ALEXANDRIA DIALOGUES
Egypt in 2050

Chairpersons’ Summary

Foreword
The Bibliotheca Alexandrina (BA) and the United Nations (UN) in Egypt partnered to set up a series
of interactive engagements on the future of Egypt, using the latest foresight techniques developed
by global corporations and academia. The first six rounds of the Alexandria Dialogues offered
opportunities to a broad spectrum of opinion and decision-makers to exchange ideas, perspectives,
and points of view on a sustainable future for the country.
The Alexandria Dialogues cast their glance towards 2050 to build scenarios, and to examine
future socio-economic challenges. Strategic foresight is rapidly emerging as an essential addition
to conventional strategic thinking. It takes uncertainty, unpredictability, and interdependency as
given and explores alternative futures, identifies emerging strategic opportunities and risks in
different scenarios, test the resilience of existing strategies under different scenarios, and prototypes
integrated and innovative policy responses. Foresight allows policy-makers to stress test their
thinking against hidden biases, different assumptions and different scenarios of the future. By doing
so, strategic foresight helps leaders make better decisions—decisions which, in turn, help them
retain the initiative and manage the future.
The meetings were conducted under strict rules of non-attribution (i.e. the Chatham House Rules).
This Chairpersons’ Summary, under the auspices of Prof. Mostafa El Feki, Director of Bibliotheca
Alexandrina; and Mr. Richard Dictus, United Nations Resident Coordinator to the Arab Republic
of Egypt, reflects a synopsis and their commentary of the significant ideas that were broached
in discussion. The summary was prepared to inform and introduce further thinking about future
pathways for sustainable development in Egypt.

Introduction
Egypt’s Sustainable Development Strategy:
Egypt Vision 2030 (Vision 2030) adopts
courageous targets for reducing poverty,
regional disparities, combatting environmental
decline and gaps between men and women,
while planning to increase allocations to,
and efficiency of expenditures on health and
education, as well as social protection broadly
defined. The alignment of the Vision 2030
with the spirit and letter of 2030 Agenda
Sustainable Development (2030 Agenda) and
its Sustainable Development Goals (SDGs),
as well as the two Voluntary National Reports
(2016 and 2018) that Egypt submitted to the
High-Level Political Forum of the United
Nations General Assembly, has positioned the
country for regional and global leadership.
Egypt faces multiple challenges in the attempt
to cover pockets of deprivation to achieve the
SDGs by 2030. The reversal in the downward
trend in population growth experienced since
2008 implies greater demand on limited
budgetary resources to meet the needs of
increasing numbers for basic social services,
such as health and education. The number
of live births increased from 1.85 million in
2006 to 2.6 million in 2012. This will lead
to a doubling of new entrants into the labor
force, from the current level of 700,000. It
will further strain an economy that is already
challenged in creating jobs for a smaller
cohort. This increase in population will further
aggravate an acute water scarcity situation by
reducing per capita water availability below
internationally recognized water poverty
standards, in the not too distant future.
Egypt is also most at risk from climate
change with some Mediterranean coastal
areas of the country likely to be submerged
under water as a result of even moderate rises
in sea level. Climate change induced extreme
weather conditions also risk exposing
millions of people who reside on fragile areas

to hazards such as floods and droughts. This
is one reason Egypt has been at the forefront
of discussions about climate change. The
country has had a major role in the drafting
of all climate change treaties and protocols,
and is serious about making its contribution
to mitigating negative climate changes.
Egypt finds itself in a volatile region of the
world and is adversely affected by this regional
context. The instability in neighboring Libya
has already caused over one million Egyptian
migrant workers to return home. The country
is also host to substantial numbers of refugees
and economic migrants fleeing insecurity
and lack of economic opportunities in their
countries of origin.
A socio-economic reform program, entitled
“From Recovery to Stabilization to Inclusive
Growth”, supports the Vision 2030. The
program aims to alleviate poverty through
efficient and better-targeted social programs
and improved living conditions and business
environment with special focus on Upper
Egypt, home to 62% of the Egyptian poor.
The reform also aims to build stronger
public–private partnerships, enhance the
informal sector productivity, improve labor
and working conditions, and promote labor
intensive and energy efficient production.
Early signs of impact are very encouraging
with unemployment dipping below 11.8%,
inflation settling down below 10%, while
economic growth may soon top 6%,
highlighting Egypt’s resilience and capacity
to rebound.
In adopting the Vision 2030 and projecting
advanced
sustainable
development
thinking, Egypt has made a commitment
to future generations; that the choices of
this generation, to meet the needs of the
present, will not compromise the ability
of future generations to meet their own
needs. The current generation intends to
hand over a socially cohesive nation that

is both sustainable and prosperous, where
all Egyptians will be able to live a life of
well-being and dignity.
The constraints of the day, as outlined above,
are binding and urgent. They require a strong
focus of national leadership. The evolving
climate change and population scenarios are
hanging a black cloud on the horizon. With
population possibly exceeding 153 million
in 2050, and various sea level rise scenarios
indicating threats to life and livelihoods in
Egypt’s extensive Delta, it is good to recall
Einstein’s tenants that one “cannot solve a
problem, with the same thinking that gave
rise to the problem in the first place”. Many of
today’s problems are indeed self-inflicted by
humanity, including but not limited to issues
of over-utilization of planetary resources,
non-communicable diseases and rising
inequalities.
With the objective to keep Egypt at the
forefront of sustainable development
thinking, the UN and the BA decided to
partner in a series of foresight dialogues.
The BA acts as a platform to examine new
academic and scientific ideas and innovation,
as well as cross-sectoral and cross-cultural
dialogue. It is the logical platform for
partnership with the UN to uncover the “long
range sustainable development pathways”
for Egypt’s continued success in attaining the
SDGs.
In a series of six dialogues, the BA and the
UN have brought together renowned former
politicians, academics, and opinion makers,
as well as youth, in a process that has been
decidedly future-oriented (not lingering in
the past and present). During the facilitation
process, which was based on tried-and-tested
methodologies used by several governments
and multinational companies, the dialogues
sought to develop alternate scenarios that
capture the complexity of the future. The
general approach adopted was one of
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optimism, open-mindedness, and maximizing
on
opportunities.
The
Chairpersons’
Summary presented here attempts to inform
and comment on the dialogues, with a view to
show the added value that foresight as a tool
can have for strategic thinking in Egypt.

Approaches to the Future
There are four basic approaches to the
future. The first is nothing more than crystal
ball gazing; so-called experts, who pretend
to know the future and make important
statements without much foundation and/
or benchmarking. The second is prediction
where people, sometimes experts based on
their experience and knowledge, take a stab
at how the world will look in the future. As
there is little or no underlying methodology,
these predictions often are heavily colored by
the interest of that expert or his/her current
research. The third approach is forecasting, in
which experts—based on quantitative models
and current data—extrapolate current trends
and developments into the future. This is best
exemplified by weather forecasts, where the
further away from the here and now we are,
the more inaccurate the forecasts become.
Also, the forecast cannot accommodate the
unexpected, such as last winter’s polar vortex
in North America, which invalidated all
computer models.
The fourth model is foresight, which to some
extent builds on forecasting. It assumes, at the
starting point, that the future is complex and
unpredictable, and that the interplay between
actors, factors, trends, and developments in
the future will be radically different from the
past. Foresight focuses on alternate futures,
and places uncertainty and emergence at the
center of thinking. It is systematic in the sense
that it uses rigorous methods, and participatory
as it uses many perspectives and experiences
(in complex issues, everybody has a piece
of the puzzle). Crucially, it is not aimed at
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producing reports about what may happen in
the future, but at identifying opportunities,
and likely pathways for development.
At the onset of each dialogue, we asked the
participants if anyone in 1960s Egypt would
have been able to predict an Egypt with a
population close to 100 million people and an
economy close to USD 380 billion in 2018.
An extension of that is the question whether
the economic and social trends between
1930 and 1960 would have given decisionmakers the ability to forecast the dynamics
that followed. However, the growth that
Egypt experienced in the last 60 years from
a base of 26 million people and a USD
4 billion economy is exemplary of how land,
water and people can thrive and prosper in an
unprecedented fashion.

Some commonly held perceptions about the
future we wanted to lift out:
-

Culture: Egypt’s future cannot be
disconnected from its past, and its deeply
held cultural and religious convictions.
This is realized in a number of ways, when
reflecting on climate change adaptation,
where participants pointed to the inherent
resilience of people living on the banks
of the Nile for millennia. It emerged
when talking about modernization not
necessarily being Westernization, and
that smart cities need to make space for
Egypt’s social and religious practices.
Egypt has a complex national identity as,
historically, it has always assimilated many
perspectives in dealing with migrants and
refugees, a phenomenon that has been
part of Egyptian society for thousands of
years. “A future for Egyptians in Egypt”
has a strong cultural connotation as we
debate well-being and dignity.

-

Technology: Generally, technology is
considered the key to easier and more
productive lives supporting health,
education, the economy, and social
systems. In as far as it enables solutions to
long-standing binding constraints (such as
water and energy), stimulates economic
opportunity,
improves
healthcare
and education and enables social and
cultural engagement, it is observed to be
positive. The danger of new technological
dependencies, the possibility of not
being able to link into the exponential
acceleration of technological development
(not being able to keep up) and finally
losing control over strategic national
assets, were perceived as real.

-

Education: There was a fundamental and
underlying belief amongst participants
about the centrality of education to
shape people’s social, economic, and
political engagement in society, and that

Common Elements across Dialogues
As dialogues evolved several elements kept
emerging. Participants all developed a sense
of “tension” during the process of scenario
building. The force field between climate
change and the constraints of land, water and
energy and population growth were often the
backdrop to the worst-case scenario. Secondly,
was the realization that, while progress is
exponential, and that as much as economies
can grow and new opportunities are created,
over-utilization of natural resources, or the
rapid pace of technology can create new and
unpredictable force fields. The friction this
created in the discussion was functional in
reaching an understanding that the future will
be very different from the past, and that the
factors that will interact with human beings
will change significantly—current priorities
do not directly extrapolate to 2050 (as much
as fertility rates have increased, they could
by 2030 decline again) and development/
progress is not linear. The role and function
of disruptors and leapfrogging theologies
all were recognized for further developing a
complexity that was hard to capture.
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human-centered quality education is
essential to enable society to evolve
and adjust to challenges. The quality
and scope of the education system will
be essential to get on top of technology
and the challenges of a new age. Robust
fundamental research, and science,
technology, and development activities
that link academia to the corporate
sector are major tools to manage the
potential risks and threats associated
with rapid expanding use of Artificial
Intelligence (AI), robotics, digitalization,
and Information and Communication
Technologies (ICT) across society.
-

Strong institutions: Society’s capacity
to adapt and adjust to a rapidly changing
global, socioeconomic, and physical
environment will require effective and
efficient institutions and rule of law. Laws,
regulations, and policies are required to
evolve due to the new challenges posed
by changes in technology, economy,
society (including population growth),
and ecology. The relations between
citizens and institutions and amongst
institutions cannot remain constant, as
priorities will evolve, and the scope and
functions service requirements are bound
to change. Growing fiscal space, such
as economic development accelerates,
coupled with open data and much greater
capacity to develop evidence-based
policies and plans, will increase the
impact and targeting of interventions for
equity and social justice.

Alexandria Dialogue I: Inclusive
Society in 2050
When current inequalities and inequities are
projected forward to 2050, a very constrained
picture of society emerges. Differences
between rural and urban areas would become
starker, with rural areas in decline and urban
8

areas not being ready to receive a larger
number of people. In addition, the distance
between rural economies of Upper Egypt with
the modern economy in and around (such
as Port Said) would increase exponentially,
undermining social cohesion as (economic)
opportunity will be geographically stratified.
Social, economic, and gender inequalities
would rise, despite the very best effort
of society and institutions; this dynamic
creates an underperforming society, only
in part connected to the modern economy
and technological development, that cannot
outgrow its challenges as it addresses issues
in an ad hoc and chronically under-resourced
fashion.
When scouting for factors that can make
a difference, the linkage between rural
and urban economies was emphasized.
If urban economies are to be engaged in
“export-focused manufacturing” by 2050,
rural economies can only be uplifted with
economic back-linkages; if you are the fifth
largest producer of tomatoes in the world,
exporting tomato powder for the global food
industry as a final product makes sense. New
value chains based on what the land produces
were seen as major tools to bring a new balance
between rural and urban areas. This would be
associated with investments in climate-smart
agricultural practices, commercialization of
current subsistence farming, and expansion
of off-farm employment (by ensuring
first-line commodity processing is anchored
in the rural economy), and greater outreach
of services: rural finance, rural ICT, rural
education, and rural health.
The potential impact of technological
innovation was approached with a certain
level of ambiguity. Cautious optimisms
witnessed a positive impact of ICT on
creating an open, socially and economically
vibrant society, despite concerns with
“fake news” and media manipulation.
Technology can help reset the relation
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The Economy in 2050: Reaping the Population Dividends
In 2050, after years of investment in education, S&T and R&D, Egypt emerged as an ICT/AI/
Robotics hub for the Africa and MENA region. It has become an investment destination for
manufacturing based on its highly technology-enabled workforce, low energy costs, and—as
always with real estate—location. The fact that Europe is facing a population decline does help
in placing Egypt’s young and large workforce in very high demand. Rather than promoting
migration, the attractiveness of Egypt as an investment destination, its strong engagement
with the global economy, and incentives and legal frameworks that safeguard foreign direct
investment, means this new dynamic ensures a good future for Egyptians in Egypt.
between urban and rural society, and build
new social cohesion across and within the
country. It can lead directly to new jobs (not
just additional jobs, but significantly new
opportunities) as new economies of scale and
linkages become possible. Finally, climate
change adaptation and new global pressures
may create new opportunities for Egypt, if it
has the technological capacity to engage.
A positive scenario witnesses a new business
environment emerge with opportunities for
the rural economy, expanding employment,
and offering actual prospects for young
people. New opportunities are “green” and
driven by technical support, innovation,
and effective service provisions. Energy
would be sustainable and housing—in
both urban and rural settings—would be
well-planned, reflecting a broad scope of
social, economic, cultural, and religious
functions within society, smart cities, and
smart rural areas. The ecological footprint of
human settlements will be carefully managed
to maximize the productive capacity of land,
water, and energy.
Underlying this scenario are institutions
that have engaged both globalization and
technological development as enablers of a
new economy. Laws, regulations, and policies
will determine to a high degree whether
demographic, technology, economic, and
environmental change will have a positive
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or negative impact on Egyptian society in
2050. The role of the government to ensure
“no one gets left behind” in this scenario
will be facilitated by much better data and
awareness about the lives of citizens and the
critical importance of targeted, effective, and
efficient service provision. With fiscal space,
in a virtuous circle that continues to grow,
an acceleration of technological, social,
and economic development can be actively
fostered.

Alexandria Dialogue II: An Educated
Person in 2050
To answer the question “What does it
mean to be an educated person in Egypt
in 2050?”, one has to balance the historic
perception of the role and function of an
education system, with the perception that
in 2050 learning as such will have evolved,
be more global, and have multiple sources.
It is hard to imagine society without
preschool, primary school, and secondary
school as the basic foundation of literacy,
numeracy, life-skills, and increasingly, ICT.
However, in the digital age where today we
are looking at the gamification of learning
even in school settings, many factors will
join to shape the economic, social, cultural,
and political functioning of the citizen of
2050. Moreover, with the pace of change
in the economic and technological domain
exponentially increasing, the question arises
9

Gender: Modernization Is Not Westernization
New men are the new fashion in 2050; men lead a very full life between their work, their
families where they have more time for caring roles, and their social/religious obligations.
The education system and particularly primary school has taken a very important step, through
the curriculum and education practices, to instill the values of good citizenry, equality, social
justice, and family. Men are as much proponents of healthy lifestyles and well-being, with
sports for both men and women taking on new importance. With all parts of the family engaged
in similar fashion within the economy and society, a balanced, harmonious, and happy life is
within reach of most.
In 2050, more than 70 percent of university graduates are women, and many of them decide
to prioritize their family over their careers, while overall women’s labor force participation
remains at a healthy 45 percent. The economy is reaping close to 4 percent additional economic
growth per annum, in comparison to countries with lower participation rates, as Egypt draws in
the creativity, productivity, and ideas of women.
as to whether an education system can be
conceptualized that can provide continuity to
“being Egyptian” on one hand and a dynamic
response to (global) economic opportunity on
the other.

system, should be harmonized by responsible
citizenry and smart regulation.

One group postulated the concept of a “rational
society” which implies a knowledge-based,
change-ready and resilient Egypt, “smart”
governance and engaged citizens, participatory
security, a booming social entrepreneurial
sector, and interestingly, the use of AI for
educational needs modelling. This rational
society will allow its education system to
be shaped by external factors and become
opportunity driven, while internalizing science
and technology to ensure that Egypt is globally
competitive and avoiding new dependencies.
Egypt would offer an academic setting, as the
flagship of its education system, where both
applied and fundamental research are fully
integrated with global efforts—something
that can only be sustained if a consistently
high level of expenditure (GDP 4%) would be
made available. Equally, it would allow the
system to evolve beyond formal institutions,
recognizing that education/learning will
occur through a variety of instruments and
tools, which, rather than be centralized in one

-

It is easy to underestimate the volume,
scale, and scope of the changes to come
and the response needed, by hiding
in a perception of Egypt’s history and
emphasizing the values of the here and
now. This will lead to an increasing
inability to anticipate and respond to
transformative change by taking flight
in outdated and technocratic policy
responses.

-

The government will be walking a
fine, fragile, and fraught line between
continuity and change, between leading
and regulating, and between the interests
of society and those of the institutions.

-

The current thoughts and policies to
improve types of educational design and
delivery have been around for 100 years
and are designed to meet the demands
of the 20th century. Going forward, it is
unlikely that these thoughts and policies
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This nearly utopian view brings the choices
ahead sharply into focus.

ALEXANDRIA DIALOGUES

will respond to the future drivers and
factors, which will in reality shape social,
economic and political participation in
2050.
The dilemmas that this dialogue presented
were given shape to a very large extent
by recent history, where a number of
participants had observed the emergence of
an “anti-progress society” fully intending
to turn its back on transformative change
and look for some kind of pastoral idea
about life and society. The result of this
“anti-progress society” would be dependence,
loss of sovereignty, marginalization, and
a drive towards social uniformity. This is
juxtaposed by a vison of Egypt, where its
economy would leapfrog technology and
have an inherent capacity to innovate; where
Egyptian labor and products would compete
on global markets; where public and private
investment in social services (education
among them) would be combined for
maximum efficiency and impact; and where
social, economic, and political participation
would be fueled by a high-tech, educated,
and resilient population.

Alexandria Dialogue III: Sustainable
Life in 2050
The initial exercise to define actors, factors,
trends, and developments that influence the

future gave rise to the realization that the
physical occurrence of climate change in
itself is not the issue. Rather, the focus is on
how climate change phenomena interact with
human life and livelihood. Egypt’s cultural
mindset in this respect is based on the
perceptions that it is heir to a transformative
change process thousands of years old, as
people adjusting to the whiles of the Nile.
Resilience is a given, although the direction
of policy choices is still open.
This enabled an unpacking of issues
according to several dimensions, which when
combined show the complexity of issues and
the interrelatedness and interconnectivity of
climate change and human life on the planet.
-

Climate and the economy: The future
of land use and spatial planning is seen
as a main source of success. Using the
North Coast as the interconnector to the
Mediterranean economy, the Suez Canal
zone as the main manufacturing facility
linked to the Canal and the Nile corridor,
the Red Sea Coast and historic sites as
the tourism generator, the Western Desert
as the energy producer, and retaining
the Nile Delta as the main agricultural
production area, would allow the country
to spread the population and economic
activities. The key to this effort is
renewable energy sources that can enable
low-cost desalination and electrification

Technological Solution: Energy and Water
“Think about floating solar panels in Lake Nasr”, said one of the participants building on a
discussion on the new solar parks being built in Aswan and Luxor. Renewable energy can turn
non-performing assets, such as deserts and coastal zones into real national assets. Beyond that,
as is the case in Saudi Arabia, if the volume of renewables is such that the cost of electricity
drops below a certain threshold, desalination becomes a limitless source of the most needed
commodity in 2050: water. Fossil fuels by 2050 will be too costly to be used for this purpose
and in any case; best reserve them, like Norway does now, for high value-added export and
place the royalties in a sovereign wealth fund.
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of areas that otherwise would not be
inhabitable. A peaceful and stable region,
in the broader sense, will be a conditio
sine qua non for this scenario. Finally,
growth would enable Egypt to out-invest
any significant climate impacts, including
the protection of the Nile Delta.
-

Climate, population, and innovation:
The best-case scenario accepted some
inevitable climate change impact
within the more optimistic levels, but
emphasized social resilience inherent in
a situation in which population growth
is kept in check, people are spatially
more evenly distributed throughout the
country, while healthy and well-educated,
in order to leverage the potential of
technological innovation through local
R&D, AI application in the water, energy
and agricultural sectors, and a focus on
sustainable lifestyles.

-

Climate and adaptation: This scenario
sees a dynamic process of adaptation
to climate change occurrence, whereby
doing nothing would imply regression,
poverty reduction will be seen as key to
rural and urban areas adopting a more
sustainable outlook with the introduction
of smart technologies that increase the
returns of farm and off-farm labor. The
resilience thus created would expand
by 2050 into leveraging technology
towards energy, water, agriculture,

population, spatial planning, with
economic growth and expansion of fiscal
space enabling increased investments
to mitigate climate change impact.
Interestingly, this scenario emphasizes
the need for decentralization to enable
localized solutions, experimentation and
technological innovation.
-

A sustainable life: The last series of
scenarios emphasized the socioeconomic
realities of a sustainable life and
paid less attention to environmental
drivers and technological innovation.
This, in a way, increasingly reflects a
generational divide. “Older” generations
justifiably tend to define “development’,
including “sustainable development”,
predominantly in terms of social and
economic development, while the
“young” generations pay more attention
to the environment and the potential of
technology. In the best-case scenario,
therefore, there was a lot of emphasis on
healthy and well-educated people making
responsible and sustainable choices,
which in turn would decrease climate
change impact.

The full spread of issues show that climate
change issues cover the whole spectrum
from the management of the economy and
natural resources, to individual mind sets
and behavior. The cost of doing nothing was
considered very high in terms of poverty,
marginalization and missed opportunities.

The Future of Transport: The Nile Corridor
In 2050, low-cost energy and smart investments have helped Egypt to develop the Nile Corridor
in a combination of water-based bulk transport and electric railway connections that reach the
center of Africa and that connects it all the way to Cape Town. The inland port of Aswan
is evolving into a major hub for pharmaceutics and biomedical production rivaling Basel in
Switzerland. Market access to the whole of Africa and easy case of bulk raw material through
the Nile has created a new comparative advantage attracting global investment. Employment
patterns shift from the dominance of the Nile Delta into the desert areas in and around Aswan.
12
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Smart Cities
In 2050, the population of Egypt has reached 153 million and more than 85 percent of these are
living in smart cities. They are technology-enabled to ensure that one can work anywhere and
time, and these are cities where the cost of transport is low, and one can easily move through
urban and peri-urban areas. Cities have also been conceived from and/or adapted to ecological,
social, and cultural perspectives—green spaces, sports and health centers, youth and social
centers are fully integrated: cities that promote dignity, well-being and prosperity in equal
measure. But will these cities provide space for low-income families and the less educated?
After all, all these facilities are not cheap. Will these be cities of social justice and equitable
economic and social opportunities? Strong institutions will be needed in 2050 also to ensure
equitable spatial planning and urbanization patterns where all strata of society find space.
While climate change impact remains one
of the greatest unknowns in Egypt’s future
development reality, the field of action
options is still wide open. Decision-makers
in Egypt are encouraged to come together, as
only global scenarios and some impractical
advice is currently at hand. More than ever,
the future is uncertain and unpredictable,
calling for explorative alternative future
approaches.

Alexandria Dialogue IV: People on
the Move
The fourth dialogue struggled with several
paradoxes: As much as Egypt needs to
capitalize on the opportunities of economic
growth, by becoming an open knowledge-

based and ICT driven economy, those same
characteristics would open the country up
to new vulnerabilities. These vulnerabilities
include ICT dependencies, as well as the
prospect of mass migration from Africa
as people gravitate to locations of greatest
opportunity, but also marginalization of those
segments of society that cannot keep up with
the pace of change.
ICT—or rather, innovation and technology—
can unlock many new opportunities, new
jobs and new kinds of business, new ways of
being a competitive economy, new ways to
create prosperity and well-being, new ways of
dealing with resource constraints (water and
energy), and virtual labor mobility. However,
this can also bring in new inequities, such as
people at the wrong side of the digital divide

Destigmatizing Migration
An economically successful Egypt in 2050 will continue to be very attractive to economic
migrants. It will also be attracting migrants and expats, in a fashion we currently see in Asian
economies. The global workforce will be attracted by the dynamic economy, the opportunities
and the returns on their labor. Finally, Egypt’s talented young people themselves will be part of
this globalization of the workforce and may end up working wherever opportunity takes them.
A distinct problem is that the narrative of today is turning itself against these dynamics. “A
future of Egyptians in Egypt” is essential, but the rejection of inward and outward migration
(the latter under the term “brain drain”), will inhibit future economic expansion and will make
Egypt a less attractive destination for investment.
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or those areas of the country not connected
to this modern society. Connectivity and
spatial planning, labor market-based
education and investment in well-educated
youth, but also governance initiatives such
as decentralization, were seen as possible
equalizers.
Excessive focus on the economy-technology
nexus and its opportunities does not lead to
the desired result of Egyptians living a life
of prosperity, well-being, and dignity. A
technologically-driven society could run
the risk of eliminating “old” jobs while not
creating new ones, marginalizing those
already on the fringe and thus fragmenting
society. It could further run the risk of trying
to break from history and culture, and create
a new social construct that alienates whole
segments of society (modernization does not
have to mean Westernization). Engagement
with technology within the context of a “smart
society” needs to be planned, supported, and
geared towards social cohesion and quality
of life, as much as economic opportunity. In
as much as new ways of working, new kinds
of jobs, new forms of mobility, and better
opportunities are created, these should not be
for the happy few but need to be guided to
transform the whole of society.
By 2050, Egypt could have evolved to the stage
where the country has become economically
and demographically successful and capable
of fully capturing the benefits of the Fourth
Industrial Revolution that is unfolding. The

pathway to such an outcome would be led
by people-centered approaches (planning
for people), with technology and innovation
serving to provide a high quality life for all.
This way, technology, innovation, and ICT
find a place in society to enable people to live
full lives, with space for family, community,
culture, and religious duties. Technology
would be connected to Egypt’s inherent
resilience, allowing society to adjust to
population and climate pressures at the same
time.
Even in this very positive scenario, Egypt
will be struggling to get a grip on technology,
innovation, demographics, and natural
resource management. Egypt will have to
continuously invest heavily in academia,
technology, and knowledge capacity to have
a reasonable grip on the scope and pace of
change. Equally, and perhaps as an opposing
force, Egypt will not be able to fully capture
the opportunity if it does not adopt a model
of openness and global engagement; an open
economy, an open knowledge society, an
open globalized labor market and a society
where new ideas can be freely explored,
examined, and adjusted to the needs of the
country. The paradox between openness and
not falling victim to external dependencies or
having assets syphoned off (brain drain), was
seen as a major force field in the discussion,
which could only be overcome investment
in economic competitiveness, quality of life,
knowledge, science and technology, research
and development, and education.

Disruptors: Youth and New Media
“Youth are coming-of-age in a digital era and learning and exercising citizenship in fundamentally
different ways compared to previous generations. Around the globe, a monumental generational
rupture is taking place that is being facilitated—not driven in some inevitable and teleological
process—by new media and communication technologies.”
Linda Herrera, “Youth and Citizenship in the Digital Age: A View from Egypt”, Harvard
Educational Review Vol. 82 No. 3, Fall 2012.

14
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Youth Engagement
Bearing in mind Egypt’s large and increasing number of young people, it is clear that it is
only by engaging and enabling them to create the conditions that allow them to progress
and play an active role, that sustainable development for all can be achieved. The country’s
youth constitute a tremendous and essential asset worth investing in, opening the door to
an unparalleled multiplier effect. If the right conditions are met, Egypt will even be able to
harness the Demographic Dividend, offering a unique opportunity to propel the country’s
efforts in achieving sustainable development for all.

Alexandria Dialogue V: The Voice of
Youth
The fifth dialogue brought together a group
of 42 young people from various universities,
students, and graduates from across the
country. This group took a “people-centered”
approach, in the sense that they emphasized
the human experience when interacting with
technology, the economy, and society. They
recognized the full complexity of sustainable
development having economic, social, and
sustainability pillars, and ended by placing
a human being at the very center of this
equation.
Technology was valued as it supports
systems such as health, education, society,
and environment to enable Egyptians to
lead an easier life. Technology would allow
for new frontiers in service delivery to be
explored; use of AI in education allowing for
high levels of specialization, personalized
(i.e. DNA-based) medication, and more.
Technology was also seen as essential for
solving energy and water constraints, and
ensure that these would not negatively
impact daily life, future investment, and
productivity. Yet, technology could also take
over lives in a worst-case scenario, causing
stress and mental health problems, as well as
unemployment and social tension.
Worst-case scenario thinking was often
dominated by the impact of global occurrences,
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such as sea level rise submerging the Nile
Delta, drought increasing desertification, a
great depression and financial instability, new
drug-resistant diseases, and global epidemics.
At the micro level, rising inequalities,
joblessness, declining social cohesion,
violence in society, rising pollution, and
increased ill health seemed to shape ideas.
Solutions to these were most often placed at
the level of the individual and society.
The following concepts were broached as
best case “people-centered” scenarios:
-

Quality education and an excellent
healthcare system would enable peoplecentered investment in human capital.
Equal opportunities, decent jobs, financial
stability, a green economy with renewable
energy, and mitigated environmental
impacts would be within reach.

-

Everything would be connected, yet data
security prevails, making knowledge
accessible to everyone and preserving the
basic right of the individual.

-

Virtual reality, AI, robotics, digitalization,
and technology would connect cities,
transport, devices, and people. Individuals
would be economically and socially
enabled and spend more time with family
and friends. Society will be more aware
of environment and will be using less
resources more efficiently.
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-

Egypt will have survived climate change
using renewable energy and will benefit
from a stable biodiversity. Egypt’s digital
infrastructure would be fully developed,
and the country would be safely embedded
in geopolitical stability. Human beings
would be empowered through universal
health coverage, gene therapy, free
quality education, lowered dependency
ratios, no racism, and cultural gender
empowerment.

The thinking of people-centered approaches
was dominated by concerns with climate
change and ecology, driving thinking
towards a green economy and effective
managed
environmental
outcomes.
Concepts of consumption and production
and their importance for sustainability
found their place, next to active citizenship
and participation, within the larger context
of Egypt’s cultural identity. Interestingly,
sustainable development was perceived
as requiring awareness, consciousnessraising, and knowledge building to catalyze
productive action for positive social change.
Health, prevention, and eradication of
diseases, including mental ones, were also
perceived as a main driver.

Alexandria Dialogue VI: The Drivers
of Public Management
Public management is key to Egypt’s
capacity in dealing with foreseen and
unforeseen events. Managing the drivers of
change, effectively and efficiently, will be an
essential tipping point and key determinant to
positively leverage transformation by 2050.
However, public management will in itself
be subjected to transformation, driven by a
number of factors:
-
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Technological opportunities and the
challenges of technology-driven change.

-

Changing demands for social services
and the entry of other service providers.

-

The evolving values and priorities of
an open society and the influence of
globalization.

The new age of technology, by 2050, will
witness public management adjusting
along three axes. First in a positive case
scenario, the availability of open data and
the increased processing capacity will
enable leaps in efficiency and effectiveness
(such as smart cities and villages, integrated
natural resource management, including
climate smart agriculture, reinventing
public services such as energy and water,
targeted health, and social services tuned to
service profiles, etc.). Equally, it will allow
for effective controls and accountability
to be exercised, opening opportunities for
decentralized and situationally determined
actions. Plans, strategies, and budgets will
be placed within enhanced monitoring and
evaluation frameworks that will allow for
greater transparency and accountability in the
public domain, with advanced e-governance
effectively ending corruption. Secondly, new
legal frameworks, regulations and policies
will have to be put in place to manage
technology-induced changes, noting that
not all impacts will be positive or desirable
(such as technological dependencies, rising
inequalities and regional imbalances).
Thirdly, public management will have to
generate the capacity for crisis management
for yet to be determined occurrences.
With many unknowns—for example: the
climate change scenario, global health,
or global economy—it stands to reason
that the unexpected will challenge public
management systems that have sought a new
equilibrium in a highly dynamic economic,
social and political environment. In this
respect, an “as-is” scenario would most likely
imply stagnation and a public management
system that is paralyzed in the face of rapidly
evolving events.
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By 2050, many radical changes will have
happened; robotics will have changed the
face of manual labor; population growth
will have placed pressure on the national
capacity for job creation and provision of
social services (education, health, social
protection, water and energy); evolving
economic needs and demographics will have
put strain on national capacities for spatial
planning to provide room for people and
business alike; and climate change impacts
will have manifested themselves and will
have been met with resilience and adaptation,
and more. The interplay between these
factors and others will start to determine the
scope and functions of public management,
which will have to evolve and adapt to new
demands, and also in all likelihood, be linked
to a global environment where many public
services have been privatized, joined up (for
example, through regional electricity grids).
This would in turn enable economies of scale
and/or give rise to a new generation of social
entrepreneurs eager to enter the Egyptian
market with new products and services.
In 2050, as in the current day, public
management will be driven by the evolving
values in society, which may impact the
hierarchy of things. The impact of climate
change may place sustainability much
higher on the list of priorities, dependent on
how the population is affected by physical
occurrences. Similarly, one can see how
evolving health profiles, population growth
and longer life expectancy and globalization
of disease may impact the perception of health
care and its priorities. Additionally, the values
of democracy and public space, the view
of equity, and disparities between different
strata of the population and different regions
may affect the thinking of social justice.
Finally, the concept that modernization does
not equal Westernization, and that Egypt’s
culture must find its rightful place amongst
the priorities of the future will also have its
own impact.
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From the combination of opportunities and
threats discussed in the various scenarios,
the picture of a very versatile, accountable,
adaptable, ICT enabled, and knowledgebased public management emerges. This
public management needs to ensure that it
is at equal level with private sector, because
if these two end up being engines running
at significantly different speeds, the public
sector may become a drain on progress. Thus,
as the private sector continues to engage and
utilize ICT, AI, robotics, and digitalization,
public management needs to follow suit
and aim at reaching the same heights of
efficiency and effectiveness. This will have
repercussions of the thinking about human
capital in the public service; how it is being
led and managed, how it is being trained/
equipped and how it is compensated. A high
performing Egypt needs a public service that
performs equally high.

Recurring Themes
The six dialogues have generated a significant
number of scenarios and, in doing so, have
signaled many force fields and tipping points
that would require more in-depth exercises.
Without being exhaustive, the following
present themselves:
-

The energy-water-land nexus: How can
low-cost renewable energy hold the key
to abundant water and alimentative land
use?

-

Technology and ambiguity: How can
we unleash and control technology to
ensure it is a force for good?

-

Regional disparities: How can we
develop and invest patterns that address the
needs of the whole of Egypt for prosperity,
well-being and dignity?
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-

Climate change: How can we manage
uncertainty and ambiguity to face certain,
yet unquantified risks?

-

Open society and open economy: How
can we ensure that, while reaping the
benefits of globalization, Egypt retains
its identity?

-

People-centered approaches: How can
we raise awareness and consciousness, as
well as knowledge to catalyze productive
action for sustainable development of
social change?

-

Public management and public
service: How can a public service evolve
to one that adapts and adjusts to needs; is
robust and able to withstand and manage
sudden shock; and seeks to engage in
new innovative partnerships with private
actors?

In Annex 1, you will find the problem
definition that was used to start off each of the
dialogues along its path of scenario building.
If there will be a second round of Alexandria
Dialogues, the above questions would have
to be recast in a similar fashion.

The Debrief with MOPMAR
The debriefing of the six dialogue processes
took place at the Ministry of Planning,
Monitoring, and Administrative Reform
(MOPMAR) on 28 May 2019. Participants
underlined that the main value of the foresight
dialogues had been to define alternate future
scenarios and the major building blocks of
the future.
In this connection, the presentations and
comments indicated the following:
1-
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The continuity of being Egyptian:
Anticipated changes are going to be rapid

and deep, raising the question of how
society will respond while maintaining
its “identity”. Modernization should not
equal Westernization.
2-

The technology-economy nexus:
Anticipated future expansion should
be at the service of dignity, prosperity,
and well-being of Egyptians living in
Egypt. This implies that the future must
be green, that technology is leveraged to
resolve complex problems in society, and
that the Government will be the enabler
of the modern economy, spearheading
the process of adaptation and adjustment
and maintaining its role as the guardian of
social justice.

3-

Paradigm shifts and disruptors:
Egyptians see themselves as the heirs
to a long tradition of adjustment and
adaptation to the whiles of the Nile (and
ecology in general). Climate change
will place the country before unknown
dilemmas. Thus, society’s capacity to
adapt and adjust, while maintaining
identity and avoiding new dependencies,
will be challenged. This introduces
qualitative elements in the process of
public stewardship that goes beyond the
capacity to manage or foster progress. It
is about fostering a “rational society” that
allows external factors and actors to help
shape nationally owned and managed
responses. Global knowledge, an open
society and an open economy are major
opportunities, yet will require a highly
sophisticated whole-of-society response.

The discussion unpacked the abovementioned challenges, as well as how much
change can be assimilated in a short period
of time (2050 is nearer than one would
imagine), while maintaining social cohesion
and stability? A key example of this is the
dual challenge, for instance, of providing
for a massive expansion of basic education
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(building classrooms) and preparing youth for
essentially a high-tech living environment.
The same resources will have to be used for
very different purposes simultaneously.
The discussion logically shifted from building
blocks to how the future will be shaped; the
Alexandria Dialogue process does not do
this as it adopted an eagle eyes view. The
discussion of 2050 does have relevance for
2030: to (re-) define the economy and society
of 2050 beyond business as usual; identify the
obstacles that can be foreseen (at this stage);
set priorities amongst priorities and see how
one can develop in broad strokes; and create
strategic initiatives that will provide integrated
solutions to evolving SDG challenges. This
could provide strong indications of how the
policy environment needs to evolve in the
immediate and medium term, feeding into
ongoing planning processes.
The next steps would be to broaden the
dialogue process and bring in a much broader
group of stakeholders for deeper and more
complex foresight exercises, possibly linking
them to other future studies’ mechanisms.
The example of the major groups that were
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employed by the UN in elaborating the
SDGs was mentioned, where engagement of
members of parliament, women, civil society,
the youth, people with disabilities, the private
sector, etc., were actively solicited. The
Alexandria Dialogues, while valuable at this
stage and at the highest strategic levels, were
limited in scope and depth by the nature of its
high-level participation and the experience
that was mobilized.
This would argue for the institutionalization
of foresight in Egypt. With the future
being complex, unpredictable and holding
unquantified risks, exploring this more
deeply will be essential to Egypt’s continued
success in growing wealth and well-being of
its citizens. As one participant mentioned,
“Egypt is moving up and its future needs
to be well managed”. Several countries
have led down this path already; some have
future councils, socio-economic councils,
and development institutes that have
mainstreamed these practices and have made
the integral parts of the planning and policymaking process.
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ANNEX I. Problem Definition of All Six Dialogues
Alexandria Dialogue I: Inclusive Society in 2050
Society in Egypt during 2050 will be shaped by a blend of new and familiar factors. Many of which
sound standard, even slightly worn out, such as demographics, governance, education, culture,
economics, natural resources, energy, inequality, etc., will have taken on a significantly different
value and importance, while others might have been totally transformed by 2050. For example,
the current sharp differences between urban and rural economic development might very well be
overtaken by deeply-integrated value chains in the future, when peri-urban estates become ruralized
(or, to see it from a different angle, rural villages are drawn much closer in the urban orbit), with
technology playing a crucial and positive role in erasing physical obstacles such as distance and
time.
The outlines of an inclusive society in Egypt in 2050 are, to a high degree, informed by assumptions,
beliefs and perceptions of the current situation. Hence, there is a large emphasis on inequalities
between different regions, communities, and groups such as women and children; the cultural,
economic, social, and political reasons for those inequalities; and the current solutions to redress
these imbalances, such as public service provision: health, employment generation, and especially
education. There is a pervasive fear that emerging drivers, such as population growth, technological
innovation, climate change, and regionalization/globalization of decision making will exacerbate
these inequalities.
Alexandria Dialogue II: An Educated Person in 2050
“Youth are coming of age in a digital era, and learning and exercising citizenship in fundamentally
different ways compared to previous generations. Around the globe, a monumental generational
rupture is taking place that is being facilitated, not driven in some inevitable and teleological process,
by new media and communication technologies”.
The Arab Spring in 2011 was, among many other things, an early emerging signal of this changing
conceptualization and actualization of what it means to be an Egyptian citizen. Crucially, the means
and ends of this emerging type of citizenship were not taught and learned at schools in Egypt. Which
begs several questions: How will citizenship change and look like in the coming 32 years? What will
“social, economic and political participation” actually mean in Egypt in 2050? What contribution
will education make? What kind of education do we need to prepare our children, and their children,
for society and work in 2050?
Alexandria Dialogue III: Sustainable Life in 2050
In October 2018, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the United Nations body
for assessing the science related to climate change, released its alarming update on the current
state of affairs. Once again the future looked bleak. The subsequent COP24 meeting: the regular,
international climate conference, demonstrated that global concerted action remains an elusive ideal.
However, the COP24 meeting also justified what the IPCC has long advocated through its Shared
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Socio-Economic Pathways (SSPs), namely that climate change impact is not simply a function of
emissions and the like; socioeconomic trends and developments are actively determining the capacity
of the global community and individual countries to respond and adapt to these transformative
changes (i.e. resilience). What will determine Egypt’s resilience in the face of climate impact?
How will climate impact have changed Egypt by 2050? What opportunities will arise out of this
transformation? Will Egypt be ready to leverage the opportunities, while mitigating the threats?
Alexandria Dialogue IV: People on the Move
Since the earliest times, humanity has been on the move. In 2018, more people than ever in recorded
human history—one in every 30—were living outside their country of birth. Egypt is both a
receiving and contributing country; whereas approximately 6 million Egyptian workers live abroad,
its domestic market and flourishing economy are beacons of opportunities for other nationalities.
Migration trends are very likely to be magnified in scope, considering demographic projections by
2050, when the African continent is expected to host nearly one-third of the world’s population, and
Europe will see continuing declining fertility and birth rates, coupled with an ageing population.
At the same time, virtual mobility trends have been unleashed, revolutionizing access to knowledge
and creating new realities of work and life. In a society where in 15 years we cannot imagine life
without our smartphones, the pace of ICT and virtual mobility is likely to exponentially increase. How
will these new global trends affect Egypt in 2050? How will they affect urbanization, infrastructure,
nature of work, the labor market and the mobility of youth? Rather than being forced to re-act
to future complex realities by accepting ad-hoc mobility solutions, how can Egypt pro-actively
anticipate them to create a harmonious symphony for the future and to open new opportunities for
its people in 2050?
Alexandria Dialogue V: The Voice of Youth
“Young people must rise up to take leadership positions. […] You are never too young to
lead […]. The path is yours to construct and pursue.” Kofi Annan, former United Nations
Secretary-General, at the One Young World 2017 Peace Day Plenary Session in Bogota, Colombia,
7 October 2017.
The world today is home to the largest generation of young people in history, 1.8 billion, constituting
more than 20 percent of the world’s population. Close to 90 percent of them live in developing
countries, thus representing the largest proportion of the population. Particularly girls and young
women face disproportionate challenges and inequalities in many parts of the world when accessing
quality education, healthcare or decent work. Furthermore, today’s youth are connected to each
other like never before, with technology creating the latest, youngest billionaire in shorter intervals.
However, most of today’s young people are interested in further factors beyond wealth. They aspire
to contribute to their communities, they want to use innovation to solve the pressing challenges of
today, they want to become influencers and inspire others; they want to make a difference fostering
social progress and change in urban, as well as rural contexts. A 16-year old girl from Sweden,
who has been going on strike against climate change every Friday for half-a-year, has motivated
thousands across the globe to do the same. This seems to inspire fresh grassroots movement owned
by youth when simultaneously, at the global level, policy-makers struggle to agree on climate action.
ALEXANDRIA DIALOGUES
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In Egypt, there is a clear generational gap that defines much of the social context of today. An
intergenerational understanding of how Egypt will look like in the future is therefore pivotal for
addressing such a gap, as well as encouraging a collective approach to the current development
challenges that will have an impact on how Egypt will look like in the year 2050.
Alexandria Dialogue VI: The Drivers of Public Management
Since the earliest days of mankind, humanity has been living in conglomerations of communities,
agreeing on systems and cooperative mechanisms on how to live well together. Egypt, as one of the
earliest and most advanced civilizations, has witnessed more than 5,000 years of State functions and
services. Today, technology-driven possibilities and the ever shorter intervals of new ICT inventions
pose new opportunities and challenges alike. As the Silicon Valley vies to develop AI chips, social
media algorithms already influence today what we read, what we think about, and the way we think.
The Egyptian private sector already seems well positioned; an Egyptian company was recently
ranked among the 20 most important AI developers of the world. How will this affect the public
sector, its management of assets, and its provision of services? By 2050, automation, AI, robotics
and ICT will not only have significantly changed the landscape of institutional relations, but also
the relations between people and institutions. This will spawn public innovation and social change,
and could redefine public service needs. What will be the needs of Egyptians in 2050? How will the
emerging possibilities look like in 2050? Are ICT and technological innovations the only drivers for
new possibilities?
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ُ كلِّ
هناك هوة واسعة بني األجيال يف مرص تش مالمح السياق االجتمايع يف مرص ايلوم ،وعليه ،فإنه من الرضوري سد هذه
الفجوة من خالل اتلفاهم بني األجيال بشأن الوضع يف مرص يف املستقبل ،باإلضافة إىل التشجيع ىلع تبين منهج مشرتك
للتعامل مع اتلحديات اليت تواجه اتلنمية اآلن؛ حيث تؤثر باتلأكيد يف األوضاع يف مرص يف اعم .2050

حوار اإلسكندرية السادس :حمراكت اإلدارة العامة

ِّ
تمكنهم من احلياة ً
معا .وقد شهدت مرص،
لقد اعش البرش يف جتمعات منذ بدء اخلليقة ،واتفقوا ىلع نظم وآيلات تعاون
ً
تقدما ،أكرث من مخسة آالف اعم من اخلدمات اليت تقدمها ادلولة والوظائف
اليت تمتلك إحدى أقدم احلضارات وأكرثها
ُ
اليت تؤديها ،وايلوم ،تفرض اإلماكنيات اليت توفرها اتلكنولوجيا واالبتاكرات اليت تقدمها تكنولوجيا االتصاالت
ً
جاهدا أن يطور رشائح اذلاكء
واملعلومات ىلع فرتات قصرية مزجيًا من الفرص واتلحديات ،فبينما حياول وادي سليكون
ُ ِّ
االصطنايع ،تؤثر مواقع اتلواصل االجتمايع بالفعل فيما نقرؤه ،وما نفكر فيه ،وطريقة تفكرينا .إن وضع القطاع اخلاص
ِّ
يف مرص يبدو ً
ً
مؤخرا باعتبارها إحدى أهم عرشين رشكة مطورة لذلاكء
جيدا بالفعل ،فقد ُصنفت إحدى الرشاكت املرصية
االصطنايع ىلع مستوى العالم .ولكن كيف سيؤثر ذلك يف القطاع العام وإدارة األصول فيه وتوفريه للخدمات؟ إن اذلاكء
االصطنايع ،وأجهزة اإلنسان اآليل ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،لن تكون قد غريت العالقة بني املؤسسات
فقط حبلول اعم  ،2050وإنما ستكون قد غريت ً
أيضا العالقات بني األفراد واملؤسسات ،مما سيضاعف االبتاكر العام
واتلغري االجتمايع ،كما أنه من املمكن أن يعيد تعريف احتياجات اخلدمات العامة .ولكن ماذا ستكون احتياجات
املرصيني يف اعم 2050؟ وكيف ستبدو اإلماكنيات اجلديدة يف اعم 2050؟ وهل ستكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واالبتاكرات اتلكنولوجية املحراكت الوحيدة لإلماكنيات اجلديدة؟
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قدرة مرص ىلع الصمود يف مواجهة اتلأثريات املناخية؟ وكيف ستختلف تأثريات املناخ حبلول اعم 2050؟ وما الفرص اليت
من املمكن أن يسفر عنها هذا اتلغري؟ وهل ستكون مرص مستعدة لالستفادة من الفرص واتلقليل من أثر اتلهديدات؟

حوار اإلسكندرية الرابع :األشخاص كثريو اتلنقل واحلركة

إن هجرة البرش ظاهرة قديمة بدأت منذ فجر اتلاريخ .يف اعم ُ ،2018س ِّ
جلت أىلع معدالت هجرة يف تاريخ البرشية،
ً
ً
فردا يعيش يف بدل غري بدل ميالده .إن مرص دولة يُهاجر إيلها انلاسُ ،
ويهاجر منها
واحدا من بني لك ثالثني
فقد ُوجد أن
آخرون ،فعىل الرغم من أن ما يقرب من  6ماليني مرصي يعملون يف اخلارج ،فإن السوق املحيل واالقتصاد املزدهر يف
ً
مرص يوفران ً
فرصا مغرية للجنسيات األخرى .ومن املتوقع أن تتسع جماالت اجتاهات اهلجرة ،خاصة يف ظل اإلسقاطات
الساكنية اليت ستكون موجودة يف اعم 2050؛ حيث إنه من املتوقع أن يستقر ما يقرب من ثلث ساكن العالم يف قارة إفريقيا،
ً
ًّ
مستمرا يف معدالت اخلصوبة واملوايلد يضاف إىل شيخوخة الساكن.
اخنفاضا
كما أنه من املتوقع أن تشهد أوروبا
يف الوقت نفسه ،تم الكشف عن اجتاهات اتلنقل االفرتايض ،مما أحدث ثورة يف جمال إماكنية الوصول إىل املعرفة وخلق
حقائق جديدة يف جماالت العمل واحلياة ،فيف جمتمع ال نستطيع أن نتخيل احلياة فيه بعد مخسة عرش ً
اعما من اآلن بدون
هواتفنا اذلكية ،من املتوقع أن تزداد معدالت تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واتلنقل االفرتايض زيادة مضاعفة.
كيف ستؤثر تلك االجتاهات العاملية اجلديدة يف مرص اعم 2050؟ وكيف ستؤثر يف اتلحرض وابلنية اتلحتية وطبيعة العمل
ً
وسوق العمل وتنقالت الشباب؟ وكيف يمكن ملرص أن تتنبأ مسبقا باحلقائق املعقدة اليت ستكون موجودة يف املستقبل؛
من أجل خلق مستقبل متناغم وفرص جديدة لشعبها يف اعم  2050دون أن تضطر إىل االستجابة إىل تلك احلقائق املعقدة
من خالل ُّ
تقبل حلول اتلنقل املتاحة دون القدرة ىلع فعل أي يشء آخر؟

حوار اإلسكندرية اخلامس :صوت الشباب

ً
صغارا إىل احلد اذلي يمنعكم من القيادة []...
«جيب أن يرتيق الشباب وحيصلوا ىلع مناصب قيادية [ ]...فأنتم لستم
فالطريق طريقكم ،تستطيعون بناءه وإكماهل»( .كويف عنان؛ األمني العام السابق لألمم املتحدة ،يف قمة «اعلم شاب
واحد» ،2017 ،جلسة يوم السالم الاكمل يف بوغوتا ،كولومبيا 7 ،أكتوبر .)2017
كلِّ
إن اعملنا ايلوم يضم أكرب جيل من الشباب عرب اتلاريخ؛ حيث يصل عدد الشباب ايلوم إىل  1.8مليار نسمة .ويُش هذا
العدد أكرث من  %20من ساكن العالم ،ويعيش ما يقرب من  %90من هؤالء الشباب يف دول نامية .وتواجه الفتيات والنساء
صغريات السن ىلع وجه اخلصوص ً
كثريا من اتلحديات وأنماط الال مساواة يف كثري من أحناء العالم عند حماوتلهن احلصول
ىلع تعليم جيد ،أو راعية صحية ،أو عمل جيد .وعالوة ىلع ذلك ،فإن شباب ايلوم يستطيعون اتلواصل مـع بعضهم كما
ًّ
لم حيدث من قبل ،كما أن اتلكنولوجيا تسهم يف خلق أصغر وأحدث مليونريات ىلع فرتات قصرية جدا .إال أن أغلب
شباب ايلوم يهتمون بعوامل أخرى تتجاوز حدود الرثوة ،فهم يطمحون إىل املشاركة يف جمتمعاتهم ،واستخدام اتلكنولوجيا
للتغلب ىلع اتلحديات امللحة اليت تواجه جمتمعاتهم ،كما يريدون أن يصبحوا مؤثرين يف جمتمعاتهم وأن يكونوا مصدر
ً
إهلام لآلخرين ،وأن يصنعوا فارقا بالنسبة تلعزيز اتلقدم االجتمايع واتلغيري يف املناطق احلرضية والريفية .هناك فتاة
سويدية يف السادسة عرشة من عمرها بدأت بإرضاب ضد اتلغري املنايخ يف يوم اجلمعة من لك أسبوع منذ اعم ونصف،
وقد اكنت هذه الفتاة مصدر إهلام لغريها من األشخاص يف أحناء العالم اذلين قاموا باليشء نفسه .ويبدو أن هذا قد أهلم
قاعدة عريضة من الشباب ىلع مستوى العالم ،يف الوقت اذلي يقاتل فيه صناع القرار من أجل الوصول إىل اتفاق بشأن
ما ينبيغ فعله للتغلب ىلع اتلغري املنايخ.
حوارات اإلسكندرية
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ُ َ
ملحق :توصيف املشكالت اليت نوق ِشت يف احلوارات الستة
حوار اإلسكندرية األول :حتقيق جمتمع شامل يف اعم 2050
يف اعم  ،2050ستسهم جمموعة من العوامل اجلديدة والقديمة يف تشكيل املجتمع املرصي ،وستختلف قيمة كثري من
العوامل اليت تبدو مألوفة ،أو حىت تقليدية ،وأهميتها؛ مثل اخلصائص الساكنية ،واحلوكمة ،واتلعليم ،واثلقافة ،واألوضاع
االقتصادية ،واملوارد الطبيعية ،والطاقة ،والال مساواة ...إلخ .بينما هناك بعض العوامل اليت ستكون قد تغريت ً
تماما حبلول
اعم  .2050فعىل سبيل املثال ،فإن االختالفات الضخمة بني اتلنمية االقتصادية يف الريف واحلرض من املمكن أن تتحكم
فيها بعض سالسل القيم شديدة االرتباط ببعضها يف املستقبل اذلي ستتحول فيه املناطق شبه احلرضية إىل مناطق ريفية
(أو إذا نظرنا إىل األمر من زاوية خمتلفة ،فسوف جند أن القرى الريفية أصبحت أكرث ً
قربا من نطاق املناطق احلرضية)،
وستؤدي اتلكنولوجيا ً
دورا أكرث إجيابية وفاعلية يف إزالة العقبات املادية؛ مثل العقبات املتعلقة باملسافات والوقت.
ً
ً
كبريا ىلع االفرتاضات واملعتقدات واتلصورات املبنية ىلع
إن ختطيط جمتمع متاكمل يف مرص يف اعم  2050يعتمد اعتمادا
الوضع احلايل ،وعليه ،يتم اتلأكيد بشدة ىلع أنماط الال مساواة املوجودة بني املناطق واملجتمعات واجلمااعت املختلفة؛ مثل
النساء واألطفال ،باإلضافة إىل األسباب اثلقافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت تؤدي إىل وجود تلك األنماط
من الال مساواة ،واحللول املطروحة ًّ
حايلا للتغلب ىلع عدم اتلوازن املوجود؛ مثل توفري اخلدمات العامة – الصحة واتلعليم
بشلك خاص – وفرص عمل .إال أن هناك ختوفات من ظهور حمراكت تتسبب يف تفاقم الال مساوة؛ مثل انلمو الساكين،
واالبتاكر اتلكنولويج ،واتلغري املنايخ ،واألقلمة /العوملة.

حوار اإلسكندرية اثلاين :الشخص املتعلم يف اعم 2050
«لقد صار الشباب يكربون يف عرص رقيم ،وأصبحوا يتعلمون املواطنة ويمارسونها بأشاكل ختتلف تمام االختالف عن
األجيال السابقة ،فهناك فجوة ضخمة بني اجليل احلايل واألجيال السابقة يف أرجاء العالم املختلفة ،وتزداد هذه الفجوة
اتساعاً بسبب اإلعالم اجلديد وتقنيات اتلواصل» .اكن الربيع العريب يف  2011أحد األدلة اليت برهنت ىلع تغيرّ لاً مفهوم
املواطنة يف مرص وطرق تطبيقه .وهذا انلوع من املواطنة وأهدافه لم يُ َد َّرس يف املدارس يف مرص ،مما يثري تساؤ حول
كيفية تغيرّ شلك املواطنة يف األعوام االثنني وثالثني القادمة ،باإلضافة إىل ما تعنيه «املشاركة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية» يف مرص يف اعم  ،2050ودور اتلعليم يف ذلك ،ونوعية اتلعليم اذلي حنتاج إىل إعداده من أجل أطفانلا –
وأطفاهلم – من أجل املجتمع والعمل يف اعم .2050

حوار اإلسكندرية اثلالث :احلياة املستدامة يف اعم 2050
يف أكتوبر  ،2018أصدرت اللجنة ادلويلة للتغريات املناخية؛ ويه جلنة تابعة لألمم املتحدة ومسئولة عن تقييم العلوم اليت
ً
ً
تقريرا خميفا عن الوضع احلايل اذلي ينذر بمستقبل مظلم .وقد أوضح مؤتمر األمم املتحدة تلغري
ترتبط باتلغري املنايخ،
املناخ الرابع والعرشون بعد ذلك أن رد الفعل العاليم جتاه اتلغري املنايخ ما زال غري حاسم ،إال أن املؤتمر قد أوضح أيضاً
«املسارات االقتصادية
أهمية املقرتح اذلي قدمته اللجنة ادلويلة للتغريات املناخية منذ وقت طويل من خالل تصورات
لاً
ً
واالجتماعية املشرتكة» .ووفقا تللك اتلصورات ،فإن اتلغري املنايخ ليس جمرد نتيجة لالنبعاثات مث  ،فاالجتاهات
ً
ً
كبريا يف حتديد قدرة املجتمع العاليم،
إسهاما
االقتصادية واالجتماعية ،باإلضافة إىل جهود اتلنمية يف هذا املجال ،تسهم
وقدرة لك دولة ىلع االستجابة إىل هذه اتلغريات اجلذرية واتلكيف معها (أو «الصمود» أمامها) .ما اذلي سيحدد مدى
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األساسية اليت عينتها األمم املتحدة تلحديد أهداف
اتلنمية املستدامة ،واكن هناك دفاع مستميت عن حق
أعضاء الربملان ،والنساء ،واملجتمع املدين ،والشباب،
وذوي االحتياجات اخلاصة ،والقطاع اخلاص ...إلخ،
يف املشاركة .إال أنه ىلع الرغم من القيمة االسرتاتيجية
الكبرية حلوارات اإلسكندرية يف هذه املرحلة ،فإنها لم
تكن تغطي سوى نطاق حمدود؛ وذلك نتيجة ُ لطبيعة
املشاركة رفيعة املستوى واخلربات اليت أضيفت
إىل انلقاش.

حوارات اإلسكندرية

وعليه ،فإن االسترشاف يف مرص من األفضل أن
ًّ
مؤسسيا ،فاملستقبل معقد ،وال يمكن توقعه،
يكون
وحيمل خماطر ال يمكن اتلكهن بها .وباتلايل فإن
استكشاف ذلك بشلك أعمق رضوري لتستكمل مرص
جناحها يف زيادة رفاهية مواطنيها وثرواتهم .وقد ذكر
أحد املشاركني أن «مرص تتقدم ،وذللك جيب أن يُدار
ً
جيدا» .وقد سلكت العديد من ادلول هذا
مستقبلها
الطريق بالفعل ،فبعض ادلول دليها جمالس للمستقبل،
وجمالس اقتصادية واجتماعية ،ومعاهد تنمية ،وبادرت
ًّ
ً
رئيسيا من
جزءا
بتعميم هذه املمارسات تلكون
عمليات اتلخطيط وصنع السياسات.

19

ً
يقدم امللحق األول توصيفا للمشلكة اليت اكنت
بداية للك حوار ،باإلضافة إىل اتلصورات اخلاصة
بكل مشلكة ،وإذا اكنت هناك دورة ثانية حلوارات
اإلسكندرية ،فسيعاد طرح هذه املشكالت بشلك
مشابه.

ملخص وزارة اتلخطيط واملتابعة واإلصالح
اإلداري
قدمت وزارة اتلخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري
ً
ملخصا للحوارات الستة يف  28مايو  ،2019وأكد
املشاركون ىلع أن القيمة األساسية حلوارات االسترشاف
تتمثل يف وضع تصورات ملستقبل بديل ،باإلضافة إىل
حتديد أهم أسس بناء املستقبل .ويف هذا الصدد ،ركزت
اتلقديمات واتلعليقات ىلع انلقاط اتلايلة:
1 -1استمرارية اهلوية املرصية :إن اتلغريات املتوقعة
سوف تكون رسيعة وعميقة ،مما يثري تساؤالت
حول كيفية استجابة املجتمع هلذه اتلغريات مع
االحتفاظ «بهويته» يف الوقت نفسه ،فاتلحديث ال
ينبيغ أن يكون ماكفئًا للتغريب.
2 -2العالقة بني اتلكنولوجيا واالقتصاد :إن اتلوسع
املستقبيل املرتقب ينبيغ أن يسهم يف حتقيق
الرخاء والرفاهية والكرامة جلميع املرصيني اذلين
يعيشون يف مرص ،مما يعين أن املستقبل جيب أن
يكون أخرض ،وأن اتلكنولوجيا جيب أن تسهم
يف حل مشكالت املجتمع ،وأن احلكومة جيب
أن تدعم االقتصاد احلديث ،وذلك من خالل
قيادة عملية اتلكيف واحلفاظ ىلع دورها يف محاية
العدالة االجتماعية.
3 -3حتول انلمط اإلدرايك وعوامل اخللل :يرى
ً
املرصيون أنفسهم ورثة تلقليد طويل من اتلكيف
واتلأقلم مع مواسم انليل (ومع ابليئة بشلك
ً
كثريا من
اعم) ،إال أن اتلغري املنايخ سيفرض
اتلحديات ىلع ابلالد .وعليه ،فإن قدرة املجتمع
ىلع اتلكيف واتلأقلم ،مع حماولة احلفاظ ىلع
اهلوية وعدم االعتماد ىلع أطراف خارجية،
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سوف ختضع لكثري من اتلحديات ،مما سيؤدي إىل
َ
ظهور عنارص كمية أثناء عملية اإلدارة العامة
اليت تتجاوز القدرة ىلع تعزيز اتلقدم أو إدارته،
فاألمر يتعلق بتعزيز «املجتمع العقالين» اذلي
يسمح للفاعلني اخلارجيني والعوامل اخلارجية
َّ
باملساهمة يف تشكيل استجابات قومية بناءة .إن
املعرفة العاملية ،واملجتمع املفتوح ،واالقتصاد
املفتوح ،مجيعها تمثل ً
فرصا قوية ،إال أنها تتطلب
استجابات مدروسة من مجيع أطراف املجتمع.
وقد كشف انلقاش عن اتلحديات السالف ذكرها،
َ
كما أثار تساؤالت حول ك ِّم اتلغيري اذلي من املمكن
استيعابه يف وقت قصري (بعد أن صار اعم  2050أقرب
إيلنا مما نتصور) مع احلفاظ ىلع استقرار املجتمع
وتماسكه .ويمثل اتلحدي املزدوج ،اذلي يتضح يف
اتلوسع الضخم يف توفري خدمات اتلعليم األسايس (مثل
للتعامل مع بيئة تعتمد
الفصول) وإعداد الشباب
بناء
لاً
لاً
ً
ًّ
اعتمادا اكم ىلع اتلكنولوجيا مثا مهما ىلع هذا.
فيف هذه احلالة ،هناك حاجة الستخدام املوارد نفسها
تلحقيق أغراض خمتلفة يف الوقت ذاته.
واكن من الطبييع أن ينتقل انلقاش من بناء املستقبل إىل
تشكيل املستقبل ،وهو ما ال تفعله حوارات اإلسكندرية؛
وذلك الهتمامها بتبين نظرة شاملة متاكملة .إن انلقاش
حول األوضاع يف اعم  2050يرتبط بشلك ما بانلقاش
حول األوضاع يف اعم 2030؛ وذلك لرتكزيه ىلع تعريف
االقتصاد واملجتمع يف اعم  2050وإاعدة تعريفهما مع
عدم اقتصار اتلعريف ىلع املعامالت اتلجارية ،وحتديد
العوائق اليت يمكن اتلنبؤ بها اآلن ،وترتيب األولويات
ملواجهة اتلحديات ،وتبين
مع استخدام اسرتاتيجيات لاً
مبادرات اسرتاتيجية توفر حلو شاملة للتغلب ىلع
اتلحديات اليت تواجه أهداف اتلنمية املستدامة ،مما
يساعد يف الوصول إىل مؤرشات قوية حول احتياجات
بيئة السياسات للتطور اآلن وفيما بعد ،ويسهم يف
عمليات اتلخطيط املستمرة.
اخلطوة اتلايلة ستكون توسيع احلوار يلتضمن جمموعة
أكرب من الرشاكء يلمارسوا االسترشاف بشلك أعمق
ً
تعقيدا ،وتشجيعهم ىلع تبين آيلات أخرى تقدمها
وأكرث
آيلات ادلراسات املستقبلية .وقد نوقشت املجمواعت
حوارات اإلسكندرية

اتلخطيط املاكين الستيعاب الساكن واألنشطة
االقتصادية .كما أن آثار اتلغري املنايخ ستظهر َجلية،
وستُ َ
واجه بالصمود هلا واتلكيف معها ...إلخ .وسيحدد
اتلفاعل بني هذه العوامل وغريها نطاق اإلدارة العامة
ومهامها ،مما يعين أن اإلدارة العامة ستكون يف حاجة
إىل اتلطور تلتكيف مع االحتياجات اجلديدة ولرتتبط،
ً
اغبلا ،بابليئة العاملية اليت تمت فيها خصخصة كثري
من اخلدمات العامة وربطها ببعضها (من خالل
شباكت كهرباء إقليمية ىلع سبيل املثال) ،مما سيسمح
بظهور اقتصادات كبرية احلجم ،أو سيؤدي إىل ظهور
جيل جديد من رجال األعمال االجتماعيني املتحمسني
دلخول السوق املرصي خبدمات ومنتجات جديدة ،أو
ظهور االثنني ً
معا.
ويف اعم  ،2050ستوجه قيم املجتمع اإلدارة العامة كما
حيدث اآلن ،مما قد يؤثر يف تسلسل العديد من األشياء.
فاتلغري املنايخ قد يؤدي إىل تقدم االستدامة يف قائمة
ً
بناء ىلع مدى تأثر الساكن باألحداث
األولويات،
املادية .وباملثل ،يمكننا أن نرى أن تطور امللفات
الصحية ،وانلمو الساكين ،وزيادة متوسط أعمار األفراد،
وعوملة األمراض ،مجيعها من املمكن أن تؤثر ىلع
نظرتنا للراعية الصحية وأولوياتها .إال أنه يف الوقت
نفسه ،فإن قيم ادليمقراطية والفضاء العام ،ونظرتنا
للمساواة واتلفاوتات املوجودة بني الطبقات املختلفة
ُ ِّ
واملناطق املختلفة ،من املمكن أن تؤثر يف نظرتنا
ً
وأخريا ،فإن مفهوم اتلحديث ال
للعدالة االجتماعية.
يعين اتلغريب ،وباإلضافة إىل ذلك ،فإن ثقافة مرص
جيب أن تكون ىلع قائمة أولويات املستقبل.
إن الفرص واتلهديدات املطروحة يف اتلصورات
املختلفة تؤدي إىل ظهور صورة تبدو فيها اإلدارة العامة
فعالة ،ويمكن االعتماد عليها ،وتقوم ىلع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وىلع املعرفة .هذه اإلدارة
العامة حتتاج إىل أن تكون يف نفس مستوى القطاع
ٍّ
اخلاص؛ ألنه إذا اختلف مستوى لك منهما عن اآلخر،
فسيشلك القطاع العام عبئًا ىلع اتلقدم .وباتلايل،
فمع استمرار القطاع اخلاص يف استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،واذلاكء االصطنايع ،واتلقنيات
الرقمية ،فإنه يتعني ىلع اإلدارة العامة أن تعمل بنفس
مستوى الكفاءة والفاعلية .وسيؤثر ذلك يف نظرتنا
حوارات اإلسكندرية

لرأس املال البرشي يف جمال اخلدمات العامة وكيفية
إدارتها وإعدادها واتلعويض عنها ،وإن تقدم مرص يف
ُ َّ
حاجة إىل خدمات اعمة تقدم بالكفاءة ذاتها.

املوضواعت املتكررة

ُ
طرح عد ٍد من اتلصورات
لقد نتج عن احلوارات الستة
اليت استطعنا من خالهلا حتديد عدد كبري من جماالت
القوة وانلقاط ُ
الم ِل َّحة اليت حتتاج إىل تفكري عميق؛
ومنها انلقاط اتلايلة:
– –العالقة بني الطاقة واملياه واألرض :كيف يمكن
ً
مفتاحا لزيادة
تللكفة الطاقة املتجددة أن تكون
املياه املتاحة واستخدام أفضل لألرض؟
– –اتلكنولوجيا والغموض :كيف يمكن إطالق
العنان للتكنولوجيا مع اتلحكم فيها لضمان
أفضل استخدام هلا؟
– –اتلفاوتات اإلقليمية :كيف يمكن تطوير أنماط
االستثمار اليت حتتاج إيلها مرص تلحقيق الرخاء
والرفاهية والكرامة؟
– –اتلغري املنايخ :كيف يمكن إدارة الشك
والغموض يف مواجهة املخاطر املؤكدة اليت ال
يمكن حتديدها؟
– –املجتمع املفتوح واالقتصاد املفتوح :كيف يمكن
ضمان احتفاظ مرص بهويتها وجين ثمار العوملة يف
الوقت نفسه؟
– –املناهج اليت تركز ىلع األفراد :كيف يمكن
رفع الويع ومستوى املعرفة تلحفزي النشاط
اإلنتايج؛ من أجل حتقيق اتلنمية املستدامة للتغري
االجتمايع؟
– –اإلدارة العامة واخلدمات العامة :كيف يمكن
تقديم خدمات اعمة تيف باحتياجات األفراد،
وتساعد ىلع إدارة الصدمات املفاجئة واتلصدي
هلا ،باإلضافة إىل ادلخول يف رشااكت ابتاكر مع
القطاع اخلاص؟
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ُ
سوف ت َط َّور
تنوع حيوي مستقر .وباإلضافة إىل
ذلك ،لاً
ً
ُّ
ابلنية اتلحتية الرقمية يف مرص تطورا اكم  ،كما
ستنعم ابلالد باستقرار جغرايف  -سيايس .وبالنسبة
لألفراد ،فسينعمون بتغطية صحية شاملة ،وعالج
جيين ،باإلضافة إىل تعليم جماين جيد ،كما ستنخفض
معدالت االعتماد ىلع أطراف خارجية ،ولن تكون
هناك عنرصية ،وسينعم أفراد املجتمع من اجلنسني
باتلمكني اثلقايف.
وقد صاحب تبنيّ مناهج قائمة ىلع األفراد خماوف بشأن
اتلغريات املناخية وابليئية ،مما شجع املشاركني ىلع
اتلفكري يف االقتصاد األخرض وإدارة املخارج ابليئية
اتلف َ
ت إىل أهمية مفهويم االستهالك
بكفاءة؛ حيث ُ ِ
واإلنتاج ،باإلضافة إىل مفهويم املشاركة واملواطنة
النشيطة يف سياق أكرب؛ هو سياق هوية مرص اثلقافية.
ومن املثري لالهتمام أن املشاركني قد توصلوا إىل أن
اتلنمية املستدامة تتطلب رفع الويع وبناء املعرفة من
أجل حتفزي اإلنتاج وحتقيق ِّتغيريات اجتماعية إجيابية.
ومن أهم العوامل اليت ُركز عليها يف هذا السياق
الصحة ،والوقاية من األمراض ،وماكفحة األمراض،
بما فيها األمراض العقلية.

حوار اإلسكندرية السادس :حمراكت اإلدارة
العامة
– –إن اإلدارة العامة رضورية للغاية دلعم قدرة مرص
ىلع اتلعامل مع األحداث املتوقعة وغري املتوقعة،
وذللك فإن إدارة حمراكت اتلغيري بكفاءة أمر
رضوري من أجل حتقيق آثار إجيابية للتغيري يف
اعم  .2050إال أن اإلدارة العامة نفسها ستخضع
للتغيري ،وذلك نتيجة لعدة عوامل؛ مثل:
– –الفرص اتلكنولوجية واتلحديات اليت يفرضها
اتلغيري القائم ىلع اتلكنولوجيا.
– –االحتياجات املتغرية إىل اخلدمات االجتماعية
وتدخل آخرين من مقديم اخلدمات.
– –القيم واألولويات اجلديدة للمجتمع املفتوح وتأثري
العوملة.
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اجلديد ،ستتم
حبلول اعم  2050ومع عرص اتلكنولوجيا
لاً
ً
إجراءات اإلدارة العامة ىلع ثالثة حماور .أو  ،وفقا
إلحدى اتلصورات املتفائلة ،فإن توفر ابليانات وزيادة
القدرة ىلع معاجلتها سيسمح بدرجات اعيلة من
الكفاءة والفاعلية (مثل املدن والقرى اذلكية ،واإلدارة
املتاكملة للموارد الطبيعية مثل الزراعة اذلكية للمناخ،
وتطوير اخلدمات العامة مثل الطاقة واملياه ،وتوفري
ً
اخلدمات الصحية واالجتماعية وفقا الحتياجات لك
فرد ...إلخ) .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن توفر ابليانات
سيسمح باملساءلة والرقابة الفعالة ،مما سيفسح املجال
تلحقيق الال مركزية واختاذ اإلجراءات الالزمة ً
بناء ىلع
مالبسات لك موقف .كما أن اخلطط واالسرتاتيجيات
ً
جزءا من نظام الرقابة املشددة
واملزيانيات ستكون
وأطر اتلقييم ،مما سيسمح بمساءلة وشفافية أكرب يف
املجال العام .كما لاًأن احلوكمة اإللكرتونية املتقدمة
إسهاما ّ
ً
فعا يف القضاء ىلع الفساد .ثانيًا،
ستسهم
ستكون هناك حاجة إىل سياسات ونظم وأطر قانونية
جديدة إلدارة اتلغريات انلاجتة عن اتلكنولوجيا ،مع
األخذ يف االعتبار أن هذه اتلغريات لن تكون مجيعها
إجيابية (مثل زيادة االعتماد ىلع اتلكنولوجيا ،وزيادة
معدالت الال مساواة وعدم اتلوازن اإلقلييم) .ثاثلًا،
من الرضوري أن تسهم اإلدارة العامة يف إدارة األزمات
املتوقعة .فعىل سبيل املثال ،ستكون هناك كثري من
انلتائج غري املتوقعة انلاجتة عن اتلغري املنايخ يف
ليَ
جما الصحة العاملية واالقتصاد العاليم .ومن املتوقع
كلِّ
أن تش هذه انلتائج حتديات نلظم اإلدارة العامة
اليت تهدف إىل حتقيق اتلوازن يف ابليئة السياسية
واالجتماعية واالقتصادية اليت ال تكف عن اتلغيري.
ويف ظل أوضاع كهذه ،فإن احلفاظ ىلع الوضع كما هو
عليه سوف يؤدي إىل الركود ،كما سيؤدي إىل شلل نظم
اإلدارة العامة يف مواجهة األحداث اليت تتغري باستمرار.
وهناك كثري من اتلغريات اجلذرية اليت ستحدث
حبلول اعم  ،2050فستغري أجهزة احلاسب اآليل خريطة
استخدام العمالة ايلدوية ،كما سيشلك انلمو الساكين
ً
ضغطا ىلع قدرة ادلولة ىلع خلق فرص عمل وتوفري
اخلدمات االجتماعية (من تعليم ،وصحة ،ومحاية
اجتماعية ،ومياه ،وطاقة) .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن
ازدياد االحتياجات االقتصادية وتطور اخلصائص
الساكنية سينتج عنهما تقليص قدرة ادلولة ىلع
حوارات اإلسكندرية

مشاركة الشباب
إذا أخذنا يف االعتبار عدد الشباب الكبري واملزتايد يف مرص ،فسيتضح أن اتلنمية املستدامة لن تتحقق للجميع
سوى من خالل تمكني هؤالء الشباب من خلق الظروف اليت تسمح هلم باتلقدم وأداء دور فعال .إن شباب ابلالد
ُ ىَ
يشلكون أحد األصول شديدة األهمية اليت تستحق االستثمار فيها ،مما سيفتح ابلاب أمام تأثريات ال تضاه ،وإذا
َ
ُطبِّقت الرشوط الصحيحة ،فسوف تستطيع مرص اتلحكم يف العائد ادليموغرايف ،مما سيتيح فرصة ممتازة دلعم
جهود ادلولة يف حتقيق اتلنمية املستدامة للجميع
مدى تعقيد اتلنمية املستدامة القائمة ىلع أسس
اقتصادية واجتماعية ،باإلضافة إىل أسس االستدامة.
وقد خلص انلقاش إىل أهمية اعتبار العنرص البرشي
قلب هذه املعادلة.

ِّ
وقد ُركز ىلع قيمة اتلكنولوجيا باعتبارها داعمة نلظم
الصحة واتلعليم ،باإلضافة إىل انلظم االجتماعية
وابليئية؛ وذلك بهدف جعل حياة املرصيني أسهل.
ً
فاتلكنولوجيا ستفتح آفاقا جديدة فيما يتعلق بتقديم
اخلدمات ،فسيسمح باستخدام تقنيات اذلاكء
االصطنايع يف جمال اتلعليم بوجود قدر كبري من
اتلخصص ،كما سيسهم يف استحداث أسايلب عالج
قائمة ىلع حتليل الـ  ،DNAوهكذا .وباإلضافة إىل
ذلك ،فقد ركزت تلك املناقشات ىلع ادلور الرئييس
للتكنولوجيا يف حل مشكالت املياه والطاقة؛ وذلك
ًّ
ً
سلبيا يف احلياة
تأثريا
لضمان أال تؤثر تلك املشكالت
ايلومية ،واستثمارات املستقبل ،والقدرة اإلنتاجية .إال
أن اتلكنولوجيا من املمكن أن تتسبب ً
أيضا يف خلق
مشكالت ضخمة ،فقد تسبب اتلوتر ومشكالت
تتعلق بالصحة انلفسية ،باإلضافة إىل ابلطالة واتلوتر
االجتمايع.
ومن ناحية أخرى ،فقد ركزت اتلصورات األسوأ
ىلع تأثري األحداث اليت حتدث ىلع مستوى العالم؛
مثل ارتفاع منسوب مياه ابلحر اذلي من املمكن
أن يؤدي إىل غرق منطقة ادلتلا ،واجلفاف اذلي من
املمكن أن يؤدي إىل زيادة اتلصحر ،وحدوث كساد
كبري وعدم استقرار مايل ،وظهور أمراض جديدة ال
تستجيب للعالج ،واألمراض املنترشة ىلع مستوى
العالم .وىلع املستوى اجلزيئ ،اكنت هناك ختوفات من
زيادة معدالت الال مساواة ،وابلطالة ،وتفكك النسيج
حوارات اإلسكندرية

االجتمايع ،والعنف ،واتللوث ،واألمراض .وقد
ترُ
اق ِحت بعض احللول تللك املشكالت ىلع املستويني
الفردي واالجتمايع.
كما ُط ِر َحت املفاهيم اتلايلة باعتبارها أفضل تصورات
«تركز ىلع األفراد»:
– –اتلعليم اجليد ووجود نظام راعية صحية متمزي
يساعدان االستثمار القائم ىلع األفراد يف رأس
املال البرشي ،وذلك من خالل اإلسهام يف توفري
فرص متاكفئة ،وفرص عمل جيدة ،باإلضافة إىل
اقتصاد أخرض قائم ىلع مصادر الطاقة املتجددة
وتقليل اآلثار ابليئية الضارة.
– –سوف تُ َ
ربط لك األشياء ببعضها ،وذلك مع احلفاظ
ىلع أمن ابليانات ،مما سيسهم يف جعل املعرفة
متاحة للجميع مع احلفاظ ىلع حقوق الفرد
األساسية.
– –سرتبط تقنيات الواقع االفرتايض ،واذلاكء
االصطنايع ،وأجهزة اإلنسان اآليل ،واألجهزة
الرقمية ،واتلكنولوجيا بني املدن ،ووسائل
املواصالت ،واألجهزة ،واألفراد ،وسوف تسمح
ظروف األفراد االقتصادية واالجتماعية هلم
ً
بقضاء وقت أطول مع أرسهم وأصدقائهم .وعالوة
ىلع ذلك ،فسيكون املجتمع ىلع ويع أكرب بظروف
ابليئة ،وسيرتتب ىلع ذلك استخدام موارد أقل
بشلك أكرث كفاءة.
ستكون مرص قد تغلبت ىلع اتلغري املنايخ باستخدام
مصادر الطاقة املتجددة ،كما أنها ستستفيد من وجود
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إن الرتكزي بشلك مبالغ فيه ىلع العالقة بني االقتصاد
واتلكنولوجيا والفرص اليت توفرها ال يؤدي إىل انلتيجة
املرجوة اليت تتمثل يف أن حييا املرصيون حياة ينعمون
فيها بالرخاء والرفاهية والكرامة .فاملجتمع القائم
ً
معرضا خلطر اختفاء املهن
ىلع اتلكنولوجيا يكون
ِّ
ً
ُ
«القديمة» يف الوقت اذلي ال يوفر فيه مهنا جديدة،
ُ
ويهمش األشخاص اذلين يعانون ً
قدرا من اتلهميش
بالفعل ،مما يؤدي إىل تفكك املجتمع .كما أن هذا املجتمع
ً
معرضا خلطر االنفصال عن تاريخ ثقافته وظهور
يكون
بناء اجتمايع جديد يؤدي إىل استبعاد رشائح بأكملها
من املجتمع (واتلحديث ال يعين اتلغريب بالرضورة).
وعليه ،فإن استخدام اتلكنولوجيا يف سياق املجتمع
اذليك حيتاج إىل ختطيط ودعم ،باإلضافة إىل توجيهه؛ من
أجل حتقيق اتلماسك االجتمايع وجودة احلياة وتوفري
فرص اقتصادية .إن ظهور طرق جديدة للعمل يتضمن
ظهور وظائف جديدة ،وأشاكل جديدة من االنتقال،
وفرص أفضل ينبيغ أال تكون متاحة فقط لقلة قليلة
من أفراد املجتمع ،وإنما جيب توجيهها؛ حبيث تؤدي إىل
تغيري املجتمع بأكمله.
وحبلول اعم  ،2050من املمكن أن تكون مرص قد
ً
ًّ
وساكنيا ،وأن تكون قد صارت
جناحا اقتصاديًّا
حققت
دليها القدرة ىلع جين ثمار اثلورة الصناعية الرابعة اليت
كاً
بات حدوثها وشي  .ولن يتأىت ذلك إال من خالل تبين
مناهج قائمة ىلع األفراد (مثل «اتلخطيط من أجل
ٍّ
األفراد») ،مع إسهام لك من اتلكنولوجيا واالبتاكر يف
توفري حياة جيدة للجميع .وعليه ،فإن اتلكنولوجيا،
واالبتاكر ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سوف
ُ ِّ
تمكن أفراد املجتمع من أن يعيشوا حياة حافلة،
ويقوموا بواجباتهم جتاه األرسة واملجتمع واثلقافة،
باإلضافة إىل واجباتهم ادلينية ،يف الوقت ذاته .وعالوة

ىلع هذا ،ترتبط اتلكنولوجيا بالصمود املرصي املعهود،
مما يساعد املجتمع ىلع اتلكيف مع الضغوط انلامجة
عن اتلغري املنايخ وزيادة تعداد الساكن يف الوقت نفسه.
ولكن حىت يف هذا اتلصور اإلجيايب ،ستظل مرص
تكافح من أجل انلجاح يف إدارة املوارد الطبيعية،
وتعداد الساكن ،واالبتاكر ،واتلكنولوجيا ،كما
ستضطر إىل االستثمار املستمر يف املجال األكادييم،
واتلكنولويج ،واملعريف؛ حىت تستطيع مواكبة اتلغري.
وباملثل ،لن تستطيع مرص من ناحية أخرى أن
ّ
ً
منهجا ً
قائما
تستفيد من الفرصة املتاحة إال إذا تبنت
ىلع االنفتاح واملشاركة العاملية .ويتمثل ذلك يف أن
يكون دليها اقتصاد مفتوح ،وجمتمع معرفة مفتوح،
واقتصاد عمل مفتوح ،وجمتمع يسمح باستكشاف
ً
األفاكر اجلديدة واختبارها واستخدامها وفقا
َّ
الحتياجات ابلالد حبرية .وقد ُعد اتلناقض بني
االنفتاح وعدم االضطرار لالعتماد ىلع أطراف خارجية
أو فقدان بعض األصول (هجرة العقول املفكرة) أحد
جماالت القوة اليت من املمكن أن تكون مفيدة يف
االستثمار يف جماالت القدرة اتلنافسية االقتصادية،
وجودة احلياة ،واملعرفة ،والعلوم واتلكنولوجيا ،وابلحث،
واتلنمية ،واتلعليم.

حوار اإلسكندرية اخلامس :صوت الشباب

دار احلوار اخلامس بني جمموعة تتكون من  42شابًّا
يدرسون يف جامعات خمتلفة يف أحناء ابلالد .وقد
ً
ً
«قائما ىلع األفراد» ،وذلك
منهجا
تبنت تلك املجموعة
من خالل الرتكزي ىلع خربات الفرد عند تفاعلهم مع
اتلكنولوجيا ،واالقتصاد ،واملجتمع ،فعندها يدركون

عوامل اخللل :الشباب واإلعالم اجلديد
«لقد صار الشباب يكربون يف عرص رقيم ،وصاروا يتعلمون املواطنة ويمارسونها بأشاكل ختتلف تمام االختالف
عن األجيال السابقة ،فهناك فجوة ضخمة بني اجليل احلايل واألجيال السابقة يف أرجاء العالم املختلفة ،وتزداد هذه
الفجوة اتساعاً ؛ بسبب اإلعالم اجلديد وتقنيات اتلواصل».
يلندا هرييرا« ،الشباب واملواطنة يف العرص الرقيم :رؤية ملرص» ،تقرير هارفارد عن اتلعليم ،جمدل  ،82عدد ( 3خريف
.)2012
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املدن اذلكية

ُ
يصل تعداد ساكن مرص يف اعم  2050إىل  153مليون نسمة يعيش أكرث من  %85منهم يف املدن اذلكية .وتستخدم
ً
ً
استخداما مكثفا يف هذه املدن؛ لضمان قدرة الفرد ىلع العمل يف أي ماكن ويف أي وقت .وتنخفض
اتلكنولوجيا
تكلفة املواصالت يف هذه املدن ،كما يستطيع األفراد اتلنقل فيها بسهولة بني املناطق احلرضية وشبه احلرضية.
ً
وقد بُنِيَت هذه املدن وفقا لرؤى بيئية واجتماعية وثقافية حمددة تظهر يف وجود املساحات اخلرضاء ،ومراكز الصحة
ًّ
والرياضة ،ومراكز الشباب ،واملراكز االجتماعية اليت تمثل ً
أساسيا من املدن اليت تعزز قيم الكرامة والرفاهية
جزءا
والرخاء جلميع أفرادها .ولكن ،هل تتسع هذه املدن لألرس ذات ادلخللاً املنخفض واألفراد اذلين حصلوا ىلع قسط
أقل من اتلعليم؟ إن تلك املرافق ليست رخيصة يف الواقع ،مما يثري تساؤ بشأن وجود العدالة االجتماعية وتكافؤ
الفرص فيها .إننا سنكون حباجة إىل وجود مؤسسات قوية يف اعم 2050؛ لضمان العدالة يف اتلخطيط املاكين وأنماط
اتلحرض؛ حىت يكون هناك متسع لألفراد من مجيع الطبقات االجتماعية.

حوار اإلسكندرية الرابع :األشخاص كثريو
اتلنقل واحلركة

َّ
ركز احلوار الرابع ىلع العديد من اتلناقضات ،فعىل الرغم
من احتياج مرص إىل زيادة فرص انلمو االقتصادي ،وهو
ما لن حيدث إال إذا أصبح دليها اقتصاد مفتوح قائم ىلع
املعرفة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،فإن حتقق
هذا سيؤدي ً
أيضا إىل حدوث بعض املشكالت؛ منها
االعتماد ًّ
لكيا ىلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ِّ
باإلضافة إىل اهلجرة اجلماعية من إفريقيا؛ إذ يفضل
األفراد اهلجرة إىل أماكن بها فرص أفضل .وعالوة ىلع
ذلك ،فإن من شأنه أن يسفر عن تهميش بعض رشائح
املجتمع؛ وذلك لعدم استطاعتها مواكبة اتلغيري.

إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،أو االبتاكر
ُ ِّ
ً
كثريا من الفرص
واتلكنولوجيا ،بوسعها أن توفر
اجلديدة ،من وظائف وجماالت عمل جديدة ،وطرق
جديدة جتعل االقتصاد ً
قادرا ىلع املنافسة ،وطرق جديدة
تلحقيق الرخاء والرفاهية ،وطرق جديدة للتعامل مع قلة
املوارد (املياه والطاقة) ،باإلضافة إىل اتلنقل االفرتايض
للعمالة .إال أن تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات
من املمكن أن تؤدي ً
أيضا إىل ظهور أنماط جديدة
من الال مساواة اليت قد تؤثر يف األفراد اذلين يعيشون
ىلع اجلانب اآلخر من هذه الفجوة الرقمية أو يف املناطق
اليت ال ترتبط باملجتمع احلديث .وقد تم اعتبار الربط
بني املناطق املختلفة ،واتلخطيط املاكين ،واتلعليم
القائم ىلع السوق ،واالستثمار يف الشباب اذلي يتلىق
تعليما ً
ً
جيدا ،باإلضافة إىل مبادرات لاًاحلوكمة اليت تتمثل
يف الال مركزية ىلع سبيل املثال ،حلو تللك املشلكة.

إزالة الوصم عن اهلجرة
تستمر مرص انلاجحة ىلع املستوى االقتصادي يف جذب املهاجرين ألسباب اقتصادية يف اعم  ،2050كما ستستمر يف
جذب املهاجرين واملغرتبني كما تفعل االقتصاديات اآلسيوية اآلن .فستنجذب العمالة العاملية إىل االقتصاد النشط،
ً
وأخريا ،فإن الشباب املرصي املوهوب نفسه سوف يكون ً
جزءا من عوملة القوى العاملة،
والفرص ،وعوائد العمل.
ً
ومن املمكن أن ينتيه به األمر بالعمل يف أي ماكن وفقا للفرص املتاحة.
من ناحية أخرى ،هناك مشلكة تتمثل يف الرسد املوجود ايلوم ضد تلك احلركيات .إن تركزي االهتمام ىلع «مستقبل
ً
ً
املرصيني يف مرص» رضوري ،ولكن رفض اهلجرة ادلاخلية واخلارجية (خاصة اهلجرة اخلارجية باعتبارها «استزنافا
للخربات») سيعرقل اتلوسع االقتصادي يف املستقبل وجيعل مرص وجهة أقل جذبًا لالستثمار.
حوارات اإلسكندرية
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ً
– –املناخ والساكن واالبتاكر :وفقا ألفضل اتلصورات
املطروحة ،فال مفر من وجود آثار للتغري املنايخ،
إال أن هذا اتلصور يؤكد ً
أيضا ىلع أهمية الصمود
االجتمايع اذلي يتمثل يف مراقبة انلمو الساكين.
ويتساوى اتلوزيع الساكين يف أحناء ابلالد بينما
يتمتع مجيع الساكن خبدمات صحية وتعليمية
جيدة؛ لضمان فاعلية االبتاكر اتلكنولويج من
خالل األحباث واتلنمية املحلية ،وتطبيقات اذلاكء
االصطنايع يف قطااعت املياه والطاقة والزراعة،
مع الرتكزي ىلع أسلوب حياة مستدام.
ً
– –اتلكيف مع املناخ :وفقا هلذا اتلصور ،فإن عملية
اتلكيف مع اتلغري املنايخ ،اليت ال يتم فيها اختاذ
أي خطوات ملعاجلة املوقف مما يؤدي إىل تدهوره،
يكون فيها احلد من الفقر يف اغية األهمية
بالنسبة للمناطق الريفية واحلرضية اليت تتبىن
اسرتاتيجيات مستدامة ،باإلضافة إىل تقنيات
ذكية تساعد يف زيادة اعئد العمل يف املزارع ومن
خارج املزارع .وباتلايل ،فإن ذلك اتلكيف يمكن
أن يتحول يف اعم  2050إىل استخدام اتلكنولوجيا
يف جماالت الطاقة ،واملياه ،والزراعة ،والساكن،
واتلخطيط املاكين ،وسوف يسهم انلمو االقتصادي
واتلوسع يف احلزي املايل يف احلد من تأثري اتلغري
املنايخ .ومن اجلدير باذلكر أن هذا اتلصور يؤكد
ىلع احلاجة إىل الال مركزية؛ وذلك يلكون االبتاكر
اتلكنولويج واالختبارات واحللول املحلية مجيعها
ممكنة.

– –حياة مستدامة :السلسلة األخرية من اتلصورات
تؤكد ىلع األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف
احلياة املستدامة ،ولكنها ال تركز بالقدر نفسه ىلع
العوامل ابليئية واالبتاكر اتلكنولويج ،مما يعكس
وجود فجوة بني األجيال ،فاألجيال «األقدم» تميل
إىل تعريف «اتلنمية» باعتبارها «تنمية مستدامة»،
مع الرتكزي ىلع اتلنمية االجتماعية واالقتصادية،
ً
تركزيا أكرب ىلع
بينما تركز األجيال «األصغر»
ابليئة واتلكنولوجيا .وعليه ،فقد اكنت أفضل
اتلصورات تؤكد بشدة ىلع األفراد اذلين يتمتعون
خبدمات صحية وتعليمية جيدة ،مما جيعل
خياراتهم مستدامة ومسئولة ،وهذا بدوره سوف
يسهم يف احلد من آثار اتلغري املنايخ.
إن انتشار هذه القضايا يوضح أن القضايا املتعلقة
باتلغري املنايخ تسيطر ىلع إدارة االقتصاد واملوارد
الطبيعية ،كما تسيطر ىلع تفكري األفراد وسلوكهم،
وعدم اختاذ أي خطوات للحد من آثار اتلغري املنايخ
يكون باهظ اتللكفة؛ إذ يؤدي إىل الفقر ،واتلهميش،
وفقدان الفرص .وىلع الرغم من أن أثر اتلغري املنايخ
ىلع مستقبل اتلنمية يف مرص يظل غري معروف ،فإن
املجال مفتوح الختاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل معه.
وعليه ،فيتعني ىلع صناع القرار يف مرص أن جيتمعوا
وأن يفكروا ً
معا؛ من أجل الوصول إىل بعض األفاكر
واتلوصيات ،فلم يعد اتلنبؤ باملستقبل ممكنًا ،وإنما
صار أصعب من أي وقت مىض ،مما يتطلب الوصول
إىل تصورات استكشافية بديلة عن املستقبل.

مستقبل انلقل :جمرى انليل
يف اعم  ،2050ساعدت الطاقة منخفضة اتللكفة واالستثمارات اذلكية مرص ىلع تطوير جمرى انليل ،وذلك من خالل
املواصالت املائية ،باإلضافة إىل طرق سكك حديد كهربائية تصل إىل وسط إفريقيا ،وتربط
تطوير عدد كبري من
لاً
ًّ
ً
مجيع أجزائها ببعضها وصو إىل مدينة كيب تاون .ويستمر ميناء أسوان ادلاخيل يف اتلطور يلكون مركزا رئيسيا من
مراكز إنتاج األدوية ينافس مدينة بازل يف سويرسا .وقد ساعدت إماكنية الوصول إىل السوق يف أي ماكن يف إفريقيا،
باإلضافة إىل إماكنية نقل كميات ضخمة من املواد اخلام عرب نهر انليل ،ىلع جذب استثمارات اعملية ،مما يعطي ادلول
اإلفريقية مزية ضخمة مقارنة بادلول األخرى .ومن ناحية أخرى ،فلم تعد الوظائف متوفرة فقط يف دتلا انليل ،وإنما
امتدت إىل املناطق الصحراوية حول أسوان وداخلها.
12

حوارات اإلسكندرية

كلَّ َ
لقد ركز هذا احلوار ىلع عدد من املشكالت اليت ش ها
ٍّ
اتلاريخ احلديث إىل حد كبري ،وقد الحظ عدد من
املشاركني ظهور ما يعرف بـ «جمتمع ضد اتلطور» ،وهو
جمتمع يصمم ىلع جتاهل اتلغريات اجلذرية واتلمسك
بأفاكر تقليدية عن احلياة واملجتمع .وينتيه املطاف بهذا
جمتمعا ً
ً
فاقدا لسيادته وال يستطيع
املجتمع بأنه يصبح
االعتماد ىلع نفسه ،كما يعاين هذا املجتمع من اتلهميش
ويفتقر إىل اتلنوع .الرؤية املضادة هلذا املجتمع يه رؤية
ملرص يقفز فيها االقتصاد قفزات قوية يف ظل وجود
اتلكنولوجيا ،وتزداد فيها القدرة ىلع االبتاكر ،وتستطيع
منتجاتها والقوى العاملة فيها املنافسة ىلع املستوى
يجُ
العاليم ،و َمع فيها بني االستثمارات اخلاصة والعامة يف
جمال اخلدمات االجتماعية (ومن بينها اتلعليم) تلحقيق
أفضل انلتائج يف املجتمع ،ويتمتع ساكنها بقدر كبري من
الصمود واتلعليم واخلربة اتلكنولوجية؛ يلتمكنوا من دعم
املشاراكت االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

حوار اإلسكندرية اثلالث :احلياة املستدامة يف
2050
إن حتديد الفاعلني االجتماعيني ،والعوامل،
واالجتاهات ،واتلطورات اليت تؤثر يف املستقبل قد
أسهم يف فهم حقيقة مهمة؛ ويه أن اتلغري املنايخ يف حد
ذاته ال ينبيغ أن يكون هو حمور الرتكزي ،وإنما جيب
أن نركز ىلع اتلفاعل بني ظاهرة اتلغري املنايخ وحياة
ً
اإلنسان .وفقا للعقلية اثلقافية املرصية ،فإن مرص قد
تعرضت تلغري منايخ كبري منذ آالف السنني ،اعتاد

بعده املرصيون مواسم انليل .وهناك قدر من املرونة يف
اتلعامل مع هذا األمر ىلع الرغم من أن االجتاه اذلي
ُ
يحُ َّ
ستبىن عليه اختيارات السياسات لم دد بعد.
وقد أسهم ذلك يف تسليط الضوء ىلع عدد من القضايا
بما هلا من أبعاد خمتلفة ،ويظهر مدى تعقيد تلك
القضايا عند انلظر إيلها جمتمعة .كما أن انلظر إىل
تلك القضايا يكشف مدى الرتابط بني اتلغري املنايخ
وحياة اإلنسان ىلع كوكب األرض:
– –املناخ واالقتصاد :يعد مستقبل استغالل األرض
واتلخطيط املاكين أهم عوامل انلجاح ،وتستطيع
مرص أن تتوسع يف األنشطة االقتصادية ويف
االنتشار الساكين إذا تم استغالل الساحل الشمايل
باعتباره الرابط املشرتك بني مرص واقتصاد ابلحر
املتوسط ،ومنطقة قناة السويس باعتبارها منشأة
اتلصنيع الرئيسية اليت ترتبط بالقناة وبمجرى
نهر انليل ،وساحل ابلحر األمحر واملواقع اتلارخيية
باعتبارها أماكن جذب سيايح ،والصحراء
ً
مصدرا للطاقة ،ومنطقة ادلتلا
الغربية باعتبارها
باعتبارها أهم مصدر لإلنتاج الزرايع يف ابلالد.
وجيب أن تقوم تلك اجلهود ىلع مصادر الطاقة
املتجددة وتوصيل الكهرباء إىل كثري من املناطق
وإال خلت تلك املناطق من الساكن .وحيتاج هذا
ً
ً
شديدا إىل منطقة هادئة ومستقرة
احتياجا
اتلصور
ً
بشلك اعم ليك يتحقق .وأخريا ،فإن هذا انلمو
ِّ
سوف يُمكن مرص من اتلغلب ىلع أي تأثريات
مناخية ،بما يف ذلك محاية دتلا انليل.

احلل اتلكنولويج ملشلكة الطاقة واملياه

ً
قال أحد املشاركني تعليقا ىلع انلقاش اذلي دار حول بناء حمطات طاقة شمسية جديدة يف األقرص وأسوان« :دعونا
نفكر يف األلواح الشمسية العائمة ىلع حبرية نارص» .إن الطاقة املتجددة بإماكنها حتويل األصول غري املنتجة؛ مثل
ً
الصحراء واملناطق الساحلية إىل أصول قومية حقيقية .وعالوة ىلع ذلك ،فإذا اكن حجم مصادر الطاقة املتجددة يؤدي
ً
ً
كبريا ،كما هو احلال يف اململكة العربية السعودية ،فإن حتلية مياه ابلحار تصبح
هبوطا
إىل هبوط تكلفة الكهرباء
ًّ
ً
النهائيا للمياه ،ويه أكرث ما حنتاج إيله يف اعم  .2050إن استخدام الوقود احلفري تلويلد الكهرباء سوف يصبح
مصدرا
باهظ اتللكفة يف اعم  .2050واألفضل هو احلفاظ ىلع ما تمتلكه ابلالد من وقود ،كما تفعل الرنويج اآلن؛ من أجل
اتلصدير بأسعار مرتفعة ،وإضافة تلك األموال إىل صندوق الرثوة السيادية.
حوارات اإلسكندرية
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انلوع االجتمايع ،اتلحديث ال يعين اتلغريب
الرجل اجلديد هو الطراز اجلديد .يف اعم  ،2050يعيش الرجال حياة اكملة بني العمل واألرسة ،ويكون دليهم املزيد
من الوقت للقيام بأدوارهم اليت تتطلب العناية باآلخرين ،باإلضافة إىل الوفاء بالزتاماتهم االجتماعية وادلينية .ومن
ً
ناحية أخرى ،ستتخذ خطوات شديدة األهمية تتعلق بانلظام اتلعلييم ،خاصة يف جمال اتلعليم األسايس ،وذلك من
خالل تطوير املمارسات واملناهج اتلعليمية من أجل غرس قيم املواطنة الصاحلة ،واملساواة ،والعدالة االجتماعية،
واألرسة .وسيكون الرجال من املنارصين ألسلوب احلياة الصيح ،وعليه ،فإن الرياضة ستكتسب أهمية جديدة
بالنسبة للرجال والنساء ،ومع مشاركة مجيع أفراد األرسة بنفس القدر يف االقتصاد واملجتمع ،سيستطيع اجلميع أن
يعيشوا حياة متوازنة ومتناغمة وسعيدة.
يف اعم  ،2050سيكون أكرث من  %70من خرييج اجلامعات من النساء ،وستكون األرسة أهم من انلجاح املهين عند
كثريات منهن ،إال أن املرأة ستظل تشارك يف القوى العاملة بنسبة  ،%45ويه نسبة صحية .وسزيداد انلمو االقتصادي
ًّ
سنويا ،مقارنة بادلول اليت تقل فيها معدالت مشاركة النساء؛ وذلك ملشاركة النساء يف االقتصاد املرصي
بنسبة %4
باإلبداع ،واألفاكر ،وزيادة اإلنتاج.
استمرارية «اهلوية املرصية» من ناحية ،وىلع حتقيق
استجابة فعالة للفرص االقتصادية (العاملية) من ناحية
أخرى.
اكن مفهوم «املجتمع العقالين» أحد املفاهيم املقرتحة،
بقدر من الصمود،
ويعين هذا املفهوم أن تتمتع مرص
ٍ
وأن تكون اتلغريات اليت تطرأ عليها تغريات قائمة
ىلع املعرفة .كما يتضمن هذا املفهوم وجود حوكمة
ذكية ،باإلضافة إىل مشاركة املواطنني ،وانتشار
األمن التشاريك ،وازدهار قطاع األعمال االجتمايع،
واستخدام اذلاكء االصطنايع يف حتديد االحتياجات
اتلعليمية .وسوف يسمح هذا املجتمع العقالين للنظام
اتلعلييم بأن يتشلك ً
بناء ىلع بعض العوامل اخلارجية،
وبأن يكون ً
قائما ىلع الفرص ،يف الوقت اذلي يتم
فيه استغالل العلوم واتلكنولوجيا لضمان قدرة مرص
اتلنافسية ىلع املستوى العاليم وتلجنب اعتمادها ىلع
ً
أي أطراف أخرى من جديد .وعليه ،ستوفر مرص سياقا
ًّ
أكاديميا يلكون منارة للنظام اتلعلييم؛ حيث ادلمج
بني األحباث األساسية واتلطبيقية ،وسيعتمد ذلك ىلع
اجلهود العاملية .وال يمكن ضمان استدامة هذا انلوع
من األحباث سوى من خالل إنفاق ضخم ومستمر (%4
من إمجايل انلاتج املحيل) .وباملثل ،فإن هذا السياق
األكادييم سيسمح للنظام اتلعلييم باتلطور حىت
يتجاوز حدود املؤسسات انلظامية ،وذلك من خالل
10

ً
كثريا من األدوات اليت جتعل اتلعليم/
إدراك أن هناك
ً
اتلعلم ممكنًا ،مما ال جيعله مقترصا ىلع نظام واحد ،وإنما
جيب أن جيري تنسيقه بني مواطنني مسئولني ونظم
ذكية.
ً
هذه انلظرة املثايلة تضع أمامنا عددا من اخليارات:
– –من السهل أن نستخف حبجم اتلغريات املتوقعة
ونطاقها واالستجابة املطلوبة ،وذلك بتجاهل
فهمنا تلاريخ مرص والرتكزي ىلع احلارض ،مما سوف
يؤدي إىل زيادة عدم القدرة ىلع اتلنبؤ باتلغريات
واالستجابة هلا؛ بسبب الرتكزي ىلع االستجابات
للسياسات القديمة واتلكنوقراطية.
ً
ً
رفيعا يفصل بني
خيطا
– –سوف تواجه احلكومة
االستمرارية واتلغري ،وبني القيادة واتلنظيم ،وبني
مصالح املجتمع ومصالح املؤسسات.
– –األفاكر والسياسات احلايلة املتعلقة بتطوير أنماط
تصميم اتلعليم عمرها اآلن مائة اعم ،واكنت قد
ُصممت للوفاء باحتياجات القرن العرشين ،إال
أن تلك األفاكر والسياسات لن تيف باحتياجات
املستقبل بما فيه من عوامل سوف تسهم يف تشكيل
املشاراكت االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف
اعم .2050
حوارات اإلسكندرية

االقتصاد يف  :2050جين ثمار العائد الساكين

ً
مركزا
بعد أعوام من االستثمار يف اتلعليم ،والعلوم واتلكنولوجيا ،واألحباث واتلنمية ،أصبحت مرص يف اعم 2050
إلنتاج تقنيات تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف إفريقيا والرشق األوسط .كما أصبحت وجهة استثمارية
للتصنيع؛ وذلك بفضل اتلمكن اتلكنولويج اذلي تتمتع به القوى العاملة ،وقلة تكايلف الطاقة ،وموقع ابلالد.
إن مواجهة أوروبا الخنفاض عدد الساكن يسهم يف زيادة الطلب ىلع الشباب املرصيني والقوى العاملة املرصية.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن مرص باعتبارها وجهة جاذبة لالستثمارات ،باإلضافة إىل ارتباطها القوي باالقتصاد
العاليم،لاً ووجود املحفزات واألطر القانونية اليت حتيم االستثمارات األجنبية املبارشة ،لك تلك احلركيات تضمن
ً
جيدا للمرصيني يف مرص.
مستقبـ
تساعد يف خلق فرص عمل جديدة (وليس جمرد
خلق وظائف جديدة) ،وذلك يف ظل توفر اقتصاديات
ً
وأخريا ،فإن اتلكيف مع اتلغري املنايخ
حجم جديدة.
والضغوط العاملية اجلديدة من املمكن أن يسهم يف
خلق فرص جديدة يف مرص؛ وذلك ملا دليها من قدرة
تكنولوجية.
وهناك تصور إجيايب عن ظهور بيئة عمل جديدة بها
فرص تلحسني االقتصاد الرييف ،واتلوسع يف العمالة،
ً
وتوفري إماكنيات حقيقية للشباب .ووفقا هلذا اتلصور،
ً
فرصا «خرضاء» تقوم
فإن الفرص اجلديدة ستكون
ىلع ادلعم اتلقين واالبتاكر واتلوفري اجليد للخدمات.
كما أن الطاقة ستكون مستدامة ،وسيكون اإلساكن
ً
خاضعا للتخطيط اجليد ،باإلضافة
يف الريف واحلرض
ً
ً
إىل أنه سيعكس طيفا واسعا من الوظائف االجتماعية
واالقتصادية واثلقافية وادلينية املوجودة داخل املجتمع
اذلي يتكون من مدن ذكية وكذا مناطق ريفية ذكية.
وعالوة ىلع ذلك ،سيتم اتلعامل حبرص مع تأثري
اإلنسان يف ابليئة؛ وذلك تلحقيق أىلع إنتاجية ممكنة
لألرايض ،واملياه ،والطاقة.
ُ ِّ
وتمثل املؤسسات اليت تستغل العوملة واتلطور
اتلكنولويج باعتبارهما من العوامل اليت من املمكن
ًّ
أن تسهم يف خلق اقتصاد جديدً ،
أساسيا من هذا
جزءا
اتلصور .فتسهم القوانني ،وانلظم ،والسياسات إسهاماً
ً
كبريا يف حتديد ما إذا سيكون للتغريات الساكنية،
واتلكنولوجية ،واالقتصادية ،وابليئية أثر إجيايب أم
سليب يف املجتمع املرصي يف اعم  .2050وسيكون دور
ً
«أحدا لم
احلكومة يف هذا اتلصور هو اتلأكد من أن
حوارات اإلسكندرية

يتم نسيانه» ،وسوف ي َ ُ
سهل قيام احلكومة بهذا ادلور من
خالل بيانات أفضل والويع بظروف حياة املواطنني
واألهمية القصوى تلوفري اخلدمات الفعالة .وعليه،
فإن دعم اتلطور اتلكنولويج واالجتمايع واالقتصادي
املزتايد يف سياق مثمر سيكون ممكنًا يف ظل وجود حزي
مايل.

حوار اإلسكندرية اثلاين :الشخص املتعلم يف
2050
حىت يتسىن نلا اإلجابة عن سؤال «ماذا يعين أن
ً
متعلما يف مرص يف اعم 2050؟» ،فإننا
يكون الشخص
حنتاج إىل املوازنة بني الفهم اتلقليدي دلور انلظام
اتلعلييم ووظيفته من ناحية ،والفهم اذلي يتنبأ
بوضع اتلعليم يف اعم  2050اذلي من املتوقع أن يكون
ًّ
اعمليا وهل مصادر كثرية من ناحية أخرى.
اتلعليم فيه
ً
من العسري أن نتخيل جمتمعا ليس به رياض أطفال،
ومدارس ابتدائية ،وإعدادية ،وثانوية ،باعتبارها
ً
مجيعا األساس يف تعليم القراءة والكتابة ،واحلساب،
واملهارات احلياتية ،باإلضافة إىل تكنولوجيا املعلومات
ُ
واالتصاالت اليت صارت تدرس بشلك موسع .إال أننا
اآلن يف العرص الرقيم حناول استخدام األلعاب وجعلها
ً
جزءا من العملية اتلعليمية حىت يف املدارس .وعليه،
فهناك كثري من العوامل اليت تتدخل يف تشكيل األداء
االقتصادي واالجتمايع واثلقايف والسيايس للمواطن
ً
اتلغري
اذلي سيعيش َيف اعم  .2050وعالوة ىلع ذلك ،فإن لاً
الرسيع يف املجالني االقتصادي واتلكنولويج يثري سؤا
حول ما إذا اكن انلظام اتلعلييم ً
قادرا ىلع احلفاظ ىلع
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نظام اتلعليم ونطاقه أساسيان للتمكن من
اتلكنولوجيا ومواجهة حتديات العرص اجلديد.
وعليه ،فإن األحباث األساسية القوية ،باإلضافة إىل
العلوم واتلكنولوجيا وأنشطة اتلطوير اليت تربط
بني املجال األكادييم وقطاع األعمال ،تمثل
مجيعها أدوات أساسية للتعامل مع املخاطر
واتلهديدات املحتملة اليت ترتبط باتلوسع
الرسيع يف استخدام اذلاكء االصطنايع واإلنسان
اآليل واتلقنيات الرقمية وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف املجتمع.

االقتصاد يف املناطق الريفية يف صعيد مرص واملناطق
احلرضية (بورسعيد ىلع سبيل املثال) سيسفر عنه
ظهور طبقية جغرافية .وعالوة ىلع ذلك ،فإنه ىلع الرغم
من اجلهود الكبرية اليت تبذهلا املؤسسات املوجودة يف
املجتمع ،فستظهر أنماط من الال مساواة االقتصادية
واالجتماعية ،باإلضافة إىل الال مساواة بني اجلنسني،
ً
ً
قارصا ال يرتبط باتلطور اتلكنولويج
جمتمعا
مما سيخلق
ًّ
ً
واالقتصاد احلديث سوى ارتباطا جزئيا ،وال يستطيع أن
يواجه اتلحديات اليت تهدده بينما يواجه تلك القضايا
الفرعية ويعاين من قلة املوارد.

– –املؤسسات القوية :إن قدرة املجتمع ىلع اتلكيف
مع بيئة اعملية واقتصادية واجتماعية ومادية
رسيعة اتلغري سوف تتطلب وجود مؤسسات
تتمتع بالكفاءة ،باإلضافة إىل سيادة القانون .فمن
الرضوري أن تتطور القوانني وانلظم والسياسات
نتيجة للتحديات اليت تفرضها اتلغريات
اتلكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية (بما
يف ذلك انلمو الساكين) وابليئية .فالعالقة بني
املواطنني واملؤسسات وبني املؤسسات وبعضها،
ال يمكن أن تسري ىلع وترية واحدة ،فاألولويات
تتطور .وعليه يتغري بالرضورة نطاق متطلبات
اخلدمات ووظائفها .فيف ظل زيادة اتلطور
االقتصادي ،فإن احلزي املايل ،مع ابليانات املتاحة
وازدياد القدرة ىلع تطوير اخلطط والسياسات
القائمة ىلع األدلة ،سوف يسمح بزيادة تأثري
اتلدخالت اليت تستهدف حتقيق املساواة والعدالة
االجتماعية.

عند حماولة اكتشاف العوامل اليت من املمكن
ً
أن تشلك فارقا ،برزت أهمية الربط بني اقتصاد
الريف واقتصاد احلرض ،فإذا ُربِط بني اقتصاد احلرض
و«اتلصنيع من أجل اتلصدير» حبلول اعم  ،2050فإنه لن
يتسىن انلهوض باقتصاد الريف سوى من خالل الربط
بينه وبني اقتصاد احلرض ،فعىل سبيل املثال ،إذا اكنت
مرص خامس أكرب ادلول املصدرة للطماطم يف العالم،
فإنه يكون من املنطيق أن تقوم بتصدير مسحوق
الطماطم ليُستخدم يف الصنااعت الغذائية .وعليه،
َّ
فقد ُعدت سالسل القيمة اجلديدة القائمة ىلع ما تقوم
األرض بإنتاجه أداة أساسية من أدوات حتقيق اتلوازن
بني املناطق الريفية واملناطق احلرضية .ويمكن ربط
ًّ
مناخيا،
ذلك باالستثمار يف ممارسات الزراعة اذلكية
ٍّ
واالستغالل اتلجاري للك من زراعة الكفاف واتلوسع
يف العمل من خارج املزارع (وذلك من خالل جتهزي
ً
السلع مبارشة وربطها باالقتصاد الرييف) ،واتلوسع يف
احلصول ىلع اخلدمات اليت حيتاج إيلها الريف؛ مثل
املوارد املايلة ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
واتلعليم ،والصحة.

حوار اإلسكندرية األول :حتقيق جمتمع شامل
يف 2050
عندما نفكر يف اعم  2050يف ظل أنماط الال مساواة
املوجودة اآلن ،تظهر أمامنا صورة ملجتمع تُ َ
فرض عليه
كثري من القيود .وإذا ظل الوضع ىلع ما هو عليه،
فستكون الفوارق بني الريف واحلرض أوضح ،مما يعين
ً
تدهورا،
أن الوضع يف املناطق الريفية سوف يزداد
يف حني أن املناطق احلرضية لن تكون مستعدة
الستقبال عدد أكرب من البرش .وعليه ،فإن الفجوة بني
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إن األثر املحتمل لالبتاكر اتلكنولويج ال يبدو شديد
الوضوح .هناك بعض املتفائلني اذلين يعتقدون أن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سوف يكون
هلا أثر إجيايب يف خلق جمتمع مفتوح يتمتع بانتعاش
اقتصادي واجتمايع ،ىلع الرغم من وجود خماوف
بشأن انتشار «األخبار الاكذبة» واتلالعب اإلعاليم.
فاتلكنولوجيا من املمكن أن تسهم يف إاعدة صياغة
العالقة بني املجتمعني الرييف واحلرضي وبناء جمتمع
جديد متماسك يف ابلالد .كما أنها من املمكن أن
حوارات اإلسكندرية

وقد سأنلا املشاركني يف بداية لك حوار ما إذا اكن أي
شخص اعش يف مرص يف ستينيات القرن العرشين
اكنت دليه القدرة ىلع اتلنبؤ بأن تعداد ساكن مرص
سوف يصل إىل ما يقرب من  100مليون نسمة ،أو أن
َّ
اقتصادها سوف يُقدر بما يقرب من  380مليار دوالر
يف اعم  .2018اكن ذلك قبل أن ننتقل إىل سؤال آخر ذي
صلة وثيقة بالسؤال األول ،عما إذا اكنت االجتاهات
االقتصادية واالجتماعية يف الفرتة بني اعيم 1930
ً
مؤرشا لصناع القرار ىلع اتلغريات اليت حدثت
و1960
فيما بعد .إال أن انلمو اذلي شهدته مرص يف األعوام
الستني األخرية ،بعد أن اكن تعداد الساكن  26مليون
نسمة واكنت قيمة االقتصاد  4مليارات دوالر ،ديلل
ىلع أن األرض واملياه والساكن من املمكن أن يتطوروا
ً
رخاء لم يسبق هل مثيل.
ويعيشوا

العنارص املشرتكة يف احلوارات
مع تطور احلوارات ،بدأت العديد من العنارص يف
الظهور .فقد اكن املشاركون يشعرون بنوع من «اتلوتر»
أثناء بناء اتلصورات ،فمجاالت القوة بني اتلغري املنايخ
والقيود اليت تفرضها األرض واملياه والطاقة وانلمو
الساكين بدت كأنها تشلك الركن األسايس للسيناريو
األسوأ .اكن ذلك قبل أن يدرك اجلميع أنه ىلع الرغم
ً
من أن اتلقدم يكون مضطردا ،وىلع الرغم من إماكنية
انلمو االقتصادي وخلق فرص جديدة ،فإن االستخدام
املفرط للموارد الطبيعية واتلقدم اتلكنولويج الرسيع،
من املمكن أن خيلقا جماالت قوة جديدة ال يمكن
اتلنبؤ بها .وقد أثار ذلك انلقاش نوعاً من اجلدل اكن
هل أبلغ األثر يف فهم أن املستقبل سوف خيتلف تمام
االختالف عن املايض وأن العوامل اليت تتفاعل مع
ً
البرش سوف تتغري ً
كبريا ،وباتلايل فإننا ال يمكننا
تغريا
استقراء ما سيحدث يف اعم  2050يف ضوء األولويات
احلايلة (فعىل الرغم من تزايد معدالت اخلصوبة ىلع
سبيل املثال ،فإنها من املمكن أن تقل مرة أخرى
كما أن اتلنمية واتلطور ال يكونان
حبلول اعم ُ ،)2030
ٍّ
درك دور لك من عوامل اخللل
بطريقة أفقية .وقد أ ِ
واسرتاتيجيات املبادرات يف تطوير اتلعقيدات اليت
يصعب حتديدها.

حوارات اإلسكندرية

فيما ييل نوضح بعض اتلصورات الشائعة عن املستقبل:
– –اثلقافة :ال يمكن الفصل بني مستقبل مرص من
ناحية ،وماضيها وما فيها من معتقدات دينية
وثقافية مرتسخة من ناحية أخرى .ويظهر ذلك يف
أشاكل عدة ،فيظهر ىلع سبيل املثال يف انلقاشات
اليت دارت حول اتلكيف مع تغري املناخ .فقد أكد
املشاركون ىلع الصمود اذلي يتمتع به األفراد اذلين
اعشوا ىلع ضفاف انليل آلالف السنني ،كما يظهر
اتلحديث اذلي ال يعين
ذلك يف انلقاشات عن
ُ ِّ
اتلغريب بالرضورة .كما أكد ىلع حاجة املدن
اذلكية إىل إفساح الطريق للممارسات ادلينية
واالجتماعية املرصية .إن ملرص هوية قومية ُمعقدة،
فقد اكتسبت ىلع مر اتلاريخ العديد من اآلفاق
من خالل اتلعامل مع املهاجرين والالجئني ،وقد
أصبحت تلك الظاهرة ً
جزءا من املجتمع املرصي
آلالف السنني .إن مفهوم «مستقبل للمرصيني يف
مرص» هل دالالت ثقافية قوية عند مناقشة الرخاء
والكرامة.
ُ
– –اتلكنولوجيا :بشلك اعم ،تعد اتلكنولوجيا مفتاح
احلصول ىلع حياة أسهل وأكرث إنتاجية ،وذلك من
خالل دعم جماالت الصحة ،واتلعليم ،واالقتصاد،
ُ ِّ
ويمثل الوصول إىل حلول
وانلظم االجتماعية.
ً
للمشكالت اليت تفرض قيودا ىلع املجتمع (مثل
املياه والطاقة) ،وتوفري فرص اقتصادية ،والسماح
باالندماج اثلقايف واالجتمايع ،اجلانب اإلجيايب
يكمن
للتكنولوجيا .إال أن اخلطر احلقييق
لاً
ً
يف االعتماد ىلع اتلكنولوجيا اعتمادا اكم ،
واحتمايلة عدم القدرة ىلع مواكبة اتلطور
اتلكنولويج الرسيع ،وفقدان السيطرة ىلع األصول
القومية االسرتاتيجية.
– –اتلعليم :يؤمن املشاركون إيمانًا ًّ
قويا بأهمية
اتلعليم يف تشكيل االندماج االجتمايع
واالقتصادي والسيايس ألفراد املجتمع .كما
يؤمنون أن اتلعليم اجليد اذلي يركز ىلع األفراد
رضوري تلمكني املجتمع من اتلطور واتلكيف
ً
مع اتلحديات .وعالوة ىلع ذلك ،فإن جودة
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ًّ
اجتماعيا تنعم باالستدامة والرخاء ،وينعم
متماسكة
فيها املرصيون حبياة يتمتعون فيها بالرخاء والكرامة.
ً
وم ّ
قيودا ملزمة ُ
لحة تتطلب
إن احلارض يفرض علينا
ِ
تركزيا ًّ
ً
قويا من جانب القيادة الوطنية ،فقد صارت هناك
سحابة سوداء تلوح يف األفق مع اتلغري املنايخ والزتايد
الساكين ،فمع وجود توقعات بزيادة عدد الساكن يلصل
إىل  153مليون نسمة يف اعم  ،2050باإلضافة إىل تصورات
عن ارتفاع منسوب مياه ابلحر مما يهدد احلياة يف إقليم
ادلتلا ،فمن الرضوري أن نتذكر لكمات أينشتاين اذلي
يقول إن الفرد «ال يستطيع حل مشلكة إذا فكر بالشلك
نفسه اذلي أدى إىل ظهور املشلكة يف املقام األول» .إن
ً
كثريا من املشكالت اليت نواجهها ايلوم يه مشكالت
لم يتسبب يف ظهورها سوى اإلنسان؛ ومنها ىلع سبيل
املثال ال احلرص استزناف موارد الكوكب ،وظهور
األمراض غري السارية ،وتزايد معدالت الال مساواة.
وقد قررت األمم املتحدة ومكتبة اإلسكندرية االشرتاك
يف عقد سلسلة من احلوارات االسترشافية ،تستهدف
احلفاظ ىلع ماكنة مرص يف مقدمة ادلول اليت تتبىن
اتلفكري اذلي يتمحور حول اتلنمية املستدامة ،وذلك
باعتبار مكتبة اإلسكندرية منصة الختبار االبتاكرات
واألفاكر العلمية واألكاديمية اجلديدة ،باإلضافة إىل
كونها منصة للحوار عرب اثلقافات والقطااعت ،مما
ًّ
منطقيا.
جيعل عقد رشاكة بني املكتبة واألمم املتحدة
وتستهدف تلك الرشاكة «خلق مسارات طويلة املدى
للتنمية املستدامة» يف مرص الستكمال جناحها يف حتقيق
أهداف اتلنمية املستدامة.
وقد عقدت مكتبة اإلسكندرية باالشرتاك مع األمم
املتحدة ،سلسلة من احلوارات تتضمن ستة حوارات،
اشرتك فيها عدد من السياسيني السابقني ،واألكاديميني،
وصناع الرأي ابلارزين ،باإلضافة إىل عدد من الشباب.
وقد ركزت هذه احلوارات ىلع املستقبل (وليس ىلع
املايض أو احلارض) .كما اعتمدت عملية تيسري احلوار
ىلع عد ٍد من املنهجيات اليت تستخدمها العديد من
احلكومات والرشاكت متعددة اجلنسيات ،واستهدفت
احلوارات تطوير تصورات بديلة تأخذ يف االعتبار
ّ
تعقيدات املستقبل .وقد تبنت احلوارات منهجية اعمة
تقوم ىلع اتلفاؤل ،واتلفتح ،وزيادة الفرص .فيما ييل
ِّ
ً
ملخصا لرؤساء جلسات احلوار اذلي يُقدم تعقيبًا
نقدم
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عليها ،مع الرتكزي ىلع أهمية االسترشاف باعتباره من
أهم أدوات اتلفكري االسرتاتييج يف مرص.

مقاربات حنو املستقبل
هناك أربع مقاربات أساسية حنو املستقبل .االجتاه
األول ال خيتلف عن حماولة اتلنبؤ باملستقبل من خالل
اتلحديق يف كرة زجاجية ،فبعض من يزعمون أنهم
خرباء يتظاهرون بمعرفة ما سيحدث يف املستقبل،
ويدلون بترصحيات تفتقر إىل وجود أي أسس أو معايري.
االجتاه اثلاين هو اتلنبؤ ،فنجد بعض األشخاص ،ومنهم
ً
خرباء ،يقدمون تصورات جريئة عن املستقبل اعتمادا
ً
واغبلا ما تعكس تلك
ىلع ما دليهم من خربة ومعرفة،
اتلنبؤات ،اليت تفتقر إىل املنهج العليم ،اهتمامات قائلها
وما يقوم به من أحباث يف الوقت احلايل .االجتاه اثلالث
هو قيام بعض اخلرباء بتقديم توقعات عن املستقبل من
خالل استقراء اتلطورات واالجتاهات احلايلة ،وذلك
ً
اعتمادا ىلع بعض األسايلب الكمية .وأفضل مثال
ىلع ذلك هو توقعات الطقس ،فلكما ابتعد ايلوم اذلي
حناول اتلنبؤ بالطقس فيه ،صارت توقعاتنا أقل دقة،
كما أن اتلوقعات ال يمكنها استيعاب األحداث غري
املتوقعة ،ومثال ىلع ذلك ادلوامة القطبية اليت حدثت
يف أمريكا الشمايلة يف الشتاء املايض ،وأظهرت مدى
عدم كفاءة برامج الكمبيوتر.
االجتاه الرابع هو االسترشاف ،ويعتمد هذا االجتاه إىل
ٍّ
حد ما ىلع اتلوقع ،فهو يفرتض يف ابلداية أن املستقبل
ُمعقد ويصعب توقعه ،وأن اتلفاعل بني الفاعلني
االجتماعيني ،والعوامل ،واالجتاهات ،واتلطورات يف
ً
ًّ
جذريا عنه يف املايض.
املستقبل ،سوف خيتلف اختالفا
ً
اهتماما
ويركز االسترشاف ىلع املستقبل ابلديل ،ويهتم
ً
كبريا بالشك ،ويضع املفاجآت غري املتوقعة يف االعتبار.
ٌ
اجتاه تنظييم؛ إذ يعتمد ىلع مناهج
إن االسترشاف
تشاركية شديدة االنضباط ،وذلك الستخدامه يف كثري
من وجهات انلظر واخلربات (فيف املواقف املعقدة ،يبدو
لك فرد كما لو اكن يمتلك قطعة من أحجية املجسمات
املقطعة) .وهذا االجتاه ال يهدف إىل إصدار تقارير عن
األشياء املتوقع حدوثها يف املستقبل ،وإنما يهدف إىل
حتديد فرص اتلنمية واملسارات املتاحة.
حوارات اإلسكندرية

مقدمة
يتبىن برنامج «اسرتاتيجية اتلنمية املستدامة يف مرص:
ً
رؤية مرص  »2030أهدافا شجاعة؛ يه احلد من الفقر
واتلفاوتات اإلقليمية ،وماكفحة اتلدهور ابلييئ،
وتقليص الفجوة بني اجلنسني ،باإلضافة إىل اتلخطيط
من أجل زيادة مزيانية اخلدمات الصحية واتلعليمية،
ورفع كفاءة تلك اخلدمات ،وكذلك زيادة احلماية
االجتماعية بمعناها الشامل .وعليه ،فإنه من خالل
اجلمع بني جدول أعمال  2030للتنمية املستدامة
وما يضمه من أهداف اتلنمية املستدامة ،باإلضافة
َ
تقريرين من اتلقارير القومية اتلطوعية (لعايم
إىل
 2016و )2018قدمتها مرص إىل املنتدى السيايس رفيع
املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة ،صارت مرص
مؤهلة للقيادة اإلقليمية وادلويلة.
إن مرص تواجه العديد من اتلحديات يف حماوتلها للقضاء
ىلع احلرمان؛ وذلك تلحقيق أهداف اتلنمية املستدامة
حبلول اعم  .2030فبعد أن اكن معدل انلمو الساكين قد
بدأ يف اتلناقص ،اعد إىل الزتايد مرة أخرى يف اعم ،2008
ً
ً
كبريا ىلع موارد املزيانية املحدودة
ضغطا
مما صار يشلك
اليت صارت ال تيف باحتياجات األعداد املزتايدة من
الساكن من اخلدمات االجتماعية األساسية؛ مثل
الصحة واتلعليم ،فقد ازداد معدل املوايلد األحياء
من  1.85مليون يف اعم  2006يلصل إىل  2.6مليون يف
اعم  .2012وسوف يؤدي ذلك إىل تضاعف عمل
امللتحقني اجلدد بالقوى العاملة اذلي يصل إىل 700.000
اآلن بالفعل ،مما سيؤثر يف االقتصاد املنهك اذلي يواجه
بالفعل العديد من اتلحديات يف خلق فرص عمل لعدد
أقل من األفراد .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن مشلكة ندرة
املياه سوف تزداد حدة بسبب تلك الزيادة الساكنية ،مما
سيتسبب يف قلة نصيب الفرد من املياه عن املعدالت
املعرتف بها ًّ
دويلا يف املستقبل القريب.
ً
كما تواجه مرص عددا من املخاطر بسبب اتلغري املنايخ
يف بعض املناطق الواقعة ىلع ساحل ابلحر األبيض
املتوسط؛ إذ إن تلك املناطق قد صارت معرضة للغرق
بسبب االرتفاع املستمر يف منسوب مياه ابلحر.
كما أن اتلغريات املناخية انلامجة عن تغريات جذرية
يف الطقس تهدد حياة ماليني األفراد اذلين يعيشون

يف تلك املناطق اهلشة؛ إذ يصبحون ُعرضة لكثري من
الكوارث؛ مثل الفيضانات واجلفاف .وذللك فقد اكنت
مرص يف مقدمة ادلول اليت اهتمت بمناقشة اتلغريات
املناخية ،كما اكن هلا ٌ
دور فاعل يف صياغة املعاهدات
واالتفاقيات املتعلقة باتلغري املنايخ ،وباإلضافة إىل
ذلك ،فإن مرص حريصة ىلع اإلسهام يف احلد من آثار
اتلغريات املناخية.
جتد مرص نفسها يف منطقة متقلبة من العالم ،مما يؤثر
ًّ
فيها ً
سلبيا ،فاشرتاكها يف احلدود مع يلبيا بكل ما
تأثريا
فيها من توترات أمنية أسفر عن عودة أكرث من مليون
مرصي من العاملني يف يلبيا إىل بالدهم .وباإلضافة إىل
ذلك ،فإن مرص تضم العديد من الالجئني واملهاجرين
االقتصاديني اذلين فروا من بالدهم بعد أن افتقدوا فيها
الشعور باألمن كما لم يكن بها ما يكيف من الفرص
االقتصادية.
إن برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتمايع اذلي
حيمل عنوان «من االنتعاش إىل االستقرار إىل انلمو
الشامل» يدعم رؤية  .2030ويهدف هذا الربنامج إىل
احلد من الفقر ،وذلك من خالل تبين برامج تتمزي
بالكفاءة ،وتسىع إىل حتقيق أهداف اجتماعية أفضل،
باإلضافة إىل حتسني الظروف املعيشية وتطوير ابليئة
االقتصادية ،مع الرتكزي بشلك خاص ىلع صعيد مرص
اذلي يضم  %62من فقراء مرص .وباإلضافة إىل ذلك،
فإن هذا الربنامج اإلصاليح يهدف إىل بناء رشااكت
أقوى بني القطاعني العام واخلاص ،ورفع إنتاجية
القطاع غري الرسيم ،وحتسني بيئة العمل ،وتعزيز
اإلنتاج القائم ىلع كثافة ايلد العاملة واالستخدام
الفعال للطاقة .وقد اكنت املؤرشات األوىل تلأثري هذا
الربنامج مشجعة للغاية ،فقد هبط معدل ابلطالة إىل
ما يقل عن  ،%11.8ووصل معدل اتلضخم إىل ما يقل
عن  ،%10كما أنه من املتوقع أن يرتفع معدل انلمو
االقتصادي قريبًا يلصل إىل  ،%6ومجيعها مؤرشات ىلع
صمود مرص وقدرتها ىلع اتلطور.
ّ
ّ
وقد تبنت مرص رؤية لعام  ،2030كما تبنت اتلفكري
اذلي يتمحور حول تقدم اتلنمية املستدامة .وعليه،
فقد صارت دلى مرص الزتامات جتاه األجيال القادمة،
مما يعين أن خيارات اجليل احلايل اليت تهدف إىل إشباع
حاجات احلارض لن تؤثر يف قدرة األجيال القادمة ىلع
إشباع حاجاتها ،وأن اجليل احلايل ينتوي تسليم أمة

تصدير

ٌّ
تعاونت لك من مكتبة اإلسكندرية واألمم املتحدة يف مرص إلنشاء سلسلة من مرشواعت اتلعاون املشرتك من أجل
مستقبل مرص باستخدام أحدث تقنيات االسترشاف اليت قامت بتطويرها الرشاكت العاملية وابلاحثون األكاديميون .وقد
أتاحت اجللسات الست األوىل من «حوارات اإلسكندرية» الفرصة ملناقشة العديد من اآلراء ،كما أتاحت الفرصة لصناع
القرار تلبادل األفاكر ،واآلراء ،ووجهات انلظر ،حول مستقبل اتلنمية املستدامة يف مرص.
إن جلسات «حوارات اإلسكندرية» حماولة للتنبؤ باألوضاع يف اعم  ،2050وذلك من خالل وضع بعض اتلصورات
ً
للتحديات االجتماعية واالقتصادية املستقبلية .وقد برز االسترشاف االسرتاتييج باعتباره إضافة مهمة للتفكري
االسرتاتييج اتلقليدي ،فهو يرى الشك وعدم القدرة ىلع اتلنبؤ باملستقبل والعالقات املتبادلة حقائق يمكن االستعانة
بها من أجل وضع تصور ملستقبل بديل ،وذلك من خالل حتديد املخاطر والفرص االسرتاتيجية اجلديدة يف اتلصورات
املختلفة ،واختبار مدى صالحية االسرتاتيجيات املوجودة بالفعل يف اتلصورات املختلفة ،باإلضافة إىل اختبار انلماذج
املستخدمة واالستجابات للسياسات اجلديدة .كما أن االسترشاف االسرتاتييج يسمح لصناع السياسات باختبار أفاكرهم
يف ظل اتلحزيات اخلفية ،واالفرتاضات املختلفة ،واتلصورات املختلفة للمستقبل .وبذلك فإن االسترشاف االسرتاتييج
يساعد القادة يف صنع قرارات أفضل ،وهذه القرارات بدورها تساعدهم يف االحتفاظ بزمام املبادرة وإدارة املستقبل
القريب وابلعيد.
وقد ُعقدت اجللسات حتت قواعد عدم اإلحالة الصارمة (أو ما يعرف ً
أيضا باسم «قاعدة دار تشاتام») .فيما ييل
ُ ِّ
نقدم ملخص رؤساء اجللسات حتت إرشاف األستاذ ادلكتور مصطىف الفيق؛ مدير مكتبة اإلسكندرية ،والسيد
اتلنسييق لألمم املتحدة بالقاهرة ،اذلي يقدمان فيه تعليقاتهما ،باإلضافة إىل نبذة عن
ريتشارد ديكتس؛ مدير املكتب
ُ َّ
األفاكر اليت ُطرحت يف انلقاش ،وقد أ ِعد هذا امللخص لتشجيع اتلفكري يف تصورات أكرث ملستقبل اتلنمية املستدامة يف
مرص.
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