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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :مصر حققت تقدما في
مؤشر التنمية البشرية 2019

كشف تقرير التنمية البشرية لعام  2019الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن مصر أحرزت مزيدًا من
التقدم في مؤشر التنمية البشرية لعام  2019بنسبة  0المرتبة  11٦عالميا وحافظت على المرتبة السابعة في إفريقيا
و 12بين الدول العربية.

رابط الخبر

يمثل تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أحد أهم المؤشرات لقياس
المستويات التنموية للدول ،اذ يعتمد على عدة أبعاد في تحليالته كالمؤشرات االجتماعية والتنموية
واإلنسانية ،معبرا عن الوضع االجتماعي للمواطن ومستويات معيشته والتي تعد بمثابة معيار حقيقي
لتقييم مستوى التنمية في أي بلد ،فال ينبغي االكتفاء بمستويات ومؤشرات النمو االقتصادي وغيره ،اذ
أن معدال عاليا من النمو ال يعني أن ثماره تصل بالضرورة إلى الجميع ،ومن هنا فان التقرير يشير
إلى العديد من المالحظات التي ينبغي قراءتها بشكل دقيق وتسكينها داخل إطارها السليم ،وهي
كاالتي-:
 .1مؤشر التنمية البشرية هو مقياس موجز لتقييم التقدم طويل األجل في ثالثة أبعاد أساسية للتنمية
البشرية :حياة طويلة وصحية ،والوصول إلى المعرفة ،ومستوى معيشي الئق.
 .2من الضروري التعامل بحذر مع ترتيب مصر في التقرير ،اذ أن تغير الترتيب ال يعني في كل
األحوال تغير أداء الدولة ،بقدر ما قد يكون نتيجة لتغير أداء الدول األخرى لذا البد من التركيز
على محتوى المؤشرات وليس الترتيب فقط.
 .3يشير الخبر إلى تقدم مصر في مؤشر التنمية البشرية لعام  ، 2019حيث حققت نسبة
 %70محتلة المرتبة  ،11٦مما يعكس الجهود المبذولة من قبل الدولة لتحسين حياة المواطنين،
ولكن مقارنة بالعام السابق فان هذا التقدم يعد تحسنا طفيفا حيث احتلت مصر المرتبة  115بنسبة
 ،%69.6بينما احتلت في  2017مرتبة متقدمة نسبيا في المركز .111
 .4بالرغم من ذلك التحسن الطفيف في مؤشر التنمية ،إال أنه بالنظر إلى مؤشر التنمية المعدل بعدم
المساواة  -والذي يعكس مستوي التنمية البشرية بعد أخذ عدم المساواة في االعتبار  -بلغت
نسبة مصر  %49متراجعة  8مراكز عن ترتيبها األساسي بمعدل التنمية البشرية.
 .5ينطلق مؤشر عدم المساواة من تحليالت لكل من التعليم والصحة والدخل ،حيث بلغت نسبة عدم
المساواة في التعليم  %38.1ومثلت ارتفاعا ملحوظا عن العام السابق حيث بلغت ،%36.9
بينما في الدخل بلغت  %36.5مقابل  % 36.3في العام الماضي ،واستقر مؤشر الصحة عند
 %11.6وهي نفس نسبة العام المنصرم ،وبذلك يكون التعليم أقل القطاعات تحقيقا للمساواة،
بينما يأتي الدخل والصحة في المرتبتين التاليتين علي الترتيب.
 .٦بالنظر إلى ذلك التقرير مقارنة بتقارير مسح الدخل واالنفاق الصادرة عن جهاز التعبئة العامة
اإلحصاء ،وكذلك تقرير كريدي سويس عن الثروة في مصر فإن هذا يؤكد علي وجود مشكلة
هيكلية متمثلة في عدم المساواة وزيادة نسب الفقراء في المجتمع المصري.

 .7باإلضافة إلى ما سبق فبمقارنة كل من المساواة في الثروة والدخل نجد أن معامل جيني للثروة في
مصر قد سجل  ،%91بينما بالنسبة للدخل فقد سجل  % 30فقط طبقا لمسح الدخل واالنفاق وهو
ما يشير إلى تفاوت شديد في توزيع الثروة وأن توزيع الدخل أقل تفاوتا ،بمعني اقتصار الزيادات
التي شهدتها ثروات مصر في أصول غير منتجة كالعقارات وليس مشاريع منتجة تؤدي إلى خلق
الوظائف وتحسين حياة جموع المصريين بشكل عام.
 .8كشف التقرير أيضا عن ترتيب مؤشر عدم المساواة بين الجنسين ،والذي يعكس عدم المساواة
بين الجنسين في ثالثة أبعاد هي :الصحة اإلنجابية والتمكين والنشاط االقتصادي ،واحتلت مصر
المرتبة  102من أصل  ،162و بلغ مؤشر عدم المساواة بين الجنسين  ،0.450حيث شغلت
النساء  ٪14.9فقط من المقاعد البرلمانية ،فيما حصلت  ٪59.2من النساء البالغات على مستوى
تعليمي ثانوي على األقل مقارنة بـ  ٪71.2من نظرائهن الذكور.
 .9بناء عليه فإن هناك مشكلة هيكلية وضرورة وأولوية من قبل الدولة المصرية في التركيز خالل
الفترة المقبلة على حجم الطبقة الوسطى وتوسيعها وحمايتها من االنتقال للطبقات األقل فقرا وذلك
لتحقيق الهدف األصلي وهو التنمية المستدامة والتي يكمن فيها بوضوح رفاهية االنسان والعدالة
االجتماعية ،وهو ما تبنته العديد من دول العالم كالصين والتي استطاعت القضاء على  %60من
الفقر في البالد ،وكذلك الهند والتي تعد نسبة الطبقة الوسطي فيهما من أعلى النسب في العالم.
مرفق لينك التقرير http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2019
المصدرhttps://www.gfmag.com/global-data/economic-data/wealth-distribution-income-
inequality
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