that have been implemented 
such as the amendment of 2018 which allow stock split more than once per stock per year, expanding 
price limits for companies that subject to tender offers with a price outside price limit, and reducing 
trading halt time from 15 minutes to 10 minutes (EGX, 2018). Also, in 2019, the short-selling mechanism 
was activated, such mechanism was initially issued in 2004, but was not yet activated (EGX, 2019). All 
these decrees aimed at facilitating decision making and the functioning of the stock market, as well as 
enhancing its independence and transparency and enhancing liquidity.
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3- Methodology

The present study depends on secondary data collected from the World Bank, International Financial 
Statistics (IFS), The Egyptian Ministry of Planning (MOP) and Central Bank of Egypt (CBE). The time 
series data for Egypt is collected from 2009 till 2019 for stock market indicators, economic growth 
indicators, banking sector variables and other relevant macroeconomic variables. Following the 
literature, the following table highlights the definition of variables used, the indicators and its source.  

This study applies both quantitative and qualitative approach to investigate the relation between stock 
market and economic growth in Egypt in the period from 2009 till 2019. On the qualitative side, graphical 
illustration is applied to depict the evolution and trend of various stock market variables. On another 
front, the quantitative part focuses on investigating the empirical effect of stock market development 
on economic growth taking into consideration the other macroeconomic variables that may affect the 
economic growth. To carry out time series analysis, unit root tests are performed. Depending on the 
results of ADF test, the study employs the ARDL approach. Moreover, the ARDL model is preferred 
as it is suitable for small samples sizes in addition to providing unbiased estimates and statistically 
significant t-statistics in the long term (Elhassan & Braima, 2020). 
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4- Descriptive Analysis 

Figures 1 and 2 examine both the evolution of the market capitalization to GDP and the GDP growth 
rate in Egypt and that of the shares turnover ratio with the GDP growth rate respectively. The market 
capitalization ratio of the GDP reflects the economic significance of stock market in the national 
economy and therefore researchers usually use this variable and the shares turnover ratio as a proxies 
of the stock market development and the GDP growth is used as a proxy for the economic growth 
(Otaify, 2016). 

From both graphs it is obvious that: the GDP growth rate has reached one of its highest rates in Q1 
2010. This has been driven by the increase in domestic consumption and the positive contribution 
of external demand. This is in addition to tourism that has shown solid growth and the Suez Canal 
revenues that has shown some signs of slow recovery. In addition to that, the turnover ratio increased 
significantly from 5% in Q1 of 2009 to almost 12% in Q4 2011 which made the stocks more attractive 
for the foreigners to invest in Egypt as it reflects the increasing activity over the listed stocks. As a 
result, the Foreign Participation percentage from the Total Traded Securities Value increased from 
22% to 29%. (World Bank, 2010). During 2011, the GDP has suffered from a lot of fluctuations due to 
the political and economic instability prevailing during this time. Such instability took its toll on the stock 
market as well. The number of newly listed shares have declined to reach 213 by 2011 and the total 
value traded of stocks has plunged to reach EGP 148 billion also market capitalization to GDP has 
declined to reach its minimum at 41% this was partly caused due to closing the EGX around 55 days 
after the revolution. That was also reflected on the Turnover Ratio, as it reaches its highest value in 
the second quarter of 2013 that is 16.15% to be also reflected positively on the Foreign Participation 
Percentage in relation to 2012 and 2014 (Figure 1) (EGX, 2011). The market capitalization to GDP has 
increased in Q4 2016, the year in which The Economic Reform Program launched; this was was partly 
due to stability of the global economy and the new amendments to the listing rules which has led to 
increasing number of the listed companies to reach 222 companies (EGX, 2016). Then from 2017 to 
2019, the Stock Turnover ratio begins to decline, especially from Q4 2016 up till the end of 2019. The 
values of the Turnover Ratio are just around the mean of 9% of the Market Capitalization. However, 
the greatest increase in the Market Capitalization to GDP has taken place in Q1 2018, this was mainly 
triggered by the new EGX amendments and rules which had worked on motivating investors to regain 
trust in the market (EGX, 2018). The graphical illustration presented above fails to capture any clear 
pattern of relation between stock market development and economic growth
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Figure 1 GDP Growth Rate and Market Capitalization (% of GDP). (2009-2019)

Figure 2 Real GDP Growth Rate and Stock Turnover Ratio (2009-2019)

Source: Researcher's Formulation according to CBE reports and Ministry of Planning reports.

Source: Researcher's Formulation according to CBE reports and Ministry of Planning reports.
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5- Quantitative Analysis

5-1 Unit Root Test:

First, the study employs the ADF stationary test to examine the stationarity of the time series for the 
variables used and to make sure that none of them is stationary at second difference. The ADF test 
results show that Real GDP Growth Rate variable is stationary at their level. According to the ADF 
results in Table 2, as the P-value is ≤ 0.05 the null hypothesis of having a unit root (non-stationary) 
is rejected for these variables at the 1%, 5%, 10% significance levels. The table also pinpoints that 
Stock Turnover Rate (%Real GDP), Trade Openness (%Real GDP), Market Capitalization (%Real 
GDP), and M2 (%Real GDP), Primary Education Enrollment Rate, variables are all stationary at the 
first level of difference. None of the variables is stationary at the second difference which allows for the 
employment of the ARDL approach. 

5-2 ARDL Bounds Test:

Depending on the results of ADF test, the study employs the ARDL approach; the ARDL approach 
provides unbiased estimates and statistically significant t-statistics in the short term even when some 
of the regressors are endogenous (Odhiambo, 2011). The ARDL approach is applied as follows: after 
the unit roots test, the long-term and short-term models are estimated by the bounds test and error 
correction model (ECM). The decision is made depending on the F-statistic value as if it is the upper 
bound critical value or larger, the null hypothesis of having no cointegration (no long run relationship) 
is rejected. If the computed F-statistics is less than the lower bound critical value, this means that the 
null hypothesis of cointegration cannot be rejected. But in case the computed test F-statistics value 
falls within the lower and upper bound critical values, the decision will be inconclusive. 

 An ARDL bounds test is specified as follows:

Table 2:Summary for the results of ADF Test for stationarity

GRGDP = β1 PIt + β2 M2t + β3 MCAPt + β3 TRt + β4 TRD_OP t + εt

H0: β1=……… = β8   indicating that there is no cointegration
H1: β1≠………≠ β8   indicating that there is a cointegration

Where the main hypothesis is as follows:

Source: authors’ analysis based on the findings of the ADF test.
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6- Empirical Findings:

This section shows the empirical findings. The ARDL model is estimated using Restricted, Constant 
trend specification with maximum lags= 4 for both the dependent variable and the regressors where 
the model selection criteria selected is Akaike Information Criterion (AIC), while the Ordinary option is 
selected for the Coefficient Covariance matrix. 

The R-squared value for the estimated ARDL model in table (14) in the appendix is 0.944020 meaning 
that approximately 94% of the variance in real GDP growth rate is explained by the incorporated 
independent variables in the model which indicates overall goodness-of-fit for the model. Considering 
the F-bound test results in Table (3), the F-statistic is greater than the upper bound with all significance 
levels, so the null hypothesis of no cointegration is rejected which means that there is long run 
relationship between the variables at 1 % significance level; therefore, the results of the model can be 
used and the model is robust.

6-1 Short-term error correction:

The short-term results of the ARDL are depicted in Table (4) and Table (15) in the appendix. It shows 
that (i) primary education enrolment, the proxy for human capital formation, is statistically significant 
in the short-run at 0.05 significance level, hence when primary education enrolment increases by 1% 
real GDP growth rate increases by 2.206%. (ii) All other variables, including market capitalization 
and turnover ratio, are insignificant in the short-run as their p-value is greater than 0.05. These 
results support the previous findings by Bencivenga and Smith (1991), Adajaski and Biekpe (2006) 
and Naceur and Ghazouani (2007), who state that no significant relationship between stock market 
improvement and economic growth are recorded, especially in the case of developing countries. On 
the other hand, these results are in contrast to those of Elhassan and Braima (2020), who demonstrate 
that market capitalization and turnover ratio are significant in the short-run and have a negative impact 
on economic growth in Sudan.

Table 3 F-Bounds test results

Source: authors’ analysis based on the findings of the ARDL approach.
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Table 4 Short run effects of ECM test

Table 5 Long run results for the ECM Test

Source: authors’ analysis based on the findings of the ARDL approach.

Source: authors’ analysis based on the findings of the ARDL approach.

6-2 Estimation of Long Run coefficient:

Table 5 shows the long run relation between stock market development (market capitalization and 
turnover ratio) and economic growth (real GDP growth rate). The MCAP is statistically insignificant at 
0.05 level of significance meaning that the MCAP does not affect the economic growth in the long term 
as well as the short run. This is contradicting with the findings of Osaseri and Osamwonyi (2019) and 
Rezina (2017).

Also, M2 is not significant at 0.05 level of significance which clarifies that there is no relation between 
the banking sector and the economic growth neither in the short run nor in the long run. Although the 
turnover ratio in not significant in the short run, it becomes statistically significant in the long run and 
negatively related to the economic growth, so a 1% increase in the turnover ratio results in 0.37% 
decrease in economic growth. These results contradict with those of Elhassan and Braima (2020) who 
found that there is no long run relationship between the turnover and economic growth. Nevertheless, 
the reports results are consistent with that of Rezina (2017) and Ishioro (2013) who demonstrate that 
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Table 6 Ramsey RESET test results.
Table 7 Breusch-Pagan-Godfrey 
Heteroskedasticity test results

Source: authors’ analysis based on empirical findings.

Ramsey RESET test is performed to check the stability of the test with null hypothesis stating that 
there is correct specification in the model. In Table (6) the value of both t-statistic and F-statistic is 
greater than 0.05, so with 95% confidence level the null hypothesis is not rejected indicating that the 
used model is stable and correctly specified.

To check that the homoskedasticity assumption is not violated in the used model which may affect 
the results of the model, Breusch-Pagan-Godfrey Heteroskedasticity test is performed and the results 
is showed in Table (7). The results indicate that with 95% confidence level, the null hypothesis of 
homoskedasticity (equal error variances) is not rejected meaning that the results of this model can be 
used.

there is a negative relationship between the economic growth and turnover. The primary education 
appears to be significant in both the short and long run at 0.05 significance level, so a 1% increase 
in the primary education would increase the economic growth by 0.20%. Unlike the short run results, 
trade openness in the long run turns to be significant as its p-value is less than 0.05. It is apparent that 
there is a negative relationship between the trade openness and the economic growth so that a 1% 
increase in the trade openness would result in decreasing the economic growth by 0.07%.

6-3 Stability and Heteroskedasticity Tests:

Conclusion 

The aim of this study is to investigate the empirical relation between stock market development 
and economic growth in Egypt over both the short-run and long-run. This relationship is examined 
throughout the period 2009-2019 using both qualitative and quantitative analysis. The descriptive 
analysis shows that there is no obvious relationship between stock market development and the GDP 
growth rate which is a proxy for Economic Growth. While, the quantitative analysis is performed using 
ARDL model.  The main variables used in the analysis are Market capitalization to GDP and the 
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turnover ratio to proxy stock market development, growth rate of real GDP to proxy economic growth, 
the ratio of M2 to GDP to represent the banking sector, trade openness which measures the extent of 
integration with the rest of the world, and Gross Primary School Enrolment rate which proxies human 
capital formation. The findings of the model indicate that the performed model is stable and its results 
are valid and robust. The main results are as follows: a long run relationship exists between real GDP 
growth rate and stock market development (holds only for the turnover ratio), human capital formation, 
and trade openness. Both the turnover ratio and trade openness affect the economic growth negatively, 
in contrast to primary education that affects the economic growth positively. In the short run, the only 
significant variable is the primary education that has the same positive effect on economic growth as 
in the long run, while the rest of the variables are insignificant. So, the empirical findings claim that 
economic growth is not always derived from stock market indicators as market capitalization or turnover 
ratio. Briefly, the stock market development has no relationship with economic growth in Egypt in the 
short run, while in the long run it can affect the economic growth negatively. This conclusion follows 
the literature of some developing countries, including Egypt, like the results of no relationship that is 
concluded by Naceur and Ghazouani (2007) in the MENA region due to the underdeveloped financial 
systems. This result is an alarm for decision makers to try to work on removing any challenges that 
hinder the development of the stock market so as to reap its real potential benefits.
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APPENDIX

The ADF test for all the ARDL model variables:

Table 8 ADF test results for the Real GDP 
Growth Rate (Dependent Variable)

Table 9 ADF test results for the Primary 
Education

Table 10 ADF test results for the Market 
Capitalization Table 11 ADF test results for the M2.
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Table 12 ADF test results for the Trade 
Openness.

Table 13 ADF test results for the stock 
Turnover ratio.
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Table 14 ARDL model results
Table 15 Bounds test, short-run and 

long-run coefficients estimates

Estimation Results:
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Table 16 Ramsey RESET test results
Table 17 Breusch-Pagan-Godfrey 

Heteroskedasticity test results

Stability and Heteroskedasticity tests 
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Abstract

The relation between foreign direct investment (FDI) and unemployment is one of the most controversial 
relationships in economic literature as there is no consensus on this relation and it differs from one 
country to another. The aim of this paper was to examine and analyze the relation between FDI and 
unemployment in Egypt from 1990 to 2019 to examine if FDI helps in reducing the chronic unemployment 
problem or not. The paper provides qualitative analysis, which includes analysis of the trend of FDI 
and unemployment, as well as policies adopted by the Egyptian government aiming at encouraging 
FDI like enacting Capital Market Law No. 95 of 1992, Law No.3 of 1997 and Investment Law No. 
72 of 2017, GAFI was mandated to develop an investment map in cooperation with all concerned 
country’s authorities. To add up to that, the paper analyzed the policies and initiatives developed by 
the government from 1990 to 2019 to reduce unemployment.

In addition to the qualitative analysis, the paper provides quantitative analysis through using the Ordinary 
Least Squares method (OLS) for estimating the econometric model. The dependent variable in the 
model was unemployment rate and the independent variables were net FDI inflows as a percentage of 
GDP, exports as a percentage of GDP, annual growth rate of GDP and annual inflation rate measured 
by consumer price index (CPI). The main findings were that there is a positive significant relation 
between FDI and unemployment in Egypt. This might be due to the fact that FDI is directed towards 
capital-intensive industries as well as short term employment labor intensive industries. Thus, the 
paper suggested that the Government should be working to attract FDI in labor-intensive industries 
that relies on local products and expertise in sectors that do not provide only seasonal or short-term 
employment and improving the quality of labor through providing training programs that can improve 
their skills and add to their knowledge so as to increase the relative competitiveness of the domestic 
labor.

Keywords: Unemployment, FDI, Investment laws, Egypt, Labor market programs
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الـمستخلص

تعــد العالقــة بــن االســتثمار األجنبــي املباشــر والبطالــة مــن أكثــر العالقــات إثــارة للجــدل فـــي األدبيــات االقتصاديــة؛ حيــث إنــه 
ال يوجــد إجمــاع حــول طبيعــة هــذه العالقــة، وتختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى. علــى أن الهــدف الرئيــس لهــذه الدراســة هــو فحــص 
وحتليــل العالقــة بــن االســتثمار األجنبــي املباشــر والبطالــة فـــي مصــر مــن عــام 1990 إلــى عــام 2019 ملعرفة ما إذا كان االســتثمار 
األجنبي املباشــر يســاعد فـــي احلد من مشــكلة البطالة أم ال. وتقدم الورقة حتلياًل الجتاه االســتثمار األجنبي املباشــر والبطالة، 
فضــاًل عــن السياســات التــي تتبناهــا احلكومــة املصريــة، والتــي تهــدف إلــى تشــجيع االســتثمار األجنبي املباشــر مثل إصــدار قانون 
ســوق رأس املــال رقــم 95 لعــام 1992، والقانــون رقــم 3 لعــام 1997، وقانــون االســتثمار رقــم 72 لعــام 2017، وتكليــف الهيئــة العامــة 
لالســتثمار واملناطــق احلــرة بوضــع خريطــة اســتثمارية بالتعــاون مــع جميــع اجلهــات املعنيــة بالدولــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت 

هــذه الدراســة بتحليــل السياســات واملبــادرات التــي قامــت بهــا احلكومــة مــن 1990 إلــى 2019 للحــد مــن البطالــة.

 )OLS( باإلضافــة إلــى التحليــل النوعــي، توفــر الورقــة التحليــل الكمــي مــن خــالل اســتخدام طريقــة املربعــات الصغــرى العاديــة
لتقديــر النمــوذج االقتصــادي، واملتغيــر التابــع فـــي النمــوذج هــو معدل البطالة، واملتغيرات املســتقلة هي صافـــي تدفقات االســتثمار 
األجنبــي املباشــر كنســبة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، والصــادرات كنســبة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، ومعــدل النمــو الســنوي 
للنــاجت احمللــي اإلجمالــي، ومعــدل التضخــم الســنوي املقــاس بالرقــم القياســي لألســعار. وكانــت النتائــج الرئيســة أن هنــاك عالقــة 
إيجابيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن االســتثمار األجنبــي املباشــر والبطالــة فـــي مصــر. وقــد يرجــع هــذا إلــى أن االســتثمار األجنبــي 
املباشــر موجــه نحــو الصناعــات كثيفــة رأس املــال وكذلــك الصناعــات كثيفــة العمالــة علــى املدى القصيــر. بالتالي، اقترحــت الورقة 
أن تعمــل احلكومــة علــى جــذب االســتثمار األجنبــي املباشــر فـــي الصناعــات كثيفــة العمالــة التــي تعتمــد علــى املنتجــات واخلبــرات 
احملليــة فـــي القطاعــات التــي ال توفــر فقــط العمالــة املوســمية أو قصيــرة األجــل، وحتســن جــودة العمالــة مــن خــالل توفيــر برامــج 

تدريبيــة؛ بهــدف حتســن مهاراتهــم واإلضافــة إلــى معارفهــم مــن أجــل زيــادة القــدرة التنافســية للعمالــة.

الكلمات املفتاحية: البطالة - االستثمار األجنبي املباشر - قوانن االستثمار - مصر - برامج سوق العمل
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Introduction

It is well known that the four major economic policy objectives are: full employment, price stability, 
high and sustainable rate of economic growth, and keeping the balance of payments in equilibrium 
(Grahovac, Softic, 2017). However, no developing country is self-reliant to achieve the optimum level 
of many of those objectives without overseas capital. This could be attributed that developing and 
emerging countries endure many economic shortcomings and development challenges. Some of 
those critical shortcomings are the inability to reduce unemployment, low domestic saving rates and 
inefficient financial intermediaries. Thus, the domestic investment is not sufficient for the development 
process and the overseas capital in the form of foreign direct investment (FDI) is requisite to supplement 
its growth objectives. Therefore, foreign direct investments have been regarded in the last years by the 
governments of the developing countries as one of the best alternatives to fuel their economic growth, 
meet their investment needs and compensate for their shortcomings (Alalawneh and Nessa, 2020). 

Compared to other African and Middle Eastern countries, Egypt is one of the highest FDI recipients 
in Africa in 2019 with a stock of USD 126.6 billion (UNCTAD, 2020). Thus, Egypt can use FDI as an 
essential source for job creation with better wages, as well as improving the quality of goods and 
services, which might result in reducing the chronic unemployment problem. Having this high level of 
FDI in Egypt makes the relation between FDI and unemployment clearer to detect. That`s why, Egypt 
will be the developing country under study throughout this research paper. 

In an attempt to reach the aim of the paper, this research paper will be divided into five sections. The 
second section will tackle the theoretical background for the studied relation, as well as viewing the 
empirical results of this relation in a number of countries. The section that follows includes a general 
overview for the most important FDI policies and active labor market programs throughout the period 
under study, in addition to a qualitative analysis for the trend of FDI and unemployment simultaneously. 
The fourth section will analyze the proposed relation quantitatively using an econometric model, and 
then some recommendations will be suggested. The last section will summarize the main findings of 
the paper.
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1- Literature Review 

1-1 Theoretical Framework

There exist different theories and hypotheses that provide linkages between unemployment and 
certain macroeconomic variables such as inflation, output and foreign direct investment (FDI). The 
relationship between unemployment and FDI was viewed from different theoretical angels. Therefore, 
this section will be divided into two subsections: the first is to study the different theories that illustrated 
the relationship between FDI and unemployment, while the second will view the findings of different 
studies regarding the proposed relationship.  

Holte (1998) is one of the theories, which proposed that there is a negative relation between FDI and 
unemployment. He added that the government could make use of this relationship by reducing high 
unemployment rate through its choice of economic policies. (Onanuga et al, 2018).

Moreover, Keynes viewed the negative relation between FDI and unemployment. He stated that 
unemployment, which was caused by a gap between consumption and income due to a decline in total 
effective demand in time of recessions, need to be reduced by supporting investment opportunities, 
whether domestically or internationally (FDI). That is, he asserted that FDI could have a negative 
influence on unemployment (Ezzat, 2019). 

Furthermore, the insider-outsider theory argued that FDI won`t lead to employment loss, on the 
contrary, FDI can create new job opportunities besides preserving the existing ones. (Ezzat, 2019).

On the other hand, Ricardo (1821) supported the positive relation between FDI and unemployment 
through formulating jobless growth theory which states that there is a negative relationship among 
investment, output expansion and job creation because capital investment is a perfect substitute for 
labor in the economy. Thus, when FDI inflow adopts capital-intensive production techniques within its 
MNCs, this reduces the demand for labor, thus raising unemployment. 

Moreover, Pigou`s theory supported the positive correlation between FDI and unemployment but 
according to the theory the relation runs from unemployment to FDI. Pigou’s theory suggests that a high 
unemployment rate in a country can be perceived by foreign investors as a signal of macroeconomic 
disequilibrium and such countries are not seen as an appropriate host country for foreign investments 
(Onanuga et al, 2018). 

 The contradiction previously discussed among the theories regarding the direction and magnitude of 
the relation between FDI and unemployment could be explained through several channels that may be 
at work when analyzing the influence of FDI on unemployment. Some of those channels are direct and 
others are indirect, each of which could be positive or negative. FDI can increase employment directly 
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through creating new jobs in foreign affiliates and decrease it through loss of employment (Chetri et 
al, 2020). Greenfield investment is supposed to have the highest potential for employment creation 
(Jude et al, 2016). This can be attributed to expanding the overall market size, which would generate 
increased competition for the limited pool of labor resources resulting in increasing in labor demand 
and creating new jobs that did not exist before (Golejewska, 2001). 

Nevertheless, FDI doesn`t only create new job opportunities but can also lead to a decrease in 
employment. This could occur in the case of Brownfield investment such as mergers and acquisitions 
because they merely transfer responsibility for existing employees (Onanuga et al, 2018), These 
direct effects are accompanied by indirect effects, that is, influencing the labor demand of domestic 
firms, through both competition effects and productivity spillovers. These indirect effects (spillovers) 
can take many forms, for instance, it can take place through movement of trained labor from foreign 
firms to other sectors where they become more productive resulting in positive technology spillovers 
(Abouelfarag et al, 2018). 

Therefore, these channels may act in opposite directions resulting in an ambiguous net effect of FDI 
on unemployment. This net effect depends on the relative importance of the net creation of activity, 
resource endowments and development levels of the host country, the sector and industry of the 
investment, the international production strategies of MNCs, the productivity improvements and the 
spillovers to domestic firms and host country policy towards FDI (Golejewska, 2001). 

1-2 Empirical Review

The empirical literature can be divided into three broad groups. The first group concluded that FDI 
reduced unemployment in the host country, accordingly, there is negative relation between FDI and 
unemployment. The second argued that there is a positive relation between FDI and unemployment. 
The third group found no relation between FDI and unemployment.

Concerning the studies that found a negative relation between foreign direct investment and 
unemployment, Balcerzak and Zurek (2011) studied the impact of foreign direct investment on the labor 
market in Poland. The quarterly data for unemployment and FDI from 1995 to 2009 was used in the 
research paper. The Vector Autoregressive model (VAR) was employed in the study using Schwartz 
criterion to investigate the relation between FDI and unemployment. It was concluded that there is 
interdependency between FDI and unemployment and that in the short run FDI has the potential to 
reduce unemployment. 

Moreover, WIDIA et al. (2019) used cross sectional data for countries of the Association of Southeast 
Asian Nations to investigate the potential for FDI to reduce unemployment in the region. The study 
used annual data from 1975 to 2016 for the Philippines, Indonesia, Thailand, Singapore and Malaysia. 
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By employing a series of Vector Error Correction Model (VECM), it was concluded that FDI have the 
potential to reduce unemployment in the five Asian countries.

On the contrary, some studies observed a positive relationship between FDI and unemployment 
where Bayar and Sasmaz (2017) suggested that brownfield investment was the cause of a positive 
relationship between FDI and unemployment among 21 emerging economies. A Wusterland-Durbin-
Hausman’s co-integration test and Augmented Mean Group (AMG) were used to study the long run 
effect of FDI on unemployment for the period 1994-2014. Results showed an insignificant effect of FDI 
inflows on unemployment in Egypt, South Africa, Greece, Hungary, Indonesia, Chile, Qatar, Peru and 
Malaysia. While a positive effect between FDI and unemployment was incurred in Brazil, China, Czech 
Republic, India, Korea, Poland, Thailand and Turkey.

Bayar (2014) analyzed the relationship between economic growth, unemployment and foreign direct 
investment inflows in Turkey. Data from the Turkish Statistical Institute and Central Bank of the Republic 
of Turkey covering the period of 2000 to 2013 was used in auto-regression distributed lag model. The 
findings showed a positive relationship between FDI and unemployment, where a 1% increase in FDI 
inflows led to 0.46% increase in unemployment. 

On the other hand, some studies reached no relation between FDI and unemployment. Aktar and 
Ozturk (2009) used variance decomposition and impulse response function analysis using Vector 
Autoregressive model (VAR) to study the relation between foreign direct investment GDP, exports and 
unemployment in Turkey using quarterly annual data from 2000 to 2007. The results show that FDI in 
Turkey does not have the potential to reduce unemployment rate in the short run. 

Nampasa and Andrew (2017) aimed to study the relationship between FDI, domestic investment and 
unemployment in South Africa from 1970 to 2014. Quarterly data from the World Bank and African 
Reserve Bank was used. A three stages autoregressive distributive lag (ARDL) co-integration model 
was applied to analyze the time-series relationship between the variables. The results revealed a 
significant co-integration between the three variables. However, there was no significant effect of FDI 
on reducing unemployment rate in the country. 

After reviewing the literature, it is evident that there is no general consensus on the nature of the 
relation between the FDI and unemployment. The different results reached by these studies are due to 
differences in each country political, economic and social system, labor market structure and the type 
of FDI. Since unemployment is a major problem in Egypt as a developing country and FDI might be a 
potential solution to face this problem, then this paper will seek to examine the relationship between 
FDI and unemployment in Egypt using recent figures of FDI and unemployment. Therefore, the next 
two sections will be an attempt to study this relation in Egypt within the period from 1990 to 2019.
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2- Unemployment and FDI in Egypt (1990-2020)

The past thirty years within the history of Egypt witnessed three main turning points in the Egyptian 
economy, in which unemployment rate and FDI had some fluctuations. The first turning point was the 
Economic Reform and Structural Adjustment Program in 1990. After about eleven years, Egypt has 
some serious political and economic disturbances due to the 25th January Revolution and in 2016, 
another economic reform program was held by the government in the form of “Egypt Vision 2030”. 
Therefore, this section will be divided into three subsections. The first subsection is to present the 
evolution of FDI policies, followed by the second subsection, which will tackle different Active Labor 
Market Programs (ALMPs). Then, the third subsection that will analyze the trend of FDI net inflows 
and unemployment rate.

2-1 Foreign Direct Investment Policies in Egypt (1990-2020)

With the wide spread of globalization and the diminishing number of closed economies, foreign direct 
investment (FDI) became of a great concern to every country especially for developing countries. Thus, 
it is crucial for Egypt to seek higher FDI due to its ability to compensate for its declining national saving 
rate especially during the last decade (Mahboub, 1998). That`s why, since the Egyptian Government 
launched the economic reform program in the 1990s, it has been initiating several laws and policies to 
regulate FDI in Egypt as a host country in the period from 1990 to 2020.

In the 1990s, Egypt aimed at attracting more FDI through the improvement of its legal and institutional 
environment (UNCTAD, 1999). Few important laws were enacted during this decade such as Capital 
Market Law No. 95 of 1992, Law No.3 of 1997 and Investment Law No.8 of 1997(Soliman & Youssef, 
2020). The Investment Law No.8 of 1997 was considered one of the key laws in the 1990s filling the 
gaps in the Companies Law No.159 of 1981. It regulated the ownership of real estate by foreigners 
through allowing complete foreign ownership of the Egyptian state; however, the approval was required 
for all foreign companies but it did not require a specific restriction on the Egyptian’s equity share. 
In addition, it granted custom exemptions such as a unified rate of 5% on the value of machines, 
equipment and instruments imported (UNCTAD, 1998). 

On the other hand, since 2001, FDI has faced some challenges in Egypt because of bureaucracy that 
caused delays for startups as well as existing investments resulting in a decline in FDI. That`s why, in 
2001, the Egyptian government started reorganizing the GAFI (Stone, 2006). 

After the financial crisis in 2008, the Egyptian authorities found a persisting need for recovering 
investors’ trust in the Egyptian economy. Accordingly, Egypt has signed 113 bilateral investment 
treaties by 2013. Furthermore, some substantial amendments were enacted in 2015 to the Investment 
Law of 1997. (OECD, 2021). 

123



Volume1 ( January 2022)- Issue 1

In an attempt to overcome the deficiencies of Investment Law of 1997 and its amendments, lining 
with the implementation of the economic reform in 2016, the GAFI and Ministry of Investment and 
International Cooperation (MIIC) issued the Investment Law No. 72 of 2017 replacing law No.8 of 1997. 
In order to enhance the overall investment environment, the law worked on merging the scattered laws 
and regulations under legislation (OECD, 2021). The economic reforms implemented in 2016 and 
Investment law of 2017 were able to stabilize macroeconomic and political conditions. 

An Investor Service Centre was established by the GAFI to be more responsive to investors’ needs. 
In an attempt to facilitate the access and registrations for land, GAFI was mandated to develop an 
investment map in cooperation with all concerned country’s authorities (OECD, 2020). In 2018, the 
first phase of the initiative was launched followed by the second in 2019 encompassing 2,000 new 
projects (COMESA, 2021).

The Collateral Registry Law No.115 of 2015 facilitated the utilization of movable assets as collaterals 
by investors as well as establishing electronic collateral registry (OECD, 2021).  In the same year, the 
Law of Restructuring, Preventive Reconciliation and Bankruptcy in Egypt has been enacted (OECD, 
2021). Since the enactment of these laws, Egypt's rank in the World Bank resolving insolvency index 
has increased from 115 to 104 (OECD, 2021).

In 2020 despite the COVID-19 negative effects on Egypt’s external finances, GDP growth and 
fiscal performance, the reforms in all spectrums have enabled Egypt with a degree of flexibility to 
overcome this shock. In this essence, the Government has enacted 2020 Custom Law, which targeted 
the promotion of FDI to ease the international trade procedures in the country as well as enhancing 
the single window system electronic payments. As a result of these improvements in the legislative 
environment since 2016 Egypt's rank has been raised six ranks in the World Bank’s Doing Business 
2020 to stand at 114 out of 190 countries (Amcham Egypt, 2021).

2-2 Active Labor Market Programs (ALMPs) in Egypt (1990-2020)

Unemployment in Egypt has been a major problem that all governments have tried to control and solve 
due to its negative impact on the economy. That`s why, reducing unemployment, especially among 
young age groups (15-29) where unemployment is concentrated has been a major priority in nearly 
all governments` agendas especially the developing ones (Barsoum, 2016). Thus, this section will 
highlight the most important ALMPs from 1990 to 2020.

The starting point of the period under study is 1990 at which the government decided to adopt the 
Economic Reform and Structural Adjustment Program (ERSAP) in cooperation with the International 
Monetary Fund and the World Bank to solve the major macroeconomic imbalances, reduce inflation and 
combat aggregate demand. According to the ERSAP, it was obligatory that the Government decreases 
employment in the public sector, which was considered the main employer. Thus, several structural 
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reforms were implemented such as downsizing government spending, implementing privatization, 
laying out workers and decreasing government’s role in the economy, which in turn contributed to 
increasing unemployment during the 1990s (Amer, 2012). 

Thus, in order to mitigate the increasing unemployment in 1990s, the Social Fund for development (SFD) 
was established in 1991 with some objectives. The main objectives were reducing unemployment, 
setting development strategy for small and medium enterprise (SMEs) sector and creating new jobs 
through supporting entrepreneurship. The focus of the Egyptian government during this decade was 
supporting self-employment and skill development programs. As a result, an important initiative was 
introduced in 1994, which is Mubarak kohl initiative (Amer, 2012).

   The beginning of the 2000s was marked by the formulation of the National Youth Employment 
Strategy (NYES) in July 2001 under the supervision of the prime minister’s cabinet at that time. It was 
an ambitious attempt toward establishing a strategy for youth employment with a total cost of 5 billion 
dollars.. (Amer, 2012)

Then, the National Training Fund was established in 2003 with the aim of creating, funding, developing 
and enhancing training programs in Egypt. It was funded from the government, donations and cutting 
1% of enterprises profits (Amer, 2012)

After 2011 and the 25th January Revolution, the unemployment rate increased significantly to be 
11.85% in 2012. Thus, there were comprehensive projects that combined different types of active labor 
market polices such as skills development, employment services and entrepreneurship promotion. For 
instance, between 2011 and 2014, the Neqdar Nesharek project, which means “we can participate” in 
Arabic, was initiated with the assistance of the Population Council and International Labor Organization 
(ILO) in thirty rural villages where young women are especially vulnerable to economic marginalization. 
(Population Council, 2014)

From 2011 to 2020, the ILO with the support of the Global Affairs Canada (GAC) established ILO’s 
Decent Jobs for Egypt’s Young People (DJEP) project. The project aimed to create decent work 
opportunities for young men and women in the Egyptian Governorates of Minya, Port-Said, Red 
Sea and Luxor. The project was held in two phases. Nevertheless, this program aimed to improving 
governorates within four approaches of sustainable development: green jobs, social economy, gender 
equality and inclusion of persons with disabilities. (ILO, 2021)

Moreover, large public works programs were initiated after 2011 such as the Emergency Labour 
Intensive Investment Project and the Emergency Employment Investment. In 2015, the Emergency 
Labour Intensive Investment Project (ELIIP) was initiated by the World Bank in Egypt. The objectives 
of ELIIP for Egypt are creating short-term employment opportunities for the unemployed who are 
unskilled and semi-skilled workers, as well as providing access to basic infrastructure services to the 
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targeted population in poor areas. (World Bank Group, 2015). 

In 2016, the sustainable development plan in Egypt “Egypt Vision 2030” aimed to achieve some 
active labor market policies in its economic, educational and cultural sections. Those polices work in 
harmony to reach a targeted unemployment rate of 5 per cent in 2030. This could be achieved through 
increasing vocational training opportunities and creating decent and productive  job opportunities in 
the non-traditional industry and culture sectors (ILO, 2017)

In 2019 and 2020, the corona virus had affected the Egyptian labor market significantly. The pandemic 
caused a sharp decline in the exports, imports, tourism and almost all the economic sectors activities 
all over the country. Accordingly, companies, factories and small enterprises had to lay off workers 
or cut wages to be able to continue operating throughout this crisis. Thus, the government had to 
stimulate the economy and employment through adopting active fiscal and monetary policies. That`s 
why, the Central Bank launched an initiative in March 2020 to postpone the repayment of the loan 
installments and credit card dues for 6 month in order to mitigate the effects of the corona virus on the 
Labor force and prevent the default of some enterprises (The Egyptian Center for Economic Studies, 
2020).

2-3 Trend of FDI and Unemployment Rate in Egypt (1990-2020)

It is observed from the previous two sections that there is much attention directed towards increasing 
FDI and reducing unemployment rate in Egypt from 1990-2020, but were changes in FDI associated 
with changes in unemployment rate? In an attempt to answer this question, the trend of FDI net inflows 
and unemployment rate will be analyzed simultaneously in Egypt from 1990 to 2019 as shown in figure 
(1):

Figure (1): FDI net inflows and Unemployment rate in Egypt (1990-2019)

Source: prepared by the researcher based on the World Bank Data
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It can be noticed that from 1990 to 2019, the level of FDI and unemployment were highly fluctuating. 
From year 1990 to 2003, level of FDI net inflows were slightly fluctuating, while the unemployment rate 
had some fluctuations as well as maintaining a high value. That is, after increasing dramatically from 
5.6% in 1990 to 9.38%, it ranged from above 8.3% to 11% for the rest of the period. On the other hand, 
the level of FDI net inflows was relatively small and had a constant trend. It is also found that although 
Egypt was the largest recipient of FDI in North Africa from 1995 to 2000 (Saleh, 2015), the level of 
inflows was very small whether compared to the inflows of other developing countries, or to the rest 
of the time series. The level of FDI inflow decreased to a minimum of 237.4 million USD in year 2003. 

Moreover, FDI net inflows were low from the 1980s till 1993 as there were some persistent 
macroeconomic problems that Egypt faced as a result agreements with the World Bank and the IMF 
were signed in 1990s, which included reform programs that aimed at liberalizing and privatizing the 
economy, which in turn, encouraged FDI inflows (Aboel Farag, Abed, 2018). However, unemployment 
rate was slightly fluctuating with high values (Haq, Zaki, 2015) for two main reasons. First, it was 
affected by privatization policies enacted before the 1990s reform programs, which resulted in an over-
employed and inefficient public sector whose wage burden constituted a huge share of the government 
expenditure (Said, 2015). The second reason is the inability of economic policies to achieve high labor 
intensive growth as capital accumulation was the main driving force for production in this period (Haq, 
Zaki, 2015). 

 In addition, the Egyptian economy in 1998 faced external shocks such as the reduction in oil prices, the 
famous incident of Luxor in 1997, 1997-1998 East Asian economic crises, the attack of 11 September 
in 2001, and the war of Iraq (Masry 2015). There were also internal events including the pressure on 
the balance of payments current account due to external factors, devaluation of the Egyptian pound in 
2001, growth rate decline, and increase in the inflation rate. These political and economic conditions 
affected the investment environment, and decreased the attractiveness of the Egyptian economy to 
FDI inflows throughout this period. These reasons were associated with the incomplete reforms in the 
labor and financial markets based on the agreement between Egypt and the EU that was signed in 
2001 ,which also contributed in the rising unemployment in the early 2000s (Aboel Farag and Abed, 
2018).

After 2003, FDI net inflows increased to USD 1.253 billion in 2004, and reached its peak in 2007 
at USD 11.2781 billion, while the unemployment rate was almost stable from 2003 to 2005. Then, 
it started to decrease until it reached 8.52% in 2008, and 8.76% in 2010. This increase in FDI and 
decrease in unemployment rates could be justified by the appointment of the new cabinet in 2004 and 
the subsequent improvement in investment climate, which increased the attractiveness of Egypt for 
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investment (Aboel Farag and Abed, 2018), whether domestic or foreign. Another reason is the public 
enterprises acquisition, privatization, and merges in this period. (Masry 2015). In addition, GDP growth 
was higher and was more job-rich as 2.5 million job opportunities were newly created between 2005 
and 2007 (World Bank). 

In the period after 2007, the level of FDI started to decrease drastically. Obviously, because of the 
global market crisis in 2008, and its effect on the global economy (Aboel Farag and Abed, 2018), FDI 
declined to 6.711 billion USD, however, this was not yet reflected on unemployment as it was still 
declining until it reached 8.76% in 2010. This might be the impact of continuous reforms, in addition 
that the growth in Egypt at this time was mainly labor-intensive in the fields of agriculture, services, 
and construction (World Bank). 

Due to the political and security challenges that was specifically brought by the 25th of January 
Revolution in 2011, the FDI inflow reached its minimum value within the whole time series with a value 
of USD -482.7 million, and the unemployment rate highly increased by about 3% from 8.76% in 2010 
to 11.58% in 2011. FDI redeemed to a positive value again in 2012 at USD 2.797 billion due to the 
support of Qatar (Masry, 2015). However, unemployment rate was still rising until it reached 13.15% 
in 2013 and 13.05% in 2017, this was because it was also highly affected by the political instability 
and the consequences of the revolution on the economy. Thus, the labor market did not manage to 
recover as fast as FDI from the recession prevailed in the goods market as well as the deterioration of 
the tourism sector (Said, 2015).

The FDI inflows was then increasing and reached USD 8.106 billion in 2016, and was ranked as the 
fourth African country attracting FDI in this year. Moreover, unemployment rate started to decrease in 
year 2016. This is due to the relative recovery of the Egyptian economy after the political instability in 
2011. This recovery could be attributed to the new investment law amendments conducted in 2015 
that aimed at encouraging foreign investments through introducing a number of policies including 
tax and nontax incentives, subsidizing training programs for employees, allocating lands at reduced 
prices, facilitating market exit processes, authorization of the GAFI. In addition to the transformation to 
a floating exchange rate regime (Ali, 2016). 

In 2017 and 2018, the FDI inflows decreased due to the decrease in the global FDI inflows and in 
2019. Unemployment rate continued to decrease along the last three years as it reached 9.7% in 
2019.  The increase in FDI inflow and decrease in unemployment rate was due to some economic 
reforms that have improved macroeconomic stability and strengthened investor confidence (Ministry 
of Planning, Monitoring and Administrative Reform). 
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3- Data and Methodology

3-1 Model Specification

This paper aims to study the relation between FDI and unemployment rate in Egypt in the period 
from 1990 to 2019 to include the effect of two economic reform programs: the Economic Reform and 
Structural Adjustment Program and Egypt Vision 2030. Thus, if a relation is to be found between FDI and 
unemployment, it`ll act as a powerful policy tool to reach the aim of such economic reforms regarding 
reducing unemployment. However, the period under study will cover up until 2019. Therefore, in an 
attempt to estimate this relation, this section will estimate an econometric model using the Ordinary 
Least Squares method (OLS). The general form of the model that to be estimated is

Accordingly, this study will consider unemployment rate as the dependent variable. Then, it will be 
explained through the OLS model by four control variables: net FDI inflows as a percentage of GDP, 
exports as a percentage of GDP, growth rate of GDP and inflation rate measured by CPI. Annual Data 
were collected about the four independent variables and the dependent variable from the World Bank 
from 1990 to 2019. Nevertheless, to proceed with the analysis, there are number of assumptions that 
need to be satisfied in order to guarantee the adequacy of the model and the reliability of its results. 
They are some assumptions to be satisfied in order for the estimated parameters of the model to be 
BLUE “the Best Linear Unbiased Estimator”.

The assumptions requires that the regression is linear in parameters but not necessarily in variables 
and the values of the regressors and the dependent variable to be independent of the error term. In 
addition, the error terms must be independent and identically distributed with mean zero and constant 
variance. The number of observations must be greater than the number of parameters to be estimated. 
There must be variation in the independent variables. After the model is estimated, those assumptions 
will be tested in order to affirm the reliability of the estimated parameters.
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3-2 Empirical Results

Based on the World Bank data, the relation between FDI and unemployment will be empirically 
investigated by estimating the slope parameters of the model using OLS method depending on the 
E-views statistical package. Nevertheless, in order to be able to model the data by a simple algebraic 
model, one assumption must be satisfied, which is stationarity. Therefore, the unit root test was 
performed to detect the stationarity of each variable. Based on the results of the test shown in table 
(1), all the variables are stationary at their levels at 5% significance levels, which in turn allows the 
estimation of the model. 

Since all the variables were found to be stationary, the model presented in equation (1) was estimated. 
The empirical results as shown in table (2) implied that the fitted regression equation over the period 
(1990-2019) is:

The estimated model suggests that a 1% increase in FDI will lead to 0.5078% increase in the 
unemployment rate holding other variables constant and is significant at 1% significance level. On the 
other hand, both exports and GDP growth had negative significant effects on the unemployment rate at 
1% significance level. Thus, a 1% increase in exports will lead to 0.1475% decrease in unemployment 
rate holding other explanatory variables constant. In addition, if GDP growth increased by 1%, it will 
cause a decrease in the unemployment rate by 0.9286% controlling for other variables. Nevertheless, 
the estimated coefficient for the inflation rate is insignificant at all significance levels. Nevertheless, 
based on the p-value of the F-statistic, the overall estimated model is statistically significant at 5% 
significance level. Moreover, the fitness of the regression model could be measured depending on the 
value of the R-squared. Based on the results, the R-squared implied that about 63.4% of the variation 
in the unemployment rate is explained by the variation in the FDI, exports and GDP growth rate. 

From equation (1), it`s observed that the model is linear in parameters. In addition that the number of 
observations, which is 30, is greater than the number of parameters, which is 5. However, to insure 
that the rest of the OLS regression assumptions are satisfied for this study, some diagnostic tests will 
be implemented including the normality test, heteroskedasticity test and serial correlation test. The 
results of the normality test shown in table (3) prevailed that the residuals are normally distributed with 
mean zero at 5% significance level. In addition, the disturbance terms are assumed be homoscedastic, 
that is, they have constant variances. Therefore, the Breusch-Pagan-Godfrey test was used and the 
results of the test viewed in table (4) insures that the error terms are homoscedastic at 5% significance 
level. Therefore, it can be concluded from table (3) and (4) that the error terms are normally distributed 
with mean zero and constant variances.
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Moreover, residuals are assumed to be independent from each other as well as from the explanatory 
variables and the dependent variable. Using the famous Durbin-Watson statistic table, it was found 
that based on 4 explanatory variables and 30 observations, the reported Durbin-Watson statistic falls 
in the region of no decision of autocorrelation, that is d_l=1.143<1.362< d_u=1.739. The region of 
no decision of autocorrelation does not mean there is no autocorrelation. Hence, as a next step, it is 
necessary to perform a more general test, which is the BreuschGodfrey test for serial correlation (LM 
test) in the residuals. The test result reported in table (5) and showed that there is no serial correlation 
at 5% significance level. Therefore, based on the results of the regression and the diagnostic tests, 
the assumptions of the OLS regression are satisfied so it can be concluded that the estimated model 
is adequate and reliable. Nevertheless, if the model results are reliable, then how can the estimated 
relation between unemployment rate and each of the explanatory variables be explained in light of the 
Egyptian economy? 

The model showed that there is a positive significant correlation between unemployment and FDI. This 
could be attributed that the largest proportion of FDI in Egypt was directed to the petroleum sector 
ranging between 53.2% to 74.1% during the period from 2011 to 2019 (Central bank of Egypt, different 
issues). The energy sector is traditionally one of the most capital-intensive sectors, meaning that it 
requires a lot of capital compared to the amount of labor it employs. Moreover, when FDI is directed 
to some labor-intensive sectors, it does not have the expected positive impact on the labor market. 
For instance, although construction and real estate are labor-intensive, they only provide short-term 
employment and any boost in employment driven by construction might be short-lived and prove 
unsustainable (The Tahrir Institute for Middle East Policy, 2017). Thus, FDI is associated with higher 
levels of unemployment rate because it creates only a minimal impact on employment, which fails to 
absorb the continuous increase in the labor force. This supports the jobless growth theory proposed 
by Ricardo.

 In addition, according to the model results, there exists a negative significant relation between exports 
and unemployment rate. This is due to the fact that an increase in exports causes an increase in the 
demand of domestic goods, resulting in increasing the demand for labor, thus reducing unemployment. 
Moreover, it was estimated that the relation between GDP growth and unemployment rate is a significant 
negative relation, which is consistent with “Okun’s Law”. The Law states that in the long run there is 
negative relation between output growth and unemployment. Thus, Okun`s Law is applicable in the 
Egyptian economy as increased output growth leads to the creation of new jobs (Elshamy, 2013). 
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On the other hand, the estimated model prevailed that there is insignificant relation between 
unemployment rate and inflation rate. The results are consistent with Lucas critique, which implies 
that raising inflation rate would fail to reduce unemployment rate if it solely depended on historical data 
and did not take into consideration that workers adjust their expectation to changes in inflation (Touny, 
2013). Thus, this insignificant relation can be attributed that inflation expectations plays a significant 
role in the Egyptian workers labor supply decisions, which in turn prevents inflation rates from affecting 
unemployment rates. This proves the non-applicability the negative relation proposed by Philips curve 
in Egypt in the period under study.  

4- Policy Recommendations

Policy makers have always searched for reliable channels to deflate unemployment rate. Thus, relying 
on the findings of this research paper, some policy recommendations will be suggested to benefit from 
the relation between unemployment and other control variables as following:

• In order for Egypt to use the increasing FDI to create jobs and reduce unemployment rate, 
given the fact that it is a labor-abundant developing country, it should be working to attract FDI 
in labor-intensive industries that relies on local products and expertise in sectors that do not 
provide only seasonal or short-term employment. This will allow Egypt to boost employment 
and ensure that some of the new cash reaches local businesses and workers. 

• Improving the quality of labor through providing training programs that can improve their skills 
and add to their knowledge so as to increase the relative competitiveness of the domestic 
labor and accordingly, increase the foreign demand on them by the MNCs. 

• Sustaining the growth of GDP through keeping on the structural economic reform program 
“Egypt Vision 2030” given that expanding production will help hiring more domestic labor. 

• The insignificant relation between unemployment rate and inflation rate can help the CBE 
in its attempt to reduce the inflation rate, because this insignificant relation mitigates the 
negative employment impact resulting from reducing unemployment.

• Providing incentives that can increase the demand on the Egyptian exports such as the 
reduction of tariffs. Nevertheless, the potential of increasing exports depends not only on 
decreasing trade barriers, but also on many other factors such as the production capacity, the 
elasticity of the trading partners` demand and the quality of the domestically produced goods 
compared to their foreign substitutes. Thus, policy makers should provide export incentives 
while taking into account these other factors. 
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Conclusion

This research paper aimed to analyze the relationship between FDI and unemployment rate in Egypt 
during the period (1990-2019). Before analyzing the two variables simultaneously, there was a glance 
about some of the policies and programs that the Egyptian government has adopted during the period 
under study for the sake of increasing FDI and decreasing unemployment.

The proposed model was estimated using Ordinary Least Squares method. It was found that there 
is positive significant relation between FDI and unemployment supporting the Jobless Growth theory 
because FDI in Egypt was mostly capital intensive. Moreover, FDI in labor-intensive sectors provided 
only short term employment. On the other hand, there is significant negative relation between 
unemployment rate and GDP growth rate as well as between unemployment rate and exports while the 
relation between unemployment rate and inflation rate was insignificant implying the non-applicability 
of Philips curve in Egypt in the period under study. 

That is why, based on the study findings, it was recommended to direct FDI towards labor intensive 
as well as long run employment industries. In addition to improving the quality of domestic labor in 
an attempt to increase their demand by MNCs in Egypt. Moreover, the government should provide 
some incentives so as to increase exports. In addition to keeping the structural reforms on track in 
order to achieve sustainable GDP growth. Since there is insignificant relation between inflation rate 
and unemployment rate, this will avail the opportunity to reduce the inflation rate with less damaging 
effects on the labor market. Nevertheless, there is a question that arises: will Egypt succeed to turn the 
relation between FDI and unemployment into a negative relation? Or there always be an employment 
sacrifice in order to increase the level of FDI in Egypt 
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