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   3201يناير 
  

 )“املختربات املعيشية”عمل ج وآلياتامنه( “احلوار واملشاركة اجملتمعية”عمل  ج وآلياتااستخدام منه
 يف ختطيط وتنفيذ مشروعات رائدة يف إطار مشروع قومي كبري لنهضة مصر الشاملة

  

يناير  25ر واھتمام شباب ثورة فكتوجيه المساھمة في  دورھا في بأھمية الدولة للتنمية اإلداريةإيماناً من وزارة 
وتوعيتھم بأن نجاح ثورتھم سيتحقق بتضافر وتعاون وإصرار كل المصريين على بناء وتعمير وتنمية األماكن اإلقليمية 
خارج الدلتا ووادي النيل، حيث أن التنمية المستدامة من خالل إقامة مشروعات استثمارية عمالقة وكثيفة العمالة بھذه 

، ھو السبيل العملي الوحيد إليجاد أعداد كبيرة من )وعلى رأسھا إقليم سيناء وقناة السويس(ليمية الجديدة األماكن اإلق
فرص العمل المناسبة بدخول جيدة، ويصاحب فرص العمل توافر فرص للسكن الالئق في بيئة عمرانية واجتماعية 

ألمر الذي سيمكنھم من تحقيق آمالھم في المعيشة أفضل، وتوافر خدمات تعليمية وصحية واجتماعية وترفيھية راقية، ا
  .الكريمة، والوصول إلى العدالة االجتماعية التي ينادون بھا والتي من أجلھا قامت ثورتھم

  

/ نموذجيةتنفيذ مشروعات لفي دراسة وإعداد مقترح  ئھاخبرامن خالل عدد من  وزارة الدولة للتنمية اإلداريةساھمت 
يلتف حوله المصريون ويبعث  "للنھضة الشاملة بمصرمشروع قومي كبير "في إطار  ن جديدةمد 4 – 3إلنشاء  رائدة

بالمناطق اإلقليمية الجديدة ذات األولوية التي تصلح إلقامة ھذه المدن  أماكن يتم تحديد، على أن األمل في نفوسھم
 يمتلك فيھا الموطنونوانية واالجتماعية، وتتوافر بھا بيئة أفضل من الناحية العمر مشروعات استثمارية كثيفة العمالة

  :تشمل على األقاليم التنموية اآلتية ، والتي أثبتت الدراسات أنھاالمسكن واألرض مقابل اإلنتاج
   الساحل الشمالي الغربي •
   توشكي/ الوادي الجديد/ الصعيدمحافظات  •

  سيناء ومنطقة قناة السويس  •
   حاليب وشالتين/ ساحل البحر األحمر •

  

آمال وطموحات كافة تلقى  ھاأنمن التأكد على مان نجاح ھذه المشروعات وتحقيق النتائج المرجوة منھا، البد ولض
صانعي القرار، الجھات الحكومية المعنية بالتخطيط اإلقليمي، جھات البحث ( ھاالمشاركة في تنفيذالمعنية بھا واألطراف 

المجتمع المدني المعنية باألنشطة االقتصادية واالستثمارية،  العلمي والجامعات، السياسيين، المستثمرين، مؤسسات
المستفيدين، وبخاصة الكوادر المھنية والفنية / السكان األصليين المتواجدين بالمناطق الجديدة، المستخدمين النھائيين

اكن الجديدة، مؤسسات المتخصصة والعمالة المطلوب اجتذابھما من فئات الشباب، لالنتقال والعمل واالستقرار بھذه األم
  .)المجتمع المدني المعنية باألنشطة الخيرية والتنمية المجتمعية

  

عمل بالتالية، أشھر العشر  عبرو 2011بداية من مارس  وزارة الدولة للتنمية اإلداريةقام خبراء فقد وفي ھذا اإلطار، 
العلماء القيادات وتم خاللھا لقاء السادة  التعاون والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء،ب، لقاء واجتماع 50أكثر من 
باإلضافة  المعنيين باألمر،والمؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية الجھات والھيئات بالوزارات، ووالخبراء 

، والجمعيات )والتجارية الزراعية والصناعية والسياحية(إلى مؤسسات المجتمع المدني المعنية باألنشطة االستثمارية 
تبادل اآلراء حول إقامة ھذه ذلك لعدد من المستثمرين، ولقاء ھلية المعنية بالخدمات والتنمية المجتمعية، باإلضافة إلى األ

   .الرائدة/ النموذجيةالمشروعات 
  

تھدف إلى تنفيذ  "مختبرات معيشية"ثالثة قامت وزارة الدولة للتنمية اإلدارية بإعداد تصور متكامل لإضافة إلى ما سبق، 
بين وحدة  2011 - 2010تم تنسيقھا خالل شروعات تنموية في مجاالت الزراعة والتربية والتعليم والتجارة الداخلية، م

مركز التعلم ، وكليات الھندسة والزراعة بجامعة القاھرةمع تنمية استخدام التكنولوجيا بوزارة الدولة للتنمية اإلدارية 
مؤسسات بھولندا، باإلضافة إلى العديد من ال  Wageningen University وجامعةبجامعة المنصورة، اإللكتروني 

خدمات تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت، الخدمات المصرفية والدفع اإللكتروني، وتعمل بمجاالت التي محلية العالمية وال
   :اتوزار وبالتعاون مع

  

  الصناعة والتجارة الخارجية • لتربية والتعليما• الزراعة•
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المختبرات "عضوية عن ھذه بثالث مقاعد  2011في أبريل فازت مصر سبحانه وتعالى وتوفيق منه، وبفضل هللا 
   .”European Network of Living Labs “ENoLLبمؤسسة الثالثة " المعيشية

يتطلب رعاية علمية ومجتمعية، كما أنه يتطلب  "للنھضة الشاملة بمصرالمشروع القومي الكبير "نجاح حيث أن و
الحوار الخاص في والتأكيد على مشاركتھم  شباب مصر من الفئات والطبقات المختلفةله بين ترويج الوبه توعية ال

 وذلك، بالعملية التخطيطية والتنموية ومساھمتھم الفعلية في صنع واتخاذ القرار وإبداع وتصميم الحلول ونماذج األعمال
تقوم حالياً بعمل بروتوكوالت فإن وزارة الدولة للتنمية اإلدارية ك ، لذل"المختبرات المعيشية"منھجية وآليات بإتباع 

للتعاون في تنفيذ ومتابعة  "الجمعيات األھلية"/ "مؤسسات المجتمع المدني"، و"لجامعات المصريةا"للتعاون مع 
  :لدعم اآلتيالتابعة لھا من خالل تقديم ا "الرائدة/ نموذجيةالمشروعات ال"و "المختبرات المعيشية"العمل بھذه 

ً تبني ھذه المبادرة مجتمعي )1 كل من بجديدة لمدينة رائد / نموذجيفي شكل تصميم وتنفيذ مشروع  ا ورعايتھا علميا
 ."المختبرات المعيشية"منھجية وآليات ، وذلك بإتباع المناطق اإلقليمية السابق ذكرھا أعاله

 

الجامعات / الكلياتس والسادة الطالب من من السادة األساتذة أعضاء ھيئة التدري" مجموعات عمل"تشكيل  )2
ھذه بكافة أعمال التنسيق والتواصل بين جميع األطراف المعنية بتنفيذ وإنجاح المختلفة، تقوم بالمحافظات 

على أرض الواقع، بھدف التأكيد على التعاون والمشاركة البناءة بين جميع الفئات " الرائدة/ النموذجية اتالمشروع"
مجموعات "تقوم بتنسيق العمل بين المحافظات المختلفة، و "رئيسية عمل ةمجموع"( اح المشروعالمؤثرة في إنج

  .)على مستوى كل محافظة" عمل فرعية
 

األربعة  الرائدة/ النموذجيةاستضافة وتنفيذ ورش العمل والندوات العلمية الالزمة لمناقشة تفاصيل المشروعات  )3
وشباب المجتمعات المحيطة " الجامعات المصرية"اب من طالب وخريجي والتوعية والترويج لھا بين جموع الشب

 ."مؤسسات المجتمع المدني"بھا، بالتعاون والتنسيق مع 
 

لترويج الفكرة وجذب اھتمام المصريين بالخارج والداخل، و إثارة االھتمام الكبير بثروات  ةعالمي اتعمل مؤتمر )4
ركيز على منطقة قناة السويس، التي ال يزيد استغاللھا اآلن أكثر من مصر الطبيعية ومواردھا وإمكانياتھا، مع الت

   .اللوجستيةأنھا ممر مائي، والطفرة التي يمكن أن يحققھا إنشاء مركز عالمي للتجارة والخدمات 
 

من الوزارات، الھيئات والجھات أعضاء " مجموعات العمل الفرعية"و" الرئيسية العمل ةمجموع" تدعوأن  )5
تنفيذ تخطيط وومؤسسات المجتمع المدني المعنيين بوالمؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية  الحكومية،
المشروعات ھذه ما يخص ، للتنسيق والتعاون في"للنھضة الشاملة بمصرالمشروع القومي الكبير "وإنجاح 
   .الرائدة/ النموذجية

 

في مجاالت الزراعة والتربية والتعليم والتجارة  "Living Labs"تم االستفادة من الثالثة مختبرات معيشية تأن  )6
وتوجيه العمل بھا لتنفيذ ، ENoLL" الشبكة األوروبية للمختبرات المعيشية"الفائزة بعضوية مؤسسة  ،الداخلية

في إطار تصور التي يتم تنفيذھا ) أو األربعة(الثالثة  الرائدة/ النموذجيةمشروعات تنموية كجزء من المشروعات 
 .روع القومي الكبيرالمش

 

ة تكنولوجيالتطبيقات الدوات واألقائمة على تيسير ونشر استخدام مختبرات معيشية جديدة تحديد وتفعيل العمل على  )7
تسھم في رفع كفاءة وتحسين بصورة تتناسب مع متطلبات واحتياجات وإمكانيات المستخدمين النھائيين والتي 

 ةاالجتماعيتحسين مستوى الحياة و يةاالقتصادالحالة تطوير في  يةالقطاعات والموضوعات ذات األولوخدمات 
مثال تقديم (المتخصصة  النائية والمحرومة من الخدماتالعمرانية الجديدة واألماكن بالمناطق للمواطنين المتواجدين 

كتروني من البعد توفير الخدمات اإللكترونية والدفع اإللعن بعد، المتخصصة الخدمات الطبية واالستشارات الطبية 
أبحاث بصورة مبسطة يسھل على األفراد وأصحاب المنشآت متناھية الصغر والصغيرة والمتوسطة استخدامھا، 
  .)الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تحلية مياه البحار واالستفادة من المياه الجوفية ومياه السيول واألمطار، الخ




