
  
  

 المحور األول
  التنمية البشرية يف مصر وحتديات املستقبلؤشرات دراسة حتليلية ألهم م

  إيناس السيد صادق / عديل سعداوي                   دكتورة /       دكتور 
        أستاذ مساعد االقتصاد الزراعي                                   مدرس االقتصاد الزراعي 

    جامعة القاهرة -  جامعة القاهرة                         كلية الزراعة بالفيوم -ة بالفيوم  كلية الزراع
  

  امللخص والتوصيات
  

ينبغي أن  االقتصادي فالتنمية البشرية والنمو تنموي،البشرية هي وسيلة وغاية ألي جهد  التنمية تعترب
جلهـود   املوضوعية الصدد جيب الدراسة هذا ويف . علي طريق التقدماألخريتحركا معا حيث يدفع كل منهما 

 املاضـية، و    الـسنوات البشرية يف مصر، والثغرات وعوامل الضعف اليت اعترت مسرية التنمية خالل             التنمية
 البشرية، وذلك   التنمية جمال   يف مصر على بعض التحديات اليت تواجهها       الضوء تسليط   إىل دراسة هذه ال  هتدف

 علي مفهـوم    التعرف : هبذا الغرض يتم التطرق إىل العناوين التالية       ءلإليفا ،  املعاصرة القضايا أهمكواحدة من   
 حمـددات  حتليـل . البشرية يف مصر باملقارنة ببعض الدول العربية       التنمية تطور   حتليل.التنمية البشرية ومؤشراهتا  

لنهوض مبعـدالت التنميـة      املقترحات اهلامة ل   لبعض تصور   وضع .وإمكانيات التنمية البشرية الشاملة يف مصر     
  .البشرية يف مصر
 أهنا عملية تغيري ارتقـائي خمطـط        يتضمن الذي   هو للتنمية البشرية    األدق عامة يعترب املفهوم     وبصفة

 يتشارك فيها الناس بعدالة لتحمـل أعبائهـا وتقاسـم           جوانبها،للنهوض الشامل جبودة حياة الناس يف خمتلف        
 طول  مؤشري جيمع بني    واحلياة، وه  توقع   دليلهي  :فرعية أدلةشرية من ثالث     دليل التنمية الب   يتكونو. عوائدها
ـ    إىل وسهولة الوصول    احلياة نوعية   بتحسن حيث يرتبط التعليم     التعليم، دليل الصحة؛ احلياة  إن ااملعرفـة، كم

 جيمـع  وهـو  ،االمجاىل الناتج احمللى دليل الفرد من احلصول على فرص العمل؛        متكني يفالتعليم يساهم بفاعلية    
 .الناسعديد من املؤشرات االقتصادية املؤثرة على حياه 

 دولة مشلـهم  ١٧٥وذلك بني  )١٢٠ (إيل) ١١٥(ي ترتيبها بني الدول من .السكان ترايتضححيث 
 ذلك لوجـود  يشري  حيثمن جمموعة الدول متوسطة التنمية البشرية األخري حيث تقع مصر يف الثلث التقرير،

 من أجل   االقتصادي، لترمجة منافع النمو     ومالئمة إجياد سياسات فعالة     املتاحة، ختصيص املوارد    دةإلعاجماال كبريا   
 أكثـر  حىت تكـون الـصورة       مبنطقية، ماحتاول هذه الدراسة أن حتلله       وهو وعادلة،حتقيق تنمية بشرية شاملة     

 نسبة  تزيد حيث   اإلمجايل،لي   مصر من تدين مستوي كل من دليل التعليم ودليل الناتج احمل           تعاين حيث   وضوحا،
الرغم من  وعلي .السكانمن مجلة  % ٣١,٢، وتصل قيمة دليل الفقر البشري إيل حنو % ٤٤,٧األمية عن 

 حيـث تتعـدد مؤشـرات األداء    االقتصادي،لألداء  الوحيد إال أنه ليس املؤشر البشرية،أمهية مؤشر التنمية 



األجـنيب،   االسـتثمار  العوملـة،  الشفافية، البيئة، االقتصادية،ية مؤشرات احلر مثلاالقتصادي جبوانبه املختلفة 
ينقسم إىل شـقني   حيث األجنبية،وحياول املؤشر األخري أن يرصد مدي جناح الدولة يف اجتذاب االستثمارات 

 يشري الثاين إىل مدي توافر إمكانيـات      ا  بينم األجنبية،يشرياالول إىل مدي جناح الدولة يف جذب االستثمارات         
 ١٤٠بالنسبة لإلمكانيات مـن بـني   ) ٦٢ (لألداء،بالنسبة  (٩١) املرتبة وحتتل مصر .فيهااالستثمار األجنيب 

 التنمية البـشرية يف  مؤشرات تشري     .املطلوبةبان مصر ال تستفيد من إمكانياهتا الفعلية بالكفاءة  يفيد مبا دولة،
 أو بني الريـف     احملافظات، سواء علي مستوي     التنميةات   معظم مؤشر  يفمصر إىل أنه مازال هناك تفاوتا كبريا        

 حيـث   .واإلناث الفجوة النوعية بني الذكور      إيل باإلضافةواحلضر بصفة خاصة يف حمافظات الوجه القبلي، هذا         
ة  املرتب حتتل مازالت هي احملافظات اليت       )  اإلسكندرية اجليزة، ، القاهرة،   بورسعيد   (األربع احلضرية   احملافظاتأن  

 الوجه البحري عن حمافظات الوجه      حمافظات كما ترتفع مؤشرات التنمية يف       ،  البشريةاألويل يف مؤشرات التنمية     
يوجد يف حى شرق مبحافظة بـور سـعيد   ) ٠,٨٣١ (البشريةأن أعلى قيمة لدليل التنمية      حيث اتضح   القبلي،  

كانت ) ٠,٥٢٩( قيمة لدليل التنمية البشرية      أدىن، بينما   ) ٣٩( العامل   مستويواليت تعادل مرتبة البحرين علي      
  ) .١٣٤( دار السالم يف حمافظة سوهاج واليت تعادل مرتبة كينيا علي مستوي العامل ومدينةملركز 

 حنـو   عليـه  اإلنفاق على التنمية جبوانبها املختلفة، إال أنه ال يتجاوز          وأثره أمهية التعليم    من وبالرغم
 علي التعليم حنـو     اإلنفاقحيث بلغت نسبة    ). ٢٠٠٠/٢٠٠١عام  (للدولة   العام   اإلنفاقمن موازنة   % ٦,٧
 حيث استحوذت   ،)٢٠٠١-١٩٩٧( األخرية احلكومي خالل اخلطة اخلمسية      اإلنفاقفقط من مجلة    % ٣,٧

 بينما التزيد النسبة املوجهـة      ،)السكانمن مجلة   % ١٨,٢(منها  % ٢٦,٦احملافظات احلضرية علي أكثر من      
 النسبة املوجهة حملافظة الفيوم اليت تعاين مـن         دوال تزي  ،)السكان مجلة   من% ٣٧% (١٨,٦للوجه القبلي عن    

 احلكومي اإلنفاق النظر يف توزيع     إعادةمبا يستلزم   ) . من مجلة السكان  % ٣,٤% (١,٥ عن   لالميةأعلي نسبة   
  .عامةبصفة 

 خالل السنوات املاضية إال أهنا ال       الصحي وجهت للقطاع    اليت االستثمارات الضخمة    من وبالرغم   
حيث ). ٢٠٠٠/٢٠٠١عام  (  العام   اإلنفاقمن امجاىل   % ٧,٢ وحنو   اإلمجايلمن الناتج احمللى    % ٢,٤ تتجاوز

 األخـرية  احلكومي خالل اخلطة اخلمـسية     اإلنفاقفقط من مجلة    % ٢,٢ الصحة حنو    علي اإلنفاقبلغت نسبة   
 مجلـة من  % ١٨,٢(منها  % ٢١,٤حلضرية علي أكثر من      حيث استحوذت احملافظات ا    ،)٢٠٠١-١٩٩٧(

ـ   ،)الـسكان من مجلة   % ٣٧% (١٦,٦ النسبة املوجهة للوجه القبلي عن       دال تزي  بينما   ،)السكان  دوال تزي
 نصيب احملافظة من مجلة     دال يزي  حيث،  )من مجلة السكان  % ٣,٤% (٢,٢النسبة املوجهة حملافظة الفيوم عن      

  وهو ماال يتناسب مع احتياجاهتا التنموية،% ٢,٣ عن األخريةمسية  احلكومي للخطة اخلاإلنفاق
له علي مـستوي      نصيب الفرد بالدوالر حسب تعادل القوة الشرائية باملتوسط العام         متوسط مبقارنةو
 احلدود  وحمافظاتبكل من احملافظات احلضرية     %) ٣٥،  % ٨٢( يالحظ أن يزيد بنسبة تتراوح بني        اجلمهورية

 حمافظات الوجه القبلي    منبكل  %) ٨,٦-     ،  % ٩,٥-(، بينما تنخفض بنسبة تتراوح بني       علي الترتيب   
مبحافظة الفيوم مبا يؤثر علـي      % ٣٤,٨-عن يزيد   إيل ما والوجه البحري علي الترتيب، وتنخفض بنسبة تصل        

 .التنمية االجتماعية واالقتصادية 



من اولويات منظمات التنمية واجملتمع الدوىل       التنمية   أهداف قياس مدى التقدم يف سبيل حتقيق        وأصبح
 التـدهور   أو الوطنية هتتم بتحديد مؤشرات توضح مقدار التحـسن          احلكومات أصبحتلسنوات عديدة كما    

 متوسط ومستوى حياة السكان خالل حقبة الثمانينات من القرن املاضي اتضح ان اختاذ              التنمية طرأ على    الذي
 الدول  يف التنمية   معدالت حتدث بني    اليتمية غري كاف ملعرفة وفهم الفروق       الدخل الفردى وحدة كمقياس للتن    

 كمؤشر مركب ميكنـة ان  البشرية، حتقيق التنمية   دون حتول   اليت كما انه غري كاف لتوضيح املعوقات        املختلفة،
 .مشوال أكثربصورة   اجملتمعيف للتنمية األساسية األبعاديعكس 
من وجود تفاوتات واضـحة   املختلفةالبيانات السابق عرضها جبزئيات الدراسة يف ان ما تظهره  الشك         

 وهو ما ميكن اعتباره يف حـد        املساواة،قدرا من عدم     يعكس إمنابني قيم مؤشرات التنمية بني املناطق املختلفة        
   .البشريةالتنمية  مستويذاته دليال علي اخنفاض 

 حيث .قف حجر عثرة يف طريق التنمية البشرية بصفة عامةت اليت أهم املعوقات واالختالالت وبتحديد
 إيل العوامل املؤديـة     يف التأثري إيل حتسني مستوي التنمية البشرية بصفة عامة        إيل املستقبلية اهلادفة    الرؤية تستند

 بتوجيه قدرا اكـرب مـن االهتمـام         وذلكتطوير كل من املستوي الصحي والتعليمي واالقتصادي للسكان،         
 من ناحية مع عدد السكان ومع       يتمشى مبا   واحلضر، الريفر، مع ضمان عدالة توزيع تلك املوارد بني         والتطوي

 صوره تشجيع مسامهات اجملتمع املدين بكافة       إيل باإلضافة اليت يعيشون يف ظلها،      البشريمقدار املعاناة واحلرمان    
   .التنموية األنشطة لتنفيذ خمتلف واألهليالتعاوين واخلاص 

 وواضـعي  القـرارات  متخـذي  إمـام يل هذه اجلوانب مبوضوعية تساعد يف توضيح الصورة       تحلوب
 مصر، العوامل املؤثرة علي مسرية التنمية البشرية يف         أهم لتحديد .البشريةالسياسات واخلطط املرتبطة بالتنمية     

 معنويـه يـه    وجود عالقة طرد   تبني حيث    . التنمية االجتماعية دورها يف دفع عجلة املشاركةواليات 
 نسبة القيد جبميع املراحل التعليمية، سنوات توقع احليـاة           من لوبني ك دليل التنمية البشرية،     قيمه بني   إحصائيا

كنسبة مئوية من   +) ١٥(، قوة العمل    +)١٥(عند امليالد، نسبة املشتغلون باملهن العلمية والفنية من قوة العمل           
 دليل  بني إحصائية معنوية وجود عالقة عكسية      و  +).١٥(ة العمل   إمجايل السكان، نسبة املئوية لإلناث من قو      

 مع املنطق االقتصادي    قوهو ما يتف  +). ١٥(العاملني بالزراعة كنسبة مئوية من قوة العمل         التنمية البشرية، وبني  
  .حيث تزداد نسبة العاملني بالزراعة، باملناطق الريفية حيث تنخفض معدالت التنمية البشرية بصفة عامة

وضع استراتيجية عامة للتنمية الشاملة وإعادة االعتبار لدور الدولـة يف           لذا توصي الدراسة بضرورة     
إعـادة  .  هذه االستراتيجية اليت تشارك يف صياغتها واإلشراف على تنفيذها مؤسسات وهيئات اجملتمع املـدين             

يث يبقى الـشعب هـو الـضمانة        اجملتمع بذاته، من خالل توسيع املشاركة وحرية الرأي واحترام الذات، ح          
وضع استراتيجية بنـاء    .  الوحيدة واألكيدة، لبناء املستقبل وحماربة الفساد وحتمل أعباء املواجهة أياً كان نوعها           

جمتمع علمي، يقوم على املعرفة للجميع، واملعلوماتية يف خدمة اجملتمع وتطوره، مما يستتبع استراتيجية للتعليم يف                
تيجية للبحث العلمي  وضع استراتيجية للتشغيل والقضاء على البطالة والفقـر يف مـدة               كافة مراحله واسترا  

مع ضرورة وضع أولوية قصوى لربنامج قومي للنهوض بالريف املصري، حيث تعترب التنمية الريفية هي               . حمددة  
ساعد علـى تقلقـل     جوهر التنمية الشاملة، مبا يتطلب تبىن هذة املفاهيم، وترمجتها إىل خطط وبرامج عملية ت             



الفروق والتباينات يف التنمية البشرية يف كافة حماورها، مثل الفجوات فيما بني الريف واحلضر، وبني الـذكور                 
  .واإلناث، وبني أقاليم الدولة فضال عن املساعدة على استدامة وتواصل التنمية البشرية

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


