Who We Are:
Alternative Policy Solutions is a non-partisan, public policy research project at the American University in Cairo.
Using rigorous, in-depth research, and a participatory process of consultations with a diverse range of stakeholders,
we propose evidence-based policy solutions to some of the most difficult challenges facing Egypt. Our solutions are
innovative, forward-looking and designed to support decision makers’ efforts to introduce inclusive public policies.

The Problem:
As Egypt continues to suffer through turbulent
times, decision-makers are facing the challenge of
balancing different economic, social and political priorities, with the need to reach and engage the most
under-served and excluded communities.
An Egyptian formula is yet to be found for a model of
forward-looking, sustainable and inclusive development without compromising the efficient responsiveness to current crises.

Our Solutions:
In Alternative Policy Solutions, we believe in inclusive development as an effective strategy to achieve
sustainable growth that is representative of the interests and voices of all, including the most under-served
communities.
Our research focuses on formulating participatory,
evidence-based, inclusiveness-oriented public policy
proposals in the areas of socioeconomic reform, resources’ management, and public services. We do not
believe in a one-solution-fits-all approach. Instead,
our research is pointedly current, multidimensional
and comprehensive.
The project relies on a three-pronged strategy:
Evidence-based, state-of-the-art research:
Our team of experts formulates policy solutions
based on a thorough review of all available litera-

ture, international best practices, and lessons learnt
from other countries. This knowledge is balanced
with original, rigorous analysis of Egypt-specific
data to ensure the proposed policies are relevant,
forward-looking and cutting-edge.
Participatory approach for actionable solutions:
As part of the process of designing our policy
solutions, our team conducts broad consultations
with a range of policymakers, the private sector,
experts and scholars as well as policy beneficiaries. The participatory approach of our research
ultimately enriches our findings and helps build
a foundation for consensus. As a result, our findings are realistic and implementable.
Public engagement:
Participatory, evidence-based, implementable research is complemented with making knowledge
accessible to the public as the primary stakeholder of public policy. Through our digital platforms
and events, we aim to start and enrich informed
public conversations about our different policy
products.
Follow us: www.aps.aucegypt.edu

من نحن:

حلــول للسياســات البديلــة مشــروع بحثــي بالجامعــة ال�أمريكيــة بالقاهــرة معنــي بتقديــم مقترحــات سياســات عامــة للتعامــل مــع اأهــم التحديــات
التــي تواجــه المجتمــع المصــري عــن طريــق عمليــة بحثيــة متعمقــة ودقيقــة ،واستشــارات موســعة مــع مختلــف القطاعــات المعنيــة .ويقــدم المشــروع
حلــول�ً مبتكــرة ذات رؤيــة مســتقبلية لدعــم مجهــودات صنــاع القـرار فــي تقديــم سياســات عامــة تهــدف لتحقيــق التنميــة العادلــة.
المشكلة:

تواجــه مصــر العديــد مــن الصعــاب التــي تمثــل تحد ًيــا لصنــاع الق ـرار
فــي موازنــة مختلــف ال�أولويــات ال�قتصاديــة وال�جتماعيــة والسياســية،
مــع مراعــاة مصالــح القطاعــات المختلفــة بمــا فيهــا المجموعــات
ال�أكثــر عرضــة للتهميــش وال�أقــل اســتفادة مــن عوائــد التنميــة.
فــي ظــل تلــك التحديــات ،يجــب اإعطــاء ال�أولويــة لصياغــة نمــوذج مصــري
للتنميــة العادلــة يراعــي تحقيــق ال�ســتدامة ويعــادل التركيــز علــي الحلــول
طويلــة المــدي مــع عــدم التاأثيــر علــى قــدرة منظومــة السياســات العامــة علــى
إلحاحــا علــي المــدي القصيــر.
ال�ســتجابة لل�أزمــات ال�أكثــر ا ً
رؤيتنا:

تنطلق الحلول التي يقترحها المشروع من رؤية للتنمية العادلة كاستراتيجية
فعالة في تحقيق النمو المستدام ،مع مراعاة تمثيل مصالح واأصوات
الجميع بمن فيهم المجموعات ال�أقل استفادة من عوائد التنمية.

ولــذا ،يركــز المنهــج البحثــي للمشــروع علــى صياغة مقترحات تشــاركية
للسياســات العامــة ،تقــوم علــى اأدلــة بحثيــة محكمــة فــي موضوعــات
ال�إ صــل�ح ال�جتماعي-ال�قتصــادي ،و اإدارة المـوارد ،والخدمــات العامــة
بمــا يحقــق التنميــة العادلــة .ويســعى المشــروع للخــروج مــن دائــرة
المقترحــات النمطيــة التــي ل� تاأخــذ خصوصيــة الوضــع المصــري بعيــن
ال�عتبــار ،ولذلــك نســتهدف اإنتــاج مقترحــات سياســات شــاملة وواقعيــة
ومراعيــة لمختلــف اأبعــاد كل سياســة.
وتعتمد استراتيجية المشروع على ثل�ثة محاور:

دراسة قائمة على ال�أدلة البحثية وقابلة للتطبيق:
يقــوم فريقنــا مــن الخبـراء بصياغــة حلــول مقترحــة للسياســات العامــة عــن
طريــق دراســة وتحليــل كل المصــادر وال�أدبيــات المتوفــرة عــن اأكثــر المعاييــر
والخبـرات العالميــة اإبدا ًعــا والــدروس المســتفادة مــن تجــارب دول اأخــرى،
بال�إ ضافــة لتحليــل البيانــات الخاصــة بالحالــة المصريــة لضمــان جــودة
السياســات المقترحــة وقدرتهــا علــى التعامــل مــع التحديــات المصريــة.

عملية تشاركية:
مــن خــل�ل استشــارات موســعة ،يتعــاون فريــق المشــروع مــع صنــاع القرار
وممثلــي القطــاع الخــاص والخبــراء والباحثيــن وغيرهــم مــن ال�أطــراف
المعنيــة والمســتهدفة بمختلــف السياســات التــي يتناولهــا المشــروع.
تثــري العمليــة التشــاركية نتائــج البحــث وتســاعد علــى بنــاء اأســس
للتوافــق ،كمــا تضمــن اأن تكــون نتائجنــا البحثيــة واقعيــة وقابلــة للتطبيــق.

التواصل مع الجمهور من غير المتخصصين:
يتكامــل منهجنــا البحثــي القائــم علــى ال�أدلــة والقابــل للتطبيــق مــع
اإتاحــة المعرفــة للجمهــور مــن غيــر المتخصصيــن باعتبارهــم المســتهدف
والمســتفيد ال�أساســي مــن السياســات العامــة .ويتــم ذلــك مــن خــل�ل
منصــات المشــروع الرقميــة وفعاليــات متعــددة تهــدف ل�إ ث ـراء المناقشــات
العامــة حــول مختلــف السياســات العامــة التــي يتناولهــا المشــروع.
تابعونا عىل:

www.aps.aucegypt.edu

