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تقرير التنمية البرشية يف مرص عام 2010 ، من أهم إنجازات مرشوع التنمية البرشية الذي قام بتنفيذه معهد التخطيط القومي مبرص يف إطار وثيقة 
.)UNDP( بشأن التعاون الفين مع الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة )املرشوع )مرص/006/01

حقوق النرش 2010 ، الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة ، ومعهد التخطيط القومي ، مرص.

التحليل والتوصيات اخلاصة بالسياسة الواردة يف هذا التقرير ال تعكس بالرضورة آراء الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة، أو وزارة التنمية االقتصادية، 
و املؤلفون مسؤولون عن اآلراء التي طرحوها يف هذا التقرير.

مجيع احلقوق حمفوظة، وال جيوز نسخ أي جزء من هذا املطبوع، أو ختزينه يف أي نظام من أنظمة اسرتجاع البيانات، أو نقله بأي صورة أو بأي وسيلة 
من الوسائل، إلكرتونية كانت أو ميكانيكية، أو عن طريق التصوير الضويئ، أو التسجيل أو بأي وسيلة أخرى، دون إذن مسبق أو دون اإلشارة إىل 

هذا املصدر.

 Joanne Cunningham التصميم والغالف

الصور 
نتوجه بالشكر ل Joanne Cunningham وبرنامج األمم املتحدة اإلمناىئ ومرشوع اإلبحار يف النيل من أجل األهداف اإلمنائية لأللفية .

 Virgin Graphics طباعة وشغل كمبيوتر وفصل أفالم

الرتقيم املحيل: 2010  /9802 
الرتقيم الدوىل: 0-13-5023-997
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شكـــــر وتقديــــر

هبه حندوسة مديـــر المشروع   
والمؤلف الرئيسي  

المؤلفــــــــــــــون 

هبه حندوسةالفصل األول 

أرشف العريب، هدى النمر، زينات طبالةالفصل الثاين 

غادة برسوم، حممد رمضان، صفاء الكوجايلالفصل الثالث 

هبه نصار، غادة برسوم، فادية علوان، حنان الشاعرالفصل الرابع 

ماجد عثامن، سعيد املرصيالفصل اخلامس 

هبه حندوسة، هبه الليثيالفصل السادس

مايا مريسالفصل السابع 

عيل الصاوي، زين عبد اهلاديالفصل الثامن 

ليىل الربادعيالفصل التاسع 

زياد هباء الدينالفصل العارش 

راجي أسعدالفصل احلادي عرش

أمرية كاظمالفصل الثاين عرش 

حبيبة حسن واصف، طارق عكاشةالفصل الثالث عرش 

مصطفى مدبويلالفصل الرابع عرش

هبه حندوسة، ماجد عثامن، سحر الطويلة، حممد رمضان، هبه الليثيالفصل اخلامس عرش

سايل إسحق، شهري إسحق، نيهال علوان، سيف أبو زيد، عبري سليامن، نريمني وايل، سلمى الفوال، انجي الفصل السادس عرش

الرفاعي

المساهمون من معهد التخطيط القومي 
أرشف العريب، فادية عبد السالم، هدى النمر، زينات طبالة.
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محرر ومستشار التقرير 
جيليان بوتر 

القــراء 
عثامن حممد عثامن ، صفي الدين خربوش ، عيل الدين هالل ، حسام بدراوي ، جافاد صاحلي إصفهاين ، دينا 

شحاتة ، منري تابت ، هنلة زيتون ، جليندا جاالردو، ماريوبوساس

البحوث والتنسيق 
هنلة زيتون ، هبة أبو شنيف ، ِدفين عباس، عبد احلافظ الصاوى.

الترجمة 
نادية عبد العظيم ، حممد غزال ، روزيت فرانسيس.

مراجعة الترجمة العربية
نادية عبد العظيم .

شكر خاص 
هنى مكاوي ، حممد أبو اخلري ، سهري حبيب.

ندين بالشكرملجلس السكان لتقدميه النتائج الكاملة للمسح املستفيض الذي أجراه عن النشء والشباب يف 
مرص )SYPE( يف صيف عام 2009 ، كام نتوجه بخالص الشكر إىل رشيف كامل ، وهالة الشافعي لتعاوهنام 
املستمر مع فريق تقرير التنمية البرشية ملرص عام 2010، وملا قدماه من أوراق خلفية قيِّمة أضافت ثراًء ملختلف 
فصول التقرير، وإلهياب عبده، وفريق الشباب النشط الذين سامهوا يف تأليف الفصل السادس عرش وأداروا 

جمموعات النقاش املتخصصة من أجل متابعة نتائج مسح النشء والشباب يف مرص وانعكاساهتا0

 



تقديم

إن شباب وشابات مرص، يف الفئة العمرية من 18-29 سنة ، الذين يشكلون نحو ربع السكان، يتطلعون إىل خوض حياة حافلة 

ومثمرة عند انتقاهلم من مرحلة التعليم إىل مرحلة العمل، واملواطنة، والزواج، وتكوين أرسة مستقلة. وباعتبار هؤالء الشباب هم 

جيل املستقبل، فإن الكثريين منهم سوف يتقلدون مناصب قيادية، بينام سيسهم آخرون بصورة كبرية يف النهوض باإلنتاجية ويف 

زيادة الرخاء. لذلك يبدو جلًيا  أن رفاهة الشباب سوف تؤثر عىل النمو والرفاهة يف مرص كلها.

إن االنتقال إىل مرحلة الرشد إذا مل يتم توجيهه توجيًها سليًما ، سوف يسفر عن مشاكل مجة، حيث سيعاين الكثريون من تدين 

املهارات والوظائف، وبذلك تطول فرتات البطالة. كام أن جيل الشباب ذا اخلربة الضئيلة يف املشاركة يف املجتمع والعمل العام 

سوف يكون فهمه ملبدأ املواطنة ومسؤوليتها فهام ضعيغا وهشا، وسيظل الكثري منهم يعتمد بصورة سلبية عىل األرسة والدولة، 

بينام يقتيض األمر أن يكون الشباب مواطنني يتسمون بالنشاط والرباعة والقدرة عىل حتقيق األهداف التنموية بطريقة مثمرة 

وخالقة.

و يتوقف اخلروج بنتائج إجيابية من جراء االنتقال من هذه املرحلة احلساسة إىل مرحلة الرشد عىل توفر بيئة متكن الشباب من 

أن يتخطوا بنجاح املعوقات والصعوبات التي ميكن أن يواجهوها. ويعد التحرر من القيود والتمكني أمرين رضورين لتحقيق 

املشاركة التي يتعامل فيها اجلميع عىل قدم املساواة. وهذا ليس التزاما من جانب احلكومة فقط، ولكنه التزام أيًضا من قبل 

الشباب أنفسهم. وتتطلب ممارسة احلريات املدنية واحلريات الشخصية أن يقرتن ذلك  بأداء الواجبات العامة والقومية، وبأن 

يكون املواطنون مسؤولني وخاضعني للمساءلة. وكام أشار أحد الشباب الذين شاركوا يف هذا التقرير، جيب أن تأيت هذه االلتزامات 

أيًضا من جانب األرس، ومؤسسات التعليم، ومن األكادمييني، واملنظامت غري احلكومية، واملنظامت التطوعية اخلاصة، والقطاع 

اخلاص، واملنظامت التي يقودها الشباب، واإلعالم ، واألحزاب السياسية، واملؤسسات الدينية. ولكل من هذه املؤسسات دور 

حيوي يتعني أن تؤدية من أجل أن تستطيع مرص الغد حتقيق طموحات اليوم.

قام الكثري من احلكومات  بوضع اسرتاتيجيات وسياسات شاملة للشباب، مستعينة برؤيتهم، أو بإنشاء أجهزة لتنمية الشباب، 

أو بتخصيص موازنات مستقلة هلم ملساعدهتم عىل التغلب عىل العوائق التي تواجههم وهم يف طريقهم صوب مرحلة الرشد. 

وليست مرص استثناًء من ذلك، حيث يتم التصدي لظاهرة ضعف مشاركة الشباب، وانخراطهم الضئيل يف العمل العام ، وذلك 

من خالل إنشاء أندية ومراكز رياضية ومراكز لقضاء الوقت. باإلضافة اىل ذلك تعمل األحزاب السياسية ، واحلزب الوطين 

الدميوقراطي احلاكم بصفة خاصة، عىل تشجيع عضوية الشباب ومشاركتهم يف احلوار السيايس. ويعد ارتفاع معدالت البطالة 

بني الشباب ، خاصة بالنسبة ملن يطرقون سوق العمل ألول مرة، مصدر قلق كبري للحكومة املرصية، لذا تبذل اجلهود من أجل 

احلد بصورة كبرية من عدم التوافق بني خمرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. ويف الواقع، جيري إصالح نظام التعليم كله حتى 

ميكن تطبيق نظم تدريس تؤدي، ليس فقط إىل تنمية املهارات التي حيتاجها السوق، ولكن تؤدي أيًضا إىل تنمية القدرة عىل 

التفكري النقدي والقدرة اخلالقة عىل حل املشاكل، و إىل ترسيخ قيم التسامح واالنفتاح بصفة خاصة.

ليك تكتمل هذه الظروف املواتية، يشري التقريرإىل رضورة الوفاء بعدد من املتطلبات األساسية؛ فسجل مرص يف الدميوقراطية 

التوافق مع املعايري الدولية املقبولة ، كام يتعني االستمرار يف مكافحة الفساد وتدهور قيم  واحرتام حقوق اإلنسان يتجه ايل 



األفراد واملجتمع، إىل جانب القضاء عىل التعصب الديين. وهذه االهتاممات والشواغل اكد عليها بوضوح الشباب الذين شاركوا 

يف هذا التقرير. وينبغي أيًضا توجيه اهتامم أكرث بتنمية ثقافة التطوع والعمل العام. وميكن تطوير آليات املشاركة بدرجة أكرب 

حتى يكون للشباب رأي أعظم يف ختطيط وتنفيذ األمور التي سيكون هلا تأثري عىل حياهتم، وباألخص ما يتعلق بخلق منابر 

سياسية واملشاركة يف االنتخابات املحلية والقومية.

تلتزم احلكومة بوضع وتطبيق مفهوم متعدد األبعاد عن رفاهة الشباب يركز أكرث عىل األبعاد املتشابكة لكل من التعليم، والوصول 

االجتامعي،  النوع  بني  واملساواة  الدخل،  ومستويات   ، الوظائف  وجودة  والتشغيل،  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  إىل 

والصحة، واملشاركة يف العمل العام وإىل غري ذلك، وأن يرتجم كل هذا إىل اسرتاتيجية وخطة عمل متكاملة. وتلتزم احلكومة 

الفراغ،  وقت  قضاء  مثل  القضايا،  لبعض  التصدي  فإن  هذا  ومع  مرص.  شباب  لكل  متكافئة  وفرص  إمكانات  بإتاحة  أيضًا 

والرفاهة، وحتى ديناميكيات األرسة، مبا يف ذلك التامسك االجتامعي ـ وهي القضايا التي تندرج حتت مظلة املجتمع املدين ـ 

سوف يكون أكرث صعوبة. ويف هذا الصدد، من الواضح أنه جيب عىل كل من األجيال الشابة واألجيال األكرب سًنا، عىل حد 

سواء، أن تتحمل مبسؤولية متكافئة يف احلفاظ عىل البيئة، وسالمة املواطن، وقيم املجتمع، واجلوانب اإلجيابية للثقافة، ومتابعة 

حتقيق اإلدارة الرشيدة.

عثامن حممد عثامن

  وزير التنمية االقتصادية

ورئيس جملس إدارة معهد التخطيط القومي



مقدمة 

يرسين أن أكتب هذه املقدمة ألحدث تقرير عن التنمية البرشية مبرص الذي يركز عىل قضية حيوية وهى الشباب: تطلعاته، 

والفرص املتاحة له، والتحديات التي تواجهه يف حتقيق أهدافه الشخصية، وقدراته عىل اإلسهام يف التنمية البرشية يف مرص. هذا 

 هو التقرير احلادي عرش الصادر عن معهد التخطيط القومي، ووزارة التنمية االقتصادية بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

وفقا لتعداد عام 2006، ما يقرب من 40 يف املائة من املرصيني ترتاوح أعامرهم بني 10 و 29 عاما. وحيلل تقرير عام 2010 

يف  الشباب  دور  يدرس  كام  البرشية،  التنمية  منظور  من  الشباب  تواجه  التي  واملعوقات  الفرص  مبرص  البرشية  التنمية  عن 

عملية التنمية يف مرص، فيام يتعلق بقضايا مثل التعليم والصحة والنوع والفقر والعاملة، واإلسكان، واملشاركة يف املجتمع. كام 

يعرض التقرير قصص نجاح مبادرات وبرامج ومشاريع تركز عىل الشباب، داعيا إىل مزيد من التشاور والتواصل بني الشباب 

واحلكومة واملجتمع املدين. والتقرير حيدد ويقّيم القضايا األكرث إحلاحا التي تؤثر عىل الشباب يف مرص، وذلك هبدف صياغة 

"رؤية للشباب" تقوم عىل املساواة، وتوفر الفرص املتكافئة والتملك، واملشاركة يف عملية التنمية. هلذا يربز التقرير " تسع رسائل 

رئيسية" لضامن احتواء الشباب ودجمه ومشاركته الكاملة يف املجتمع.

والتفاهم  "احلوار  شعار  حتت  هبا  االحتفاء  يتم  التي  للشباب  الدولية  السنة  مع  يتزامن  التقرير  هذا  أن  الطالع  حسن  ومن 

واحرتام  للسالم،  العليا  املثل  وتعزيز  األجيال،  بني  والتفاهم  احلوار  تشجيع  إىل  للشباب   الدولية  السنة  وهتدف  املتبادل". 

لأللفية  اإلمنائية  األهداف  حتقيق  يف  للمساعدة  بدوره  القيام  عىل  الشباب  تشجع  كام  والتضامن،  واحلريات،  اإلنسان  حقوق 

 للناس كافة، مبن فيهم النساء واألطفال وذوي اإلعاقة، مع إيالء اهتامم خاص ملناطق مرص التي ترتفع فيها معدالت الفقر. 

كام يوضح التقرير يف مجيع أجزائه أن الشباب يف مرص يتطلع إىل جمتمع حيتضن كل فئاته، جمتمع يشعره بقيمته، ويوفر له فرص 

تعلم جيد وعمل كريم  وانخراط مثمر يف املجتمع ، جمتمع يصغي إليه ويتيح له الزواج وتأسيس مسكن. إن حتقيق هذه التطلعات 

للشباب يتطلب وجود إطار عمل متامسك  حيدد األولويات، ويوفر خطوطا واضحة للمساءلة، ويتكامل فيه التخطيط القومي 

مع آليات التنفيذ.

التنمية البرشية ملرص عام 2010 جمموعة بحثية أساسية قادهتا الدكتورة هبة حندوسة، مبشاركة فريق  وقد قام بإعداد تقرير 

التنمية االقتصادية، واملجلس  بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، ووزارة  يضم 24 مؤلًفا من خمتلف التخصصات ، و ذلك 

القومي للشباب. وقد شارك شباب مرصيون يف كافة مراحل إعداد التقرير وكانت هلم إسهامات أيضا. وتم عرض مسودة التقرير 

للمناقشة والتعقيب يف مؤمتر للشباب عقد يف جامعة القاهرة، واستضاف أكرث من 1500 شخًصا من كافة أنحاء مرص. وقام 

مبراجعة هذه املسودة فريق من ستة قراء متميزين وتم إدراج تعقيباهتم يف التقرير نفسه. وأدار فريق صغري مكون من مثانية من 

الشباب املرصي حلقات نقاش متخصصة عديدة مع نظرائهم الشباب. وقد سامهوا بأنفسهم يف إعداد فصل بأكمله بالتقرير، 

وورد يف كثري من الفصول مقتطفات مما جاء عىل لسان الشباب من آراء ومقرتحات.

ويف كل فصول التقرير  تم االستناد إىل أدلة وقرائن تضمنتها مسوح كبرية أجريت حديًثا،  حيث قدمت هذه املسوح جمموعة 

وفرية وشاملة من البيانات التي تم حتليلها يف سياق األبعاد الشبابية للتنمية البرشية، وأشكال احلرمان، والتغريات السلوكية، 



واالجتاهات والتطلعات. وشملت هذه املسوح املسح الشامل عن النشء والشباب يف مرص،2010، الذي أعده جملس السكان، 

بالتعاون مع مركز املعلومات و دعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء املرصي، و بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسف، 

وصندوق األمم املتحدة للمرأة، والربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة، باإل ضافة إىل مؤسسة فورد، والبنك الدويل، والوكالة الكندية 

للتنمية الدولية، واحلكومة اهلولندية، والوكالة السويدية للتنمية الدولية.

 واستخدم تقرير التنمية البرشية ملرص أيضا بيانات من أحدث مسح رسمي عن دخل وإنفاق واستهالك األرسة ،  إىل جانب 

استطالعات للرأي أعدها مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء ومنها "املسح العاملي للقيم". وتم ألول مرة تصميم 

وتطبيق مؤرش جديد ومبتكر، وهو مؤرش رفاهة الشباب الذي تم عرضه يف فصل كامل لقياس كافة أشكال استبعاد الشباب 

بدًءا من تلك األشكال التي ترتبط ارتباًطا قوًيا بكون الشخص فقريًا.                                                                                  

العمل  وفريق  هبة حندوسة  الدكتورة  األستاذة  إىل  الشكر  بخالص  أتوجه  أن  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  برنامج  نيابة عن  وأود، 

إلسهامهم القيّم ـ الذي ال نستطيع أن نوّفيه حقه من التقدير ـ يف وضع تقرير التنمية البرشية مبرص. وحيدونا األمل يف أن يثري 

هذا التقرير حواًرا حول السياسات خللق مناخ أكرث مالءمة للشباب يف مرص، مناخ يستطيع فيه الشباب استثامر كامل قدراته، 

وأداء دور أكرب يف عملية التنمية يف مرص.

 

 جيمس راويل

 املمثل املقيم  لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ



تمهيد

التحليل اخلاص  الشباب. وألغراض  يندرج حتتها  التي  العمرية  الفئات  الدويل بشأن حتديد  اتفاق عىل املستوى  ليس هناك 

بالشباب يف مرص، ُيًعرف جيل الشباب بأهنم األشخاص الذين يندرجون حتت الفئة العمرية من 18 ـ 29 سنة. وهذه الفئة 

تشكل نحو 20 مليون نسمة، أو ما يقرب من ربع السكان. وهذا التعريف عندما حيدد احلد األدىن هلذه الفئة العمرية عند سن 

الثامنة عرش فإنه بذلك يتفق والقانون املرصي الذي يرى أن هذه هي السن التي ينتقل عندها الشخص من مرحلة الطفولة إىل 

مرحلة الرشد. باإلضافة إىل ذلك، يعزى حتديد احلد األعىل عند سن التاسعة والعرشين إىل أن املجتمع ومعظم الشباب يتوقعون 

ويأملون، يف تكوين أرسة واحلصول عىل مسكن مستقل خالل هذه املرحلة العمرية. وتشري املالمح األساسية جليل الشباب ، 

سواء كانوا من املناطق الريفية أو احلرضية ، أو من الطبقات ميسورة احلال أو من الطبقات املحرومة ، إىل أهنم عىل دراية 

بأثر ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، وأهنم تأثروا بعواقب العوملة  اجلديد ، عىل الرغم من أن ظروفهم قد ال تسمح هلم 

باحلصول عىل املزايا التي أسفرت عنها هذه املستجدات. كام تشري هذه املالمح أيًضا إىل أن الشباب كثريًا ما خيتارون املزج بني 

القيم التقليدية واملفاهيم اجلديدة للحرية والدميوقراطية. وقد غطى التقرير هذه العنارص ، وتم الرتكيز بصفة خاصة عىل الفقر 

باعتباره يؤثر عىل الشباب. 

ويعترب تضخم فئة الشباب يف مرص – الذي بلغ أقصاه حالًيا – من أبرز املالمح األساسية للشباب املرصي. وقد كان من نتيجة 

اإلفراط يف خلق فرص عمل يف احلكومة خالل عقد السبعينيات والثامنينيات، وعدم إصالح نظم التعليم والتدريب أو حمدودية 

هذا اإلصالح، واإلخفاق يف السيطرة عىل النمو السكاين، أن هتاوت اإلنتاجية بصورة حادة، وصاحب ذلك انخفاض األجور 

احلقيقية، وركود مستويات معيشة العاملني يف القطاعني العام واخلاص. إن امكانية دمج مرص يف االقتصاد العاملي، واالستفادة 

من قوة العمل الشابة ورسيعة النمو جيب حتديدها بوضوح واستغالهلا يف كافة قطاعات االقتصاد التقليدية واحلديثة.

يتمتعون  مببادرات جديدة كرواد أعامل  للقيام  للتغيري. فهم مستعدون  ، قوة دفع هائلة  ، ذكوًرا وإناًثا  الشباب املرصي  ويعد 

مبهارات عالية متكنهم من احلصول عىل وظائف أفضل، ومن املشاركة يف املجتمع ويف القرارات والربامج السياسية. وهذا هو 

الوقت احلاسم الذي تتخذ فيه القرارات املتعلقة بحياهتم؛ سواء للتوجه نحو العمل أو ملواصلة الدراسة، لقبول وظيفة ذات 

أجر منخفض أو للبدء يف مرشوع جديد، للمشاركة يف شؤون املجتمع أو اإلحجام عن هذه املشاركة ، لتأخري الزواج أو اختيار 

الزواج واالستقرار يف ظل ظروف غري مالمئة. وهذه القرارات إذا ُأحسن توجيهها وتم اختاذها يف ظل ظروف اجتامعية واقتصادية 

مواتية، سوف تدفع رأس املال البرشي الشاب إىل الصدارة كأحد العوامل األساسية يف منو وتنمية البلد بأكملها. ومن ناحية 

أخرى، سوف يرتتب عىل سوء إدارة مرحلة االنتقال ـ ألسباب اليكون الشباب مسؤولني عنها يف غالب األحوال ـ إطالة فرتات 

ملحوظ عىل طريق  وتباطؤ  والدولة،  االعتامد عىل األرسة  املواطنة ومسؤوليتها، ومزيد من  ملبدأ  البطالة، وفهم ضعيف وهش 

الرخاء القومي.

ويستخدم تقرير التنمية البرشية مفهومْي االستبعاد واإلدماج كإطار لفهم البيئة التي يعيش فيها الشباب. ويشمل االستبعاد 

االجتامعي طرفني: الطرف الذي يقوم باالستبعاد، والطرف املُستبعد. وميكن قياس هذا االستبعاد بظواهر مثل البطالة، أو جرائم 

الشباب أو تعاطي املخدرات. و يتسم هذا املفهوم بأنه متعدد األبعاد أيًضا، ويشمل الفقر وأشكال احلرمان االجتامعي األخرى. 

وباإلضافة إىل ذلك يزداد هذا االستبعاد تفاقًما إذا أُخذ عنرص النوع يف احلسبان، سواء كان هذا ناجًتا من العزلة بني اجلنسني،



أو الرقابة األبوية، أو غريها من األسباب الثقافية والدينية. وهناك قلق بالغ من أن هؤالء الشباب  املعزولني قد يقعون فريسة 

للجامعات املتطرفة التي تستغل شعورهم باليأس االجتامعي.

عىل اجلانب اآلخر، يعين اإلدماج أو االحتواء أن الشباب يف وضع يتيح هلم مزايا اجتامعية من خالل انخراطهم يف مؤسسات 

ومنظامت املجتمع. وكام ورد يف التوصيات التي تضمنتها الرسائل التسع لتقرير التنمية البرشية ملرص هذا العام، يتطلب هذا قيام 

احلكومة واملجتمع املدين بإعادة توجيه الشباب؛ وبإحداث نقلة نوعية تسمح هلم باملشاركة يف التخطيط القومي وآليات التنفيذ؛ 

وبالتصدي لفشل نظام التعليم وعالجه؛ وكذلك بالتصدي للفقر بني الشباب وألسبابه األساسية التي تتمثل يف انخفاض مستوى 

التعليم واملهارات ؛ وبتشجيع قيم التسامح واحرتام اآلخرين، سواء كانوا من اجلنس اآلخر أو ممن هلم انتامءات دينيةخمتلفة؛ 

مستقبلهم؛  تشكيل  يف  أوالسياسية  اإلدارية  األجهزة  وبإسهام  ؛  املستجيبة"  السلطة  "ممارسة  يف  باملشاركة  للشباب  وبالسامح 

وبتقديم تسهيالت للشباب لتمويل املرشوعات الناشئة أو المتالك بعض األصول مثل األرض.

وهذا التقرير، الذي يعد مبثابة أحد اإلسهامات يف "السنة الدولية للشباب"، هو مثال جيسد اجلهود القومية التي تستهدف جذب 

الشباب نحو املسار الرئييس للمجتمع. ويقرتح التقرير أن يتم إعداد "مؤرش رفاهة الشباب" سنوًيا، من جانب املجلس القومي 

للشباب إن أمكن. وسوف يسمح هذا املؤرش بتقييم مدى التقدم يف املؤرشات الفرعية مثل: احلصول عىل اخلدمات، الدخل 

واحلرمان، النوع االجتامعي ، التشغيل، باإلضافة إىل املشاركة يف العمل العام، حياة األرسة، وقت الفراغ واألمن. والغرض من 

ذلك هو إطالع صانعي السياسات عىل املجاالت الشبابية التي تتطلب االهتامم، وأن يتم اإلعداد لوضع خطة عمل متكاملة 

تسفر عن وضع اسرتاتيجية شاملة عىل مستوى السياسات والربامج. والغاية التي نصبوا إليها هي خلق بيئة اجتامعية /اقتصادية 

تسمح للشباب املرصي وللموارد البرشية الوفرية بأن تساهم بصورة أفضل يف التنمية.

  هبة حندوسة

املؤلف الرئييس
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بشوية فلوس أقدر 

أبدا مرشوعى

عظيم يكون عندى 

صنعة شاطر فيها
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مرص تقرير التنمية البرشية 2010

إن االهتامم بالشباب يف مرص ينبع من أن آماهلم، ومشاركتهم يف املجتمع، وطاقاهتم وقيمهم، 

ومبادئهم هي التي تشكل مستقبل مرص. والشباب املرصي، مثل كل الشباب يف العامل، 

يف  أكرب  بدرجة  املشاركة  وإىل  أرسة،  بناء  وإىل  وحافلة،  مثمرة  حياة  خوض  إىل  يتطلعون 

الساحة القومية والعاملية. وملا كان الشباب هم اجليل القادم من أرباب األرس، واملجتمعات 

واحلكومة، وقوة العمل، فإن قراراهتم سوف تؤثر عىل رفاهة األمة كلها. ويف بعض الدول تتم 

حتوالت الشباب عرب دورة حياهتم بسالسة، وتتاح هلم فرص عظيمة تؤهلهم للتفوق عقلًيا 

وبدنًيا ووجدانًيا وروحًيا باملقارنة باآلخرين، وللشباب أيًضا فرص اختيار أوسع، وإمكانية 

أعظم للوصول إىل املعلومات التي متكنهم من املشاركة يف صنع القرار ويف العمل العام، 

كام تتاح هلم أيًضا فرص لالستامع آلرائهم. ويتمثل اهلدف األسايس هلذا التقرير يف توضيح 

كيف أن النتائج التي تعود عىل الشباب تتوقف عىل بناء رأس املال االجتامعي هلم من خالل 

السياسات واالستثامرات والربامج املناسبة.

الفصل األول

عرض عام وتسع رسائل 
لتقرير التنمية البشرية الحالي 
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 وألول مرة يف تاريخ مرص يشكل الشباب رشحية كبرية يف اهلرم السكاين 

الظاهرة أكرب حتد  بالقياس إىل رشحيتي األطفال واملسنني. وتعد هذه 

تواجهه مرص، حيث تشكل هتديًدا وفرصة يف ذات الوقت. فعىل اجلانب 

اإلجيايب، قد يعين هذا انخفاًضا يف معدل اإلعالة، وفرصة لزيادة عدد 

أفراد األرسة الذين يكسبون عيشهم و حيصلون عىل دخل.

برزت ظاهرة تضخم فئة الشباب يف مرص ألول مرة عام 1995 ، ومن 

عام  حتى  القادمة  سنة  الثالثني  خالل  الظاهرة  هذه  تستمر  أن  املتوقع 

2045 1. وهذا اجليل تقدر نسبته بنحو 23.5% من إمجايل السكان يف 

العمرية  الفئة  يف  وشابة  شاب  مليون   19.8 يوازي  مبا  أو   ،2010 عام 

)18-29 سنة(، وهذا هو الوقت الذي ينتقل فيه الشباب من املدرسة 

أرسة  وتكوين  والزواج،  واملواطنة،  العمل،  إىل  ثم  العايل  التعليم  إىل 

مستقلة. وهذه الفرتات اإلنتقالية اخلمس، إذا ُأحسن توجيهها، سوف 

تدفع رأس املال البرشي الشاب ألن يكون عاماًل حاسًما يقود إىل النمو 

والتنمية يف الدولة كلها. ومن ناحية أخرى، إذا مل حيسن إدارة رأس املال 

البرشي هذا، سوف يرتتب عىل ذلك تبعات تتمثل يف مهارات ووظائف 

املواطنة  ملبدأ  ضعيف  فهم  ويف  البطالة،  فرتات  تطول  وبالتايل  متدنية، 

ومسؤوليتها، ويف اعتامد أعظم عىل األرسة والدولة قبل الزواج وبعده.

سلسلة  من  عرش  احلادي  التقرير  هذا  فصول  خالل  من  سيتبني  وكام 

تقارير التنمية البرشية ملرص ، فإن وضع رؤية ملجتمع ميكنه احتواء كافة 

الفئات هي الرؤية التي يشعر فيها كل الشباب املرصي بأهنم موضع 

الكاملة يف حياة جمتمعهم.  للمشاركة  هلم  متاحة  الفرص  وأن  التقدير، 

وحتقيق هذه الرؤية يعين أن الشباب املرصي سوف تتاح هلم املوارد ، 

والفرص والقدرة عىل التعليم اجليد ، واحلصول عىل عمل ، واالنخراط 

وأن   ، آرائهم  عن  التعبري  يستطيعوا  وأن   ، املجتمع  يف  مفيدة  بصورة 

يتمكنوا من الزواج وتكوين أرسة.

يتاح  أن  جيب  فإنه   ، الشباب  وادماج  احتواء  أجندة  تنفيذ  يتم  وحتى 

هلم فرصة التعبري عن رأهيم عند تصميم السياسات والربامج التي تؤثر 

عليهم، باإلضافة إىل إتاحة الفرصة هلم للمشاركة يف الرشاكات اجلديدة 

املستقل  الفكر  تشجيع  يتعني  كام  األعامل،  جمتمع  ومع  جمتمعاهتم  مع 

واألفكار اجلديدة بداًل من فرض رقابة عليها، وعىل أساليب التدريس 

والربامج التعليمية أن تساعد عىل خلق فرص عمل للشباب، وعىل تلبية 

احتياجات السوق بداًل من أن تتسبب يف تضييق آفاق هذه الفرص.

الطلبة  تتمثل يف جمالس  املنابر ـ سواء كانت  أيًضا أن  واالحتواء يعين 

أو األحزاب السياسية أو نوادي الشباب أو اإلنرتنت ـ جيب أن تسمح 

وضع  يف  يشاركوا  وأن   ، بحرية  هتمهم  التي  القضايا  مبناقشة  للشباب 

األجندات التي تعكس احتياجاهتم. وخيلص هذا التقرير، يف كثري من 

احلاالت ـ من خالل االستشهاد بتصورات وتطلعات الشباب أنفسهم ـ 

إىل أن هذه األوضاع مازال يتعني ترمجتها إىل أفعال حمددة.

إطار 1-1 : السنة الدولية للشباب لتعزيز اندماجهم و مشاركتهم

يف 18 ديسمرب 2009، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قراًرا بإعالن السنة الدولية للشباب التي تبدأ من 12 أغسطس 2010 ، ويتزامن إعالن 
هذه السنة مع الذكرى اخلامسة والعرشين للسنة الدولية للشباب األوىل التي أعلنت عام 1985 ، وكان موضوعها "املشاركة والتنمية والسالم". ويدعو 
القرار إىل املشاركة الكاملة للشباب يف املجتمع من خالل رشاكات مع منظامت الشباب. ويشجع موضوع هذه السنة احلوار والتفاهم املتبادل بني األجيال 

، والدفاع عن مبادئ السالم واالحرتام واحلرية.

واألهم من ذلك ، يتم تشجيع الشباب عىل أن يكرسوا أنفسهم لدفع خطى التقدم ، وبخاصة فيام يتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. ويشجع "برنامج 
األمم املتحدة للشباب" ، عىل تنظيم األنشطة التي حتث عىل الوصول إىل فهم أعظم ألمهية مشاركة الشباب يف كافة جوانب املجتمع، وكذلك األنشطة 
التي ترسع بتحقيق هدف التفاهم املتبادل. ويف مطلع يناير 2010 ، طلبت األمم املتحدة أن يقوم أي شاب ، وكافة الشباب، باقرتاح شعارات تتألف من 
كلمة إىل مخس كلامت وتلخص موضوع السنة وترسل عرب "الفيس بوك" للتصويت بشأن اختيار أفضلها. وبوجه عام ، يرجي من خالل االهتامم بالشباب 

يف السنة الدولية للشباب الوصول إىل فهم أعظم الهتامماهتم وإسهاماهتم املمكنة يف املجتمع.

يف مرص ، بدأ اإلعداد للسنة الدولية للشباب يف مارس 2010 بالتشاور مع جامعة القاهرة ، حيث جتمع أكرث من 1500 شاب من كافة حمافظات مرص. 
وقد كان الغرض من هذه املناسبة تنمية الوعي واملساعدة يف بدء حوار حلث الشباب عىل املشاركة وتنظيم األحداث. وعالوة عىل ذلك سمح هذا اللقاء 

لفريق تقرير التنمية البرشية بأن حيصلوا عىل آراء جمموعة كبرية ومتنوعة من الشباب املرصي حول تقرير هذا العام وتضمني آرائهم يف هذا التقرير.

 http://social.un.org/youthyear : املصدر

إعداد ِدفين عباس لتقرير التنمية البرشية ملرص عام 2010.
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هذا ال يعين أن مجيع الشباب يتسمون بالسلبية2، فكام يشري هذا التقرير 

منهم  أفضل ألنفسهم، والكثري  الشباب حياة  ينشد معظم  بالتفصيل، 

يلتحقون بالتعليم اجلامعي أو الفين أماًل يف احلصول عىل وظائف أفضل، 

وأخريًا، خيتار األقل حًظا ترك التعليم مبكًرا لاللتحاق بعمل واحلصول 

عىل دخل، والبعض ينضم إىل االقتصاد غري املنظم أو يؤسس أعاماًل 

وتتضآل  آخر،  مكان  بحًثا عن فرص عمل يف  والبعض هياجر  خاصة، 

آماهلم يف فرص أكرث عىل مدار حياهتم.

تحديد القيود التي تواجه الشباب
هناك أوجه صعوبات مشرتكة أمام الشباب ، وكثريًا ما ترتبط هذه األوجه 

بالفقر والبطالة، وإن كانت العوامل الثقافية وسياسات احلكومة تلعب 

دوًرا مهًما هي األخرى. ويرى هذا التقرير أن هذه القيود غالًبا ما تكون 

متشابكة وتندرج حتت املوضوعات التالية، وإن كانت ال تقترص عليها.

Waithood تأخر بدء احلياة املستقلة

فيها  يظلون  سكون  فرتة  يف  دخوهلم  الشباب،  إقصاء  عواقب  من 

منتظرين توفر الظروف التي متكنهم من بدء حياة مستقلة ، فهم يقضون 

آبائهم،  مع  خالهلا  ويعيشون  البطالة،  صفوف  يف  منتظرين  طويلة  فرتة 

ووفًقا  مستقل.  مسكن  امتالك  عن  أو  الزواج  عن  مالًيا  ويعجزون 

لدراسة مسح النشء والشباب اخلاصة بسوق العمل والشباب، التي 

العمرية )29-15  الفئة  الشباب يف  نسبة  زادت  التقرير،  هذا  عرضها 

سنة( بدرجة كبرية خالل الفرتة من عام 1988 حتى عام 2006 ، مما 

فرض ضغوًطا هائلة عىل سوق العمل من حيث إمكانية توفري وظائف 

كافية للوافدين اجلدد إىل هذا السوق. وعىل الرغم من أن اجليل احلايل 

تلقى أفضل تعليم مل ينله جيل آخر من قبل ، إال أن هذا مل يرتجم إىل 

توفر فرص عمل أفضل. ويبدو األثر النفيس أيًضا يف أن البطالة أفضت 

بالالمباالة، الذي يتضح يف االنخفاض الشديد يف  إىل شعور الشباب 

أو  التطوعية،  أواألنشطة  االنتخابات،  يف  الشباب  مشاركة  معدالت 

الشباب  بعض  أن  من  بالغ  قلق  وهناك  الشباب.  نوادي  يف  العضوية 

املتطرفة  اجلامعات  جانب  من  استقطاهبم  يتم  عزلة  يف  يعيشون  الذين 

الذين يستغلون إحساسهم باليأس3. وعىل الرغم من أن تأخر الزواج 

هو اجتاه تشهده كثري من املجتمعات، إال أنه يف مرص يلجأ عدد كبري 

من الشباب إىل الزواج غري الرسمي أو ما يسمى بالزواج العريف ، الذي 

ال يوفر محاية كبرية للزوجة واألبناء من هذا االرتباط4.

ومن املفارقات ، أن املصدر األسايس إلقصاء الشباب املرصي يأيت من 

مسؤولية  معظم  اآلباء  يتحمل  حيث  التقليدي،  األرسي  الدعم  نظام 

سن  بعد  الوليدة  األعامل  ومبادرات  والزواج،  التعليم  نفقات  متويل 

الثامنة عرش بكثري، وهي السن التي يعترب فيها الشباب يف دول أخري 

األرسية  الثقافة  هذه  ناحية،  فمن  بأنفسهم.  االعتناء  عىل  قادرين 

النقص  أوجه  عن  تعوضهم  للشباب،  أمان  شبكة  مبثابة  تعترب  القوية 

التي تصحب فرتة السكون يف حياهتم كام أهنا تكرس التواكل. وعالوة 

عىل ذلك، فإهنا يف كثري من اجلوانب، تنقل املسؤولية من املجال العام 

عىل  تعتمد  التي  والتوجهات  السلوكيات  وترسخ  اخلاص،  املجال  إىل 

األرسة. فمثاًل، انتشار الدروس اخلصوصية يف كافة مستويات التعليم 

ينفي اإلدعاء القائل بأن التعليم العام يف مرص يقدم جماًنا، كام أن عدم 

توفر خدمات الصحة العامة املناسبة، وعدم كفاية اإلسكان ألصحاب 

الدخول املتوسطة واملنخفضة، وضعف خدمات التمويل العقاري، كلها 

تشري إىل الفجوات املوجودة يف اخلدمات املقدمة للشباب التي عادة ما 

يتم التعويض عنها من خالل اآلباء. وبطبيعة احلال ليست كل األرس 
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ما  وهو  الشباب  من  ألفرادها  الدعم  من  النوع  هذا  تقديم  عىل  قادرة 

الشباب عىل  وقدرة  الفرص،  تكافؤ  أمام  خيلق عقبات جسيمة جديدة 

احلراك ، وتواجه احلكومة حتديات قوية يف تطوير هذه اخلدمات والتوسع 

فيها.

التعليم 

ضغوًطا  يفرض  الشباب  فئة  بتضخم  يقرتن  الذي  العمري  اهليكل  إن 

هائلة عىل نظام التعليم  وعىل جودته. وعىل الرغم من أن مرص خطت 

خطوات واسعة نحو حتقيق أحد األهداف اإلمنائية لأللفية، الذي يتعلق 

يف  الشباب  من   %27 فإن   ، األسايس  بالتعليم  التالميذ  مجيع  بالتحاق 

 %17  ( األسايس  التعليم  يستكملوا  مل  سنة(   29-18( العمرية  الفئة 

ترسبوا من املدارس قبل أن ينهوا التعليم األسايس ، 10% مل يلتحقوا 

قط بالتعليم(5.

أهم مؤرشين  ـ االقتصادي وخلفية األرسة  الوضع االجتامعي  ويعترب 

للتنبؤ باإلنجاز التعليمي يف مرص. فاألطفال يف األرس التي تنتمي إىل 

كل من رشحية الرثوة املتوسطة والعليا حيتمل ـ بدرجة أكرب ـ أن يكون 

بالتعليم  يلتحقوا  وأن  العامة،  الشهادات  امتحانات  يف  أفضل  أداؤهم 

العايل. كام أن اإلقامة يف الريف أو احلرض تعترب مؤرًشا أساسًيا آخر. 

مل  ممن  تبلغ %80  نسبة صادمة  الريفية  املناطق  يف  يوجد  الواقع،  ففي 

بصفة  االجتامعي  النوع  بعد  يتضح  كام  بالتعليم.  االلتحاق  هلم  يسبق 

قط  يلتحقوا  مل  ممن   %82 اإلناث  تشكل  حيث  الفئة  هذه  يف  خاصة 

بالتعليم 6.

مازالت القضايا املتعلقة بعدم املساواة يف فرص احلصول عىل التعليم، 

وجودة التعليم قضايا أساسية، كام تم مناقشته يف الفصل الرابع. فمن 

حيث نوع املدرسة ، بينام يأيت معظم من يطلق عليهم "املتفوقون" )الذي 

املدارس  من  الثانوية(  املرحلة  هناية  امتحان  يف   %90 عىل  حيصلون 

احلكومية، فإن احتامل أن يكون الطالب متفوًقا يزيد بدرجة كبرية إذا 

كان الطالب من مدرسة خاصة أو جتريبية حكومية. ومل حتقق املدارس 

األعداد  أثرت  وقد  للجودة.  بالنسبة  جيًدا  أداًء  والثانوية  االبتدائية 

الكبرية من الطلبة ، ونقص املعلمني األكفاء عىل إمكانية تقديم جتارب 

تعليمية ذات جودة عالية. وتعترب حالة الفقراء أسوأ باملقارنة باألغنياء 

التحاق  عدم  أكرب  بدرجة  حيتمل  كام  بالتعليم.  االلتحاق  حيث  من 

الفتيات يف األرس الفقرية بالتعليم.

باستبعاد نظام التعليم األزهري املستقل ، بلغ عدد اجلامعات املرصية 

السنة  يف  طالب  مليون   1.43 هبا  مقيد  كان  جامعة   17 احلكومية 

األكادميية 2009/2008. وعىل الرغم من أن هذا العدد الكبري ميكن 

أن يكون مؤرًشا إجيابًيا للتنمية ، كان هناك انخفاض ملحوظ يف مستوى 

إطار 1-2 : الشباب كقوة دافعة للتغيري

قد يعزي انخفاض معدالت مشاركة الشباب يف املجتمع إىل اعتقادهم بأن مشاركتهم وسعيهم نحو إحداث التغيري السيايس واالجتامعي ال حيظيا باالهتامم. 
وهذا الشعور باإلقصاء قد يأيت من نظرة اجتامعية ترى أن الشباب هم جمرد أشخاص سلبيني يقترص دورهم عىل تلقي السلع واخلدمات، وال تكافأهم 
العملية والناجحة حلث  مثااًل ألحد األساليب  التسعينات  نيكاراجوا يف أواخر  التي نظمتها  التغيري. وتعترب محلة حمو األمية  الرغبة يف  أو  نظرياالبتكار 
الشباب عىل املشاركة بفاعلية عىل مستوى القضايا القومية. وقد استطاعت احلملة ختفيض نسبة األمية من 50.3% إىل 12.9% يف مخسة أشهر فقط. وقد 
دعت احلملة ـ التي نظمت حتت رعاية احلكومة ـ إىل تعبئة النصف غري األمي من السكان، وبخاصة الشباب. لذلك قام 225 ألف متطوع بالتسجيل 
لتقديم خدماهتم ووقع عبء التدريس الفعيل عىل 100 ألف متطوع. وقد اعتمد تنظيم احلملة بصورة قوية عىل العمل التطوعي للشباب الذي أسهم يف 

نجاحها.

منذ مطلع التسعينات أعلنت احلكومة املرصية عن التزامها بالقضاء عىل األمية من خالل جمموعة من السياسات والربامج. ويف عام 1994 ، أطلقت 
اهليئة العامة ملحو األمية وتعليم الكبار محلة للقضاء عىل األمية خالل عرش سنوات هبدف متكني البالغني من تعلم القراء والكتابة ومبادئ احلساب. وعىل 
الرغم من ذلك كانت االسرتاتيجية أقل فاعلية يف األحياء األكرث فقًرا التي يغلب عليها الطابع الريفي، وترتفع فيها نسبة األمية. إن فكرة تعبئة الشباب 
لتنفيذ محلة واسعة النطاق ملحو األمية عىل املستوى القومي ميكنها أن تسفر عن نتائج ممتازة. ففي مرص يقدر معدل طلبة اجلامعات املسجلني إىل عدد 
األميني بنحو1 : 6 ، كام أن معدل طلبة املدارس الثانوية املسجلني إىل عدد األميني يبلغ 1 : 5. وهو ما يعين أنه لو قام كل طالب من طلبة املدارس الثانوية 
واجلامعات املسجلني بتعليم مخسة أشخاص أميني، ألمكن حمو أمية األشخاص فوق 15 سنة متاًما. ومن املمكن أيًضا أن تركز احلملة عىل جمموعة فرعية 
أصغر من األميني مثل األشخاص يف الفئة العمرية من )10-35 سنة( )الذين يقدر عددهم بـ 5.8 مليون أمي وفًقا آلخر تعداد(، مما جيعل معدل طلبة 

املدارس الثانوية واجلامعات املسجلني إىل األميني يصل إىل 1 :2.

املصدر : سلمى الفوال ، مركز العقد االجتامعي ، مرص.
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يف  ذلك  ويبدو  املاضية،  الثالثة  العقود  خالل  العايل  التعليم  جودة 

االختالل بني احتياجات سوق العمل واألعداد الغفرية واملتزايدة من 

اخلرجيني العاطلني. وقد أدى تكدس الطلبة إىل الضغط عىل اخلدمات 

التعليمية، كام أدى حتمل أعضاء هيئة التدريس بأعباء مفرطة، وعددهم 

املجانية.  احلكومية  اجلامعات  تدهور  إىل  الضعيفة  ومرتباهتم  املحدود، 

وحيتاج األمر إىل إعادة النظر يف رشوط القبول يف التخصصات اجلامعية 

املختلفة التي تعتمد عىل عامل وحيد وهو درجات النجاح يف امتحانات 

شهادة الثانوية العامة التي جتري عىل مستوى اجلمهورية )أنظر الفصل 

السادس(. وبالنسبة للربامج التعليمية األخرى التي تقدم ملن ال يتاح 

هلم فرصة التعليم العام أو العايل، مثل التعليم الفين والتدريب املهين، 

تقديم حوافز  تتطلب  الدويل، ولكنها  املستوى  ثبت نجاحها عىل  فقد 

وتقديم  التدريب،  تكلفة  واقتسام  املتطورة،  واألجهزة  املناهج  مثل 

حوافز رضيبية ألصحاب األعامل )أنظر الفصل الثاين عرش(. ويعترب 

مبدأ املساءلة مهم أيًضا، مع وضع نظام سليم ملنح الشهادات، يعتمد 

عىل معايري أداء معرتف هبا وتستند إىل املعايري الدولية.

الفقر

إن أحالم وآمال الفئات األكرث حرماًنا متواضعة للغاية، كام هو متوقع. 

املتغريات  من  لعدد  مهًما  وزًنا  األبعاد  متعددة  الفقر  مقاييس  وتعطي 

احتياجاهتم  أن  تبني  للشباب،  وبالنسبة  واالستهالك.  الدخل  بخالف 

عىل  واحلصول  جيدة(،  ووظيفة  )مهنة  املناسبة  الوظيفة  أيًضا  تشمل 

الفصل  يف  الوارد  النحو  عىل  حممول،  هاتف  متلك  حتى  أو  مسكن، 

السادس. إن االقتصاد املرصي مل يعد اقتصاد كفاف، ومع ذلك ميكن 

وقد  الفقر.  أبعاد  لكل  وفًقا  كفقراء  السكان  من   %20 نحو  تصنيف 

العمل  فرص  وندرة  الريفية،  املناطق  يف  الفقر  وبخاصة  الفقر،  أسفر 

وبخاصة  الكبرية،  املدن  أطراف  إىل  اهلجرة  مستويات  ارتفاع  عن 

أطراف القاهرة الكربى، وبذلك تتواصل مشاكل العشوائيات واملناطق 

الفقرية. وقد استغرق الوقت أكرث من ثالثني عاًما حتى تتمكن احلكومة 

من السيطرة عىل مشكلة اإلسكان، ولكنها تسعى حالًيا إىل حل هذه 

املشكلة من خالل التخطيط العمراين السليم ، ونظم التمويل العقاري، 

ومنح حوافز لبناء الوحدات السكنية.

وتشري  األجيال.  عرب  بانتقاله  يتعلق  قوي  ببعد  يتسم  مرص  يف  والفقر 

وفقر األطفال  الظروف األرسية  بني  املهمة  العالقة  إىل  الشباب  نظرة 

والشباب. وهذا يتسق مع هنج دورة احلياة الذي ُأتبع يف عدد من فصول 

السابق.  اجليل  الفقراء يف  أبناء  هم  ما  فالفقراء يف جيل  التقرير،  هذا 

حجم  مثل:  واستمراره  الفقر  وجود  وراء  تكمن  عوامل  عدة  وهناك 

معدل  وانخفاض  األرسة،  رب  تعليم  ومستوى  ونوع  األرسة،  وهيكل 

القيد يف التعليم، وارتفاع نسبة الترسب من التعليم واألمية.

وهناك أيًضا ارتباط قوي بني عدم وجود وظائف دامئة والفقر ، فالشباب 

يتخىل  لذلك  عمل،  بدون  طوياًل  البقاء  يتحمل  أن  يستطيع  ال  الفقري 

الفئات األخرى من  عن فكرة احلصول عىل وظيفة رسمية أرسع من 

الشباب، ويلتحق بأي وظيفة ميكن أن جيدها، سواء كانت وظيفة مؤقتة 

من  املخرج  هو  وظيفة  عىل  احلصول  جمرد  يعترب  ال  وهلذا  موسمية.  أو 

الوسيلة  هو  عليها  واحلفاظ  جمزية  وظيفة  عىل  احلصول  ولكن  الفقر، 

يتم  التي  الوظائف  وتساهم  الفقر.  دائرة  من  الشباب  خلروج  الفعالة 

ألرس  بالنسبة  الفقر  ختفيض  يف  اهلجرة  خالل  من  عليها  احلصول 
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نسبة  زيادة  يف  اخلارج  يف  العاملني  حتويالت  تساهم  كام  املهاجر، 

االلتحاق باملدارس7.

البطالة

عرش،  احلادي  الفصل  يف  ُعرض  الذي  العمل  سوق  لتحليل  ووفًقا 

مرص،  يف  البطالة  شكل  عىل  الغالبة  السمة  هي  الشباب  بطالة  تعترب 

وأكرث أنواع إقصاء الشباب خطورة. فحوايل 90% من املتعطلني يقل 

عمرهم عن 30 عاًما. كام يتأثر عدد أكرب بالبطالة اجلزئية8.  وهلذا تعترب 

التحدي  يتمثل  وال  املقاييس.  بكل  مرتفعة  مرص  يف  الشباب  بطالة 

أفضل، حيث  أيًضا يف خلق وظائف  أكرث ولكن  يف جمرد خلق وظائف 

بالنسبة  للتشغيل  الرئييس  املصدر  ميثل حالًيا  املنظم  االقتصاد غري  أن 

للوافدين اجلدد لسوق العمل. وتشري بيانات تعداد عام 2006 إىل أن 

إمجايل عدد العاملني يف القطاع غري املنظم ارتفع إىل 7.9 مليون عامل، 

من 5 مليون عامل عام 1996 9.

عىل  الرتاجع،  يف  بدأت  البطالة  أن  إىل  تشري  التي  الدالئل  بعض  هناك 

املتعطلني  الذكور  نسبة  انخفضت  فقد   ، املالية األخرية  األزمة  الرغم من 

جانب  وإىل   .2009 عام   %24 إىل   1998 عام   %32 من  الثلث،  بنحو 

الشباب  يواجهها  مشاكل  لوجود  مؤرًشا  البطالة  تعترب  االجتاه،  هذا 

يبدأون يف االنتقال من مرحلة  العمل، وذلك عندما  الدخول لسوق  عند 

بالرتكيز  العمل  سوق  هيكل  يتسم  وحيث  العمل.  مرحلة  إىل  الدراسة 

تتفاوت  العمل  لسوق  االنتقال  إمكانية  فإن   ، االجتامعي  للنوع  الشديد 

إىل  تقريًبا  الشبان  بكل  األمر  ينتهي  فبينام  االجتامعي.  النوع  باختالف 

احلصول عىل عمل، سواء يف القطاع املنظم أو غري املنظم ، فإن أقل من 

تراجعت نسبة مشاركة اإلناث يف  الشابات فقط جيدن عمل. وقد  مخس 

العمرية من  الفئة  اإلناث يف  بني  االنخفاض  تركز هذا  العمل. كام  سوق 

20-24 سنة، وبني خرجيات املدارس الثانوية واجلامعة10. وتعترب التفرقة 

بني اجلنسني عميقة اجلذور يف األعراف الثقافية، وقد يشري هذا إىل رضورة 

منح القطاع اخلاص مزيًدا من احلوافز ملساندة النساء يف سوق العمل من 

خالل توفري وظائف هلن بعد أن تراجعت بشدة مساندة الدولة.

وهناك أيًضا ما يدل عىل زيادة جلوء الشباب إىل سوق العمل غري املنظم 

لسوق  فعالة  سياسات  وضع  إىل  يدعو  وهذا  وظيفة،  أول  شغل  عند 

العمل، ومنها تقديم خدمات التوظيف، واملساعدة يف البحث عن عمل 

وخلق   ، للمتعطلني  تدريبية  برامج  وتنظيم  لألجور،  أدىن  حد  وتطبيق 

وظائف من خالل دعم األجور والوظائف. ويقرتح أيًضا رضورة إجراء 

إصالح للتعليم للتغلب عىل مشكلة االختالل بني التعليم واحتياجات 

سوق العمل.

التدريب املهين 

حالًيا ، ال تلبي العاملة املرصية احتياجات سوق العمل ، وهو ما يشكل 

عقبة جسيمة أمام منو القطاع اخلاص وقدرته التنافسية يف ظل اقتصاد 

كافية  اسرتاتيجية  املشكلة عدم وجود  وقد عمق من هذه  منفتح وحر. 

للموارد البرشية عىل مستوى املنشآت، تعطي ألصحاب األعامل توجهات 

واضحة بشأن قضايا العمل والتوظيف. وال يتاح لكل الشباب املرصي 

نفس فرص الوصول إىل شبكات الدعم ، وفرص العمل املناسبة، وذات 

الدخول املجزية. فمن ناحية ، ترتفع معدالت البطالة بني الشباب ذوي 

سوق  واحتياجات  تعليمهم  بني  التوافق  عدم  نتيجة  اجلامعي  التعليم 

العمل الرسمي. ومن ناحية أخرى ، واجه خرجيو التعليم الفين والتدريب 

املهين نقًصا يف فرص التشغيل. وقد كان التعليم الفين والتدريب املهين 

هو هناية الطريق أمام من ُأبعدوا عن التعليم العام والعايل.

ومع هذا ، فإن معظم مؤسسات التعليم الفين والتدريب املهين تعتمد عىل 

جانب العرض يف توفري التدريب، وليس لدهيا معايري واضحة لتطوير 

املناهج وتقديم التدريب. كام تستخدم هذه املؤسسات أجهزة ومعدات 

عتيقة ال تتناسب مع التطور التكنولوجي، والنتيجة ختريج عاملة متدنية 

املهارة ال تستطيع تلبية احتياجات الصناعة من التخصصات املطلوبة 

أو احتياجات قطاعات اخلدمات النهائية، وبالتايل تضطر هذه العاملة 

أن  املفارقات  ومن  عمل.  عن  بحًثا  املنظم  غري  للقطاع  التوجه  إىل 

الشواهد تدل عىل أن العاملة غري املاهرة تتاح هلا فرص عمل ، رمبا يرجع 

هذا إىل رواج قطاع التشييد.

النوع االجتامعي

مما ال شك فيه أن هناك حتسًنا يف مستوى املساواة بني اجلنسني خالل 

العقد املايض ، وبخاصة يف جمال التعليم ، كام تم اإلشارة إليه يف الفصل 

الشابات  من   %74 استكملت  والشباب  النشء  ملسح  فوفًقا  السابع. 

كام  األعىل،  املرحلة  أو  األسايس  التعليم  مرحلة  مقابلتهن  تم  الاليت 

أيًضا  ويشكلن  باجلامعة،  امللتحقني  نصف  من  أكرث  اإلناث  تشكل 

تعليمهم  استكملوا  ممن  و%54  اجلامعي  التعليم  استكملوا  ممن   %56

الدبلوم. ومع هذا  العامني وحصلوا عىل شهادة  العليا نظام  يف املعاهد 

كظاهرة  مستمرتني  بالتعليم  االلتحاق  وعدم  الترسب  مشكلتا  مازالت 

ترتبط بصفة خاصة بالفتيات الفقريات، وتعكس استمرار التفاوت بني 

وهلذا  املحرومة،  املناطق  أكرث  القبيل  الوجه  ويعترب  االجتامعي.  النوع 

، تستهدف  مبناطق حمددة  إقليمية وخاصة  برامج  من الرضوري وضع 

هؤالء الفتيات إذا كنا نريد مساعدهتن عىل اخلروج من دائرة الفقر التي 

تقرتن بنقص التعليم.
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وبوجه عام ، يعترب االنتقال من مرحلة الدراسة إىل مرحلة العمل من 

أصعب ما تواجهه الفتيات يف مرص ، فمعدل مشاركة اإلناث يف سوق 

العمل من أدىن املعدالت يف العامل حيث يبلغ 18.5%11. وهذا املعدل 

السوق،  ظروف  إىل  جزئًيا  يعود  االقتصادي  النشاط  النعدام  املرتفع 

واألعراف الثقافية ، وكذلك إىل اختيارات اإلناث نفسها حلد ما. وترتفع 

أيًضا نسبة البطالة بني اإلناث يف الفئة العمرية )18-24 سنة( ، وهي 

الفرتة التي يؤدي فيها صعوبة احلصول عىل عمل أو وظيفة بأجر عادل 

زاد  وقد  متاًما.  العمل  املشاركة يف سوق  فكرة  نبذ  تشجيعهن عىل  إىل 

احلد األدىن للسن القانوين للزواج من 16 سنة إىل 18 سنة )وهو احلد 

نحو %40  ، كان  والشباب  النشء  أيًضا(. ووفًقا ملسح  للشبان  األدىن 

من اإلناث يف الفئة العمرية )18-24 سنة( بالعينة متزوجات بالفعل ، 

بينام كانت نسبة اإلناث الاليت كن متزوجات عند بلوغهن سن التاسعة 

وال  الصدد.  هذا  يف  دورها  الثقافية  العوامل  وتلعب   .%81 والعرشين 

توافق نصف الشابات ، وثلثا الشباب الذين تم مقابلتهم يف إطار مسح 

النشء والشباب، عىل أن عمل اإلناث يؤدي إىل حتسن فرص الزواج 

بالنسبة للفتيات.

وقد كان لدى مجيع اإلناث املتزوجات الاليت شملهن املسح ـ يف الفئة 

العمرية 15-29 سنة ـ وعددهن 2496 إمرأة ، طفل واحد عىل األقل 

فيام عدا إمرأة واحدة12. وتشري هذه األرقام إىل اجتاه عام يدل عىل أن 

وقد  األطفال،  ورعاية  املنزلية  األعامل  يف  ثقيل  عبء  يتحملن  النساء 

خيرتن الرتكيز عىل دورهن كمسؤالت عن رعاية األرسة. ونتيجة ذلك 

أصبحت أنشطة املجال العام حمدودة، هذا عىل الرغم من أن املشاركة يف 

املجال االجتامعي األوسع نطاًقاـ  بدًءا بالعملـ  تعترب ذات أمهية حيوية 

وجمتمعاهتن  أرسهن  يقدن  كيف  تعلمن  إذا  الشابات  ملستقبل  بالنسبة 

وأن يشاركن بدرجة أكرب يف سوق العمل ويف املجتمع.

ومن  خاصة،  حوافز  تقديم  خالل  من  الوظائف  توفري  تشجيع  وجيب 

املمكن أن تكون هذه يف شكل دعم حكومي لتدخالت معينة من جانب 

منظامت املجتمع املدين التي ختدم احتياجات النساء. والدرس املستفاد 

هنا هو أنه من الرضورة امللحة وضع سياسات وبرامج متكن الشابات 

تدريبية  برامج  تصميم  خالل  من  العمل  لسوق  النفاذ  من  املرصيات 

خاصة تؤهلهن للعمل احلر ، باإلضافة إىل وضع برامج لتدعيم قدرات 

األمهات الشابات عىل العمل إذا رغنب يف ذلك.

يعترب التحرش اجلنيس ظاهرة جديدة يف مرص ، وغالًبا ما تعزي إىل اهنيار 

السلوكيات التي كانت حتافظ عىل التقاليد. وقد كشفت نتائج املسح13 

سواء  اجلنيس  للتحرش  تعرضن  الشابات  املبحوثات  من   %50 أن  عن 

بالقول أو الفعل، وكثريًا ما كان ُيرتكب هذا التحرش من الغرباء، أو يف 

املواصالت العامة، أو يف الشارع، أو من جانب زمالء العمل. وقد أدى 

قيام اإلعالم بنرش قصص حية عن تنامي حوادث اإلغتصاب إىل تفيش 

الشعور باخلوف والقلق بني الفتيات، لذا أقرت الكثري من الشابات ـ 

يف الفصل الثامن ـ إىل أن األمان الذايت هو الشاغل األسايس هلن يف 

املشاركة يف األحداث  املؤسفة هلذا هي ضعف  والنتيجة  العام.  املجال 

العامة، والتمسك أكرث بالقيم التقليدية التي حترص سلوكهن يف نطاق 

ضيق من قيم معينة.

بناء األرسة

يعد الزواج املبكر ظاهرة ريفية بالدرجة األوىل يف مرص، حيث إن أكرث 

من 70% من اإلناث يف الفئة العمرية )15-21 سنة( تزوجن يف سن 

نفس  من  املتزوجني  الذكور  من   %93 يعيش   ، وباملثل  عرش.  الثامنة 

ومن  املشرتك.  العامل  هو  والفقر  الريفية.  املناطق  يف  العمرية  الفئة 

ناحية أخرى يعترب تأخر الزواج ظاهرة حرضية، وهناك عامالن وراء 

هذه الظاهرة مها: األول نقص فرص العمل، والثاين تكاليف الزواج. 

االئتامن  منح  تيسري  نتيجة  أرسة  بناء  احتامالت  ما  حلد  حتسنت  وقد 

املالية  والقدرات  تتناسب  سكنية  لوحدات  احلكومة  وتوفري  العقاري، 

للمواطنني، هذا عىل الرغم من أن مسح النشء والشباب يشري إىل أن 

أكرث من ثلث الشباب يستمرون يف اإلقامة مع آبائهم عند الزواج.

وردت  كام  مرص،  يف  االنتشار  يف  آخذة  ظاهرة  العريف  الزواج  أصبح 

اإلشارة إىل ذلك يف الفصل السابع. وقد ينظر إىل الزواج العريف عىل 

أو  القانوين  الزواج  تكاليف  ارتفاع  ملواجهة  دينًيا  مباحة  وسيلة  أنه 

املسجل رسمًيا ، وللتغلب بشكل مسموح به عىل القيود املفروضة عىل 

ممارسة اجلنس قبل الزواج، وبخاصة وأن الزواج يتم يف مرحلة متأخرة 

من دورة احلياة. وهذا النمط من الزواج غري املسجل مينح قدًرا ضئياًل 

اللجوء  يتم  ولكن  الرسمي،  الزواج  يوفرها  التي  االجتامعية  املزايا  من 

إليه يف املناطق احلرضية نتيجة تأخر فرتة بناء حياة مستقلة واالندماج 

االجتامعي يف مرحلة الرشد.

اإلسكان والنقل 

إن احلصول عىل مسكن يتناسب مع القدرات املالية للشخص غالًبا ما 

يشار إليه عىل أنه عقبة جسيمة أمام انتقال الشباب إىل مرحلة الزواج 

إنشاء  أن  املالحظ  فمن  االجتامعي.  االندماج  مالمح  أهم  تعترب  التي 

الوحدات  إنشاء  قدر  بنفس  يكن  مل  معقولة  بأسعار  سكنية  وحدات 

السكنية املتوسطة والفاخرة. ويشري العرض الشامل ملوضوع اإلسكان 

من  البناء  تكاليف  يف  املتوقعة  الزيادة  أن  إىل  عرش  الرابع  الفصل  يف 

املحتمل أن تشكل حتدًيا صعًبا ملوازنة أي برنامج لإلسكان يف السنوات 
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القادمة، نظًرا ألن معظم برامج الدعم اخلاصة هبا ترتبط مبستويات دخل 

معينة وأسعار مستهدفة للوحدات. وتبًعا لذلك ، قد يقع عىل احلكومة 

للربنامج  حالًيا  املقدم  للدعم  يضاف  الذي  الدعم  فجوة  سد  عبء 

القومي لإلسكان. وقد أكد احلزب الوطين الدميقراطي - يف ورقة العمل 

التي قدمها عام 2009 عن اإلسكان - عىل رضورة إصالح نظام الدعم 

 ، حالًيا  املوجود  التشوه  ولتجنب   ، احلقيقيني  للمستفيدين  يصل  حتى 

باإلضافة إىل وضع حزمة مرنة ومتنوعة للدعم تتناسب مع خمتلف فئات 

الدخل.

يسري   ، لإلسكان  القومي  الربنامج  وضع  من  سنوات  أربع  مرور  بعد 

الربنامج قدًما نحو حتقيق هدفه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية خالل 

والشباب.  الدخل  منخفضة  للفئات  أساًسا  تقام  التي  سنوات،  ست 

سكنية  وحدة  ألف   235 وتسليم  بناء  تم   2009 ديسمرب  هناية  وحتى 

ألف   190 وهناك  للمستفيدين،  سكنية  وحدات  لبناء  أرض  وقطعة 

وحدة سكنية حتت اإلنشاء. ومع ذلك ثبت أن الربنامج القومي لإلسكان 

مكلف للغاية عىل احلكومة ، كام تعترب القدرة املالية للشباب مثار قلق 

يتطلب  اخلاص(  القطاع  )حمور  الربنامج  حماور  بعض  ألن  نظًرا  آخر، 

مسامهة الشباب وهذا يتجاوز قدراهتم املالية.

للنجاح  نظًرا  أنه  الرابع عرش إىل  الفصل  تقدم، يشري  مما  الرغم  وعىل 

وزارة  وضعت  اآلن،  حتى  لإلسكان  القومي  الربنامج  حققه  الذي 

اإلسكان خطًطا لتدعيم هذا الربنامج من خالل زيادة إسهام القطاع 

اخلاص يف نظم اإلسكان االجتامعي املختلفة ، والتوجه مع احلكومة نحو 

نظام للتمويل مرتبط بنظام التمويل العقاري يكون أكرث كفاءة لتوفري 

لسياسة  املؤسيس  اإلطار  ولتطوير  حرماًنا،  األكرث  للفئات  اإلسكان 

املوازنة  وتعكسها، ومع  الدعم  آليات  مع  تتسق  التي  املدعم  اإلسكان 

السنوية عىل املستوى القومي.

املشاركة يف العمل العام 

إن جانًبا كبريًا من اللوم جيب أن يلقى عىل الثقافة السائدة يف مرص، 

وعىل املناخ السيايس احلايل ـ وليس عىل الشباب أنفسهم ـ ملشاركتهم 

أفراد  من   %82 أكد  وقد  العام.  بالشأن  الضئيل  واهتاممهم  املتواضعة 

العينة التي شملها املسح العاملي للقيم ـ الذي غطاه بالتفصيل الفصل 

العادات والتقاليد  التقرير ـ عىل أمهية احلفاظ عىل  اخلامس من هذا 

الراسخة يف الدين واألرسة، وهو ما يطبقونه متاًما عىل أنفسهم. إن أي 

يف  الدميوقراطية  سجل  يقوضها  للمشاركة  داعمة  بيئة  خللق  إمكانية 

الدولة ، وجهاز األمن الذي ال يتسامح مع أي شكل من التظاهرات 

مهتمون  الشباب  أن  إىل  بوضوح  التقرير  هذا  يشري  هذا  ومع  العامة. 

باالندماج مع املجتمع، ويناقشون العلل التي يرون أن جمتمعهم يعاين 

منها، وحيلمون مبا يعتربونه أوضاًعا أفضل، وتدور آماهلم حول احلصول 

من  وتشجيع  الئقة،  وأجور  مناسبة،  عمل  وفرص  أفضل،  تعليم  عىل 

األرسة لإلنخراط يف العمل العام. وهذه اآلراء، التي تم عرضها يف عدد 

من الفصول، تعكس اقتناع الشباب بعدم جدوى املشاركة، وتصوراهتم 

بأن الفرص ال مُتنح بصورة متكافئة، وبوجود املحسوبية وحماباة األقارب، 

نتيجة  واالجتامعية  االقتصادية  املصاعب  من  الكثري  يواجهون  وبأهنم 

للبطالة حلد كبري.

إطار 1-3 : الشباب املرصى  : مورد غري مستغل

خالل العرش سنوات املاضية شهد املجتمع املدين الذي يقوده الشباب يف مرص صحوة حلد ما. ويدل تزايد عدد املنظامت غري احلكومية ، والنوادي ، 
واالحتادات املرتكزة عىل الشباب - وإن كان عدًدها صغريًا – عىل التغريات التي طرأت عىل تنظيامت الشباب. ومن أمثلة ذلك مجعية الشباب للسكان 
والتنمية ، ونوادي الطلبة مثل مجعية رسالة ، ومجعية علشانك يا بلدي. وتشهد عىل هذه الصحوة وسائل اإلعالم التي ُتستخدم من ِقَبل الشباب وألجلهم، مبا 
يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت. وهذه ظاهرة جديدة واعدة حيث أن الربامج التي تستهدف الشباب وترتكز عليهم تكون أكرث فهًما الحتياجات 

وأولويات أقراهنم.

وهناك فرص متاحة أمام املجتمع املدين املرتكز عىل الشباب ، إىل جانب أنه يواجه حتديات أيًضا ، فقد بدأت تتوفر مصادر لتمويل مبادرات التنمية من 
قبل قطاعي الرشكات واملؤسسات ، كام تغري اجتاه التمويل بعيًدا عن اإلعانات واملنح اخلريية قصرية األجل إىل التوجه نحو مرشوعات التنمية والتمكني. 
هذا إىل جانب الفرص األخرى التي نشأت من االهتامم القومي والعاملي بقضايا الشباب. وهتدف املرشوعات الكبرية – مثل برنامج جامعة الدول العربية 
لتمكني الشباب ، أو مبادرة شباب الرشق األوسط مبركز ولفنسون للتنمية مبعهد بروكنجنز للبحوث – إىل حتسني قدرة املجتمع عىل فهم الشباب من خالل 
البحوث. ويف مرص يشري منتدى الشباب الدويل الذي استضافته "حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السالم" والذي عقد يف عام 2007 ، إىل 

زيادة مسامهة الدعم الرسمي. وعالوة عىل ذلك يتزايد عدد الرشكات املانحة ومنظامت األمم املتحدة التي تساند املبادرات التي يقودها الشباب.

املصدر : إهياب عبدو ، هنضة املحروسة سابًقا. 
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إطار 1-4 : الرسائل التسع لتقرير التنمية البرشية ملرص ، 2010

إن التأثري عىل حركة الشباب عرب املراحل االنتقالية املختلفة يتطلب وضع إطار متامسك. فالسياسة القومية املقرتحة للشباب جيب أن حتدد األولويات ، 
وتنسق بني اإلجراءات وتضع خطوًطا واضحة للمساءلة عن النتائج التي عادت عىل الشباب. كام جيب إدماج هذه السياسة يف التخطيط القومي وآليات 
التنفيذ من خالل الوزارات املعنية واألطراف صاحبة املصلحة. وسوف تستفيد من إدماج الشباب - الذين يتطوعون ويقودون هذه املرشوعات -  مبادرات 
منظامت املجتمع املدين التي جيب تشجيعها حتى ميكن أن تستجيب الحتياجات فئات معينة )مثل حمو أمية الفتيات( ، أو تتبىن الربامج التي تتصدى 
لقضايا قومية )مثل ختفيض الفقر(. وجيب أيًضا أن يديل الشباب برأي قوي يف نوعية اخلدمات املقدمة هلم ، وجيب عىل الشباب أن يصبحوا أطراًفا فاعلة 
للتغيري حتى ميكن تغيري األعراف الثقافية التقليدية يف اجتاه التسامح ، وترسيخ القيم اجلديدة وبخاصة املساواة بني اجلنسني ، وتعزيز احلكم الرشيد. وفيام 

ييل تسع رسائل تربز التوصيات األساسية هلذا التقرير اخلاصة باإلجراءات الالزمة لتوسيع آفاق الفرص أمام الشباب يف مرص.

الرسالة األوىل : التغلب عىل فشل نظام التعليم : جيب عىل صانعي السياسات ورجال التعليم أن يسعوا جاهدين إىل حتقيق توافق أفضل بني خمرجات 
املؤسسات التعليمية عىل كافة املستويات ومتطلبات سوق العمل. وهذا يتضمن إعادة النظر يف التوازن يف دراسة املواد التعليمية املختلفة ، واملهارات 
وجماالت الدراسة ، إىل جانب تطوير التعليم الفين ، ومراجعة املناهج لغرس مهارات حل املشاكل ، وتطوير القدرات اإلدارية والقدرة عىل ريادة األعامل، 
وإعالء قيمة العمل احلر. وبالنسبة لألمية والترسب املبكر من التعليم ، ميكن أن يعزي 80% من هذه الظاهرة إىل الفقر والتحيز ضد النوع االجتامعي يف 
املناطق الريفية. واحلل يتمثل يف تدخالت تعتمد عىل االستهداف اجلغرايف ، وبخاصة بالنسبة للتحويالت النقدية املرشوطة التي جتمع بني تقديم الدعم 

املايل لألرس واملساعدة يف حمو األمية والتعليم والتدريب يف برامج تكوين املهارات التي حيتاجها سوق العمل.

التعليم  :  وهذا جيب أن يركز عىل الشباب ، أخًذا يف االعتبار التفاعل املتبادل بني الفقر وأسبابه ، وبخاصة نقص  الثانية : كرس دائرة الفقر  الرسالة 
واملهارات، وعدم توفر وظائف مناسبة. ويكون احلل هنا أيًضا يف االستهداف اجلغرايف لألرس الفقرية من خالل حزمة من التدخالت عرب القطاعات من 
بينها : التدريب من خالل العمل ، وحمو األمية ، وتوليد الدخل. ويتيح املرشوع القومي لتنمية األلف قرية األكرث فقًرا فرصة فريدة ملرص من أجل تعبئة 
كافة املوارد املالية واإلدارية للحكومة والقطاع اخلاص واملجتمع املدين إلجتثاث جذور الفقر املدقع بكل مظاهره. وجيب إعطاء الشباب دور أسايس 
يف جهود تعبئة املوارد ، وهو ما جيعل االهتامم بالقضايا القومية من خالل العمل التطوعي هدًفا وغاية هلم. وهناك عدد من املرشوعات القومية يف اخلطة 
اخلمسية احلالية ترتكز عىل األهداف اإلمنائية لأللفية ، وميكنها أن تستفيد من رأس املال البرشي ملرص املتمثل يف شباهبا. وميكن إتاحة الفرصة للمرشوعات 

الصغرية املبتدئة لالستفادة من الربامج القومية.

الرسالة الثالثة : خلق وظائف : هناك فرص عمل كثرية يف القطاعني املنظم وغري املنظم ، لكن ينبغي أن تكون الدولة مسؤولة عن جعل هذه الوظائف 
حتظي باالحرتام وآمنة ، وجمزية. واحلل هو أن تساهم احلكومة يف مدفوعات الضامن االجتامعي لوظائف الشباب اجلديدة ، كام أوىص بذلك تقرير التنمية 
البرشية ملرص عام 2005. وباإلضافة إىل دعم األجور املقرتح )املسامهة يف مدفوعات الضامن االجتامعي( فإن التعليم والتدريب سوف يعين دخواًل أعىل 
الذاتية. وجيب  ، وإيرادات رضيبية أكرث للحكومة ميكن استخدامها يف تعزيز نظام املوازنة املعتمد عىل املوارد  لقطاع املرشوعات الصغرية واملتوسطة 
تعيني الشباب يف الوظائف احلكومية عندما تكون هناك حاجة حقيقية ، وتوجد فرص عمل فعلية. وعىل الرغم من وجود عاملة زائدة يف اجلهاز اإلداري 
للدولة ، مازال هناك عجز يف الكثري من املهن ، مثل مهن التدريس والتمريض ، يف الكثري من املحافظات ، حيث ال يتقدم هلا عدد كاف لشغلها سواء 
نتيجة انخفاض املرتبات أو لبعد مكان هذه الوظائف. وهنا أيًضا ، يقرتح وضع برنامج قومي لفرتة حمددة لتوظيف الشباب يستهدف حتقيق كافة األهداف 

واملؤرشات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية.

الرسالة الرابعة : الرتكيز عىل الثقافة: هناك شواهد متزايدة تشري إىل تراجع نزعات التسامح واحرتام اآلخرين ، سواء كان ذلك جتاه من هلم انتامءات 
دينية معينة، أو جتاه النوع االجتامعي. وميكن للمبادرات املرتكزة عىل الشباب يف جمال االهتاممات االجتامعية أن تتغلب عىل التحيز ضد هذه املجموعات 
الصغرية. وتشري الشواهد أيًضا إىل أن قيم وتوجهات املعلمني ، واملحتوى املحدود للمناهج مسؤولة جزئًيا عن هذا االجتاه املؤسف. ويؤدي الرتكيز أكرث 
عىل املواد التعليمية الليربالية ، واملوسيقى ، واملرسح ، والفنون بوجه عام إىل تنمية التفكري اخلالق والقدرات االبتكارية. وهذا سيحد من التحيز لوجهات 
النظر ضيقة األفق. وسوف يؤدي التحالف مع مبادرات الشباب العاملية إىل تطوير أفكار األطفال والشباب، الذين يتمتعون بالعقلية املتفتحة واملوهبة 
التي متكنهم من التغلب عىل اآلراء العاملية املحدودة. ويف مرص ، من الرضوري إحياء ثقافة االبتكار واإلبداع لدى الشباب بعد أن أصاهبا اإلمهال لعقود 

طويلة، حيث يسمح إتساع األفق لطاقات الشباب – الذين هم قادة املستقبل – بإجياد حلول جديدة ومبتكرة للمشاكل احلالية. 

الرسالة اخلامسة: القضاء عىل التمييز ضد النوع االجتامعي: مازال إقصاء الشابات والنساء مشكلة حادة يف مرص ، وهلذا من الرضوري تبين جمموعة 
من التدخالت الترشيعية والربامج ملحاربة مصادر التمييز عميقة اجلذور يف الثقافة املرصية. وهناك دور يلعبه التعليم ، كام جيب أن متتد اإلصالحات 
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وعىل الرغم من كل ذلك، ذكر 86% من أفراد عينة املسح العاملي للقيم 

حَيملون  العينة  من   %62 أن  الدهشة،  يثري  ومما  بحياهتم.  سعداء  أهنم 

احلياة  كانت  وإذا  آماهلم.  وحتقيق  احتياجاهتم  تلبية  مسؤولية  الدولة 

فإن هذه   ، احلياة  الفرد حتمل مسؤولية حتقيق هذه  تتطلب من  اجليدة 

االستجابة تعين أن التحول إىل قيم اقتصاد السوق مل يكتمل بعد. ونظًرا 

الرتفاع أرقام البطالة بني الشباب يف مرص فإن نظرهتم لعالقتهم بالعمل 

تدل عىل اهتامم كبري. وبوجه عام، تعترب توجهاهتم بالنسبة للعمل إجيابية 

حيث يرون أنه ال غىن عنه، كام عرب عن ذلك 85.5% من أفراد نفس 

العينة. وقد أشار 64% إىل أن العمل واجب اجتامعي. ومع هذا، رأى 

44% أن احلصول عىل أي فرصة عمل أكرث أمهية من تنمية املهارات 

الالزمة للحصول عىل عمل.

بالنسبة  الدميوقراطية، ولكنها ال متثل  بأمهية  يقرون  الشباب  ويبدو أن 

باملقارنة بأمهية كسب الرزق. ويرى 72% من  هلم أولوية يف املستقبل 

العينة أن حتسن الظروف االقتصادية هو ما يشغلهم بالنسبة للمستقبل. 

وهذا يعين أن التطلع إىل احلصول عىل فرص عمل ودخل منتظم يف ظل 

التي أدخلها قانون الطفل اجلديد إىل اإلناث يف الفئة العمرية )18-29 سنة( ليستفدن منها. وفيام يتعلق باملشاركة االجتامعية ـ االقتصادية هناك ثالثة 
مرشوعات حيوية تؤثر عىل الفتيات والشابات جيب توسيع نطاقها وهي: التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة، ومدارس الفصل الواحد للبنات والتحويالت 
النقدية املرشوطة. وقد تم تبين هذه الربامج الثالثة يف اخلطة اخلمسية احلالية ، وذلك استناًدا لتوصيات تقرير التنمية البرشية ملرص عام 2005 ، ولكن 

تنفيذ هذه الربامج سوف يتأخر عن التاريخ املستهدف وهو عام 2012.

الرسالة السادسة : رفاهة الشباب: جيب عىل املجلس القومي للشباب أن يأخذ زمام املبادرة بإصدار تقرير سنوي عن املؤرش القومي لرفاهة الشباب. وهذا 
املؤرش ـ الذي تم إعداده كجزء من تقرير التنمية البرشية لعام 2010 ـ )أنظر الفصل اخلامس عرش( يقيس التقدم الذي حتقق يف مؤرشات الشباب من 
حيث الوصول للخدمات، والدخل، واحلرمان، والنوع االجتامعي ، والتشغيل، إىل جانب املشاركة يف العمل العام، واحلياة األرسية، ووقت الفراغ واألمن. 
وهناك أربعة أهداف هلذا املؤرش هي: رصد مستويات وشدة حرمان الشباب، حتديد وضع الشباب املرصي باملقارنة بوضع الشباب يف الدول األخرى، 
قياس التقدم يف رفاهة الشباب عرب الوقت، زيادة الوعي بكافة جوانب رفاهة الشباب. وجيب االستعانة بالدراسات والبحوث األخرى ، سواء تم إعدادها 
مببادرات عامة أو خاصة، لتكمل قاعدة بيانات املجلس القومي للشباب اخلاصة باملؤرش ، ولتمد صانعي السياسات باملعلومات عن جماالت الشباب التي 

حتتاج لتدخالت خاصة.

الرسالة السابعة: ممارسة السلطة)احلوكمة(: إن تعزيز مشاركة الشباب "يف ممارسة السلطة املستجيبة" سوف يؤدي إىل حتسني أداء احلكومة. ويف القطاع 
احلكومي ميكن أن تتوفر فرص للشباب من خالل "نظام األجر مقابل األداء" ، "ونظام إدارة املوارد البرشية القائم عىل الكفاءة"، وزيادة استخدام نظام 
احلكومة اإللكرتونية ملكافحة الفساد، وإعادة صياغة العقد االجتامعي الذي يربط بني صاحب العمل والعاملني. وااللتزام الشديد بنظام إدارة املوارد 
البرشية القائم عىل اجلدارة ميكن أن حيد من املحسوبية وحماباة األقارب "والواسطة" كمدخل للتوظيف أو الرتقية. وميكن للشباب من خالل منظامت 

املجتمع املدين واإلعالم املستقل أن يشكلوا قوة ضغط من أجل إصالح القطاع احلكومي من خالل مساءلة احلكومة ومتابعة أدائها.

إذا أخذ يف االعتبار ظاهرة  ، وبخاصة  العقول  نزيف  تكلفة  تفوق كثريًا  العاملني  التشغيل وحتويالت  مزايا اهلجرة من منظور  الثامنة: اهلجرة:  الرسالة 
تضخم فئة الشباب احلالية يف مرص. ومع هذا ، ينبغي عىل احلكومة أن تدعم عملية اهلجرة من خالل منهج شامل يرتكز عىل قواعد مؤسسية ميليها هيكل 
املوارد البرشية احلايل يف مرص. وجيب عىل احلكومة أيًضا أن تدرس التوقعات املستقبلية والطلب يف أسواق العاملة يف أوروبا، وتقدم سكاهنا يف السن، 
وكذلك الطلب عىل العاملة يف أسواق العمل يف االقتصادات البرتولية الصاعدة حتى ميكن توفري احتياجات هذه األسواق من خالل برامج التعليم وتكوين 
املهارات يف مرص. وعالوة عىل ذلك ، جيب أن تتفاوض احلكومة بشأن حركات العاملة مع الدول املضيفة عىل أساس اهلجرة املؤقتة )من 4-5 سنوات( 

والرشوط التي حتقق مصالح كافة األطراف املعنية.

الرسالة التاسعة: التغلب عىل مشكلة نقص األرايض: إن تبين مرشوع قومي مثل مرشوع "أرايض املرشوعات املقرتح" يتضمن توزيع قطع أراض عىل 
الشباب يف مرص يف املناطق اجلديدة مثل الظهري الصحراوي، وعىل امتداد وادي النيل ، واملناطق الساحلية، واملدن اجلديدة، ومناطق التنمية العمرانية. 
البيئة وغريها من  والزراعة صديقة  الصغرية،  السياحية  مثل املرشوعات  مبتكرة  أنشطة  والعمل يف  املستفيد يف هذه األرايض،  الشباب  إقامة  ويشرتط 
األنشطة ذات القيمة املضافة املرتفعة ـ مثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ـ والنقل، واإلسكان. وحتتاج ريادة األعامل إىل البدء بتملك بعض األصول 
باإلضافة إىل رأس املال البرشي، كام أن توفري األصول الرأساملية املادية للشباب سوف يؤدي إىل فتح آفاق جديدة للتشغيل والرخاء. والغرض هو إتاحة 

عنرص أسايس حيقق كل من عدالة التوزيع وأساسيات االستثامر اجليد.

املصدر: هبة حندوسة ، املؤلف الرئييس لتقرير التنمية البرشية ملرص ، 2010.
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البطالة املتنامية هو شاغل أكرث إحلاًحا من القضايا السياسية. وعالوة 

العمل، جيب  ندرة فرص  أنه يف حالة  العينة  عىل ذلك، ذكر 87% من 

إعطاء األولوية للرجال الذين يعتربون مصدر الدخل األسايس لألرسة. 

واتساًقا مع هذه النتائج ، يرى 66% من العينة أن دور املرأة كربة منزل 

ميكن أن حيقق هلا نفس اإلشباع الذي حيققه هلا العمل خارج املنزل.

الصحة

مرحلة  إىل  ينتقلون  الشباب  معظم  أن  إىل  عرش  الثالث  الفصل  يشري 

الرشد وهم يف صحة جيدة. وبوجه عام، تتعلق املشاكل الصحية الشائعة 

خالل  من  تنتقل  التي  واألمراض  اإلنجابية،  والصحة  التغذية،  بسوء 

البرشية(  املناعة  نقص  بفريوس  اإلصابة  فيها  )مبا  اجلنسية  العالقات 

الصحية  املشاكل  تنشأ  كام  والعنف.  املخدرات  تعاطي  إىل  باإلضافة   ،

وختان  املبكر  الزواج  مثل  والثقافية  االجتامعية  املامرسات  بعض  من 

البنات ، وكذلك من األمراض غري املعدية املرتبطة بالتغذية ، ومن بعض 

واألمراض  الكبدي  وااللتهاب  السل  مثل  املنترشة  املعدية  األمراض 

التي حيملها الطعام نتيجة سوء النظافة العامة ، ونقص جتهريات الرصف 

الصحي. وتسبب املامرسات اخلاطئة من قبل األمهات الشابات بالنسبة 

لرعاية األطفال يف اإلصابة املتكررة باإلسهال وسوء التغذية. وغالًبا ما 

يكون الفقر هو العامل املشرتك وراء اإلصابة هبذه األمراض ، وبخاصة 

يف املناطق الريفية. وتنتج بعض املشاكل الصحية أيًضا من العنف بني 

طبي.  إرشاف  بدون  الوالدة  أو  اآلمن  غري  اإلجهاض  أو  األشخاص، 

عرب  ميتد  أثر  والشباب  املراهقني  لصحة  يكون  قد  ذلك،  من  واألكرث 

األجيال، فالرضع الذين يولدون من آباء يف سن املراهقة أو من أمهات 

تعاين من نقص التغذية يكونوا أكرث تعرًضا لنقص الوزن أو الوفاة.

التي تستهدف صحة  احلالية  القومية  الربامج  النظر يف  إعادة  ويقرتح 

بني  التعاون  وتعزيز  لتسهيل  آليات  وضع  وينبغي  ورعايتهم،  الشباب 

قطاعات احلكومة بشأن الربامج والتدخالت واألنشطة التي تستهدف 

أفضل  فهم  إىل  والوصول  الصحي،  بأمنهم  والنهوض  الشباب،  محاية 

هذا  يكون  وقد  القطاعات.  وهذه  العامة  الصحة  بني  املعقدة  للعالقة 

الصحة   : قطاعات  ثالثة  هناك  إن  حيث  لذلك،  املناسب  التوقيت  هو 

والتعليم والتضامن االجتامعي ، منخرطة حالًيا يف عمليات إصالح ، كام 

املنتظر من وزارة األرسة والسكان  التنسيقي  الدور  أن يستفيد  يتوقع 

لتيسري  املالية  اإلدارة  منوذج  ومن  املعلومات،  تبادل  نظم  تصميم  من 

عملية املحاسبة واملساءلة بالنسبة للربامج التي يتم تنفيذها باالشرتاك 

مع جهات عدة، ومنوذج إدارة التدخالت متعددة الرشكاء. ومن املمكن 

أيًضا حتسني السلوك الصحي عن طريق تشجيع تغيري السلوكيات من 

خالل جمموعات األقران، وتعظيم استخدام خدمات الشباب وأساليب 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة ويف اإلمكان أيًضا أن يكون 

لدور منظامت املجتمع املدين قيمة مضافة.

رفاهة الشباب 

حتى ميكن الوقوف عىل التحسن الذي طرأ عىل كل هذه املجاالت، من 

الرضوري أن يكون لدينا مقاييس ميكن عن طريقها تتبع التطور عرب 

الزمن ، وللمقارنة بني الدول. وقد تم يف الفصل اخلامس عرش إجراء 

أول حماولة لتحديد وقياس املؤرشات املتعلقة برفاهة الشباب وجتميعها 

مؤرشات  أن  من  الرغم  وعىل  الشباب.  رفاهة  عن  مقرتح  مؤرش  يف 

التعليم والصحة والدخل مدرجة يف هذا املؤرش ، إال أن فائدته الكبرية 

تأيت من امكانية قياس املؤرشات النوعية مثل وقت الفراغ ، والرضا ، 
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وجودة الوظائف ، وحتى رأس املال االجتامعي والرتابط. ومؤرش رفاهة 

الشباب هو مؤرش مركب تم فيه حساب 10 جماالت و 54 مؤرًشا من 

خالل بيانات دخل وإنفاق وإستهالك األرسة ، واملسح العاملي  للقيم  

تم  وقد  والشباب يف مرص.  النشء  والصحي ومسح  السكاين  واملسح 

مواءمة بعض املتغريات املختارة من كل جمال لتتوافق مع االجتاه نحو 

املركب  املؤرش  نسبة  بلغت  وقد   .%100 البالغ  للرفاهة  األقىص  احلد 

للنوع،  وفًقا  املؤرش  حساب  وعند   .%61 مرص  يف  الشباب  لرفاهة 

الشبان يف عدد  أكرث حرماًنا من  الشابات  أن  اجلزئية  البيانات  توضح 

من املجاالت ، وبخاصة فيام يتعلق باملشاركة يف قوة العمل ، ومعدالت 

البطالة وأرقام الفقر املطلق.

استراتيجيات الشباب في مصر
خطة العمل القومية لتشغيل الشباب
بدأت السياسات واملؤسسات العامة يف التحرك ـ وإن كان ببطء شديد 

ـ نحو هتيئة الظروف املختلفة التي تساعد يف تشكيل مسار حياة جديد 

لشباب مرص. وقد تصدرت قضية البطالة بني الشباب قامئة التحديات 

التي يتعني التصدي هلا. ويتطلب هذا "وضع اسرتاتيجية متكاملة للنمو 

التغلب  ملساعدهتم عىل  الشباب  تستهدف  وتدخالت  الوظائف،  وخلق 

عىل العوائق التي تواجههم عند الدخول يف سوق العمل والبقاء به"14. 

كام يتطلب هذا أيًضا عقد رشاكات بني خمتلف األطراف الفاعلة. ويف هذا 

الصدد، قامت مرص – باعتبارها رشيك رائد يف شبكة تشغيل الشباب 

التابعة لألمني العام لألمم املتحدة YEN 15 – بإعداد "خطة عمل قومية 

لتشغيل الشباب" بدعم من منظمة العمل الدولية وهذه الشبكة.

العاملة  القوى  وزارة  من  ومساندة  مببادرة  العملية  هذه  بدأت  وقد 

واهلجرة، ومبشاركة العديد من الرشكاء يف املجتمع وأطراف فاعلة عىل 

املستوى القومي والدويل، ومنظامت الشباب، ووكاالت التنمية واجلهات 

فيها  حددت  شاملة  وثيقة  مرشوع  املبادرة  أصدرت  وحالًيا،  املانحة. 

األهداف والنتائج املنشودة ، كام خصصت قسًما عن العاملة، والتعهدات 

حتدي  ملواجهة  متكامل  هنج  تطبيق  أجل  من  املتابعة  وآليات  املالية، 

وإدماجها  الربملان  من  اعتامدها  يتم  الشباب يف مرص، وسوف  تشغيل 

بـ 17  اخلطة  هذه  ميزانية  وتقدر  والقادمة.  احلالية  اخلمسية  اخلطة  يف 

مليار جنيه ، وخيص كل سنة من السنوات اخلمس 3.4 مليار جنيه. 

املهين  والتدريب  الفين  التعليم   )1(  : للسياسة  أولويات  ثالث  وهناك 

لزيادة قابلية الشباب للتوظيف )2( تنمية املرشوعات لتحسني معدل 

)3( سياسات  واملتوسطة  والصغرية  الصغر  متناهية  املرشوعات  نجاح 

وبرامج سوق العمل لتطوير مكاتب التوظيف ، وتشجيع إنشاء وكاالت 

خاصة لتشغيل العاملة ، وهذا سوف يؤدي إىل حتسني قاعدة املعلومات 

العمل،  فرص  إىل  الوصول  خالهلا  من  للشباب  ميكن  التي  واملعارف 

ومعرفة رشوط األجر ، وبرامج التدريب والربامج الدراسية16.

اختذهتا  أخرى  مهمة  خطوة  للشباب  القومي  املجلس  إنشاء  كان  وقد 

احلكومة املرصية، حيث خيتص املجلس بالعمل عىل تشجيع انخراط 

الشباب وإسهامه يف الشأن العام17.

املجلس القومي للشباب
لقطاع  خطة  وتنفيذ  وضع  يف  للشباب  القومي  املجلس  مسؤولية  ترتكز 

الشباب ، ويف تعبئة املوارد البرشية واملالية املمكنة لنرش ثقافة الشباب. 

وقد أصدر املجلس حديًثا وثيقة يقرتح فيها سياسة قومية للشباب تركز 

وضع  نحو  أوىل  كخطوة  وذلك  القطاعات،  خمتلف  يف  جمااًل   12 عىل 

ْب كافة فئات الشباب. ويف املرحلة الثانية،  اسرتاتيجية إصالح شاملة جَتُ

من املتوقع وضع سياسات حتدد العالقة بني خمتلف اجلهات املسؤولة عن 

األنشطة املتعلقة بالشباب، واقرتاح الترشيعات التي حتدد وتنظم كافة 

هذه األنشطة.

املحاور  متعددة  الطبيعة  )إطار5-1(  املقرتحة  السياسة  هذه  وتراعي 

للعمل الذي يتعني القيام به خلدمة الشباب وتلبية احتياجاهتم بشكل 

أفضل. وهلذا يشار إىل أن تنفيذ هذه السياسات سوف يكون مسؤولية 

واضح  إدراك  أيًضا  وهناك  املصلحة.  صاحبة  املعنية  األطراف  خمتلف 

للدور الذي يلعبه كل من القطاع اخلاص ومنظامت املجتمع املدين يف 

ويتبقى  نقطة.  من  أكرث  يف  ذلك  تأكد  وقد  السياسات،  وتنفيذ  صياغة 

السياسة أن يكون هناك تقسيم أكرث وضوًحا لألدوار  إقرار وثيقة  بعد 

واملسؤوليات.

متكامل  هنج  تطبيق  أمهية  السياسة  وثيقة  تدرك  حال،  أي  وعىل 

العوائق  ينبغي األخذ يف االعتبار  للشباب. ومع هذا،  البرشية  للتنمية 

احلالية واملحتملة يف كل قطاع والتي قد تواجه تنفيذ خمتلف األهداف 

واإلجراءات املقرتحة، وبكل تأكيد، هذا سيجعل هذه اإلجراءات أكرث 

واقعية. وما مل توضع خطط عمل مكملة لوثيقة السياسة ، فمن املحتمل 

أال يتحقق شئ.

وتشمل مسؤولية املجلس القومي للشباب أيًضا وضع النظم والربامج 

كافة  عن  بيانات  قاعدة  وإنشاء  عليها،  واملوافقة  بالشباب  املرتبطة 

أمهها  من  اخلطوات  من  عدد  اختاذ  بالفعل  تم  وقد  الشباب.  أنشطة 

معاينة مراكز الشباب يف كل أنحاء مرص وتطويرها. وقد متثلت إنجازات 

املجلس احلالية فيام ييل :

إنشاء مراكز شباب جديدة لتقديم اخلدمات الثقافية والتعليمية 	 
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إطار 1-5 : اخلطة القومية املقرتحة للشباب يف مرص

يشري املجلس القومي املرصي للشباب إىل أنه بعد مداوالت موسعة مع القطاع اخلاص ومنظامت املجتمع املدين املسؤولة عن أنشطة الشباب تم إعداد 
وثيقة موحدة حتدد السياسة القومية جتاه الشباب، وتركز عىل 12 جمااًل يف خمتلف القطاعات. وتقرتح الوثيقة أيًضا اإلجراءات التي يتعني اختاذها من جانب 

كافة األطراف املعنية. وفيام ييل قامئة باملجاالت املختلفة وأهم األنشطة املقرتحة املطلوب القيام هبا :

1- التشغيل
• وضع وتنفيذ اسرتاتيجية قومية للتشغيل ترتكز عىل الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص ومنظامت املجتمع املدين 	
• تعزيز ثقافة ريادة األعامل والعمل احلر	
• توفري التمويل الكايف للمرشوعات الصغرية اخلاصة بالشباب	
• تشجيع القطاع اخلاص عىل توفري فرص التدريب والعمل التطوعي للشباب	
• حتديد حصة من الوظائف للشباب ذوي االحتياجات اخلاصة	
• رفع مستوى وعي الشباب بالنسبة لقوانني العمل واحلقوق	

2- املشاركة السياسية
• ترسيخ قيمة املشاركة لدى الشباب من خالل املعاهد التعليمية، واإلعالم، واملجتمع املدين	
• التوسع يف برامج التثقيف السيايس، وبرامج تنمية القدرة عىل القيادة لدى الشباب التي تنمي معرفتهم بالنظم السياسية وحقوق وواجبات املواطن	
• دعوة األحزاب السياسية إلتاحة الفرصة للشباب للمشاركة يف املناصب القيادية	

3-  التعليم 
• تعزيز دور الشباب يف صياغة ومراجعة السياسات التعليمية	
• مكافحة ظاهرة"الترسب" من التعليم	
• تطوير التعليم الفين	
• تدعيم العالقة بني القطاع اخلاص واملؤسسات التعليمية بغرض زيادة فرص التدريب والتشغيل	

4- الصحة
• وضع إطار عام للتعامل مع صحة الشباب	
• زيادة محالت التوعية بشأن مكافحة اإلدمان ، وانتقال األمراض املعدية، وتنظيم األرسة	
• إجراء دراسات عن العادات الغذائية لدى الشباب	
• تدعيم الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص ومنظامت املجتمع املدين التي تقدم اخلدمات الصحية للشباب	

5- السكان
• تقديم برامج عن الثقافة السكانية يف كافة مراحل التعليم	
• زيادة االعتامد عىل الشباب يف محالت التوعية بتنظيم األرسة	
• االستفادة من برامج اخلدمة العامة للشباب يف خدمة أهداف تنظيم األرسة	

6- الثقافة 
• وضع إطار شامل للعمل الثقايف املرتبط بالشباب	
• تطوير البنية األساسية للمؤسسات الثقافية حتى ميكن النهوض بالتنمية الثقافية للشباب	
• منح القطاع اخلاص واملجتمع املدين فرصة أكرب للمشاركة يف تنمية البنية األساسية الثقافية املجتمعية	

7- اإلعالم 
• منح الشباب فرصة أكرب للمشاركة يف عملية صنع السياسة العامة لإلعالم	
• ختصيص مساحة أكرب يف اإلعالم لتغطية قضايا الشباب 	
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والرياضية واالجتامعية والرتوحيية للشباب يف كل القرى واملدن 

جديد  شباب  مركز   143 إنشاء  تم   ،2008 عام  ففي  املرصية. 

بتكلفة إمجالية بلغت 200 مليون جنيه. ومن املخطط إنشاء 260 

مركز شباب جديد بتكلفة إمجالية تبلغ 390 مليون جنيه.

إنشاء 	  جانب  إىل  املوجودة،  الشباب  مراكز  تطوير  حالًيا  جيري 

ففي  أخرى.  رياضية  ومالعب  تكنولوجيا  ونوادي  مكتبات، 

يف  للمراكز  جديدة  مكتبة   373 إضافة  تم   ،2009/2008 عام 

مليون   26.2 تبلغ  إمجالية  بتكلفة  والعرشين  التسع  املحافظات 

تقديرية  بتكلفة  أخرى  مكتبة   260 إنشاء  املخطط  ومن  جنيه. 

تبلغ 18.2 مليون جنيه. وباملثل، تم إنشاء 811 نادي تكنولوجيا 

آخر.  ناد   400 إضافة  املخطط  ومن   ،2009/2008 عام  يف 

ويف عام 2008، تم إضافة 110 مالعب رياضية جديدة مغطاه 

بأرضية خاصة. ومن املخطط بناء 100 ملعب آخر.

يف 	  جديدة  ضيافة  دور  مخسة  إنشاء  تم   ،  2009/2008 عام  يف 

مدينة بورسعيد، واإلسكندرية، والغردقة، ورأس الرب، واألقرص،  

بتكلفة إمجالية تبلغ 257 مليون جنيه. وتتضمن اخلطة املستقبلية 

إنشاء دارين آخرين يف رشم الشيخ والعريش.

يتم التوسع يف "منتديات" الشباب، وتطويرها لتصبح مراكز شباب 	 

متعددة األغراض. 

أنه عند  إال  فعاًل،  مهمة  امللموسة  النتائج  أن كل هذه  الرغم من  عىل 

• زيادة استخدام أسلوب االتصال التفاعيل يف اخلطاب اإلعالمي	
• تشجيع إصدار الصحف واملجالت واملواقع اإللكرتونية التي تتناول قضايا الشباب	

8- األنشطة االجتامعية والعمل التطوعي
• تدعيم دور الشباب يف املجتمع املدين واملنظامت غري احلكومية، وختصيص عدد من املقاعد للشباب يف جمالس إدارات هذه املنظامت  	
• تنمية ثقافة العمل التطوعي واملسؤولية االجتامعية بني الشباب	

9- الرعاية االجتامعية
• تكثيف محالت التوعية التي ينظمها الشباب، والتي تستهدف محاية الشباب من كافة أشكال السلوك املنحرف، وبخاصة اإلدمان والتطرف	
• مساندة املنظامت احلكومية ومنظامت املجتمع املدين التي تعمل عىل توفري الرعاية االجتامعية والنفسية للشباب	

10- الرياضة والرتفيه
• االهتامم باألنشطة الرياضية يف املدارس واجلامعات وتوفري املوارد املطلوبة للمؤسسات التعليمية إلنشاء املالعب وصاالت األلعاب الرياضية	
• التوسع يف إنشاء املالعب الرياضية، وتشجيع القطاع اخلاص واملجتمع املدين للمساعدة يف حتقيق هذا اهلدف	
• املساعدة يف وإقامة مهرجانات الشباب واملسابقات الرياضية عىل املستويات القومية واملحلية واإلقليمية	

11- البيئة
• التأكيد عىل أمهية القضايا البيئية يف املناهج التعليمية	
• توفري تدريب كاف للمعلمني بشأن القضايا البيئية	
• تشجيع مشاركة الشباب يف نرش الوعي البيئي	
• تشجيع إنشاء نوادي ومجعيات بيئية يف املدارس واجلامعات والنوادي	
• مساندة املنظامت غري احلكومية الشبابية العاملة يف جمال البيئة	

12- الدراسات والبحوث
• بتوصيات بشأن كيفية 	 للشباب، واخلروج  القضايا ذات األمهية احلقيقية  بالشباب لدراسة  املعنية  الوزارات  البحوث املختلفة يف  تشجيع إدارات 

التصدي هلذه القضايا
• إنشاء مركز لبحوث الشباب يف اجلامعات	
• التأكيد عىل أمهية البحوث امليدانية يف تناول قضايا الشباب، واستطالع رأي الشباب بصورة منتظمة واالستفادة من الرسائل واألطروحات اجلامعية 	

التي تتناول قضايا الشباب واملتاحة يف خمتلف اجلامعات

• املصدر : حممد أبو اخلري، املجلس القومي للشباب، 2009	
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الرضوري  من  للشباب،  القومي  للمجلس  احلقيقية  اإلنجازات  تقييم 

أي  ، وإىل  األثر طويل األجل هلذه االستثامرات  املزيد عن  نعرف  أن 

مدى مكنت املجلس من حتقيق رسالته ومهامه ، ومن الوصول إىل عدد 

كبري من الشباب. وتشري خمتلف فصول التقرير إىل أن مراكز الشباب 

اإللكرتوين  املوقع  ويبني  الشباب.  من  للغاية  قلياًل  عدًدا  إال  مل جتذب 

اإلنجازات  يف  حالًيا  يتمثل  املبادرات  نجاح  أن  للمجلس  الرسمي 

املادية مثل املباين والتجهيزات الرياضية فقط18. ومع هذا يشري مسح 

بنشاط  يشاركون  الشباب  من  فقط   %0.01 أن  إىل  والشباب  النشء 

يف مراكز الشباب19. وهتدف مراكز الشباب إىل تدريب الشباب عىل 

تنمية القدرة عىل القيادة ومهارات احلياة، واملهارات املهنية، ومهارات 

املامرسات  تعزيز  إىل  باإلضافة  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

دعًما  تلقي  األهداف  وهذه  احلرة.  املناقشات  تشجع  التي  الدميقراطية 

أقل من ناحية توفري املوظفني واملوارد املالية.

للشباب، قد يكون من  القومي  للمجلس  التنسيقي  الدور  ومن خالل 

الرضوري إعداد تقرير سنوي عن مؤرش رفاهة الشباب يف مرص يتم 

الثانية عرش  التقدم الذي حتقق يف كل من القطاعات  فيه استعراض 

التي وردت يف السياسة القومية للشباب. فعىل سبيل املثال، ميكن حتديد 

وتعليم  صحة  حتسنت  وهل  للشباب،  السياسية  املشاركة  زادت  هل 

جزًءا  الشباب  مراكز  تطوير  كان  وإذا  منهام.  كل  تدهور  أم  الشباب 

من اختصاص املجلس، فإن إعادة تركيز مراكز الشباب عىل األنشطة 

وتأكيدها.  املواطنة  مشاعر  توجيه  يعيد  أن  ميكن  والثقافية  االجتامعية 

كام جيب عىل املجلس إعطاء الفرصة للفتيات ـ املستبعدات حالًيا حلد 

كبري – للمشاركة يف إثراء األنشطة التي متارس خارج املنزل. وتستطيع 

مراكز الشباب أيًضا أن تتيح فرصة هائلة ـ يتعني انتهازها بوعي ـ جلذب 

كافة الشباب، مسلمني ومسيحيني عىل حد سواء، وتقوية انتامئهم هلوية 

أكرب هي الوطن ككل. وحالًيا يعمل معظم الشباب الذين ينخرطون يف 

أعامل مفيدة اجتامعًيا من خالل منظامت ونواد هلا انتامءات دينية، فنسبة 

الشباب الذين يبحثون عن فرص للتطوع من خالل املؤسسات الدينية 

تعترب مرتفعة حيث بلغت 67% ، مقابل 23% فقط من الشباب الذين 

يعملون من خالل املنظامت غري احلكومية.

يحددها  كما  األهمية  بالغة  القضايا 
الشباب

يف  املشاركة  من  مستبعدون  بأهنم  الشباب  لدى  متزايد  وعي  هناك 

املجتمع واحلياة العامة. وقد حددوا العقبات التي تقف أمام املشاركة 

وحرية التعبري بصفة خاصة باعتبار أهنام جماالن آخران يقعان يف دائرة 

من   – التقرير  هذا  الذين شاركوا يف  الشباب  أبرزمها  وقد   ، اهتاممهم 

يف  الشباب  مع  أجريت  التي  واملشاورات  النقاش  جمموعات  خالل 

مارس 2010 بجامعة القاهرة.

العقبات التي تواجه املشاركة20
إن من الرضوري ليس فقط التوسع يف كل برامج الشباب ـ كام ذكر يف 

السياسة القومية املقرتحة للشباب ـ ولكن من املهم أيًضا مراجعة منهج 

الثانوية  الثالثة  السنة  يف   ، فمثاًل  للطلبة،  تدرس  التي  الوطنية  الرتبية 

إنجازات ثورة 1952 يف  املنهج ملناقشة  به من  خيصص قسم ال بأس 

كل قطاعات االقتصاد ، وال يتم إجراء أي تقييم موضوعي، وال تعطى 

أي فرصة ملناقشة التحسن املمكن يف السياسات العامة احلالية. وعالوة 

تطبيق  يف  ودورها  السياسية  األحزاب  عن  شئ  يذكر  ال  ذلك  عىل 

الدميقراطية وال شئ أيًضا عن حقوق وواجبات املواطنني.

باملشاركة  وهناك عقبة أخرى متصلة بذلك وهي حالة عدم االكرتاث 

حلد  جتاهل  هناك  مازال  بأنه  القتناعهم  الشباب  لدى  السياسية 

أو  الطلبة  جمالس  بانتخابات  يتعلق  األمر  كان  وسواء  آلرائهم.  كبري 

يف  تالعب  الغالب  يف  هناك  أن  املعروف  من  فإنه  القومية  االنتخابات 

هذه االنتخابات أو نتائجها. وهناك دليل كاف أبرزته الكثري من قضايا 

املحاكم يشري إىل أن عملية االنتخابات القومية ال تتسم بالنزاهة، كام 

أن نتائجها ال ختضع لتدقيق اجلمهور.

البطاقة  إصدار  خالهلا  للمواطن  ميكن  التي  املحدودة  املدة  وتعترب 

االنتخابية ـ خالل فرتة الثالث أشهر من أول نوفمرب وحتى هناية يناير ـ 

عقبة إجرائية أيًضا. وقد يكون من األسهل السامح للمواطنني باستخدام 

بطاقات حتقيق الشخصية القومية للتصويت بداًل من أن يتقدموا بطلب 

احلصول عىل البطاقة االنتخابية ـ التي يسهل تزويرها. وقد يكون من 

معارضة ضعيفة،  أحزاب  لدى مرص  يكون  ملاذا  نسأل  أن  أيًضا  املفيد 

من  بداًل  جمدية،  معارضة  حركات  إىل  األحزاب  هذه  تتحول  مل  وملاذا 

أن نطلب من األحزاب السياسية تشجيع مشاركة الشباب يف براجمها 

أو تعيني الشباب يف مراكز قيادية. وقد قام احلزب الوطين الدميقراطي 

باختاذ خطوات نحو ضم الشباب يف الكثري من أنشطته وبراجمه ولكن 

هذه املبادرة مازالت يف مراحلها األوىل.

جانب  من  اجلامعات  بطلبة  ـ  رصيح  وأحياًنا  ـ  خفي  حترش  وهناك 

قوات األمن إذا انخرط الطلبة يف أنشطة داخل اجلامعة تعترب ضارة أو 

مشاغبة، كام ُيعرتض عىل أي نشاط سيايس ال يتفق مع برنامج احلزب 

بعدم اإلنخراط يف أي نشاط  الشباب  اآلباء  ينصح  ما  احلاكم. وكثريًا 

ميكن تفسريه بأنه من قبيل العصيان أو عدم االلتزام، وذلك حتى ميكن 

جتنب املشاكل التي تنشأ مع جهاز الرشطة أو سلطات اجلامعة. وهذا 
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كلية  طلبة  مع  حتى  الطلبة،  مجيع  عىل  ويؤثر  اجلامعات  كل  يف  حيدث 

هو  األسايس  التعليمي  غرضها  يعد  التي  السياسية  والعلوم  االقتصاد 

تدريس ممارسة العمل السيايس.

أو  الشباب،  مراكز  خالل  من  الشباب  مشاركة  إىل  ندعو  أن  وقبل 

املنظامت غري احلكومية، أو العمل التطوعي، من الرضوري فهم ملاذا 

الشباب.  من  كبري  عدد  جذب  عن  املنظامت  أو  املراكز  هذه  عجزت 

تنمية قدراهتم، وإثارة  الشباب من  التي متَكن  الوسائل  فعاًل  توفر  هل 

فرًصا  الشباب  تعطي  وهل  رفاهتهم؟.  حتقيق  يف  واملسامهة  اهتاممهم، 

متكافئة للنهوض هبم ومتكينهم داخل املنظمة حتى ينمو ويزيد تأثريهم 

املراكز  هذه  وهل  التنمية؟  توجهات  وعىل  القرارات  صانعي  عىل 

واملنظامت تدرك أن االهتامم برأي الشباب وصوهتم ميكن أن يؤدي إىل 

حتسني عملية تقديم اخلدمات من خالل رصد وتقييم جودهتا؟.

حرية التعبري 
الطوارئ  وقانون   ، املختلفة  الترشيعات  تفرضه  الذي  احلظر  نتيجة 

الذي مازال سارًيا، كان لسياسة اإلعالم القومية أثر سلبي عىل حريات 

اإلعالم. لذلك بداًل من الدعوة إىل إصدار مزيد من الصحف واملجالت 

تطوير  أو  للشباب،  مسكنات  مبثابة  تعترب  موضوعات  تتناول  التي 

الشباب،  عن  مسبًقا  حمددة  قضايا  تتناول  التي  اإللكرتونية  املواقع 

ينبغي مناقشة العقبات احلقيقية التي تعرتض حرية الشباب يف التعبري، 

بعض  حماكمة  عن  حاالت  ُذكرِت  وقد  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  وبخاصة 

املدونني الناشطني خالل السنوات املاضية.

وبالنظر إىل حمتوى الربامج ، والربامج احلوارية ، واألفالم ، واإلعالنات 

نجد أهنا تبعث رسالة للشباب مفادها أن الرتفيه أهم من أي شئ آخر. 

البالغة  للغاية للموضوعات ذات األمهية  ولألسف، يوجه اهتامم ضئيل 

لتنمية الشباب ومشاركتهم، أو إىل األطراف الفاعلة الناجحة التي تقود 

التغيري، أو ملناقشة توجهات السياسة القومية املقرتحة.

الخالصة 
السرتاتيجية  متامسك  إطار  تبين  الرضوري  من  أنه  يف  خالف  ال 

تستهدف إدماج الشباب يف مرص. وتربز أول خطوة لذلك يف النهوض 

بوضع املجلس القومي للشباب حتى ميكنه القيام مبهامه وتنفيذ السياسة 

إطار 1-6 الشباب والعمل التطوعي والتنمية يف مرص 

أمام  التقليدية  العوائق  للتغلب عىل  إمكانات  العمل عىل  هذا  ينطوي  ، حيث  املجتمع  لتنمية مشاركتهم يف  الشباب وسيلة  لدي  التطوعي  العمل  يعد 
تنمية الشباب مثل: الوضع االقتصادي واملستوي التعليمي، واملوقع اجلغرايف، وأدوار النوع االجتامعي، والقابلية للتأثر باألوضاع االجتامعية. واملشاركة 
املجتمعية ذات أمهية بالغة يف النهوض بتنمية الشباب وتعلمهم. ومن منظور الشباب ، مينح العمل التطوعي للشباب شعوًرا قوًيا بالثقة والرضا عن النفس، 
وميكنهم من تنمية مهارات جديدة مثل القدرة عىل القيادة، والتفكري اخلالق ، والقدرة عىل حل املشاكل. ويف احلقيقة ، يؤدي التطوع إىل متكني الشباب، 

وتوسيع شبكة عالقاهتم االجتامعية، وغالًبا ما يعد التطوع أول مدخل للمشاركة يف بيئة العمل.

ويشجع نظام األمم املتحدة العمل التطوعي من أجل التنمية من خالل برنامج متطوعي األمم املتحدة الذي يديره الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة. وقد 
أنشئ هذا الربنامج مبوجب قرار اجلمعية العامة الصادر يف 16 ديسمرب 1976 ، باعتباره الوحدة اإلجرائية الرئيسية لألمم املتحدة لتنفيذ برامج الشباب. 
ولربنامج متطوعي األمم املتحدة نشاط واضح يف مرص منذ عام 1988. وقد اتسع نطاق هذا النشاط خالل السنوات املاضية متشًيا مع تزايد احلاجة إىل 
املساعدات التي يقدمها هذا الربنامج ملختلف أنشطة تنمية املجتمع التي تقوم هبا األمم املتحدة، واحلكومة، واملنظامت غري احلكومية، واجلهات املانحة 
الثنائية، والقطاع اخلاص. وقد نجح برنامج متطوعي األمم املتحدة يف تسهيل وضع آليات لتشجيع وإرشاك خمتلف األطراف أصحاب املصلحة ـ من خالل 

خمتلف املرشوعات واملبادرات ـ  يف منظامت املجتمع املدين.

وهناك فرص متنوعة للتطوع ىف مرص. ومن أمثلة التطوع الرسمي العمل الذي يقوم به كل من املجلس القومي للطفولة واألمومة ، وINJAZ ، ومرشوع 
غري  وبشكل  املتحدة.  األمم  متطوعي  برنامج  مع  باالشرتاك  والتنمية  للسكان  الشباب  ومجعية  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  أجل  من  النيل  يف  اإلبحار 
رسمي، ميكن للفرد أن يشارك يف جهود املجتمع املحيل التي تساهم يف اجلهود القومية الساعية إىل ختفيض الفقر، وتنظيم الشباب حول األنشطة التنموية، 
والنهوض برأس املال االجتامعي، ومساعدة املجتمع املدين، والتجمعات، واملنظامت املحلية للمشاركة يف عمليات التنمية اخلاصة هبا. وباإلضافة إىل ذلك، 
يقدم برنامج متطوعي األمم املتحدة خدمة التطوع عرب اإلنرتنت التي جتمع كل من املتطوعني واملنظامت التي ال تسعى للربح، واملؤسسات احلكومية 

واألكادمييني ووكاالت األمم املتحدة مًعا للتعاون عرب اإلنرتنت ، وللمسامهة يف حتسني حياة الفئات املستهدفة يف الدول النامية.

/http://www.unv.org.املصدر : برنامج متطوعي األمم املتحدة ، بون
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القومية للشباب عىل نحو أفضل. واخلطوة الثانية أن ُيَعْد مؤرش رفاهة 

اجلوانب  كافة  يضم  املؤرش  وهذا  التقرير.  هذا  يف  املقرتح  الشباب 

املتعلقة بالصحة ، والتعليم والتشغيل، والرتويح، والثقافة لكل الشبان 

والشابات الذين يبلغ عددهم نحو 20 مليون مواطن يف الفئة العمرية 

املهمة 18-29 سنة. وبذلك سوف يصبح مؤرش رفاهة الشباب معياًرا 

رفاهة  يف  التقدم  مدى  عن  احلكومة  مساءلة  أساسه  عىل  يتم  مرجعًيا 

املجتمع  املصلحة يف  األطراف صاحبة  إسهامات  إىل جانب  الشباب، 

املجاالت  قامئة  فإن   ،4-1 إطار  من  يتبني  وكام  األعامل.  وجمتمع  املدين 

ذات األولوية للتدخل اإلجيايب لصالح الشباب تعترب قامئة متسعة. 

املرصية  احلكومة  تواجهه  حتِد  أكرب  هي  الشباب  بني  البطالة  وتعترب 

يساهم يف  الذي  األسايس  العامل  الشباب  فئة  تضخم  يعد  كام  حالًيا. 

إىل  ينضمون  الذين  إىل مضاعفة عدد  ذلك  أدى  املشكلة، حيث  هذه 

قوة العمل سنوًيا خالل العقدين املاضيني. ويتوقف معدل االنخفاض 

يف عدد الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوًيا عىل املدى الطويل 

عىل ختفيض معدل اخلصوبة خالل هذا العقد احلاسم. وميثل االختالل 

بني فرص التشغيل، والتعليم، وتكوين املهارات معضلة أخرى. ولنوع 

ومستوى التعليم أمهيته عند البحث عن عمل، ويعترب خرجيي اجلامعة 

جادة  مراجعة  يتطلب  ما  وهو  ترضًرا،  الفئات  أكرث  الفين  والتعليم 

من  للكثري  بالنسبة  أما  مالءمته.  ومدى  ونوعيته،  التعليم،  ملستويات 

الشباب الذين مازالوا أميني، أو ترسبوا من التعليم األسايس، فإنه من 

خالل  من  التعليمية  املؤسسات  إىل  الوصول  فرص  حتسني  الرضوري 

اهتامم  توجيه  مع  خاصة،  بصفة  الريفية  واملناطق  الفقراء،  استهداف 

خاص بالفتيات.

عوامل  تأخذ  أن  مقرتحة  قومية  تشغيل  اسرتاتيجية  أي  عىل  وجيب 

الطلب يف احلسبان. وقد أكد هذا التقرير عىل رضورة حتسني التوافق 

بني خمرجات املؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل. وعىل الرغم 

من ارتفاع معدالت البطالة يشكو الكثري من أصحاب األعامل )سواء 

يف القطاع العام أو اخلاص( من نقص املهارات املطلوبة ، أو الكفاءات 

التي حيتاجون إليها. ويصدق هذا بصفة خاصة بالنسبة للمهن الفنية. 

شغل  أمام  األبواب  فتح  إىل  واملهنية  الفنية  املهارات  تطوير  وسيؤدي 

يف  ذلك  مناقشة  تم  كام  الصناعة،  يف  املاهرة  ونصف  املاهرة  الوظائف 

إىل  األعامل  ريادة  مهارات  تطوير  يؤدي  وسوف  عرش.  الثاين  الفصل 

تشجيع الشباب عىل البحث عن فرص عمل خارج القنوات التقليدية، 

وإىل الشعور بالتفاؤل واكتساب اجلرأة التي جتعلهم ال خيشون املجازفة 

بإقامة أعامل خاصة هبم )أنظر الفصل العارش(. هناك أيًضا حتيز ضد 

السنوات  العمل وقد انخفض عددهن أكرث خالل  الشابات يف سوق 

كافية  حوافز  تقديم  جيب  اإلناث،  عمل  ولتشجيع  املاضية.  القليلة 

األطفال،  لرعاية  ودور  سهلة،  مواصالت  وسائل  توفري  مثل  للشابات 

وتنفيذ األحكام القانونية اخلاصة بظروف العمل.

وينبغي عىل أي اسرتاتيجية مثل "خطة العمل القومية لتشغيل الشباب 

يف مرص" أن حتدد أين تكمن فرص التشغيل احلالية ، وبخاصة للشباب 

يف  أيًضا  ولكن  اخلاص،  القطاع  يف  فقط  ليس  العايل،  التعليم  ذوي 

بعض  وهناك  العام.  القطاع  يف  الشباب  لكفاءات  املالمئة  املجاالت 

املهن ـ مثل التدريس والتمريض مثاًل ـ ميكنها جذب الكوادر الشابة 

املطلوبة للتقدم لشغل الوظائف اخلالية إذا منحوا مرتبات عادلة. وميكن 

التغلب عىل انتشار املحسوبية وحماباة األقارب يف التعيني للوظائف إذا 

وضع نظام يتسم بالشفافية لإلعالن عن الوظائف والتعيني هبا يف كل من 

القطاعني اخلاص والعام.

وأخريًا، يرتبط تغيري األعراف الثقافية يف اجتاه مزيد من التسامح أمام 

حريات الشباب ارتباًطا قوًيا بوجود نظام تعليم ذي توجه ليربايل أكرث، 

وحتقيق درجة أكرب من االستقالل االقتصادي بني الشباب، باإلضافة 

إىل إزالة أي إجراءات قرسية مطبقة للحد من حرية الشباب يف التعبري 

الشباب  سيكون  املصالح،  وشبكات  املحسوبية  من  وباحلد  والعمل. 

يف وضع أفضل ميٍَكنهم من خلق ظروف سياسية واجتامعية واقتصادية 

جديدة واستغالهلا.
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لتقييم  ـ  البرشية ملرص  للتنمية  السابقة  بالتقارير  ـ كام هو معتاد  الثاين  الفصل  َصص  يخُ

املستويني  عىل  مرص  يف  البرشية  التنمية  باجتاهات  املتعلقة  املؤرشات  يف  التقدم  مدى 

القومي واملحيل، باإلضافة إىل رصد فجوة النوع االجتامعي، والفجوات بني األقاليم التي 

مرص  حققتها  التي  اإلنجازات  أيًضا  الفصل  هذا  ويستعرض  املؤرشات.  هذه  تعكسها 

بالنسبة لألهداف اإلمنائية لأللفية، وأهم التحديات التي مازالت تواجهها، وبخاصة أنه مل 

يتبق سوى مخس سنوات عىل عام 2015، التاريخ املحدد لتنفيذ هذه األهداف. وحيلل هذا 

الفصل تطور مؤرشات الفقر، وديناميكياهتا، والعوامل املؤثرة عىل مسارها. وسيتم ـ ألول 

مرة ـ عرض الربنامج القومي الطموح لتنمية القرى األكرث فقًرا يف مرص بالتفصيل، وهو 

الربنامج الذى يتبناه احلزب الوطين الدميقراطي.   

الفصل الثاىن

حالة التنمية البشرية  
واألهداف اإلنمائية لأللفية  والفقر
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اتجاهات مؤشرات التنمية البشرية
عىل الرغم من اجلهود الكبرية التى بذلت لرفع مستوى التنمية البرشية، 

واالجتاه العام املتصاعد الذى حتقق يف مؤرش التنمية البرشية عىل مدى 

العرشين عاًما املاضية، مازالت هناك فجوات، ليس فقط بني ما حتقق 

مرص.  يف  واحلرضية  الريفية  املناطق  بني  أيًضا  ولكن  املحافظات،  يف 

بعض  يف  واضحة  االجتامعي  النوع  فجوة  مازالت  ذلك  عىل  وعالوة 

املؤرشات. وهلذا سوف يركز هذا القسم عىل رصد اآليت :

االجتاه العام ملؤرش التنمية البرشية منذ عام 1995	 

ومدى 	   ، البرشية  التنمية  ملستوى  بالنسبة  املحافظات  ترتيب 

القبيل  الوجه  وحمافظات  البحري  الوجه  حمافظات  بني  التفاوت 

عىل مستوى التنمية البرشية

اجتاهات وعنارص الفجوة بني املناطق الريفية واحلرضية	 

اجتاهات فجوة النوع االجتامعي يف املؤرشات ذات الصلة	 

االجتاه العام ملؤرش التنمية البرشية
يوضح جدول 2-1 وشكل 2-1 أن هناك حتسًنا مستمًرا يف مؤرش التنمية 

البرشية الذي بلغ 0.731 مقابل 0.524 الذي سجل يف تقرير التنمية 

البرشية ملرص عام 1995.

بالتعليم،  املتعلقة  الثالثة  الفرعية  املؤرشات  قيم  أن  من  الرغم  وعىل 

البرشية،  التنمية  مؤرش  يف  مهًما  دوًرا  تلعب  والدخل،  احلياة،  وتوقع 

وإىل جانب التحسن املستمر يف كل من هذه املؤرشات )شكل 2-2(، 

الدخل تشري إىل حتسن  التقدم يف مؤرش  التي سجلت عن  القيم  فإن 

حيث   ،2010 عام  ملرص  البرشية  التنمية  تقرير  يف  قيمته  يف  ملحوظ 

بلغت 0.727 مقابل 0.681 عام 2008، وهو حتسن يفوق التحسن يف 

كل من مؤرشي التعليم والصحة.

الناتج املحيل اإلمجايل  الفرد من  جتدر اإلشارة إىل أن متوسط نصيب 

ارتفع بني تقريري عامي 2008 ، 2010  عىل الرغم من ارتفاع نسبة 

العدد  يف  الزيادة  وكذلك   %21.6 إىل   %19.6 من  مرص  يف  الفقراء 

املطلق للفقراء1.

البرشية  التنمية  تقرير  يف  التعليم  مؤرش  قيمة  يف  االنخفاض  ويرجع 

ملرص عام 2010 مقارنة بقيمته يف تقرير عام 2008 إىل انخفاض نسبة 

القيد عىل كل املستويات التعليمية ، من 76.4% يف عام 2006/2005 

السنة  عودة  إىل  هذا  ويعزي   ،2008/2007 عام  يف   %66.0 إىل 

السادسة اإلبتدائية التي أدت إىل انخفاض يف عدد املقيدين يف بعض 

السنوات الدراسية، خاصة السنة األوىل من املرحلة الثانوية. وهلذا ال 

انخفاض  مبثابة  التعليم  الذي ظهر يف مؤرش  االنخفاض  اعتبار  جيب 

حقيقي يف القيد يف التعليم خالل هذه الفرتة.

القيد يف  التعليمي حتديني آخرين ومها: استمرار عدم  النظام  ويواجه 

التعليم، ومعدالت الترسب من التعليم ، التي ال تظهر يف معدالت القيد 

للسكان  العام  للتعداد  النهائية  النتائج  يف  لوحظت  ولكنها  اإلمجايل، 

واإلسكان واملنشآت عام 2006 2، وأكدها مسح النشء والشباب يف 

مرص الذى أجرى يف أبريل 2009. وعالوة عىل ذلك ، تشري الدراسات 

السابقة إىل أن معدل الترسب من التعليم يكون مرتفًعا يف بعض املراحل 

الدراسية بصفة خاصة3.

مشكلة.  ميثل  السوق  ملتطلبات  بالنسبة  التعليم  جودة  مستوى  مازال 

فسياسات التعليم احلالية تدفع بأكرث من 60% ممن استكملوا املرحلة 

بني  للبطالة  معدل  أعىل  ويكون  الفين،  الثانوي  التعليم  إىل  اإلعدادية 

متوسط  الذين حصلوا عىل مؤهل  املتعطلني  نسبة  بلغت  فقد  خرجييه، 

أعداًدا  يدفع  قد  وهذا   ،2007 عام  يف  املتعطلني  إمجايل  من   %62.4

يتبني من نسبة  التعليم  بعد املرحلة اإلعدادية، كام  كبرية للترسب من 

القيد يف التعليم الثانوي التي بلغت 46.1% يف عام 2008/2007.

جدول 2-1 : تطور مؤرش التنمية البرشية

199519961998/971999/982001/200020032004200520082010التقرير*

0.5240.5890.6310.6480.6550.6800.6870.6890.7230.731مؤرش التنمية البرشية 
0.3580.5030.5980.6320.6490.6550.6070.6220.6810.727مؤرش الدخل
0.5440.5690.5990.6140.6430.6820.7030.6850.7180.689مؤرش التعليم 

0.6720.6950.6950.6980.7020.7020.7520.7600.7720.778مؤرش توقع احلياة 

املصدر : معهد التخطيط القومي ، أنظر اجلداول امللحقة واملالحظات الفنية

* ملحوظة : تشري كل سنة إىل تاريخ إصدار تقرير التنمية البرشية ملرص. ويرجع انخفاض مؤرش التعليم يف تقرير التنمية البرشية ملرص عام 2010 إىل عودة السنة السادسة اإلبتدائية التي أدت 

إىل انخفاض يف عدد املقيدين يف بعض السنوات الدراسية.
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ترتيب املحافظات حسب مستوى التنمية البرشية 
بتتبع مستوى التنمية البرشية الذى حتقق يف خمتلف املحافظات منذ عام 

2005، يتبني أن هناك مخس حمافظات تشغل املراكز األوىل يف مستوى 

واإلسكندرية،  والقاهرة،  والسويس،  بورسعيد،  البرشية وهي:  التنمية 

سويف،  وبين  واملنيا،  وأسيوط،  الفيوم،  من  كل  تشغل  بينام  ودمياط، 

وسوهاج املراكز اخلمسة األخرية.

ترتيب  يف  تغريات   2010 عام  ملرص  البرشية  التنمية  تقرير  ويسجل 

إىل جمموعة  اإلسامعيلية  وانضمت  القاهرة  املحافظات، حيث خرجت 

املحافظات التي تشغل املراكز اخلمسة األوىل ، وانضمت كذلك قنا إىل 

جمموعة املحافظات التي تشغل املراكز األخرية.

وقد دخلت اإلسامعيلية يف جمموعة املحافظات اخلمس األوىل ألول مرة 

وقد  اخلامس  املركز  اآلن  اإلسامعيلية  وتشغل   .1995 عام  تقرير  منذ 

ارتفعت قيمة مؤرش التنمية البرشية هبا يف تقرير التنمية البرشية ملرص 

عام 2010 مبقدار 0.025 وحدة باملقارنة بتقرير عام 2008. ويرجع 

خروج القاهرة من هذه املجموعة إىل االرتفاع املتواضع يف قيمة مؤرش 

العامني )2010-2008(.  فرتة  البالغ 0.006 خالل  البرشية  التنمية 

ويبني حتليل املؤرشات الفرعية الثالثة استمرار نفس مستوى التنمية 

البرشية يف جمموعة املحافظات اخلمس التي تشغل املراكز األخرية. وقد 

كان هناك حترك بسيط للغاية يف الرتتيب بني جمموعة هذه املحافظات، 

عىل الرغم من أن الزيادة يف قيمة مؤرش التنمية البرشية كانت كبرية 

– ال تقل عن الزيادة املحققة يف جمموعة املحافظات التي حتتل املراكز 

األوىل بل وأحياًنا يكون املؤرش أعىل يف بعض احلاالت. وقد تم حتليل 

املؤرشات الفرعية الثالثة لتتبع الرتاجع يف ترتيب القاهرة. ويبني جدول 

2-2 بوضوح أن مؤرش التعليم يلعب دوًرا مهًما يف تراجع ترتيب حمافظة 

القاهرة ويف تقدم حمافظة اإلسامعيلية. وقد يعود هذا إىل الزيادة يف عدد 

مليون   3 من  أكرث  عددهم  بلغ  الذين  القاهرة  يف  العشوائيات  قاطين 

مرص  مجهورية  يف  العشوائيات  سكان  من   %28 نحو  ميثلون   ، نسمة 

العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  لبيانات  وفًقا   ،  2008 يناير  يف  العربية 

واإلحصاء. وتشري الدراسات إىل األثر السلبي عىل العملية التعليمية 

هلذه اهلجرات الكبرية إىل املناطق احلرضية التي حتيط بالقاهرة، والتى 

تنعكس بوضوح عىل مؤرش التعليم4.

التفاوت بني حمافظات الوجه البحري والقبيل 
حققت املحافظات احلرضية مرة أخرى أعىل مستوى للتنمية البرشية 

التنمية البرشية ملرص عام  حيث بلغت قيمة املؤرش 0.794 يف تقرير 

2010 ، مقابل 0.734 ملحافظات الوجه البحري ، 0.708 ملحافظات 

املستوى  عىل   0.731 و  احلدود  ملحافظات   0.753 و  القبيل  الوجه 

القومي.

ومع هذا، عندما نتتبع الزيادة يف مؤرش التنمية البرشية ، ميكن أن نرى 

 0.247 بلغت  حيث  زيادة،  أعىل  حققت  القبيل  الوجه  حمافظات  أن 

املؤرشات  زيادة يف  أعىل  املحافظات  الواقع، حققت هذه  وحدة. ويف 

قيمة كل  بلغت  احلياة، حيث  وتوقع  والتعليم  الدخل  الثالثة:  الفرعية 

منها 0.445 ، 0.192 ، 0.103 وحدة عىل التوايل )جدول 3-2(.

عالوة عىل ما تقدم ، كانت الزيادة التي حققتها حمافظات الوجه القبيل 

يف مؤرش التعليم تفوق الزيادة التي حققتها حمافظات الوجه البحري 

يف  الكبري  التفاوت  تراجع  ذلك،  إىل  باإلضافة  وحدة.   0.035 مبقدار 

بلغ  والقبيل، حيث  البحري  الوجهني  بني حمافظات  احلياة  توقع  مؤرش 

التنمية  مستوى  أن  من  الرغم  عىل  أنه  إىل  يشري  وهذا  فقط.   0.009

البرشية يف حمافظات الوجه القبيل مازال أقل من األقاليم األخرى، فإن 

اجلهود التنموية الكبرية التي بذلت انعكست عىل مقدار الزيادة التي 

حتققت يف الوجه القبيل، شكل)3-2(.

شكل 2-2 : تطور املؤرشات الفرعية ملؤرش التنمية البرشية يف شكل 2-1 : تطور مؤرش التنمية البرشية 
خمتلف التقارير 
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باإلضافة إىل ذلك، يشري االستهداف اجلغرايف ملكافحة الفقر، واختيار 

حمافظات  يف  تقع  قرية   923 )منها  مرص  يف  فقًرا  األكرث  قرية  األلف 

وأسوان(  سويف،  وبين  وقنا،  وسوهاج،  واملنيا،  أسيوط،  القبيل:  الوجه 

إىل التوجه اإلجيايب للسياسة الذي يتفق مع مؤرشات التنمية البرشية5.

التنمية البرشية والفجوة 
بني املناطق الريفية واحلرضية

الريفية  املناطق  بني  البرشية  التنمية  مؤرش  يف  الفجوة  قياس  ركز 

واحلرضية عىل حساب نسبة املناطق الريفية إىل املناطق احلرضية فيام 

يتعلق بأربعة مؤرشات هي : حجم السكان، والسكان الذين حيصلون 

عىل مياه آمنة، والسكان الذين حيصلون عىل خدمة الرصف الصحي، 

ونسبة األمية.

تقارير  مجيع  ويف  ـ  دامئًا  الريف  سكان  حجم  كان  للسكان،  فبالنسبة 

تراوحت  وقد  من حجم سكان احلرض.  أعىل  ـ  البرشية ملرص  التنمية 

التنمية  )تقرير   %127 بني  احلرض  سكان  إىل  الريف  سكان  نسبة 

البرشية ملرص عام 1995( و135% )تقرير التنمية البرشية ملرص عام 

2005( و133% )تقرير التنمية البرشية ملرص عام 2010(.

املناطق  بني  الفجوة  انخفاض واضح يف  ، هناك  الرغم من ذلك  وعىل 

املياه اآلمنة والرصف  بالنسبة للحصول عىل خدمة  احلرضية والريفية 

بالنسبة  أكرب  الفجوة  وكانت  والكتابة.  القراءة  معرفة  ونسبة  الصحي 

حيث   ،2008 عام  ملرص  البرشية  التنمية  تقرير  يف  الصحي  للرصف 

كانت نسبة احلصول عىل خدمة الرصف الصحي يف املناطق الريفية إىل 

املناطق احلرضية 29.5% فقط ، وبعد ذلك ، حتسن الوضع كثريًا حيث 

بلغت هذه النسبة 41.8% يف تقرير التنمية البرشية ملرص عام 2010. 

وقد انخفضت أيًضا الفجوة املتعلقة باحلصول عىل املياه اآلمنة ، حيث 

زادت النسبة من 94% يف تقرير 2008 إىل 96.9% يف تقرير 2010. 

والكتابة  القراءة  معرفة  نسبة  يف  الفجوة  انخفضت  ذلك،  عىل  وعالوة 

حيث زادت النسبة من 78.4% يف تقرير 2008 إىل 79.4% يف تقرير 

2010 )جدول 4-2(.

قرية  األلف  واختيار  الفقر  ملكافحة  اجلغرايف  االستهداف  برنامج  إن 

األكرث فقًرا يعترب حماولة تستحق اإلشادة من أجل تضيق الفجوة بني 

املناطق الريفية واحلرضية.

  

فجوة النوع االجتامعي 
يركز قياس فجوة النوع االجتامعي عىل كل من اآليت : توقع احلياة عند 

ومعدل  والكتابة،  القراءة  معرفة  ونسبة  السكان،  من  والنسبة  امليالد، 

والثانوي،  واإلعدادي  االبتدايئ  التعليم  مراحل  من  كل  يف  القيد 

والنسبة يف قوة العمل. وحتسب قيمة الفجوة عىل أساس معدل اإلناث 

إىل الذكور يف كل مؤرش، ويكون املعدل يف صالح الذكور إذا قل عن 

100 ويف صالح اإلناث إذا زاد عن 100.

وقد كان مؤرش توقع احلياة عند امليالد هو املؤرش الوحيد لصالح وضع 

هذا  أن  كام  الدول،  مجيع  يف  هذا  ويصدق  بالذكور،  باملقارنة  اإلناث 

التنمية البرشية. ومع هذا، فإنه  املؤرش يزيد عن 100 يف كل تقارير 

بالنسبة للعدد املطلق يف إمجايل السكان، كان عدد الذكور يتجاوز كثريًا 

جدول 2-2 : املقارنة بني حمافظتي القاهرة واإلسكندرية

 املؤرش                                                                          2008                                                                2010 
اإلسامعيلية القاهرة اإلسامعيلية القاهرة 

0.7370.7330.7430.758مؤرش التنمية البرشية
0.7730.7590.7720.765مؤرش توقع احلياة

0.7620.7490.7480.774مؤرش التعليم
0.6750.6900.7100735مؤرش الناتج املحيل اإلمجايل

جدول 2-3 : الزيادة املطلقة يف مؤرش التنمية البرشية حسب اإلقليم

مقدار الزيادة يف  
      

مؤرش العمر املتوقع مؤرش التعليممؤرش الدخل مؤرشالتنمية البرشيةاملحافظات 
0.1870.2810.0530.092املحافظات احلرضية 

0.2060.3700.1570.092حمافظات الوجه البحري
0.2470.4450.1920.103حمافظات الوجه القبيل

0.2100.4280.1740.073حمافظات احلدود
0.2070.3700.1450.106مرص
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عدد اإلناث حيث بلغ معدل اإلناث إىل الذكور 95. كام شهد مؤرش 

املعدل31.3،  بلغ  حيث  واإلناث  الذكور  بني  تفاوت  أسوأ  العمل  قوة 

وهو ما يعين أن من بني كل 100 ذكر يف قوة العمل هناك 31.3 أنثى 

فقط، ويوضح مؤرش معرفة القراءة والكتابة حتسًنا حيث ضاقت الفجوة 

البرشية ملرص  التنمية  )تقرير  الذكور من 57  وزاد معدل اإلناث إىل 

 )2008 عام  ملرص  البرشية  التنمية  )تقرير   78.9 إىل   )1995 عام 

وبلغ 80.7 يف تقرير 2010، وبالنسبة ملعدالت القيد يف التعليم، فإنه 

باستثناء الزيادة املستمرة يف عدد اإلناث عن الذكور يف القيد يف التعليم 

اإلبتدايئ، كانت املؤرشات أقل من 100، مما يشري إىل استمرار الفجوة 

عىل الرغم من تراجعها يف تقرير التنمية البرشية ملرص عام 2010.

حالة املرأة 
أكدت فجوة النوع االجتامعي أمهية استعراض املؤرشات املتعلقة باملرأة 

خالل الفرتة منذ عام 1995. وقد تضمنت املؤرشات : توقع احلياة عند 

امليالد ، معدل وفيات األمهات ، متوسط العمر عند أول زواج ، نسبة إمجايل 

والتعليم  واإلعدادي(  )اإلبتدايئ  األسايس  التعليم  مستوى  عىل  القيد 

الثانوي ، نسبة اإلناث )15 سنة فأكرث( احلاصالت عىل تعليم ثانوي 

 فأعىل ، نسبة اإلناث يف املهن املتخصصة ونسبة اإلناث يف قوة العمل.

إن نسبة القيد اإلمجايل يف التعليم األسايس ميكن أن توضح حالة معرفة 

الذكور واإلناث.  الفجوة بني  القراءة والكتابة، وقد تستطيع أن تفرس 

وقد بلغت نسبة القيد اإلمجايل لإلناث يف التعليم األسايس أكرب قيمة هلا 

يف تقرير عام 1997، حيث بلغت نحو 91% ، ولكنها تراجعت حلد ما يف 

تقرير عام 2008 حيث وصلت إىل 87.1% ويف تقرير عام 2010 بلغت 

هذه النسبة 93% وهو ما يشري إىل أن هناك 7 إناث من بني 100 أنثى 

ترسبن من التعليم األسايس، عىل الرغم من أن مبادرة تعليم الفتيات 

اإلناث يف  قيد  نسبة  ارتفاع  انعكس يف  الذي  الوضع  أدت إىل حتسن 

تقرير  يف   %104.8 بلغت  التي  األسايس  التعليم  من  األوىل  املرحلة 

التنمية البرشية ملرص عام 2010. 

املؤرش  هذا  قيمة  مازالت  العمل،  قوة  يف  اإلناث  بنسبة  يتعلق  وفيام 

تقرير  يف   )%24( هلا  قيمة  أعىل  النسبة  هذه  بلغت  أن  فبعد  حمدودة، 

التنمية البرشية ملرص عام 2005، تراجعت حلد ما إىل 23% يف تقرير 

عام 2008، وبلغت 23.9% يف تقرير عام 2010. وهذا يعكس وضع 

املرأة فيام يتعلق بالعمل أو البحث عن العمل. حيث بلغت نسبة البطالة 

بني اإلناث 25% يف تقرير عام 2008 ثم 18.6% يف تقرير عام 2010.

هل ستتحقق األهداف اإلنمائية لأللفية 
في خمس السنوات القادمة حتى عام 

2015 ؟
مل يبق إال مخس سنوات، حتى التاريخ املحدد لتحقيق األهداف اإلمنائية 

لأللفية وهو عام 2015، وهي األهداف التي وافقت عليها 147 دولة 

كانت  احلكومة  أن  يدل عىل  ما  وهناك  فيها مرص.  مبا  العامل،  دول  من 

املاضية،  القليلة  السنوات  يف  وبخاصة  االلتزام  هبذا  الوفاء  يف  جادة 

التنمية االقتصادية واالجتامعية  فهي مل تدمج هذه األهداف يف خطط 

فحسب، بل كانت جتري متابعة وتقييًما للتقدم يف تنفيذ هذه األهداف 

لألمم  اإلمناىئ  الربنامج  مع  بالتعاون  أصدرهتا  أربعة  تقارير  من خالل 

املتحدة خالل العقد املايض.

وعىل الرغم من أن مرص تبدو أهنا ختطو يف املسار الصحيح، إال أن بعض 

مازالت  واألقاليم  املحافظات  بعض  وأن  تتحقق،  مل  مازالت  األهداف 

شكل 2-3 : اإلجتاهات اإلقليمية ىف مؤمتر التنمية البرشية
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التي حتققت. باإلضافة إىل  التقدم  التفاوت الكبري يف درجة  تعاين من 

ذلك، فرضت األزمة االقتصادية العاملية حتديات جديدة قد تعرقل، أو 

تبطئ، حتقيق األهداف يف املدى الزمين املتفق عليه. وعالوة عىل ذلك، 

متثل هذه التحديات املستوى األدىن الذي جيب حتقيقه. ومن الرضورى 

ولكن  الطموح،  من  املنخفض  األقىص  احلد  هذا  حتقيق  فقط  ليس 

املطلوب أيًضا السعي إىل رفع هذا احلد األقىص مبا يتناسب مع ظروف 

وقدرات مرص.

هيدف هذا القسم إىل إلقاء الضوء ـ بإجياز ـ عىل حجم اإلنجازات التي 

حتققت يف تنفيذ األهداف اإلمنائية كام تعكسها أحدث البيانات وتقارير 

املتابعة املتاحة، كام يركز أيًضا عىل املهام التي جيب التصدي هلا. ويوجه 

التي  والتحديات  والعاملية،  االقتصادية  األزمة  إىل  االنتباه  القسم  هذا 

تفرضها، كام يقرتح عدًدا من املجاالت التي ميكن للشباب أن يشارك 

يف  املنشودة  األهداف  بتحقيق  واإلرساع  العقبات  عىل  للتغلب  فيها 

الوقت املحدد.

عرش سنوات من العمل 
عىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

واحلقائق،  األرقام  تدعمها  التي  األساسية،  الرسائل  من  عدد  هناك 

تكشف حجم اإلنجازات التي حتققت للوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية 

خالل السنوات املاضية6. 

اهلدف األول : اقتالع الفقر املدقع واجلوع 

يبدو التزام مرص باحلد من الفقر الشديد يف استهدافها املعلن بتخفيض 

للتنمية االقتصادية  السادسة  الفقر إىل 15% يف اخلطة اخلمسية  نسبة 

 .2012/2011 عام  بحلول  وذلك  )2007ـ2012(  واالجتامعية 

أن  االعتبار  يف  أخًذا  القومية،  الفقر  خطوط  عىل  اهلدف  هذا  ويرتكز 

)عندما  املدقع  الفقر  بتخفيض  الدويل  التزامها  بالفعل  حققت  مرص 

يعيش الفرد عىل دوالر أمرييك واحد يومًيا( إىل النصف.

التفاوتات  بتخفيض  املرصية  احلكومة  قبل  من  واضح  التزام  وهناك 

اإلقليمية يف معدالت الفقر ومستويات املعيشة، مع توجيه اهتامم خاص 

واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  خطط  حددته  ما  وهو  القبيل،  بالوجه 

السابقة باعتباره أولوية أساسية نظًرا ألن الوجه القبيل هو أكرث املناطق 

العامة  االستثامرات  إمجايل  ثلث  ختصيص  تم  وقد  مرص.  يف  املحرومة 

خالل العقد املايض للوجه القبيل، وقد انعكس هذا بصورة إجيابية يف 

تضييق الفجوة يف مؤرشات التنمية االقتصادية واالجتامعية بني الوجه 

القبيل وباقي أقاليم اجلمهورية.

وعالوة عىل ما تقدم ، تم وضع »خريطة الفقر« لتحديد املناطق والفئات 

األشد احتياًجا. وبناء عىل هذه اخلريطة تم تنفيذ برامج »االستهداف 

هذه  وتستهدف  بالرعاية«.  األوىل  األرس  دعم  »برامج  و  اجلغرايف«، 

الربامج القرى واألرس املعيشية األكرث معاناة من الفقر يف كل أنحاء 

العتامدها  والتمكني  بالتكامل  تسمح  معاجلة  طريقة  باستخدام  مرص، 

عىل إعادة توزيع املوارد، واإلنفاق العام، وتدخالت السياسة للوصول 

إىل الفئات األشد احتياًجا واملناطق األكرث فقًرا.

 ،2005-2000 الفرتة  خالل  الفقر  ملعدل  املتصاعد  االجتاه  عاد  لقد 

نتيجة لتباطؤ النمو االقتصادي خالل هذه الفرتة، ولكن خالل الفرتة 

االنتعاش  نتيجة  اهلبوط  يف  االجتاه  هذا  أخذ   2008 2005ـ  من 

التحليل  يشري  هذا،  ومع  آنذاك.  مرص  شهدته  الذي  االقتصادي 

ُأجرى  الذي  األرسة  وإستهالك  وإنفاق  دخل  مسح  لنتائج  األوىل 

عام 2009/2008 إىل عودة االجتاه املتصاعد ملعدل الفقر خالل عام 

هذا  اقرتن  وقد  العاملية.  االقتصادية  لألزمة  مبارشة  كنتيجة   2009

جدول 2-4 : الفجوة بني املناطق احلرضية والريفية 

)املناطق الريفية كنسبة من املناطق احلرضية(
199519961998/971999/982001/200020032004200520082010التقرير

127133134134135133135140135133السكان 
637273.276.776.784.284.284.29496.9املياه اآلمنة 

59737390.390.378.578.578.529.541.8الرصف الصحي
556962.563.763.767.667.767.778.479.4نسبة معرفة القراءة والكتابة 

شكل 2-4 : الفجوة بني الذكور واإلناث يف التقارير املختلفة 

)اإلناث كنسبة من الذكور(
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بانخفاض يف معدالت االستثامر والتشغيل والنمو االقتصادي. ويؤكد 

يدعو  ما  وهو  االقتصادي،  باألداء  مرتبط  مرص  يف  الفقر  أن  التحليل 

إىل تكثيف اجلهود لعودة النمو االقتصادي إىل املعدالت املرتفعة التي 

سادت خالل ثالث السنوات التي سبقت األزمة العاملية.

ولكنها   ،2008-2005 الفرتة  خالل  قلياًل  البطالة  معدالت  تراجعت 

عادت لالرتفاع يف عام 2009 نتيجة األزمة االقتصادية العاملية. ومازالت 

هناك حتديات صعبة، وبخاصة فيام يتعلق بالتشغيل الكامل املنتج وما 

يتعلق باملرأة والشباب. وعالوة عىل ذلك، مازال القطاع اخلاص يعاين 

من اتساع الفجوة بني الطلب عىل العاملة املاهرة واملعروض من العاملة 

غري املاهرة، إىل جانب انتشار القطاع غري املنظم.

خمتلف  يف  الوزن  ناقيص  األطفال  نسبة  بني  الكبري  التفاوت  إن 

املحافظات يعد أمًرا مثريًا لبعض القلق، حيث أن نسبة األطفال حتت 

يف   %16 بني  ترتاوح  وزن  كناقيص  تصنيفهم  يتم  الذين  اخلامسة  سن 

أسيوط )يف الوجه القبيل( ، و 1.2% يف جنوب سيناء )حمافظة حدودية(. 

وحيتاج سد هذه الفجوة إىل حل عاجل إذا ما كان عىل مرص أن حتقق 

هذا اهلدف الفرعي من األهداف اإلمنائية لأللفية.

لتخفيض  لوضع سياسات واسرتاتيجيات حمددة  هناك حاجة  مازالت 

الفقر، حيث إن هذا ينعكس عىل االقتصاد وعىل التامسك االجتامعي. 

كام أن هناك أيًضا حاجة ألن تركز السياسات االقتصادية عىل القطاعات 

االقتصادية التي يعمل فيها الفقراء، ويستفيدوا منها.

اهلدف الثاين : التحاق مجيع األطفال امللزمني بالتعليم االبتدايئ 

واإلناث  الذكور  من  لكل  بالتعليم  االلتحاق  معدالت  كثريًا  حتسنت 

خالل السنوات القليلة املاضية، ومع ذلك ظلت معدالت عدم االلتحاق 

والترسب من التعليم مرتفعة حلد ما يف بعض املناطق ولدى فئات معينة، 

هذا عىل الرغم من اجلهود املكثفة املوجهة هلذه املناطق والفئات. ومع 

هذا، ميكن توقع التحاق كافة األطفال تقريًبا ـ الذين هم يف سن دخول 

املدرسة اإلبتدائية ـ بالتعليم اإلبتدايئ بحلول عام 2015.

الفئة  يف  األشخاص  بني  األمية  عىل  متاًما  القضاء  نحو  مرص  وتتجه 

التقدم  األوىل  بالدرجة  يعكس  التحسن  وهذا  سنة.  15ـ24  العمرية 

الذي حتقق يف معدل االلتحاق بالتعليم. ومع هذا، كان هناك نحو %30 

من السكان يف الفئة العمرية 15 سنة فأكرث أميني، وهو ما ميثل حتدًيا 

جسيًما يتطلب توجهات اسرتاتيجية جديدة.

اهلدف الثالث : تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

وضعت مرص قضية متكني املرأة عىل قمة أولوياهتا خالل العقد املايض، 

من خالل ترتيبات مؤسسية وتغيريات ترشيعية. وباإلضافة إىل ذلك، تم 

البدء يف اختاذ عدد كبري من املبادرات واإلجراءات، كان آخرها حتديد 

حصة للمرأة لعضوية جملس الشعب.

الثالث  اجلبهات  إن  حيث  كبرية،  حتديات  هناك  مازالت  هذا،  ومع 

للمشاركة السياسية واالقتصادية واالجتامعية ـ التي كانت حمور تركيز 

وإجراءات  جهود  بذل  إىل  تدعو  مازالت  ـ  لأللفية  اإلمنائية  األهداف 

مكثفة.

لأللفية  اإلمنائية  األهداف  بالفعل  مرص  حققت  التعليم،  صعيد  عىل 

فيام يتعلق بالتحاق الفتيات يف التعليم الثانوي العام، وهي يف طريقها 

لتحقيق نفس اهلدف بالنسبة للتعليم اإلبتدايئ. وعىل الرغم من ذلك، 

مازال التعليم الفين للفتيات ميثل حتدًيا حقيقًيا، حيث إن هذا القطاع 

يستوعب نحو 70% من الطالب ، وتبلغ نسبة اإلناث إىل الذكور %85. 

تكون  التي  والزراعية  التجارية  األقسام  أساًسا يف  النسبة  وترتكز هذه 

أقل تنافسية يف سوق العمل.

جهود  وحتتاج  إنكارها،  ميكن  ال  الفين  التعليم  جودة  انخفاض  إن 

القطاع  التحاق اإلناث يف هذا  إدراك خلصوصية  احلالية إىل  اإلصالح 

التعليمي.

تقدم،  بادرة  أي  للنساء  واالقتصادية  السياسية  املشاركة  تبد  مل 

وصياغة  متقدمة،  أولوية  إعطائهام  إىل  اجلبهتان  هاتان  حتتاج  حيث 

اسرتاتيجيات أكرث يدعمهام برنامج عمل تفصييل وخطوات للتنفيذ.

اهلدف الرابع : ختفيض وفيات األطفال 

حقيقية،  مكاسب  األطفال  وفيات  لتخفيض  مرص  حماوالت  حققت 

حتت  املندرجة  الفرعية  األهداف  حتقيق  نحو  املرصية  احلكومة  وتتجه 

هذا اهلدف.

وعىل الرغم من ذلك، مازال التفاوت يف مستويات املعيشة بني خمتلف 

وفيات  معدل  يف  وبالتايل  اجلغرافية،  واملناطق  االجتامعية  الفئات 

الرضع  وفيات  معدل  ختفيض  ويعترب  حقيقًيا.  حتدًيا  ميثل  األطفال، 

املرتفع، حيثام يوجد، ووضع برنامج قومي شامل للتطعيامت، ومكافحة 

اجلهاز  وأمراض  اإلسهال  وبخاصة  األطفال،  بني  األمراض  انتشار 

التنفيس احلادة، من بني التحديات الصحية.
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اهلدف اخلامس : حتسني صحة األم 

براجمها  من  الكثري  إىل  باإلضافة  األم،  صحة  بتحسني  مرص  التزام  إن 

القومية ُترْجم إىل انخفاض كبري ومبهر يف معدل وفيات األمهات، ويف 

ومع  مهرة.  إخصائيني  إرشاف  حتت  تتم  التي  الوالدات  نسبة  ارتفاع 

هذا، حيتاج األمر إىل تأكيد مدى دقة التقديرات اخلاصة هبذا املؤرش 

نظًرا لالنخفاض الكبري والرسيع يف معدل وفيات األمهات من ناحية، 

ووجود فجوة بني البيانات الرسمية والبيانات التي يتم احلصول عليها 

من املسح السكاين والصحي من ناحية أخرى.

وحتتاج التفاوتات اإلقليمية بني كل املقاييس املتاحة بشأن صحة األم 

والصحة اإلنجابية، وبخاصة يف ريف الوجه القبيل، إىل استهداف أكرث 

فاعلية. 

وميكن جتسيد املكاسب الكبرية واإلضافية التي حتققت بالنسبة لصحة 

األم من خالل تبين »منوذج الصحة اإلنجابية«. وهذا النموذج سيشمل 

إىل  والكيفية،  االجتامعية  للمحددات  االجتامعي  للنوع  قوًيا  مكوًنا 

جانب حتديد أوسع لتحديات الصحة اإلنجابية.

اهلدف السادس : مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز، 

واملالريا، واألمراض األخرى

تتخذ مرص خطوات مهمة نحو حتقيق هذا اهلدف. وقد بدأت معركتها 

يف  أيًضا  ونجحت  مرص،  يف  حالة  أول  ظهور  منذ  اإليدز  مرض  ضد 

السيطرة عىل مرض املالريا، واستطاعت ختفيض حاالت مرض السل 

والبلهارسيا. وعىل الرغم من هذه اإلنجازات يتعني عىل مرص أن تتخذ 

نقص  مرض  توطن  مستوى  يف  التحول  خطر  لتجنب  جادة  خطوات 

ال  حيث  مرتفع،  مستوى  إىل  منخفض  مستوى  من  البرشية  املناعة 

تقترص اإلصابة باملرض عىل الفئات األكرث عرضة له، ولكنه يوجد أيًضا 

يف أكرث فئات السن إنتاجية، كام أن هناك نسبة مرتفعة نسبًيا من اإلناث 

ميثل  ذلك،  إىل  وباإلضافة  اخلطري.  املرض  هلذا  تتعرض  أن  ميكن  التي 

االلتهاب الكبدي )B( ، )C( هتديًدا صحًيا خطريًا يف مرص.

األمراض  لكل  وعالجية  وقائية  برامج  الصحة  وزارة  وضعت  وقد 

الرئيسية. وتسعى مرص أيًضا إىل إصالح نظام التأمني الصحي. ويتمثل 

التحدي الذي حيتاج للمواجهة يف العبء املتزايد الذي تتحمله وزارة 

الصحة يف معاجلة من حيتاجون للرعاية الصحية، إىل جانب املسؤولية 

التي تقع عىل عاتقها من أجل صياغة سياسة صحية متكاملة ومتعددة 

القطاعات حتى ميكن التعامل مع قضية الصحة يف سياق اجتامعي.

اهلدف السابع : كفالة االستدامة البيئية 

مازالت كفالة االستدامة البيئية يف مرص متثل حتدًيا كبريًا عىل الرغم من 

وتبدو  البيئة.  محاية  إجراءات  يف  االستثامر  وزيادة  احلكومة،  سياسات 

التحديات الرئيسية يف : رضورة ختفيض معدل النمو السكاين ملا له من أثر 

سلبي عىل البيئة، وحتسني مستوى رصد و إدارة الطلب املتزايد عىل املوارد 

الطبيعية، ومواجهة التحديات التي يفرضها تغري املناخ ونقص املياه.

اهلدف الثامن : إقامة مشاركة عاملية من أجل التنمية 

يتم الرتكيز هنا عىل التقدم الذي حتقق بالنسبة لاللتزامات العاملية نحو 

للتجارة والتخفيف من  تقديم مساعدات أفضل، وضامن أسس عادلة 

عبء الديون. وحيدد هذا اهلدف ـ حلد كبري ـ النجاح الذي يتم إحرازه 

بالنسبة لألهداف السبعة األوىل بحلول عام 2015. وقد شهدت مرص 
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، تنامي املساعدات التنموية الرسمية   خالل السنوات القليلة املاضية 

املقدمة من خمتلف الدول الغنية واملنظامت الدولية، التي تستهدف تلبية 

االحتياجات التنموية ملختلف القطاعات. وعالوة عىل ذلك ، استفادت 

مرص من عدد من االتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة األطراف، كام 

زاد نصيب الصادرات من السلع واخلدمات من الناتج املحيل اإلمجايل 

عىل مر السنوات.

وقد شهدت الديون اخلارجية ملرص اجتاًها مستقًرا خالل السنوات القليلة 

املاضية، إىل جانب انخفاض نسبة فوائد الدين إىل الصادرات من السلع 

واخلدمات، وحقق قطاع املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت يف مرص منًوا 

رسيًعا خالل السنوات املاضية، وبخاصة مع زيادة االستثامرات املوجهة 

 ، واملحمول  األريض  التليفون  خطوط  زيادة  إىل  أدى  مما  القطاع،  هلذا 

وزيادة استخدام الكمبيوتر الشخيص والوصول لإلنرتنت.

حتديات أخرى أمام حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
فرضت األزمة املالية واالقتصادية العاملية، التي بدأت يف الربع األخري 

من عام 2008، حتديات جديدة أمام حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

وفق اإلطار الزمين املحدد.

ومن املتوقع أن يكون النخفاض معدالت االستثامر والنمو االقتصادي، 

أثر  املوازنة  البطالة، وعجز  العاملي، وارتفاع معدالت  الطلب  وانكامش 

سلبي عىل حتقيق األهداف املتعلقة بتخفيض الفقر واجلوع واألمراض، 

وتعزيز املساواة، وحتسني البيئة، وتقوية املشاركة العاملية من أجل التنمية.

األخرية  الفرتة  خالل  توسعية  ونقدية  مالية  سياسة  مرص  اتبعت  وقد 

وعىل  اإلجرائية،  األهداف  عىل  املالية  لألزمة  السلبية  اآلثار  لتخفيض 

القضاء عىل الفقر بصفة خاصة. ونتيجة لذلك، ارتفع اإلنفاق العام بنحو 

15 مليار جنيه. وقد تم توجيه معظم هذا املبلغ للمرشوعات االستثامرية 

يف جمال البنية األساسية، وجماالت التنمية االجتامعية )التعليم، الصحة، 

الضامن االجتامعي( وهي املجاالت التي تتسم بأهنا كثيفة العاملة حتى 

ارتفاع  من  واحلد  املحيل  الطلب  حتفيز  مزدوج:  هدف  حتقيق  ميكن 

معدالت البطالة والفقر. وقد استهدفت السياسات النقدية ـ من خالل 

االستثامر  تشجيع  ـ   املحيل  االئتامن  وتشجيع  الفائدة،  أسعار  ختفيض 

بأهداف  يتعلق  فيام  مقبولة  إنجاز  مبعدالت  االحتفاظ  وبالتايل  أساًسا، 

ختفيض الفقر واجلوع والبطالة باإلضافة إىل األهداف التنموية األخرى.

قيمة  زادت  األزمة،  عنها  أسفرت  التي  األوضاع  من  الرغم  وعىل 

الدعم واملنح واملزايا االجتامعية من 92.4 مليار جنيه يف يونيو 2008 

 %37 نسبتها  بزيادة  أي   ،2009 يونيو  يف  جنيه  مليار   126.8 إىل 

وتعويضات  أجور  عىل  اإلنفاق  حجم  زاد  ذلك،  عىل  وعالوة  تقريًبا. 

املايل  العام  خالل  جنيه  مليار   75.2 بلغ  حيث   %20 بنحو  العاملني 

2009/2008 ، مقابل 62.8 مليار جنيه يف العام املايل السابق. وقد 

بلغت قيمة الدعم املوجه للسلع التموينية 21 مليار جنيه يف سنة األزمة 

نسبتها  بزيادة  أي   ،2008/2007 سنة  يف  جنيه  مليار   16.4 مقابل 

 220 نحو  من  الدعم  من  الفرد  نصيب  متوسط  ارتفع  وبذلك   .  %28

لبيانات  جنيه إىل 276 جنيه خالل هذين العامني عىل الرتتيب، وفًقا 

وزارة التنمية االقتصادية عام 2009.

انعكست السياسات االقتصادية التوسعية من ناحية، وسياسات احلامية 

االجتامعية من ناحية أخرى يف االحتفاظ مبعدالت مرتفعة للطلب املحيل 

اقتصادي  منو  معدل  حتقيق  ويف  خاصة(،  بصفة  االستهاليك  )اإلنفاق 

يفوق ما كان متوقًعا حيث بلغ 4.7%. وقد أدى هذا يف هناية األمر إىل 

ختفيض األرضار االجتامعية النامجة عن األزمة إىل أدىن حد ، وبخاصة 

املتعلقة  املجاالت  من  وغريها  والصحة  والتعليم  املعيشة  مستوى  عىل 

بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

وعىل الرغم من ذلك ، مل مينع هذا تقلص فرص التوظيف التي تم خلقها، 

والتي بلغت 600 ألف وظيفة خالل 2009/2008 مقابل 690 ألف 

وظيفة خالل العام السابق ، وحوايل 750 ألف وظيفة التي استهدفها 

الربنامج االنتخايب لرئيس اجلمهورية. وقد أسفر هذا عن زيادة عدد 

املتعطلني، وارتفاع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية كاملة )من %8.4 

إىل 9.4%( خالل العامني املاضيني عىل التوايل ، وذلك وفًقا إلحصائيات 

وزارة التنمية االقتصادية يف عام 2009.

وإنفاق  دخل  ملسح  املبديئ  التحليل  نتائج  تشري  ذلك،  إىل  باإلضافة 

االجتاه  عودة  إىل  عام 2009/2008  أجرى  الذي  وإستهالك األرسة 

نحو  يتجه  كان  أن  بعد  املاضية  السنة  خالل  الفقر  ملعدل  املتصاعد 

االنخفاض قبل األزمة العاملية. ومما ال شك فيه أن استمرار األزمة لفرتة 

أطول سيكون له أثر عميق وسلبي عىل إمكانية حتقيق األهداف اإلمنائية 

الدول  الزمين املحدد، ليس فقط يف مرص ولكن يف  لأللفية يف اإلطار 

النامية األخرى أيًضا.

الشباب: اإلسراع بتنفيذ 
األهداف اإلنمائية لأللفية

يشكلون  العمرية )18ـ29 سنة(  الفئة  الشباب يف  أن  الرغم من  عىل 

ربع سكان مرص تقريًبا، إال أن كل الشواهد تؤكد عىل أن رأس املال 
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البرشي هذا مازال غري مستغل بصورة مثىل. ومن املهم كخطوة أوىل 

وضع إطار مناسب ليكون مبثابة حمفز ملشاركة الشباب يف التنمية، ويف 

وبطبيعة  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  تدعم  التي  االسرتاتيجيات  تنفيذ 

أطراف  هم  بل  العامة،  للسياسة  هدف  جمرد  الشباب  يعترب  ال  احلال، 

فاعلة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

حلشد  اسرتاتيجية  وتنفيذ  وضع  احلكومة  عىل  جيب  الصدد،  هذا  ويف 

من  باالستفادة  أو  جديد  منرب  خالل  من  سواء  املرصي،  الشباب 

لوجهات  لالستامع  حاجة  وهناك  فعاًل.  املوجودة  الشباب  منظامت 

السياسات، وتعزيز مشاركتهم  التخطيط ووضع  نظرهم خالل مراحل 

وهذه  والتقييم.  واملتابعة  التنفيذ  مراحل  خمتلف  يف  واسع  نطاق  عىل 

ليست مهمة سهلة يف جمتمع تقليدي وأبوي ، حيث أن الرشط األسايس 

والرضوري هو تقييمهم كشباب مستقل وفعال ورشيد وقادر عىل طرح 

أفكار جديدة ومبتكرة. ويف ظل الظروف القامئة املحاطة بالقيود، يتطلب 

والتوجهات،  املواقف  يف  نوعية  نقلة  اعتباره  ميكن  ما  الشباب  إرشاك 

باإلضافة إىل وضع مقرتحات وخطط حمددة وواقعية حلث الشباب عىل 

املشاركة.

احلكومية،  الدوائر  اعرتاف  عىل  تدل  شواهد  هناك  حال،  أي  وعىل 

التخطيط  عمليات  يف  الشباب  إرشاك  برضورة  السياسية  واألحزاب 

والتنفيذ. ويف مرص، ويف ظل الظروف التي أصبح فيها املجتمع املدين 

أكرث نشاًطا وله صوت واضح، فإن الشباب ميكنهم االنخراط يف املجتمع 

عىل  مبدئية  طرق  بعدة  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  حتقيق  يف  واملسامهة 

أمل أن تتسع هذه الفرصة بدرجة أكرب مبرور الوقت.

اقتالع الفقر املدقع 
الشباب ومنظامت  انخراط  تتمثل اخلطوة األساسية األوىل يف تشجيع 

املقابالت  خالل  من  احللول  وتقييم  وتتبع  املشاكل،  حتديد  يف  الشباب 

واملناقشات اجلامعية، مبشاركة قيادات املجتمع املحيل.

التنمية  وخطط  برامج  تدعم  أن  ميكن  املنظمة  الشباب  مبادرات  إن 

اخلاصة باأللف قرية األكرث فقًرا، التي تبنتها احلكومة مؤخًرا ملكافحة 

القرى. وميكن  الفقر يف هذه  الفقر ومساندة األرس األكرث معاناة من 

باألهداف  املتعلقة  املجاالت  تغطي  التي  التوعية  محالت  عىل  الرتكيز 

وهناك  البيئة.  ومحاية  العامة  والنظافة  الصحة  مثل  لأللفية  اإلمنائية 

تنمية  أو  األمية،  حمو  برامج  يف  التطوعي  العمل  وهي  أخرى  إمكانية 

الزراعة،  قطاع  خارج  التنافيس  العمل  سوق  يف  املطلوبة  املهارات 

اإلنتاج  حجم  لزيادة  الزراعية  التكنولوجيات  عىل  التدريب  وكذلك 

يف  املعلومات  مراكز  تستطيع  احلرضية  للمناطق  وبالنسبة  الزراعي. 

تنمية  يف  املشاركة  وتفعيل  حشد  الشباب  يديرها  التي  الفقرية  األحياء 

جمتمعاهتم. وقد نجحت هذه التجربة يف اهلند.

وميكن للمبادرات غري التقليدية أن ختفض من البطالة، وبالتايل ختفض 

لرصد  آلية  وضع  مقرتحة7:  إجراءات  ييل  وفيام  الشباب،  بني  الفقر 

احتياجات سوق العمل واإلعالن عنها ؛ إنشاء مراكز لتوظيف الشباب، 

األعامل  وأصحاب  احلكومة  مع  بالتعاون  هلم  مهين  تدريب  وتنظيم 

واملنظامت غري احلكومية، و منح قروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل 

لتحسني  التمويل الرضوري  منح  و  الشباب،  يقيمها  التي  املرشوعات 

مستوى تعليم األشخاص املتعطلني يف إطار برامج التعليم غري الرسمي.

التحاق مجيع األطفال امللزمني بالتعليم اإلبتداىئ 
يستطيع الشباب أثناء وقت فراغهم املساعدة يف حتقيق اهلدف اخلاص 

مرشوعات  بتنفيذ  اإلبتدايئ  بالتعليم  امللزمني  األطفال  مجيع  بالتحاق 

غري  ولكنهم  اإلبتدائية  املرحلة  سن  يف  هم  الذين  لألطفال  تعليمية 

حيث   ،»INJAZ« برنامج  البارزة  األمثلة  ومن  باملدارس.  ملتحقني 

القطاع اخلاص بتخصيص عرش ساعات من وقتهم  العاملون يف  يقوم 

شهرًيا لتعليم الشباب الفقراء. وهذه املبادرة ميكن أن تتبناها منظامت 

الشباب واملنظامت غري احلكومية.

تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
التعليم  التفاوت بني اجلنسني يف  للشباب أن يسامهوا يف ختفيض  ميكن 

الشباب  الوعي. ويستطيع  والثانوي من خالل رفع مستوى  اإلبتدايئ 

أيًضا املشاركة يف متكني الفتيات من خالل تدريب مجعيات الشباب عىل 

املجتمع،  املرأة يف  تفعيل دور  والقيادة حتى ميكن  املجتمعية  املشاركة 

وخلق قنوات للمشاركة الرسمية مثل التمثيل يف احتادات الطالب أو 

أجنحة الشباب يف األحزاب السياسية. وعىل أي حال ، حيتاج األمر إىل 

دعم احلكومة واملجتمع املدين للقيادات النسائية الشابة من أجل تقييم 

االحتياجات املحلية وتنفيذ املرشوعات الناجحة.

ختفيض وفيات األطفال وحتسني الصحة اإلنجابية
واحتياجات  تتوافق  التي  الربامج  وتنفيذ  تصميم  عىل  قادر  الشباب 

صحة  جمال  يف  الوعي  مستوى  ورفع  التطعيم،  محالت  مثل  املجتمع، 

جمال  يف  املساعدة  أيًضا  الشباب  ويستطيع  والرضع.  الوالدة  حديثي 

خدمات الرعاية الصحية غري املتخصصة من خالل العمل التطوعي يف 

املستشفيات والعيادات. هذا الشكل من اإلسهام نادر حدوثه أو غري 
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الشباب.  توعية وجتنيد هلؤالء  تنظيم محالت  ويتطلب  موجود يف مرص، 

وعىل أي حال ميكن عىل سبيل املثال توعية الشباب ونرش الوعي عن 

ألن  املتزوجات  الشابات  وحتتاج  واإلنجابية.  اجلنسية  الصحة  قضايا 

يتعلمن كيف يصلن إىل أفضل االختيارات اخلاصة باإلنجاب. وتتمثل 

املبكر واحلمل  الزواج  السائدة تشجع  الثقافة  التحديات يف أن  بعض 

املبكر، وعدم وجود فرتة تباعد كافية بني محل وآخر. وهلذا فإن تقديم 

حد  عىل  املتزوجات  وغري  املتزوجات  للشابات  واخلدمات  املعلومات 

سواء يوفرا الرعاية واإلرشاد أثناء احلمل ووالدة األطفال.

واألمراض  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  مكافحة 
اخلطرية

زيارة  خالل  من  أقراهنم  توعية  محالت  يف  يشارك  أن  للشباب  ميكن 

نقاط  من  وغريها  العبادة  ودور  الشباب،  ومراكز  والنوادي  املدارس، 

التجمع، وذلك بعد احلصول عىل تدريب قصري بشأن التوعية بخطورة 

هذه األمراض والوقاية منها. وتتضمن املعلومات الرضورية التي حيصل 

الوقائية،  والصحة  املتاحة  الصحية  اخلدمات  بشأن  الشباب  عليها 

إىل  باإلضافة   ، اإلصابة  خطر  تقليل  بكيفية  اخلاصة  الطبية  اجلوانب 

توفري موارد للشباب من أجل تعبئة اجلهود.

كفالة االستدامة البيئية 
ميكن لصانعي السياسات أن يستشريوا الشباب عند وضع السياسات 

اخلاصة بالبيئة عىل املستوى القومي واملحيل ، نظًرا لقدرة الشاب عىل 

إبداع أفكار جديدة. وميكن للمسؤولني بناء وتدعيم التعاون بني منظامت 

الشباب التي تسعى إىل تعزيز التنمية البيئية املستدامة، وميكنهم أيًضا 

لدعم  مرشوعات  يديرون  الذين  للشباب  ـ  املنح  مثل  ـ  حوافز  منح 

الشخيص  السلوك  أثر  بشأن  املدرسة  من  التوعية  وتبدأ  اجلهد.  هذا 

الفرد  شعور  تدعيم  ميكن  حتى  البيئة  عىل  املستهلك  واختيارات 

باملسؤولية نحو محاية البيئة.

إقامة مشاركة عاملية من أجل التنمية
فرص املشاركة العاملية متاحة ومستغلة فعاًل. وجتمع اتفاقيات التجارة 

الثنائية ومتعددة األطراف بني احلكومات وأنشطة األعامل يف كل أنحاء 

البيئة  عىل  االنفتاح  املانحة  واجلهات  الدولية  املعونات  وتتيح  العامل. 

العاملية. وميكن أن تصبح هذه األمور أكرث تأثريًا من خالل األحداث 

ورؤاهم  خططهم  لتوضيح  الشباب  تستهدف  والتي  سنوًيا  تعقد  التي 

أن  كام  أعرض.  إدارية جديدة جلمهور  ومهارات  تكنولوجيات  وتقديم 

برامج تبادل الطالب الشباب ميكن أن يشجع عىل توسيع دائرة احلوار 

املعلومات  تكنولوجيات  انتشار  ويسمح  واحلضارات.  الثقافات  بني 

االتصاالت  تدعم  أهنا  كام  الشباب،  إىل  العامل  يأيت  بأن  واالتصاالت 

الداخلية بشأن األسواق ، وتتيح الفرص التجارية اخلارجية.

وعالوة عىل ما تقدم ، ميكن أن تقدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

أفضل  تتيحها  التي  ـ  اإلنرتنت  شبكة  خالل  من  أكرثـ  تعليمية  فرًصا 

املدونات  خالل  من  العاملية  الصداقات  وتقوي  العاملية،  املؤسسات 

العزلة  من  احلد  إىل  املحمول  التليفون  أدى  وقد  اإللكرتوين.  والربيد 

وسد فجوة التواصل بني الريف واحلرض، وبني الدولة والعامل اخلارجي.

خريطة الفقر وبرنامج تنمية األلف قرية 
األكثر فقًرا 

تلتزم احلكومة املرصية بتخفيف عبء الفقر من خالل التنمية املتكاملة، 

تنميتهم  يف  وباإلسهام  احتياًجا،  األشد  والفئات  الفقراء  وبتمكني 

وحتى  معيشتهم.  مبستوى  النهوض  جانب  إىل  واجتامعًيا،  اقتصادًيا 

آلية  من  أكرث  احلكومة  استخدمت  الطموح،  اهلدف  هذا  حتقيق  ميكن 

أو طريقة لالستهداف )مبعىن توجيه املوارد العامة نحو فئات اجتامعية 

معينة لتحقيق أهداف معينة لسياسة التنمية(. وقد جلأت الدولة أحياًنا 

إىل االستهداف باملعىن الواسع، أي بتقديم اخلدمات واملزايا االجتامعية 

لكل فئات الشعب، بدون حتديد فئة معينة كمستفيدة ، كام هو يف حالة 

تلجأ من وقت  والتعليمية. كام كانت احلكومة  الصحية  دعم اخلدمات 

آلخر إىل نوع من االستهداف األضيق نطاًقا الذي اقترص ـ حتى وقت 

قريب ـ عىل االستهداف الذايت يف برنامج اخلبز املدعم واالستهداف 

املبارش لدعم السلع التموينية.

ويشري الواقع إىل أن كل هذه اآلليات انطوت عىل عيوب كبرية حالت 

دون حتقيق نجاح كامل يف إجراء االستهداف بأقل تكلفة مالية ممكنة، 

كام كان الترسب مرتفًعا، وذهب الدعم واملزايا االجتامعية األخرى إىل 

غري الفقراء، هذا إىل جانب ارتفاع التكلفة املالية. ونتيجة لذلك كانت 

فاعلية هذه الربامج ضعيفة وتراجعت كفاءة اإلنفاق العام واالستثامرات 

العامة. وهلذا برزت احلاجة إىل تطبيق طرق وآليات جديدة لالستهداف 

اجلغرايف للفقراء، وبخاصة يف املناطق الريفية والقرى.

خريطة الفقر يف مرص
بالتعاون مع البنك الدويل، بإصدار   ، التنمية االقتصادية  قامت وزارة 

تقريرها عن »تقييم الفقر يف مرص« يف منتصف عام 2007، تضمن هذا 

تفصيلية عن  معلومات  الفقر« يف مرص، وقدم  التقرير عرًضا »خلريطة 

معدل  وارتفاع  املعيشة  مستوى  انخفاض  وراء  تقف  التي  املحددات 

الصلة عىل مستوى أصغر وحدة  املؤرشات ذات  باإلضافة إىل  الفقر، 
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الفقر،  مكافحة  يف  اخلريطة  تساعد  أن  وميكن  واملركز(.  )القرية  حملية 

الدقيق  االستهداف  خالل  من  العام  اإلنفاق  كفاءة  مستوى  ورفع 

للمناطق الفقرية وذلك بتحديد احتياجاهتا الفعلية باإلضافة إىل ختفيض 

تم  القرية،  مستوى  الفقر عىل  ولتقدير  الفقراء.  إىل غري  املزايا  ترسب 

بعًدا أو أكرث من األبعاد  استخدام نحو 37 مؤرًشا، كل منها يعكس 

وتتضمن  املعيشة.  مستوى  أو  بالفقر  املرتبطة  واالجتامعية  االقتصادية 

والكتابة،  القراءة  معرفة  )معدل  التعليم  عن  مؤرشات  الفقر  أبعاد 

ومعدالت القيد بالتعليم( وعن التشغيل )معدالت البطالة ، نسبة العاملة 

الدامئة والعاملة العارضة والعاملة املؤقتة ، ونسبة املشاركة يف قوة العمل( 

وبشبكة  آمنة  مياه  بشبكة  املتصلة  املنازل  )نسبة  العامة  املرافق  وعن 

باإلضافة إىل مؤرشات دميوجرافية  رصف صحي وشبكة كهرباء( هذا 

)متوسط حجم األرسة، ونسبة اإلعالة(. وتم تغطية كافة املحافظات فيام 

نظًرا  الفقر  خريطة  من  استبعادها  تم  التي  احلدودية  املحافظات  عدا 

الفقر  نتيجة خلريطة  الكثافة السكانية هبا. وقد كانت أهم  النخفاض 

هى حتديد األلف قرية األكرث فقًرا يف مرص، ووضع األساس الستهداف 

األرس الفقرية حتى ميكن القضاء عىل الفقر املدقع.

وتبني خريطة الفقر أن أكرث من مليون أرسة فقرية تعيش يف األلف قرية 

األكرث فقًرا، ويبلغ إمجايل عدد سكاهنا 5 مليون نسمة ميثلون 46% من 

نحو  القرى  هذه  يف  الفقراء  عدد  ويشكل  القرى.  هذه  سكان  إمجايل 

54% من إمجايل سكان الريف الفقراء يف مرص، ونحو 42% من إمجايل 

السكان يف اجلمهورية. وهناك ثالث حمافظات يف الوجه القبيل )أسيوط 

واملنيا وسوهاج( تضم 794 قرية يشكل فيها الفقراء 82% من إمجايل 

عدد الفقراء يف األلف قرية األكرث فقًرا.

املرشوع القومي لالستهداف اجلغرايف للفقر8
منذ أن تم إعداد »تقرير تقييم الفقر« يف عام 2007، عملت احلكومة عىل 

وضع خطة تنمية هتدف إىل ختفيض الفقر يف األلف قرية األكرث فقًرا. 

لالستهداف  القومي  »املرشوع  خالل  من  هذا  حتقيق  احلكومة  وتأمل 

اجلغرايف للفقر«. وحتى يتم تنفيذ هذا املرشوع ُشكلت جمموعة وزارية 

للتنمية االجتامعية يف عام 2007. وتضم هذه املجموعة وزراء اإلسكان 

االجتامعي،  والتضامن  البيئة،  وشؤون  العمرانية،  والتنمية  واملرافق 

والتعليم، والتعليم العايل، والصحة، والنقل، والتنمية املحلية، وأمني عام 

الصندوق االجتامعي للتنمية. وهتدف هذه املجموعة إىل تنسيق عملية 

عملية  بتطوير  املختصة  الوزارات  خمتلف  بني  املرشوع  وتنفيذ  تصميم 

تقدم،  ملا  وباإلضافة  يغطيها املرشوع.  التي  القرى  تقديم اخلدمات يف 

األرسة  وزارة  مثل   2009 عام  املجموعة  هلذه  آخرين  رشكاء  ضم  تم 

للرياضة،  القومي  واملجلس  للشباب،  القومي  واملجلس  والسكان، 

واهليئة العامة ملحو األمية وتعليم الكبار، واهليئة القومية للربيد.

وتكمن فلسفة االستهداف اجلغرايف يف السعي نحو حتقيق طفرة نوعية 

يف مستوى معيشة املواطنني من خالل تدخل الدولة عن طريق تطوير 

ونظًرا  املستهدفة.  القرى  يف  ومتكاملة  شاملة  بصورة  العامة  اخلدمات 

للعالقة القوية بني اخلدمات العامة والفقر، فإن النهج املتبع هو كرس 

للبنية  السيئة  األوضاع  عىل  القضاء  طريق  عن  للفقر  املفرغة  احللقة 

األساسية التي من شأهنا أن تؤدي إىل استمرار الفقر.

ووفًقا ألحدث تقرير عن "خريطة الفقر" التي أصدرهتا وزارة التنمية 

عرب  تنترش  قرية   1141 فقًرا  األكرث  القرى  عدد  بلغ   ، االقتصادية 

جدول 2-5 : خريطة الفقر املحدثة : التوزيع اجلغرايف للقرى األكرث فقًرا

عدد األرس الفقريةعدد األرسعدد الفقراءعدد السكانعدد القرى األكرث فقًرا*املحافظات
35630490391270324654148272083املنيا 

27127331011268608593151274016سوهاج 
23625303021436795527027298569أسيوط 

1501497021587743305470119167قنا
7460696822757613102249182الرشقية 

68466561710999833660 أكتوبر 
108694531702183946697حلوان 

138680731162155425584بين سويف 
191640658392786996البحرية 
4651823911803655أسوان 
114111849763534924924893261130609إمجايل    

املصدر : وزارة التنمية االقتصادية ، املرشوع القومي لالستهداف اجلغرايف للفقر ، يونيو 2009.

* ملحوظة: هذه القرى تشمل 142 قرية موزعة عىل الوحدات املحلية ملحافظات املنيا )46( ،  وسوهاج )21( ، وأسيوط )2( ، وقنا )38( ، والرشقية )19( ، والبحرية )16(.
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والبحرية،  والرشقية،  وقنا،  وأسيوط،  وسوهاج،  )املنيا،  حمافظات  عرش 

و6أكتوبر، وحلوان، وبين سويف، وأسوان( كام يتبني من خالل جدول 

القرى 11.8 مليون نسمة. وهناك أكرث  2-5. ويبلغ عدد سكان هذه 

من 1.1 مليون أرسة فقرية تعيش يف هذه القرى وتضم 5.3 مليون فقري، 

أرباع  ثالثة  نحو  يرتكز  أخرى،  ومرة  هناك.  السكان  من   %45 وميثلوا 

الفقراء تقريًبا يف ثالث حمافظات هي : املنيا وسوهاج وأسيوط.

مراحل وتدخالت تنفيذ املرشوع 
من املخطط أن يتم تنفيذ "املرشوع القومي لالستهداف اجلغرايف" عىل 

ثالث مراحل كاآلىت :

املرحلة األوىل : تنمية 151 قرية ، يليها 750 تابًعا 

حملية  وحدة   24 يف  وتقع  تقريًبا،  نسمة  مليون   1.5 القرى  هذه  وتضم 

)ما يرتاوح بني 3ـ5 قرى يف كل وحدة حملية( وتنترش عرب 6 حمافظات 

)املنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والرشقية، والبحرية(. ويستغرق تنفيذ 

 14 خالل  من  القرى  هذه  تنمية  يتم  كام  سنوات.  ثالث  املرحلة  هذه 

تدخاًل تنموًيا :

• حملية 	 وحدة  كل  يف  املدين  املجتمع  منظامت  مشاركة  تفعيل 

للمساعدة يف تنفيذ مرشوعات اإلسكان وتدوير املخلفات. 

• منح األرس املستفيدة وحدات سكنية ـ بواقع 20 وحدة سكنية 	

لكل قرية ـ من "املرشوع القومي لإلسكان".

• إنشاء 	 مياه الرشب والرصف الصحي من خالل  حتسني خدمات 

وحمطات  جتديدها،  أو  فيها  التوسع  أو  مياه،  وشبكات  حمطات 

معاجلة ورفع للرصف الصحي والتوصيالت املنزلية.

• املخلفات 	 وتدوير  مجع  ملشكلة  للتصدي  متكامل  نظام  وضع 

الصلبة، وتطهري القنوات واملصارف.

• إقامة مراكز إلطفاء احلريق والدفاع املدين، وتوفري سيارة إطفاء 	

إطفاء  التدريب عىل عمليات  إىل  باإلضافة  يف كل وحدة حملية، 

احلريق والدفاع املدين. 

• تطوير الوحدات الصحية، وتوفري سيارات إسعاف جمهزة ، وتنظيم 	

قوافل طبية، وفريق طبي مؤهل.

• حتسني جودة التعليم األسايس من خالل إنشاء مدارس جديدة أو 	

تطوير املدارس القامئة وتدريب املعلمني. 

• وتوفري 	 االجتامعية،  واخلدمات  االجتامعي،  الضامن  مظلة  توسيع 

أخصايئ اجتامعي لكل 50-70 أرسة.

• حمو أمية السكان يف الفئة العمرية )15-35 سنة(، وإسناد هذه 	

هذه  وتتضمن  اإلقليمية.  اجلامعات  يف  الرتبية  لكليات  املهمة 

املهمة إعداد املدربني ومناهج التدريب، ويكون دور اهليئة العامة 

والكتب  الدراسية  الفصول  توفري  هو  الكبار  وتعليم  األمية  ملحو 

الدراسية ، والوسائل التدريبية، وإجراء االمتحانات.

• ميرسة 	 قروض  منح  خالل  من  للشباب  العمل  فرص  توفري 

التنمية املحلية  للمرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر من وزارة 

والصندوق االجتامعي للتنمية. 

• تطوير خدمات الشباب والرياضة عن طريق إنشاء وتطوير مراكز 	

األجهزة  وتوفري  واإلستادات،  الرياضية  والساحات  الشباب، 

الرياضية، باإلضافة إىل تطوير معسكرات الشباب الصيفية.

• زيادة شبكات الطرق، وتطوير الشبكات القامئة ، وتوفري العالمات 	

اإلرشادية.

• صيانة 	 مفهوم  وتدعيم  املحلية  للكوادر  إداري  تدريب  تنظيم 

املرشوع.

• العمرانية 	 األحوزة  حتديد  خالل  من  العمراين  التخطيط  إجراء 

األرايض،  استخدامات  توزيع  وإعادة  والتوابع،  للقرى  اجلديدة 

العشوايئ، وحتسني  العمراين  الزحف  السيطرة عىل  باإلضافة إىل 

البيئة العمرانية.

املرحلة الثانية : تنمية 912 قرية أخرى

• )املنيا، 	 حمافظات  أربع  عىل  موزعة  مركًزا   43 القرى  هذه  تتبع 

ثالث  املرحلة  هذه  تنفيذ  ويستغرق  وقنا(.  وسوهاج،  وأسيوط، 

سنوات من خالل عدة تدخالت رئيسية كاآليت :

• تنفيذ 	 يف  للمساعدة  املدين  املجتمع  منظامت  مشاركة  تفعيل 

املرشوع.

• رصف وإنارة مداخل القرى.	

• حتسني األوضاع البيئية ، والتعامل مع املخلفات الصلبة.	

• حتسني اخلدمات الصحية وخدمات اإلسعاف والطوارئ.	

• رفع مستوى جودة التعليم األسايس.	

• توسيع مظلة الضامن االجتامعي واخلدمات االجتامعية.	

• مسكًنا 	  20 بواقع  الفقر  من  معاناة  األكرث  لألرس  مساكن  بناء 

لكل قرية. ويتم متويل هذه الربامج واملرشوعات يف هذه املرحلة 

للدولة  االستثامرية  املوازنة  توفرها  التي  املخصصات  خالل  من 

والقطاع  األعامل،  ورجال  املدين،  املجتمع  منظامت  مع  بالتعاون 

اخلاص.

• إقامة مرشوع جتريبي يف قرية واحدة بكل من حمافظات الرشقية 	

وأسيوط والبحرية لتدريب الشباب عىل مهارات البناء والتشييد 

التابعة "للجهاز  التدريب  )النجارة والسباكة( من خالل مراكز 

املركزي للتعمري".
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، و6أكتوبر،  : تنمية 78 قرية يف حمافظات حلوان  الثالثة  املرحلة 

وبين سويف، وأسوان.

وسيبدأ تنفيذ هذه املرحلة خالل سنة من بدء تنفيذ املرحلة الثانية.

املرشوع القومي الستهداف األرس األوىل بالرعاية9
تنفيذ  ـ  االجتامعي  التضامن  وزارة  خالل  من  ـ  حالًيا  الدولة  تتوىل 

من  معاناة  األكرث  لألرس  دقة  أكرث  استهداف  إلجراء  قومي  مرشوع 

الفقر يف املناطق الفقرية. وتم إطالق هذا املرشوع عام 2008، ووضعت 

الوزارة بنفسها األهداف اآلتية :

• حتديد األرس األشد احتياًجا للرعاية االجتامعية.	

• حتديد احتياجات األرس املستحقة للرعاية والدعم.	

• هبذه 	 للوفاء  الدولة  تقدمها  التي  اخلدمات  مالءمة  مدى  رصد 

االحتياجات الفعلية.

• للرعاية 	 احتياًجا  األشد  األرس  عن  بيانات  قاعدة  بناء 

االجتامعية.

• تتالءم 	 بطريقة  االجتامعية  الرعاية  وبرامج  سياسات  وضع 

واحتياجات األرس.

ومها:  التدخالت  من  رئيسيني  نوعني  عىل  املرشوع  هذا  ويرتكز 

اجلهود  إطار  يف  وذلك  الكيفي،  واالستهداف  اجلغرايف  االستهداف 

املبذولة لتحسني معيشة األرس األوىل بالرعاية.

منطي  منوذج  تعميم  خالل  من  الكيفي  االستهداف  إجراء  تم  وقد 

ثان  الريفية ومنوذج  للمناطق  اقتصادي واجتامعي رقمي )منوذج واحد 

احتياجات  مستويات  وتصنيف  لتحديد  وذلك  احلرضية(،  للمناطق 

األرس. ويعتمد تنفيذ هذا النموذج عىل إعداد خريطة تفصيلية وشاملة 

ملف  وإعداد  ميداين(  اجتامعي  بحث  خالل  )من  أرسة  كل  لظروف 

لكل أرسة حيدد القدرة البرشية واملالية هلا بجانب احتياجاهتا املعيشية. 

واالجتامعية  االقتصادية  املؤرشات  من  عدد  عىل  املقاييس  وتعتمد 

لألرسة التي ترتبط ارتباًطا قوًيا مبستوى إنفاق األرسة.

تم تقسيم هذه املؤرشات إىل ثالث جمموعات: املجموعة األوىل تتعلق 

برب األرسة )التعليم، والعمل، ووجود تأمني أو معاش، وملكية أرض(، 

وعدد  املسكن،  )نوع  اإلسكان  عن  ببيانات  تتعلق  الثانية  واملجموعة 

مالبس/  غسالة  وملكية  والتليفون،  الكهرباء  فاتورة  وقيمة  الغرف، 

ببيانات  تتعلق  الثالثة  واملجموعة  كهربائية(،  مكنسة   / ملون  تلفزيون 

عن أفراد األرسة )عدد األفراد العاملني ، ووجود فرد يف تعليم خاص، 

وجود شخص مريض أو معوق(.

وتم تصنيف األرس وفًقا لدرجة الفقر إىل أربع جمموعات وفًقا للمعايري 

اآلتية :

أرس فقرية فقًرا مدقًعا، وأرس فقرية، وأرس شبه فقرية، وأرس غري فقرية. 

ونوع  حجم  حتدد  خاصة  سامت  املجموعات  هذه  من  جمموعة  ولكل 

املزايا التي سيحصلون عليها. فبالنسبة لألرسة الفقرية فقًرا مدقًعا مثاًل 

فقد حتددت املعايري اآلتية :

• عدد أفراد األرسة مخسة أو أكرث )يف الريف( وستة أو أكرث )يف 	

احلرض(.

• نسبة األفراد العاملني أقل من %25.	

• نصيب الفرد من الغرف أقل من %50.	

• رب األرسة ليس له ضامن اجتامعي.	

• ال يوجد محام خاص. 	

• قيمة فاتورة الكهرباء أقل من 15 جنيه )يف املنطقة الريفية( وأقل 	

من 20 جنيه )يف املنطقة احلرضية(.

• ال يوجد تليفون أريض.	

• بالطوب 	 مبين  ريفي  منزل  أو  مستقلة  شقة  يف  تعيش  ال  األرسة 

األمحر أو مبواد أفضل )يف املناطق الريفية(.

• رب األرسة ليس لديه عمل دائم أو أمي )يف املناطق احلرضية(.	

ومتشًيا مع هذا املرشوع، تقوم وزارة التضامن االجتامعي حالًيا بإعادة 

اخلدمات  مراكز  دور  وتفعيل  والربامج  االجتامعية  اخلدمات  صياغة 

ميكن  االجتامعيني حتى  الباحثني  دور  تعظيم  إىل  باإلضافة  االجتامعية 

حتسني فاعلية عملية االستهداف.

موقف التنفيذ حتى اآلن 
بوجه عام، سوف يتوقف نجاح أو فشل برامج األلف قرية األكرث فقًرا 

عىل قدرة كافة األطراف عىل حتمل عبء املتطلبات املالية الالزمة هلذا 

أيًضا درجة  املرشوع الضخم والطموح يف مجيع مراحله. كام سيتطلب 

عالية من التنسيق بني مجيع الوزارات واألجهزة احلكومية املشرتكة يف 

املرشوع.

إىل  استناًدا  حالًيا،  حتققت  التي  لإلنجازات  كثب  عن  نظرة  إلقاء  إن 

السنوي  مؤمتره  أثناء  ُعرض  الذي  الدميقراطي،  الوطين  احلزب  تقرير 

)نوفمرب 2009(، يوضح الكثري من التحديات التي مازالت قامئة.

يبني العرض التفصييل للمرحلة األوىل من املرشوع واملوقف التنفيذي 

املرحلة األوىل  للمرشوع خالل  املقدرة  التكلفة  أن  يونيو 2009  حتى 

تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، وسوف يتم متويلها من املخصصات املدرجة 

يف اخلطة االستثامرية للدولة واملوزعة عىل الوزارات واألجهزة اآلتية: 
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والتضامن  البيئة،  وشؤون  والنقل،  والتعليم،  والصحة،  اإلسكان، 

واهليئة  للتنمية،  االجتامعي  والصندوق  املحلية،  والتنمية  االجتامعي، 

العامة ملحو األمية وتعليم الكبار، واملجلس القومي للشباب، واملجلس 

إمجايل  من   %68 وحدها  اإلسكان  وزارة  وتتحمل  للرياضة.  القومي 

التكلفة املقدرة هلذه املرحلة. 

القرى  عدد  حسب  التكلفة  من  حمافظة  كل  نصيب  متوسط  ويتفاوت 

األكرث فقًرا املوجودة هبا، واألولويات التي حتددها بالنسبة الحتياجاهتا 

حمافظات  من  لكل  املقررة  املخصصات  وتبلغ  املختلفة.  اخلدمات  من 

املنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والرشقية، والبحرية 733 مليون جنيه،  

552 مليون جنيه، 612 مليون جنيه ، 665 مليون جنيه، 837 مليون 

جنيه، و467 مليون جنيه عىل التوايل، هذا إىل جانب مبلغ إضايف قيمته 

و205  املصارف  لتغطية  جنيه  مليون   160 يشمل  جنيه  مليون   365

مليون جنيه كتكلفة رشاء أراض توزع عىل املحافظات.

 ،2008 أكتوبر  يف  املرشوع  هذا  من  األوىل  املرحلة  تنفيذ  بدأ  وقد 

ومن املخطط االنتهاء منها يف غضون عامني اعتباًرا من السنة املالية 

2010/2009. ويوضح املوقف التنفيذي ملختلف الوزارات واألجهزة 

هذه  خالل  املجاالت  خمتلف  يف  املرشوعات  خمتلف  تنفيذ  سيتم  أنه 

القرى  يف  األرايض  ختصيص  مشكلة  مازالت  هذا،  ومع  املرحلة. 

املستهدفة هي العقبة األساسية أمام تنفيذ خمتلف املرشوعات يف هذه 

املرحلة. وقد كان من املتوقع أن يتم استكامل 158 مرشوًعا يف املرحلة 

األوىل من الربنامج يف جماالت اإلسكان، والرصف الصحي ، والصحة، 

 ، والبيئة، والشباب والرياضية وذلك يف عام 2010/2009  والتعليم، 

إىل جانب البدء يف العمل يف 350 مرشوًعا آخر يتم استكامهلا بنجاح 

خالل فرتة تنفيذ الربنامج.

وإذا تم تنفيذ كل هذه األهداف، أو جانب كبري منها، فإنه من املأمول 

مثارها  تؤيت  سوف  مرص  يف  الفقر  لتخفيض  الفريدة  املحاولة  هذه  أن 

وتعترب كنموذج يف املعركة ضد الفقر.
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نسبة  تكون  وضع  وهو  ـ  الشباب   فئة  تضخم  مرص  يف  للسكان  األساسية  املالمح  تظهر 

الشباب فيه إىل جمموع السكان كبرية إىل حد ما مقارنة بالفئات العمرية األخرى.  وتبني 

بيانات التعداد السكاين الذي أجري يف 2006 أن حوايل 25% من سكان مرص تراوحت 

الزيادة  إىل  الشبايب  التضخم  هذا  يرجع  والعرشين1.  والتاسعة  عرشة  الثامنة  بني  أعامرهم 

تبعها تراجع نسبي يف اإلنجاب.   التي  القرن املايض،  التي حدثت يف مثانينيات  السكانية 

تشكل هذه املالمح السكانية فرصة وحتدًيا يف آن واحد.  فعندما يبلغ هؤالء الشباب سن 

الذين ال يعملون، سوف  العمل، فإن نسبتهم إىل السكان األكرب سًنا، وأيًضا األصغر سًنا 

يضع  أخرى،  ناحية  من  لكن،  اقتصادًيا.  عبًئا  يشكلوا  لن  ألهنم  دميوغرافية"  "هبة  تشكل 

واإلسكان.   العمل  وأسواق  التعليمي  النظام  عىل  ضخمة  ضغوًطا  الكبري  الفئة  هذه  حجم 

وسيرتتب عىل فشل هذه املؤسسات هتميش اجتامعي واقتصادي لنسبة ضخمة من الشباب 

الذي لن ميكنه التنافس يف اقتصاد يتجه نحو العوملة برسعة متزايدة، مشكاًل بالتايل "عبئًا 

دميوغرافًيا" وليس مزية .   

الفصل الثالث

التحوالت في حياة الشباب: 
الفرص والقدرات والمخاطر
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عىل  مركزًا  مرص،  يف  للشباب  األساسية  املالمح  الفصل  هذا  يعرض 

ودخوله  وتعليمه،  بصحته  يتعلق  فيام  الشباب  هبا  مير  التي  التحوالت 

هذا  سريكز  املجتمعية2.  واملشاركة  األرسة  وتكوين  العمل،  سوق  إىل 

العمرية  والفئة  النوع  حسب  الشباب  خربات  اختالف  عىل  التحليل 

املناطق  يف  سواء  السكين  والوضع  االقتصادية،   - االجتامعية  واخللفية 

الريفية أو احلرضية. 

يعتمد هذا التحليل عىل بيانات مستقاة من مسح النشء والشباب يف 

مرص، 2009. يستند هذا املسح عىل عينة من 15029 شابًا وشابة متثل 

والعرشين،  والتاسعة  العارشة  بني  أعامرهم  أنحاء مرص، وترتاوح  شتى 

وقد تم الوصول إليهم عن طريق مقابالت شخصية مع 11372 أرسة.   

وقد تراوحت أعامر 8488 شاب وشابة من هذه العينة بني الثامنة عرشة 

والتاسعة والعرشين.  والعينة موزعة بالتناسب مع حجم السكان يف كل 

املناطق اجلغرافية التي تغطي كل حمافظات مرص، مبا فيها املحافظات 

احلدودية.  كام تضمنت العينة متثياًل للمناطق العشوائية.  ومع ذلك،  نجد 

أن النتائج مل تظهر يف معظم احلاالت فرقًا كبريًا بني شباب العشوائيات 

املناطق  بيانات  دمج  تم  لذلك،  احلرض.   شباب  من  وغريهم  احلرضية 

العشوائية احلرضية مع بيانات املناطق احلرضية األخرى.  وعمومًا، فإن 

58,7% من األرس التي شملتها العينة كانت يف مناطق ريفية، و %31,9 

يف مناطق حرضية غري عشوائية، و9,4% يف مناطق حرضية عشوائية. 

واتباًعا لنهج دورة احلياة بالنسبة للمراحل االنتقالية حلياة الشباب حلني 

الوصول إىل مرحلة البلوغ، يبدأ التحليل بالرتكيز عىل القضايا الصحية، 

الشباب.   الصحة حتدد إىل حد كبري فرص حياة  نتائج  أن  بالنظر إىل 

ينتقل التحليل إىل مرحلة الدراسة، مع الرتكيز عىل وضع الشباب  ثم 

التعليمي، مبينًا وضع املترسبني من املدارس أو من مل يلتحقوا باملدارس 

عىل اإلطالق، كذلك تناول وضع من التحقوا بالتعليم الفين، واحلاصلني 

عىل تعليم عال. كام ناقش هذا الفصل وضع التشغيل بالنسبة للشباب 

يف مرص، مع تركيز خاص عىل وضع الشباب العاطل.  ثم حيلل  موضوع 

لتكوين  مناذج  كذلك  ويستعرض  بخصوصها،  الشباب  ونوايا  اهلجرة 

األرس مع الرتكيز عىل وضع الزواج، وعرض بيانات عن الزواج املبكر، 

هذا  ويستكشف  املتزوج.  الشباب  بني  والرتمل  الطالق،  ومعدالت 

ويتناول  االجتامعية  واألنشطة  املجتمعية  املشاركة  مناذج  أيًضا  الفصل 

كيفية شغل الشباب ألوقاته.  وينتهي مبوجز للنتائج.    

الوضع الصحي للشباب 
حياته  فرص  كبري  حد  إىل  أنثى،  أو  كان  ذكرا  اإلنسان،  صحة  حتدد 

واملشاركة  األرسة،  وتكوين  والعمل،  التعليم،  عىل  حصوله  ذلك  يف  مبا 

أو  فبإمكان احلالة الصحية أن تؤدي إىل دورة حياة جيدة  املجتمعية. 

واألمراض  اإلعاقة  حاالت  انتشار  مدى  القسم  هذا  يناقش  سيئة. 

مسائل  يتناول  كام  الغذائية،  والعادات  والتغذية  الشباب،  بني  املزمنة 

البدانة والتدخني وإدمان املخدرات، وختان اإلناث.    

يبني املسح أن 1,5%  من شباب مرص الذي ترتاوح أعامره بني الثامنة 

عرشة والتاسعة والعرشين يعاين من نوع من أنواع اإلعاقة، وقد ذكر 

47% من العينة أن لدهيم إعاقة جسدية، بينام ذكر 37% أن هناك إعاقة 

من   %2 فإن  النوع،  ناحية  من  للوضع  نظرنا  إذا  ذلك،  ومع  نفسية. 

الذكور و1% من اإلناث يعانون من إعاقة من نوع ما.  ال يوجد تفسري 

كاف الختالف النوعني من حيث نسبة  اإلعاقة، وإن وجد تفسري ثقايف 

يف مرجعيته مؤداه أن العائالت ختىش من إضاعة فرص زواج بناهتا لو 

باخللفية  ارتباطا قويا  انتشار اإلعاقة يرتبط  بأهنن معاقات. إن  وصفن 

االجتامعية - االقتصادية، حيث إن 30% من املعاقني ينتمون إىل رشحية 

الرثوة األدىن، بينام ينتمي 12,5% منهم إىل رشحية الرثوة األعىل.  تعزز 

التي تبني الصلة  تتناول مواضيع اإلعاقة،  التي  ذلك األدبيات الدولية 

القوية بني الفقر واإلعاقة، حيث يواجه األطفال املعاقون منذ صغرهم 

انتشار   إن  كام  الرضورية،  الطبية  اخلدمات  عىل  احلصول  حتديات 

حاالت الشباب املعاق مرتبط ارتباطا ملحوظا باملنطقة السكنية، حيث 

إن 65% من املعاقني يقيمون يف  مناطق ريفية. 

وأمراض  )السكر  مزمنة  صحية  بحاالت  املصاب  الشباب  يشكل 

القلب، وأمراض متصلة باجلهاز التنفيس، والكليتني( 5. 1% من الفئة 

العمرية )18 ـ 29(سنة.  وبالنسبة للتوزيع اجلغرايف، تسجل  املناطق 

الريفية أعىل معدل حلاالت اإلعاقة )58%(.  لكن ال توجد اختالفات 

بني النوعني فيام يتعلق بانتشار هذه األمراض املزمنة. 

ويف حني تضمن املسح السكاين والصحي يف مرص، 2008،  إشارات 

مثرية للقلق عن البدانة وزيادة وزن املتزوجات الشابات الاليت ترتاوح 

أعامرهن بني اخلامسة والعرشين والتاسعة والعرشين )66%(، بل وبني 

املراهقني/املراهقات يف الفئة العمرية بني العارشة والتاسعة عرشة ممن  مل 

يسبق هلم الزواج )حوايل 20%(، يبني مسح النشء والشباب يف مرص، 

2009، أن الشباب ليس مدركًا هلذه املشكلة. فإن معداًل صادمًا يبلغ 

مناسب  وزهنم  أن  يعتقدون  الشبان  من  و%84  الشابات،  من   %75

الشكل 3- 1: منط تدخني الشباب يف مرص
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يرتبط  االقتصادي  ـ  االجتامعي  الوضع  أن  املسح  يبني  كام  لطوهلم. 

ثراء هم  املنتمني إىل الرشحية األكرث  إن  الوزن، حيث  بالوعي مبسائل 

األكرث وعيًا باملسائل املتعلقة بالوزن.   

ويفيد  العريب.  العامل  يف  التبغ  الستهالك  معدل  أعىل  يوجد  مرص  يف 

مسح النشء والشباب يف مرص، 2009، أن 33% من الذكور يف الفئة 

العمرية من 18 حتى 29 سنة مدخنون. كام يفيد املسح بأن التدخني 

الرقم  للغاية، وهو ما ميكن اعتباره ال يعرب عن  بني الشابات منخفض 

املرتبطة  االجتامعية  الوصمة  إىل  بالنظر  الشابات  بني  للتدخني  الفعيل 

العمرية  الفئة  العينة ذكور يف  بتدخني اإلناث.  إن أغلب املدخنني يف 

وصمة  هناك  وليست  مادًيا،  مستقلون  الشبان  هؤالء  سنة.  22ـ29 

اجتامعية ضد تدخينهم.   

 

وهتميش  استبعاد  يف  مهم  عامل  املخدرة  واملواد  الكحول  إدمان  إن 

مسح  ويفيد  عرش(.  الثالث  الفصل  )انظر  الشبابية  الفئات  بعض 

النشء والشباب يف مرص، 2009، بأن 2% من الشبان أفادوا بتعاطيهم 

اخلمور، و3% أفادوا أهنم جربوا عقاقري ممنوعة.  وكام هو الوضع بالنسبة 

معدل  أعىل  أظهرت  سنة(   29  -  22( العمرية  الفئة  فإن  للتدخني، 

لتعاطي اخلمور واملخدرات مقارنة بالذكور األصغر سنًا. وكام هو الوضع 

أن  اإلناث  هبا  أدلت  التي  املعلومات  أظهرت  للتدخني،  بالنسبة  أيضا 

التعاطي قليل للغاية بينهن.       

هذه  ونتائج  مرص،  يف  الشباب  صحة  هلا  تتعرض  التي  املخاطر  إن 

الشبان  يتعرض  فبينام  النوع.   حسب  كبريًا  اختالًفا  ختتلف  املخاطر، 

أن  نجد  املخدرة،  واملواد  الكحوليات،  وإدمان  التدخني،  ألعىل خماطر 

ممارسة  لوطأة  يتعرضن  فاإلناث  بجنسهن.  اخلاصة  أمورهن  لإلناث 

املسح  قدم  وقد  اخلتان.   وهي  بصحتهن،  تتعلق  خطرية  اجتامعية 

السكاين والصحي يف مرص، 1995،  أول معلومات عن مدى انتشار 

هذه املامرسة يف أنحاء مرص. 

أعامرهن  تراوحت  الاليت  اإلناث  من   %97 من  أكرث  أن  املسح  أظهر 

وقد  املامرسة3.  هلذه  خضعن  واألربعني  والتاسعة  عرشة  اخلامسة  بني 

األخرية  الفرتة  يف  زمخًا  املامرسة  هذه  ملحاربة  املبذولة  اجلهود  اكتسبت 

يفيد  كام  املسألة.  هذه  مبرص  واألمومة  للطفولة  األعىل  املجلس  تبين  مع 

مسح النشء والشباب يف مرص، 2009، بأن معدل انتشار ختان اإلناث 

يرتاجع حسب العمر، حيث كان تأثري اجلهود املبذولة إجيابيًا عىل من هن 

أصغر سًنا. و من بني اإلناث يف الفئة العمرية )22 - 29 سنة(، فإن %91 

بيانات  مع  النتائج  هذه  وتتفق  اخلتان.  أشكال  من  لشكل  خضعن  قد 

املسح السكاين والصحي يف مرص، 2008، التي أظهرت أن املعدل بني 

النساء الاليت يف الفئة العمرية )25 ـ 29 سنة( يصل إىل  %94 .  

عىل الرغم من ذلك يبلغ معدل خضوع الفتيات الاليت يف الفئة العمرية 

املامرسة )66%(. وبالنظر إىل أن ختان اإلناث  14 سنة( هلذه   -  10(

فإن هذه اإلحصائيات  تقريًبا،  التاسعة من عمرهن  يتم وهن يف  مبرص 

تفيد بالتأثري اإلجيايب جلهود احلكومة إللغاء هذه املامرسة.  ومرة أخرى، 

مرص،  يف  والصحي  السكاين  املسح  مع  تتفق  النتائج  هذه  أن  نؤكد 

عرش  الرابعة  بلغن  الاليت  الفتيات  من   %64 أن   يبني  الذي   ،2008

من عمرهن قد جرى تشويه أعضائهن التناسلية.  ويف حني يؤكد مسح 

النشء والشباب يف مرص، 2009 ، تراجع هذه املامرسة عىل من هن 

أصغر سنا، فإن أربع فتيات من بني كل مخس ال زلن خيضعن هلا، األمر 

الذي يؤكد احلاجة إىل مواصلة اجلهود يف هذا اجلانب.    

 

 االلتحاق بالتعليم                                                                                     
أولوية  ومايزال  عقود  منذ  كان  التعليم  عىل  احلصول  معدل  رفع  إن 

باملدارس كثريًا  تنموية يف مرص. ويف حني ارتفعت معدالت االلتحاق 

الكاملة  التغطية  بعد  مرص  حتقق  مل  املاضية،  العرشين  األعوام  خالل 

للتعليم االبتدايئ.  فمسح النشء والشباب يف مرص،  2009، يفيد بأن 

11% ممن هم يف الفئة  العمرية  )18 ـ 29 سنة( مل يلتحقوا باملدارس 

إطالقا، 81% منهم فتيات.  هذا يعين أن 16% من اإلناث الاليت بني 

الثامنة عرشة والتاسعة والعرشين مل يلتحقن باملدارس إطالقًا.  وتتفق 

هذه البيانات مع بيانات التعداد السكاين، التي تشري إىل أن 10% ممن 

املدارس  إىل  يذهبوا  مل  عرشة  والثامنة  السادسة  بني  أعامرهم  ترتاوح 

أساًسا  هن  باملدارس  يلتحقوا  مل  من  أغلب  أن  هو  والواقع  إطالًقا. 

مرص،  يف  والشباب  النشء  مسح  ويفيد  الريفية.  املناطق  يف  الفتيات 

2009، بأن فتيات الريف يشكلن80,4% ممن مل يلتحقوا باملدارس عىل 

اإلطالق.  هذا إىل جانب أن بنات األرس األشد فقرا مل يذهنب أيضًا إىل 

املدارس مطلقًا.  وتفيد دراسة الكوجايل وسليامن )2002( بأن الفقراء 

هم باستمرار أسوأ حااًل من األثرياء فيام يتعلق بااللتحاق باملدارس، 

وأن عدم التحاق بنات األرس الفقرية باملدارس هو األكرث احتاماًل 4. 

وتأكيدا  لنمط )ذكرته دراسة أسعد وآخرون، 2001( مفاده أن فرصة 

ترسب البنات امللتحقات باملدارس مساوية ملعدل ترسب البنني، ويفيد 

مسح النشء والشباب يف مرص، 2009، بأن 17% من البنات والبنني  

بالفئة العمرية )18 - 29 سنة(  يترسبون من املدرسة قبل إهناء التعليم 

باملدارس،  االلتحاق  بعدم  اخلاصة  البيانات  مع  وبالتوافق  األسايس.  

فإن 66% من املترسبني يقطنون مناطق ريفية.  
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عىل مستوى التعليم الثانوي، يفيد مسح النشء والشباب أن أكرث من 

ثلث )36%( الشباب يف األعامر )18 ـ 29 سنة( قد انتقل إىل املدارس 

التعليم  مبؤسسات  عادة  تلتحق  ال  الفئة  هذه  والفنية.  املهنية  الثانوية 

توزيع  وخيتلف  الفنية.  الثانوية  الدراسة  إمتام  بشهادة  وتكتفي  العايل 

الاليت  اإلناث  عدد  قلياًل  يزيد  حيث  نسبًيا،  اجلنسني  بني  الفئة  هذه 

يدرسن مبدارس التعليم الفين، أو يتخرجن منها عن عدد الذكور )%53 

مقابل 47%(.  أما توزيع هذه الفئة حسب املناطق، فواضح أن شباب 

املناطق الريفية الذي فضل املدارس الفنية يزيد عن ضعفي نظرائهم 

باملناطق احلرضية. 

 

إنه  حيث  االجتامعي،  احلراك  يف  كبريًا  دوًرا  فيلعب  العايل  التعليم  أما 

يؤثر تأثريًا مبارشًا عىل إنتاجية العمل، والقدرة عىل التنافس يف اقتصاد 

معومل.  وقد أثبتت البحوث مراًرا أنه بوسع التعليم العايل أن يقدم للطالب 

حمدودي الدخل فرصا أكرب للتوظف بدخول أعىل.  ويفيد مسح النشء 

والشباب أن حوايل 28% من الشباب املرصي الذي ترتاوح أعامره بني 

له االلتحاق  أو سبق  الثامنة عرشة والتاسعة والعرشين ملتحق حاليًا، 

بالتعليم العايل.  وفيام يتعلق بالنوع، تفيد البيانات املتوفرة حول التعليم 

العايل بوجود فارق بسيط، حيث إن 30% من الذكور و26% من اإلناث 

ملتحقون حالًيا، أو سبق هلم االنتظام بالتعليم اجلامعي. ومع ذلك، نجد 

الطالب  بتوزيع  يتعلق  فيام  العمرية،  الفئة  هذه  يف  اإلناث  نصيب  أن 

واخلرجيني اجلامعيني، أكرب )53%( من نصيب الذكور )%47(.    

 

بالتعليم  بااللتحاق  يتعلق  فيام  رئييس  حمدد  األرس  ثراء  مستوى  إن 

هلم  سبق  من  أو  املنتظمني  نصف  إىل  يصل  ما  أن  حني  ففي  العايل.  

الـ20% األعىل  إىل  ينتمون  العايل  التعليم  بإحدى مؤسسات  االنتظام 

دخاًل، فإن 4% منهم فقط ينتمون إىل الـ20% األشد فقرا.  تظهر هذه 

البيانات األثر الضئيل الذي أحدثته عقود من السياسات التي أعلنت 

بأن التعليم العايل حق جماىن منذ 1962.  هذا باإلضافة إىل التفاوت بني 

احلرض والريف، حيث إن 39% من شباب الريف ينهون تعليمهم العايل 

مقارنة بـ 61% من شباب احلرض.  

مشاركة الشباب في سوق العمل
إن دخول سوق العمل هو االنتقال الطبيعي للشباب بعد إهناء مرحلة 

الدراسة. عالوة عىل ذلك، يف مرص، يشري مسح النشء والشباب إىل أن 

حوايل 5, 58%  من الشباب يف الفئة العمرية )من 18- 29 سنة( تقع 

خارج قوة العمل، أي أنه ال يعمل، وال يبحث عن عمل، وال راغب يف 

العمل، أو مهتم بشأنه.  إن التفاوت بني اجلنسني يف هذا اخلصوص كبري 

ومثري للدهشة، حيث يزيد معدل اإلناث خارج سوق العمل )%83( 

ثالث مرات عن الذكور )%27(.    

إن 90 % من اإلناث الاليت ترتاوح أعامرهن بني الثامنة عرشة والواحدة 

والعرشين خارج قوة العمل.  ويف حني أن االلتحاق بالتعليم رمبا يفرس 

عدم مشاركة هؤالء يف قوة العمل، نجده ال يفرس السبب يف أن %80 

ممن ترتاوح أعامرهن بني الثانية والعرشين والتاسعة والعرشين خارج 

قوة العمل.  وفيام يتعلق بالذكور، نجد أن أكرث من 48% ممن ترتاوح 

يف  العمل  قوة  خارج  والعرشين  والواحدة  عرشة  الثامنة  بني  أعامرهم 

حني أن 13% فقط ممن هم ضمن الفئة العمرية األكرب سنا )29-22 

سنة( خارج قوة العمل.

ال  و%7  يعملون    %34,5 أن  نجد  العمل،  قوة  يف  الشباب  بني  ومن 

هذا  يف  اجلنسني  بني  الفوارق  إىل  النظر  عند  ذلك،  ومع  يعملون. 

اإلناث  عن  مرات  ست  يزيدون  العاملني  الذكور  أن  نجد  اخلصوص، 

قوة  خارج  للبقاء  تعرضا  أكرث  فالشابات  هلذا  العمرية.  الفئة  نفس  يف 

العمل، بينام يكون التحاق الشبان بعمل هو األكرث احتاماًل.  

تشكل بطالة الشباب قضية أساسية تشغل بال صانعي السياسات يف 

مرص. ويشري الفصل احلادي عرش إىل أن البطالة مبرص هي باألساس 

مسألة إحلاق الشباب بسوق العمل، وأن صورة الشخص العاطل مبرص، 

هي صورة شاب يدخل سوق العمل للمرة األوىل.  ويدعم مسح النشء 

والشباب  هذا الرأي، حيث يفيد أن 7% من الشباب ىف الفئة العمرية 

إناث  العاطل  الشباب  أغلب  أن  كام  يعمل،  29 سنة(  ال   - من )18 

بالفئة العمرية من )22 - 29 سنة( ، وبذلك يشكلن 36% من العاطلني 

العمرية 33% من  الفئة  الذين يف نفس  الشبان  العمل.  ويشكل  عن 

باملناطق  املقيم  الشباب  بني  انتشارًا  أكرث  والبطالة  العاطلني.  جمموع 

الريفية )55%( عنه بني املقيمني يف املناطق احلرضية )%45(. 

الشكل 3-2 أوضاع تعليم الشباب يف مرص
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إن معدل البطالة بني الشباب يف املرحلة العمرية من )18 ـ 29 سنة(، 

أي نسبة العاطلني إىل قوة العمل، 17%.  وتكون أعىل معدالت البطالة  

بني الشابات الاليت يف نفس الفئة العمرية )18 ـ  29 سنة( حيث تبلغ 

أخرى  بحوث  وتفيد    .%12 البالغ  الذكور  بطالة  مبعدل  مقارنة   ،%33

أن احتامل  التحاق الشابات بعمل يقل أربع مرات عن احتامل توظف 

الشبان5. ومبقارنة معدالت البطالة بني عامي 1998 و2006، نالحظ 

أن البطالة بني الشباب ىف الفئة العمرية )15 ـ 29 سنة( قد تراجعت 

النشء  مسح  ويفيد   .2006 يف   %16,9 إىل   1998 يف   %25,6 من 

والشباب حول نفس املجموعة العمرية أن معدل البطالة مل يتغري كثريًا 

يف 2009، حيث تراجع بنسبة 0,2%  فقط. 

منطًا  االجتامعية-االقتصادية  واخللفية  البطالة  معدل  بني  االرتباط  يظهر 

مثريًا لالهتامم. فالبطالة تكون يف أعىل معدالهتا بني الشباب املنتمي إىل 

أرس يف رشحية الرثوة الرابعة، وترتاجع بدرجة طفيفة بني من هم يف رشحية 

الرثوة األعىل، وتكون يف أدناها بني الشباب املنتمي إىل أرس يف رشحية 

الرثوة األدىن.  وميكن تفسري هذا ببيان أن الشباب يف األرس الفقرية يقبل 

مرتبات أقل، ولذلك يقبل أي شكل ممكن من أشكال العمل.  ومن ناحية 

أخرى، الشباب املنتمي إىل أعىل الطبقات االجتامعية ـ االقتصادية ميكنه 

البقاء بال عمل حلني العثور عىل عمل مناسب.   

الهجرة
للشباب، وتقدم هلم وسيلة لكسب دخل  املتاحة  الفرص  اهلجرة توسع 

 190 أن   )2007( الدويل  البنك  ويقدر  املهارات.  واكتساب  أعىل، 

مهاجرون   منهم   %82 دوهلم،  خارج  يعيشون  العامل  يف  شخص  مليون 

من دول فقرية إىل دول الشامل.6 ووفقا للجهاز املركزي للتعبئة العامة 

بصفة مؤقتة  مليون مهاجر مرصي  يوجد 9, 1  واإلحصاء، )2005(، 

 )%87  ,6  ( املؤقتني  املهاجرين  هؤالء  وأغلب  مرص.7  خارج  يعملون 

والكويت8.    واألردن،  وليبيا،  السعودية،  العربية  باململكة  موجودون 

وأغلب العاملني املرصيني املهاجرين، شباب من الذكور الذين أكملوا 

دراساهتم باملرحلة الثانوية9.

ويتضمن مسح النشء والشباب بيانات عن نية اهلجرة لدى الشباب. 

لقد عرب أكرث من 28% من الشبان عن نيتهم يف اهلجرة.  ونية اهلجرة هذه 

ال يتساوى فيها اجلنسان، حيث إن 5,9% فقط من اإلناث عربن عن 

نيتهم يف أن هياجرن.  وهذا معناه أن 15,6% من الشباب من اجلنسني 

والكويت،  السعودية،  العربية  اململكة  كانت  وقد  اهلجرة.  نية  لدهيم 

املجموعة.   هلذه  الرئييس  املقصد  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة 

وتتضمن قامئة الدول التي أبدى الشباب نيته يف اهلجرة إليها: إيطاليا، 

يف  نيته  عن  عرب  الذي  والشباب  وأملانيا.  وفرنسا،  املتحدة،  والواليات 

احلاليني، فهم يف األغلبية  املهاجرين  مياثل كثريًا جدًا  اهلجرة مستقباًل 

صغار  ذكور  اهلجرة  نية  عن  عربوا  ممن   %78,6 فإن  ذكور،  الساحقة 

السن )18 ـ 29 سنة(.  وتشري البيانات إىل أن هناك عالقة طردية بني 

اخللفية االجتامعية ـ االقتصادية ونية اهلجرة، حيث إن من أبدوا نيتهم 

يف اهلجرة  ينتمون إىل املستوى االجتامعي ـ االقتصادي األعىل. كام أن 

حمل اإلقامة ليس له تأثري كبري عىل نية اهلجرة، بالنظر إىل أن الشباب 

الذي عرب عن نية اهلجرة ينتمي بنفس النسبة إىل احلرض والريف. 

 تكوين األسرة  
نسبًيا.  صغرية  سن  يف  أرسة  تكوين  يف  التفكري  الشباب  يبدأ  مرص  يف 

النشء  مسح  ويفيد  سنة.   18 هو  مرص  يف  للزواج  القانوين  والسن 

والشباب يف مرص أن 55% من الفتيات الاليت بني الثامنة عرشة والتاسعة 

والعرشين متزوجات حاليا، أو كن متزوجات، بينام 18% من الشبان يف 

نفس الفئة العمرية متزوجون حالًيا أو كانوا متزوجني. ومعظم الشباب 

الريفية.   املناطق  ، أي 67% منهم، يعيش يف  النوعني  املتزوج من كال 

كام يبني املسح أن حوايل 42% من الشابات تزوجن وهن بني العرشين 

والرابعة والعرشين، وهذا يتفق مع تقرير املسح السكاين والصحي يف 

مرص،  2008، الذي بني أن متوسط سن زواج اإلناث األول هو واحد 

يف  أنه،   )1998( دراستهام  يف  وخرض  رشاد  ذكر  وقد  عاما.  وعرشون 

الشكل 3-3: مشاركة الشباب يف قوة العمل

الشكل 3 – 4: معدالت البطالة بني الذكور واإلناث بالفئة العمرية 

)15 – 29 سنة(  مبرص يف األعوام 1998 و2006 و2009. 

   معدالت البطالة
املصادر: مسح سوق العمل يف مرص، 1998

البحث التتبعي خلصائص سوق العمل يف مجهورية مرص العربية، 2006
 مسح النشء والشباب يف مرص، 2009   



40} {

مرص تقرير التنمية البرشية 2010

الفئة العمرية من )20 ـ 24 سنة(، تراجعت نسبة  الشابات املتزوجات 

بلوغ عامهن العرشين من 65% يف 1970 إىل 41% يف 1995.  عند 

الفئة  لنفس  بالنسبة   ،  )2001( والباسويس  الكوجايل  يفيد  بينام  هذا 

بلوغ   عند  متزوجات  اإلناث  من   %43 كانت   1997 يف  أنه  العمرية، 

عامهن العرشين. وهذا يعين أنه بينام زاد العمر عند الزواج األول يف 

تغريًا  العقدان األخريان  يشهد  مل  املايض،  القرن  ومثانينيات  سبعينيات 

كبريًا. 

وقد سلط أسعد ورمضان )2008( الضوء عىل دور إصالح سياسات 

إىل  وبالرجوع  األول.  الزواج  سن  تأخر  حاالت  تقليص  يف  اإلسكان 

وجد   ،2006 لعام  مرص  يف  العمل  سوق  مسح  يف  الواردة  البيانات 

يف  ولدن  الاليت  والريف  احلرض  إناث  زواج  سن  وسيط   أن  املؤلفان 

 ،1970 يف  ولدن  عمن  سنوات  مخس  يقل  املايض  القرن  أربعينيات 

باملناطق  سنة   23 زواجهن  عند  اإلناث  عمر  وسيط  كان  عندما 

النشء  مسح  تركيز  ورغم   10 الريفية.  باملناطق  سنة  و20  احلرضية، 

 29-  15( من  العمرية  الفئة  يف  سنًا  األصغر  السكان  عىل  والشباب  

سنة(، التي تشمل نسبة أصغر من اإلناث الاليت تزوجن، نجده يفيد 

تزوجن  املايض  القرن  مثانينيات  منتصف  يف  ولدن  الاليت  اإلناث  بأن 

الريف.   عندما كان وسيط أعامرهن 22 سنة يف احلرض، و20 سنة يف 

إلصالحات  استجابة  زواجهن  عند  اإلناث  عمر  برتاجع  يوحي  وهذا 

سياسات اإلسكان، خصوصًا يف  املناطق احلرضية.

أما فيام يتصل بسن زواج الذكور للمرة األوىل، فالوضع ال خيتلف كثريًا.  

فأسعد ورمضان يبينان أن سن زواج شبان احلرض )األول( الذين ولدوا 

يزيد  ما  أقل من 27 عاما، وارتفع إىل  املايض كان  القرن  أربعينيات  يف 

عن 29 عاما )أعىل سن زواج( ملن ولدوا يف 1972. ويبني مسح النشء 

والشباب يف مرص، وهو املسح الذي ركز عىل السكان األصغر سنا )15 

ـ 29 سنة( الذين مل يتزوج منهم غري نسبة ضئيلة، أن متوسط سن زواج 

الذكور الذين ولدوا يف منتصف مثانينيات القرن املايض، وهو 25 عاما، أقل 

كثريًا. ونالحظ نفس النمط بالنسبة لشباب الريف.11 لقد جرى تسجيل 

وضع تأخر الزواج خالل الفرتة السابقة بطرق عديدة، وهو التأخر الذي 

دفع  سينجرمان )2007( إىل صياغة مصطلح  "Waithood" أي  "وضع  

االنتظار"، ليصف فرتة انتظار الشباب املرصي الطويلة قبل أن يتزوج. 12 

وتبني النتائج التي توصل إليها مسح النشء والشباب يف مرص تراجعًا يف 

" وضع االنتظار" وأن سن الزواج بني الشبان الذين ولدوا يف سبعينيات 

عاما  اخلمسني  عرب  تسجيله  جرى  زواج  سن  أعىل  كان  املايض  القرن 

املنقضية منذ أربعينيات حتى مثانينيات القرن املايض.  

ومرص، مثل دول أخرى كثرية بأفريقيا والرشق األوسط، هلا تقليد قديم 

والشباب  النشء  ويفيد مسح  املمتدة.  معيشة األرس  نظام   يتمثل يف 

يف مرص باستمرار هذا التقليد الذي استمر مبوجبه 37% من الشباب 

أرسة  مع  أقاموا  منهم   %95 من  وأكرث  أرسهم،  مع  احلياة  يف  املتزوج 

الزوج.  وقد كان األكرث أخذا بنظام معيشة األرس املمتدة هم املتزوجون 

هذا  أرسها  من   %79 تطبق  التي  الريفية  البيئات  ويف  مبكرة،  سن  يف 

املمتدة  بنظام األرس  أن أعىل معدالت األخذ  النظام. هذا إضافة إىل 

النظام  هبذا  األخذ  يرتاجع  احلقيقة،  ويف  فقًرا.  األشد  األرس  يف  توجد 

البيانات  تفيد  وباملثل،  االقتصادي.   ـ  االجتامعي  الوضع  حتسن  مع 

حول زواج األقارب أن أكرث من 73% من هذه الزجيات تتم يف البيئات 

الريفية، وبني الشباب املنتمي إىل خلفيات اجتامعية ـ اقتصادية أدين.   

وتفيد البيانات حول معدالت الطالق بني الشباب أن 2% من السيدات 

أقل  كن  أو  أعامرهن،  من  والعرشين  التاسعة  بلغن  الاليت  املتزوجات 

سنًا قد طلقن من أزواجهن.  وتشكل املناطق الريفية 72% من حاالت 

الريفية.  املناطق  يف  املتزوج  الشباب  أكرث  وجود  إىل  بالنظر  الطالق، 

تزوجوا  ممن   %1 من  أقل  أن  الشباب  ترمل  حاالت  بيانات  وتشري 

وتزوجن أرامل. وكان كل الشباب املرتمل يف العينة إناث، وهو ما ميكن 

تفسريه بالنظر إىل استمرار ظاهرة الزواج املبكر الذي يكون الزوج فيه 

أكرب سنا بكثري عن الزوجة.     

ممارسة المواطنة 
اشتمل مسح النشء والشباب يف مرص عىل قسم خاص عن مشاركة 

الشباب املجتمعية، ويقصد هبا العمل التطوعي، والتكامل االجتامعي، 

الشباب  من   %3 من  أقل  بأن  القسم  هذا  يفيد  السياسية.  واملشاركة 

يشارك يف أعامل تطوعية. وال يتجاوز معدل املشاركة 4,5%  بني الذكور 

فيها  يشارك  التي  التطوعية  األعامل  أمناط  أما  األنات.  بني  و%1,5 

الشباب فال ختتلف بني اجلنسني. وتشكل األنشطة اخلريية 64% من كل 

التي تقوم هبا هذه املجموعة الصغرية من الشباب.   األعامل التطوعية، 

ويقوم الذكور من الشباب بني الثامنة عرشة والواحدة والعرشين من 

أعامرهم بالقدر األكرب من األنشطة اخلريية، يليهم من هم بني الثانية 

والعرشين والتاسعة والعرشين من أعامرهم.  وبالنسبة لإلناث، كانت 

مساعدة  أيضا  تضمنت  لكنها  معظمها،  يف  خريية  التطوعية  األنشطة 

اآلخرين يف جماالت التدريس والتدريب.    

االنتامءات  بشأن  مرص  يف  والشباب  النشء  مسح  بيانات  وتتضمن 

واألحزاب  الرياضية،  واألندية  الشباب  مراكز  املشاركة يف  املجتمعية، 

اإلسكانية  األنشطة  وجمالس  واجلمعيات،  واالحتادات،  السياسية، 
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واملدرسية. وقد تبني أن 4% فقط من الشباب انتسبوا عىل ما يبدو إىل 

ترفيهية،  أنشطة  يف  يشاركون  الشباب  ومعظم  اجلامعات.  هذه  من  أي 

حيث يشارك 67% منهم يف مراكز شباب وأندية رياضية.  ومتيل مراكز 

الشباب إىل الرتكيز عىل األنشطة الرياضية )وتبدو مهتمة بالذكور( يف 

االجتامعية  للعالقات  الفرصة  إتاحة  الرياضية عىل  النوادي  تركز  حني 

يف  يرتكز  اإلناث  وجود  فإن  هلذا  اإلناث.  اشرتاك  معدل  فيها  ويزيد 

بنفس  الشبان  ينخرط  بينام  الشباب،  مراكز  يف  عنه  الرياضية  األندية 

النسبة يف أنشطة النوادي الرياضية ومراكز الشباب.   

وقد شكلت عضوية األحزاب السياسية 2,2% فقط من أنشطة مشاركة 

الشباب املجتمعية يف مرص.  ويشكل املشاركون يف األحزاب السياسية 

الفئة  العمرية )18 ـ 29 سنة(.   0,12% فقط من إمجايل الشباب يف 

وتظهر البيانات حول سلوك الشباب عند التصويت يف االنتخابات قدرا 

عاليا من الالمباالة وعدم الوالء السيايس،  ذلك أن 84% من الشباب 

يف  التصويت  يف  حقه  ميارس  مل  االنتخايب  بصوته  اإلدالء  له  الذي حيق 

آخر انتخابات أجريت، ومل يدل بصوته سوى 21% فقط من الشبان، 

و11% من الشابات.  وفيام يتعلق بالسامت االجتامعية ـ االقتصادية فإن 

من  واألعىل  الوسطى  الرثوة  رشحيتي  إىل  منتمون  بأصواهتم  أدلوا  من 

الوسطي، بينام كان األشد فقرا هم األقل إقبااًل عىل اإلدالء بأصواهتم.        

قضاء الوقت والمشاركة 
فى المجال العام

قضاء  كيفية  حول  معلومات  مرص  يف  والشباب  النشء  مسح  تضمن 

الشباب ألوقاته. ومن املثري لالهتامم أن نرى دور النوع والعمر يف حتديد 

كيفية قضاء الشباب ألوقاته.  تفيد البيانات بأن أعامل املنزل هي العبء 

األكرب عىل إناث الفئتني العمريتني )18 ـ 21 سنة( و )22 ـ 29 سنة(، 

وأن الفئة األكرب سنًا تتحمل القدر األكرب من هذه األعامل، حيث إن 

يف  يوميا  ساعات  ثالث  متوسطه  ما  يقضني  الفئة  هذه  أفراد  من   %55

أعامل املنزل، مقارنة بثالثني دقيقة يقضيها الذكور الذين يف نفس الفئة  

العمرية.13 أما رعاية كبار السن واألطفال فنشاط آخر تتواله اإلناث 

الوقت الذي يقضيه  النشاط ضعف  أداء هذا  عمومًا، حيث يقضني يف 

الذكور يف املتوسط. 

فهم  الفراغ،  أوقات  من  األكرب  بالنصيب  الشباب  من  الذكور  يتمتع 

يقضون يف املتوسط ضعف الوقت الذي تقضيه اإلناث يف نفس الفئة، 

مقارنة  )ساعتان  الرياضية  األلعاب  ممارسة  أو  األصدقاء،  مقابلة  يف 

بساعة واحدة يف املتوسط(.  وال ميارس الرياضة إال 36% من الشباب 

ناحية  ومن  األنشطة.  من  النوع  هلذا  واحدة  ساعة  خيصصون  الذين 

الشباب  به  يستمتع  الذي  النشاط  التليفزيون  مشاهدة  تعترب  أخرى، 

بدرجة متساوية بغض النظر عن العمر أو النوع.  يقيض الشباب 120 

دقيقة يف املتوسط يوميا يف مشاهدة التليفزيون. وأيضًا مييل الشباب من 

األصدقاء  مع  احلديث  إىل  العمر،  عن  النظر  بغض  واإلناث،  الذكور 

عرب التليفون، بداًل من اخلروج معهم، حيث يتحدثون هاتفيًا ملدة مخس 

األنشطة  أداء  يف  الشباب  ويتساوى  املتوسط.  يف  يوميًا  دقيقة  عرشة 

الدينية، التي تستغرق ما متوسطه أربعني دقيقة يوميا، بغض النظر عن 

نسبيًا،  منخفضًا  اإلنرتنت  استخدام  ويعترب  العمرية.  الفئة  أو  النوع 

اإلناث.  من   %5 و  الشباب،  من  الذكور  من   %15 يستخدمه  حيث 

ويقيض الذكور حوايل ساعتني يف املتوسط يوميا، واإلناث ساعة ونصف 

الساعة يوميًا يف تصفح مواقع اإلنرتنت.         

الخالصة 
تعتمد هتيئة الشباب للمستقبل، وانتقاهلم الناجح إىل مرحلة الرشد عىل 

عدد من األمور التي أبرزها التحليل هبذا الفصل. فأوال، حيدد الوضع 

االنتقال  رئيسية، مدى نجاح  بصفة  االقتصادي لألرسة،  ـ  االجتامعي 

إىل مرحلة الرشد. فالشباب املنتمي إىل أرس فقرية يواجه ببيئة حمبطة 

حمدودية  إن  كام  وعمله،  تعليمه،  واحتامالت  صحته،  عىل  سلبًا  تؤثر 

تتسبب  والتعليم،  العمل،  سوق  يف   الشباب  هلذا  املتاحة  اإلمكانات  

يف استدامة حالة الفقر التي تتواصل عرب األجيال. كام إن حمل اإلقامة 

حمدد رئييس آخر، حيث إن املستويات الصحية والتعليمية وسوق العمل 

يف البيئات الريفية ليست يف صالح قاطنيها. وميثل النوع حمددًا رئيسًيا 

آخر، حيث إن اإلناث من الشباب أقل حًظا يف جمايل التعليم والعمل.        

عموًما  الشباب  متتع  رغم  أنه  التحليل  يظهر  بالصحة،  خيتص  وفيام 

بالصحة، ما زالت هناك عوامل خطورة. وتعترب البدانة أحد أهم هذه 

عموًما  الشباب  نجد  الوزن،  وزيادة  البدانة  تفيش  فرغم  العوامل، 

التحليل  يظهر  كام  السيئة.   ويبدو غري مدرك آلثاره  راض عن وزنه، 

انتشار اإلعاقات بني الفقراء بصفة أساسية، مما يشري إىل حمدودية تأثري 

عىل  الضوء  النتائج  تسلط  كام  الفئة.  هلذه  املتاحة  الصحية  اخلدمات 

اختالف احلالة الصحية حسب النوع، حيث يعاين الذكور من الشباب 

املخدرة  واملواد  الكحول،  وإدمان  التدخني،  مثل  سيئة  عادات  من 

أن  حني  ويف  اخلتان.  لعادة  التعرض  من  يعانني  اإلناث  بينام  األخرى، 

البيانات تظهر تراجعًا يف انتشار هذه العادة عند مقارنة اإلناث األصغر 

سنا بالفئات السابقة هلا زمنيًا، فإن احلاجة مستمرة إىل مزيد من اجلهود  

الفتيات  ثلثا  منها  تعاين  زالت  ما  التي  الضارة  املامرسة  هذه  ملحاربة 

الاليت بني العارشة والرابعة عرشة من أعامرهن.    
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إن الفرص املتاحة للشباب يف مرص تتباين كثريًا حسب النوع. فالنوع 

النسبة  العمل. فاإلناث يشكلن  أو  التعليم  حيدد بصفة أساسية فرص 

األكرب بني غري امللتحقني بالنظام التعليمي أو املترسبني من التعليم يف 

أكرث  اإلناث  تكون  العمل،  سوق  يف  للمشاركة  وبالنسبة  مبكر.  وقت 

الفئات خارج قوة العمل، أو تعرضًا للبطالة.      

الزواج  يف  تتمثل  تقليدية  ممارسات  من  فكاكا  يستطيع  ال  والشباب 

التقاليد  هذه  األقارب.  وزواج  املمتدة،  األرس  معيشة  ونظام  املبكر، 

فقًرا.   األشد  األرس  وبني  أساسًا  الريفية  البيئات  يف  مستمرة  تزال  ال 

والزواج املبكر يرتبط بصفة خاصة بتأخر االنتقال الناجح إىل مرحلة 

الرشد، كام يرتبط أيضا إىل حد كبري مبحدودية فرص التعليم ومشاركة 

اإلناث يف سوق العمل.    

أن  منها:  للقلق  مثرية  أمور  تكشفت  املجتمعية،  باملشاركة  يتعلق  وفيام 

الشباب يبدو إىل حد كبري غري مرتبط مبجتمعه أو مشارك يف أنشطته. 

العملية  يف  أو  جمتمعاته،  يف  بنشاط  يشارك  الذي  الشباب  فنسبة 

السياسية، أو حتى ميارس حقه االنتخايب حمدودة إىل حد يثري القلق.  

وقته  معظم  يقيض  للوقت،  قضائه  حول  البيانات  تفيد  كام  والشباب، 

كبريًا  دورا  التليفزيون  يلعب  بينام  أقرانه،  صحبة  يف  أو  العمل،  يف  إما 

يف قضائه ألوقات فراغه. أما اإلناث فيقضني ساعات أطول ـ إىل حد 

كبري ـ  يف تأدية األعامل املنزلية، ورعاية األطفال، مقارنة بالذكور، وهذا 

يعكس حمدودية مشاركتهن يف سوق العمل. 
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يؤثر التعليم تأثرًيا حاسًما عىل مجيع مراحل دورة حياة الشباب، كام تدل الشواهد عىل أن 

عىل  أساًسا  ينصّب  الفصل  هذا  فإن  حال،  أي  وعىل  املراحل.  هذه  كافة  يف  تراكمًيا  أثًرا  له 

التعليم الثانوي والتعليم العايل، ألهنام يؤثران عىل فئات الشباب يف مرص والباحثني عن 

الوظائف، وسوف يناقش هذا الفصل أيًضا أوجه القصور يف نظام التعليم القائم، ونطرح ما 

تقتضيه الرضورة من تطوير التعليم العايل وتعليم الكبار يف إطار منظومة عالية املستوى 

خّترج شباًبا فاعاًل ميثل قيمة مضافة، شباًبا كفًئا ومبدًعا، ينخرط ىف جمتمعه متاًما، ويندمج ىف 

االقتصاد العاملي.

الفصل الرابع

التعليم في القرن الحادي والعشرين
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إطار 4-1: إصالح التعليم ىف مرص

       
يعترب نظام التعليم ىف املرحلة السابقة عىل اجلامعة، ىف مرص، هو األكرب من نوعه، فهو يضم أكرث من 43.000 مدرسة، 1.6 مليون من العاملني )مدرسون، 
ومديرون، وغريهم(، وما يزيد عىل 16 مليون طالب، ويعترب واحًدا من أهم اخلدمات االجتامعية التى توجه فيها مرص استثامرات ضخمة من أجل رفع 
املستوى التعليمى للسكان بطريقة جوهرية، من األساس املتدىن الذى كان سائًدا ىف السبعينيات. والتعليم حق تكفله الدولة، وهو إجبارى ىف املرحلة 

االبتدائية األساسية، وتعمل الدولة اآلن عىل مد فرتة التعليم اإلجبارى إىل مراحل أخرى.
       

ولقد زاد معدل االلتحاق بالتعليم املبكر لألطفال ورعايتهم إىل 24.4% ىف عام 2008/2007، حيث بلغ إمجاىل األطفال امللتحقني 835.297 طفاًل. 
ونالحظ أن مرشوع النهوض بالتعليم املبكر لألطفال – بالتعاون مع البنك الدوىل، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، وبرنامج الغذاء العاملى- قد أرىس 
مبادرة مهمة من أجل حتسني جودة املرشوع وإمكانياته املؤسسية. ويستهدف املرشوع زيادة العدد اإلمجاىل لألطفال امللتحقني بالتعليم املبكر ىف سن 
الرابعة أو اخلامسة، بحلول عام 2012، عن طريق توفري حواىل 2000 فصل دراىس، مع إيالء األولوية للمناطق النائية. ونالحظ أيًضا أن معدالت القيد 

اإلمجاىل العام، ىف التعليم األساىس، مبا ىف ذلك املدارس احلكومية واخلاصة واألزهرية، ىف املرحلتني االبتدائية واإلعدادية، قد فاقت %100.

املحاور األساسية لإلصالح

الركيزة األساسية لنجاح إصالح التعليم، تتمثل ىف االنتقال من الوصول الفعال إىل التعليم، إىل التعليم اجليد للجميع. وتوخًيا هلذه الغاية، تم تصميم معايري 
االعتامد، بناء عىل املعايري املرصية جلودة التعليم، وتم وضع كادر جديد للمدرسني ىف عام 2007، أعقبة إنشاء األكادميية املهنية للمعلمني. ومبوجب قانون 

صدر عام 2006، تم إنشاء "اهليئة القومية لضامن جودة واعتامد التعليم" لتقييم العملية التعليمية، والقدرة املؤسسية للمدارس من أجل االعتامد.

ومنذ إطالق عملية اإلصالح ىف عام 2006، فإن إصالح املدارس يكمن ىف صلب اإلصالح الشامل لعملية التعليم ىف مرص، وينصّب هذا اإلصالح عىل جماالت 
مهمة للجودة املتكاملة، ويضع املدارس ىف دائرة التحسني املستمر، مبا ىف ذلك عملية التقييم الذاىت، وتطوير خطة حتسني املدارس. ومن املتوقع أن تتمتع 
املدارس بقدر كبري من االستقالل الذاىت، وسوف يتم مساءلتها عن أعامهلا ونتائجها. ومن األمور التى صارت مطلوبة: تقييم شامل للنظام التعليمى، فضاًل 
عن عملية املراقبة واملتابعة. وىف هذا السياق، قامت وزارة الرتبية والتعليم، بالتعاون مع بعض الرشكاء الدوليني، بتطوير بعض االختبارات القياسية التى 
متثل منطلقات للتقدم ىف التعليم مثل: "برنامج تقديم املشورة للطالب فيام يتعلق بالعمل")*CAPS(، و"اختيارت وفرص الطالب من أجل تعليم إجياىب" 
)*SCOPE( و"دراسة أساسية عن املنطقة")*MAP(وقد حظى املدرسون، ومهنة التدريس، باهتامم كبري أثناء فرتة مراجعة إصالح التعليم )2003- 
2008( من خالل خمتلف القوانني، والقرارات وآليات احلوافز. وكانت وزارة الرتبية والتعليم توىل اهتامًما كبريًا للتدريب وبناء القدرات لعنارص التغيري 
األهم ـ "املدرسون". وقد أسفر ذلك عن تدريب جمموعة من املتدربني بلغ عددهم اإلمجاىل 1.832.568 حتى تارخيه، ىف خمتلف مستويات التعليم وجماالته.

        
ومببادرة من سيدة مرص األوىل: السيدة سوزان مبارك، بدأ مرشوع املائة مدرسة، الذى يبدأ بتطوير 100 مدرسة حكومية ىف األحياء منخفضة الدخل ىف 
القاهرة. وتم تدبري األموال الالزمة هلذه املرحلة عن طريق منح قدمتها مؤسسات املشاركة املجتمعية والقطاع اخلاص، وقد تم إعادة تأهيل 124مدرسة 
ُطرحت ثالث مراحل أخرى  املرحلة،  تلك  نجاح  وبعد  املختلفة،  التعليم  مراحل  تتوزع عىل  بنهاية عام 2008،  القاهرة  لالعتامد ىف حمافظة  وإعدادها 
لإلصالح عن الفرتة من 2008-2010، شملت 208 مدارس إضافية ختدم أكرث من 300,000 طالب. وجترى خطط التوسع عىل قدم وساق، بحيث 
الالمركزية، وتؤدى دورها بشكل  بتطبيق  تقوم اآلن  التى  الرتبية والتعليم ىف صدارة اجلهات  تشمل حمافظتني إضافيتني )اجليزة واألقرص(. وتربز وزارة 
مشرتك مع األطراف املعنية ذات الصلة من أجل تفعيل برنامج الالمركزية، وإرساء الركائز األساسية للتحول التدرجيى إىل نظام المركزى للتعليم، وهو أمر 
بات مطلوًبا. وتقوم وزارة الرتبية والتعليم بخطوات رائدة ىف جمال الالمركزية ىف ثالث حمافظات، هى: الفيوم، واإلسامعيلية، واألقرص، كام ترشع اآلن ىف 
إجراء عملية حتول واسعة ىف أساليب التدريس، ترمى إىل االنتقال من النهج التقليدى القائم عىل االستظهار واحلفظ، مع االهتامم الشديد باملضمون، إىل 

هنج يرتكز عىل التعليم املستند عىل املتعلم، والتعلم الفعال، والتقييم الشامل.     
          

علم  لوضع  املطلوب  الفىن  والدعم  األساسية  البنية  واحلفاظ عىل  وتطوير،  إجياد،  هو  العام  اهلدف  فإن  واملعلومات،  االتصاالت  بتكنولوجيا  يتعلق  وفيام 
التدريس احلديث موضع التنفيذ واستمراره، وإدارة التعليم والتخطيط الفعال ، مع وضع األهداف نصب األعني مثل: حتديث وتدعيم البنية األساسية 
للمدارس، وربط 25.800  التعليمية، وتقديم 301.131 أجهزة كمبيوتر  العملية  املعلومات ىف  إدارة نظم  للتكنولوجيا ىف مجيع املدارس، وتنشيط دور 
مدرسة بشبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(، وزيادة عدد مدارس "مبادرة التعليم املرصية" إىل 2000 مدرسة إعدادية، وزيادة عدد املدارس الذكية إىل 
173 مدرسة، وزيادة عدد املدرسني املتدربني عىل نظام الشهادة الدولية للعمل عىل الكمبيوتر ICDL إىل 240.000 مدرس، والقامئني بالتدريس عىل 

هذا النظام إىل 44.000 مدرس، واملدرسني املتدربني عىل برنامج التعلم من أجل املستقبل إىل 266.000 مدرس.



45} {

مرص تقرير التنمية البرشية 2010

التعليم ىف  التى حتققت ىف إصالح منظومة  البارزة  املعامل  ومثة عدد من 

مرص، ففى التعليم العاىل، تم فتح الباب أمام تواجد القطاع اخلاص، 

باجلامعات  اخلاصة  الربامج  بعض  تكاليف  ىف  املشاركة  نظام  وتطبيق 

العاملني  أداء  عىل  يرتكز  الذى  األجور  بنظام  واألخذ  احلكومية، 

املقرتح  اجلديد  القانون  وهناك مرشوع  احلكومية،  اجلامعات  اجلدد ىف 

التعليم  جمال  ىف  الربح  إىل  هادفة  غري  مؤسسات  بإنشاء  يسمح  الذى 

من  االستفادة  فضاًل عن  تلك االصالحات1،  بعض  ميثل  العاىل، وهذا 

املدرسني  وتدريب  الطالب،  لتعليم  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

التكنولوجيا استخداًما فعااًل، واكتساب املهارات  من أجل استخدام 

عىل  تقوم  تعليمية  بيئة  ىف  فعال  بشكل  للعمل  املطلوبة  التكنولوجية 

ىف  متاًما  مندجمة  أصبحت  التى  للتكنولوجيا،  الواسع  االستخدام 

السياسات التعليمية لوزارة الرتبية والتعليم2.

 

وعىل الرغم من ذلك، كان هناك تدهور ملحوظ ىف جودة التعليم العاىل 

خالل العقود الثالثة األخرية، جتىّل ىف عدم املواءمة بني احتياجات سوق 

العمل، والزيادة املضطردة باستمرار ىف عرض اخلرجيني )انظر الفصل 

احلادى عرش(. ويف الواقع، جتىّل هذا أيضا يف التدريب الفىن واملهىن ملن 

يستكملوا التعليم العام )أنظر الفصل الثاىن عرش(، ولقد أدى ازدحام 

من  املحدود  والعدد  املتاحة،  التسهيالت  بالطالب، وضعف  اجلامعات 

أعضاء هيئة التدريس ـ املثقلني بأعباء العمل ـ إىل تدهور التعليم3. ثم 

إن برامج الفرصة الثانية بالنسبة للمترسبني من املدارس مل تتواكب مع 

احتياجات السوق، كام أهنا مل تنجح ىف الوصول إىل الشباب املحروم.

 

ولىك نفى مبا هو مطلوًبا، فإنه ال بد من تعديل منظومة التعليم بجميع 

التنمية االقتصادية ىف مرص، وتلك  عنارصها بحيث تتناسب مع توجه 

التنمية عبارة عن مزيج من الصناعة، واقتصاد اخلدمات، وهذا األخرية 

تأخذ الدور القيادى األبرز. ومع ذلك، فإنه من اخلطأ الفادح، الرتكيز 

فقط عىل األبعاد االقتصادية للتعليم، فالتعليم وسيلة مهمة لعالج العلل 

واألمراض التى تؤثر عىل املجتمع املرصى املعارص. إن عملية اجلمع 

مبثابة  التعليم  يكون  أن  تتطلب  واالجتامعى،  االقتصادى  البعدين  بني 

والتنافسية.  االجتامعى،  والتمكني  واالندماج،  لالحتواء  شاملة  أداة 

وتعىن أداة االحتواء أن يكون احلصول عىل التعليم، فضاًل عن جودته، 

عىل مستوى اإلدراك باحتياجات الشباب، والسيام الشباب الضعيف، 

فيعىن  التعليم،  طريق  عن  الشباب  متكني  أما  الفقرية.  األرس  وشباب 

املجتمع  بغية حتويل  املواطنة،  وبناء  القيم،  يتوخى غرس  أن  أنه جيب 

للتنافسية، فإنه جيب  التعليم مبثابة أداة  بطريقة دميقراطية. ولىك يكون 

أن يتوخى تسليح الشباب مبجموعة من املعارف واملهارات املطلوبة من 

أجل املنافسة ىف اقتصاد عاملى حتركه قاطرة املعرفة.

التعليم: هل هو أداة لالحتواء؟
املرحلة  ىف  أى  الدراسة،  سن  ىف  مرص  سكان  من   %22 يناهز  ما  إن 

العمرية ما بني )6 - 17 سنة(، بينام نجد أن 10.5% ىف الفئة العمرية 

ويشكل  العاىل4.  التعليم  ىف  بالكامل  ثلثهم  سنة(،   22  -  18( من 

من  الرغم  وعىل  التعليم.  منظومة  عىل  هائلة  ضغوًطا  العمرى  الرتكيب 

اخلطوات امللموسة التى قطعتها الدولة لتحقيق التغطية الكاملة للتعليم 

األسايس، فإن القضايا املتعلقة بعدم التكافؤ ىف احلصول عىل التعليم، 

وجودة التعليم، تظل قضايا أساسية )أنظر إطار 4-1(. وقد أوضحت 

األبحاث مراًرا وتكراًرا أن نظام التعليم ىف مرص ينطوى عىل مستويات 

التعليمى  األداء  مستوى  وأن  املدرىس،  التعليم  ىف  اجلودة  من  خمتلفة 

للفقراء ضعيف باستمرار، فمعدالت االلتحاق بالتعليم بينهم منخفضة، 

وهو  الكبار،  بتعليم  يلتحقون  أو  مبكرة،  مرحلة  ىف  املدارس  ويرتكون 

تعليم من الدرجة الثانية، مما ينعكس عىل سوق العمل. وبينام نجد أن 

يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية  مرص قد أحرزت خطوات كبرية فيام 

من ناحية هدف  تعميم االلتحاق بالتعليم العام األساىس، فإننا نجد أن 

27% من الشباب فيام بني )18 - 29سنة( ال يكملون تعليمهم األساىس 

تعليمهم األساىس، 10% مل  قبل استكامل  املدارس  )17% ترسبوا من 

للجميع، وتعظيم  تعليمى جيد  الفعال إىل نظام  الوصول  املستدام والفعال، واالستمرار ىف عملية  التعليمى  املستقبلية توسيع اإلصالح  وتتضمن اخلطط 
الوصول إىل التعليم والرعاية املبكرة لألطفال، وتنفيذ برنامج تعميم التعليم األساىس العام ذى التسع سنوات، واملواءمة بني التعليم الفىن والثانوى العام، 
والتوسع ىف أعداد القادرين عىل القراءة والكتابة – باعتبار ذلك اخلطوة األوىل نحو التعليم مدى احلياة، والتوسع ىف النظم املختلفة لتوصيل التعليم، 

وإرساء قواعد الالمركزية الفعالة، واملساءلة، واألخذ بنظام تداول القيادة، وبناء القدرات، واالستمرار ىف تطوير مهنة التعليم.

املصدر: حسن اِلبلوى: وزارة الرتبية والتعليم ىف مرص، 2010.

CAPS: Career Advising Program For Student

SCOPE: Student Choices And Opportunities For Positive Education

 MAP: Major Area Paper
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يلتحقوا أصاًل باملدارس(. ووفًقا ملسح النشء والشباب ىف مرص2010،  

فئات  ثالث  بني  يتوزعون  فقًرا،  األشد  األرس  من  جاءوا  الذين  فإن 

رئيسية: الذين مل يلتحقوا باملدارس أصاًل )29%(، والذين ترسبوا من 

استكملوا  والذين   ،)%24( األساىس  تعليمهم  استكامل  قبل  املدارس 

تعليمهم الثانوى الفىن )%29(.

ويعترب الوضع االقتصادى–االجتامعى، واحلالة األرسية مها العنرصان 

الرئيسيان للتنبئو باإلنجاز التعليمى ىف مرص، فاألطفال الذين ينتمون 

من  الرثوة  من  العليا  أو  الوسطى  الفئات  ىف  تقع  التى  األرس  إىل 

وأن  العامة  الشهادات  امتحانات  أفضل ىف  أداؤهم  يكون  أن  األرجح 

يلتحقوا مبنظومة التعليم العاىل، أما الذين يأتون من أرس فقرية، فإهنم 

يشكلون 5.3% من املتفوقني5 ىف مرحلة التعليم االبتداىئ، 3% ىف املرحلة 

أن  يعىن  مبا  العام،  الثانوى  التعليم  مرحلة  ىف  فقط   %0.5 اإلعدادية، 

حضور التالميذ الذين ينتمون إىل األرس الفقرية يكون ىف أعىل معدالته 

الفقر،  ضغط  حتت  ترزح  التى  األرس  وضع  إن  االبتدائية.  املرحلة  ىف 

الطالب  يدفع  أن  إىل  يؤدى  التعليمية،  التسهيالت  ضعف  من  وتعاىن 

انخفاض  إىل  ويؤدى  التعليمى،  النظام  ىف  تقدمهم  مع  ذلك  رضيبة 

مستويات إنجازاهتم.

كام أن االقامة ىف الريف/احلرض تعترب عنرًصا آخر للتنبؤ بالتفوق املدرىس، 

فاملتفوقون ىف الدراسة يأتون ىف الغالب من املناطق احلرضية، ويزيد أثر 

اإلقامة ىف املناطق الريفية مع تقدم الطالب ىف املراحل التعليمية، ذلك 

أن وجود الطالب الريفيني ضعيف بني الطالب املتفوقني ىف امتحان شهادة 

الثانوية العامة، وأن أعىل تواجد هلم ىف مرحلة التعليم اإلبتداىئ6. ونجد، 

ىف الواقع، أن املناطق الريفية هبا نسبة مذهلة تبلغ 80% من أولئك الذين 

مل يلتحقوا أصاًل باملدارس. ويتضح البعد النوعى، بصفة خاصة، ىف هذه 

الفئة، حيث تشكل اإلناث نسبة 82% من اولئك الذين مل يلتحقوا أصاًل 

اختالًفا  فيختلف  املدارس  من  للترسب  بالنسبة  الوضع  أما  باملدارس7، 

الريفية  املناطق  يكون ىف  املدارس  من  الترسب  معظم  أن  طفيًفا. ونجد 

)65%(، شأنه شأن عدم االلتحاق باملدارس أصاًل، ومع ذلك، فإن الُبعد 

الذين  أولئك  بني  من  املدارس،  من  املترسبني  بني  وضوًحا  أقل  النوعى 

من  فقط   %52 نسبة  اإلناث  تشكل  حيث  باملدارس،  أصاًل  يلتحقوا  مل 

املترسبني. ومن حيث احلالة االقتصادية- االجتامعية نجد أن الترسب من 

املدارس موزع توزيًعا يكاد يكون متساوًيا، عىل خالف عدم االلتحاق 

باملدارس أصاًل. وعىل ذلك، نجد أن حاالت الترسب ىف أدىن رشحيتني 
للرثوة، متثل 55% من احلاالت.8

 

يأتون من مدارس  املتفوقني  املدارس، نجد أن غالبية  ومن حيث نوع 

احتامالت  وتتزايد  الثانوية(،  املرحلة  إمتام  امتحان  ىف   %90( حكومية 

ىف  أو  خاصة  مدرسة  ىف  الطالب  يكون  عندما  طردية  زيادة  التفوق 

مدرسة حكومية جتريبية. ونجد أن أكرث من 50% من طالب املدارس 

احلكومية التجريبية من املتفوقني، مقارنة بـ 9% من املدارس احلكومية 

من  منهم   %35 أن  نجد  اخلاصة،  املدارس  طالب  بني  ومن  العادية. 

املتفوقني، وجتدر مالحظة أن نوع املدرسة دليل عىل الوضع االقتصادى-

احلكومية  التجريبية  واملدارس  اخلاصة  املدارس  إن  االجتامعى، حيث 

تفرض رسوًما عالية مقارنة باملدارس احلكومية العادية.

مراحل  ىف  ارتقينا  كلام  الفقرية  األرس  من  التالميذ  وجود  ويتضاءل 

بالنجاح ىف  ينبئ  قوى  املراحل مؤرش  إحدى  النجاح ىف  التعليم، ألن 

املراحل الالحقة، ونجد أن 4.3% فقط من طالب التعليم العاىل يأتون 

من  يأتون  اجلامعة  معظم طالب  أن  كام  الدخل،  منخفضة  الفئات  من 

فئتى الرشحية الرابعة، )27,1%( واخلامسة )46,5%( األكرث ثراًء. أما 

الفقراء فهم أكرث متثياًل ىف املعاهد التعليمية نظام السنتني، حيث ميثلون 

نسبة 11% من جمتمع الطالب، مع ارتفاع نسبة متثيل الطالب الريفيني. 

يأتون من  أن %52  تعليمهم اجلامعى، نجد  الذين استكملوا  بني  ومن 

الفئة األكرث ثراًء، ومعظمهم من املناطق احلرضية، مما يوضح االرتباط 

للطالب.  االقتصادية-االجتامعية  واخللفية  املدرىس  التفوق  بني  القوى 

املناطق  طالب  أن  نجد  واحلرض،  الريف  بني  التوزيع  حيث  ومن 

استكملوا  الذين  أولئك  بني  من   %63 من  أكرث  يشكلون  احلرضية 

استكملوا  الذين  أولئك  بني  من   %50 الشباب،  من  اجلامعى  تعليمهم 

تعليمهم ىف املعاهد التعليمية نظام السنتني9.

التى  الرئيسية  املبادئ  أحد  العاىل  التعليم  إىل  الباب  فتح  كان  وإذا 

توجه عملية التوسع ىف اجلامعات احلكومية ىف فرتة ما بعد قيام الثورة، 

من  التعليم  جودة  من  قللت  قد  املجاىن  احلكومى  التعليم  سياسة  فإن 

تضم  )التى  الديىن  للتعليم  األزهر  جامعة  وباستبعاد  عديدة.  نواحى 

18% من إمجاىل الطالب اجلامعيني املقيدين(، نجد إن العدد اإلمجاىل 

وبلغ  حكومية،  جامعة   17 بلغ   ،2008 عام  ىف  املرصية  للجامعات 

إمجاىل عدد الطالب املقيدين هبا 1.43 مليون طالب، ىف العام الدراىس 

خلرجيى  الكبرية  األعداد  كانت  وإذا   .)1-4 )جدول   2009/2008

فإن  للتنمية،  إجيابًيا  مؤرًشا  تكون  أن  ميكن  اجلامعة  ىف  العاىل  التعليم 

مشكلة دخول سوق العمل، قد أدت إىل تفاقم البطالة )أنظر فصل 11 

ملزيد من التفاصيل(، ومل يصادف التعليم املدرىس االبتداىئ والثانوى، 

الفصول،  ىف  الطالب  تكدس  أن  ذلك  أيضًا،  اجلودة  حيث  من  نجاًحا 

وعدم توفر املعلمني املؤهلني )أنظر جدول 4-2( قد أّثر ىف إمكانية نقل 

خربات التعليم اجليد إىل الطالب.
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طبيعة  ذات  العاىل  التعليم  جودة  ىف  تؤثر  التى  العوامل  من  كثريًا  إن 

إحدى  العاىل  التعليم  عىل  العام  اإلنفاق  كفاءة  عدم  ويعترب  مالية. 

العاىل  التعليم  ميزانية  من   %78 إن  نجد  حيث  الرئيسية،  املشكالت 

للنفقات  خمصصة  فقط   %22 اجلارية،  للنفقات  خمصصة  مرص  ىف 

الرأساملية )مثل: الصيانة، والنهوض بالبنية األساسية ملواجهة األعداد 

الثانوى(. كام  التعليم  بعد  ما  املقيدين ىف مرحلة  الطالب  املتزايدة من 

أن 75% عىل األقل من النفقات اجلارية ختصص للمرتبات واألجور، 

بل إن الصورة تصبح أكرث قتامة عندما نأخذ ىف االعتبار أن 50% من 

من  اآلخر  والنصف  إداريون،  املرصية،  اجلامعات  ىف  العاملني  إمجاىل 

بني اجلنسني ىف  الفجوة  أن  نجد  الناحية اإلجيابية،  األكادمييني10. ومن 

ت، حيث إن اإلناث يشكلن 56% من  مؤسسات التعليم العاىل قد ُسَدّ

أولئك الذين استكملوا التعليم اجلامعى، كام أهنن يشكلن أيًضا %53.8 

السنتني،  نظام  العليا  املعاهد  ىف  تعليمهم  استكملوا  الذين  أولئك  من 

التى متنحهم شهادات الدبلوم11.

التعليم كأداة بالغة األهمية من أجل 
التنافسية فى االقتصاد العالمى

يعتمد النجاح االقتصادى بشكل متزايد عىل االستغالل الفعال لألصول 

غري امللموسة مثل: املعرفة، واملهارات، والقدرات اإلبداعية، باعتبارها 

مورًدا أساسًيا للمزايا التنافسية. والتعليم هو األساس املتني للتنافسية، 

ولقد حتولت معظم الدول املتقدمة بالفعل إىل اقتصاد اخلدمات مع ما 

التصنيع، وزيادهتا ىف خدمات  الوظائف ىف  قلة عدد  ينطوى عليه من 

جانب  ىف  التغيريات  مع  بالتوازي  االجتاه  هذا  حترك  ولقد  املعلومات. 

ونظام  العاىل،  التعليم  عىل  املتزايد  الرتكيز  ىف  انعكست  التى  العرض، 

التعليم الذى حيركة الطلب، الذى يستجيب ملا يتطلبه االقتصاد اجلديد 

من املهارات.

 

لدهيا  النامية  الدول  أن  إىل  تشري  اجلديدة  النمو  نظريات  كانت  وإذا 

إطار 4-2: سياسات القبول ىف التعليم العاىل

يستند النظام احلاىل للقبول باجلامعات إىل الدرجات التى حيصل عليها الطالب ىف نفس العام الذى جترى فية امتحانات شهادة الثانوية العامة عىل 
مستوى اجلمهورية. وهبذا يتحدد مستقبل الطالب وفقا هلذة الفرصة الواحدة التى يطلق عليها اخلرباء High stake exam، وهلذا توجه العملية التعليمية 
كلها، واملناهج جتاه االمتحان الواحد، وختتزل العملية التعليمية بأكملها ىف جمرد عمليات حفظ وتلقني للمواد الدراسية التى ترتكز عليها االمتحانات 
النهائية. ويعترب هذا النظام من أحد األسباب الرئيسية لظاهرة الدروس اخلصوصية. ومن أجل معاجلة سلبيات النظام احلاىل ُعقد ىف مايو 2008 مؤمتر 

قومى لتطوير التعليم الثانوى وسياسات القبول بالتعليم العاىل، حتت رعاية السيد رئيس اجلمهورية.

وصدر عن هذا املؤمتر جمموعة توصيات مهمة لإلصالح من أمهها أن يتم قبول الطالب احلاصلني عىل شهادة إمتام التعليم الثانوى بالتعليم العاىل من خالل 
اختبار قدرات قطاعى جتريه وزارة التعليم العاىل من خالل مراكز تقويم متخصصة، وأن يكون للطالب احلق ىف التقدم إىل اختبار القدرات القطاعية 
أكرث من مرة خالل مدة مخس سنوات وهذة قضية مهمة يتعني طرحها للحوار القومى. وهناك أصوات من بعض اجلهات ىف مرص تطالب أن يكون هناك ما 
يسمى باملجموع االعتبارى الذى يتكون من نسبة مئوية من جمموع اختبارات القدرات القطاعية بالتعليم العاملي باإلضافة إىل نسبة  من جمموع امتحان 
 ،coupling system شهادة الثانوية العامة . وهذا املقرتح األخري يعد مقرتحا خطريا ألنه يعيد ارتباط الثانوية العامة بالقبول باجلامعات ويطلق عليه

بينام يتجه العامل إىل فك االرتباط decoupling  بني التعليم الثانوى واجلامعات.

إن دراسة االجتاهات العاملية احلالية ىف نظم القبول باجلامعات تبني أن معظم دول العامل جتعل سياسة القبول إما معتمدة عىل االمتحانات الثانوية النهائية، 
والتى تُسمى exit exam، كام ىف تونس، وانجلرتا، وماليزيا، أوعىل اختبار قدرات فقط للقبول ىف اجلامعات ، ويطلق عليه  entrance exam  كام ىف 
معظم الواليات األمريكية، وتركيا، وغريها إن التشدد ىف امتحانات إمتام الدراسة الثانوية exit exam يشكل غالبا عنق الزجاجة ىف النظام التعليمى، 
وتسبب ىف منو ظاهرة الدروس اخلصوصية، وهلذا تعمل الدول التى تطبق هذا النظام عىل األخذ ىف االعتبار أداء الطالب كجزء من شهادة إمتام مرحلة 
الدراسة الثانوية كام هو احلال بالنسبة المتحانات GCSE بانجلرتا .ومع هذا فإن هذا النوع من االمتحانات التى جترى عىل املستوى القومى حيقق هلذة 

.PISA الدول مراكز متقدمة ىف االختبارات العاملية مثل

 scholastic للقدرات يطلق عليها  مقننة  اختبارات  يعتمد عىل  ، ولكنة  الثانوية  الشهادة  امتحان قومى إلمتام  يعتمد عىل  فإنه ال  النظام االمريىك  أما 
aptitude test )SAT(  أو كام ىف بعض الواليات اختبار American College Test . وهذا النظام األخري من شأنه أن يقلل التوتر ىف مراحل التعليم 
قبل اجلامعى وجيعل العملية التعليمية مهتمة بأداء املتعلم واهتامماته ويفتح الباب أمام االهتامم مبهارات احلياة، والتفكري الناقد واإلبداعى، وتقل مع هذا 
النظام أو تكاد تنعدم ـ ظاهرة الدروس اخلصوصية ىف املراحل الثانوية ـ ومع هذا ال ميكن هذا النظام الدول التى أخذت به من شغل مراكز متقدمة ىف 

االختبارات العاملية 

املصدر: حسن البالوى، وزراة التعليم 
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عاملة  قوى  لدهيا  أن  طاملا  التقدم،  بركب  للحاق  أفضل  فرص  اآلن 

بالتكنولوجيا  األخذ  تستطيع  أو  جديدة،  تكنولوجيات  تطوير  تستطيع 

أدائها  أن من معوقات  األجنبية واستخدامها12، وىف حالة مرص نجد 

الصناعات  وقصور  هبا،  العاىل  التعليم  إنجازات  َضعف  التنافىس، 

التنافسية عن استيعاب العرض الزائد من اخلرجيني والعاملة املاهرة13. 

ومثة عقبة أخرى، أال وهى: التفضيل الشديد للتعليم الذى ُيعد لوظائف 

إدارية، حيث نجد أن حواىل 64% من الطالب املقيدين ىف اجلامعات 

املرصية ىف العام الدراىس 2008/2007، كانوا مقيدين ىف الدراسات 

الطالب  أما  والرتبية(،  واآلداب،  واحلقوق،  )التجارة،  اإلجتامعية 

املقيدون ىف اهلندسة، والطب، والصيدلة، والعلوم، فكان عددهم حمدوًدا 

بالنسبة إلمجاىل عدد الطالب، حيث كانوا ميثلون 17.6% من الطالب 

الذين  التطبيقية  العلوم  خرجيى  عىل  الشئ  نفس  ويصدق  املقيدين. 

ميثلون حواىل 15.2% من النسبة املئوية اإلمجالية للخرجيني. وال غرابة 

التنمية  اعتامًدا شديًدا ىف مرشوعات  تعتمد مرص  أن  السياق،  ىف هذا 

عىل اخلربات األجنبية14. بل ميكن أن نذهب إىل القول أيضًا بأن قدرة 

صناعة اخلدمات والصناعات التحويلية عىل النمو والتطور باستخدام 

الشهادات التى متنحها معاهد التعليم العاىل هى قدرة حمدودة. 

 

تكن  مل  العمل،  عىل  املكتسبة،  املعرفة  تطبيق  عىل  اخلرجيني  قدرة  إن 

واعدة )أنظر جدول 4ـ3( وطبًقا ملسح أجرته منظمة العمل الدولية15، 

جدول 4-1 عدد املسجلني ىف اجلامعات واملتخرجني منها وفًقا للجامعة ىف العام الدراىس 2009/2008

النسبة املئوية% عدد اخلرجيني)2007 /2008(النسبة املئوية% عدد املسجلني اجلامعة 

18994813.293086510.99القاهرة 

17537912.273018710.75االسكندرية
17091311.963610012.85عني شمس

710964.98132714.72أسيوط
968426.78204937.29طنطا

1250128.75241638.60املنصورة
1028167.20205707.32الزقازيق

1004017.03184016.55حلوان
474543.32115484.11املنيا

732795.13176266.27املنوفية
496933.48115464.11قناة السويس
440993.0990663.23جنوب الوادى

433073.0383472.97بىن سويف
237771.6647221.68الفيوم

605514.24115434.11بنها
252041.7662282.22كفر الشيخ 

291012.0462442.22سوهاج 
1428872280920اإلمجاىل

جدول 4-2: أعداد املدرسني املؤهلني وغري املؤهلني عن عام 

2006/2005
عدد املدرسني املؤهلني       املستوى التعليمى 

من كلية الرتبية 
عدد املدرسني غري املؤهلني 
 –بدون إعداد تعليمى سابق 

عىل اخلدمة

53,776 )28%( 146,773 )72%(االعدادى 
69,82231,313الثانوى

املصدر:وزارة الرتبية والتعليم،2007اخلطة االسرتاتيجية القومية إلصالح التعليم ما قبل 
اجلامعى ىف مرص،مالحق.

جدول 4-3: توزيع تقييم مهارات شباب العاملني وفقًا لبحث 

"االنتقال من املدرسة إىل العمل" ألصحاب األعامل عام 2005 

النسبة املئوية %

ضعيفمتوسطجيد جداًمهارات العاملني

18.250.531.3مهارات فنية مطلوبة

10.142.447.5تدريبات عملية مدرسية

38.649.412مهارات االتصال

39.24119.8مهارات الكتابة

22.43740.6القدرة عىل تطبيق املعلومات املدرسية املكتسبة

62.928.98.2االلتزام واالنضباط

13.566.120.5االستعداد العام

املصدر :منظمة العمل الدولية )2006(، االنتقال من املدرسة إىل العمل ،شواهد من مرص: 
التقرير اخلتامى.

املصدر :املوقع األلكرتوىن للمجلس األعىل للجامعات،إحصائيات تطوير التعليم العاىل 
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كانت درجة رضا أصحاب األعامل عن الشباب املشتغلني لدهيم، مقبولة 

بصفة عامة )66%(، ومع ذلك، فإن كثريًا من أرباب األعامل قد انتقدوا 

ضعف قدرات شباب اخلرجيني عىل تطبيق املعرفة املكتسبة )41% من 

القدرات عىل أهنا ضعيفة(، وانرصف نفس  تلك  قّيموا  أرباب األعامل 

املتقدمني  للشباب  ُقدم  الذى  العمىل  التدريب  إىل  الضعيف  التقييم 

بات  وهكذا،  العمل(.  أرباب  من   %48( املدارس  ىف  وظائف  لطلب 

واضًحا أن نظام التعليم والتدريب قد أخفق ىف إنتاج املهارات املطلوبة 

للقيام بالعمل )أنظر إطار 2-4(.

 

مرص،  ىف  العمل  قوة  من   %12.2 يناهز  ما  اجلامعة  خرجيو  ويشكل 

والدكتوراة  املاجستري،  وشهادات  العليا،  الدبلومات  محلة  يشكل  بينام 

نسبة 0.4% أخرى، من قوة العمل. وفيام يتعلق برتتيب معدالت بطالة 

اخلرجيني ىف خمتلف جماالت التخصص، فإن أعىل معدالت البطالة أثناء 

الفرتة من عام 2002 – 2004 كانت بني خرجيى التجارة )%34.7(، 

واحلقوق  الزراعة،  ثم  منهام(،  لكل   %15.3( واآلثار  اآلداب  تليها 

)14.5% لكل منها( وجماالت أخرى من التخصص )10%(، واخلدمات 

االجتامعية )7.3%(، وأخريًا اهلندسة )%3.8(16.

 

عىل  اخلرجيني،  مستوى  من  اخلاصة  اجلامعات  ترفع  أن  املفرتض  ومن 

تكمل  كبري،  حد  إىل  أهنا،  بيد  حرة،  تعليمية  مؤسسات  أهنا  افرتاض 

حيث  كيفية،  إضافية  أية  دون  احلكومية،  اجلامعات  مناهج  وتكرر 

عىل  وتعمل  التعليم،  أساتذة  من  املجموعة  نفس  الغالب  ىف  تستخدم 

اجتذاب الطالب ذوى املجاميع املنخفضة، الذين يركزون أساًسا عىل 

اهلندسة، والطب، واإلدارة، واإلعالم، ولكن تلك اجلامعات ال تساهم ىف 

حتسني نوعية اخلرجيني الذين يتطلبهم سوق العمل17.

وعىل الرغم من ذلك، فإنه طرأت اآلن بعض التطورات اإلجيابية، حيث 

ُأّختذت مبادرات جديدة عديدة ىف اجلامعات احلكومية واخلاصة، لبث 

روح ريادة األعامل احلرة،  مع وجود بعض الربامج املرتبطة مبرشوعات 

مشرتكة  مبادرة  وهى  "إفهم"  مبادرة  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  إقليمية، 

تستهدف  األعامل  لصغار رجال  املرصية  القاهرة واجلمعية  بني جامعة 

وهذا  األعامل.  لريادة  هبم  خاصة  فرص  خلق  عىل  الطالب  تشجيع 

الربنامج الذى يتضمن مناهج بخالف املناهج الدراسية املعتادة، يطرح 

قيم خوض املخاطر، والتفكري اإلبداعى والنقدى، واملسئولية املدنية. 

عىل  حلوان،  بجامعة  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  مركز  ويعرض 

شباب اخلرجيني، اخلدمات والتدريب، بشأن كيفية تأسيس املرشوعات، 

وطريقة احلصول عىل التمويل.

 

ويشري التقييم املبدىئ ملعظم تلك املبادرات إىل أن هنالك عدم تنسيق، 

أو متابعة، أو تقييم، بل أن بعض الربامج تتداخل مع بعضها البعض، 

وينخرط  واضح.  غري  يظل  املرشوعات  تنظيم  إىل  الطريق  أن  كام 

الرؤية  وضوح  إىل  تفتقر  الربامج  ولكن  مرشوعات،  عدة  ىف  الطالب 

عىل  اإلرشاف  ميكنهم  الذين  الرئيسية  املعنية  األطراف  مع  والتواصل 

جتارهبم اجلديدة. ثم إن الروابط بني املرشوعات نادرة أيًضا. وىف هذا 

اخلصوص، ميكن للمسئولية االجتامعية للرشكات أن تلعب دوًرا بارًزا ىف 

وضع رؤية متسقة، وخطة وبرامج، لتعظيم أثر تعليم ريادة األعامل.
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التعليم كأداة للتمكين االجتماعى
توجد قوى عديدة تدفع جامعات هذه األيام نحو زيادة االنخراط ىف 

شئون املجتمع املدىن:

• دعوة متجددة لربط املواد األكادميية بقضايا عامل الواقع.	

• املجتمع، 	 شئون  ىف  القومية  املشاركة  أمهية  حول  اآلراء  توافق 

ومسئولية اجلامعة فيام يتعلق بذلك.

• األمان 	 وعدم  االقتصادى،  األمان  عدم  بشأن  العامة  اهلموم 

املستوى  وضعف  واجلوع،  البيئة،  تدهور  عامة،  بصفة  اإلنساىن 

التعليمى، والفقر، واإلسكان، والرعاية الصحية.

• العامة، 	 الشئون  تعترب اجلامعات مهيأة اسرتاتيجًيا لالنخراط يف 

حيث يتوفر لدهيا أعضاء هيئة التدريس احلاصلون عىل شهادات 

إطار 4-3: املعركة ضد البطالة

         
تشهد مرص حالًيا أعىل معدالت النمو كثافة ىف أعداد الشباب بالفئة العمرية )15- 29 سنة( مما يضع أعباًء هائلة عىل قدرة سوق العمل لتأمني فرص 
الوافدين  الغفرية واملتزايدة من  التشغيل لألعداد  تأمني  الكبري الذى يواجه صانعى السياسات ىف  التحدى  يتمثل  للوافدين اجلدد إىل السوق.  العمل 
لسوق العمل. وملوجهة هذا التحدى، تقوم احلكومة املرصية اآلن بوضع "خطة عمل قومية" تركز عىل الشباب كأصل من األصول، وكجزء من تلك اخلطة 
تم إجراء "حتليل مسح االنتقال من املدرسة إىل العمل" ـ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ـ وذلك بغرض وضع سياسات مالمئة للشباب. ويقوم املسح 
بتحليل أوضاع التشغيل والتعليم للشباب من خالل مفهوم االنتقال من املدرسة إىل العمل، واملصمم من أجل تقييم مدى السهولة التى ينتقل هبا الشباب 

من املدرسة إىل أول "عمل" يقوم به.

استخدم املسح عينة من 4000 شاب، من 5520 أرسة من مجيع أنحاء البالد. وغطى نطاق املسح 10 حمافظات، تم اختيارها عشوائًيا، متثل حمافظات 
حرضية وريفية، وحمافظات الوجه البحري والقبيل، وقد حرص املسح عىل التمثيل الكاىف لإلناث والذكور.

وباإلضافة إىل ذلك، جرت مقابلة 300 من أصحاب األعامل، الذين ميثلون مرشوعات القطاع املنظم وغري املنظم.
ومن بني املبحوثني العاملني، كان هناك 22% من العامل الزراعيني املهرة، 21% من احلرفيني، أما القامئون باألعامل الكتابية فكانت نسبتهم 3.4% فقط.

أفاد 78% من العاطلني أن السبب الرئيىس لعدم عثورهم عىل  عمل مالئم، يرجع إىل تضاؤل فرص العمل حالًيا.
يرى ما يقرب من 50% من عينة أصحاب األعامل أن التدريب العمىل -لطالبى الوظيفة- الذى تلقوه ىف املدرسة، وقدرهتم عىل تطبيق ما تعلموه، ضعيفة 

للغاية.
أن 7% من الشباب العاملني / أو الشباب الذين يعملون حلساب أنفسهم، قد تلقوا تدريًبا ىف جمال النشاط الذى يقومون به حالًيا.

من بني النسبة املئوية الصغرية من الشباب الذين يعملون حلساب أنفسهم، أفاد 77% منهم بأهنم مل يتلقوا أية مساعدات من األصدقاء، أو األرسة، من 
أجل إنشاء مرشوعاهتم، وذكر 90% منهم بأن أنشطتهم مربحة.

وفيام يتعلق مبدى سهولة االنتقال من املدرسة إىل العمل، شهد معظم الشباب الذين عملوا ىف قطاع الزراعة / صيد األسامك انتقااًل سهاًل، بينام شهد معظم 
الشباب الذين انتقلوا إىل مهن أخرى صعوبة ىف عملية االنتقال إىل تلك املهن مجيًعا، وخصوًصا األعامل التى تتطلب مهارات عالية.

إن ما يقرب من 50% ممن شهدوا انتقااًل سهاًل مل يذهبوا إىل املدارس إطالًقا، باملقارنة بـ24% فقط ممن حصلوا عىل تعليم ثانوى فىن، و32.6% ممن حصلوا 
عىل تعليم جامعى.

   
 إن احلقائق التى يقدمها املسح تربز فكرة أصبحت سائدة اليوم، وهى أن احلصول عىل التعليم ليس ضامنة للحصول عىل العمل، فالشاب املتعلم ليست 
لدية ميزة عندما يتطرق األمر إىل البحث ىف سوق العمل عن فرصة لاللتحاق بالعمل. ويبدو أن العكس صحيح ىف واقع األمر، ألن ذلك يعكس –مرة 

أخرى- عدم التوافق بني مهارات الباحثني عن فرص عمل، وبني ما يعرضه أرباب العمل.

ويعجز سوق العمل حالًيا عن توفري فرص عمل كافية تلبى احتياجات كافة الباحثني عن العمل، وخصوًصا املتعلمني. وهلذا، فقد حان الوقت للتحول 
إىل حل بديل أال وهو هتيئة الشباب مبا يتناسب مع احتياجات السوق. وإذا كان ما سبق ال يعىن التقليل من أمهية التعليم الرسمى، فإنه يشري بشدة إىل 
رضورة تقديم بعض أشكال التدريب، والتوجه بصفة خاصة نحو القطاعات القادرة عىل استيعاب مزيد من القوى العاملة. ومثة حاجة شديدة إىل الرتكيز 
عىل التعليم املهىن، والتدريب، وبناء املهارات. وجيب تشجيع رشكات القطاع اخلاص، واملصانع، واملرشوعات املوجودة عىل الصعيد املحيل )ورمبا إلزامها 
قانوًنا( عىل حتمل بعض املسئوليات فيام يتعلق باستيعاب بعض طاقات الشباب اهلائلة. ومثة بعض املبادرات الكربى مثل مرشوع مبارك – كول، ولكن ترد 
عليه بعض القيود، بسبب القدرات املحدودة ملصانع القطاع اخلاص القامئة، عىل استيعاب املتدربني. ويبدو احلل ىف توفري بعض احلوافز التى ميكن للقطاع 

اخلاص مبوجبها أن يأخذ بعض املتدربني، بشكل منظم ودورى، وأن يقوم بتدريبهم ثم يعرض عليهم فرص عمل الئقة ومضمونة.

أعدت هذا اإلطار: هنال علوان، لتقرير التنمية البرشية ملرص 2010.
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كبرية  امكانيات  ولدهيم  واملهنية،  األكادميية  املجاالت  خمتلف  يف 

لتحديد احللول عىل املستوى املجتمعى. وهذا يعىن تغيري النظرة 

التقليدية لدورهم من تقديم املعارف األساسية والتطبيقية إىل حل 

املشكلة بطريقة عملية.

• االنخراط ىف شئون املجتمع املدىن يلعب دوًرا رئيسًيا ىف احلفاظ 	

عىل صلة قوية بني اجلامعات واملجتمع.

وىف مرص، بات لزاًما ـ من أجل مواجهة التحديات االجتامعية املعقدة 

ـ توجيه املناهج اجلامعية، وأنشطة املناهج األخرى، من أجل التصدي 

للتحديات اجلديدة، وعمل ما يلزم ملواجهتها. وتتمثل إحدى املشكالت 

ىف عدم وجود املناهج املالمئة التى تعالج التعليم معاجلة من شأهنا خدمة 

التنمية املستدامة، فضاًل عن عدم وجود مناهج وطرق تعليمية تفىض 

املواد  من  كثري  ىف  املستدامة"  التنمية  أجل  من  "التعليم  إدخال  إىل 

التعليمية. وملعاجلة هذا املوضوع، نجد أن جامعة القاهرة تشرتك اآلن 

عىل  الرشيكة  العاىل  التعليم  مؤسسات  ملساعدة  إقليمى  مرشوع  ىف 

أجل  من  "التعليم  موضوع  معاجلة  بغية  التعليم  وطرق  املناهج  تطوير 

التنمية"، من خالل بناء قدرات هيئة التدريس باجلامعة، وبالتاىل نقل 

يتمكنوا من إدراج مبادىء  املهارات واملعرفة إىل الطالب، حتى  تلك 

األخرى  الناجحة  املرشوعات  ومن  وحياهتم18.  أعامهلم  ىف  االستدامة 

 )C( بفريوس  التوعية  املدىن،  املجتمع  شئون  ىف  لالنخراط  للجامعة، 

الذى يشهد اآلن  املرض،  الكبد، وبرنامج مكافحة هذا  الذى يصيب 

مراحله األوىل ىف مستشفى قرص العيىن التعليمى التابع جلامعة القاهرة، 

الذى تقوم بتمويله إحدى املؤسسات اخلاصة.

 

وعالوة عىل ذلك، فإنه من أجل العمل عىل انخراط الطالب ىف القضايا 

العاملية، قام برنامج األمم املتحدة اإلمناىئ ىف مرص، باالشرتاك مع جامعة 

بإحدى  الفائز  لأللفية  اإلمنائية  لألهداف  الدعوة  برنامج  ىف  القاهرة 

لأللفية  اإلمنائية  باألهداف  الوعى  مستوى  يرفع  برنامج  وهو  اجلوائز، 

بقصد توعية الشباب بشأن هذه األهداف، ووضع برنامج للبحوث بشأن 

فهم تلك األهداف، والطريق املنشود لتطويع تنفيذ تلك األهداف وفًقا 

لظروف املجتمع املرصى من خالل تعليم تفاعىل، ونظام للبحوث. 

 

عىل أن ما هو مفتقد حالًيا غياب الرؤية الشاملة من أجل االنخراط 

ىف العمل العام، رؤية تقوم عىل انخراط الشباب ىف األنشطة املجتمعية 

شئون  ىف  األنخراط  مفهوم  إن  املجتمع.  عىل  أثرها  هلا  التى  الواسعة 

املجتمع – كامدة تعليمية أساسية- ال يوجد ىف املواد التعليمية التقليدية، 

كافة  عىل  القائم  التعليم  نظام  توجيه  إعادة  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

املستويات، بغية معاجلة التنمية املستدامة، مسألة ملحة ورضورية.

مواجهة التحديات
مثة حتديات تواجه إصالح النظام التعليمى، وهى مسائل واردة، وميكن 

تصنيفها إىل حتديات قصرية األجل، ومتوسطة األجل، وطويلة األجل 

عىل النحو التاىل:

اإلنسانية  الدراسات  خرجيى  استيعاب  عىل  العمل  سوق  قدرة 

واالجتامعية.

وكان قد تم توثيق عدم وجود عالقة واضحة بني التعليم اجلامعى ىف هذه 

العمل19 ومع وجود 65% من طالب اجلامعة  املواد، واحتامالت فرص 

مقيدين ىف الدراسات اإلنسانية واالجتامعية، فإن املسألة امللحة تنرصف 

إىل كيفية تعزيز قابلية هؤالء اخلرجيني للتوظيف، وقدراهتم عىل اإلنتاج 

واحلصول عىل دخل. إن عدم التوافق القائم بني هذه الدراسات وفرص 

التشغيل ال ميكن التصدى له بتدعيم احلوافز التي تؤدى إىل استمرار 

هذا التوافق. وقد يكمن احلل ىف مراجعة املناهج حتى تشمل مهارات 

تعلمه  ما  مع  تتواءم  جيعلها  بشكل  الوظائف  تصميم  من  بداًل  عملية 

الطالب واهتامماهتم. وعىل سبيل املثال، لوحظ أن خرجيات الدراسات 

املختلفة،  نواحيها  من  االجتامعية  باحلياة  اهتامًما  أكرث  كّن  اإلنسانية 

فضاًل عن التنمية الشخصية، والقيام بشئ مفيد للمجتمع20، وبناًء عىل 

ذلك فإن مهارات التدريس التى تؤهل للعمل ىف رياض األطفال ودور 

الالىت  للخرجيات  جيدة  عمل  بيئة  اعتبارها  ميكن  املدرسية،  احلضانة 

ميثلن معظم خرجيى الدراسات اإلنسانية.

 

لنرش  القصري،  األجل  ىف  االهتامم،  إيالء  من  بد  ال  فإنه  ذلك،  ومع 

رسالة بني الشباب لتنبيههم إىل أهنم قد يلتحقون ىف جماالت تعاىن من 

الرتبية  ووزارة  اإلعالم،  وسائل  من  األمر  ويقتىض  البطالة.  احتامالت 

ىف  االستثامر  العاملة،  القوى  ووزارة  العاىل،  التعليم  ووزارة  والتعليم، 

االجتامعية  الطبقات  مجيع  من  الشباب  إىل  املوجهة  الدعاية  محالت 

هبا عجز ىف سوق  يوجد  التى  والتخصصات  املهارات  بشأن  إلبالغهم 

ينبغى توجيه اجلهود نحو احلد  العمل. تكاماًل مع تلك احلمالت، فإنه 

من اإلقبال عىل الدراسات التى ترمز للمكانة االجتامعية. وعالوة عىل 

ذلك، فإنه ال بد من وضع نظام كفء لالستشارات اخلاصة ببناء املسار 

الوظيفي، للمواءمة بني عرض خرجيى اجلامعة والطلب عليهم.

 

بإجراء خيارات  هلم  تسمح  للشباب ىف مرص ال  املتاحة  املعلومات  إن 

واقعية بخصوص البدائل املتاحة أمامهم، ويتطلب األمر وضع قاعدة 

بيانات، وإتاحتها للجميع بشأن الطلب عىل املهن املختلفة والقطاعات 

النامية ىف االقتصاد. وباإلضافة إىل ذلك، فإنه جيب التأكيد عىل رشوط 

الدخول إىل سوق العمل التى ترتبط باحتياجات السوق. ومن األمور 
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التعليم اجلامعى بربامج تدريب عالية اجلودة،  أيًضا استكامل  املطلوبة 

وقوية التكامل، لتزويد اخلرجيني الشباب باملهارات األساسية املطلوبة 

اللغوية  املهارات  أصبحت  ولقد   ،)12 فصل  )أنظر  العمل  سوق  ىف 

أساسية  أموًرا  احلياتية،  املهارات  عن  فضاًل  الكومبيوتر،  ومهارات 

ورضورية )أنظر الفصلني 8، 14(21.

إعادة ختصيص متويل التعليم بعد املرحلة الثانوية

يعترب ضعف الدميقراطية يف مؤسسات التعليم العايل مشكلة تعرقل أداء 

هذه املؤسسات ىف مرص، فمجالس اجلامعات بالتعيني مبعرفة وزير التعليم 

الطالب  رأى  يؤخذ  ما  ونادًرا  املنتخبة.  املجالس  عكس  عىل  العاىل، 

بشأن قضايا التعليم العاىل، إذا استشريوا أصاًل، وهذا عكس ما جيرى 

ىف أوروبا حيث يكون للطالب واألساتذة رأى ىف إدارة جامعاهتم22.

السامح  تستهدف  إصالحات  للجامعات  الذاىت  االستقالل  ويتطلب 

مبزيد من احلريات ىف حتديد العدد األمثل من الطالب، وتعيني أعضاء 

األكادمييني،  غري  العاملني  وتعيني  األكادمييني،  من  التدريس  هيئة 

ينطوى  كام  األداء.  بناًء عىل  للرواتب  الدورى، ووضع خطط  والتقييم 

االستقالل الذاىت عىل مزيد من احلرية ىف إجياد مصادر متويل جديدة 

واخلدمات  للتدريب،  بربامج  والقيام  التكاليف،  اسرتداد  عىل  تشتمل 

االستقالل  ويعىن  املنح.  عىل  احلصول  وكذلك  واالستشارية،  الفنية 

األقسام  خمتلف  بني  املالية  املوارد  توزيع  ىف  أكرث  حرية  أيًضا  الذاىت 

واإلدارات بناًء عىل معايري موضوعية23.

ويتطلب إذكاء املنافسة بني اجلامعات حتُول التمويل احلكومى للتعليم 

العاىل من اسرتاتيجية العرض إىل اسرتاتيجية الطلب، ويعترب برنامج

هذا  يف  الناجحة  النامذج  أحد   Mexico`s Progressa Pragram

التمويل  من  االستفادة  جيب  املبارش،  التمويل  عن  ففضاًل  الشأن، 

بناًء عىل صيغة تستخدم خمتلف  تقدم املخصصات  املبارش، حيث  غري 

ىف  والنرش  والتخصصات،  الكامل،  التفرغ  مثل:  األداء  مؤرشات 

خالل  من  تقدم  التى  البحوث  ومرشوعات  الرئيسية،  الدوريات 

املسابقات، وعدد أعضاء هيئة التدريس املتميزين. وعالوة عىل ذلك، 

اجتامعًيا وسياسًيا  الرغم من حساسياهتا  ـ عىل  التكاليف  اقتسام  فإن 

حيث  العاىل  التعليم  متويل  أجل  من  املمكنة  اآلليات  إحدى  هى  ـ 

التعليم العاىل من احلكومة إىل الطلبة عن طريق  يتحول عبء تكلفة 

الرسوم الدراسية )املرجع السابق 2009(. وجيب أن يتوازى ذلك مع 

ضامًنا  الفقراء  الطالب  إىل  تقدم  التى  املالية  املساعدات  مرشوعات 

حلصوهلم عىل مكان ىف التعليم العاىل عىل قدم املساوة مع زمالئهم24.

إدماج الفقراء من خالل التعليم

إن مثة حاجة إىل أن تتعامل السياسات بجدية شديدة مع القيود التى 

يواجهها أبناء األرس الفقرية، من أجل حتقيق النتائج املرجوة ىف التعليم 

املدرىس، ومن أجل التأهل إىل التعليم العاىل. وتتطلب الربامج معاجلة 

قيدين رئيسيني يبدأن ىف األرسة، األول: يتعلق باجلانب املاىل للتعليم، 

مرشوًطا  عينًيا  دعًما  أو  نقًدا  تقدم  التى  املستهدفة  الربامج  وخيص 

مسألة  والوجبات  التغذية  تعترب خطط  كام  باملدارس.  األوالد  بالتحاق 

مهمة للتالميذ الفقراء، وتساعد عىل دعم تكلفة التعليم بالنسبة ألولئك 

التالميذ الذين يأتون من أرس فقرية. والثاىن: هو الذى ال يقل أمهية عن 

سابقه، يتعلق بتعليم أولياء األمور رضورة اشرتاكهم ىف تعليم أبنائهم، 

والبيئة املطلوبة لىك يتعلم األطفال ويشبوا بطريقة صحية25.

وحيتاج النظام املدرىس أيًضا إىل معاجلة التفاوت ىف توزيع املوارد، ذلك 

أن األمر يتطلب ختصيص مزيد من املوارد لتحسني البيئة املدرسية ىف 

من  أنه  كام  والطالب.  املدرسني  بني  النسبة  وحتسني  الفقرية،  املناطق 

املطلوب وضع برامج خاصة للحوافز التى تقدم  للمدارس ىف املناطق 

يظهر  أن  ميكن  الذين  املتمرسني  املدرسني  الجتذاب  والفقرية  الريفية 

أثرهم املتميز ىف العملية التعليمية. 

أما عن التعليم العاىل، فإن املنح املادية، الدراسية، والقسائم النقدية26. 

جيب تقدميها مبارشة إىل الطالب، ويكون استحقاق هذه املنح مرشوطًا 

بأدائهم. ويتطلب تطبيق نظام املنح، وجود هيئة مستقلة ذات كفاءة، 

تقوم باختيار الطالب املستحقني، ومن الوسائل األخرى التى ميكن من 

خالهلا جعل التعليم العاىل أكرث عدالة نظام )القروض التي تسدد من 

الدخل يف املستقبل( واملتاحة لتمويل تعليم هؤالء الطالب، وتسمح تلك 

املعيشة،  ومصاريف  الدراسة  رسوم  تكاليف  بتغطية  للطالب  القروض 

مقابل ما حيصلون عليه من دخل ىف املستقبل. واملسألة هنا تنرصف إىل 

متابعة أداء الطالب املقرتضني، خصوًصا بالنظر إىل التباين الشديد ىف 

املعلومات عنهم. وهنا ميكن للحكومة أن تلعب دوًرا ىف انتقاء الطالب 

ومتابعتهم كام ميكن هلا أيًضا أن تلعب دوًرا ىف حتصيل أموال السداد من 

خالل السلطات الرضيبية27.

وهناك وسيلة أخرى لتمويل التعليم العاىل من خالل رضيبة اخلريج، 

وطبًقا هلذا النظام ميكن للطالب احلصول عىل أموال من خالل قروض 

تقدمها احلكومة، وعندما يتخرجون يقومون بسداد رشحية من الدخل 

بتجميع  احلكومة  وتقوم  رضيبة.  شكل  ىف  احلكومة  إىل  احلياة  مدى 

االيرادات من رضيبة اخلريج لسداد القرض احلكومى، مبا ىف ذلك سعر 

الفائدة، ولكن القروض التى تسدد من الدخل يف املستقبل، ومرشوع 

رضيبة اخلريج تكتنفهام بعض العيوب املرتبطة بضامن خماطر الدخل28.
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 cross subsidizing( باملعاوضة  التعليم  رسوم  دعم  عمليات  وتعترب 

tuition fees(، ىف اجلامعات اخلاصة، من خالل رعاية القطاع اخلاص، 

أو املنح واهلبات، إحدى الوسائل التى ميكن من خالهلا حتقيق مزيد من 

التكافؤ لاللتحاق بجامعات القطاع اخلاص. وميكن للمنظامت األهلية أن 

تلعب دوًرا كبريًا ىف حل مشكالت التعليم العاىل، ونجد أن معظم البلدان 

العربية لدهيا تاريخ طويل من املشاركة التطوعية لدواعى دينية، وحتتاج 

فقط  ليس  تتحرك،  لىك  والتوجيه  التشجيع  من  نوع  إىل  البلدان  تلك 

لدواعى دينية، ولكن أيًضا بحكم مسئوليتها االجتامعية غري الدينية29.  

واختبار  أيًضا،  رضورية  مسألة  اخلاصة  اجلامعات  جودة  حتسني  إن 

الطالب حسب القدرات ـ مقارنة بآلية السوق ـ يعترب إحدى الوسائل 

التى ميكن من خالهلا حتسني جودة التعليم ىف اجلامعات اخلاصة، واحلجة 

من  يزيدون  نوعية  األفضل  الطالب  أن  هى  الشأن  هذا  ىف  تثار  التى 

املتحدة  الواليات  مثل  دولة  ونجد  املنافسة.  ثم  اجلامعات، ومن  جودة 

ختطو خطوة متقدمة ىف هذا االجتاه بإجراء ما يسمى باختبارات املواهب 

التعليم  الفطرى، وتوافقهم مع  ترتيًبا للطالب وفًقا لذكائهم  التى تضع 

اكتساهبا  التى ميكن  املعلومات  أو  البسيطة  القدرات  بداًل من  العاىل، 

من الدروس اخلصوصية اإلضافية30.

الطلب كمحرك للتعليم 
من أجل مجتمع الخدمات

أن  ميكن  العالية  املهارات  ذات  العاملة  القوى  أن  إىل  الشواهد  تشري 

وهذه  سنة،  كل  مئوية  نقطة  ثلثى  بحواىل  االقتصادى  النمو  من  ترفع 

دفعة قوية لنمو الناتج املحىل اإلمجاىل، إذا عرفنا أن معدل منو الناتج 

عىل  يزيد  ما  خالل  ـ  العامل  مستوى  عىل  السنوى  اإلمجاىل  املحىل 

نصف قرن من الزمان ـ يرتاوح ما بني 2%-3% يف املتوسط. مع ذلك، 

طبيعة  عىل  يتوقف  العالية،  املهارات  ذات  العاملة  القوى  تعريف  فإن 

االقتصاد املحىل، وعىل التغريات ىف االقتصاد العاملى، وما يرتبط بذلك 

من عوامل املنافسة.

ذات  العاملة  القوى  عىل  الطلب  يرتجم  املتقدمة،  االقتصادات  وىف 

العالية إىل زيادة الطلب عىل العاملة األكرث تعليًما والقادرة  املهارات 

فعال،  بشكل  والتواصل  املعقدة،  املشكالت  مع  مبرونة  التعامل  عىل 

الفريق، وإنتاج معارف جديدة. وملا  بروح  املعلومات، والعمل  وإدارة 

كانت تلك الدول تتمتع بقدرات عالية عىل اإلبتكار واإلبداع، وكذلك 

املطلوبة  العاملة  فإن  النطاق،  حيث  من  عاملية  اسرتاتيجيات  لدهيا 

مع  التعامل  عىل  القادرة  املاهرة  العاملة  هى  البيئة،  هذه  مع  للتعامل 

التقليدية،  غري  احللول  مع  والتعامل  اخلارج،  من  القادمة  األفكار 

الثقافية  واملهارات  اللغات،  ىف  الرباعة  مثل  الذاتية  املهارات  وتطبيق 

األفكار  عىل  واالنفتاح  الثقافية،  الفوراق  مع  الكبرية  املرونة  فيها  مبا 

فإن  هذا،  وعىل  التغيري.  مع  التكيف  عىل  والقدرة  واملختلفة،  اجلديدة 

عىل  تشتمل  أن  ميكن  العاىل،  التعليم  جمال  ىف  للتعلم  األساسية  املواد 

الفكرية  واملهارات  الطبيعى،  والعامل  اإلنسانية،  بالثقافات  املعرفة 

والعلمية، واملسئوليات الشخصية واالجتامعية، والتعليم التكامىل.

تلك  بث  املهم  من  فإنه  للتعليم،  الرتاكمى  األثر  من  ولالستفادة 

املهارات ىف املنظومة التعليمية برمتها، بدءا من التعليم االبتداىئ. وىف 

مرص، فإن املطلوب بشدة، هو نظام التعليم الذى حيركه الطلب، الذى 

يستجيب الحتياجات وحتديات سوق العمل والبيئة العاملية ىف الوقت 

عىل  تقوم  التى  للصناعات  بالنسبة  فإنه  املثال،  سبيل  وعىل  املناسب. 

التوسع الرسيع ىف استخدام احلاسب اآلىل، والرشكات التى تقوم عىل 

مثة  أن  نجد  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  ىف  ضخمة  استثامرات 

طلًبا متزايًدا عىل حل املشكالت، ومهارات التفكري العلمى والعمىل، 

مرص،  ىف  الوليدة  التعهيد  خدمات  إن  املعقدة.  االتصاالت  ومهارات 

تتطلب براعة ىف اللغات خالف اللغة العربية. ويتطلب فهم الثقافات 

األخرى نوًعا من التعليم التكامىل. ومع التسليم بتعقيد عملية التعليم، 

التعليمية،  العاملية، وطبيعة اإلصالحات  واملنافسة  النمو،  فإن حتديات 

من  مزيد  ختصيص  خالل  من  البارزة،  احلقائق  هذه  تعكس  أن  البد 

املوارد بغية وضع نظام للحوافز من أجل االرتقاء باملنتج التعليمى31. 

وهلذا، فإن مثة رضورة لتحسني حمتوى املناهج واملواد اإلضافية خارج 

 Software املناهج، بحيث تلبى الطلب املتزايد عىل مهارات الربامج

واألجهزة املطلوبة Hardware من جانب االقتصاد اخلدمى ىف مرص. 

كافة  تقديم  تستطيع  ال  احلكومة  أن  الوقت،  نفس  ىف  ندرك  أن  وعلينا 

للرشكاء  املكملة  اجلهود  من  االستفادة  وعليها  التعليمية،  اخلدمات 

اآلخرين )املقاولون، ومقدمو اخلدمات، ورعاة أنشطة تعليمية معينة(، 

الرشكاء32.  أولويات  مرنة  بطريقة  اعتبارها  تأخذ ىف  أن  احلكومة  وعىل 

يعترب أحد  القطاع اخلاص  مع  الوثيق  التنسيق  فإن  األمر،  وىف حقيقة 

حيث  املهارات،  ىف  القصور  مواطن  لفهم  لإلصالح،  املهمة  العنارص 

القصور، وحيث  ذلك  تدارك  العمل عىل  املختلفة  الرشاكات  تستطيع 

ومع  السوق.  اختالالت  لتصحيح  التدخل  احلكومى  القطاع  يستطيع 

املرشوعات  فقط  تعىن  ال  اخلاص  القطاع  مع  املشاركة  فإن  ذلك، 

املشرتكة، والتعاقد من اخلارج عىل اخلدمات التعليمية، ولكن األهم أن 

تلك املشاركة تعىن وجود رؤية مشرتكة بشأن التعليم ومقاصده، وكيفية 

حتقيق ذلك بالشكل األمثل.
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وأهم من ذلك، أنه ال بد من توجيه اجلهود املتضافرة التى تبذهلا احلكومة 

واملجتمع وقطاع األعامل، نحو تصفية ظاهرة ثقافة املكانة االجتامعية 

ىف  سادت  التى  الظاهرة  وهى  ونرشها،  املعرفة  خلق  ىف  تستخدم  التى 

التعليم  فيه عىل  مبالغ  تأكيد  هنالك  كان  منذ عدة عقود، حيث  مرص 

مع  االجتامعية،  املكانة  إىل  الطريق  ذلك  باعتبار  والشهادات  العاىل 

وبرامج  احلياة،  مدى  )التعليم  الكبار  تعليم  دور  شأن  من  التقليل 

عىل  تؤثر  عقيمة،  سياسة  وهذه  املهىن(،  والتعليم  الثانية،  الفرصة 

التنمية االقتصادية وختلق قصوًرا شديًدا ىف جمال العاملة املاهرة ونصف 

مرتبًة  أدىن  بأنه  املهىن  التعليم  تصم  املؤسفة  الظاهرة  وهذه  املاهرة33. 

ذوى  الطالب  أساسًا  جيتذب  ألنه  والتعليمية،  االجتامعية  الناحية  من 

الثانوى )املرحلة  التعليم  السابقة عىل  املجاميع املنخفضة من املرحلة 

االجتامعية  والرتكيبة  السلبية  النمطية  النامذج  يؤكد  وهذا  اإلعدادية(، 

السلبية، بينام يفرز نظاًما يقوم عىل كرثة طالب اجلامعة حتقيًقا للمكانة 

االجتامعية، ولكن بال عمل، ومثة حاجة ماّسة ىف مرص إىل األخذ بنظام 

يرتكز عىل اجلدارة، وحيرتم كافة أنواع التعليم ويكافئها مبا تستحق34.

 

نظام  عىل  ترتتب  التى  الواعدة،  االجيابية  العوائد  من  الكثري  وهنالك 

التعليم الذى حيركه الطلب، عن طريق حتديث وتدعيم البنية األساسية 

دور  وتنشيط  املدارس،  مجيع  ىف  واملعلومات  االتصاالت  لتكنولوجيا 

التعليمية، وتدعيم االستخدام األمثل  العملية  إدارة نظم املعلومات ىف 

لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ىف جمال التعليم والتدريب عن بعد، 

تتناول  التى  املختلفة  األقسام  ودمج  املجال،  هذا  ىف  القدرات  وبناء 

تلك  لوحدة  املعلومات واالتصاالت ىف قطاع واحد، حتقيًقا  تكنولوجيا 

املرحلتني اإلعدادية والثانوية. ولكن عىل  األقسام، واالرتفاع مبستوى 

تلك  أن  إال  الكمبيوتر،  بأجهزة  املدارس  من  كثري  تزويد  من  الرغم 

املتعلمني  املوظفني  لعدم وجود  نظًرا  فعال  ُتسَتخدم بشكل  األجهزة ال 

بني عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت35. واملدَرّ

بأجهزة  املزودة  اإلدارية  واملصالح  املدارس  من  عدًدا  أن  حالًيا  ونجد 

التكنولوجية،  واملعدات  للتكنولوجيا  األساسية  والبنية  الكمبيوتر، 

لتكنولوجيا  التشغيلية  واإلدارة  املعلومات،  ونظم  التكنولوجيا،  ومعامل 

إصدار  تم  وقد   .)2-4 امللحق  اجلدول  )أنظر  واالتصاالت  املعلومات 

كتب تعليمية عن الكمبيوتر للطالب ذوى االحتياجات اخلاصة، وكذلك 

العاىل  التعليم  مستوى  وعىل  احلضانة.  ودور  الفنية،  املدارس  طالب 

ىف  آخذة  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  األساسية  البنية  أن  نجد 

النمو والزيادة، وقد وصلت خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

إىل كثري من اجلامعات )أنظر جدول امللحق 4-2(. إال أن اجلامعات 

مازالت تعاىن من قصور ىف املوظفني املؤهلني من األكادمييني واإلداريني، 

والطالب القادرين عىل تنفيذ حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

الكافية  احلوافز  وجود  وعدم  التعليم،  جودة  لتحقيق  واستخداماهتا 

للحفاظ عىل املوظفني املؤهلني، والقصور ىف املوارد التعليمية ذات الصلة 

التى تناسب طبيعة التعليم األلكرتوىن، وعدم وجود الوعى الكاىف بني 

الطالب – بل وبني أعضاء هيئة التدريس بالكليات- بشأن املرشوعات 

واخلدمات اجلارية ىف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت36.

تكنولوجيا  أثر  تعظيم  تساعد ىف  أن  اإلجراءات ميكن  ومثة جمموعة من 

املعلومات واالتصاالت عىل حصيلة التعليم37:

• التعليم 	 ووزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  بني  التخطيط  تنسيق 

العاىل، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، من أجل حلول 

امتداد  عىل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  ىف  موحدة 

منظومة التعليم.

• توسيع أنشطة التدريب بحيث تشمل مجيع املدارس واجلامعات 	

ومؤسسات التعليم العاىل.

• جمال 	 ىف  التدريب  أجل  من  األجل،  طويلة  مصفوفة  وضع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتفادى تكرار اجلهود، وضامن 

عند  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  ملهارات  موحد  مستوى 

معامل حمددة، ىف هناية كل مرحلة تعليمية.

• املعلومات 	 تكنولوجيا  بالتعلم األلكرتوىن، وقدرات  الوعى  زيادة 

األمور،  وأولياء  التدريس،  وهيئة  الطالب،  بني  واالتصاالت، 

بشأن ما ميكن أن تساهم به تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ىف 

النهوض بالتعليم.

• يف 	 واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مناهج  من  املزيد  إدخال 

املناهج  هذه  تقديم  من  والتأكد  واجلامعية،  املدرسية  املناهج 

بصورة دقيقة وفعالة. 

• حتفيز الطالب واملحارضين وتعليمهم استخدام التعلم األلكرتوين 	

كجزء من األنشطة التعليمية اليومية يف املدارس أو اجلامعات. 

• خالل 	 من  االتصال  أدوات  باستخدام  الشباب  اهتامم  استغالل 

األلكرتوين  الربيد  وخدمات  الدردشة  غرف  مثل  االنرتنت 

املعلومات اجلديدة،  واستخدام هذه األدوات من خالل تشجيع 

وعرض املهام والتكليفات إلكرتونًيا، أو باملناقشة املبارشة للقضايا 

املدرسية واجلامعية ألكرتونيا.

• دعوة الطالب املهرة واملؤهلني إىل التعاون واملشاركة ىف التخطيط 	

ىف  عليها  والتدريب  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إلدماج 

اجلامعات.
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ملحق 1-4:      
البنية األساسية ملناهج تطوير التكنولوجيا، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فيام يتعلق باخلطة االسرتاتيجية 

لوزارة الرتبية والتعليم، 2008

أهداف خطة وزارة الرتبية والتعليم2007 -

2012

األهداف املتضمنة يف خطة وزارة الرتبية 

والتعليم2007 -2012

األنشطة املستهدفة وفق خطة وزارة الرتبية 

والتعليم2007 -2012

إنجازات مناهج تطوير التكنولوجيا حتى 

عام2008 

حتديث تدعيم البنية األساسية للتكنولوجيا ىف 
مجيع املدارس، لتمكينها من تطبيق املناهج 

اجلديدة بشكل فعال، املناهج املبتكرة للتعلم 
والتعليم ، اإلدارة املستندة إىل املدرسة ،وتقييم 

التالميذ

تزويد املدارس باحلد األدىن من 
املتطلبات الالزمة من البنية األساسية 

للتكنولوجيا بغرض دعم املامرسات 
التعليمية داخل املدرسة.

تزويد50 % من املدارس االبتدائية 
بالبنية األساسية للتكنولوجيا أثناء خطة 

السنوات اخلمس.

استكامل جتهيز وإقامة البنية األساسية 
)ىف املدارس اإلعدادية( التى مل يتم 

تغطيتها بالبنية األساسية للتعليم 
األلكرتوىن أثناء السنوات اخلمس 

للخطة 2012-2007  

تزويد املدارس الثانوية بالبنية 
األساسية أثناء السنوات اخلمس للخطة 

)2007ـ2012(

تزويد 25,600 مدرسة بستة أجهزة 
كمبيوتر لكل مدرسة.

تزويد 17,350 مدرسة ىف اخلطة بشبكة 
اتصاالت مدرسية ووصلة واسعة املدى 

بشبكة املعلومات الدولية)االنرتنت(

تزويد 49.956 فصال ًدرايسًا ىف 
املرحلة السابقة عىل املرحلة االبتدائية، 

بجهاز كمبيوتر واحد، وجهاز واحد 
لعرض البيانات.

تزويد 13.333 من املدارس املجتمعية 
بجهاز كمبيوتر واحد وجهاز واحد 

لعرض البيانات.

تزويد 3.500 مدرسة )25 %(من 
املدارس االبتدائية مبعمل يشمل10  

أجهزة كمبيوتر ،وجهاز عرض بيانات، 
 LAN.وشاشة  ،وشبكة منطقة حملية

تزويد 3.500 مدرسة)25 %(من 
املدارس االبتدائية بوحدة كمبيوتر 
متنقلة، والب توب ، وجهاز عرض 

البيانات. 

تزويد100 % من املدارس االبتدائية 
بالربامج املطلوبة للمعامل البرصية.

تزويد 7.000 مدرسة إعدادية مبعمل 
  LAN ،كمبيوتر ، وشبكة منطقة حملية

وجهاز عرض البيانات ،ووحدة كمبيوتر 
متنقلة ، والب توب ، وجهاز عرض 

بيانات.

حتديث معامل العلوم املتقدمة ىف50 % 
من املدارس اإلعدادية.

تزويد 2.350 مدرسة ثانوية بوحدة 
كمبيوتر متنقلة.

حتديث معامل العلوم املتقدمة ىف50 % 
من املدارس الثانوية العامة.

 301131 جهاز كمبيوتر.

 35431 جهاز لعرض البيانات.

 24000 معمل للعلوم.

 22000 جهاز استقبال والتقاط األقامر 
الصناعية.

 1400 معمل كمبيوتر.

 1000 لوحة ذكية.

 500 معمل ليزر للفيزياء.

 22000 مدرسة مزودة بوصالت مع 
شبكة املعلومات الدولية.

 64 مركزًا للتعليم عن بعد.

التوصيل بشبكة املعلومات الدولية بطاقة 
 105ميجابايت.

 368 برامج للوسائط املتعددة.

 82 دورة دراسية الكرتونية.

تم ربط 1000 مدرسة ىف مناطق نائية 
بشبكة املعلومات الدولية )االنرتنت( 

عن طريق األقامر الصناعية.

 500 معمل ليزر للفيزياء.

 1 فيلم عن الرسوم البيانية

املصدر :مناهج تطوير التكنولوجيا، 2008 ومرشوعات التطوير التكنولوجى املنبثقة عن اخلطة االسرتاتيجية – وزارة الرتبية والتعليم 2007 – 2012 الفصل اخلامس)تطوير التكنولوجيا ونظم املعلومات.(
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يتبناها  ومعتقدات  مرجعية،  نقاط  مبثابة  ـ  معينة  زمنية  فرتة  أي  يف  ـ  القيم  منظومة  تعد 

األشخاص كتوجيهات عامة يسرتشدون هبا يف حياهتم، كام أهنا تشكل جزًءا ال يتجزأ من 

رؤيتهم للعامل. وأي منظومة للقيم االجتامعية ـ باتساقها وتناقضاهتا ـ هي مرآة تنعكس عىل 

سلوكيات إنسانية معينة يف فرتة زمنية حمددة. والشباب يف مرص، شأهنم يف ذلك شأن كافة 

الفئات االجتامعية، لدهيم رؤى حمددة نحو احلارض واملستقبل من خالل منظومة القيم هذه. 

كتلة  مًعا  أهنم يشكلون  الرغم من  متجانسة1، عىل  الشباب جمموعة  هذا، ال يشكل  ومع 

سكانية كبرية، كام أهنم ينتمون إىل فئات خمتلفة اجتامعًيا، واقتصادًيا، وثقافًيا. وهذا يعين 

ينتمون إىل منظومة قيم متنوعة ومتغرية، كام أصبحوا فاعلني أخالقًيا  الشباب  ضمًنا أن 

يف تشكيل اهلوية داخل جمموعات اجتامعية تنتج املعاين األخالقية مثل األرسة2، واألقران 

واألصدقاء3، واملجتمع املحيل4، وعامل االستهالك5.

الفصل اخلامس

الشباب والقيم اإلجتماعية
قراءة في المسح العالمي للقيم - مصر 2008
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يف الغرب ، أدى نشأة النزعة الفردية ، ورفض النزعة التقليدية6، ومنو 

قيمة التعبري عن الذات7 إىل إضعاف الروابط االجتامعية الناشئة عن 

عىل  أثرها  اجلديدة  البيئة  هلذه  كان  فهل  والتعاون.  للجامعة  االمتثال 

مع  متفًقا  املرصي  الشباب  يكون  مدى  أي  وإىل  املرصي؟.  الشباب 

تصورات  ختتلف  وكيف  األخرى؟.  البلدان  يف  نظرائهم  عن  خمتلًفا  أو 

يف  يعيشون  الذين  سًنا  األكرب  األجيال  تصورات  عن  أحياًنا  الشباب 

نفس البلد؟.

عىل  اإلجابات  بعض  مرص  عىل  وتطبيقه  للقيم  العاملي  املسح  يقدم 

التغريات  يرصد  دويل  استطالع  مبثابة  املسح  هذا  ويعد  األسئلة.  هذه 

االجتامعية/الثقافية والسياسية. ويتم إجراؤه من خالل شبكة من علامء 

االجتامع يف اجلامعات الرائدة حول العامل ، ويتم تنسيقه من خالل جهة 

 World Values Survey "للقيم العاملي  املسح  "احتاد  هي  مركزية 

واملعتقدات  للقيم  مسح  بإجراء  العلامء  هؤالء  ويقوم   ،Association

من   %85 )يغطي  القارات  بكافة  جمتمًعا   90 يف  للجمهور  األساسية 

الفرض  الختبار  للقيم  العاملي  املسح  تصميم  تم  وقد  العامل(.  سكان 

والدوافع  القيم  تغري  والتكنولوجية  االقتصادية  التغريات  بأن  القائل 

األساسية للناس يف املجتمعات الصناعية.

ويتم إجراء كل مسح، يف إطار املسح العاملي للقيم، بتمويل حميل مقابل 

قوامها  والتي  اجلمهورية  متثل  التي  بالعينة  اخلاصة  البيانات  تقديم 

1000 شخص كحد أدىن. ويسمح لكل جمموعة بحثية باحلصول فوًرا 

يتيح إجراء مقارنة يف احلال بني ثقافات  بيانات كل الدول. وهذا  عىل 

الدول من حيث القيم واملعتقدات األساسية السائدة لدى كل الناس 

يف كافة املجتمعات. وعالوة عىل ذلك، متكن قاعدة البيانات من بحث 

والنمو  العامة  القيم  بني  العالقة  مثل  معينة،  متغريات  بني  االرتباطات 

ويركز  الدميقراطية.  واملؤسسات  السياسية  الثقافة  بني  أو  االقتصادي 

يعتمد  التبسيط  لدواعي  و  مرص،  عىل  القسم  هذا  يف  الوارد  التحليل 

املقارنة )18دولة(، باإلضافة إىل  الدول يف إجراء  عىل عدد حمدود من 

مرص. وتشمل هذه الدول عدًدا من الدول النامية ذات ثقافات متنوعة، 

باإلضافة إىل بعض الدول املتقدمة اقتصادًيا ، وكلها تعكس تنوًعا ثقافًيا 

وتارخيًيا من املتوقع أن يكون له انعكاساته عىل منظومة القيم بأكملها.

البالغني من  فرًدا من  قوامها 3050  عينة  املسح يف مرص عىل  أجرى 

عدة  عىل   2008 عام  العينة  بيانات  مجع  وتم  فأكرث.  سنة   18 سن 

اخلاص   العام  اإلطار  تقسيم  عىل  اعتمدت  األوىل،  املرحلة  مراحل. 

بـ 26 حمافظة يف كل أنحاء مرص. املرحلة الثانية، تم فيها تقسيم كل 

حمافظة إىل جمموعة من البلوكات وفًقا لفئات السكان. واملرحلة الثالثة، 

الرابعة،  واملرحلة  التعليمي.  للمستوى  وفًقا  عينة  كل  تقسيم  فيها  تم 

اإلطار  من  املعيشية  األرس  من  عشوائية  عينة  سحب  عىل  اعتمدت 

خالل  من  البيانات  مجع  تم  اإلجراءات  هذه  ضوء  وعىل  للعينة.  العام 

املقابالت الشخصية. وقد بلغ حجم العينة الفرعية للشباب 712 فرًدا 

يف الفئة العمرية)18 ـ 30 سنة( بنسبة بلغت 23% من إمجايل العينة. 

وقد بلغت نسبة الذكور يف عينة الشباب 40% مقابل 60% لإلناث. ومن 

اخلصائص األخرى أن 61% من أفراد العينة يعيشون يف املناطق الريفية 

العينة من احلاصلني  أفراد  ، وأغلب  املناطق احلرضية  مقابل 39% يف 

عىل تعليم متوسط أو أقل.

وفيام ييل بعض املالمح الواضحة التي أبرزهتا عينة الشباب. ويتم عرض 

النتائج وفًقا للمحددات التي تؤثر عىل توجهات الشباب، باإلضافة إىل 

املقارنة مع اجليل األكرب بقدر اإلمكان. كام يتم أيًضا إجراء مقارنة مع 

بيانات جمموعة الدول الثامنية عرش املختارة بخالف مرص لبحث ما إذا 

كانت توجهات الشباب املرصي مماثلة للقيم التي أعرب عنها الشباب 

يف الدول األخرى.

الرغبة في حياة جيدة دون مسؤولية
اجليدة"  "احلياة  يشكل  ما  بوضوح  عنها  التعبري  تم  التي  القيم  حتدد 

احلياة  تم حتديد  احلديثة. وقد  احلياة  أساليب  أغلبها مع  تتفق يف  التى 

اجليدة التي تستحق أن تعاش يف ست صفات أساسية تأيت عىل رأسها  

االستقاللية، حيث أشار 68% من أفراد العينة إىل أهنم يفضلون تكوين 

لدى  النسبة  هذه  وتزيد  اآلخرين.  تقليد  من  بداًل  مستقلة  شخصية 

واإلنجاز  النجاح،  حتقيق  ذلك  ييل  اجلامعي.  التعليم  ذوى  الشباب 

والسعادة، وتطبيق العلم والتكنولوجيا، واالهتامم بالبيئة، ومحاية الطبيعة 

وأخريًا خوض حياة بال خماطر.

السعادة
ذكر 86% من أفراد العينة أهنم سعداء بحياهتم، كام ذكر أكرث من نصف 

ورأى  سعيد.  وقت  بقضاء  الشخص  يستمتع  أن  املهم  من  أنه  العينة 

67% من عينة الشباب أن العلم والتكنولوجيا مها أساس احلياة اجليدة. 

وييل ذلك يف األمهية االهتامم بالبيئة ومحاية الطبيعة حيث أشار إىل ذلك 

لنحو  بالنسبة  مهًما جًدا  احلياة  النجاح يف  كان  العينة، وقد  60% من 

57% من العينة  ولكن هذه النسبة ترتفع بني ذوى التعليم اجلامعي.

الشباب  لدى  الواضح  امليل  إىل  تشري   )1 ـ   5 )شكل  النتائج  هذه 

روح  متجد  التي   Modernist Values احلداثية  بالقيم  لالرتباط 

الفردية واملعرفة العلمية كأساس لنوعية حياة جيدة. وهناك تشابه بني 
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الشباب وكبار السن يف التطلع نحو احلياة اجليدة ، فيام عدا الرغبة يف 

االستمتاع "بوقت سعيد"، حيث تزيد نسبة الشباب الذين يرغبون يف 

قضاء وقت سعيد بنحو 4 نقاط مئوية ، ويشري هذا إىل أهنم أكرث إقبااًل 

عىل احلياة املمتعة، ويرجع ذلك إىل ارتباطهم الوثيق بأمناط االستهالك 

احلديث.  املجتمع  يف  الفراغ  وقت  قضاء  أنشطة  تتيحه  الذي  الرتيف 

ومن املالحظ أيًضا ارتفاع نسبة كبار السن الذين يتجنبون "املغامرة" 

يف حياهتم، )بأكرث من 6 نقاط مئوية باملقارنة بالشباب( وهذا يعكس 

النزعة املحافظة املفرطة يف أسلوب حياهتم. وقد كانت غالبية الشباب 

التعليمي  املستوى  ذوى  من  املخاطرة  رفض  إىل  بشدة  مييلون  الذين 

املنخفض. ومع هذا ، مييل 62% من عينة الشباب إىل املوافقة عىل أن 

احلياة بال خماطرة ال حتقق نوع احلياة احلديثة التي يفضلوهنا. ويبدو أن 

خوض املخاطرة يرتبط مبستوى احلالة التعليمية.

املسؤولية 
إذا كانت احلياة اجليدة تتطلب أن يتحمل الفرد قدًرا معيًنا من املسؤولية 

لتحقيق هذه احلياة، إال أن استجابات عينة الشباب املرصي تسري يف 

االجتاه املعاكس، فهناك نسبة مرتفعة من عينة الشباب )62%( حتَمل 

 %11 وافق  وقد  تطلعاهتم.  وحتقيق  احتياجاهتم  تلبية  مسؤولية  الدولة 

يعين  أن  الغالية. وهذا ميكن  املمتلكات  واقتناء  الرثاء  أمهية  فقط عىل 

ضمنًيا عدم القدرة عىل حتمل املسؤولية، أو انعدام املساءلة الشخصية 

يف  الشباب  تطلعات  مع  يتعارض  وهذا  الرثاء،  حتقيق  عىل  واملثابرة 

أماكن أخرى، التي تقر برضورة حتمل مزيد من املسؤولية الشخصية.

التلوث  تقليل  يتعني عىل احلكومة  أنه  الشباب  عينة  ويعتقد 64% من 

دون أن ُيطلب من األفراد حتمل أي تكلفة. وترتفع نسبة من يؤيدون 

نسبتهم  وتبلغ  اجلامعي  من  أقل  تعليم  عىل  احلاصلني  بني  الرأي  هذا 

يف  يساهم  أن  ميكن  التعليم  مستوى  ارتفاع  أن  إىل  يشري  وهذا   .%66

مزيد من الوعي باملسؤولية الشخصية فيام يتعلق بالسلع العامة. وتشري 

احتياجات  تلبية  عن  مسؤولة  الدولة  بأن  اإلميان  أن  إىل  أيًضا  النتائج 

األفراد ميثل قاسًما مشرتًكا بني الشباب والكبار عىل حد سواء. وتشري 

جمموعة اإلجابات هذه إىل أن احلاجة امللحة ألسلوب احلياة احلديثة مل 

يلق قبواًل كاماًل من كل الشباب والكبار عىل حد سواء.

الثالث بعد املغرب وكوريا الشاملية بني  يشغل الشباب املرصي املركز 

احتياجات  تلبية  يف  أكرب  مسؤولية  الدولة  حتَمل  خمتارة  دول  من  عدد 

النسبة  عن  مئوية  نقطة   19 يزيد  بفارق   ،  )2 ـ   5 )شكل  األفراد 

العاملية عىل مستوى الدول املختارة )19 دولة(، كام تشغل مرص املركز 

السادس عرش فيام يتعلق برأي الشباب القائل بأن الدولة مسؤولة عن 

لدور  املؤيدة  النسبة  عن  مئوية  نقطة   23 يزيد  بفارق  التلوث  تقليل 

الدولة عاملًيا، والتي تبلغ 42% يف املتوسط.

يقل  الشباب  احتياجات  تلبية  عن  مسؤولة  الدولة  تكون  أن  توقع  إن 

بصورة واضحة لدى الشباب يف الدول املتقدمة مثل السويد، والواليات 

من  الكثري  أن  يعين  وهذا  التوايل.  عىل  وبريطانيا  األمريكية،  املتحدة 

حياة  ولصنع  االجتامعية  املسؤولية  يف  للمشاركة  شباهبا  هتيئ  الدول 

العامة،  اخلدمات  نوعية  أن  ذلك،  يف  السبب  يكون  أن  وميكن  أفضل، 

منوذًجا  للمواطنني  تقدم  املتقدمة  الدول  يف  االجتامعية  احلامية  وبرامج 

واضًحا للسلوك املسؤول اجتامعًيا.

التي  الدول  إحدى  هي  مرص  أن  من  الرغم  عىل  فإنه  عام،  وبوجه 

الشباب  تطلعات  فإن  حتول،  مبرحلة  متر  مازالت  والتي  املسح  شملها 

فيها نحو احلياة اجليدة تعكس صفات إجيابية وبناءة وبخاصة يف جمال 

شكل  5-1 : قيم معىن احلياة لدى الشباب

شكل 5-2: مسؤولية احلكومة عن تلبية احتياجات األفراد
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استقاللية الفرد والتطلع إىل حتقيق إنجازات ناجحة. وهناك أيًضا إميان 

البيئة. ومع هذا، تظل هذه  بالتطبيق اإلجيايب ملكتسبات العلم ومحاية 

القيم مرتبطة بقيم أخرى مثل اإلفراط يف االعتامد عىل الدولة يف بعض 

األفراد  اعتمد  وإذا  الدولة.  قدرة  عبًئا عىل  تشكل  أهنا  كام  املجاالت، 

عىل الدولة لتحقيق ما يتطلعون إليه فإنه يعىن بالنسبة للشباب أنه يتوقع 

من الدولة أن تتحمل مسؤولية مزدوجة: األوىل أن توفر الظروف التي 

ميكن للشباب من خالهلا حتسني حياهتم، والثانية، أن تتحمل اللوم إذا 

أخفق الشباب يف بلوغ غايتهم.

األمل في العمل 
بغض النظر عن الكفاءة

تبني نتائج املسح أن العمل ميثل قيمة حيوية بالنسبة للشباب من أجل 

بني  البطالة  أرقام  ونظًرا الرتفاع  احلياة.  غايات  الذات وحتقيق  حتقيق 

الشباب، فإن نظرة الشباب لعالقتهم بالعمل ذات أمهية قصوى. وبوجه 

عام، كانت اجتاهات الشباب نحو العمل إجيابية ـ فقد ذكر أنه ال غىن 

عنه ـ ، كام عرب عن ذلك 85.5% من أفراد العينة، وأشار أيًضا %64 

العمل هو واجب اجتامعي. وقد أعطى %63  العينة إىل أن  أفراد  من 

من الشباب للعمل أولوية عظمى حتى ولو كان ذلك عىل حساب وقت 

يعمل  ال  الذي  الشخص  العينة  أفراد  من   %61 وصف  وقد  الفراغ8. 

بأنه كسول، كام ذكر 54% من العينة أن من املذل ومن املهني للكرامة 

احلصول عىل مال دون عمل ، بغض النظر عن الدخول التي حيصلون 

عليها )شكل 5 ـ 3(.

وظيفة،  عىل  احلصول  جمرد  عىل  العمل  إىل  الشباب  نظرة  تقترص  وال 

ولكنه يرتبط باجلدية يف العمل. وتشري البيانات إىل أن 74% من عينة 

الشباب يرون أن العمل اجلاد يقود إىل حياة أفضل عىل املدى الطويل. 

وهذه النتائج تدل عىل أن نسبة كبرية من الشباب تتمسك بأخالقيات 

العمل. وعىل النقيض من ذلك، يرى 3% فقط أن العمل اجلاد ليس من 

الرضوري أن يؤدي إىل النجاح عىل املدى الطويل ، فهو يعد يف نظرهم 

مسألة حظ وعالقات طيبة. وعىل أي حال، كان 23% من عينة الشباب 

يتخذون موقًفا حمايًدا نحو النتائج اإلجيابية للعمل عىل املدى الطويل.

الكفاءة املهنية
يف سياق تعليم األطفال، أكد 54% فقط من أفراد العينة أمهية أن يكون 

الرقم  هذا  يشري  وقد  الصغر.  منذ  األطفال  يتعلمها  اجلاد صفة  العمل 

بدرجة  ومستقبلهم  حياهتم  عىل  يركزون  الشباب  أن  إىل  جًدا  املتوسط 

املبحوثني  من  ويرى %92  القادمة.  األجيال  تعليم  تركيزهم عىل  تفوق 

عرب  كام  الطول،  املدى  عىل  هلم  بالنسبة  أمهية  أكرث  يظل  العمل  أن 

الكثري من الشباب عن اعتقادهم بأن العمل حيظى أيًضا باهتامم كبري 

يف املستقبل القريب.

مبثابة  يبدو  وهو  احلياة.  لتحسني  فرصة  يعترب  العمل  أن  يبدو  وهكذا، 

األمل الذي ميكن من خالله للفرد أن يتطلع لتحقيق أهداف وغايات 

احلياة التي يصبو إليها. ومع هذا، يبدو أن الشباب ال يرون أي أمهية 

الشباب  عينة  من   %44 ويعتقد  ميارس،  الذي  العمل  نوع  حتديد  من 

يعتمد يف األساس عىل احلصول أواًل  تنمية املهارات بصورة كاملة  أن 

عىل أي فرصة عمل، وليس عىل أساس اختيار الوظيفة التي تتمىش مع 

املسار الوظيفي الذي يأملون فيه.

عىل  احلاصلني  الذكور  من  اآلراء  هذه  عن  عربوا  من  غالبية  كانت 

مؤهالت جامعية. وهذا يشري إىل أن الرغبة يف احلصول عىل أي عمل، 

الذكور،  بالشباب من  ترتبط حلد كبري  الوظيفي،  املسار  بناء  وليس يف 

وبخاصة األكرث تعليًما والذين يسعون جاهدين إىل دخول سوق العمل 

والبقاء فيه. وبالنظر إىل ارتفاع معدالت البطالة بني هذه الفئات الشابة 

حتقيق  إىل  للتطلع  األولوية  تعطي  أن  الغريب  من  ليس  فإنه  حتديًدا، 

بالرضوريات  الوفاء  من  ميكنهم  الذي  املعيشة  مستوى  من  أدىن  حد 

األساسية للزواج وبناء أرسة.

شكل 5-3: قيم العمل لدى الشباب
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وتؤيد بيانات املسح املخاوف اآلتية التي تعرتي الشباب عند البحث 

وترتيبها  بدائل  أربعة  بني  االختيار  املبحوثني  من  طلب  عمل:  عن 

كأولوية أوىل وثانية عند بحثهم عن عمل. وقد تضمنت البدائل: راتب 

التعرض  دون  آمنة  ووظيفة  املالية،  املصاعب  جتنب  ميكن  حتى  جيد 

يعطي  بعمل  والقيام   ، أشخاص حيبهم  مع  والعمل  البطالة،  أو  للطرد 

النتائج الواردة يف شكل )5 ـ 4( إىل أن  اإلحساس باإلنجاز. وتشري 

بالنسبة  األولويات  رأس  عىل  يأيت  )دامئة(  آمنة  وظيفة  عىل  احلصول 

العينة ، ييل ذلك الوظيفة ذات الراتب اجليد، التي  لـ 41% من أفراد 

فضلها 39% من العينة. ويأيت العمل الذي يعطي اإلحساس باإلنجاز 

اختار  بينام  ، هذا  العينة  التي عرب عنها 11% من  التالية،  األولوية  يف 

8% فقط العمل مع "أشخاص حيبهم". وعىل الرغم من تقارب النسبة 

بني الذكور واإلناث يف ترتيب األولويات، فإن نسبة الذكور كانت أعىل 

بالنسبة للسعي نحو الوظيفة اآلمنة والراتب اجليد، بينام ارتفعت قلياًل 

مع  احلميمة  والعالقة  العمل  اإلنجاز يف  لقيمتى  بالنسبة  اإلناث  نسبة 

زمالء العمل.

تشري البيانات أيًضا إىل أن األشخاص ذوي التعليم األقل من اجلامعي 

اجليد  والراتب  اآلمنة  الوظيفة  قيمتي  أن  يرون  ممن  كبرية  نسبة  ميثلون 

 %37  ،  %36 مقابل  التوايل،  عىل   %42  ،  %40 هلم،  بالنسبة  مهمتان 

احلاصلني  األفراد  نسبة  وكانت   ، اجلامعة  بالنسبة خلرجيي  التوايل  عىل 

عىل تعليم جامعي أعىل بالنسبة لقيمتي اإلنجاز الشخيص والعالقات 

ذوي  الذكور  أن  إىل  النتائج  تشري  عام،  وبوجه  الزمالء.  مع  احلميمة 

اإلناث  ترى  بينام  واملادية،  النفعية  بالقيم  أكرث  هيتمون  األقل  التعليم 

العالقة  يف  مهمة  املعنوية  االعتبارات  أن  أعىل  تعليم  عىل  احلاصالت 

بالعمل.

وتوضح املقارنات الدولية أن مرص تشغل املركز الرابع عرش فيام يتعلق 

بقيمة اإلجادة واإلنجاز يف العمل كأولوية أوىل عند البحث عن فرصة 

عمل. وقد بلغت نسبة من أشاروا إىل ذلك 11% مقابل النسبة العاملية 

التسعة عرش املختارة يف  الدول  تبلغ 20% عىل مستوى كل من  التي 

املسح وكذلك عىل مستوى الدول الست واخلمسني املتضمنة يف املسح 

أنه ليست هناك عالقة  الشباب والقيم االجتامعية. ويبدو  األكرب عن 

حيث  واإلنجاز،  بالتميز  الشباب  واهتامم  التقدم  مستوى  بني  واضحة 

ترتفع نسبة تأييد هاتني القيمتني يف الدول املتقدمة مثل السويد ، كذلك 

يف دول أخرى أقل تقدًما مثل إيران والربازيل. وعىل أي حال يتبني من 

النسبة املرتفعة يف السويد والنسبة املنخفضة يف دول متقدمة أخرى مثل 

اململكة املتحدة واليابان والواليات املتحدة األمريكية وكوريا اجلنوبية 

أن هناك تفاوتات يف هذا الصدد حتى بني الدول املتقدمة نفسها )شكل 

5 ـ 5 (

مبقارنة وضع مرص بدول أخرى هلا ظروف اجتامعية واقتصادية وثقافية 

يتبني أن مرص تأيت يف مركز  إيران والربازيل وتركيا  شبيهة مبرص، مثل 

العمل  باإلجادة واإلنجاز يف  يتعلق  فيام  الدول  نسبًيا عن هذه  متأخر 

)شكل 5 ـ 5(. وهذا يشري إىل أن الصعوبات املرتبطة بإجياد عمل تؤثر 

بقوة عىل أولويات الشباب يف مرص ، ففي نظرهم ، يعترب احلصول عىل 

وظيفة آمنة ودخل جيد أكرث أمهية من أي اعتبارات أخرى مثل القدرة 

لدى  القدرية  النزعة  تفرس  ذلك  إىل  وباإلضافة  الشخيص.  الرضا  أو 

الشباب يف مرص قبوهلم ألي وظيفة آمنة ، وعدم الرغبة يف أن "جيربوا 

حظهم" أو أن خياطروا بإضاعة فرصة9.

قيم االقتصاد الحر
عام  يف  اهليكيل  والتصحيح  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  بدء  منذ 

1991، أجرت مرص تغريات اقتصادية جوهرية عىل مدى 18 سنة يف 

التاريخ كانت الدولة مسؤولة عن  اجتاه إقامة اقتصاد حر. وقبل هذا 

شكل 5-4: األولوية ذات األمهية عند البحث عن عمل

شكل 5-5: قيمة اإلجادة واإلنجاز يف العمل حسب الدول
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كل جوانب االقتصاد مبا يف ذلك التشغيل ، ومتلك األصول، واإلنتاج، 

والتوزيع، وحتديد األسعار، وتنفيذ برنامج ضخم للدعم.

وقد اقرتن التغري النسبي يف األوضاع بتغري منظومة القيم لدى الشباب، 

بحيث أصبحوا يتبنون قيًما تتسق مع االقتصاد املنفتح واحلر، كام يبدو 

الدخل،  بتوزيع  املرتبطة  اإلجيابية  االجتاهات  عن  التعبري  من  ذلك 

ناحية  ومن   ،)6 ـ   5 )شكل  اخلاصة  الرثوة  تكوين  وقبول  واملنافسة، 

أخرى، ظهرت بعض القيم األخرى التي تتعارض مع أسس االقتصاد 

واستمرار  اإلدخار،  قيمة  من  ُتعىل  ال  التي  االجتاهات  مثل  املنفتح 

تأييد ملكية الدولة لقطاع األعامل والقطاعات الصناعية، وتأييد فرض 

رضائب عالية عىل األغنياء، ودعم الدولة للفقراء.

المكافأة مقابل كفاءة األداء 
لربط  بالنسبة  العدالة  ملبدأ  تأييدهم  عن  العينة  أفراد  من   %95 عرب 

التفاوت يف الدخل بالكفاءة يف العمل، وكان معظم مؤيدي هذا املبدأ 

من ذوي التعليم اجلامعي. وتعكس هذه النتائج تغيريًا جوهرًيا يف اآلراء 

حول العدالة االجتامعية. ففيام مىض ، كانت فكرة العدالة ختتلط مبفهوم 

بالنسبة لألجيال التي عملت يف احلكومة، حيث كان  املساواة، خاصة 

مقبواًل أن يتساوى معظم العاملني يف األجر والرتقيه بغض النظر عن 

التفاوت يف مستويات األداء والكفاءة. وقد أشار املسح إىل أن هذا مل 

يعد مقبواًل يف رأي كل من أجيال الشباب وأجيال الكبار، وهو ما يعين 

الفرص حيث إن  التفاوت يف ظل تكافؤ  إدراًكا عاًما ألمهية  أن هناك 

مبدأ املساواة عىل إطالقه حيجب مكافأة التميز والكفاءة يف أداء العمل.

وذلك  الشباب،  عينة  من   %68 لـ  بالنسبة  مهمة  قيمة  املنافسة  وتعد 

العمل،  بقيم  االلتزام  من  مزيًدا  حتقق  املنافسة  بأن  منهم  اعتقاًدا 

وتشجع التفكري اخلالق. ويكون املؤيدون لوجهة النظر هذه أكرث عدًدا 

من   %67 مقابل   %75 إىل  نسبتهم  تصل  حيث  اجلامعة  خرجيي  بني 

الشباب احلاصلني عىل مستوى تعليمي أقل، مما يعىن أن التعليم يلعب 

ـ  الشباب  وأن جيل  الشباب،  لدى  املنافسة  قيم  تعزيز  مهًما يف  دوًرا 

واكتساب  املهارات  تنمية  يف  رغبة  أكرث  ـ  تعليًما  األفضل  خصوًصا 

لنيل فرص أفضل يف  للتسابق  مياًل  املعارف واخلربات اجلديدة، وأكرث 

العمل. ومع هذا فإن اإلميان بالتنافسية يظل مرهوًنا بوجود آفاق مفتوحة 

للحراك االجتامعي، واالعرتاف باملواهب، ومببدأ تكافؤ الفرص للجميع 

برصف النظر عن الظروف واالعرتاف االجتامعي.

املوقف بالنسبة لتكوين الرثوة 
تتقدم املجتمعات وتصبح أكرث ثراًء بفضل الفرص التي تتاح لكل فرد 

لتكوين ومجع الرثوة. ويف هذا الصدد، يوضح املسح أن أكرث من نصف 

عينة الشباب لدهيم شعور إجيايب نحو زيادة الرثوة يف املجتمع برشط أن 

يكون هناك "ما يكفي اجلميع". ومن ناحية أخرى كان من رأي %11 

أغنياء عىل حساب اآلخرين  أن يصبحوا  "الناس ميكن  أن  العينة  من 

حيث  من  املجتمع  يف  الرثوة  جتاه  وسط  موقًفا   %37 اختذ  كام  فقط". 

مزاياها أو مساوئها. وتبني بيانات املسح أن 60% ممن يرون أن املنافسة 

قيمة إجيابية ينظرون إىل تكوين الرثوة عىل أهنا ممكنة وأن املوارد التي 

وتكوين  املنافسة  بني  االرتباط  يبدو  كام  اجلميع،  تكفي  تتاح  أن  ميكن 

الرثوة إجيابًيا، ويعزز النمو يف اقتصاد حر10.

ويؤيد الشباب األقل تعليًما زيادة الرثوة من خالل العمل بنسبة %54 

أن  إىل  تعليم جامعي، وقد يشري ذلك  مقابل 46% من احلاصلني عىل 

مبستوى  مقيد  غري  للرثوة  الطريق  أن  يعتقدون  تعليًما  األقل  الشباب 

بعض  لدى  االجتامعي  التغري  شواهد  بعض  أن  ذلك  ويؤكد  التعليم. 

أن  إىل  تشري  الرثاء،  مبظاهر  يتعلق  فيام  وبخاصة  املجتمع،  يف  الفئات 

التجارة  جماالت  يف  احلال  هو  )كام  بالتعليم  مرهون  غري  الرثوة  تكوين 

واألعامل(.

نالت  التي  الطبقة الوسطى  ومن ناحية أخرى، هناك بعض فئات من 

قدًرا أعىل من التعليم مل تنل أي قدر من الرثاء مثل املدرسني واملحامني 

شكل 5-6: مدى ارتباط قيم الشباب باالقتصاد احلر
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وأساتذة اجلامعات، وغريهم من املهنيني أصحاب املرتبات. وهذا ميثل 

تآكل فرص احلراك التي كانوا يتمتعون هبا من قبل.

املجتمع  الرثوة يف  املوقف اإلجيايب من  أن  البيانات إىل  وباملثل، تشري 

يزيد بني الشباب العاطلني عن العمل مقارنة مبن يعملون )57% مقابل 

49% عىل التوايل(. وهذا قد يعكس التفكري املبين عىل اهلوى، أو إدراك 

كثري من الشباب بأنه من املمكن أن يصبح املرء غنًيا بغري العمل نتيجة 

الرتويج غري احلقيقي لثقافة االستهالك الرتيف عرب اإلعالنات ووسائل 

اإلعالم. ويساهم يف هذا أيًضا مظاهر الفساد التي جعلت البعض ثرًيا 

بدون اجتهاد أو متيز.

السلوك اإلدخاري
تأكيًدا ملا تقدم ، توضح البيانات أنه خالل السنوات املاضية كانت أرس 

معظم الشباب أقل اعتياًدا عىل اإلدخار الذي يعترب القيمة األساسية 

النمو االقتصادي والتكوين الرأساميل. وكام تبني من شكل  التي تعزز 

)5 ـ 7( كانت نسبة من يؤيدون قيمة اإلدخار ال تتعدى 6%، وترتفع 

النسبة بني خرجيي اجلامعة لتصل إىل 14.3% ، وتنخفض هذه النسبة 

بني أصحاب التعليم األقل من اجلامعي إىل 5%. ومل تتعد نسبة الشباب 

الذين يرغبون يف تنمية قيمة اإلدخار لدى أطفاهلم %28.

قد يعود ضعف السلوك اإلدخاري لدى الشباب املرصي إىل شيوع ثقافة 

االستهالك التي تشجعهم عىل اإلنفاق مبا يتجاوز قدراهتم االقتصادية 

من  كثري  لدى  االستهالك  أسلوب  أن  يعين  أن  ميكن  وهذا  الفعلية. 

الشباب مل يعد قامئًا عىل معادلة احلاجات واملوارد11. وعالوة عىل ذلك، 

فإن ارتباط ضعف امليل لالدخار بانخفاض املستوى التعليمي ميكن أن 

يعين أن الشباب األقل تعليًماـ  الذين يكون دخلهم القابل للترصف فيه 

أقل يف الغالب ـ جيدون يف اإلنفاق حتقيًقا لذاهتم.

ووفًقا للبيانات عىل املستوى الدويل ، فإن انخفاض قيمة اإلدخار لدى 

الشباب يف مرص يضعها يف املرتبة األخرية بني تسعة عرش دولة بفارق 

يقل 18 نقطة مئوية عن النسبة العاملية التي تبلغ 24% ، وحتتل اليابان 

والسويد والواليات املتحدة املراكز الثالثة األوىل يف ميل الشباب نحو 

اإلدخار بنسب ترتواح بني 37% و %45. 

وعادة ما ترتبط قيمة اإلدخار مبستوى التقدم يف املجتمعات املتقدمة. 

ومع هذا، هناك دول تواجه ظروًفا اقتصادية واجتامعية شبيهة بظروف 

قيمة  ترتيب  ولكن  ـ  واألردن  وفيتنام،  واملغرب،  اهلند،  مثل  ـ  مرص 

اإلدخار لدهيا مازال أعىل باملقارنة مبرص.

امللكية العامة مقابل امللكية اخلاصة
يف  االشرتايك  العهد  خالل  سائدة  كانت  التي  القيم  بعض  مازالت 

مرص قامئة. ويتضح هذا من املوقف من ملكية قطاع األعامل، والقطاع 

وقطاع  األعامل  قطاع  مللكية  فبالنسبة  الرضائب.  وسياسة  اخلاص، 

الصناعة، كان 50% من أفراد العينة يؤيدون رضورة تزايد ملكية الدولة 

هلذين القطاعني ، مقابل 9% فقط ممن يؤيدون ملكية القطاع اخلاص. 

شكل5-8 : ملكية قطاع األعامل والصناعة بحسب الدولشكل 5-7: قيمة اإلدخار لدى الشباب بحسب الدول
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أما النسبة الباقية من عينة الشباب يف املسح والبالغة 41% فإهنا متيل 

والقطاع  العام  القطاع  ملكية  من  كل  بني  وسطي  موقف  اختاذ  إىل 

اخلاص )شكل 5 ـ 8(. وبالنسبة هلذه القضية كانت االجتاهات متقاربة 

بغض النظر عن مستوى التعليم.

وتشري مقارنة وضع مرص بني الدول األخرى فيام يتعلق بامللكية اخلاصة 

الثامن  املركز  يف  ترتيبها  يأيت  حيث  متأخًرا  مركًزا  تشغل  مرص  أن  إىل 

بفارق  اخلاص  القطاع  دور  تدعيم  من  الشباب  ملوقف  بالنسبة  عرش 

وبذلك يصبح  البالغة %25.  العاملية  النسبة  مئوية عن  نقطة  يقل 16 

مركز مرص منخفًضا نسبًيا عن دول عربية وأفريقية وأسيوية متر مبرحلة 

وفيتنام،  األول(،  املركز  احتلت  )التي  كاألردن  االقتصادي  التحول 

بالنسبة  فإنه  ذلك،  ومع  واملغرب.  إفريقيا،  وجنوب  وإيران،  واهلند، 

لتأييد ملكية الدولة لقطاع األعامل والصناعة ، حتتل مرص املركز الثاين 

، وبفارق يزيد 18 نقطة مئوية عن  العامل بعد األرجنتني  عىل مستوى 

النسبة العاملية البالغة 32% يف املتوسط. وقد احتلت السويد واليابان 

والواليات املتحدة األمريكية املراكز األخرية يف قامئة هذه الدول.

   

النتائج ال تعين بالرضورة نجاح القطاعني احلكومي والعام بقدر  هذه 

اعتباره حمرًكا  يف  الشباب  ثقة  اخلاص يف كسب  القطاع  فشل  تعىن  ما 

للتحول االقتصادي. وعىل الرغم من الكثري من فرص االستثامر التي 

امتصاص  يف  أمهيته  من  أيًضا  الرغم  وعىل  اخلاص،  للقطاع  منحت 

البطالة ، إال أنه مازال يواجه مشكالت حقيقية تتعلق بأهداف التنمية، 

واملسؤولية االجتامعية، وختفيض الفقر. وعالوة عىل ذلك ، فإن ظروف 

التشغيل غالًبا ما تفتقد لعنرص االستقرار الذي يوفره القطاع العام.

القطاع  عن  اهلدامة  للصور  يروج  حيث  سلبًيا،  دوًرا  اإلعالم  ويلعب 

التلفزيونية  الدراما  خالل  من  املجتمع  يف  األعامل  ورجال  اخلاص 

حماباة  عن  االستفزازية  التحقيقات  إىل  باإلضافة  السينامئية،  واألفالم 

الشباب  التوظيف والفساد. وهلذه األسباب يرى كثري من  األقارب يف 

أن الدولة ميكن االعتامد عليها بدرجة أكرب، وأن العمل احلكومي يوفر 

املسح  نتائج  أكدته  ما  به. وهذا  أماًنا أكرث رغم تدين مستوى األجور 

الذي أجراه مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء بالتعاون 

املرصيني،  أحالم  عن  واجلنائية  االجتامعية  للبحوث  القومي  املركز  مع 

حيث كشفت النتائج أن 76.8% من عينة الشباب يتطلعون إىل العمل 

احلكومي ألبنائهم يف املستقبل. أما الذين يتطلعون إىل العمل يف القطاع 

اخلاص فإن نسبتهم ال تتعدى 21% من عينة الشباب.

يف املسح العاملي للقيم ُسئل املبحوثني عام إذا كانت سياسة الدولة نحو 

فرض رضائب عىل األغنياء ودعم الفقراء تعترب من املالمح األساسية 

املرتبطة بالدميقراطية. وقد أظهرت النتائج ميل ثالثة أرباع عينة الشباب 

للدميقراطية.  األساسية  اخلصائص  إحدى  السياسة  هذه  اعتبار  إىل 

وجتدر اإلشارة إىل أن كال املبحوثني الشباب والكبار تقاربت آراؤهم يف 

هذا الصدد. وقد كان أغلب املبحوثني الشباب ـ املؤمنني هبذه السياسة 

يقيمون  املشتغلني، وممن  اجلامعي، ومن  األقل من  التعليم  ـ من ذوي 

الفقراء، وهذا قد يشري إىل  أنفسهم من  الريفية ويعتربون  املناطق  يف 

انتشار األوضاع االقتصادية واالجتامعية املتدنية، ونوعية احلياة السيئة 

لقطاع كبري من الشباب، وبخاصة من هم أقل تعليًما. وهلذا ليس غريًبا 

خالل  من  واملعدمني  للفقراء  احلكومة  لدعم  متقدمة  أولوية  يعطوا  أن 

الذي  االشرتايك  النظام  ثوابت  إحدى  تعترب  التي  الرضائب  سياسة 

شكل 5-10: االهتامم بالسياسة بحسب الدولشكل 5-9: جماالت االهتامم الرئيسية يف احلياة
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بدأت مرص يف اخلروج منه. ومع هذا ، يعكس وصف هذه السياسة بأهنا 

الشباب  لدى  اللبس  من  قدًرا  للدميقراطية  األساسية  السامت  إحدى 

والكبار عىل حد سواء بني مفهومي الدميوقراطية واملساواة.

الرؤى السياسية 
اهتامم ضعيف بالسياسات الرسمية

أكدت نتائج املسح انخفاًضا شديًدا يف اهتامم الشباب بالسياسة والعمل 

السيايس، فقد بلغت نسبة من هيتمون اهتامًما قوًيا بالسياسة 6% فقط 

من عينة الشباب، ويتسق ذلك مع ترتيب جماالت االهتامم الرئيسية يف 

احلياة وهي كالتايل: األرسة بنسبة 97% ، الدين بنسبة 96% ، العمل 

بنسبة 60% ، األصدقاء بنسبة 47% ، وقت الفراغ بنسبة 14% وأخريًا 

االهتاممات  سلم  يف  واألخرية  السادسة  املرتبة  يف  تأيت  التي  السياسة 

الرئيسية يف احلياة بنسبة مل تتجاوز 7% )شكل 5 ـ 9(. ويزداد االهتامم 

بالسياسة بني الذكور. ومن الواضح أن هذا مرتبط باألعراف االجتامعية 

مقابل  يف  ذكورًيا  امتياًزا  العام  املجال  يف  السيايس  العمل  تعترب  التي 

احلياة العائلية واملنزلية التي ختص اإلناث. وهناك اهتامم أكرب بالسياسة 

)11%(. وهذا  واملتخصصني   )%15( تعليم جامعي  احلاصلني عىل  بني 

يعين أن هناك تأثريًا حمدوًدا نسبًيا ملستوى التعليم واالنخراط يف سوق 

العمل عىل تشكيل الوعي السيايس بني الشباب. وعىل أي حال ، يرتبط 

انخفاض االهتامم بالسياسة بني الشباب والكبار عىل حد سواء بالكثري 

وهذا  االجتامعية،  التنشئة  بطبيعة  تتعلق  التي  املتشابكة  العوامل  من 

الثقة  فقدان  إىل  يشري  السيايس  العمل  يف  املشاركة  شأن  من  التقليل 

أو اخلوف من  التغيري،  السياسية، ويف قدرهتا عىل إحداث  العملية  يف 

تبعات املشاركة يف النشاط السيايس.

البيانات  يف هذا الصدد، وكام يتضح من شكل رقم )5 ـ 10(، توضح 

املقارنة أن ضعف اهتامم الشباب بالسياسة يضع مرص يف املركز اخلامس 

البالغ عددها 19 دولة يف املسح،  املختارة،  الدول  قامئة  عرش من بني 

وذلك بفارق 7 نقاط مئوية عن النسبة العاملية البالغة 14% يف املتوسط. 

الدول  بالسياسة ضعيف يف كل  الشباب  وجتدر اإلشارة إىل أن اهتامم 

التي شملها املسح، حيث ترتاوح نسبة هذا االهتامم بني 23% يف جنوب 

أفريقيا و 4% يف بولندا.

وتكشف البيانات املقارنة أيًضا عن انخفاض اهتامم الشباب بالسياسة يف 

الدول التي هلا تاريخ طويل للدميقراطية مثل الواليات املتحدة األمريكية، 

حيث إن نسبة من يعتربون السياسة مهمة يف حياهتم ال تتجاوز 9% فقط 

من العينة، وبذلك حتتل الواليات املتحدة األمريكية املركز الرابع عرش، 

عرش  والسابع  عرش  السادس  املركزين  وبريطانيا  اليابان  تشغل  بينام 

بنسبتي 7% و 6% عىل التوايل. وهذه النتائج ميكن أن تعين أيًضا أن االهتامم 

بالسياسة لدى الشباب ليس من الرضوري أن يرتبط باملناخ العام للتقدم 

أو  بأحداث سياسية مهمة  يرتبط  املتاحة، ولكنه  الدميقراطية  أو مبستوى 

رصاعات أو اضطرابات اجتامعية يف بعض الدول.

السلوك السيايس 
الربملانية  االنتخابات  يف  الشباب  تصويت  أن  إىل  املسح  نتائج  تشري 

السياسية  العينة، كام أن نشاط األحزاب  يتجاوز 29% من  األخرية مل 

حمدود للغاية، ومل يتعد عدد املنضمني لعضوية أي حزب 3% فقط من 

بعض  كان  وإن  الشباب،  وإقصاء  درجة هتميش  يعكس  وهذا  العينة. 

هذا اإلقصاء يفرضه الشباب عىل نفسه حيث إن كل الربامج احلزبية 

والربامج االنتخابية يف مرص ال جتذب الشباب وال ختدم قضاياه.

ومن الواضح أن هناك حمددات اجتامعية ودميوجرافية تؤثر عىل املشاركة 

يف العمل السيايس، كالنوع االجتامعي، والعمل، واالعتبارات الريفية/

البيانات إىل أن معظم املشاركني يف االنتخابات من  احلرضية. وتشري 

الذكور بنسبة 45% مقابل نسبة أقل كثريًا من اإلناث تبلغ 17%. وقد 

كان معظم الذكور من احلاصلني عىل تعليم جامعي. أما غالبية الذين 

التعليم دون  السياسة فقد كانوا من اإلناث، ومن ذوي  حيجمون عن 

يف  املشاركني  الشباب  من  كبرية  نسبة  أن  االنتباه  يلفت  وما  اجلامعي. 

بينهم  مئوية  نقاط  مخس  بفارق  العاطلني  بني  من  كانوا  االنتخابات 

وبني عدد العاملني البالغ نسبتهم 45%. وقد يشري هذا إىل أن النظرة 

االجتامعية تضع النشاط السيايس يف منافسة مع العمل، كام لو كانت 

السياسة تتطلب التزاًما وتفرًغا كاماًل.

فيام يتعلق باملعارضة السياسية ، هناك ميل ملحوظ بني الشباب لإلحجام 

عن تقديم الشكاوى، واملشاركة يف املظاهرات، واالعتصامات )جدول 

العمل  يف  املشاركة  أن  للمبحوثني  االجتامعية  اخلصائص  وتبني   .)1-5

والشباب  اجلامعي،  التعليم  ذوي  الذكور  بني  أعىل  املعارض  السيايس 

الذين مازالوا يدرسون ، والشباب املقيمني يف املناطق احلرضية.

يف  فعاًل  شاركوا  من  بني  االجتامعية  اخلصائص  يف  كبري  تشابه  وهناك 

أنشطة سياسية راديكالية من ناحية، وبني من يقرون باحتامل مشاركتهم 

جدول 5-1 : مشاركة الشباب يف العمل السيايس املعارض

لن أشارك مستقبالً% ً حمتمل أن أشارك %شاركت%  

61678شكاوى 
31087مظاهرات 

21088اعتصامات 

املصدر: املسح العاملي للقيم – مرص 2008 ، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار.
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الشباب يف  فاحتامل مشاركة  أخرى،  ناحية  من  األنشطة  هذه  مثل  يف 

التعليم  وذوي  الذكور،  لدى  يزيد  مستقباًل  املعارض  السيايس  العمل 

العاطلني عن  إىل  باإلضافة  ـ  املناطق احلرضية  واملقيمني يف  اجلامعي، 

العمل. وهذا يشري إىل أن بطالة شباب احلرض املتعلمني تعليًما عالًيا، 

عىل األخص، قد تدفع إىل املشاركة يف املعارضة السياسية.

وبالنسبة ملن حيجمون عن ممارسة العمل السيايس، فإن نسبتهم ترتفع 

املشتغلني  ولدى  اجلامعي،  دون  تعليم  عىل  واحلاصلني  اإلناث،  بني 

أواًل  عوامل:  عدة  إىل  هذا  يرجع  وقد  الريفية.  املناطق  يف  واملقيمني 

هناك صورة منطية شائعة عن املرأة بأن مكاهنا هو البيت وليس عليها 

أن تنشغل بالعمل العام، وثانًيا، أن انخفاض مستوى التعليم ال يعطي 

الفرصة الكافية للتنشئة السياسية ، وثالًثا ، كلام قل مستوى التعليم، يتم 

األولوية  وتعطي  مبكرة،  مرحلة  العمل يف  واخلروج من سوق  الدخول 

املشاركة  عىل  يشجع  ال  آخر  عامل  وهناك  أرسة.  وتكوين  للزواج 

السياسية، وهو أن النظرة املجتمعية تصف هذا النشاط بأنه "عمل غري 

جدي" وميارس عىل حساب كسب العيش.

ومبقارنة وضع مرص عاملًيا، يتضح أن نسبة مشاركة الشباب يف العمل 

ـ تبلغ 6% بفارق 12  بتقديم شكاوي  ـ فيام يتعلق  السيايس املعارض 

املظاهرات  يف  باالشرتاك  يتعلق  وفيام  عاملًيا.  النسبة  عن  مئوية  نقطة 

أما يف جمال  عاملًيا.  النسبة  مئوية عن  نقاط   8 بفارق  النسبة %3  تبلغ 

عن  مئوية  نقاط  ثالث  بفارق   %2 إىل  النسبة  فتنخفض  االعتصامات 

املركزين  بني  يرتاوح  متأخًرا  مركًزا  مرص  تشغل  وبذلك  عاملًيا.  النسبة 

القامئة  ذيل  يف  أخرى  دول  أربع  ضمن  عرش  والسادس  عرش  الرابع 

بالنسبة ملعظم  جماالت العمل السيايس املعارض وهي: األردن ، وفيتنام، 

يف  املحتملة  باملشاركة  يتعلق  وفيام  التوايل.  عىل  وإندونيسيا  وروسيا، 

املعارضة السياسية حتتل مرص ترتيًبا متأخًرا أيًضا يتأرجح بني السادس 

عرش واألخري عاملًيا يف كافة جماالت العمل السيايس املعارض.

يف  الشباب  انخراط  بشأن  أخرى،  نتائج  جانب  إىل  النتائج،  وهذه 

األنشطة السياسية مستقباًل، تشري إىل أن هذا يعتمد عىل عوامل عدة 

من أمهها: مستوى التقدم والرفاهة االقتصادية واالجتامعية، ومستوى 

وظروف  عامة،  بصفة  احلياة  بنوعية  وعالقتها  الدميوقراطية  املامرسة 

ومدى  التحول،  هبذا  تسمح  واضحة  فرصة  ووجود  السيايس،  التحول 

االنفتاح السيايس ومدى القيود املفروضة عىل ممارسة العمل السيايس.

وسطية سياسية مع بعض امليول اليسارية
سيايس.  بحس  بالفعل  املرصي  الشباب  يتمتع  تقدم،  مما  الرغم  عىل 

ويشري املسح إىل أن لدهيم رؤية سياسية واضحة فيام يتعلق باجتاهاهتم 

الدميقراطية، ونظرهتم لألهداف والتوقعات السياسية  ، وقيم  السياسية 

للدولة يف املستقبل.

وهناك اجتاه عام لدى الشباب نحو الوسطية يف التوجهات السياسية، 

فقد صنف نصف الشباب يف العينة تقريًبا أنفسهم باالعتدال يف امليول 

السياسية. ييل ذلك من يرون أنفسهم مييلون نحو اليسار بنسبة %38 

من العينة، بينام تنخفض نسبة من يرون أنفسهم ميينيني إىل 12% من 

النوع  السياسية بصفة عامة حسب  امليول  توجد فروق يف  العينة. وال 

حيث  من  واضحة  فروق  هناك  ولكن  الزواجية،  احلالة  أو  االجتامعي 

معتدلني هم من  أو  ميينيني  أنفسهم  يرون  فمعظم من  التعليم.  مستوى 

احلاصلني عىل تعليم عال، ويف املقابل من يصنفون أنفسهم باليساريني 

يكونون من احلاصلني عىل مستوى تعليمي أقل من اجلامعي.

ومن الواضح أن التيار السيايس املعتدل هو النمط السائد بني الشباب 

عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  وتعد   .%55 نسبتهم  وتبلغ  عاملًيا، 

التيار املعتدل. ويف هذا  رأس قامئة الدول التي مييل فيها الشباب إىل 

مئوية  نقاط   5 يقل  بفارق  عرش  احلادي  املركز  مرص  تشغل  الصدد، 

اليمينية 28% من  التوجهات  الشباب ذوو  العاملية. وميثل  النسبة  عن 

بفارق يقل 16 نقطة مئوية  املرتبة احلادية عرش  العينة، وتشغل مرص 

عن النسبة العاملية )يف قامئة من الدول تشغل فيها فيتنام املرتبة األوىل(.

العامل ـ عدد قليل  كام يبدو من )شكل 5 ـ 11( هناك ـ عىل مستوى 

تتجاوز  ال  حيث  كيساريني  أنفسهم  يرون  الذين  الشباب  من  جًدا 

نسبتهم 17%. وحتتل مرص املركز الثاين بعد اهلند بنسبة تصل إىل %38 

وبفارق يزيد 21 نقطة مئوية عن الرقم العاملي، مما يعين أن ميول أغلب 

هذا،  ومع  العامل.  يسود  الذي  املعتدل  التيار  مع  اتساًقا  أكرث  الشباب 

جتدر اإلشارة إىل أن نسبة الشباب ذوي امليول اليسارية يف مرص تعترب 

الفكر االشرتايك  يعتنقون  أهنم  بالرضورة  يعين  نسبًيا. وهذا ال  مرتفعة 

أو املاركيس بقدر اعتناقهم االجتاهات الراديكالية يف معارضة األحوال 

القامئة واالنتقاد الشديد هلا.

اإلميان بالقيم الدميوقراطية
نعم للدميوقراطية

عرب 84% من عينة الشباب عن تأييدهم القوي ألمهية العيش يف ظل 

ذوي  الذكور  من  املؤيدين  معظم  كان  وقد  دميوقراطي.  حكومي  نظام 

التعليم اجلامعي. ومن أحد مفارقات املقارنات الدولية أن خيار احلكم 

الدميوقراطي بني الشباب يضع مرص يف املركز الثامن عىل مستوى العامل 
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العاملية  النسبة  نقاط مئوية عن  بفارق يزيد 8  ـ 12(  )أنظر شكل 5 

عريقة  تقاليد  هلا  متقدمة  دول  عىل  مرص  تتقدم  وبذلك   %76 البالغة 

األمريكية،  املتحدة  والواليات  اليابان،  مثل  الدميوقراطية  املامرسة  يف 

يف  املرصي  الشباب  رغبة  يعين  قد  وهذا  واهلند  وروسيا،  وبريطانيا، 

حتقيق املزيد من الدميوقراطية بالقياس ملا هو عليه الوضع اآلن. ويبني 

خالل  من  لقادته  الشعب  اختيار  أمهية  يدركون  الشباب  أن  املسح 

االنتخابات احلرة ، وقد بلغت نسبة من يؤيدون ذلك 90% ، بينام يرى 

82% أنه ميكن تغيري القوانني من خالل االستفتاءات، كام بلغت نسبة 

من يرون أن احلقوق املدنية حتمي احلريات من االضطهاد 73%. وقد 

تقاربت حلد كبري اجتاهات املبحوثني الكبار والشباب نحو الدميوقراطية 

وهذا  مئوية،  نقاط  وثالث  نقطتني  يرتاوح  مبا  الكبار  نسبة  زادت  وإن 

يشري إىل أن الشباب يعربون عن توجه عام يف املجتمع.

الذين  الشباب  نسبة  ارتفاع  يؤدي  الدولية،  باملقارنات  يتعلق  فيام 

يؤكدون أمهية العيش يف ظل حكم دميوقراطي إىل وضع مرص يف املركز 

 ،)%76( العاملي  املتوسط  عن  مئوية  نقاط  مثانية  يزيد  بفارق  الثامن 

)األردن،  ملرص  املشاهبة  الظروف  ذات  الدول  من  عدد  ضمن  وذلك 

وفيتنام، واألرجنتني، واملغرب، وجنوب أفريقيا(. وتعترب السويد استثناًء 

من الدول املتقدمة يف هذا املجال. وهذا يؤكد ما سبق أن توصلنا إليه 

من أن الدميوقراطية هلا األولوية الكربى لدى الشباب بني الشعوب التي 

تناضل لتحقيق مزيد من الدميوقراطية ، بينام ال تأيت يف مرتبة متقدمة بني 

أولويات الشباب يف الدول التي هلا تاريخ طويل ملامرسة الدميوقراطية.

الدميوقراطية ال تأيت عىل قمة األولويات 

رغم االهتامم الكبري بالدميوقراطية يف نظر الشباب املرصي، فإن ما يثري 

الدهشة هي أن إجابات الشباب عىل السؤال الذي يتعلق بالدميوقراطية 

كأولوية أوىل خالل السنوات العرش القادمة تشري إىل انخفاض ملحوظ 

يف تصنيف مرص )شكل 5 ـ 13(. فنسبة الشباب الذين يؤمنون مبشاركة 

الشعب يف عملية صنع القرار كأولوية أوىل مل تتجاوز 11% ، وكانت هذه 

النسبة أعىل بكثري بني الذكور واحلاصلني عىل تعليم جامعي. وعالوة عىل 

التأثري عىل جمتمعاهتم مل تكن تعترب كأولوية  الناس عىل  ذلك فإن قدرة 

حرية  أما  اإلناث.  من  وأغلبهم  الشباب  عينة  من   %11 باستثناء  أوىل 

التعبري فكانت األدىن كأولوية يف ممارسة الدميوقراطية يف مرص يف السنوات 

العرش القادمة حيث بلغت نسبة املطالبني هبا كأولوية أوىل 3% فقط. وقد 

كانت إجابات الشباب نحو حتقيق التنمية االقتصادية ومكافحة الغالء 

هي األعىل وحتظي باألولوية األوىل خالل السنوات العرش القادمة.

حالًيا  الدائر  اجلدل  حول  الشك  من  بظالل  تلقي  أيًضا  النتائج  هذه 

بني املثقفني املرصيني فيام يتعلق بكون اإلصالح الدميوقراطي مطلًبا له 

بالدميوقراطية،  تؤمن  سياسية  رؤى  لدهيم  الشباب  أن  ويبدو  األولوية. 

ولكنها ال حتظي باألولوية بالنسبة ملستقبل بلدهم. وقد كان القلق عىل 

املستقبل لدى 72% من العينة يتعلق بتحسني االقتصاد، وهو ما يعين 

تعترب  املتنامية  البطالة  وسط  املنتظم  والدخل  العمل،  فرص  آفاق  أن 

هناك  ليس  أنه  يبدو  كام  السياسية،  القضايا  من  إحلاًحا  أكرث  شواغل 

ارتباط بني اختيار النظم السياسية والرفاهة االقتصادية.

شكل 5-12: أمهية العيش يف نظام دميوقراطي بحسب الدولشكل 5-11 : االجتاهات السياسية للشباب بحسب الدول
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شعور قومي  جارف وهويات 
أخرى مصاحبة للشعور القومي

افتخار الشباب بقوميتهم
أكد 71% من العينة شعورهم باالنتامء القومي واهلوية القومية، وقد كان 

معظمهم من اإلناث. وميكن أن يرجع هذا إىل أن النساء أكرث حرًصا 

عىل احلفاظ عىل اإلرث الثقايف املشرتك، والذي حيتل فيه االنتامء القومي 

مكانة بارزة. وهذه النتيجة ال تتفق مع الرأي الذي يرتدد يف الربامج 

طالب  لدى  باالنتامء  الشعور  انخفاض  عن  اإلعالم  بوسائل  احلوارية 

بقوميتهم  بالعينة إىل أهنم فخورون  ، أشار %71  اجلامعة. ومرة أخرى 

املرصية، ومعظمهم من الذكور ذوي التعليم اجلامعي. وتوضح املقارنة 

بني الشباب والكبار يف هذا الشأن أن نسبة األفراد الفخورين بقوميتهم 

املرصية تزيد قلياًل بني كبار السن بفارق 3 نقاط مئوية عن الشباب. 

جمتمعي  عام  اجتاه  يعكس  القومي  باالنتامء  الشعور  أن  يبدو  وهكذا 

مشرتك بني األجيال.

باالنتامء  الشباب  فخر  مدى  يف  عاملًيا  اخلامس  الرتتيب  مرص  حتتل 

القومي بفارق يزيد 13 نقطة مئوية عن النسبة العاملية البالغة %58، 

واهلند،  وتركيا،  أفريقيا،  وجنوب  فيتنام،  هي  دول  مخس  ضمن  وذلك 

أخرى  دول  عىل  مرص  تتقدم  الصدد  هذا  ويف  مرص.  إىل  باإلضافة 

متقدمة تأيت يف مؤخرة القامئة مثل الواليات املتحدة والسويد وبريطانيا 

واليابان. وهذا يعين أن الشعور باالنتامء القومي بني الشباب ليس من 

التقدم والرفاهة اإلنسانية، عىل الرغم  الرضوري أن يرتبط مبستويات 

من أهنام ميكن أن يوفرا بدائل لالنتامء واختيار اهلوية. إن االنتامء يتجاوز 

كثريًا الروابط العائلية إىل آفاق أوسع يف املجتمع املدين، وهو يبني أن 

املشاعر القومية اجلارفة بني الشباب حتكمها اعتبارات اجتامعية وثقافية 

وسياسية حتتاج مزيًدا من البحث.

شعور الشباب باالنتامء القومي
يبدو االنتامء القومي بني الشباب املرصي يف استجابة 85% من العينة 

كان  وقد  وطنهم.  عن  دفاًعا  احلرب  خلوض  استعدادهم  أبدوا  الذين 

معظم هؤالء من الذكور ذوي التعليم اجلامعي. ويف هذا الصدد تشغل 

مرص املركز الثامن عىل املستوى العاملي بفارق يزيد ست نقاط مئوية 

عن النسبة العاملية البالغة 79%. وبذلك تتقدم مرص عن دول متقدمة 

مثل السويد التي تبدو يف ذيل القامئة.

اجلنسية  عىل  للحصول  رشط  أهم  هو  بالقوانني  املرصيني  التزام  إن 

التعليمية.  الفروق  النظر عن  بغض  العينة  من  املرصية يف رأي %75 

وييل ذلك اعتبارات تقليدية تتعلق مبفهوم املواطنة مثل مراعاة العادات 

والتقاليد )67%(، واالنتامء القراىب ألصول مرصية )63%( وامليالد يف 

أشخاص  قبل  من  االختيارات  هذه  معظم  كانت  وقد   .)%57( مرص 

ذوي تعليم أقل من اجلامعي، وهلذا متثل العالقة بني املواطنني والدولة 

مزجًيا من االعتبارات احلداثية والتقليدية للمواطنة، كام يبدو أن هناك 

بعض اللبس بني الشباب بصفة عامة واألقل تعليًما بصفة خاصة حول 

معىن املواطنة.

انتامءات أخرى 
للهوية،  املرصيني  الشباب  مفهوم  أساس  هو  القومي  االنتامء  كان  إذا 

فإن هناك هويات مصاحبة للشعور القومي، فاالنتامء إىل األمة العربية 

املحيل  االنتامء  ذلك  ييل  العينة،  من   %65 لدى  أساسية  هوية  ميثل 

للمحافظات التي ولد ويعيش فيها الشخص )60%(. واإلقرار هبويات 

أخرى موجود بصورة أكرب نسبًيا لدى اإلناث واألشخاص ذوي التعليم 

اجلامعي. وتأيت املواطنة العاملية يف ذيل قامئة اهلويات املصاحبة للشعور 

القومي، حيث ميثل من يرون أنفسهم مواطنني عامليني نحو ثلث العينة. 

وبذلك تقرتب مرص من املتوسط العاملي البالغ 31%. ومبقارنة إجابات 

ما  فيام عدا   ، بينهم  تقارب كبري  يتبني وجود  الشباب والكبار  كل من 

يتعلق باملواطنة العاملية حيث يبدو الشباب أكرث انفتاًحا ويتقدمون عىل 

الكبار بأربعة نقاط مئوية.

بينام تأيت  العاملية،  السابع يف االجتاه نحو املواطنة  وتشغل مرص املركز 

الواليات  )السويد،  متأخرة  مراكز  يف  العوملة  مع  مندجمة  أخرى  دول 

املتحدة، اليابان التي تأيت يف املركز األخري(. وقد يعزي هذا إىل حقيقة 

لعوامل  ختضع  ـ  واملحيل  العاملي  املستويني  عىل  ـ  اهلوية  مشاعر  أن 

طابع  ذات  تقليدية  وهويات  القومي،  االنتامء  مشاعر  مثل  تقليدية 

البحث،  من  ملزيد  العوملة  قضية  وحتتاج  وديين...الخ،  وثقايف  اجتامعي 

والسيام أن الشباب يف معظم املجتمعات من أكرث الفئات انفتاًحا عىل 

العامل واندماًجا يف فضائيات عوملية خمتلفة.

القيم األسرية وميراث األبوية
أمهية األرسة 

تعترب األرسة هي املصدر الرئييس لبناء رأس املال االجتامعي، ويتجىل 

ذلك يف صور الروابط، والتشبيك االجتامعي، والتبادل، والرتابط، والثقة 

االجتامعي،  املال  رأس  تآكل  إىل  األرسة  ضعف  ويؤدي  اآلخرين.  يف 

الذي ميتد إىل األنشطة االجتامعية يف املجتمع. وعىل الرغم من ذلك، قد 

تشكل الروابط األرسية قيًدا عىل التطور االجتامعي وبخاصة عندما 

تسيطر القيم األرسية عىل الشباب وتتجاوز نطاق املجال اخلاص إىل 

املجال العام. ويف هذه الصدد، كشفت نتائج املسح بيانات عن مرص 
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تؤكد أن الكثري من الشباب لدهيم معتقدات ومفاهيم نشأت وتدور يف 

العائيل. وقد أدى ذلك إىل وجود قيم ترسي عرب  القرابة والبناء  فلك 

األجيال ، وتعتمد يف األساس عىل النظام األبوي. ويشري املسح إىل أن 

الرأي %98  يؤيد هذا  الشباب، حيث  أهم جمال يف حياة  متثل  األرسة 

من العينة، معظمهم من اإلناث ، وذوي التعليم اجلامعي، واملشتغلني، 

واملتزوجني، كذلك املنتمني للطبقتني الوسطى والعليا ، وال توجد فروق 

جوهرية بني املناطق احلرضية والريفية يف هذا املجال.

يزيد  بفارق  تركيا وإندونيسيا  بعد  الثالث عاملًيا  الرتتيب  وتشغل مرص 

مخس نقاط مئوية عن النسبة العاملية البالغة 93% ، مع العلم أن الفارق 

بني أعىل نسبة ، لدى تركيا )98%( وأدىن نسبة ، لدى الصني )81%( ال 

يزيد عن 17 نقطة مئوية. وهذا يشري إىل أن االجتاه العام لدى الشباب 

ـ عىل املستويني العاملي واملحيل ـ يعترب األرسة أهم مؤسسة يف احلياة. 

يف  األرسة  ألمهية  املؤيدين  الشباب  نسبة  ارتفاع  أن  فيه  شك  ال  ومما 

من  يعد  ـ  واالستقاللية  الفردية  شأن  من  تعيل  التي  ـ  املتقدمة  الدول 

املفارقات التي حتتاج مزيًدا من البحث. 

عن  ُسئلوا  فعندما  املستقبل،  إىل  األرسة  بأمهية  الشباب  إميان  وميتد 

ترتيب أربعة جوانب أساسية يف احلياة حسب أمهيتها )األرسة، والعمل، 

من   %97 ذكر  القريب،  املستقبل  يف  السلطة(  واحرتام  والتكنولوجيا، 

أمًرا جيًدا، ييل ذلك االهتامم  يعد  اهتامم أكرب لألرسة  توجيه  أن  العينة 

بالعمل )92%( ثم التكنولوجيا )79%( وأخريًا احرتام السلطة )%75(. 

الشباب  بني  نسبًيا  أعىل  ولكنه  ضئياًل،  اجلنسني  بني  الفارق  كان  وقد 

مناطق  يف  واملقيمني  واملشتغلني،  جامعية،  مؤهالت  عىل  احلاصلني 

حرضية، الذين يرون أنفسهم يف مكانة أدىن من الطبقة الوسطى.

التوجهات التقليدية 
تبني إحدى النتائج املهمة بشأن رؤية الشباب ألنفسهم أن 82% من 

العينة، معظمهم من اإلناث، يرون أنفسهم كأشخاص يسعون جاهدين 

وروابطهم  دينهم  من  املستمدة  والتقاليد  العادات  عىل  املحافظة  إىل 

األرسية. ويرى ما ال يقل عن 57% من الذكور واحلاصلني عىل مؤهالت 

جامعية أهنم يترصفون بشكل سليم وفق ما يتوقعه منه اآلخرون. وبذلك 

للذات تنطوي  القيم األرسية )واالجتامعية( يف تشكيل صورة  تساهم 

عىل ميول حمافظة يربطها الفرد عادة بوضع اقتصادي واجتامعي أدىن.

وباإلضافة إىل ذلك، رأي 74% من العينة أن من أحد األهداف الرئيسية 

ـ 14(. وقد كان  لدهيم هو أن حيافظوا عىل فخر اآلباء هبم )شكل 5 

مناطق حرضية، واحلاصلني  املقيمني يف  الذكور  املستجيبني من  معظم 

عىل تعليم جامعي، ولكنهم متعطلني. وتبني املقارنات الدولية أن مرص 

عىل  الشباب  حلرص  بالنسبة  املغرب،  بعد   ، عاملًيا  الثاين  املركز  تشغل 

اكتساب فخر الوالدين بفارق يزيد 26 نقطة مئوية عن الرقم العاملي 

البالغ 48%. ويف هذا الصدد حتتل الدول ذات املرياث التقليدي صدارة 

: املغرب، ومرص، واألردن، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا،  القامئة وتضم 

واهلند. ومن ناحية أخرى تأيت يف ذيل القامئة ـ إىل جانب الصني ـ دول 

إن  املتحدة وبريطانيا، حيث  واليابان، والواليات  السويد،  غربية مثل 

سعي الشباب نحو اكتساب الفخر يف هذه الدول يتجاوز رضا األرسة، 

ويصدق ذلك أيًضا حتى يف الصني ذات املرياث العائيل القوى.

كان رضورة وجود أب وأم يف إطار أرسى إحدى القيم األرسية املتعلقة 

حيث  كبرية  القيمة  هلذه  املؤيدين  الشباب  نسبة  كانت  وقد  بالتنشئة، 

بأمهية  اإلميان  تعكس  العالية  النسبة  وهذه  العينة،  من   %98 بلغت 

األرسة يف بناء رأس املال البرشى، كام تتفق مع امليول املحافظة نحو 

تنشئة الطفل ، وتشري البيانات إىل أن 26% من العينة ترى أنه من املهم 

عدم تنشئة الطفل عىل مبدأ االستقاللية ، مما يعىن أن االعتامدية تبدو 

كقيمة ذات أولوية مرتفعة يف نظرة الشباب نحو تنشئة الطفل ، ويتفق 

هذا أيضًا مع امليل إلعالء قيمة الطاعة كشئ جيب أن يتعلمه األطفال 

منذ نعومة أظفارهم ، وقد بلغت نسبة من يؤيدون هذا الرأي 70% من 

التعليم األقل  العينة، وكانت غالبية املدافعني عنه من اإلناث، وذوى 

الواقع،  ويف  الريفية،  املناطق  يف  واملقيمني  والعاطلني،  اجلامعي،  من 

الفئات املحافظة من الشباب يف العينة . 

قضايا النوع 
من  الرغم  وعىل  اجلنسني،  بني  التفرقة  تكرس  األرسية  القيم  بعض 

يف  البنات  عن  للبنني  األولوية  بإعطاء  يقرون  الذين  نسبة  انخفاض 

التعليم اجلامعي، إال أن 58% من الشباب يعتقدون أن الرجال أفضل 

من النساء يف العمل ) شكل 5 ـ 15 ( وبالطبع تزيد نسبة مؤيدي هذا 

الرأي بني الذكور عن اإلناث، عىل الرغم من أن الفرق حمدود يف ثالث 

نقاط مئوية . وعالوة عىل ذلك ، ذكر 87% من العينة أنه يف حالة ندرة 

فرص العمل فإنه جيب إعطاء األولوية للرجال يف احلصول عليها نظرًا 

ألن الرجل هو الذي يسعى أساًسا إىل كسب الرزق يف األرس، واتساًقا 

بيت ميكن  املرأة كربة  العينة أن دور  يعتقد 66% من  النتائج  مع هذه 

أن يعطيها نفس الشعور الذي حيققه هلا العمل خارج املنزل ، ومعظم 

مؤيدي هذا الرأي من اإلناث. وتشري البيانات أيًضا إىل أن 70% من 

العينة يرون أن الذكور يتفوقون عىل النساء كقادة سياسيني ، وكل هذه 

الذكور هي  التي يسيطر عليها  األبوية  الروح  أن  النتائج تكشف عن 

السائدة عىل األقل يف نظر الكثري من النساء . 
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وتأكيًدا لسيادة القيم األبوية، فإن النسبة املؤيدة لتفوق الذكور سياسًيا 

( واألكرث من ذلك  مئوية عن نسبة اإلناث ) %68  نقاط  بأربع  تزيد 

نقاط  ثالث  بفارق   %74 الكبار  بني  الرأي  هذا  مؤيدي  نسبة  تصل 

الذين تصل نسبتهم  الرأي من الشباب  مئوية عن املدافعني عن هذا 

الشباب  بني  النساء  ضد  املنحازة  األبوية  الروح  وهذه   ،  %71 إىل 

تتغلغل يف منظومة القيم االجتامعية بشكل عام حتى بني املتعلمني، مما 

يعىن بكل وضوح أن التعليم مل يؤثر عىل النظرة االجتامعية القامئة عىل 

عدم املساواة بني اجلنسني . ومن املفارقات أن هناك تقارًبا يف توجهات 

الشباب من اجلنسني بالنسبة لقبول التمييز بني الذكور واإلناث، وتلعب 

الشابات، مثلها يف ذلك مثل النساء األكرب سًنا، دوًرا حمورًيا يف ترسيخ 

هذه النظرة. 

ومما يثري الدهشة، أن املقارنات الدولية تبني أن مرص تشغل املركز األول 

عاملًيا بالنسبة للتفرقة بني اجلنسني يف العمل بفارق يزيد 41 نقطة مئوية 

الدول  قامئة  مرص  تتصدر  وبذلك   ،  %17 البالغة  العاملية  النسبة  عن 

ذات الرتاث األبوي العميق مثل األردن، واهلند، واملغرب، وإيران. ومن 

ناحية أخرى فإن تأييد التفرقة بني اجلنسني يف العمل يعترب ضئياًل لدى 

األمريكية،  املتحدة  الواليات  ضمنها  من  املختلفة  الدول  من  جمموعة 

يعىن  مما  وبولندا،  واألرجنتني،  واليابان،  والصني،  وبريطانيا،  والسويد، 

بدرجة كبرية أن التمييز النوعي ضد النساء يرتبط بأبعاد ثقافية وتارخيية 

واقتصادية  اجتامعية  متغريات  نتيجة  االجتاه  هذا  يتغري  وقد  موروثة، 

القيم  قوة ونفوذ مثل هذه  تنعكس عىل رفاهية األرسة، وحالًيا تستمر 

التغيري  الرغم من موجات  الشباب يف مرص عىل  تأثريها عىل حياة  يف 

التي امتدت ألكرث من مخسني عاًما، ويبدو أن  االجتامعي والتحديث 

بني  سائدة  مازالت  الدينية  املبادئ  عىل  تستند  التي  املحافظة  القيم 

الشباب، ويف الواقع بني معظم فئات املجتمع األخرى يف مرص. 

أمهية الدين 
بالنسبة للدين وأمهيته يف احلياة ، تكشف البيانات عن املشاعر الدينية 

اجلارفة لدى 96% من الشباب )شكل 5 ـ 16( وعىل الرغم من عدم 

هذه  حول  الشباب  فئات  خمتلف  بني  جوهرية  اجتامعية  فروق  وجود 

املسألة ، فإن اإلناث وسكان احلرض واألفراد املنتمني للطبقة الوسطى 

هم أكرث الفئات الذين لدهيم مشاعر دينية قوية نسبًيا ، ويف هذا الصدد 

تضع املقارنات الدولية مرص يف املركز األول عاملًيا بفارق يزيد 38 نقطة 

مئوية عن النسبة العاملية البالغة 58% ، وتأىت مرص ضمن جمموعة من 

الدول اإلسالمية ذات التوجهات الدينية بني الشباب، ويف املقابل هناك 

دول أخرى تقل فيها املشاعر الدينية ألدىن حد مثل اليابان، والصني، 

والسويد، وفيتنام، وروسيا . 

احلياة  يف  الله  بوجود  املرصي  الشباب  بني  قوى  اعتقاد  أيًضا  هناك 

اليومية، وقد بلغت نسبة املبحوثني الذي يصفون أنفسهم بأهنم متدينون 

اعتبار أن  النسبة كثريًا بني اإلناث عىل  العينة، وترتفع هذه  90% من 

هلا  تروج  التي  الدينية  للدعوى  رئيسًيا  هدًفا  حالًيا  أصبحن  الفتيات 

فعااًل يف احلفاظ  تلعب دوًرا  املرأة  ناحية، وأن  احلركات اإلسالمية من 

عىل قيم التدين من ناحية أخرى . 

ويزداد التدين بني األشخاص ذوى التعليم األعىل، وهو ما يشري حالًيا 

إىل أن التعليم يلعب دوًرا أساسًيا يف نرش القيم الدينية، وقد أكد %82 

من  املستمدة  والتقاليد  العادات  عىل  احلفاظ  أمهية  العينة  من  تقريًبا 

الدين واألرسة كخصائص تنطبق عليهم متاًما، وعىل الرغم من ارتفاع 

خمتلف  من  الفئات  بني  األرقام  تتقارب  الصدد،  هذا  يف  اإلناث  نسبة 

عامة  بصفة  الشباب  أن  يعىن  ما  وهو   ، التعليمية  واملستويات  األعامر 

اإلميان  الشباب  حياة  عىل  الديين  التأثري  ويكمل  حمافظة.  ميول  ذوى 

ال  أهنم  املبحوثني  من   %69 ذكر  الصدد،  هذا  ويف  بالقدرية.  الراسخ 

يستطيعوا حتديد قدرهم ألن كل شئ مقدر مسبًقا وحمتوم ، ومل تتعد نسبة 

من أقروا بأهنم حيددون قدرهم بأنفسهم 7%. وقد اختذ 25% من العينة 

موقًفا حمايًدا بني القدرية وحرية االختيار ، من الواضح ارتفاع امليول 

القدرية بني النساء واألقل تعليًما حيث بلغت نسبتهم 7.9% من العينة 

وكانت غالبية اإلناث حاصالت عىل تعليم جامعي ويقمن يف املناطق 

احلرضية. 

شكل 5-13: احلرص عىل فخر الوالدين بحسب الدول
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وقد كشف املسح أن مخس العينة فقط كانوا حريصني عىل الرتدد عىل 

دور العبادة يومًيا، كام أن ربع العينة كانوا يذهبون إليها مرة يف األسبوع 

والباقي كانوا أقل تردًدا عليها حيث كانوا يذهبون إليها مرة يف الشهر 

أو يف املناسبات اخلاصة فقط، وكان نحو 26% غري حريصني عىل أداء 

تتخذ  الدينية  االجتاهات  أن  الواضح  ومن  العبادة.  دور  يف  الشعائر 

طابًعا حوارًيا أكرث من كوهنا فعاًل شعائرًيا، وذلك بفعل الزخم الكبري 

العام  املجال  تفعيل  تأثري واضح عىل  الظاهرة  للدعاة واإلعالم، وهلذه 

باعتبارها نافذة أخالقية يف الوقت الذي تضعف فيه األرسة واملؤسسات 

االجتامعية عن أداء هذا الدور . 

عىل  يأيت  الشباب،  نظر  يف  رئيسية  أدوار  أربعة  الدينية  وللمؤسسات 

بنسبة  النفسية  االحتياجات  وتلبية  األخالقية  املشكالت  حل  رأسها 

بلغت 67% من العينة، والوفاء باالحتياجات الروحية بنسبة 64%، ومل 

تتجاوز نسبة املساعدة يف حل املشكالت األرسية واملجتمعية %60، 

55% عىل التوايل. 

املوقف من اآلخرين  
بني  النسبة  هذه  وترتفع  األصدقاء،  أمهية  إىل  الشباب  من   %47 أشار 

الذكور احلاصلني عىل تعليم أعىل، وهذا يتسق مع الفروق النوعية التي 

تكوين صداقات  للذكور حق  تعطى  التي  جتيزها األعراف االجتامعية 

كثرية، وحق قضاء وقت فراغ أكرث مع أصدقائهم. 

وتظهر املشاعر اإلجيابية نحو " اآلخر " يف رؤية الشباب للقيم التي جيب 

واالحرتام،  التسامح  قيمة  رأسها  وعىل  تعلمها،  عىل  األطفال  تشجيع 

وذلك يف نظر 71% من العينة، وهنا تشغل مرص املركز التاسع بفارق 

يزيد 5 نقاط مئوية عن النسبة العاملية البالغة 66%، وتأىت مرص أيًضا 

ضمن جمموعة من الدول التي حتتل موقًعا وسًطا مثل األردن ، والصني 

وتركيا ، واألرجنتني، وجتدر اإلشارة إىل أن هذا االجتاه يرتفع بني اإلناث 

عىل  العينة  نصف  من  أكرث  أكد  وقد  منخفض،  تعليم  عىل  واحلاصلني 

أمهية تعليم األطفال عدم األنانية واإليثار، وهذه كلها مؤرشات تدل 

عىل رؤى ومواقف إجيابية جتاه اآلخر. 

وعىل الرغم مما تقدم، يرى 44% من عينة الشباب رضورة وضع قيود 

عىل عدد األجانب الذين يسمح هلم باملجئ إىل مرص، بينام يرى %24 

العينة منعهم من دخول مرص. وهناك من يرى أن السامح بوجود  من 

نسبة  وترتفع   .%28 بنسبة  وذلك  العمل  فرص  بتوفر  مرشوط  أجانب 

الذكور  بني  مرص  يف  للعمل  األجانب  وجود  يرفضون  الذين  الشباب 

واحلاصلني عىل تعليم جامعي، وهذا أمر مفهوم بالنظر إىل ارتفاع معدل 

البطالة واخلوف من تعرض نسبة كبرية من الذكور يف هذه الفئة ملنافسة 

العينة  أفراد  من  كبري  عدد  وافق  وقد  العمل،  سوق  يف  هلم  األجانب 

)97% ( عىل أنه جيب عىل أصحاب األعامل إعطاء األولوية للمرصيني 

يف حالة توفر فرص العمل.  

شكل 5 – 15: أمهية الدين يف احلياة بحسب الدولشكل 5 – 14 : أفضلية الرجل عىل املرأة بحسب الدول
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الثقة قصرية املدى 
تتسم ثقة الشباب يف اآلخرين باهلشاشة ، فقد ذكر 57% من العينة أهنم 

يفضلون العيش يف بيئة آمنة ، وأن يعتنقوا بعض القيم التي تتسق مع 

العادات والتقاليد، كام أشار 28% من العينة إىل أهنم ال حيسنون الظن 

تتجاوز  وال  يستغلوهنم  أن  ميكن  حيث  معهم  التعامل  عند  باألجانب 

نسبة من لدهيم ثقة يف اآلخر يف العينة 16%، وهى نسبة ضئيلة تعكس 

تآكل حقيقي يف مستوى رأس املال االجتامعي لدى الشباب، وبذلك 

النسبة  عن  مئوية  نقاط   7 يقل  بفارق  اخلامس  املركز  مرص  تشغل 

التي هلا ظروف  الدول  قامئة  البالغة 23%، وتأيت مرص يف ذيل  العاملية 

مشاهبة مثل تركيا، والربازيل، وإيران، واملغرب، وعىل العكس تأىت كل 

من السويد، والصني، وفيتنام، واليابان بالقرب من رأس القامئة    )شكل 

5 ـ 17(.

وعىل أي حال من الواضح أن نسبة الثقة يف اآلخر عىل املستوى العاملي 

منخفضة أيًضا، عىل الرغم من التحوالت العاملية وانفتاح الشباب عىل 

معظم سبل التواصل العوملي، الذي يتجاوز احلدود اجلغرافية والدينية 

الثقة،  املعتقد أن هذا االنفتاح يساعد عىل مد جسور  والقومية، ومن 

ولكن التدفق اهلائل يف التواصل ميكن أن يقرتن مبشاعر احلذر وانعدام 

الثقة. 

إذا كانت ثقة الشباب يف اآلخرين هشة إىل هذا احلد، فمن هم اجلديرون 

بكسب ثقتهم؟ وما هي حدود الثقة يف حياهتم؟. تشري البيانات إىل أن 

تشري  كام   )18 ـ   5 )شكل  األرسة  تامة يف  ثقة  لدهيا  العينة  من   %95

يف  تأىت  واإلنسانية  اخلريية  املنظامت  يف  الثقة  أن  إىل  أيًضا  البيانات 

ثقة  درجة  أن  الواضح  ومن   .%45 بنسبة  األرسة  بعد  الثانية  املرتبة 

الشباب مرتبطة بالعديد من االعتبارات الدينية والروحية عند مساعدة 

اآلخرين . 

 %44 أشار  وقد   ، املبارشة  االجتامعية  العالقة  عىل  أيًضا  الثقة  وتعتمد 

من عينة الشباب إىل أهنم يثقون يف األشخاص الذين يعرفوهنم معرفة 

بنسبة  اجلريان  يف  الثقة  ذلك  ييل   ، واملعارف  األصدقاء  مثل  شخصية 

املختلفة،  املؤسسات واهليئات  تدرجيًيا نحو معظم  الثقة  تقل  ثم   %43

وتصل الثقة إىل أدىن حد يف حالة األشخاص املنتمني إىل أديان أخرى 

واألشخاص الذي يروهنم ألول مرة، وكذلك األشخاص من اجلنسيات 

التقليدية  بالقرابة  املتعلقة  االعتبارات  تبدو  أخرى  ومرة  األخرى. 

هذا  ويف  منزلة،  أعىل  املبارشة  الشخصية  العالقات  وكذلك  واألرسة 

والكبار  والشباب  واإلناث  الذكور  اجتاهات  بني  تقارب  هناك  الصدد 

وبني خمتلف املستويات التعليمية . 

ملخص النتائج 
من املالحظ بوجه عام أن الشباب ملئ باملتناقضات، فبينام مييل معظم 

الشباب إىل اعتناق القيم احلداثية، والنظرة اإلجيابية للعمل، والعدالة 

املرتكزة عىل تكافؤ الفرص ، فإهنم يتجنبون خوض املخاطرة، ويعتمدون 

عىل الدولة يف حتقيق طموحاهتم، وهم ال يبحثون عن اإلنجاز يف العمل، 

وطموحهم نحو الرثاء حمدود، وهذا الشعور اجلارف نحو االنتامء القومي 

والدميوقراطية، ال يقابله اهتامم حقيقي بالسياسة يف كافة أشكاهلا، سواء 

االهتامم  يدور  حيث  السياسية،  للمعارضة  أو  للحكومة  املؤيدة  كانت 

شكل 5 – 17: دوائر الثقة يف اآلخرينشكل 5 – 16: الثقة يف اآلخرين بحسب الدول
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حول حتسني االقتصاد وليس السياسة. وعىل الرغم من تأييد الشباب 

ألمهية التسامح وبخاصة يف تنشئة األطفال، فإن هذا التسامح يقترص 

عىل األرسة والروابط الدينية التي تضفي طابًعا خمتلًفا عىل هذه القيمة 

ضد  قوًيا  متييًزا  أيًضا  خيلق  وهذا  اآلخرين،  يف  حمدودة  ثقة  وتطرح   ،

النساء يف احلياة العامة. ومن املالحظ أن املشاعر الدينية قد ال ترتجم 

إىل ممارسة للشعائر، فهي يف معظم األحوال تظل عند مستوى احلوار 

كاستجابة الحتياجات نفسية . 

عامة  قيمية  لتوجهات  انعكاس  هي  الشباب  اجتاهات  وأغلب 

تأخذ  أن  أنفسهم والكبار. وعىل أي حال، جيب  الشباب  فيها  يشرتك 

االجتامعية  املحددات  تأثري  احلسبان  يف  هذه  املشرتكة  القيم  منظومة 

والدميوجرافية عىل تشكيل القيم، وبخاصة فيام يتعلق بعالقتها بالفروق 

النوعية والتعليمية.
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ميثل الفقر عقبة كبرية أمام حتقيق التنمية املستدامة والنمو االقتصادي، كام ميثل هتديًدا 

واملعارضة  للتعصب  خصبة  أرًضا  يشكل  حيث  واالجتامعي،  السيايس  واالستقرار  لألمن 

املتطرفة ضد الدولة نفسها. وعىل مدى العقدين املاضيني كان هناك اتفاق حلد كبري حول 

الرأي القائل بأن الفقر ليس جمرد نقص يف املوارد املادية، بل هو أكرث من ذلك. فعىل الرغم 

من أن املوارد املادية تعترب رضورية إال أهنا ال تكفي لإلفالت من غائلة الفقر. وعىل حد 

قول Amartya Sen )1999( فإن " الدخل هو وسيلة لتخفيض الفقر فقط وليس للقضاء 

عليه".

الفصل السادس

الفقر وإقصاء الشباب
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يتطلع  التي  الالئقة  احلياة  من  احلرمان  من  حالة  بأنه  الفقر  ويعرف 

ما  إىل  االفتقار  فقط  يعين  والفقر ال  التمتع هبا.  إىل  املجتمع  أو  الفرد 

هو رضوري لتحقيق الرفاهة املادية للفرد، ولكنه يعين أيًضا احلرمان من 

الفرص واالختيارات األساسية مثل: خوض حياة مديدة وسليمة صحًيا 

و خالقة، واحلصول عىل دخل الئق، والتمتع باحلرية، والكرامة واحرتام 

الذات، واحرتام اآلخرين. ومن الواضح أن الدخل هو واحد فقط من 

االختيارات التي يرغب الناس يف التمتع هبا.

وخيتلف فقر الشباب عن فقر الكبار، يف أنه ميكن أن يكون له أسباب 

وآثار خمتلفة. وميكن حتديد جمموعتني من األسباب : األوىل، الوقائع التي 

العمل،  وبدء  املدرسة،  ترك  )مثل  حياته  دورة  خالل  الشخص  هبا  مير 

إمكانية  حتديد  يف  مهامً  دوًرا  تلعب  التي  أطفال(  وإنجاب   ، والزواج 

الوقائع تطرأ غالًبا خالل  الفقر. ومن املرجح أن هذه  براثن  وقوعه يف 

املرحلة العمرية من 18-29 سنة. والثانية، أن االنتقال من جيل إىل 

الشباب  أرس  تعيشها  التي  الفقر  حالة  بانتقال  يقرتن  ما  غالًبا  جيل 

واحلرمان الذي يعاين منه أطفاهلا الذي ميكن أن يؤثر بدوره عىل رفاهة 

عىل  الشباب  فقر  ألثر  عميق  إدراك  وهناك  أطفاهلم.  ورفاهة  الشباب 

تكوين رأس املال البرشي طويل األجل نظًرا ألن قدرة الشباب عىل 

التعلم تفوق كثريًا قدرة األكرب سًنا. وهلذا يؤدي فقر الشباب إىل ضياع 

الصحية  العادات  اكتساب  أو  املدرسة،  يف  املهارات  اكتساب  فرص 

السليمة، وهي مشكالت قد يكون من الصعب حلها.

خصائص الشباب الفقير 
األغنياء  بني  واالقتصادية  االجتامعية  الفوارق  تكون  مدى  أي  إىل 

والفقراء صارخة؟، وكيف يتأثر الشباب بالتفاوت يف خلفيتهم االجتامعية 

واالقتصادية ؟. 

فهم  ميكن  حتى  الفقري  للشباب  األساسية  املالمح  القسم  هذا  يعرض 

نوعية حياهتم، ومستوى احلرمان الذي يعانون منه. ويشري القسم الثاين 

إىل تصورات الشباب الفقري وطموحاهتم. ويقدم القسم الثالث واألخري 

التوصيات اخلاصة بالسياسات.

يف هذا القسم يستند التحليل إىل أربعة مصادر للبيانات : األول مسح 

النشء  مسح  والثاين   ،2008 عام  األرسة  واستهالك  وإنفاق  دخل 

والشباب يف مرص عام 2009، والثالث املسح السكاين والصحي عام 

أعدها  التي  البرشية  التنمية  مؤرشات  من  جمموعة  والرابع   ،2008

معهد التخطيط القومي لتقرير التنمية البرشية ملرص عام 2010 )أنظر 

الثالثة  البيانات  مصادر  وتقدم   .) امللحقة  واجلداول  الثاين  الفصل 

النتائج اخلاصة بالشباب يف الفئة العمرية من 18-29 سنة.

الطبقات  التي ميكن هبا من خالل  املختلفة  الطرق  العديد من  وهناك 

وظروف  التعليم  أمهها  من  الفقري،  الشباب  ضد  التمييز  االجتامعية 

آخران  جماالن  أيًضا  وهناك  بالتفصيل.  بعد  فيام  ذكره  سريد  كام  العمل، 

يسرتعيان االنتباه، يكون فيهام إقصاء الشباب واضًحا، ومها: ما يتعلق 

بتزاحم املسكن ومتلك األصول املختلفة2. ففيام يتعلق بتملك األصول، 

كبريًا  تفاوت  هناك  أن  والشباب يف مرص  النشء  بيانات مسح  توضح 

فيام يتعلق بتملك التليفونات املحمولة وأجهزة الكمبيوتر، ففي اخٌلمْيس 

املحمول  التليفون  ميلكون  الذين  الشباب  نسبة  تبلغ  الرثوة  األدىن من 

8% فقط مقابل 31% للشباب يف مٌخْيس الرثوة األعىل، كام تبلغ نسبة 

يف  سنة(   29-22( العمرية  الفئة  يف  كمبيوتر  ميلكون  الذين  الذكور 

اخٌلمْيس األدىن )الـ 40% األفقر( أقل من 1%، بينام تبلغ هذه النسبة 

60% للشباب يف اخٌلمْيس األعىل من الرثوة )الـ 20% األغىن(.

جدول 6-1: معدالت الفقر وفًقا للمناطق والفئة العمرية)%(

املناطق

معدل الفقر
نسبة األفراد يف الفئة العمرية 

18-29 سنة

لألفراد يف الفئة

لكافة األفرادالعمرية 18-29 سنة
8.26.923.3املحافظات احلرضية

8.87.322.4املناطق احلرضية يف الوجه البحري 
19.316.723.4املناطق الريفية يف الوجه البحري
22.721.323.5املناطق احلرضية يف الوجه القبيل
44.343.723.4املناطق الريفية يف الوجه البحري

23.221.623.3مرص

املصدر : مسح دخل وإنفاق واستهالك األرسة ، 2009/2008
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األبعاد المختلفة للفقر الناجم 
عن تدني الدخل

يؤكد حتليل جمموعة البيانات اخلاصة بالشباب يف الفئة العمرية )18-

29 سنة( يف مسح دخل وإنفاق واستهالك األرسة متاثل نتائج كل من 

املسح السكاين والصحي، ومسح دخل وإنفاق واستهالك األرسة مع 

اليونيسف عن "فقر األطفال والتفاوت يف مستويات معيشتهم  دراسة 

األطفال  من   %20 من  أكرث  أن  الدراسة  توضح  حيث   ."2010 عام 

وإنفاق  دخل  مسح  وبنَي  احلرمان3.  أوجه  من  العديد  من  يعانون 

 17-6( العمرية  الفئة  يف  األطفال  من   %5.3 أن  األرسة  واستهالك 

سنة(، كانوا يعملون يف عام 2009/2008، كام ترتاوح نسبة األطفال 

املناطق  املحافظات احلرضية إىل 41.4% يف  بني 6.6% يف  ما  الفقراء 

الريفية بالوجه القبيل يف مرص، إذا كان األبوان ال يعمالن، وأن احتامل 

تعرض هؤالء األطفال للفقر يكون ضعف تعرض األطفال الذين يعمل 

أبواهم.

وتوضح   .%21.6 مرص  يف  الفقر  نسبة  تبلغ   ،1-6 جدول  يوضح  وكام 

يف  إعدادها  سبق  التي  الفقر  مقاييس  عنه  أسفرت  ما  نفس  النتائج 

أن  تبني  التي   )2007 ، الدويل 2002  )البنك  عامي 2000، 2005 

هناك تفاوتات إقليمية شاسعة، وأن املناطق الريفية يف الوجه القبيل هي 

أكرث املناطق حرماًنا )43.7% من سكاهنا يعانون من الفقر الناتج عن 

تدين الدخل( وأقلها املحافظات احلرضية. وتكون نسبة الشباب الفقري 

دامئًا أعىل قلياًل من املتوسط العام، بنحو 1.5نقطة مئوية. وتصدق هذه 

املالحظة عىل كل أقاليم مرص.

من املرجح أن الشباب يعانون من الفقر أكرث من الفئات األكرب سًنا، 

كام أن الشباب األصغر سًنا أكرث تعرًضا بكثري للفقر من الشباب األكرب 

سًنا. فعىل املستوى القومي، كان 23% من األطفال حتت سن اخلامسة 

إىل  الفقر  معدالت  وتصل  فقر.  يف  يعيشون   2009-2008 عام  عرش 

ذروهتا بني املراهقني يف الفئة العمرية من 15-17 سنة، حيث ترتفع هذه 

ترتاوح  الذين  للبالغني  بالنسبة  تقريًبا   %27 وإىل   %29 إىل  املعدالت 

بالنسبة  ميكن  ما  أقل  الفقر  وقع  ويكون  سنة.   20-18 بني  أعامرهم 

سنة   29-27 بني  أعامرهم  ترتاوح  والذين  يعملون  الذين  للبالغني 

)17%(. وبدًءا من سن السابعة والعرشين فصاعًدا، يكون معدل الفقر 

دامئًا أقل من املتوسط عىل املستوى القومي. ويعود هذا يف جزء منه إىل 

تغري الوضع املهين للشباب )الذين قد يكونوا تركوا الدراسة أو وجدوا 

عماًل يف األعامر التالية(. كام ميكن أن يعود هذا إىل أن التعرض للفقر 

للفقر  بعمل  امللتحقني  فمثاًل يكون احتامل تعرض األفراد  أقل،  أصبح 

أقل يف أواخر سنوات العرشينات باملقارنة بسنوات ما قبل العرشين أو 

أوائل العرشينات. إال أن معدل الفقر يرتفع يف األعامر التالية نظًرا ألن 

الكثري منهم لدهيم أطفال. ويستمر هذا النمط عىل املستوى القومي يف 

املناطق احلرضية والريفية )أنظر شكل 1-6(.

ثالثة  لدهيا  التي  مرتفًعا بصفة خاصة بني األرس  للفقر  التعرض  يكون 

شباب أو أكرث. وتستند حساباتنا للفقر عىل إمجايل استهالك كل أفراد 

األرسة )الذي يعتمد عىل عدد أفراد األرسة وأعامرهم(. وبسبب هذا، 

تؤثر الظروف املعيشية عىل احتامل تعرض الشخص للفقر. وبوجه عام، 

إذا كان الشخص يعيش مع بالغني آخرين لدهيم عمل، فإن هذا يؤدي 

احتامل  يقل  وبالتايل  الحتياجاهتم،  بالنسبة  األرسة  دخل  زيادة  إىل 

تعرضهم للفقر. وعىل العكس، إذا كان الشخص يعيش مع أطفال أو 

مع بالغني أصغر سًنا وليس لدهيم عمل، فإن هذا يؤدي إىل انخفاض 

دخل األرسة بالنسبة الحتياجاهتا، وبالتايل يزيد احتامل تعرضهم للفقر. 

املتوسط  يف  منخفضة  تكون  سًنا  األصغر  البالغني  دخول  إن  وحيث 

باملقارنة بدخول آبائهم، فإن املعيشة مع األرسة األصلية ميكن أن حتمي 

جدول 6-2: معدالت الفقر يف األرس التي تتكون من 5-6 أفراد 

حسب عدد الشباب البالغني يف الفئات العمرية املختلفة)%(

 الشباب البالغون 

يف الفئة العمرية

 15-17سنة

الشباب البالغون  

يف الفئة العمرية

 18-23 سنة

الشباب البالغون  

يف الفئة العمرية

 24-29 سنة
17.115.716.9صفر

120.019.820.8
222.022.319.4

3+22.325.529.2

املصدر : حسابات املؤلفتني باستخدام مسح دخل وإنفاق واستهالك األرسة ، 2009/2008

شكل 6-1: معدل فقر الدخل حسب الفئات العمرية ، 

)%(2009/2008

املصدر : حسابات املؤلفتني باستخدام مسح دخل وإنفاق واستهالك األرسة ، 2009/2008
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هؤالء من الفقر، وبافرتاض تساوي األمور األخرى، قد نتوقع أن يكون 

التعرض للفقر أعىل بني األرس التي يكون أفرادها من البالغني األصغر 

سًنا. فعىل سبيل املثال ، يف األرس التي لدهيا 5 أو 6 أطفال، كان %22 

من تلك األرس ـ التي لدهيا ثالث أشخاص أو أكرث يف الفئة العمرية 

مقابل %17  فقر  يعيشون يف  ـ  عام 2009-2008  )15-17 سنة( يف 

فقط يف األرس التي ليس لدهيا أفراد يف هذه الفئة العمرية.

انتقال الفقر بين األجيال 
)يقصد  للمدرسة  أبناءهم  يرسلوا  مل  فهم  املسؤولون.  هم  "أجدادي 

والديه( وهو ما أدى إىل امتداد الفقر إىل أبنائهم". وردت هذه العبارة 

عىل لسان أحد املشاركني يف جمموعات النقاش املتخصصة.

يعاين الشباب يف األرس الفقرية من احلرمان الناجم عن التدين الشديد 

واملستمر يف القدرات، وبخاصة خالل مرحلة الطفولة ـ نتيجة التغذية 

السيئة ، وعدم معاجلة األمراض، وانعدام فرصة احلصول عىل التعليم ـ 

وهذا حيد من التنمية البرشية بشكل ال ميكن التغلب عليه.

شباًبا  يصبحون  عندما  املتدين  التعليم  وذوو  األصحاء  غري  واألطفال 

فقر  انتقال  ويتوقف مدى  والعمل حمدودة.  التعلم  قدراهتم عىل  تكون 

أطفاهلم، من حيث  قدرات  استثامرهم يف  أبنائهم عىل مدى  إىل  اآلباء 

جٌيرب  وعندما  العامة.  والرعاية  والتغذية  والصحة  والتدريب  التعليم 

أو  اجلامعية  أو  الثانوية  املرحلة  إمتام  قبل  التعليم  ترك  عىل  الصغري 

التأهيل املهين فإنه يلتحق بعمل غري آمن، ويتقاىض أجًرا ضئياًل، وميتلك 

أصواًل منخفضة القيمة، وترتاجع إىل أدىن حد فرصة حصوله عىل احلامية 

االجتامعية واخلدمات األساسية، وبذلك ال تتاح له فرصة كرس الدائرة 

مرص،  يف  األطفال  فقر  عن  اليونيسف  تقرير  ويشري  للفقر.  املفرغة 

2010 )الذي سيصدر قريًبا( إىل أن نصف األطفال تقريًبا )47%( يف 

األرس التي تعاين من الفقر الناتج عن تدين الدخل  حمرومون بصورة 

والتعليم،  )الصحة،  السبعة  األبعاد  من  األقل  عىل  واحد  من  حادة 

مقابل  واملعلومات(  الصحي،  والرصف  واملياه،  والتغذية،  واملأوى، 

احلرمان  مستوى  يف  التفاوت  ويتسع  الفقراء.  غري  األطفال  من   %14

يؤخذ يف  ـ عندما  بالدخل  مقيًسا  ـ  الفقراء  الفقراء وغري  بني األطفال 

من  األقل  عىل  بعدين  من  حادة  بصورة  املحرومني  األطفال  احلسبان 

هذه األبعاد )الفقر املطلق(. وتبلغ نسبة األطفال املحرومني من بعدين 

أو أكرث 10% يف األرس التي تعاين من الفقر الناجم عن تدين الدخل 

مقابل 1% من األرس التي ال تعاين من ذلك.

-18( العمرية  الفئة  يف  املرصيني  الشباب  نسبة   2-6 شكل  ويوضح 

29 سنة( الذين يعانون من احلرمان احلاد من االحتياجات اإلنسانية 

بني  وحاد  منترش  التعليم  من  احلرمان  أن  الشكل  ويوضح  األساسية. 

الشباب يف الفئة العمرية )18-29 سنة( وأن 17% من الشباب ـ الذين 

يشكلون أكرث من 3 مليون شاب ـ مل يسبق هلم قط االلتحاق بالتعليم أو 

مل يستكملوا تعليمهم األسايس.

وييل احلرمان من التعليم ، احلرمان من الرعاية الصحية ، حيث إن %15 

من الشابات الاليت سبق هلن الزواج، الاليت أنجنب أطفال خالل مخس 

السنوات املاضية )768 ألف( مل حيصلن عىل رعاية قبل الوالدة ومل يأخذن 

حقنة التيتانوس خالل احلمل األخري. ومن ناحية أخرى ، تعترب نسبة 

احلرمان من املياه والرصف الصحي ضئيلة ، مما يشري إىل أن كل الشباب 

تقريًبا حيصلون عىل مصدر حَمسن4 من مياه الرشب والرصف الصحي ، 

وجدير بالذكر أن احلرمان من كل من التعليم والرعاية الصحية ، كام هو 

متوقع – مرتبط ارتباًطا قوًيا بالفقر الناجم عن تدين الدخل.

األبعاد  عدد  زاد  كلام  الفقري  الشباب  نسبة  فشيًئا  شيًئا  وتتضاءل 

من  يعانون  الذين  الشباب  نسبة  شكل)3-6(  ويبني  منها.  املحرومني 

احلرمان من بعد أو أكرث من األبعاد السبعة )احلرمان احلاد( باإلضافة 

جدول 6-3: فقر الشباب باعتباره حرمانا متعدد األبعاد

 نسبة الشباب الفقري حسب عدد األبعاد املحرومني منها )%(

23.6حرمان من بعد واحد فقط 
7.1حرمان من بعدين

2.0حرمان من ثالثة أبعاد 
0.3حرمان من أربعة أبعاد
0.1حرمان من مخسة أبعاد

صفرحرمان من ستة أبعاد
صفرحرمان من سبعة أبعاد

املصدر : املسح السكاين الصحي يف مرص ، 2008.

شكل 6-2: معدل انتشار أوجه احلرمان بني الشباب يف الفئة 

العمرية )18-29 سنة(
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إىل نسبة الذين يعانون من احلرمان من بعدين أو أكرث )الفقر املطلق(.

وتشري البيانات إىل أن من بني كل ثالثة شباب هناك شاب واحد يعاين 

من احلرمان من بعد أو أكرث )احلرمان احلاد( )33.1% أي 5.9 مليون 

شاب(. كام أن هناك شاب واحد من بني كل أربعة شباب )23.6% أو 

الشديد من واحد من األبعاد.  يعاين من احلرمان  ألف شاب(   4223

وتنخفض هذه النسب إىل أقل من 1% بالنسبة للشباب الذين يعانون 

من احلرمان الشديد من أربعة أبعاد أو أكرث )أنظر جدول 3-6(

وميكن وصف أحد سيناريوهات انتقال الفقر عرب األجيال كاآليت : نبدأ 

نتتبع املسار  ، ثم  أمًيا وال ميتلك أي أصول منتجة  بأرسة يكون عائلها 

التغذية،  سوء  من  األطفال  سيعاين  الغالب  يف  أبنائها.  أو  أبنائه  نحو 

كنتيجة جلهل األبوين أكرث من كونه نتيجة عدم توفر الغذاء السليم ، 

ومن الظروف الصحية السيئة التي يعيشون فيها. وبذلك يصبح هؤالء 

قدراهتم  نقص  إىل  بدوره  يؤدي  الذي  للمرض  عرضة  أكرث  األطفال 

اجلسامنية. وال يلتحق هؤالء األطفال باملدارس ، وحتى إذا التحقوا هبا 

فإهنم رسعان ما يترسبون منها لاللتحاق بسوق العمل نتيجة للظروف 

الكثري  يصبح   ، الظروف  هذه  ظل  ويف  ألرسهم.  السيئة  االقتصادية 

منهم أميني فعاًل. ويف حالة عدم وجود مؤسسات كافية للتدريب املهين 

يدخل هؤالء األطفال مرحلة املراهقة مبهارات وقدرات ضعيفة للغاية. 

وتستكمل احللقة عندما تتسم الزوجة – أو الزوج – بنفس اخلصائص، 

السيناريو،  هذا  إطار  ويف  األجيال.  خمتلف  عرب  الفقر  يستمر  وبذلك 

يتضح أن التعليم أداة قوية لتمكني األفراد من كرس حلقة الفقر ، عىل 

الرغم من أنه ليس األداة الوحيدة.

الذي  والحرمان  الثروة  بين  االرتباط 
يعانيه الشباب

من الواضح أن احلرمان الذي يعانيه الشباب مرتبط باحلرمان الذي عانوا 

منه يف طفولتهم. وتبلغ نسبة األطفال الذين  يقيمون يف مسكن يعيش 

فأكرث 14.4% من إمجايل عدد األطفال.  أفراد  فيه مخسة  يف كل غرفة 

ووفًقا لنتائج مسح النشء والشباب يف مرص، يبدو أن االزدحام الشديد 

يف الغرف مازال يعاين منه الشباب الذين تبلغ أعامرهم 18 سنة فأكرث. 

ومن الواضح أيًضا أن مؤرشات الدخل أو الرثوة املتعلقة بالفقر ترتبط 

إطار 6-1 : الشباب الفقري ليس لدهيم عمل مستقر

كان االلتحاق بعمل غري مستقر وموسمي يف غالب األحوال مثار شكوى معظم الشباب الذين شاركوا يف جمموعات النقاش املتخصصة. وقد ذكر الشباب 
أهنم مضطرون لقبول أي وظائف متاحة ، ومعظمها وظائف غري مستقرة وموسمية، ويف نفس الوقت منخفضة األجر نتيجة انتشار البطالة. وهبذه الطريقة  

ال يستطيع الشباب تنظيم حياهتم، حيث إن وضعهم غري مستقر ومعرضون لكل أنواع التغيريات اخلارجية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عاملية.

بالضغط  شعوًرا  أكرث  كانوا  الريف  شباب  أن  االهتامم  تثري  التي  األمور  ومن  مستقرة.  غري  بوظائف  ملتحقني  العينة  شملتهم  الذين  الشباب  مجيع  كان 
االجتامعي هلذا الوضع من شباب احلرض. وقد ذكر أحد الشبان الريفيني أنه حاول العمل كسائق عربة ولكنه تعرض للسجن نتيجة خمالفته لقانون املرور. 
وقد القى كل أنواع اإلهانات مثل السب ، والرضب بل وبوضع األغالل يف يديه. وقد حاول أن يعمل كعامل نظافة، ولكن عندما ٌعرف أنه متعلم تم فصله 
من العمل. وذكر شاب آخر أنه كان يعمل يف محل البضائع وكان يرتدي "اجللباب". ويبدو أن هذا الزى يصم من يرتديه بالعار، حيث كانت الرشطة تلقى 

القبض عليه من حني آلخر وتلقي به يف السجن.  

املصدر : هبة الليثي ، استناًدا ملناقشات الشباب يف جمموعات  النقاش املتخصصة التي نظمت لدراسة مستويات املعيشة يف مرص )2007(، التي متت من قبل مركز األبحاث الدوىل جلودة  البيئة

جدول 6-4: نسبة الشباب الذين يعانون من احلرمان من خمتلف األبعاد )وفًقا لرشائح الرثوة()%(

االزدحاممؤرش الرثوة باخُلميْسات

مواد تغطية 

الصحةالتعليماملعلوماتاملياهالرصف الصحياألرضية

نسبة الفقر 

الناجم عن تدين 

الدخل
1.210.93.72.62.217.215.223.2إمجايل

4.843.27.77.011.140.222.746.1اخُلَمْيس األول )الفئة األشد فقًرا(
1.012.75.13.20.524.516.635.1اخُلَمْيس الثاين

0.32.04.31.80.313.714.724.6اخُلَمْيس الثالث
7.310.19.3صفر0.10.21.40.6اخُلَمْيس الرابع

1.913.42.6صفر0.50.9صفرصفراخُلَمْيس اخلامس )الفئة األكرث غىن(

املصدر : حسابات املؤلفتني باستخدام بيانات املسح السكاين الصحي يف مرص، 2008، ومسح دخل وإنفاق واستهالك األرسة، 2009/2008.
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ارتباًطا قوًيا باحلرمان من املأوى. كام يقدر أن 17% من األطفال حتت 

سن اخلامسة )1.5 مليون طفل( حمرومون بشدة من الغذاء، وفًقا لتعريف 

 ،2008 والصحي،  السكاين  للمسح  ووفًقا  العاملية5.  الصحة  منظمة 

القبيل،  بالوجه  الريفية  املناطق  الغذاء أعىل يف  يكون وقع احلرمان من 

بينام تبلغ نسبة األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني )7 - 18 سنة(، الذين 

مل يلتحقوا باملدرسة عىل اإلطالق 3.2% عىل املستوى القومي )490 ألف 

طفل(. وتبلغ التفاوتات اإلقليمية فيام يتعلق بعدم احلضور إىل املدرسة 

ما بني 1.4% يف املحافظات احلرضية و 6.7% يف املناطق الريفية بالوجه 

القبيل. وعالوة عىل ذلك، تبلغ نسبة احلرمان من املعلومات بني األطفال 

وهؤالء  طفل(،  ألف   551 )أي   %2.4 سنتني  عن  عمرهم  يزيد  الذين 

أو  الراديو  أو  التليفزيون  للحصول عىل  لدهيم أي سبل  ليس  األطفال 

التليفون أو الصحف. وُيرحل الكثري من أوجه احلرمان هذه من مرحلة 

الطفولة إىل مرحلة املراهقة ومنها إىل مرحلة الشباب.

توضح البيانات الواردة يف جدول 6-4 أن وضع ثروة األرسة، التي ميثلها 

منهج األصول، هلا أثر ملموس عىل احلرمان الذي يعاين منه الشباب. 

إىل  األرسة  واستهالك  وإنفاق  دخل  مسح  نتائج  تشري  الواقع،  ويف 

الدخل،  الناجم عن تدين  بالفقر  قوًيا  ارتباًطا  يرتبط  الرثوة  أن مؤرش 

فنصف الشباب تقريًبا يف اخٌلْميس األول يعانون من هذا الفقر، ويقل 

معدل انتشار الفقر مع ارتفاع مؤرش الرثوة ليصل إىل 2.6% فقط بني 

الشباب يف اخُلمْيس األغىن.

وتتفاوت املعاناة من االزدحام تفاوًتا كبريًا بني مٌخْيسات الرثوة، حيث 

يعاين نحو 5% من الشباب يف فئة اخُلمْيس األفقر من االزدحام. مقابل 

ألن  قوي  احتامل  وهناك  الفقري.  غري  للشباب  بالنسبة   %1 من  أقل 

يتعرض الشباب عند املستوى األدىن من الرثوة لكافة أشكال احلرمان. 

فرثوة األرسة، التي ميثلها منهج األصول، هي عامل قوي يفرس احلرمان 

احتاماًل  أكرث  الرثوة  اخُلمْيس األدىن من  فئة  فالشباب يف  التعليم.  من 

ألن يعانوا من احلرمان، فبينام يعاين 40% من الشباب يف فئة اخُلمْيس 

األفقر من احلرمان الشديد من التعليم، فإن هذه النسبة تبلغ أقل من 

2% بالنسبة للشباب يف اخُلمْيس األغىن.

تعرضهن  يكون احتامل  ثراء  يعشن يف األرس األكرث  الاليت  والشابات 

للحرمان من الصحة أقل من اإلناث الاليت يعشن يف أرس فقرية. وقد 

أرس  يف  يعشن  والاليت  الزواج  هلن  سبق  الاليت  الشابات  نسبة  بلغت 

فقرية ويعانني من احلرمان من الصحة 23% تقريًبا، هذا بينام تنخفض 

هذه النسبة إىل 10% ، 13% عىل التوايل بالنسبة لنظرياهتن األغىن يف 

فئتي اخُلمْيس الرابع واخلامس من الرثوة.

وتبلغ نسبة الشباب الذين يعانون من عدم تغطية أرض املسكن ما بني 

43.2% يف فئة اخُلمْيس األفقر إىل 0.2% بني الشباب يف فئة اخُلمْيس 

األغىن.  اخُلمْيس  فئة  يف  احلرمان  من  الشكل  هذا  يوجد  وال  الرابع. 

الرصف  من  الشديد  احلرمان  عىل  ملموس  أثر  األرسة  ثروة  ولوضع 

الصحي، حيث تبلغ نسبة الشباب املحروم من الرصف الصحي يف فئة 

بني   )%0.5(  %1 من  أقل  النسبة  هذه  تبلغ  بينام   %8 األفقر  اخُلمْيس 

الشباب يف اخُلمْيس األغىن.

بالرصف  اخلاصة  تلك  مع  املياه  من  احلرمان  يف  التفاوت  أمناط  وتتامثل 

من  تقريًبا  األعىل  الرثوة  فئتي  يف  الشباب  يعاين  ال  حيث  الصحي، 

هذا  من  يعانون  الذين  الشباب  نسبة  تبلغ  بينام  املياه،  من  احلرمان 

الشكل من احلرمان يف فئة اخُلمْيس األفقر الثاين 3.2% و 7% بالنسبة 

للشباب الذين يعيشون يف فئة اخُلمْيس األفقر األدىن.

شكل 6-3: نسبة الشباب الذين التحقوا بالتعليم يف مرحلة ما 

قبل املدرسة)%( 

املصدر: مسح النشء والشباب يف مرص، 2009.

شكل 6-4 : توزيع مستويات التعليم وفًقا لرشائح الرثوة اخلمس

املصدر: مسح النشء والشباب يف مرص، 2009.

اخلَُمْيس األعىل
اخلَُمْيس الرابع

اخلَُمْيس األوسط
اخلَُمْيس الثاىن
اخلَُمْيس األدىن

اخلَُمْيس 
األدىن

اخلَُمْيس 
األعىل

اخلَُمْيس
الرابع

اخلَُمْيس 
األوسط

اخلَُمْيس 
الثاىن
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اخلَُمْيس األعىل
اخلَُمْيس الرابع

اخلَُمْيس األوسط
اخلَُمْيس الثاىن
اخلَُمْيس األدىن ويعترب الشباب الذين يعيشون يف أرس فقرية أكرث احتاماًل للحرمان من 

املعلومات، وتبلغ نسبة هؤالء الشباب 11% مقابل أقل من 1% بالنسبة 

للشباب غري الفقري.

التعليم 
للنظر  الفتة  أخرى  نتيجة  عن  مرص  يف  والشباب  النشء  مسح  أسفر 

أكرث  كانوا  سنة(   29-18( العمرية  الفئة  يف  الفقري  الشباب  أن  وهي 

الفئات حرماًنا فيام يتعلق بااللتحاق بالتعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة، 

التحق أكرث من 70% من الشباب  كام يتضح من الشكل 6ـ3. فبينام 

النسبة  هذه  فإن  األطفال،  برياض  األعىل  الرثوة  فئة  يف  املرصي 

بالنسبة  تنخفض بصورة حادة عرب فئات الرثوة حتى تصل إىل %11 

عىل  احلصول  التفاوت يف  يؤكد  وهذا  األدىن.  اخٌلْميس  فئة  يف  للشباب 

مبرحلة  االلتحاق  بني  قوي  ارتباط  هناك  إن  حيث  املتكافئة،  الفرص 

مدار سنوات  أفضل عىل  درجات  احلصول عىل  وبني  املدرسة  قبل  ما 

التعليم اإلجباري.

يف  كبرية  تفاوتات  هناك  كانت  سنة(   29-18( العمرية  للفئة  بالنسبة 

النشء  مسح  أسفر  وقد  التعليمية.  واإلنجازات  بالتعليم  االلتحاق 

والشباب يف مرص عن نتائج صارخة حيث تبني أن 39% من الشباب يف 

اخُلمْيس األدىن )الـ20% األفقر( مازالوا أميني، والقليل منهم استطاع 

أقل  وعدد  العامة،  الثانوية  مرحلة  إىل  وصلوا  حتى  تعليمهم  مواصلة 

األمية ظاهرة  وتعترب  اجلامعي )شكل 4-6(.  التعليم  مرحلة  إىل  وصل 

ريفية حيث إن 76% من مجيع الشباب األميني، باإلضافة إىل 70% ممن 

يستطيعوا القراءة والكتابة ، يعيشون يف الريف.

وعىل العكس من ذلك، حيقق الشباب يف فئة اخُلمْيس األغىن مستويات 

تعليم عالية للغاية، حيث إن 27% منهم حيملون شهادة الثانوية العامة، 

و 43% منهم حاصلون عىل درجات جامعية. ويف الواقع، يكون التفاوت 

يف مستويات التعليم بني رشائح الرثوة اخلمس من األمور التي تسرتعي 

االنتباه. وتارخيًيا يعكس هذا التفاوت أيًضا السمة املزمنة لظاهرة الفقر 

يف مرص وهي : األمية.

للحراك  بالنسبة  الوضع  بصفة خاصة هو داللة هذا  القلق  يثري  ما  إن 

االجتامعي، الذي يعرقله تدين نوعية التعليم العام، واللجوء إىل الدروس 

ويعكس  اخلاص.  جيبها  من  األرس  عليها  تنفق  التي  اخلصوصية 

االنتقال من املدرسة إىل ما بعد املرحلة الثانوية وإىل اجلامعة التفاوت 

يف فرصة احلصول عىل تعليم جيد يف مرص. وكام يوضح شكل 6ـ4 ، إذا 

كنت فقريًا )يف رشحية اخُلمْيس األدىن من الرثوة( فإن احتامل احلصول 

عىل درجة علمية من معهد متوسط أو من اجلامعة يكون ضعيًفا للغاية، 

بينام حيصل 43% ، 21% ـ عىل التوايل ـ من الشباب يف رشحيتي الرثوة 

األعىل عىل هذه الدرجات العلمية.

وإذا انتقلنا من بحث املستوى التعليمي إىل بحث اإلنجاز التعليمي، 

األغنياء  بني  التفاوتات األخرى  تتضح  والدرجات،  بالتقديرات  مقيًسا 

الفقري  الشباب  من  ضئيلة  نسبة  أن  هو  البيانات  تعرضه  فام  والفقراء. 

ميكنها الوصول إىل مستويات خمتلفة من التعليم ويف نفس الوقت يزداد 

شكل 6-5 أ :  نسبة الشباب احلاصلني عىل تقديرات 

منخفضة – مقبول 

املصدر: مسح النشء والشباب يف مرص، 2009.

شكل 6-5 ب: نسبة الشباب احلاصلني عىل تقديرات 

املصدر: مسح النشء والشباب يف مرص، 2009.
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هذا الوضع سوًءا بحصول هؤالء الشباب عىل تقديرات أقل. وكام يوضح 

شكل 6-5 أ يشكل الشباب يف فئة اخُلمْيس األدىن من الرثوة )الـ %20 

األفقر( ما بني 27% و50% ممن حققوا أداًء ضعيًفا حيث حصلوا عىل 

الشباب يف  بأن حيصل  احتامل  العكس هناك  )د(. وعىل  مقبول  تقدير 

التقديرات  أفضل  عىل  األغىن(   %20 )الـ  الرثوة  من  األعىل  اخُلمْيس 

ب،   5-6 الشكل  من  يتبني  كام  فمثاًل،  املختلفة.  التعليم  مراحل  عرب 

حصل 49% من الشباب يف اخُلمْيس األغىن عىل تقدير ممتاز )أ( ، مقابل 

14% فقط للشباب يف فئة اخُلمْيس األفقر. وهذا الوضع يعين أن نتائج 

التعليم، التي تتفاوت كثريًا بتفاوت مستوى الدخل ، ترتجم إىل تفاوت 

بنفس القدر يف فرص العمل وعىل مدار حياة الشباب املرصي.

إن انخفاض مستوى التعليم يعترب العامل األسايس وراء انتقال الفقر 

عرب األجيال. وتدل كافة الدراسات التي أجريت عن الفقر يف مرص 

عىل أن التعليم هو أقوى عامل له عالقة بالفقر، حيث إنه حيدد مدى 

متَكن األفراد من احلصول عىل فرص عمل مدرة للدخل. كام ٌوجد أن 

التعليم له تأثري قوي عىل أمناط الفقر. واالرتباط بني التعليم والرفاهة 

عن  الناجتة  باآلثار  يتعلق  فيام  وبخاصة  السياسة،  عىل  مهمة  آثار  له 

التوزيع. ويعد التحصيل العلمي للشباب الفقري منخفًضا، كام سيتضح 

فيام بعد، كام أن مستوى تعليمهم ليس كافًيا بالدرجة التي متكنهم من 

اإلفالت من رشك الفقر ، وبالتايل ينتقل الفقر عرب األجيال. وتؤكد أمية 

التعليم )أنظر إطار 6-3( ، وهم يرون أن  الشباب من اجلنسني أمهية 

األمية هي السبب األسايس للفقر.

الشباب الفقري – وبخاصة الفتيات – يكون احتامل التحاقهم باملدارس 

ضعيًفا. فقد بلغ معدل القيد الصايف يف التعليم 29.7% بالنسبة للشباب 

 24-18 العمرية  الفئة  يف  الفقري  للشباب   %13.9 مقابل  الفقري  غري 

سن  عند  حادة  بصورة  التعليم  يف  القيد  معدالت  تراجعت  وقد  سنة. 

ضعف  نحو  الفقري  غري  للشباب  القيد  معدل  بلغ  وقد  العايل.  التعليم 

معدل القيد لدى الشباب الفقري. واألكرث من ذلك ، كانت الفجوة بني 

ولكن   ، بالبنني  باملقارنة  للفتيات  بالنسبة  أوسع  الفقراء  وغري  الفقراء 

كان   ، العرشين  سن  ففي  النوع.  فجوة  من  أوسع  كانت  الفقر  فجوة 

11.7% من اإلناث الفقريات و 13.6% من الذكور الفقراء مقيدين يف 

التعليم ، مقابل 31% من اإلناث و36.7% من الذكور الذين يعيشون 

القيد  يف  واسعة  فجوة  أيًضا  هناك  كانت  وقد  الفقرية.  غري  األرس  يف 

باملدارس بني املناطق احلرضية والريفية ، وقد تبني أن فقراء الريف هم 

أكرث الفئات حرماًنا من التعليم. 

بالنسبة  عنها  منخفضة  الفقري  الشباب  بني  البطالة  معدالت  تعترب 

الفقري  الشباب  يستطيع  ال  حيث  سن،  أي  عند  الفقري  غري  للشباب 

أن يبقوا بال عمل. ولذلك، قد تكون معدالت البطالة بينهم منخفضة، 

إطار 6-2 : العمل والتعليم مرتبطان ارتباًطا وثيًقا

حتدث أحد الشباب عن جتربته عندما أضطر لرتك املدرسة ألنه كان يعمل أيًضا ، ولذلك كانت درجاته ضعيفة ، ولو كانت أتيحت له الفرصة لكان استمر 
يف مواصلة تعليمه. ويتطلب التعليم احلصول عىل درجات عالية ، ولكن من حيصل عىل هذه الدرجات هم األشخاص الذين يعيشون يف ظروف مرحية تسمح 
هلم باملذاكرة والرتكيز يف دروسهم. وعرب شاب آخر عن أسفه عىل كل دقيقة قضاها يف املدرسة ، وعن غضبه من كل مدرسيه ، ومن والده الذي اعتاد عىل 
دفعه عىل املذاكرة. لقد ذاكر وعمل بجد ، ولكن ما الذي جناه يف النهاية ؟ ال شئ. لقد أعلن أنه مستعد لقبول أي عمل. وعندما سئل عام إذا كان سريسل 

أوالده للمدرسة رد باإلجياب وأعرب عن أمله يف أن حيصلوا عىل تعليم ذي جودة عالية ميكن أن يعود عليهم بالفائدة.

املصدر : هبة الليثي ، استناًدا ملناقشات الشباب يف جمموعات  النقاش املتخصصة التي نظمت لدراسة مستويات املعيشة يف مرص )2007( ، التي متت من قبل مركز األبحاث الدوىل 

جلودة  البيئة

جدول 6-5:  معدل البطالة بني الشباب حسب مستوى التعليم 

ووضع الشباب بالنسبة للفقر ، 2008 / 2009

تعليم فوق الثانويتعليم ثانويوضع الشباب
تعليم جامعي 
أو تعليم عاٍل

16.128.729.4فقراء
14.321.325.3غري فقراء

14.722.325.6كل الشباب

املصدر : حسابات املؤلفتني باستخدام مسح دخل وإنفاق واستهالك األرسة ، 2009/2008.

جدول 6-6: توزيع الشباب املشتغلني حسب الوضع بالنسبة 

للفقر، 2008 / 2009)%(

عمل عارضعمل موسمي عمل مؤقت عمل دائم 

61.97.21.129.8فقراء
76.410.10.612.9غري فقراء

املصدر : حسابات املؤلفتني باستخدام مسح دخل وإنفاق واستهالك األرسة ، 2009/2008.
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البطالة  وإن ظلوا يعيشون يف فقر. وكام يشري شكل 6-6، يزيد معدل 

بعد  ثم يرتاجع  لذروته يف سن 18، 19 سنة  السن ويصل  ارتفاع  مع 

ذلك. ويصدق هذا بالنسبة للشباب الفقري وغري الفقري، ومع هذا تكون 

معدالت البطالة لدى الفقراء دامئًا أقل منها بالنسبة لغري الفقراء.

املدارس  بالنسبة خلرجيي  مرتفع  البطالة عند مستوى  تستمر معدالت 

من  يتضح  وكام  الفقراء.  اخلرجيني  لدى  وبخاصة  واجلامعة،  الثانوية 

حيث  الفقراء  املتعلمني  بني  وضوًحا  أكرث  البطالة  كانت   ،5-6 جدول 

 %29 سنة(،   29-18( العمرية  الفئة  يف  منهم،  املتعطلني  نسبة  بلغت 

فقراء.  غري  شباب  أربعة  بني  من  متعطل  واحد  شاب  هناك  كان  بينام 

املفرغة  احللقة  يكرس  أن  الفقري  الشاب  استطاع  إذا  حتى  أنه  ويبدو 

للتعليم والفقر، فإنه مازال ال يستطيع أن ينافس يف سوق العمل نتيجة 

انخفاض مستوى جودة تعليمه، أو الختالل سوق العمل أو ألنه يفتقد 

الصالت التي متكنه من التعرف عىل فرص العمل.

يعمل  الشاب  كان  إذا  املنظم  القطاع  خارج  يعترب  هنا  التشغيل  فإن 

بدون أجر، وإذا كان ال حيصل عىل أي مزايا مثل الضامن االجتامعي. 

معدالت  ارتفاع  ويعين  املنظم  القطاع  خارج  يعترب  هنا  التشغيل  فإن 

التوظيف يف القطاع غري املنظم أن الشباب حيصلون عىل وظائف غري 

مستقرة وذات جودة منخفضة.

والبطالة اجلزئية تسود أكرث بني الشباب الذين لدهيم عمل، ويكون عدد 

الفقراء مرتفًعا جًدا بني الفئات التي تعمل يف مهن موسمية أو عارضة. 

وتعرف البطالة اجلزئية بأهنا القيام بأعامل مؤقتة أو موسمية أو عارضة 

األشخاص  من   %84 من  أكرث  كان  عام،  وبوجه  منخفضة.  وبأجور 

و%4.5  عارض،  عمل  لدهيم   %10.8 و  دائم،  عمل  لدهيم  العاملني 

لدهيم عمل مؤقت، وأقل من 1% لدهيم عمل موسمي. أما بالنسبة لفئة 

لدهيم عمل  و %9.2  دائم،  لدهيم عمل  منهم  فقد كان %72  الشباب 

مؤقت و 0.8% لدهيم عمل موسمي و 18% لدهيم عمل عارض. كام كان 

أكرث من ثلث الشباب الفقري ال يعملون يف عمل دائم، مقابل أقل من 

الربع بالنسبة للشباب غري الفقري. وكان األفراد الذين يشغلون وظائف 

دامئة أقل تواجًدا بني الفقراء عىل عكس الوضع بني غري الفقراء )بنحو 

17 نقطة مئوية( ومن املالحظ تزايد انتشار الوظائف الدامئة مع تزايد 

مرتبط  للوظائف  معني  منط  يوجد  ال  بينام  الفقراء،  لغري  بالنسبة  السن 

بالسن بالنسبة للفقراء.

الذين  األفراد  نسبة  تتناقص  الفقراء  وغري  الفقراء  من  لكل  بالنسبة 

يعملون بدون أجر مع تزايد السن ولكن الفجوة بينهام تأخذ يف االتساع. 

يسعى الشباب األكرب سًنا إىل احلصول عىل وظائف يف القطاع الرسمي 

جدول 6-7: توزيع الشباب يف قوة العمل حسب فئات العاملة ، 2009/2008)%(

متعطلعامل بدون أجريعمل حلسابهصاحب عمل عامل بأجر
56.62.17.124.79.5الفقراء

54.13.810.919.112.1غري الفقراء

املصدر : حسابات املؤلفتني باستخدام مسح دخل وإنفاق واستهالك األرسة ، 2009/2008.

شكل 6-6 : معدل البطالة حسب السن ، 2009/2008

شكل 6-8 : نسبة العاملني بدون أجر حسب السن والوضع 

بالنسبة للفقر، 2008 / 2009

شكل 6-7 : نسبة الوظائف الدامئة حسب السن ، 2008 / 2009

املصدر : حسابات املؤلفتني باستخدام مسح دخل وإنفاق واستهالك األرسة ، 2009/2008.

املصدر : حسابات املؤلفتني باستخدام مسح دخل وإنفاق واستهالك األرسة ، 2009/2008.

املصدر : حسابات املؤلفتني باستخدام مسح دخل وإنفاق واستهالك األرسة ، 2009/2008.
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كعاملني بأجر أو يقومون بإنشاء مرشوعات خاصة هبم. وبطبيعة احلال، 

يكون احتامل نجاح غري الفقراء أكرب حيث يتمتعون مبهارات أعىل ولدهيم 

أصول وصالت أكرث. وتبلغ نسبة العاملة بأجر 56.6% لدى الفقراء مقابل 

54.1% بالنسبة لغري الفقراء )جدول 6-7( ، وتكون العاملة بدون أجر 

أكرث شيوًعا بني الفقراء عنها بني غري الفقراء ، حيث تبلغ نسبة العاملة 

عىل  الفئتني  من  لكل   %19.1  ،  %24.7 العاملة  إمجايل  إىل  أجر  بغري 

أساًسا يف  يعملون  الريف  أن سكان  إىل حقيقة  هذا  يرجع  وقد  التوايل. 

الزراعة وأن الفقر يسود أكرث يف املناطق الريفية )أنظر شكل 8-6(.

المالمح األساسية 
للشباب الفقير في الريف

املناطق  يف  يرتكزون  الفقراء  أن  املؤكد  من  فإنه  مرص،  جلغرافية  وفًقا 

ما  مرص  يف  الفقر  خريطة  وتقدم  القبيل.  الوجه  يف  وبخاصة  الريفية، 

يدل داللة واضحة عىل ارتفاع مستويات التمييز عرب املناطق الريفية 

نفسها. وتضم األلف قرية األكرث فقًرا )من إمجايل عدد القرى املرصية 

يف  الريف  فقراء  عدد  إمجايل  من   %54 قرية(   4700 عددها  البالغ 

مرص6. ويعزي هذا إىل التوزيع غري العادل للسلع العامة، مبا يف ذلك 

البنية األساسية املادية )املياه، الرصف الصحي، الطرق( باإلضافة إىل 

اخلدمات العامة وعىل األخص اخلدمات التعليمية والصحية.

ووفًقا ملسح النشء والشباب يف مرص، يتبني أنه بينام يشكل شباب الريف 

59% من إمجايل عدد الشباب يف مرص، فإهنم يشكلون أيًضا 85% من 

يف  يعيشون  ملن  مميزة  سمة  الفقر  أن  يتضح  وهلذا  الفقري.  الشباب  عدد 

واخلدمات  السلع  عىل  احلصول  إمكانية  تقل  وبذلك  املرصي،  الريف 

أساسًيا  حمدًدا  تعترب  التعليم  عىل  احلصول  فرصة  ضعف  أن  كام  العامة. 

النخفاض جودة فرص العمل مدى احلياة، وبالتايل تتواصل حلقة الفقر.

منذ عام 1994، توضح تقارير التنمية البرشية ملرص، والعدد املتزايد 

من مؤرشات الرفاهة استمرار مستوى احلرمان يف املجتمعات الريفية. 

من  حمرومون  الريفية  املناطق  يف  يعيشون  الذين  الشباب  أن  تبني  كام 

خدمات البنية األساسية املادية باإلضافة إىل احلرمان من احلصول عىل 

نتائج. وعالوة عىل ذلك، تكون فرص  التعليم وما يسفر عن ذلك من 

العمل قليلة وتنوعها حمدوًدا بدرجة أكرب كثريًا يف ريف مرص، وهو ما 

الريف إىل احلرض، والتوسع  للهجرة من  الشديد  امليل  أن يفرس  ميكن 

الرسيع للغاية يف العشوائيات التي توفر ظروفا معيشية ومصادر رزق 

وسيطة بني املناطق الريفية واحلرضية.

اخلاصة  اخلصائص  من  عدًدا  هناك  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  هذا،  ومع 

بالرفاهة ال تؤخذ يف احلسبان يف مقاييس الفقر، وتعد يف صالح سكان 

الريف، حيث تشمل املتغريات اإلجيابية التي يتسم هبا الريف: التلوث 

األقل، والقرب من مكان العمل )وبالتايل تكون تكلفة املواصالت أقل 

أكرث  فرصة  أيًضا  وتوجد  االنتقال(،  يف  يستغرق  الذي  الوقت  وكذلك 

لتملك املساكن )سعر األرض أقل(، ويتاح أمن أوفر، واالزدحام أقل، 

وتكدس املنازل أقل، وهناك فرصة أكرث ملامرسة املجهود البدين لكل من 

الذكور واإلناث.

المالمح األساسية للشباب 
في العشوائيات

بنحو 15  العشوائيات يف مرص  يعيشون يف  الذين  السكان  يقدر عدد 

املناطق  يف  العشوائيات  هذه  كانت  سواء  األقل،  عىل  نسمة  مليون 

احلرضية أو الريفية. وعىل الرغم من أن العشوائيات ظهرت منذ فرتة 
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قصرية جًدا، إال أهنا تنمو مبعدالت رسيعة تفوق كثريًا معدالت النمو يف 

املدن اجلديدة. وعىل عكس الفكرة الشائعة عن العشوائيات، فإن هذه 

املناطق ، التي بدأت تتكاثر خالل السبعينيات، ليست بالرضورة أحياء 

فقرية ومتخلفة أو غري منظمة. ففي الغالب تصبح هذه املناطق يف هناية 

األمر كيانات متامسكة تربطها شبكات اجتامعية قوية وعالقات ثقافية 

تعترب مبثابة األساس لتطبيق املعاير اخلاصة هبا.

االقتصاد  من  بالتحول  غالًبا  العشوائية  املناطق  منو  ظاهرة  وترتبط 

الريفية  مساكنهم  عن  بعيًدا  الناس  دفع  الذي  الزراعة،  عىل  القائم 

نحو املدن حيث توجد معظم الوظائف يف قطاع الصناعة واخلدمات. 

املجتمعات  يف  ـ  ما  حلد  ـ  والعشوايئ  املخطط  غري  البناء  خلق  وقد 

احلرضية العشوائية مشاكل تتمثل يف صعوبة الوصول إليها، والشوارع 

الضيقة، والكثافة السكانية العالية وعدم توفر البنية األساسية. وتشمل 

خاصة  املادية  األساسية  البنية  نقص  األخرى  السلبية  اخلصائص 

العامة غري  الطرق، ووسائل املواصالت  الرصف الصحي، وسوء حالة 

ولعل  عرش(.  الرابع  الفصل  )أنظر  التهوية  سيئة  واملساكن  اآلمنة، 

أخطر مشكلة تواجهها املناطق العشوائية هي املامرسات غري األخالقية 

للسكان من الشباب. فقد "أدى العجز عن محاية الشباب من إدمان 

املخدرات، والسلوكيات العدوانية إىل أن أصبحت هذه األماكن جاذبة 

لألنشطة غري املرشوعة باملقارنة باإلحياء األخرى التي تتوفر هلا محاية 

أفضل. وقد ساهم هذا يف هتميش أكرث هلذه املناطق وسكاهنا". وعالوة 

العشوائيات  يف  الشباب  بني  املخدرات  تعاطي  فرصة  تزيد  ذلك،  عىل 

بنسبة 50% عن املتوسط العام يف مرص7.

ال جيب افرتاض أن الذين يعيشون يف املناطق العشوائية ـ سواء كانوا 

من الشباب أو من كبار السن ـ فقراء، حيث أن املالمح األساسية هلذه 

املناطق تشري إىل أهنا تشمل مجاعات كثرية من األفراد ذوي اخللفيات 

االجتامعية واالقتصادية املختلفة8. وببحث نتائج مسح النشء والشباب 

يالحظ  العشوائيات،  يعيشون يف  الذين  بالشباب  يتعلق  فيام  يف مرص، 

ينتمون  الشباب  السكان  من  فقط   %10 أن  للدهشة  مثري  نحو  عىل 

إىل مُخْيس الرثوة األدىن، وأن 12% ينتمون إىل اخُلمْيس األدىن الثاين. 

وعىل العكس من ذلك، ينتمي 58% من السكان الشباب إىل اخُلمْيسني 

الرابع واخلامس من الرثوة. وهناك سمة أخرى للشباب يف العشوائيات 

احلرضية وهي أن نتائج تعليمهم أفضل كثريًا من املتوسط العام ملرص. 

من   %9.4 احلرضية  العشوائيات  سكان  من  الشباب  يشكل  فبينام 

جيد  بشكل  متواجدون  فإهنم  العينة،  شملتهم  الذين  الشباب  إمجايل 

التوايل(  عىل   %13  ،  %12( واجلامعة  املتوسطة  املعاهد  خرجيي  بني 

األميني.  الشباب  عدد  إمجايل  من  فقط   %6 يشكلون  أهنم  جانب  إىل 

وهذا يؤكد أن الشباب يف العشوائيات ال يعانون من األشكال املعتادة 

للحرمان التي يعاين منها الفقراء. ويف الواقع، يعزي انتشار األمية، التي 

يبلغ معدهلا 16.7% من إمجايل عدد الشباب الذين تشملهم العينة إىل 

الشباب الذين يعيشون يف ريف الوجه القبيل.

يف  العشوائيات  يف  يعيشون  الذين  الشباب  متثيل  يعترب  عام،  وبوجه 

اخلصائص  لكل  بالنسبة  العينة  يف  لوزهنم  جًدا  متقارًبا  العينة  إمجايل 

املحمول،  )التليفون  األصول  وملكية  الوظيفة،  نوعية  مثل  األخرى 

الغرف، األرِسّة(. وعىل الصعيد االجتامعي، تزيد فرصة الشباب املتزوج 

لدى  املتوسط  بنسبة 40% عن  نووية  تكوين أرسة  العشوائيات يف  يف 

مجيع الشباب يف مرص.

حياة  نوعية  أن  يبدو  الفقر،  قياس  يف  املستخدمة  للمتغريات  ووفًقا 

يفرتضه  الذي  بالسوء  ليست  العشوائيات  يف  يعيشون  الذين  الشباب 

حديًثا  أجريت  التي  املسوح  تبني  ذلك،  من  الرغم  وعىل  الكثريون. 

يعيشون  الذين  بني  والتمييز  الدقة  حتري  يتعني  أنه  املناطق  هذه  عن 

يف املناطق اجلغرافية املتامخة للمراكز احلرضية الغنية والذين يعيشون 

املناطق األوىل  العمل األفضل يف  الفرق يف فرص  ويبدو  بعيًدا عنها، 

وبالتايل يف الظروف املعيشية األحسن.

أحالم وتطلعات الشباب 
في األسر المحرومة

اشتقت البيانات الواردة هنا من بحث "مباذا حيلم املرصيون ؟" الذي 

القومي  املركز  مع  باالشرتاك  القرار  اختاذ  ودعم  املعلومات  مركز  أعده 

املمثلة  بالعينة  بحث  وهو   .2009 عام  واجلنائية  االجتامعية  للبحوث 

فأكرث  عرش  الثامنة  سن  من  فرد   3000 حجمها  ويبلغ  للجمهورية، 

)وميثل كل منهم أرسة معيشية(. ويبلغ عدد الشباب يف هذه العينة يف 

الفئة العمرية )18-29 سنة( 1776 ويتكون البحث من 68 سؤااًل، 

ومعظمها أسئلة يتم اإلجابة عليها من بني عدة اختيارات. 

شكل 6-9: إيه احلاجات اليل بتقلقك من بكرة ؟

املصدر : بحث"مباذا حيلم املرصيون؟" ، 2009 ، السؤال السابع.
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الشباب  بني  النظر  ووجهات  املواقف  يف  الفرق  قياس  ميكن  وحتى 

الفقري وغري الفقري تم تقسيم العينة إىل فقراء وغري فقراء وفًقا لإلجابة 

نفسك من أي طبقة يف  بتعترب  أنت  تقويل  "تقدر   : السؤال اآليت  عىل 

متوسطة، طبقة  عليا، طبقة  املجتمع؟"، وكانت االختيارات هي: طبقة 

أقل من املتوسطة، طبقة دنيا، طبقة معدمة 9. وقد ُأفرتض أن الطبقتني 

األخريتني متثالن الفقراء، بينام افرتض أن الطبقات الثالث األوىل متثل 

غري الفقراء. واملالحظة األوىل املثرية لالهتامم يف عينة الشباب أن %10 

فقط من إمجايل العينة يعتربون أنفسهم فقراء )الطبقة الدنيا واملعدمة 

نسبة  إىل  يشري  الذي  الرقم  من  بكثري  أقل  رقم  وهذا  العينة(،  يف  مًعا 

مبلكية  يتعلق   وفيام   .%20 تبلغ  التي  األدىن  الفقر  خط  حتت  السكان 

الذين  األفراد  هؤالء  من  ـ  أحد  ميلك  ال   .10 أخرى  أشياء  و  األجهزة 

أو  فريزر،  ديب  أو  ائتامن،  بطاقة  أو  تكييف،  جهاز  ـ  فقراء  يعتربوا 

أوتوماتيك  فول  غسالة  ميلكون  منهم  فقط   %2.6 وكان  أطباق،  غسالة 

مقابل 32.4% من غري الفقراء.

وقد أوضحت النتائج عدم وجود فرق معنوي بني موقف الفقراء وغري 

بالنسبة لألمهية التي تعطي لكون الشخص غنًيا، حيث أشار  الفقراء 

بينام  الفقراء،  وغري  الفقراء  من  كل  من   %18 من  يقرب  ما  ذلك  إىل 

أعطيت أمهية أكرب للحصول عىل وظيفة واالنشغال بعمل حيث أشار 

إىل ذلك 36% من الفقراء و 25% من غري الفقراء. وقد كان أكرث من 

إطار 6-3 : أسباب الفقر كام يراها الفقراء 

• ذكرت إحدى العامالت الريفيات األميات أن الفقر هو سبب الفقر، مشرية بذلك إىل احللقة املفرغة للفقر التي مل يستطع معظم الفقراء كرسها.	
• يرى بعض الرجال الذين يعيشون يف احلرض ـ متعلمني وأميني ـ أن الفقر متعدد األسباب. وهم يعتقدون بأن هذه األسباب تتفاعل مع بعضها وتؤدي 	

تناقص   أو  ثبات  ـ مع  السوق، وهو بدوره يؤدي  يؤثر عىل  ارتفاع األسعار  بالكساد االقتصادي، ألن  يتأثر  فالدخل  باحلرمان.  الشعور  تفاقم  إىل 
الدخل ـ  إىل املزيد من الركود، ويضطر أصحاب األعامل إىل طرد بعض العاملني لدهيم. وقد ذكر أحد احلدادين أنه اضطر أحياًنا إىل االقرتاض 

لدفع أجور العاملني لديه، ويعتقد هؤالء الرجال أن الفقراء أكرث تأثًرا بارتفاع األسعار من األغنياء.

• يفرس الشباب أسباب الفقر ـ سواء الذين يعيشون يف احلرض أو الريف ـ عىل أساس فشل سياسات الدولة يف محاية الفئات ذات الدخل املنخفض 	
من آثار التوجه نحو خصخصة االقتصاد. وقد ذكر أحد الشباب األميني، الذي كان يعمل يف أحد املحاجر، أن كبار رجال األعامل حيتكرون خمتلف 
األنشطة يف السوق. وذكر أنه كان يعمل يف هذا املحجر ولكن أحد كبار رجال األعامل اشرتاه واحتكره وطرد العامل الذين كانوا يعملون فيه من 
قبل. وقد حاول هذا الرجل أن جيد عماًل لدى املالك اجلديد ولكنه فشل ألن العمل يف املحجر مل يعد كام كان من قبل، حيث يتم حالًيا استخدام 

آالت متقدمة وال يوجد مكان ألمي مثله وبخاصة أنه ليس لديه "واسطة".

• أبًدا 	 أبناءهم  يرسلوا  مل  فهم  الفقر،  استمرار  أجدادهم مسؤولون عن  أن  املبحوثني  أحد  أيًضا واضًحا يف اإلجابات. وقد ذكر  كان  الفقر  استمرار 
للمدرسة )املقصود هنا آباء املبحوثني( وهذا أدى إىل فقر أبنائهم.

• من الواضح أن الشخص املتعطل يعطي قيمة مرتفعة للعمل. وهلذا يؤكد الشباب األمي من اجلنسني عىل أمهية التعليم. وهم يعتربون األمية هي 	
السبب األسايس لفقرهم. وبالنسبة ملن يعمل منهم فإهنم يعتقدون أنه كان من املمكن حتسني وضعهم ووضع أرسهم لو أهنم حصلوا عىل تعليم أفضل، 
وهو ما كان سيمكنهم من احلصول عىل وظائف أفضل، فوظائفهم احلالية متواضعة حلد ما نتيجة انخفاض مستوى تعليمهم أو نتيجة عدم التحاقهم 

بالتعليم. ويف كلتا احلالتني يالم الفقر لفقداهنم مزايا كل من التعليم أو التشغيل.

• يرى الفقراء أن التنبؤ مبا سيحدث يف الغد ال ميكن أن خيضع لقواعد، فاحلصول عىل وظيفة أمر غري مؤكد، كام أن الدخل غري ثابت. ويبدو عدم التأكد 	
مبا سيحدث يف املستقبل جزًءا ال يتجزأ من جتربة الفقر يف مرص، فهي ختلق شعوًرا بعدم األمان وإمكانية تعرض حياة الفقراء للخطر بشكل ال ميكن 

التغايض عنه. وهم يشعرون بأهنم أكرث تأثًرا باألحداث التافهة والعرضية.

• يرتبط عدم األمان بعدم وجود تأمني صحي، كام أشار إىل ذلك الفقراء عندما عربوا عن خماوفهم بشأن الغد. فاخلوف من املرض، وعدم القدرة عىل 	
عالجه يأيت يف مقدمة هذه املخاوف. ويرى مجيع املبحوثني يف جمموعات النقاش املتخصصة أن الصحة هي األصل األسايس الذي يؤدي فقدانه إىل 
الفقر. وقد ذكر أحد الشباب : أن والده مريض ومالزم املنزل ووالدته متوفاة ، من إذن سيقدم املساعدة ؟ لقد اضطر لرتك املدرسة للحصول عىل 

دخل ألرسته.

املصدر : هبة الليثي، استناًدا إىل مناقشات جمموعات النقاش املتخصصة  التي نظمت لدراسة مستويات املعيشة يف مرص )2007(، التي متت من قبل مركز األبحاث الدوىل جلودة البيئة.
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أما  املستقبل.  بشأن  متفائلني  الفقري  وغري  الفقري  الشباب  من   %70

بالنسبة لفئة املتشامئني فقد كان سبب هذا التشاؤم هو األحوال العامة 

السيئة التي يعتقدون أهنا متدهورة مبا يف ذلك مستقبل التشغيل. وقد 

كان ارتفاع األسعار من أكرث املخاوف التي تنتاب كل من الفقراء وغري 

الفقراء،  الفقراء و 45% من غري  الفقراء، حيث أشار إىل ذلك نصف 

يليه املرض، والبطالة والفقر )أنظر شكل 9-6(

وتوضح النتائج أنه بالنسبة لكل من الفقراء وغري الفقراء كان ترتيب 

والصحة  )التضخم(،  األسعار  مبستوى  يتعلق  فيام  متامثاًل  املخاوف 

الفقراء  ينظر  حيث  الفقر،  لرتتيب  بالنسبة  اختلفا  ولكنهام  والبطالة، 

وعي  يبني  وهذا  بكثري.  أكرث  بتخوف  الفقر  براثن  يف  الوقوع  توقع  إىل 

بجيل  باملقارنة  جليلهم  االقتصادية  الظروف  بتدهور  الكبري  الشباب 

آبائهم، وبخاصة فيام يتعلق بتوفر فرص العمل اجليدة )أنظر إطار 3-6(

مخسة  هناك  كانت  املستقبل  يف  الثقة  متنح  التي  بالعوامل  يتعلق  فيام 

بالنسبة  أمهية  ذات  تبدو  ـ  اختيارية  عوامل  عرشة  بني  من  ـ  عوامل 

العامة  األوضاع  تتحسن  عندما  العوامل:  هذه  أهم  كانت  للشباب11 

للبلد )أشار إىل ذلك 42% من الفقراء و 41% من غري الفقراء(. وجاء 

 %21 ذلك  إىل  )أشار  جيدة  وظيفة  إجياد  األمهية  يف  الثانية  املرتبة  يف 

عندما  الثالثة  املرتبة  يف  وجاء  الفقراء(  غري  من   %28 و  الفقراء  من 

الفقراء وغري  البلد )أشار إىل ذلك 20% ، 22% من  تسود العدالة يف 

أن حيصل كل شخص  الرابع فكان  العامل  أما  التوايل(،  الفقراء عىل 

عىل فرصته/ فرصتها )18% و 17% لكل من الفقراء وغري الفقراء عىل 

التوايل(، واخلامس كان عندما جيد الفرد خدمات صحية جيدة )%17 ، 

15% لكل من الفقراء وغري الفقراء عىل التوايل(. )أنظر شكل 10-6(

وغري   الفقراء  من  كل  لدى  ـ  األمهية  األقل  للمتغريات  بالنسبة  أما 

التعليم،  عىل  واحلصول  التعليم،  استكامل  تشمل  فإهنا  ـ  الفقراء 

واحلصول عىل مسكن. وهذا يوضح وعي الشباب الكبري يف مرص بأن 

خاصة  بصفة  جليلهم  بالنسبة  تدهورت  القومي  املستوى  عىل  الظروف 

وتوفر  االقتصادية  باألوضاع  يتعلق  فيام  آبائهم، وذلك  بظروف  باملقارنة 

الوظائف اجليدة بصفة خاصة.

وفيام خيص أحالم وتطلعات الشباب يوضح البحث أن الشباب املرصي 

ينشد األمان يف الدخل والصحة والوظيفة اجليدة. ويتامثل الفقراء وغري 

حيث  الفقر  من  احلامية  عدا  فيام  والتطلعات  األحالم  كل  يف  الفقراء 

أجاب عىل ذلك 49% من غري الفقراء و 57% من الفقراء. وبالنسبة 

للسؤال الذي يتعلق بعىل من يعتمد الشباب لتحقيق أحالمهم )شكل 

القدرية  النزعة  البحث(، توضح اإلجابات  العارش يف  6-11، السؤال 

عىل  يعتمدون  أهنم  إىل  اإلجابات  معظم  أشارت  حيث  الشباب  لدى 

الله، يىل ذلك اعتامد الشباب عىل أنفسهم، وأخريًا عىل األرسة. ومن 

املثري لالهتامم أن االعتامد عىل الدولة يشكل حالًيا 2% فقط من إجابات 

غري الفقراء وال شئ من إجابات الفقراء.

وبالنسبة لألنشطة التي يفضل قضاء الوقت فيها ، يفضل الشباب قضاء 

وقت أكرث للعبادة )58% من الفقراء و 62% من غري الفقراء(، ويأيت 

يف املرتبة الثانية من األمهية قضاء الوقت مع األرسة، وختصيص وقت 

لصلة الرحم )32% ، 33% لكل من الفقراء وغري الفقراء(. وقضاء وقت 

أكرث من األرسة النووية )الصغرية( )24% من الفقراء و25% من غري 

الفقراء(. ويبدو التناقض الواضح بني الشباب الفقري وغري الفقري يف 

اختيار الفقراء قضاء وقت أكرث يف الراحة حيث أجاب عىل ذلك %32 

من الفقراء، ويتساوى هذا مع ثاين أهم اختيار، مقابل 13% من غري 

الفقراء، ويشري ذلك إىل أن الفقراء يفتقدون بشدة الراحة البدنية.

حلجم  كنموذج  املمتدة  األرسة  أم  النووية  األرسة  بتفضيل  يتعلق  فيام 

النووية  األرسة  ضعف  املمتدة  األرسة  تفضيل  كان  مرص،  يف  األرسة 

تقريًبا )63% ، 31% عىل التوايل( ، وذلك يف عينة الشباب ككل، وكان 

بالنسبة  أيًضا  هذا  ويصدق  ضئياًل.  الفقراء  وغري  الفقراء  بني  الفرق 

شكل 6-11 : أنت بتعتمد عىل مني يف حتقيق أحالمك دي ؟شكل 6-10 : يا ترى إيه احلاجات اليل ختليك مطمنئ لبكرة ؟

املصدر : بحث "مباذا حيلم املرصيون؟" ، 2009 ، السؤال العارش.املصدر : بحث "مباذا حيلم املرصيون؟" ، 2009 ، السؤال الثامن.
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الفقراء  من  كل  حوله  اتفق  الذي  االختيار  أهنا  تبدو  التي  للسعادة، 

وغري الفقراء فيام يتعلق مبا يتمنونه ألرسهم. وييل ذلك األمل يف حتقيق 

يتمنونه ألطفاهلم12 متىن  ملا  وبالنسبة  يًدا واحدة(.  نكون  )أن  التضامن 

أبناؤهم عىل درجة  أن حيصل  الفقراء  الفقراء وغري  أو أكرث من   %95

أهنم  إىل  الفقراء  من   %73 أشار  كام  اجلامعية،  من  أعىل  أو  جامعية 

يأملون يف حصول أبنائهم عىل وظائف يف احلكومة أو القطاع العام وذلك 

مقابل 63% من غري الفقراء.

مع  والفقراء  الشباب  تعامل  آليات 
الفقر

يشري حتليل عادات واستجابات الشباب الفقري إىل أهنم مهرة يف إجياد 

االجتامعي  التكافل  آليات  من  يستفيدون  وأهنم  للمشاكل،  حلول 

التقليدية، ومن السبل املبتكرة للتعامل مع الفقر. فبالنسبة لالستفادة 

العيش  يف  الشباب  يستمر  أن  املرجح  من  االجتامعية،  الشبكات  من 

مع آبائهم، بل وتكوين أرسة يف إطار نظام األرسة املمتدة. وهذا يرتبط 

بعد  حتى  أبناءهم  يساعدون  املرصي  املجتمع  يف  اآلباء  أن  بحقيقة 

بلوغهم سن النضج، كام تدل األدبيات عىل ذلك. وتؤيد الثقافة يف مرص 

يف  أبنائهم  تعليم  يف  ومدخراهتم  بدخلهم  يسامهوا  ألن  اآلباء  استعداد 

مجيع املراحل، ويف اإلعداد لزواج األوالد والبنات )أنظر ديان سنجرمان 

Diane Singerman( وبذلك حيظى الشباب باحلامية االجتامعية من 

األرسة بصفة أساسية وليس من الدولة، حيث ال متنح إعانات للبطالة، 

وال حيتمل أن يكون لدى الشباب مدخرات أو أصول.

أوضحت نتائج مسح النشء والشباب يف مرص أنه ال يوجد فرق معنوي 

بني مُخْيسات الرثوة بالنسبة للسن عند الزواج األول. فبالنسبة لإلناث 

يف الفئة العمرية )18-21 سنة( يرتاوح وسيط سن الزواج بني 17 سنة 

بالنسبة لفئة اخُلَمْيس األفقر و 18 سنة يف اخُلَمْيس األغىن. وبالنسبة 

لإلناث يف الفئة العمرية )22-29 سنة( يرتاوح وسيط سن الزواج بني 

18 سنة يف اخُلَمْيس األفقر و 21 سنة يف اخُلَمْيس األغىن.

 وهناك سمة أخرى متامثلة يف مجيع اخُلَمْيسات يف مسح النشء والشباب 

يف مرص وهي الرغبة يف السفر إىل دولة أخرى للعيش فيها أو للعمل 

أو للدراسة. وترتاوح نسبة من أشاروا إىل ذلك من 13% يف اخُلَمْيس 

الثاين إىل 19% يف اخُلَمْيس الرابع. وبالنسبة للهجرة كآلية للتعامل مع 

العمرية 29-18  الفئة  ) يف  الشباب والفقراء يف مرص  أن  تبني  الفقر، 

للبحث  واهلجرة  للسفر  تقريًبا  متساوية  أو  متساوية  لدهيم رغبة  سنة( 

عن فرص عمل يف مرص واخلارج. وبالنسبة للذين يسافرون إىل الدول 

العربية أو للخارج فإن فرص عملهم ترتكز يف قطاعي الزراعة والتشييد 

باعتبارهم عاملة غري ماهرة، وقد كانت فرص العمل هذه هي املصدر 

يف  ذلك  بعد  واستخدامها  ملرص  حتويلها  تم  التي  للمدخرات  الرئييس 

إقامة مرشوعات من جانب أصحاب األعامل الشباب. وعالوة عىل ما 

والشباب  النشء  مسح  نتائج  تشري  األعامل،  ملبادرات  بالنسبة  تقدم، 

الشباب  متلك  نسبة  بلغت  حيث  األعامل  تنظيم  جتاه  مماثل  سلوك  إىل 

ملرشوعات خاصة هبم ما بني 5% يف فئة اخُلَمْيس األفقر و 10% يف فئة 

اخُلَمْيس األغىن )أنظر شكل 6ـ12(. وبالنسبة " ملحاولة إقامة مرشوع 

اخُلَمْيس  يف  بني %12  ما  ذلك  إىل  أشاروا  من  نسبة  تراوحت  جديد"، 

األفقر إىل 20% يف اخُلَمْيس الرابع.
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ُيفتقد فعاًل يف سياق التعامل مع الفقر هو قيام احلكومة بتقديم  إن ما 

حزمة كافية من احلوافز للشباب ملساعدهتم. ويف الوقت احلايل، تقترص 

مساعدة  عىل  الشباب  تساعد  التي  واالقتصادية  االجتامعية  الربامج 

الصندوق  مينحها  التي  الصغر  متناهية  القروض  تقديم  عىل  أنفسهم 

االجتامعي للتنمية، كام أن عدم وجود معلومات عن األسواق التي تباع 

فيها منتجات معينة لفئات معينة أو عن أسواق السلع واخلدمات عموًما 

يرجع إىل ضعف الربامج الرتوجيية واخلدمات اإلرشادية.

العدالة  اعتبارات  حتقيق  بني  جيمع  الذي  األفضل  السيناريو  ويتمثل 

ومنح حوافز للمرشوعات التجارية يف قيام الدولة بوضع برنامج قومي 

أصل  مبثابة  لتكون  مرفقة  زراعية  أراض غري  الشباب  منح  مبوجبه  يتم 

أسايس للجيل القادم، وذلك حتى ميكن ختفيف الضغط عىل األرايض 

يف القطاعات اإلنتاجية، باإلضافة إىل استخدامها من جانب الشباب 

املرشوع.  يف  رشيك  عىل  للحصول  أو  للبنوك  يتقدموا  عندما  كضامن 

تطبق  كانت  التي  األرايض  توزيع  برامج  يشبه  القومي  الربنامج  وهذا 

يف املايض، من حيث أن احلد األدىن من مساحة قطعة األرض التي يتم 

لقيمة أصل  قيمتها  توزيعها وختصيصها للمرشوع ستكون مساوية يف 

الشباب  عىل  وزعت  التي  الزراعية  األرايض  قطع  مثل  للدخل،  مدر 

مبساحة مخسة أفدنة لكل منها. 

الفقري        الشباب  ملجموعات  بالنسبة  مهمة  توصيات  ثالث  هناك 

الثالث ـ الشباب الفقري يف املناطق الريفية، والشباب الفقري يف املناطق 

للمناطق  فبالنسبة  احلرضية.  املناطق  يف  الفقري  والشباب  العشوائية، 

الريفية يف مرص، جيب وقف عملية اهلجرة الداخلية إىل املناطق العشوائية 

إن  العكسية.  اهلجرة  العمل عىل تشجيع  مل يكن  إن  الفقرية،  واألحياء 

بيئة جاذبة  لتوفري  ممكنة  أفضل وسيلة  احلالية هي  قرية  األلف  مبادرة 

داخل املناطق الريفية األكرث فقًرا حتى ميكن حتويلها ألقطاب جذب. 

وإيل جانب اخلطط احلالية التي تستهدف تقديم خدمات أفضل لأللف 

قرية يف جمال البنية األساسية املادية، والصحة، والتعليم، فإنه جيب عىل 

هذه القرى إدماج برامج خللق وظائف يتم تصميمها خصيًصا لتشمل 

التي ميكن  املحلية واألنشطة  املجتمعات  التي ختدم  كل من األنشطة 

تطوير  يعترب  العشوائية،  املناطق  ويف  القرى.  هذه  خارج  تسويقها 

األحياء الفقرية هو أحد احللول، وبخالف ذلك جيب توفري األماكن التي 

يستطيع فيها الشباب إقامة مرشوعاهتم. وبالنسبة لألرايض املخصصة 

ملرشوعات الشباب يف كل من املناطق الريفية والعشوائية ، تعترب املباين 

متعددة الطوابق التي توجد هبا ورش بأحجام مناسبة من أنجح النامذج 

نظًرا  مع جغرافية مرص  تتناسب  التي  الدولية،  التجارب  أبرزهتا  التي 

املرشوعات عىل  هذه  تركز  أن  املتاحة. وجيب  املرفقة  األرايض  لنقص 

املدن  من  قرهبا  ميزة  من  تستفيد  وأن  املحلية،  املجتمعات  احتياجات 

للفقراء  تقدميه  الذي ميكن  الدعم  املنظمة. ويتمثل  واملناطق احلرضية 

يف املجتمعات املحلية احلرضية يف توفري التدريب املهين وفرصة أخرى 

للتعليم حتى ميكن حتسني فرص احلصول عىل وظائف الئقة.

الخالصة 
إن فقراء مرصـ  جيل بعد جيلـ  تعرضوا للتهميش، وحرموا من احلقوق 

مرص  مازالت  الواقع،  ويف  الفقر.  حلقة  كرس  تستطيع  أهنا  ثبت  التي 

متأخرة عن البلدان متوسطة الدخل ـ إذا جتاوزنا عن ذكر االقتصادات 

الصاعدةـ  يف النهوض باملستويات األساسية للصحة، والتغذية، والتعليم 

تأثًرا هبذه األوضاع، أي األطفال والشباب. وال  الفئات األكرث  ملعظم 

ميكن يف الواقع تغيري مزاج الشباب املكتئب وال توقعاهتم غري املتفائلة 

إال من خالل تبين حزمة قوية من تدخالت السياسة العامة، 

لفقر  حتليلنا  إليها  انتهى  ـ  باالهتامم  جديرة  ـ  سياسات  مثاين  وهناك 

الشباب.

الفقراء . 1 أطفال   : املعوقني  األطفال  صنيعة  هم  املعوق  الشباب 

أعراض  كل  عليها  تظهر  أن  حيتمل  التي  الفئات  أكرث  هم 

 ، طفولتهم  ضحايا  هم  فقر  يف  يعيشون  الذين  والشباب  الفقر. 

الفقر. ومن  استطاع اإلفالت من رشك  الذي  منهم هو  والقليل 

الصعب كرس حلقة الفقر، وحيتاج هذا إىل شحنة من التدخالت 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية، كام حيتاج إىل تدخالت تعمل 

التكامل والتوافق بني ما هو مستهدف لألطفال وما  عىل حتقيق 

هو مستهدف للشباب.

استهداف املناطق الريفية يف الوجه القبيل إجراء سليم اقتصادًيا . 2

شكل 6-12 : آليات التعامل مع الفقر وفًقا خٌلَمْيسات الرثوة

املصدر : بحث"مباذا حيلم املرصيون؟" ، 2009 ، السؤال السابع.
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اجلهود  إىل  باإلضافة  مرص،  يف  الفقر  خريطة  أكدت  واجتامعًيا. 

فقًرا  األكرث  املجتمعات  أن  البرشية،  التنمية  لرصد  األخرى 

واألوىل بالرعاية ترتكز يف ثالث أو أربع حمافظات يف الوجه القبيل. 

مثل  برامج  تشمل  وأن   فعالة  استهداف  أدوات  وضع  وجيب 

برامج املكمالت الغذائية يف املدارس، وبرامج التدريب وإعادة 

غري  إىل  ترسهبا  من  احلد  إىل  تؤدي  الربامج  وهذه  التدريب. 

الفقراء، ويف نفس الوقت تضمن إتاحة الفرصة لألطفال والشباب 

لكرس حلقة الفقر.

السلوكيات . 3 تولد  التي  هي  الفقرية  واألحياء  العشوائية  املناطق 

األمان  معايري  من  األدىن  احلد  غياب  إن  واخلطرية.  العشوائية 

املخدرات  انتشار  إىل  يؤدي  العشوائية  املناطق  يف  واالنضباط 

وغريها من خمتلف أشكال اجلرائم. والشباب يف املناطق العشوائية 

ليسوا يف حاجة فقط إىل املساعدات التي تركز عىل الفقر حيث 

جمتمعاهتم،  رفاهة  حتقيق  يف  املشاركة  من  ميكنهم  وضع  يف  إهنم 

والفرصة متاحة هلم للقيام بذلك.

ومن . 4 ميلك  من  بني  متيز  التي  الفاصلة  اخلطوط  أكرث  هو  التعليم 

التعليم األسايس  نظام  يعترب إصالح  لذلك  املجتمع.  ميلك يف   ال 

من  مرص  متَكن  التي  الوحيدة  الوسيلة  هو  املهين  والتدريب 

عىل  القائم  ـ  االنتقال  حيث  من  االجتامعية،  قوهتا  استعادة 

االستحقاق ـ من الفقر املدقع إىل الغىن وفًقا لنتائج التعليم. وقد 

تم اإلشادة باسرتاتيجية وزارة التعليم ملا تتسم به أجندة اإلصالح 

كانت حتتاج  وإن  وتكامل،  ـ من شمولية  إعدادها  التي جيري  ـ 

وبرامج  سياسات  مازالت  أخرى،  ناحية  ومن  املوارد.  من  ملزيد 

نظام  من  الترسب  مازال  ذلك،  عىل  وعالوة  قارصة.  األمية  حمو 

حيتاج  ما  وهو  مقبولة،  غري  مبستويات  مستمًرًا  األسايس  التعليم 

الفقراء  استهداف  خالل  من  هذا  يتم  أن  ويفضل  لعالج،  فعاًل 

نظام  للترسب من  معدل  أعىل  الذين سجلوا  الريفية  املناطق  يف 

التعليم.

إن "الربنامج القومي ألرايض املرشوعات"يتم تطويعه ليتوافق مع . 5

نفس خطوط رؤية مرص القومية للنمو وتنويع االقتصاد. وكالمها 

إطار 6-4 : أنشطة لتشجيع اهلجرة املنظمة وإجياد بدائل إجيابية

استناًدا إىل التعاون املرصي اإليطايل يف جمال اهلجرة بصفة خاصة ، وهبدف مواجهة اهلجرة غري املنظمة التي يقوم هبا ٌقرص بدون مرافقة ذوهيم ، وقعت 
وزيرة الدولة لألرسة والسكان املرصية والسفري اإليطايل يف مرص ـ يف 22 ديسمرب 2009 ـ اتفاقية مهمة إلطالق برنامج للتنمية مدته ثالث سنوات. 
وميول الربنامج من وزارة العمل والسياسات االجتامعية اإليطالية مببلغ 2 مليون يورو. وهيدف الربنامج إىل خلق فرص جديدة للتعليم والتدريب للشباب 
املرصي لتعزيز إمكانيات تشغيلهم يف مرص واخلارج. وقد ذكر طرفا االتفاقية أهنام يتطلعان للتعاون الوثيق مع املنظمة الدولية للهجرة التي ُعينت كوكيل 

منفذ باالشرتاك مع املجلس القومي للطفولة واألمومة.

ولتحقيق ذلك، قامت املنظمة الدولية للهجرة واملجلس القومي للطفولة واألمومة يف أواخر عام 2009 بتصميم وتنظيم محلة معلومات جتريبية لتشجيع 
اهلجرة اآلمنة وإجياد بدائل إجيابية يف حمافظة الفيوم، وهي منطقة معروفة بارتفاع معدالت اهلجرة منها. وقد تم القيام بعدة أنشطة متنوعة. فعىل سبيل 
املثال، قامت املنظمة الدولية للهجرة واملجلس القومي للطفولة واألمومة يف يومي 8، 9 ديسمرب 2009 بعقد ورشة عمل ناجحة يف قرية تاتون للدعوة 
والتخطيط )من أجل بناء قدرات 38 من قيادات املجتمع والقيادات الدينية لنرش رسالة احلملة األساسية(. وتم أيًضا تنظيم ندوات فنية ومباريات كرة 
قدم إلرشاك الشباب الفقراء وأرسهم. وقد لعبت الشهادة التي أدىل هبا أحد املمثلني املشهورين ـ عمرو واكد ـ دوًرا مهامً يف تعزيز استجابة املستفيدين 

املستهدفني هلذه احلملة. ويتاح مزيد من املعلومات عن هذه احلملة عىل املوقع اإللكرتوين : 
  "http://www.egypt.iom.int/UAMCampain.htm"  

وخالل الثامنية عرش شهًرا القادمة، ويف ظل االتفاقية السابق اإلشارة إليها، وبالتكامل مع أنشطة املرحلة التجريبية، سوف تسعى كل من املنظمة الدولية 
للهجرة واملجلس القومي للطفولة واألمومة إىل خلق فرص للتعليم والتدريب املوجه للسوق للشباب الفقراء لتعزيز قابليتهم للتوظيف يف مرص وإيطاليا 
من خالل تطوير وتشغيل مركزين للتدريب الفين واملهين يف حمافظة الفيوم. ييل ذلك، تنظيم تدريب شامل ملوظفي املركز )يتم اختيارهم وفق معايري حمددة 
مسبًقا( كام سيتم تطوير املناهج مع األخذ يف االعتبار متطلبات سوق العمل يف مرص ويف الدول الرئيسية املستقبلة للمهاجرين. وسوف يقدم املركز أيًضا 
دورات لتعليم اللغة اإليطالية، ومعلومات عن املسارات القانونية للتوظيف واإلقامة يف إيطاليا، وبذلك سيتم تشجيع اهلجرة املرصية )سواء اهلجرة الدامئة 
أو املؤقتة(. وإىل جانب مكون املرشوع األسايس، قد تقوم املنظمة الدولية للهجرة واملجلس القومي للطفولة واألمومة بتحديد وتنفيذ أنشطة أخرى ذات 

أولوية للنهوض بالتنمية االجتامعية واالقتصادية يف مرص، تكمل أنشطة املركز وتستفيد من التعاون معه.

املصدر : املنظمة الدولية للهجرة ، مرص ، ُأعد هذا اجلزء لتقرير التنمية البرشية ملرص لعام 2010.
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توزيع  يتم  الربنامج  إطار  والقطاعات. ويف  األقاليم  يغطي مجيع 

األرايض  مثل  ـ  اجلديدة  األقاليم  يف  املرشوعات  أرايض  قطع 

يف  يرغبون  الذين  الشباب  عىل  ـ  السواحل  طول  عىل  الواقعة 

االستقرار هناك والعمل يف مرشوعات السياحة والزراعة صديقة 

كام  املناسبة.  القطاعات  من  وغريها  املتجددة  والطاقة   ، البيئة 

سيتم توزيع أرايض املرشوعات عىل الشباب يف الوجه القبيل عىل 

الصحراوي(  )الظهري  النيل  لوادي  املتاخم  الصحراء  ممر  طول 

واملتوسطة  الصغرية  للعمل يف مرشوعات اإلسكان واملرشوعات 

لتوفري السلع واخلدمات للمجتمعات احلرضية يف اإلقليم اجلنويب 

مبرص. وسوف تظل خدمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتقق 

أعىل معدالت للنمو مبساندة احلكومة وقطاعات األعامل الكبرية.

مازال الشباب حيلمون بااللتحاق بالتعليم اجلامعي واحلصول عىل . 6

وظيفة حكومية، ليس فقط ألنفسهم ولكن أيًضا ألبنائهم. وجيب 

عىل احلكومة اآلن أن تستثمر يف قدرات شباهبا وتوفر بيئة داعمة 

القطاع  يف  واملهارات  التعليم  عىل  مرتفع  عائد  معدل  لتحقيق 

اخلاص، وجيب عىل القطاع اخلاص أن يقوم بإصالح عقود العمل 

وتوفري  العمل،  ظروف  لتحسني  االجتامعي  الضامن  واشرتاكات 

وظائف الئقة، ووضع حد أدىن لألجور، وحتديد حد أقىص مقبول 

لساعات العمل.

اهلجرة كانت أكرث املتغريات فاعلية يف حتقيق تكافؤ الفرص. أتيح . 7

للشباب الفقري فرصة احلصول عىل وظائف مؤقتة يف اخلارج مثله 

يف ذلك مثل الشباب الغين واملتعلم تعليًما عالًيا. وكانت املدخرات 

املحولة خالل الثالثني عاًما املاضية أهم مصدر لالستثامر اخلاص 

منخفضة  املهن  من  التحول  ويف  أيًضا،  احلرض  ويف  الريف  يف 

املهارة إىل املهن مرتفعة املهارة. وعىل احلكومة أن ترسع بإرساء 

املهاجرين  مدخرات  لتوجيه  املساندة  وآليات  أدوات  أسس 

للتنمية  الصندوق االجتامعي  أمام  املنتج. ومازال  نحو االستثامر 

جمال هائل للتوسع يف منح االئتامن، وتقديم اخلدمات غري املالية 

للوصول إىل صغار املدخرين واملستثمرين، وبخاصة يف الريف.

حصول رواد األعامل الشباب عىل األصول املادية، واالئتامن هو . 8

احلل أمام عدم وجود وظائف الئقة. وتشغل مرص املركز 11 من 

 Global بني 43 دولة مدرجة يف مسح مبادرات األعامل يف العامل

يقوم  حيث   ،)Entrepreneurship Monitor )GEM

أو  بإنشاء  سنة(   64-18( العمل  سن  يف  السكان  من   %20.2

املدرجة يف هذا  الدول  وبالنسبة جلميع  أعامل خاصة هبم.  إدارة 

املسح، كانت أعىل نسبة للسكان الذين أقاموا مرشوعات وليدة، 

أو متلكوا أو أداروا مرشوعات جديدة تقع يف الفئة العمرية )25-

34 سنة(. ولكن يف مرص كانت ثاين أعىل نسبة يف هذا الشأن تقع 

يف الفئة العمرية )18-24 سنة( وهو أمر غري شائع يف كل الدول 

األخرى. وهلذا يعطي الشباب املرصي للبلد ميزة قوية يف جماالت 

مبادرات األعامل. راجع الفصل العارش ملزيد من التفصيل عن 

نتائج مسح مبادرات األعامل يف العامل.
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اهلوامش
نتوجه بالشكر لدينا أرمانيوس ملشاركتها هبة الليثي يف تأليف الورقة اخللفية لتقرير التنمية البرشية ملرص لعام 2010 عن الفقر والشباب. . 1

تشري نتائج مسح النشء والشباب يف مرص أيًضا إىل تدين نوعية غذاء الشباب الفقري حتى ولو مل خيتلف كثريًا هذا الغذاء عن غذاء الفئات يف . 2
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مما ال شك فيه أن املساواة بني النوع االجتامعي يف مرص شهدت حتسًنا خالل العقد املايض 

الفتيات  النشء والشباب يف مرص )2010(، تشكل  التعليم. فوفًقا ملسح  خاصة يف جمال 

أكرث من نصف عدد امللتحقني باجلامعة، كام أن 74% من املبحوثات الاليت شملهن املسح 

الثالث والرابع(.  الفصلني  )أنظر  التعليمية األعىل  املرحلة  أو  التعليم األسايس،  استكملن 

وعىل الرغم من ذلك ، يشري نفس املسح إىل أن 13% من اإلناث، و3% من الذكور املبحوثني 

باملدرسة. وتتفق هذه األرقام مع  ـ 29 سنة( مل يسبق هلم االلتحاق  العمرية )10  الفئة  يف 

نتائج التعداد العام لسنة 2006 ، لذا تربز احلاجة إىل بذل جهود مكثفة لتوفري اخلدمات 

التعليمية ـ خاصة يف املراحل االبتدائية ـ للفتيات الصغريات الاليت يكن يف الغالب من 

الريف، والاليت يعانني أكرث من األمية.

الفصل السابع

 المساواة بين النوع االجتماعي والحريات
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هي  العمل  سوق  يف  املرأة  مشاركة  معدالت  تعترب  آخر،  صعيد  وعىل 

األدىن عىل مستوى العامل1، كام تشغل مرص املركز 120 من بني 128 

يف  الشابات  مشاركة  وتعترب  االجتامعي2.  النوع  لفجوة  بالنسبة  دولة 

يشاركن  الاليت  الشابات  فنسبة  ؛  ضعيفة  السياسية  أو  العامة  احلياة 

يف العمل التطوعي تقل عن 1% وفقا ملسح النشء والشباب، و%11 

فقط أدلني بصوهتن يف االنتخابات املاضية3. وهذا يؤكد التقارير التي 

تشري إىل استبعاد وهتميش الشباب4. كام يشري هذا أيًضا إىل أن العوائق 

الثقافية تلعب دوًرا يف عزل النساء عن احلياة العامة.

والبنات  البنني  من  كل  هتيئة  عىل  االجتامعية  التنشئة  تعمل  مرص،  يف 

للعب أدوار خمتلفة؛ فاملطلوب من البنات أن يكن مطيعات، وأن يراعني 

مشاعر وحقوق اآلخرين ، ومستعدات لتلبية حاجات األرسة، بينام هٌييأ 

البنون للتفاعل مع الساحة العامة. ويشري مسح النشء والشباب أيًضا 

إىل أن وسيط عدد الساعات التي تقضيها اإلناث يف الفئة العمرية )22 

ـ 29 سنة( يف األعامل املنزلية يبلغ 3 ساعات يومًيا )مقابل ثالثني دقيقة 

من جانب نظرائهن من الذكور(. واألكرث من ذلك، كانت نسبة اإلناث 

املتزوجات يف العينة التي شملها املسح يف الفئة العمرية )18-24 سنة( 

تبلغ 40% ، وعند سن التاسعة والعرشين كانت 81% منهن متزوجات5. 

كام كان لدى مجيع اإلناث املتزوجات يف الفئة العمرية )15-29 سنة(، 

والبالغ عددهن 2496 يف املسح، طفل واحد عىل األقل ما عدا سيدة 

واحدة. لذا تواجه الشابات عدًدا من العقبات أمام املشاركة يف أنشطة 

املجال العام. فأواًل وقبل كل شئ، هناك الضغوط االجتامعية من أجل 

قبل  املقام األول  يأيت تكوين أرسة وإنجاب أطفال يف  زواجهن، حيث 

االستقالل النسبي الذي مينحه العمل واحلصول عىل دخل.

وتشري العوامل الثقافية السائدة األخرى إىل الرغبة يف احلد من النشاط 

اجلنيس للمرأة. وعىل الرغم من أن عدًدا من املسوح القومية ، واملسوح 

التي متثل فئات معينة سجلت انخفاًضا يف حاالت ختان اإلناث، إال أن 

هذه العادة مازالت متارس عىل نطاق واسع يف مرص6. وهذا النمط من 

التنشئة االجتامعية ميارس عىل مستوى األرسة، أو املؤسسات التعليمية 

والدينية، وحيكمه توجهات املجتمع بصفة عامة.

صعًبا  العام  املجال  يف  االنخراط  يعترب  الشابات  من  لكثري  بالنسبة 

خارج الزواج. وهناك عدد كبري من النساء مل يلتحقن أبًدا بعمل حتى 

لو كان هذا مرغوًبا فيه، وذلك نتيجة العوائق الثقافية، والقيود املوجودة 

التحرش  حاالت  تنامي  يؤدي  فمثاًل،  أدناه(.  )أنظر  العمل  سوق  يف 

اجلنيس يف األماكن العامة يف مرص، خاصة يف املناطق احلرضية حيث 

التي  األنشطة  يف  املشاركة  عىل  اإلقبال  عدم  إىل  العمل،  فرص  توجد 

قد تتطلب التواجد يف األماكن العامة مثل استخدام املواصالت العامة 

هناك  الريفية،  املناطق  بالشابات يف  يتعلق  وفيام   .)5 ـ   7 إطار  )أنظر 

أو  املنزل،  خارج  العمل  أو  االنتقال  عىل  النطاق  واسعة  ثقافية  قيود 

عىل التعليم. ويف الواقع، ترتبط هذه العوائق ارتباًطا قوًيا بالفقر، خاصة 

الفقر يف الريف، ويف الوجه القبيل بصفة خاصة7. 

التعليم  إمتام  بني  قصرية  فرتة  املتعلمة  الشابة  أمام  كان  إذا  باختصار، 

الواقع هذه  املتعلمة ليس لدهيا يف  والزواج واألمومة، فإن الشابة غري 

الشابات. وقد ال  املتاح ملعظم  املنفذ  الزواج هو  لذلك يكون  الفرصة. 

تقرير  أو  االستقالل،  من  املزيد  حتقيق  إىل  الطريق  هو  الزواج  يكون 

االجتامعي.  والوضع  االندماج  من  درجة  بالفعل  يوفر  أنه  إال  املصري، 

وهلذه األسباب جيدر استعراض مؤسسة الزواج يف مرص.

الزواج الرسمي 
لعقد مدين يربم بني  أن زواج املسلمني يف مرص خيضع  الرغم من  عىل 

الزوجني الشابني وأرسهم، إال أنه عادة ما يقرتن مبراسم دينية قصرية8. 

أن  جيب  ووليها  العروس  أن  إال  الشائع،  هو  املرتب  الزواج  أن  ورغم 

يوافقا عىل الزواج. وإذا مل يوافق أي منهام عىل ذلك، ال جيوز قانوًنا إمتام 

الزواج، عىل الرغم من أن الفتاة جيب أحياًنا أن تأخذ رأي وليها. وجيب 

تبدأ احلياة  أن  الشهود. وبعدها ميكن  الزواج رسمًيا يف حضور  يتم  أن 

الزوجية. وبوجه عام يعترب الطالق حًقا مقصوًرا عىل الرجل، عىل الرغم 

من أن حق طلب الطالق ميكن أن يسجل يف عقد الزواج للسامح للمرأة 

يتم  ما  نادًرا  االختيار  هذا  فإن   ، هذا  ومع  الطالق.  دعوى  ترفع  بأن 

اللجوء إليه، حيث أنه يعترب إساءة إىل النوايا الطيبة للعريس. وهناك 

واحلصول  الطالق،  دعوى  برفع  للمرأة  تسمح  وقانونية  دينية  نصوص 

عليه مثل قانون اخللع الذي صدر حديًثا، ولكنه قانون معقد ومكلف، 

وال تلجأ إليه أساًسا إال الفئات ذات الدخل املرتفع0 

وبالنسبة للمسيحيني، يعترب الزواج عقًدا مدنًيا ودينًيا، فالزواج هبة من 

الله، وهدفه األسايس هو اإلنجاب وتكوين أرسة، لذلك من النادر أن 

ظروف  ويف  فقط،  الكنيسة  خالل  من  إال  به  يسمح  وال  الطالق،  يقع 

الدور  مسألة  واملسيحي  اإلسالمي  الدين  من  كل  ويتناول  حمددة. 

للنشاط اجلنيس، وينظام هذا النشاط، أو يضعا قيًما وقواعد  الصحيح 

حتكم بعض األعامل أو األفكار التي تنتهك هذا الدور. وحيظر كل من 

اجلنسية  العالقات  ممارسة  متاًما  القبطي  والقانون  اإلسالمية  الرشيعة 

ذلك  تفعل  التي  املرأة  أن  إىل  الدالئل  وتشري  والزنا.  الزواج  خارج 

تتعرض لعقوبة أشد قسوة مما يتعرض هلا الرجل، ويف حاالت نادرة قد 

تصل هذه العقوبة إىل حد القتل لالخالل "بالرشف".
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وعىل أي حال، يعترب اجلنس يف اإلسالم داخل مؤسسة الزواج نشاًطا 

يذكر  األقل  عىل  واحد  حديث  وهناك  وواجًبا.  وروحًيا  بل  مرشوعًا، 

برصاحة أن العالقة اجلنسية بني الزوجني يؤجران عليه، كام يشري حديث 

حق  هو  مثلام  هلا  حق  هو  للمرأة  اجلنسية  الرغبة  اشباع  أن  إىل  آخر 

تنظم السلوك اجلنيس، عىل  التي  للرجل. وتطبق كل أحكام الرشيعة، 

تتعلق  التي  األحكام  إىل  باإلضافة  تفرقة،  دون  واملرأة  الرجل  من  كل 

بالدورة الشهرية.

يف الواقع ترجح القيم واملامرسات املتعلقة بالزواج كفة الرجل. ويشري 

املسح،  شملها  التي  الكبرية  العينة  يف  أنه  إىل  والشباب  النشء  مسح 

وافق ثالثة أرباع الشابات، و86% من الشبان عىل أن املرأة املتزوجة 

جيب أن حتصل عىل إذن زوجها يف معظم األمور. واألكرث من ذلك، وافق 

أكرث من 70% من الشبان، و40% من الشابات عىل أن الفتاة جيب أن 

والتفاعالت  الترصفات  أن  كام  منها.  أصغر  كان  لو  حتى  أخيها  تطيع 

املتعلقة بالنوع االجتامعي داخل األرسة، أو يف عالقة الزواج تضع املرأة 

تفاقم هذا  القرار، وما يؤدي إىل  بالنسبة لسلطة اختاذ  التابع  يف وضع 

الوضع حتيز األرسة، وقوامه الذكور منذ أن تبدأ اخلطبة ، ويف ظل بعض 

الظروف ميكن للزوج أن يتزوج بأخريات.

أنشئت حماكم األرسة يف مرص مبوجب القانون رقم 10 لسنة 2004 كأول 

حماكم متخصصة للنظر يف املنازعات التي تنشأ بني أفراد األرسة، ولتسوية 

النفقة.   ومدفوعات  األطفال  وحضانة  الطالق،  حول  القانونية  اخلالفات 

يف  البت  رسعة  عىل  العمل  يف  املحاكم  هلذه  األساسية  األهداف  وتتمثل 

القضايا ، ومتكني كل من أفراد األرسة من التعامل مع املشاكل يف مناخ آمن 

وحمايد وميرس. ويرأس املحاكم فريق من ثالثة قضاه، ويعاوهنم أخصايئ 

اجتامعي و إخصايئ نفيس، اللذان يعمالن كوسيطني ومستشارين. وتدرس 

وزارة العدل حالًيا إنشاء مكاتب للمساعدات القانونية يف حماكم األرسة، 

عىل أساس جتريبي، لتدعيم القدرة عىل تسوية املنازعات، 

وعىل الرغم مما تقدم، أشارت دراسة أجراها مكتب شكاوي املجلس 

القومي للمرأة إىل العقبات والتحديات التي تواجهها األطراف املعنية 

صاحبة املصلحة مثل :

• جانب 	 من  إليها  الوصول  يصعب  أماكن  يف  تقع  املحاكم  مقار 

غري  بصورة  موزعة  املحاكم  هذه  أن  كام  واألطفال،  األمهات 

متساوية يف أنحاء مرص، وبعضها سئ التجهيز.

• واالجتامعيني 	 النفسيني  األخصائيني  مثل  املحكمة،  يف  العاملون 

يسيئوا  قد  السبب  تدريًبا جيًدا، وهلذا  أكفاء، وغري مدربني  غري 

أن  كام  القايض،  يصدره  الذي  احلكم  عىل  يؤثر  مما  األدلة  تفسري 

تأثًرا هبذا الوضع حيث  النساء الفقريات بصفة خاصة هن أكرث 

بصورة  قضاياهن  عرض  من  متكنهم  التي  املهارات  إىل  يفتقدن 

واضحة.

• كرثة تدخل األجهزة الدينية يف مقار املحاكم ال يرحب به اجلهاز 	

متحفًظا  الديين  الرأي  يكون  ما  غالًبا  أي حال  ، وعىل  القضايئ 

وتقليدًيا فيام يتعلق باملرأة. وقد يرجع هذا إىل أن الدستور ينص 

عىل أن " اإلسالم هو دين الدولة، وأن مبادئ الرشيعة هي املصدر 

أحكامها  املحاكم  تصدر  ما  غالًبا  وهلذا  للترشيع"  األساىس 

استناًدا للرشيعة.

• من 	 األرس  تعفي  ال  باملحاكم  امللحقة  املنازعات  تسوية  مكاتب 

املكاتب  أمام هذه  املنازعات  فعرض  املحاكم،  إىل  اللجوء  عبء 

التي تقود يف  مبثابة إجراء مبديئ من بني سلسلة اإلجراءات  يعد 

هذه  أن عدد  كام  املحاكم.  املنازعات عىل  إىل عرض  األمر  آخر 

املحامون جتاهل  ويتعمد  األحوال.  غالب  كاِفِ يف  املكاتب غري 

املحاكم مبارشة  بالتوجه إىل  املكاتب، وينصحون عمالءهم  هذه 

عىل  احلصول  أجل  من  املنازعات  تسوية  مكاتب  من  بداًل 

األتعاب. ويف الغالب، ال تستطيع النساء الفقريات دفع تكاليف 

التقايض نظًرا لعدم توفر دخل مستقل وخاص هبن.

الزواج غري الرسمي9
شكاًل  أحياًنا  الزواج  يأخذ  الشباب،  لدى  اجلنيس  النشاط  لقوة  نظًرا 

غري رسمي، أو ما يطلق عليه" الزواج العريف" الذي يتيح القليل من 

املزايا االجتامعية التي تتوفر للزواج الرسمي. والزواج العريف ال يسجل 

رسمًيا، ويشجع عىل هذا الزواجـ  يف املناطق احلرضيةـ  طول املدة التي 

تنقيض بني مرحلة الشباب وبني املرحلة التي يصبح فيها الشاب شخًصا 

بالًغا ومندجًما يف املجتمع.

ومما ال شك فيه أن هناك تناِم لظاهرة الزواج العريف يف مرص. وقد يعترب 

الرسمي،  الزواج  تكاليف  عىل  التغلب  وسائل  من  وسيلة  الزواج  هذا 

قبل  املفروضة عىل ممارسة اجلنس  القيود  بااللتفاف حول  التي تسمح 

العوائق  نتيجة  متأخرة  مرحلة  يف  الرسمي  الزواج  يتم  حيث  الزواج، 

تقبل  فئة  أكرث  هم  الشباب  ويعترب  الكثرية.  واالقتصادية  االجتامعية 

عىل الزواج العريف نظًرا ألن نشاطهم اجلنيس يكون يف ذروته بينام تكون 

الوسائل املرشوعة ملامرسته غري متاحة يف الغالب.

عقد  أن  يعين  مصطلح  بأنه  العريف  الزواج  احلديث  القانون  ويعرف 

الزواج، سواء تم توثيقه عىل املستوى الشخيص أو املستوى اخلاص أو 

مل يتم توثيقه، ال يوثق وال يسجل رسمًيا.
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وهناك نوعان من الزواج العريف، األول الزواج العريف الذي ينص العقد 

كافة  يستويف  والذي  األركان،  مكتمل  الزواج  عنارص  كافة  عىل  فيه 

الرشوط والعنارص القانونية ولكنه يفتقد إىل التوثيق الرسمي للزواج. هذا 

النوع من الزواج ال حيمي حقوق املرأة. أما النوع الثاين من الزواج العريف 

فهو جمرد ورقة يوقع عليها كل من الشاب والفتاة دون حضور أي شهود، 

ودون أن يتم توثيقها. وهذا ال ميكن اعتباره زواًجا مكتمل األركان. وقد 

ظهرت أشكال خمتلفة من هذا النوع من الزواج مثل "زواج الكاسيت" 

،"وزواج الوشم" وكالمها من ترتيبات الزواج العريف غري الرسمي.

وعىل أي حال، تبدو اآلثار القانونية للزواج العريف فيام ييل :

• الزوج 	 أنكر  إذا  القانونية  حقوقها  تطلب  أن  الزوجة  تستطيع  ال 

العالقة الزوجية. وال تستطيع أيًضا احلصول عىل نفقة أو احلصول 

عىل حقوق أطفاهلا من هذا الزواج.

• ال تستطيع الزوجة أن ترث يف زوجها، وال يستطيع أطفاهلا أن يرثوا 	

يف أبيهم يف حالة الوفاة.

• ينكر 	 أن  ميكن  "الرسي"  الزواج  يف  خاصة  األحوال،  بعض  يف 

الزوج أبوته إذا مل يتوفر أي دليل يثبت الزواج.

• ال تستطيع الزوجة أن حتصل عىل حقها يف معاش زوجها إذا كان 	

موظًفا وله دخل ثابت.

• يفقد الزوج أحد أهم احلقوق الزوجية وهي القوامة.	

الزواج  بعد  الثانية  املرتبة  يف  والفعالة  النشطة  العامة  املشاركة  تأيت 

تشري  هذا  ومع  الكاملة.  املواطنة  نحو  هامة  حتول  نقطة  باعتبارها 

الدالئل إىل أن الشباب يف مرص ال يشاركون يف املجتمع. ووفًقا لتقرير 

مسح النشء والشباب تعترب نسبة مشاركة الشباب يف مراكز الشباب، 

واألحزاب السياسية واالحتادات ، واجلمعيات ضئيلة للغاية حيث أهنا 

ال تتجاوز 5% ، كام أن 3% فقط من الفتيات تنتمي إىل عضوية مجاعية 

مقابل 6% للشبان10. وهذا يشري إىل هتميش الشباب وعدم اندماجهم 

يف املجتمع وخاصة الفتيات.

العوائق أمام املشاركة يف املجال العام
حتى ميكن للفتيات والشابات أن يصبحن أكرث نشاًطا يف املجتمع ، فإنه 

يتعني تعديل دورهم احلايل خاصة يف املجال العام حيث أن غياهبم عن 

هذه الساحة ملحوظ بصورة خطرية11.

ويف ضوء النتائج التي كشف عنها تقرير صندوق األمم املتحدة للمرأة 

ترتبط  وال  عاملية،  مشكلة  النوع  ضد  التمييز  يعترب   ،)UNIFEM(

بالدول النامية، أو املتخلفة فقط. وهناك فجوات شاسعة بني االلتزامات 

الوطنية والعاملية، وبني واقع النساء عىل املستوى العاملي خاصة يف جمال 

إدارة شؤون الدولة والشؤون السياسية12 ومن أمثلة ذلك ما يأيت :

• املعدل       	 يبلغ  حيث  احلكومة  يف  الرجال  عدد  يفوق  النساء  عدد 

4 : 1 ومع هذا كانت نسبة النساء الاليت يشغلن مناصب وزارية 

الربملاين  لتقريراالحتاد  وفًقا  مرص،  يف   2008 يناير  يف   %6.5

الدويل13.

• انتخابات %1.9 	 الربملان يف آخر  النساء يف  بلغت نسبة  يف مرص 

مقابل 24.7% يف أفغانستان، و 25.5% يف العراق، و 18.1% يف 

السودان، و 19% يف تونس، و47% يف السويد.

• بأن 	 تفخر  التي  الدول  من  ـ  دولة   22 بني  من  دولة   18 هناك 

حتدد  ـ  القومية  املجالس  يف  أكرث  أو   %30 يشكلن  فيها  النساء 

حصة للمرأة يف مقاعد الربملان. وقد تم األخذ هبذا النظام يف مرص 

مؤخًرا )أنظر إطار 7 ـ 1(. 

• عىل املستوى العاملي، تبلغ نسبة النساء يف عضوية نقابات العامل 	

19% ، بينام تبلغ هذه النسبة يف مرص %7.

مثل  الدميوقراطية  للمشاركة  داعمة  بيئة  توفري  من  حتد  أمور  وهناك 

إجراء االقرتاع يف جو عدايئ، وعدم سالمة القوائم االنتخابية، واملوارد 

تشجع  األمور ال  هذه  االنتخابية.  احلمالت  لتنظيم  املطلوبة  املحدودة 

النساءـ  ويف الواقع الرجال أيًضاـ  عىل املشاركة فيام يتصورون أنه نشاط 

وعر ومعيب. إىل جانب ذلك، ال تشجع األطر االجتامعية املحافظة عىل 

مشاركة املرأة فيام يرونه أنه جمال يقترص عىل الذكور فقط، كام حترمها 

من مساندة األرسة حتى ميكنها أن جتمع بني طموحها العام وأدوارها 

أو  املحافظ  مثل  القرار،  مناصب صنع  تعترب  ذلك  املنزلية. إىل جانب 

رئيس النقابة أو رئيس اجلامعة، جماالت خاصة بالرجال فقط، هذا عىل 

الرغم من حتقيق بعض التقدم يف تعيني املرأة للقيام بأدوار داعمة مثل 

عميدة كلية أو نائب رئيس اجلامعة.

انتخاب أول قاضية يف املحكمة  تم يف عام 2003  تقدم،  ملا  باإلضافة 

أخرى  سيدة   30 لتعيني  الطريق  مهد  سبق  وهذا  العليا،  الدستورية 

كليات  خرجيي  سدس  نحو  املحاميات  وتشكل  كقاضيات.  للعمل 

بني  ما  السياسية  األحزاب  عضوية  يف  النساء  نسبة  وترتاوح  احلقوق. 

نحو 13% يف احلزب الوطين الدميقراطي، و 9% يف حزب الوفد املعارض. 

نسبة  انخفاض  يف  فقط  تتعلق  ال  هنا  تثار  التي  األساسية  والقضية 

املشاركة ، ولكنها تتعلق مبوضوع السن : فالنساء األكرب سًنا، واألكرث 

عدم  مستوى  يرتفع  بينام  الربملان،  مقعد  إىل  يتطلعن  الاليت  هن  خربة 

بني  الفجوة  عليه  يطلق  أن  ميكن  وهذا  األصغر،  اجليل  بني  املشاركة 

األجيال التي تؤثر عىل كل من اجلنسني.



99} {

مرص تقرير التنمية البرشية 2010

إصالح  من  أساسًيا  جزًءا  العامة  احلياة  يف  املرأة  مشاركة  تعزيز  ويعد 

متثيل  انتخابات عام 2005 كانت نسبة  النوع االجتامعي. ففي  وضع 

يف  وباملثل  للغاية.  منخفض  رقم  وهو   ،  %2 من  أقل  الربملان  يف  املرأة 

انتخابات املجالس املحلية عام 2002 حيث كانت نسبة متثيل املرأة 

يف املجالس الشعبية املحلية 2% فقط ، وإذا كان هذا الرقم قد ارتفع 

إىل 6% يف عام 2007، إال أنه مازال منخفًضا. وقد زادت نسبة النساء 

ورمبا   ،2005 عام   %23.5 إىل   1988 عام   %7 من  العام  القطاع  يف 

وليس  بالتعيني  يتم  القطاع  هذا  يف  التوظيف  أن  حقيقة  هذا  يعكس 

القوائم  يف  تقريًبا   %38 النساء  متثل  احلايل،  الوقت  ويف  باالنتخابات. 

االنتخابية، وقد وصل هذا الرقم إىل 41% تقريًبا يف بعض املحافظات، 

وفًقا لبيانات وزارة الداخلية عن عام 2008/2007. وقد كانت هناك 

زيادة ملحوظة يف مشاركة النساء يف العملية السياسية كناخبات. ويف 

عام 2008، كانت املرأة املرصية متثل 40% من الناخبني مقابل %18 

فقط يف عام 1986، وهذا يعترب تقدًما حقيقًيا، كام أن نظام احلصة الذي 

استحدث أخريًا الذي يضمن متثيل النساء يف الربملان، سوف يشجع عىل 

حتقيق مزيد من مشاركة املرأة يف املجال السيايس العام.

نقطة  أهنا  عىل  تؤخذ  سوف  السياسية  احلياة  يف  املشاركة  كانت  وإذا 

تضييق  هي  اختاذها  جيب  خطوة  أول  فإن  املرأة،  متكني  نحو  البداية 

الفجوة بني دورها يف كل من املجالني العام واخلاص من خالل تشجيع 

القيد يف اجلداول االنتخابية، وزيادة عدد النساء الاليت ميكن انتخاهبن، 

تطبيق  أواًل  يتطلب  قد  وهذا  السيايس.  املجال  خوض  من  ومتكينهن 

يتطلب  إقراره أخريًا، وقد  تم  الذي  نظام احلصة  مثل  التمييز اإلجيايب 

وضع  خالل  من  االنتخابات،  خوض  عىل  عالنية  املرأة  تشجيع  أيًضا 

نظام حوافز يشجع عىل االنضامم لألحزاب السياسية. كام أن االحتكاك 

أن  ميكن  السيايس  املجال  يف  يعملن  الاليت  اخلربة  ذوات  بالسيدات 

املهارات  ويكسبهن  حتفظهن،  عىل  التغلب  عىل  الشابات  يساعد 

املطلوبة للرتشيح يف مراكز املسؤولية. وميكن أن يكون الرتكيز أيًضا عىل 

مناصب  توىل  أن  حيث  املحلية،  االنتخابات  يف  املرشحات  السيدات 

البداية ملستقبل  نقطة  ما يكون  املستوى املحيل غالًبا  باالنتخاب عىل 

سيايس ناجح عىل املستوى القومي.

بالنسبة  فقط  ليس  الشبكات،  تكوين  أمهية  من  التقليل  ميكن  ال 

ملن  بالنسبة  أيًضا  ولكن  العامة،  احلياة  فعاًل يف  يشاركن  الاليت  للنساء 

ال يقمن بالتمثيل السيايس، فالتشبيك والتحالف بني النساء والقيادات 

اإلقليمي  املستوى  عىل  والسلطات  الشباب  منظامت  وبني  السياسية، 

مصالح  ذات  مجاعات  لتكوين  أساسيني  رشطني  يعتربان  واملحيل 

مشرتكة، ومجاعات ضغط، ومجاعات مصالح، مما يؤدي إىل تدعيم صوت 

وتأثري كل من السيدات الشابات واألكرب سًنا.

وعىل أي حال، هناك مهارات مطلوبة من كل من الشابات والشبان 

جيب العمل عىل اكتساهبا من أجل الظفر مبساحة يف املجال العام مثل:  

تعلم كيف يعرض الفرد أفكاره عالنية، وكيف يستأثر بانتباه املستمعني، 

حقوقه،  وميارس  يشارك  وكيف  معهم،  ويتعلم  لآلخرين  يستمع  وكيف 

وحيصل عىل املعلومات ويتبادهلا، وكيف يعرب عن رأيه، وأن يتخذ القرار 

وكيف جيادل ويتواصل مع اآلخرين ويدير الرصاعات.

بأسلوب  يعملون  الذين  الذكور  بسيطرة  عادة  اإلدارية  اهلياكل  وتتسم 

تبين  يتطلب  العقبة  هذه  ومواجهة  السلطة.  لغة  ويستخدمون  رسمي، 

الرجال.  عليها  يسيطر  التي  املجاالت  يف  باملرأة  ترحيًبا  أكرث  أساليب 

عنه  يعرب  كام  االجتامعي  العقد  من  يتجزأ  ال  جزًءا  املساواة  وتعترب 

إطار 7-1 : التقدم عىل اجلبهة السياسية

يف 16 يونيو 2009 صدر القانون رقم 149 بتعديل بعض أحكام القانون رقم  38  لسنة 1972 بشأن جملس الشعب. مبوجب هذا القانون خيصص  64 
مقعًدا للمرأة يف الربملان كحصة هلا يف اهليئة الترشيعية ، وبذلك يصل نصيبها إىل أكرث من 12% من املقاعد. ويرسي هذا التعديل الترشيعي لفصلني 
ترشيعيني مدة كل منهام مخس سنوات، اعتباًرا من االنتخابات الربملانية القادمة )2010(، وذلك لدعم قدرة املرأة عىل املنافسة يف االنتخابات بعد هذه 

املدة. 
وقد أتاح التعديل دوائرانتخابية جديدة يقترص الرتشيح فيها عىل املرأة فقط ،  وهذا التعديل يتفق مع املادة 62 من الدستور املرصي، املعدل يف عام 

2007، الذي يتيح للمرشعني مرونة لتطبيق نظام انتخايب يضمن حًدا أدىن من متثيل املرأة يف الربملان.
يف عام 2006، بلغت نسبة النساء األعضاء يف نقابات العامل، عىل مستوى اللجان التنفيذية، 7%، حيث بلغ عدد العضوات 104 من بني 18.222 عضًوا. 
وعىل مستوى أعىل ـ يف احتادات العامل القومية ـ بلغ عدد املقاعد التي فازت هبا العضوات املنتخبات 32 مقعًدا من بني 481، مقابل 10 مقاعد فقط من 

بني 478 يف الدورة السابقة.

املصدر: اجلريدة الرسمية، العدد24 مكرر )ج( يف 17 يونيو 2009، ووزارة القوى العاملة واهلجرة 2006.
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الدستور املرصي. وهذا احلق، إذا ما تم تأكيده، ميكن أن ٌيدّعم بتشكيل 

احلكومية،  اإلدارات  داخل  املساواة  مبدأ  لرتسيخ  وحدات  أو  أجهزة 

والوزارات، واألحزاب السياسية، والربملانات. وغالًبا ما تقترص مشاركة 

املرأة عىل املجاالت التي ال تربز دورها بوضوح، كام أن تكليفها بوظائف 

معاونة ال تتطلب مهارات عالية تعترب مسألة حتتاج للتصدي هلا، وإلقاء 

نظرة عن قرب عىل املوازنات املخصصة لقضايا املساواة سوف تعطي 

تقييًما أكرث دقة ملدى االلتزام بالنهوض مبشاركة املرأة.

وأخريًا، جيب أن يرتجم تعليم الفتيات إىل إنجازات اجتامعية، فالتعليم 

املناهج  يف  إدماجه  تم  ما  إذا  املواطنني،  بني  املساواة  حتقيق  أجل  من 

الدراسية، ميكن أن يثري االهتامم باحلياة العامة، وأن جيعل عملية صنع 

للفتيات،  مألوًفا  أمًرا  السيايس  واملستوى  العام  املستوى  عىل  القرار 

ويشجع املشاركة الدميقراطية فيام يتعلق بالرشاكة بني اجلنسني. وحتى 

واألدوات  التدريس  حيتاجها  التي  املوارد  توفري  جيب  ذلك،  يتحقق 

إن  الفرص.  وتكافؤ  املساواة  ثقافة  خلق  ميكن  حتى  الفتيات  صديقة 

الدروس املستفادة من احلياة املدرسية ميكن أن يكون هلا تأثري من خالل 

زيادة املشاركة يف األنشطة التطوعية داخل وخارج الفصل الدرايس، 

غري  املنظامت  مثل  التطوعية،  اجلمعيات  يف  أو  املحيل،  املجتمع  يف  أو 

العامة  النوادي  تعترب  الشباب. ويف هذا الصدد،   احلكومية، ومنظامت 

التي أنشئت للفتيات قليلة )أنظر الفصل الثامن عرش(.

الفتيات في سوق العمل 
قوة  النساء يف  مشاركة  يعترب ضعف  احلادي عرش،  الفصل  ورد يف  كام 

العمل يف مرص من أحد املالمح التي تلفت النظر. فعىل الرغم من أن 

الفرتة  التعليم خالل  بكافة مستويات  اللحاق برسعة  النساء استطعن 

النوعية يف  الفجوة  أن سد  إال  الوقت احلارض،  من عام 1980 وحتى 

التعليم مل يقرتن بتحسن مواِز يف تواجد املرأة من كافة األعامر يف قوة 

املرأة  أن غياب  الدليل عىل  البيانات  تقدم  ذلك،  العمل. وعالوة عىل 

عن قوة العمل ال ميكن تفسريه بالزواج، أو بتفضيل عدم العمل. وميكن 

إثبات عدم تكافؤ الفرص يف سوق العمل بتحليل بيانات التشغيل لكل 

من الشابات باملقارنة بالشبان وفًقا للسن واملستوى التعليمي.

وكام يتبني من سلسلة مصادر البيانات التي وردت يف الفصل احلادي 

عرش، تكون معدالت البطالة متامثلة للغاية بني اإلناث والذكور حتى 

املدارس  خرجيو  عنده  يبحث  الذي  السن  وهو  عرش،  التاسعة  سن 

الثانوية عن عمل. ويف سن الواحدة والعرشين تقفز معدالت البطالة 

بني النساء لتبلغ ضعف معدل البطالة بني الرجال يف نفس السن. وهنا 

أكرث  تعزي  ولكنها  الزواج،  إىل  ببساطة  ترجع  ال  املشكلة  أن  يثبت 

العمل. ويف احلقيقة يتزوج عدد كبري من  ثقافة األرسة، وصاحب  إىل 

الفتيات بعد سن الواحدة والعرشين.

ويكشف حتليل اجتاهات التشغيل وفًقا للجنس مسارات خمتلفة نحو سوق 

حيصل   ،)1 ـ   7 )شكل  يوضح  فكام  والشابات.  الشبان  من  لكل  العمل 

الغالبية العظمى من الشبان عىل عمل ما بحلول سن التاسعة والعرشين، 

حيث يبلغ معدل التشغيل عندئذ ما يقرب من 92%. أما بالنسبة للشابات، 

يتحقق أعىل معدل للتشغيل، وهو 15%، عند سن الرابعة والعرشين.

شكل 7-1: معدالت املشاركة والتشغيل حسب السن واجلنس 

للفئة العمرية )15-29 سنة( يف 2009

شكل 7-2: اجتاهات مشاركة اإلناث يف قوة العمل حسب 

املستوى التعليمي للفئة العمرية )15-29 سنة(

شكل 7-3: اجتاهات نسبة اإلناث العامالت يف احلكومة حسب 

املستوى التعليمي يف الفئة العمرية )15-29 سنة(

املصدر : مسح النشء والشباب ، 2009.

املصدر : مسح سوق العمل يف مرص، 1998 ، املسح التتبعي خلصائص سوق العمل يف ج.م.ع،  

2006 ، مسح النشء والشباب ، 2009.

املصدر : مسح سوق العمل يف مرص، 1998 ، املسح التتبعي خلصائص سوق العمل يف ج.م.ع، 

2006 ، مسح النشء والشباب ، 2009.
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ويشري هذا إىل أنه بينام جيد معظم الشبان العاطلني عماًل يف النهاية ، فإن 

جزًءا كبريًا من الشابات العاطالت ال جيدن عماًل عىل اإلطالق، ولكن 

ينتقلن ببساطة من حالة البطالة إىل حالة انعدام النشاط االقتصادي. 

وتوضح املقارنة بني منحىن املشاركة ومنحىن التشغيل يف )الشكل 7ـ1( 

إىل أن نصف النشيطات اقتصادًيا، الاليت يرتاوح عمرهن بني 21و27 

احلياة  أحداث  أن  كام  يعملن.  ال  ولكن  عمل.  عن  فعاًل  يبحنث  سنة، 

األخرى ـ مثل الزواج ـ تأخذهن بعيًدا عن سوق العمل متاًما.

ويبدو األثر األكرب لرتاجع فرص التشغيل يف القطاع العام عىل عاملة 

الشباب يف تراجع معدل مشاركة النساء يف النشاط االقتصادي. فكام 

يوضح )شكل 7 ـ 2( كان من املعتاد أن يزيد معدل مشاركة الشابات 

بدرجة ملحوظة مبجرد استكامل التعليم الثانوي، وأن يستمر هذا املعدل 

يف االرتفاع من هذه النقطة وما بعدها. ولكن كام يتبني من هذا الشكل 

أخذت معدالت املشاركة بني الشابات املتعلامت يف الرتاجع بشدة منذ 

عام 1998. فمثاًل ، بلغ معدل مشاركة الشابات احلاصالت عىل التعليم 

الثانوي الفين 51% عام 1998، ولكن هذا املعدل أخذ يف االنخفاض 

باطراد حتى بلغ 18% عام 2009. وباملثل، كان االنخفاض يف معدل 

األعىل  للشابات  بالنسبة  ـ  أقل  بدرجة  كان  وإن  ـ  ملحوًظا  املشاركة 

تعليًما. وهكذا، أصبح دور التعليم أضعف وهو الذي كان أحد العوامل 

مرص،  يف  العمل  قوة  يف  املرأة  مشاركة  معدل  يف  االرتفاع  وراء  القوية 

يف الوقت الذي يتزايد فيه عدد الشابات الاليت بلغن هذه املستويات 

التعليمية.

وتوضح املقارنة بني شكيل 7 ـ 2 و 7 ـ 3 أن نسبة مشاركة العامالت 

تفسريًا  تعطي  التعليمي،  للمستوى  وفًقا  الوقت،  مر  عىل  احلكومة  يف 

احلصول  فرص  أن  وحيث  املشاركة.  معدالت  يف  الرتاجع  هلذا  مبارًشا 

تراجعت  املتعلامت،  للشابات  بالنسبة  تقلصت  باحلكومة  وظائف  عىل 

بالرضورة معدالت مشاركتهن يف قوة العمل. واألكرث من ذلك، تشري 

إطار 7-2 : حقائق تربزها األرقام 

ذكرت 56% من املبحوثات يف الفئة العمرية )22 ـ 29 سنة( أن أجورهن كانت منخفضة.
ذكرت 38.5% من املبحوثات يف الفئة العمرية )22 ـ 29 سنة( أهنن عانني من طول ساعات العمل.

ذكرت 19% من املبحوثات يف الفئة العمرية )22 ـ 29 سنة( أهنن عانني من املعاملة القاسية يف العمل.

املصدر : مسح النشء والشباب ، 2010. 

إطار 7-3 : التمييز ضد املرأة يف العمل

عىل الرغم من التعاون املستمر واملثمر بني مكتب شكاوى املجلس القومي للمرأة، وخمتلف األجهزة احلكومية وغري احلكومية ، مازالت هناك شكاوي 
تتكرر باستمرار بشأن مسائل متعلقة بالعمل. فمثاًل، عدم القدرة عىل النقل أو االنتداب إىل مكان عمل آخر له آثار سلبية عىل استقرار األرسة، وعىل أداء 
املرأة لوظائفها، كام أن رفض النقل أو االنتداب حيرم الكثري من النساء من االحتفاظ بوظائفهن خاصة إذا تزوجن واضطررن إىل االنتقال مع أزواجهن 

إىل حمافظات أخرى. وتضطر العامالت الشابات لرتك العمل إذا رُفضت طلبات نقلهن أو ندهبن.

وتواجه النساء أيًضا أشكاال واضحة من التمييز. فعىل سبيل املثال، كانت هناك شكوى مجاعية من املوظفات يف قطاع اهلندسة اإلذاعية بالقناة الثامنة 
تتضمن أهنن حيصلن عىل مزايا شهرية تقل كثريًا عن تلك التي حيصل عليها زمالؤهم الذكور، عىل الرغم من حقيقة أن هؤالء املوظفات يؤدين نفس نوع 

العمل بالضبط ونفس مستوى اجلهد. وعالوة عىل ذلك، هناك متييز ضد املوظفات يف منح عالوة احلافز.

وهناك شاكية أخرى تعرضت للتمييز ضدها عندما نقلت من عملها كمدير إدارة املحاجر بأمر من املحافظ الذي اعترب هذا العمل خاص بالرجال وال 
يناسب املرأة، متجاهاًل متاًما ختصصها األكادميي، ورغبتها يف االستمرار يف العمل يف هذا املجال.

وتواجه املحاميات غري املتزوجات أشكااًل أخرى من التمييز، فلوائح نقابة املحامني ال متنح والدّي املحامية غري املتزوجة حق احلصول عىل معاشها يف 
حالة وفاهتا، باعتبار أهنا ال تعوهلام، بينام ُيدفع املعاش يف حالة وفاة املحامني الذكور. واألكرث من ذلك، ال يسمح للمحاميات اجلمع بني معاش النقابة 

ومعاش أحد الوالدين عىل الرغم من أن مجيع النقابات تسمح باجلمع بني معاش النقابة واملعاشات األخرى.

املصدر : النرشة اإلخبارية ملكتب شكاوى املجلس القومي للمرأة.
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باحلكومة يف عام  يعملن  الشابات الاليت كن  الدراسات إىل أن معظم 

أصبحت  عام 2009،  وبحلول  دامئة،  وظائف  تعيينهم عىل  تم   1998

الغالبية العظمى من النساء يعملن بعقود عمل مؤقتة، وهو ما يضعف 

احلافز عىل املشاركة يف قوة العمل.

ملاذا تنسحب الشابات املتعلامت من قوة العمل بداًل من أن يبحنث عن 

عمل يف االقتصاد غري املنظم، مثلام يفعل نظرائهن من الشبان؟. هناك 

عدد من التفسريات التي ميكن تقدميها بشأن هذا التفاوت الصارخ يف 

فأوالً،  العام.  القطاع  يف  التشغيل  لرتاجع  اجلنسني  من  كل  استجابة 

باملقارنة  اجلنسني  بني  بكثري  أكرث  مساواة  حيقق  احلكومة  يف  التشغيل 

بالتشغيل يف القطاع اخلاص. وبينام ميكن للنساء أن يتوقعن معاملتهن 

عىل قدم املساواة يف احلكومة مع الرجال احلاصلني عىل نفس املؤهالت 

واخلربة، فإهنن يعانني من فجوة نوعية واسعة يف األجور، وفرص الرتقي 

استمرارهن  النساء  تتوقع  أن  ميكن  بينام   ، وثانًيا  اخلاص14،  القطاع  يف 

النساء الاليت يعملن يف  العام، فإن  يف الوظيفة مدى احلياة يف القطاع 

القطاع اخلاص ميلن إىل ترك الوظيفة عند الزواج، وهو ما يعين أن األفق 

الزمين للمسار الوظيفي هلن قصري نسبًيا. وأخريًا، يعين ارتفاع مستويات 

التفرقة الوظيفية يف سوق العمل املرصي أن املرأة تواجه عوائق كبرية 

العمل حلساهبا حتى يف  أو يف  األجر،  مدفوعة  بالوظائف  االلتحاق  يف 

االقتصاد غري املنظم15.

العنف ضد املرأة 
كام  للغاية.  احلساسة حمدودة  القضية  هذه  تناولت  التي  البحوث  تعترب 

االغتصاب  أو  الرضب،  ظاهرة  انتشار  مدى  عن  القليل  إال  ُيعرف  ال 

الزوجي. ومن الواضح أنه يف بعض األرس التقليدية تعترب هذه الظواهر 

أن  القول  ميكن  الصدد،  هذا  ويف  زوجته.  عىل  الزوج  حق  من  جزًءا 

إبالغها  يتم  خطرية  حاالت  وهناك  ثقافية.  قضية  هو  املنزل  يف  العنف 

واألسلوب  السلوك،  هذا  عىل  الرجل  حياكم  ما  نادًرا  ولكن  للرشطة، 

املفضل هو إجراء الصلح بني الزوج والزوجة. ويوجد يف بعض املنظامت 

غري احلكومية دور إليواء النساء الاليت يتعرضن للرضب املربح، ولكنها 

املرتبط بختان  للعنف  قليلة، وغري معروفة عىل نطاق واسع. وبالنسبة 

اإلناث، يشري مسح النشء والشباب إىل أن أربع بنات من بني مخس 

مازال جيري هلن عملية اخلتان يف مرص، عىل الرغم من أن هذه الظاهرة 

إىل  يشري  ما  وهو  سًنا،  األكرب  الفئات  بني  أوسع  نطاق  عىل  موجودة 

أجريت  التي  والتعديالت  مؤخًرا،  الدولة  أصدرته  الذي  القانون  أن 

هذه  وتفرض  إجيابية16.  آثار  هلام  كان   ،2008 عام  الطفل  قانون  عىل 

الترشيعات عقوبات وغرامات عىل األطباء وغري األطباء الذين جيرون 

هذه العملية.

وتقوم الصحف املرصية حالًيا بنرش حوادث االغتصاب العام. ولتجنب 

الشعور "بالعار" الذي يلحق بالضحية، واحلرج العام، كانت الضحية 

ويعترب  اجلرمية.  تقنن  وهبذا  املغتصب،  تتزوج  ـ  القانون  تعديل  قبل  ـ 

وقد  العقوبات.  لقانون  ختضع  خطرية  جرمية  اآلن  مرص  يف  االغتصاب 

إطار 7-4 : حوادث التحرش اجلنيس يف مرص

من بني األسئلة التي وجهت للشباب يف الفئة العمرية )10-24 سنة( يف مسح النشء والشباب يف مرص، ركز قسم خاص عىل األسئلة املتعلقة بالتحرش 
اجلنيس 
• 50% من املبحوثات تعرضن لبعض أشكال التحرش اجلنيس.	
• 98.9% من املبحوثات ذكرن أهنن تعرضن للتحرش بالقول.	
• 4.57% من املبحوثات ذكرن أهنن تعرضن ملالمسة مناطق حساسة، أو أجربن عىل مالمسة اآلخرين.	
• 97.9% من املبحوثات ذكرن أهنن تعرضن للتحرش من غرباء.	
• 43.2% من املبحوثات ذكرن أهنن تعرضن للتحرش يف املواصالت العامة.	
• 10% من املبحوثات ذكرن أهنن تعرضن للتحرش يف الشوارع املظلمة.	
• 55% تقريًبا من املبحوثات مل خيربن أي أحد عن تعرضهن للتحرش، بينام ذكرت 45% من املبحوثات أهنن أخربن أحد األفراد.	
• مل تقم أي مبحوثة – ممن قلن أهنن أخربن أحد األفراد – بإبالغ الرشطة.	
• 8.7% من املبحوثات يف الفئة العمرية )22-29 سنة( ذكرن أهنن تعرضن للتحرش من رؤوسائهم أو زمالئهم يف العمل.	
• 6.6% من املبحوثات يف الفئة العمرية )22-29 سنة( ذكرن أهنم تعرضن للتحرش من الزبائن.	
• 4% من املبحوثات يف الفئة العمرية )22-29 سنة( ذكرن أهنن تعرضن للتحرش عند ذهاهبن وعودهتن من العمل.	

املصدر : مسح النشء والشباب ، 2010.
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إطار 7-5 : الشابات والفتيات يدعون لتمكينهن)18(

تنمية القدرات اإلنصاف بني اجلنسنيالتوازن بني العمل واحلياة الرفاهة التعليم الوصول للعدالة 

خدمات لرعاية األطفال 

األمان يف املجال اخلاص 
والعام 

التمكني االجتامعى 
للمرأة

التوازن بني العمل واحلياة 

منهج الصحة مدى احلياة

إجراءات مكافحة 
الفقر 

السالمة يف مكان 
العمل 

التمكني االقتصادي 
للمرأة

خدمات ملساعدة األرسة 

النفاذ لسوق العمل

سد الفجوة بني األجيال
 

سياسات اجتامعية 
إجيابية 

إجراءات احتياطية ووقائية 
ضد العنف ضد املرأة

السالمة يف املكان 
العام 

احلصول عىل أرض احلصول عىل االئتامن 

احلصول عىل املوارد 

* حتقيق الرفاهة للنساء والفتيات
* املساواة يف حق احلصول عىل الرعاية الصحية ، والتعليم رفيع املستوى 

عىل كافة املستويات ، وعىل كافة األنشطة املجتمعية والرياضية واملحلية.
ويف  االجتامعية  القرارات  صنع  يف  املشاركة  فرصة  إتاحة  يف  املساواة   *

اختاذها.
لتنظيم القدرات اجلامعية واستخدامها  * تنمية املهارات، وإتاحة الفرص 
عن  وبالنيابة  أجلهن  من  واملساواة  واإلنصاف،  العدل،  عن  للدفاع 

األخريات.
واملامرسات  التقليدية،  للمعتقدات  بالنسبة  االختيار  حق  إعطائهن   *

الثقافية.
* املساواة يف اقتسام السلطة، وتغيري هيكل الفرص.

* مناقشة العالقة بني اجلنسني.
*الوصول لفهم مشرتك )بني النساء والرجال( حول الرؤى واملناهج لتغيري 

مواقف املجتمع.
* إتاحة االختيارات أمام الشابات.

* خلق آلية اجتامعية وخطاب شعبي.
* اختاذ اإلجراءات االحتياطية والوقائية للقضاء عىل كافة أشكال العنف 

ضد النساء والفتيات.
* بناء الشعور باملسؤولية .

* خلق إطار للعالقة بني األجيال وسد الفجوة بينها.

التوجيه  عىل  واحلصول   ، للمرأة  الوظيفي  املسار  بناء  فرصة  يف  املساواة   *
والسالمة  الصحة  توفري  وكفالة  األجر،  يف  واملساواة  والتوظيف،  املهين، 

املهنية، والضامن االجتامعي.
ويف  االقتصادية،  القرارات  صنع  يف  املشاركة  فرصة  إتاحة  يف  املساواة   *

اختاذها.
* تشجيع املرأة عىل العمل احلر وعىل ريادة األعامل.

* تنمية قدرة املرأة عىل توليد الدخل.
* التمكني من احلصول عىل املوارد.

* التمكني من احلصول عىل االئتامن.
* التمكني من احلصول عىل املعلومات.
* التمكني من متلك األصول وإدارهتا.

* توسيع جماالت االختيار أمام الشابات.
* توفري اختيارات أوسع يف الوظائف واملهن ، وضامن احلصول عىل اخلدمات 

األساسية للمرأة وأرسهتا وجمتمعها.
* وضع سياسات خاصة باألرسة لألمهات العامالت.

* توفري الرعاية لألطفال بجودة عالية، ويف حدود القدرات املالية للمرأة.
باملساواة  خاصة  سياسات  لوضع  اخلاص  للقطاع  مبتكرة  حوافز  تقديم   *

بني اجلنسني.

* املساواة يف املشاركة، وصنع القرار .
* حتقيق تكافؤ الفرص.

* وضع مناهج تعليمية مدنية تبدأ من السنوات األويل من الدراسة.
* اختاذ إجراءات مؤقتة للتمييز اإلجيايب )داخل األحزاب يف االنتخابات 

املحلية والقومية(.
* تشجيع الشابات عىل املشاركة يف املجال السيايس.

* إلقاء الضوء عىل دور املرأة يف املشاركة السياسية.
* االهتامم باحتياجات املرأة.

* ضامن ترمجة اإلنجازات التعليمية للفتيات إىل إنجازات اجتامعية.
* ضامن ختصيص موارد لتنمية قدرات املرأة.

* املشاركة كمواطن يتمتع باملساواة.
* تعزيز املشاركة النشطة.
* خلق صوت ورأى قوي.

* سد الفجوة بني األجيال.
* إجراء حتليل ملوازنات األحزاب لتقييم مدى التزامها بتحقيق املساواة 

واالهتامم بقضايا املرأة.

صوت ورأى قوى 
تكافؤ الفرص

فرص متساوية بناء الثقة 
للمشاركة 

التمكني تشجيع الشابات
السيايس

املشاركة كمواطن 
يتمتع بحقوق 

متساوية

سد الفجوة 
بني األجيال

تطبيق مؤقت 
للتمييز 
اإلجيايب

املساواة يف عملية 
صنع القرار
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نطاق  عىل  انترش  الذي  التحرش،  مثل  خطورة،  األقل  اجلرائم  أدت 

واسع، إىل املطالبة بتطبيق أشد للامدة 306 من قانون العقوبات )أنظر 

أدناه(، وذلك بعد عدد من احلوادث التي أثارت غضب اجلمهور، خاصة 

الشوارع  يف  بالفتيات  بالتحرش  الشباب  من  جمموعة  قامت  عندما 

املزدمحة، وأمام العديد من الشهود. وتعترب هذه األفعال ظاهرة جديدة 

الفصل  )أنظر  التقليدية  القيم  اهنيار  إىل  تعزي  ما  وكثريًا  مرص،  عىل 

الثالث عرش(.

إصدار ترشيع ملكافحة اجلرائم اجلنسية17
يعترب التحرش اجلنيس ظاهرة شائعة بدرجة تثري خماوف الشابات بشأن 

الظاهرة يف  مواجهة هذه  أنه جيب  الرغم من  الشخيص. وعىل  أماهنن 

التي تسيطر عىل  الوسائل االجتامعية  سياقها األوسع، يف حالة غياب 

هذا الشكل من السلوك، فإن رد الفعل هو املطالبة بوضع ترشيع صارم 

العقوبات مع  قانون  الرابع من  الباب  تعامل  الفعل. وقد  وجتريم هذا 

أنثى  التحرش اجلنيس، سواء كان يف شكل جتريم مواقعة  كل أشكال 

بغري رضاها )مادة 269(، أو االعتداء اجلنيس )مادة 267 و269(، أو 

ارتكاب سلوك بذئ أو خليع ـ سواء بالقول أو بالفعل ـ يكون من شأنه 

خدش حياء إمرأة يف الطريق العام أو يف مكان مطروق )املادة 306(، 

أو التحريض عىل الفسق )مادة 269(، أو ارتكاب أفعال فاضحة خملة 

باحلياء عالنية )مادة 278(، أو من يرتكب مع إمرأة أمًرا خماًل باحلياء 

ولو يف غري عالنية )مادة 279(.

املادة 306 من  التي ختدش احلياء، تنص  العامة  باجلرائم  يتعلق  وفيام 

قانون العقوبات، املضافة بالقانون 617 لسنة 1953، واملعدلة بالقانون 

169 لسنة 1981، والقانون 93 لسنة 1995 أن : أي شخص يتحرش 

أو مكان مطروق،  العام  الطريق  ـ يف  بالفعل  أو  بالقول  ـ سواء  بأنثى 

بطريقة ختدش حياءها، يعاقب بالسجن والغرامة أو بإحدى العقوبتني. 

قامئة حتى  فاجلرمية  ارتكابه عالنية.  تم  التحرش  يكون  أن  يشرتط  وال 

لو كانت األلفاظ اخلادشة للحياء تم التفوه هبا مهًسا طاملا تم ذلك يف 

الشارع العام أو يف مكان مطروق.

تعريفه  ميكن  الذي  التحرش  عىل  ينطوي  فعل  هناك  يكون  أن  وجيب 

وميكن  عالنية.  ومالحقتها  إمرأة  اعرتاض طريق  مثل  الواسع،  باملعىن 

أن يتضمن أيًضا ارتكاب أفعال ـ بالقول أو الفعل ـ يف إحدى املقاهي. 

ويشمل التحرش كل ذلك أًيا كانت الوسيلة التي يستخدمها مرتكب 

هذا الفعل، مثل املالمسة، واملكاملات التليفونية، واخلطابات الغرامية، 

األلكرتوين،  والربيد  املحمولة،  والتليفونات  املحمول،  عرب  والرسائل 

وغري ذلك من الوسائل.

وتأخذ بعض املحاكم بالرأي القائل بأن اجلرمية ال تعترب قامئة إال إذا كان 

الفعل  أن  املعيار املوضوعي يعين  أن  أنثى معينة، إال  الفعل خيدش حياء 

الذي ُارتكب جيب اعتباره خادًشا للحياء بالنسبة ألي أنثى حتى لو ارتكب 

ضد أنثى من النوع الذي ال خٌيدش حياؤها مبثل هذا الفعل مثل املومس. 

ارتكاهبا مع  تم  متعددة  أو جرمية  ذاهتا،  اعتباره جرمية يف حد  فهذا ميكن 

جرائم أخرى مثل التفوه بألفاظ يقصد هبا التحريض عىل البغاء )مادة 1 

من القانون 10 لسنة 1996(، أو فعل خيدش احلياء الذي ميكن اعتباره 

فعال فاضحا يرتكب عالنية )مادة 278 من قانون العقوبات(.

السلوك من  أكرث هلذا  بالرضورة يف جتريم  تكمن  التحرش ال  إن مشكلة 

خالل تدخل ترشيعي جديد أو حتى فرض عقوبات أشد. ويبدو أنه يكفي 
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وصم اجلاين ومعاقبته مبقتىض قانون العقوبات ليكون رادًعا له عن ارتكاب 

التحرش اجلنيس مرة أخرى. ومع هذا سيكون تبين تنشئة اجتامعية فعالة 

أكرث صعوبة من التطبيق اجلاد والصارم ملواد القانون احلايل.

حلم حتقيق املساواة بني النوع االجتامعي لدى شباب 
مرص

ولكن   ، واملرأة  الرجل  بني  املساواة  قوانني كثرية حلامية وتشجيع  هناك 

التنفيذ الفعيل مازال حيد من هذا احلق ، ويتعارض معه، عىل الرغم من 

أنه حق كفله الدستور. ويصدق هذا بصفة خاصة عىل قانون األحوال 

والطالق،  الزواج،  إطار  يف  األرسية  العالقات  ينظم  الذي  الشخصية 

واآلثار االقتصادية املرتبطة هبام، وحضانة األطفال. 

شك  بال  تؤثر  سوف  اخلاص  املجال  يف  املرأة  عىل  تفرض  قيود  أي  إن 

الرغم  أيًضا. وعىل  العام  املجال  الكاملة يف  املشاركة  قدرهتا عىل  عىل 

بذلت يف مرص من جانب كل من احلكومة  التي  العظيمة  اجلهود  من 

به إلزالة  القيام  يتعني  مما  الكثري  هناك  مازال  القومية،  املرأة  ومنظامت 

والواقع.  والترشيعات،  والعادات،  الرشيعة،  بني  القامئة  التناقضات 

الدينية واألبوية، والبيئة االجتامعية يف مرص  الثقافة  وأحياًنا تستخدم 

لتربير التمييز ضد املرأة، كام أن املسؤولني يف احلكومة ال يقومون بتنفيذ 

املعاملة  يف  املساواة  حتقيق  دون  حيول  مما  املرأة،  حتمي  التي  القوانني 

وتكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة يف ظل القانون. وهلذا من الرضوري أن 

متتثل كافة األطراف املعنية ألحكام القوانني السارية. ويعد العنف ضد 

املرأة بصفة خاصة، سواء وقع يف املنزل، أو يف مكان العمل، أو يف املجال 

العام، ظاهرة خطرية. لذلك هناك حاجة إلصدار قانون للتصدي هلذه 

الظاهرة، وأن تكون هناك آلية قوية إلنفاذ هذا القانون، ومتابعة تطبيقه.

 وتؤثر القيم الثقافية السائدة عىل تنفيذ القانون عىل املستوى املحيل، 

مما يؤدي إىل ممارسة التمييز ـ خاصة يف املناطق الريفية ـ ضد الشابات 

الاليت يعترب عدم وعيهن بحقوقهن القانونية مثار قلق حقيقي. ويصدق 

نقل  حقوق  تكفل  ضامنات  وجود  بعدم  يتعلق  فيام  خاصة  بصفة  هذا 

القانونية الشخصية، مبا يف ذلك  امللكية واملرياث، وتسهيل اإلجراءات 

إجراءات الطالق، أو احلصول عىل البطاقات الشخصية، أو البطاقات 

االنتخابية. وال تشجع األطر التقليدية واملحافظة عىل مشاركة املرأة يف 

التي  املطلوبة  األرسية  املساندة  وتعرقل  والسياسية،  العامة  املجاالت 

متثيل  أن ضعف  املنزلية، كام  باجلمع بني عملها وأدوارها  للمرأة  تسمح 

املرأة يف األحزاب السياسية حيول دون قيامها بلعب دور يف العمل العام 

بخالف الدور الذي تتيحه املنظامت غري احلكومية واخلريية.

الطريق للمستقبل
املرأة  وضع  لتعزيز  مطلوب   "agency approach "منهج  تطبيق  إن 

للتغيري، ولتشكيل  للتنمية، وكقوة دافعة  للقيام بدورها كفاعل أساىس 

الفردي،  التغيري من أجل مصلحة املجتمع ككل. وعىل املستوى  هذا 

يتضمن هذا املنهج تقييم ما ميكن أن تقوم به الشابات يف ضوء تصورهن 

ملا يصلح لتحقيق رفاهتهن. وقد ال يتحقق التمكني للمرأة يف قوة العمل، 

عىل  أو  القرار،  صنع  مراكز  إىل  الوصول  عىل  قادرة  غري  تكون  وقد 

التحرك بحرية يف املجتمع، إال أهنا قد تكون قادرة عىل حتديد مستوى 

تعليم أطفاهلا، وعىل اختاذ القرارات املتعلقة بصحتهم نيابة عنهم، وعن 

باقي أفراد األرسة.

وتلك  املنهج،  هذا  تطبيق  األفراد  فيها  يستطيع  التي  املجاالت  وتعترب 

لفهمها  حتتاج  هامة  قضايا  الدور  هبذا  القيام  فيها  يستطيعوا  ال  التي 

متاًما، ودراستها، وتقديم حلول هلا19. إن تدعيم قدرات األجهزة العامة 

حتقيق  سياسات  تنفيذ  يضمن  الفنية  ومعارفها  ومواردها  واخلاصة، 

اختاذ  املرأة يف احلسبان عند  احتياجات  ، وأخذ  اجلنسني  بني  املساواة 

اإلجراءات، والقيام بالعمليات ذات الصلة، ويف ختصيص املوارد وتقديم 

احلوافز. وهذا ميكن تطبيقه بصفة خاصة يف العمليات اإلدارية الرسمية.

حيظي  موضوع  إىل  املرأة"  "قضايا  ترمجة  هو  ذلك  كل  من  واهلدف 

"باالهتامم العام" حتى ميكن تشجيع وضع السياسات اإلدارية اإلجيابية، 

أن  وضامن  واالقتصادية،  االجتامعية  العامة  السياسات  إىل  باإلضافة 

يكون اإلنفاق العام واخلدمات املقدمة مستجيبة للنوع. وسوف تؤدي 

اجلهود املبذولة لضامن قدر أكرب من املشاركة السياسية، وإتاحة الفرصة 

القدرة  ـ من أجل حتسني  اختياراهتا  للتعبري عن رأهيا، وحتديد  للمرأة 

ككل،  املجتمع  استفادة  إىل  ـ  العامة  اخلدمات  مقدمي  مساءلة  عىل 

وضامن حتقيق األمن العام والسالمة للنساء والفتيات. وحيتاج األمر إىل 

وضع إطار ملتابعة وتقييم السياسات واإلجراءات، والعمليات اخلاصة 

بتحقيق املساواة بني اجلنسني، إىل جانب إجراء املساءلة. 
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ملحق أ- 7-1 : الدستور المصري 
ينص الدستور املرصي عىل املساواة بني كافة املواطنني دون أي متييز. وهو يكفل حتقيق تكافؤ الفرص لكل املرصيني دون متييز عىل أساس اجلنس،  

أو األصل العرقي ، أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، كام يكفل احلق الكامل للمشاركة يف احلياة السياسية والعامة خاصة احلق يف التصويت والرتشيح 

لالنتخابات ، ويكفل أيًضا التنسيق الصحيح بني واجبات املرأة نحو أرسهتا وعملها يف املجتمع ، أخًذا يف االعتبار أن املرأة مساوية للرجل يف امليادين 

السياسية واالجتامعية والثقافية ويف احلياة االقتصادية. ويف التعديالت  التي أجريت عىل الدستور عام 2007 ، أعطيت للمرأة حقوًقا أكرث وذلك 

بتحديد حد أدىن حلصة متثيل املرأة يف الربملان. وقد ترجم قانون االنتخابات هذا إىل ختصيص 64 مقعًدا للمرأة يف الربملان اعتباًرا من انتخابات عام 

. 2010
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يشري البحث الوارد ـ فيام بعد ـ يف هذا التقرير إىل أن املواطنني الشباب يف مرص هم الفئة 

عدم  ويثري  الرسمي.  السيايس  النشاط  أنواع  من  نوع  أي  يف  االنخراط  يف  رغبة  األقل 

االكرتاث بالشأن العام التساؤل حول األسباب التي تقف وراء ذلك، وحول ما إذا كان 

لدى الشباب أفكار ورؤى حول أي وسائل بديلة للمشاركة يف احلياة العامة. ألغراض هذا 

الفصل تم إعداد دراستني، األوىل، لتقييم تصورات ومواقف الشباب املرصي جتاه املشاركة 

السياسية، والثانية، لتحديد مدى نجاح ما يطلق عليها "الدميقراطية األلكرتونية"، حيث 

احلايل. ويف  الوقت  اإلنرتنت يف  أكرب عدد من مستخدمي  يشكلون  الشباب يف مرص  أن 

كلتا احلالتني تم استخدام منهج غري رسمي يف إعداد هاتني الدراستني. ويدرك املؤلفان أن 

نتائج الدراستني ال ميكن تفسريها بأهنا نتائج علمية، حيث أن الوصول إليها مل يكن نتيجة 

استخدام مناهج البحث املتبعة يف البحوث امليدانية. وعىل الرغم من أنه ال ميكن تعميم هذه 

النتائج، إال أهنا تعطي ملحة مفيدة عن تفكري رشحية من الشباب املرصي الذين يدرسون يف 

اجلامعة أو الذين يستخدمون اإلنرتنت1. 

الفصل الثامن

الشباب والمشاركة في المجتمع
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شواغل الشباب : 
دراسة استكشافية غير رسمية2

عدم  أدناها،  العام.  الشأن  جتاه  الشباب  ملوقف  مستويات  ثالثة  هناك 

وعمليات  آليات  يف  االنخراط  وثانيها،  العام،  بالشأن  االكرتاث 

املشاركة، وذروهتا السعي إىل القيادة واحلكم. وهذه املستويات الثالثة 

ليست منقطعة الصلة عن بعضها، بل تتداخل مًعا. ومع هذا، يساعد 

أو بني  املجتمع،  للمشاركة يف  العام  املستوى  تقييم  التصنيف عىل  هذا 

رشحية معينة أو جمموعة ما من أجل التحليل والدراسة.

من  أكرث  مع  ومقابالت  مناقشات  إجراء  تم  الفصل  هذا  وألغراض 

دردشة  إىل  أقرب  املقابالت  هذه  وكانت  شاب.  جامعي  طالب   400

حرة شفاهية، كام كانت غري رسمية يف طبيعتها حتى ميكن إضفاء شعور 

باالرتياح لدى الشباب من أجل التعرف عىل شواغلهم احلقيقية. ويف 

هناية األمر، سمح هذا األسلوب ـ للقائم عىل إجراء املقابلة ـ بتحديد 

توجهاهتم قبل الشؤون السياسية والعامة، يف نطاق اهتامماهتم.

يتم حتديد  مل   ، للدراسة  الرسمية  الصفة غري  تركيز عىل  وملا كان هناك 

ومل  املتبعة،  األكادميية  لألساليب  وفًقا  الطالب  عينة  ومواصفات  حجم 

يؤخذ االنتامء الديين يف احلسبان ، ومل يراع التوزيع وفق الريف واحلرض، 

أو املتعلمني وغري املتعلمني، أو الفقراء واملقتدرين. وباختصار، مل يتم 

تبادل األحاديث وفًقا لإلجراءات املنهجية املتبعة يف البحوث امليدانية، 

وال ميكن االستناد إليها للوصول إىل التعميم أو املقارنة.

وعىل الرغم مما تقدم، كانت املقابالت مصدًرا ثرًيا ومبارًشا للتعرف عىل 

توفر  تضمن  املنهجية  كانت  والشخصية، حيث  التلقائية،  الفعل  ردود 

عنرص الثقة والرصاحة دون أي شعور باحلرج. وقد طلب من املبحوثني 

إعطاء إجابة واحدة للسؤالني التاليني : ما الذي يشغل الشباب يف مرص 

اليوم أكرث من أي شئ آخر؟، وما أهم ما حيتاجه الشباب حالًيا أكرث 

من أي شئ آخر؟. وقد وجهت األسئلة ملجموعات خمتلفة من الشباب 

الذين طلب منهم أن يقوموا بدورهم بتوجيه نفس األسئلة ألصدقائهم 

ومعارفهم، ولكن دون إعداد مسبق، أو ترتيبات خاصة إلجراء املقابلة. 

وقد شملت املجموعات طالب من مجيع املراحل، بدًءا من طالب السنة 

األوىل باجلامعة إىل طالب السنة النهائية، إىل جانب الذين خترجوا من 

اجلامعة حديًثا.

بالنسبة لإلجابة عىل السؤال األول اخلاص باالهتاممات ذات األولوية، 

أجاب حوايل 72% من الشبان بأن هذه االهتاممات تتمثل يف : "الفضول 

فقد  الشابات  أما  القدم".  و"كرة  املحمولة"،  و"التليفونات   ، اجلنيس" 

ذكرت نحو 89% منهن "األمن الذايت"، و"الشهادة"، و"الزواج". وفيام 

، أوضحت  تلبيتها  يتطلب  التي  بشأن احلاجات  الثاين  بالسؤال  يتعلق 

اإلجابات أن الشبان يبحثون عن القدوة احلقيقية )62%( ، بينام ذكرت 

الفتيات أهنن حيتجن إىل "التأمني واحلامية" )73%(. وعند هذه املرحلة، 

مل يأت ذكر دور السياسة يف حياهتم.

أن  كما   ، بالسياسة  يهتمون  ال  الشباب  "معظم 

الدراسة بمراحلها المختلفة ال تتيح للشباب االهتمام 

التخرج  بعد  ينشغل  ثم  جانبها  إلى  أخرى  بأشياء 

بالعمل وتكوين أسرة".

أحد المبحوثين الشباب.    

االنشغال باجلنس 
يف السؤال عن أهم ما يشغل الشباب ، مل يكن غريًبا أن تكون اإلجابة 

أن"اجلنس" وما يرتبط به من جوانب نفسيه، وحاجات فسيولوجيه هو 

ما يشغلهم. وقد كانت هناك تعبريات عديدة عن هذا الشاغل، نظًرا ملا 

عامل  اكتشاف  إىل  الشباب  تدفع  اجلنسية من حمظورات  باألمور  حييط 

غياب  يف  واخلطأ  املحاولة  خالل  من  أو  بأنفسهم،  اجلنسية  العالقات 

نفسيه  لتغريات  فيه  يتعرضون  الذي  الوقت  يف  والتوجيه،  املعلومات 

وفسيولوجية.

وقد استجاب معظم الشبان هلذا الوضع باالشرتاك يف مواقع "الدردشة" 

لتكوين  خاص  بوجه   Facebook الـ  ويف  عام،  بوجه  اإلنرتنت  عىل 

بعدد  يتفاخرون  فإهنم  بينهم  وفيام  الفتيات،  مع  خاصة  صداقات، 

الوسيط اإلفرتايض. إىل  تعرفوا عليهن من خالل هذا  الاليت  الفتيات 

جانب ذلك، تسود املوضوعات املتعلقة باجلنس أحاديث الشبان أثناء 

استعراضهم ألشد األفالم سخونة ، ويتبادلون املعلومات والنكات ذات 

يعد  معني  سلوك  كان  إذا  ما  حول  يتناقشون  أو  اجلنسية،  اإلحياءات 

حراًما أم حالال.

"يعتقد بعض الشبان أن التكشيرة، والصوت العالي، 

والتلفظ بكالم قبيح، وطريقة الكالم السوقي تجعله 

على  يحرص  والبعض  حوله،  من  احترام  على  يحوز 

أن  منه  اعتقاًدا  الزمالء  من  عدد  أكبر  وسط  التواجد 

هذا سيجلب له القوة في مواجهة الغير".

طالبة شابة
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املظهر الشخيص كمؤرش للمكانة 
الشخيص.  للوضع  انعكاس  أهم  احلديثة  واملقتنيات  املظهر  يعترب 

املحمول،  التليفون  ونوع  األمثلة،  هذه  من  الكثرية  بأشكاله  فاحلجاب 

وماركته، وطرازه يعتربوا مؤرشات لوضع وشخصية الشاب الذي ميتلك 

طراز  أساس  عىل  الشخص  الشباب  من  الكثري  ويَقيم  اجلهاز.  هذا 

سيارته / سيارهتا، وماركة الكمبيوتر، حتى أن الشاب قد يقبل أن يصبح 

تعطي  املتقدمة  فاملاركات  اقتناء طراز جديد،  ولكنه يرص عىل  مفلًسا 

اإلنطباع بأن حائزها شخص ثري وهذا بدوره يعزز شعوره بالثقة أمام 

الشباب أمثاله.

االهتامم بالرياضة والرتفيه والسفر 
القدم،  كرة  نوادى  وأخبار  القدم،  كرة  لعبة  تعترب  للشبان،  بالنسبة 

وانتقاالت الالعبني من ناِد آلخر، وحتليل املباريات من أهم ما يشغلهم. 

وال يدور هذا االهتامم حول مشاهدة مباريات كرة القدم فقط، ولكن 

النوادي  انتخابات  مثل  بالرياضة  املتعلقة  املسائل  عىل  أيًضا  ينصب 

الرياضية، ومكافآت وأسعار الالعبني، باإلضافة إىل أمور أخرى متنوعة 

جيرى تناوهلا عىل صفحات اجلرائد الرياضية بوجه عام.

اهتامم  هناك  الغالب،  يف  للشبان  بالنسبة  وأيًضا  للشابات،  وبالنسبة 

بآخر األخبار عن الفنانني، واملطربني، واألفالم، واألغاين، وحتميل آخر 

قد  املثال،  سبيل  وعىل  املحمول.  التليفون  أو  الكمبيوتر،  عىل  أعامهلم 

يستغرق احلديث عن فيلم جديد عدة ساعات. فالشخص الذي شاهد 

الفيلم قد يقصه عىل اآلخرين بكل التفصيالت املتعلقة باملمثل النجم، 

وما كان يرتديه املطرب، وطريقة تصفيف شعره، أو شعرها، التي رسعان 

ما تصبح طريقة تصفيف الشعر السائدة.

لدهيم  مقابلتهم  تم  أخرى ممن  هناك جمموعة  كان  اآلخر،  اجلانب  عىل 

اهتاممات عملية مثل : استكامل الدراسة )11%( ، احلصول عىل عمل، 

أو تأشرية سفر للخارج )10%(، واملشاركة السياسية )%7(.

األمان يأيت أواًل بالنسبة للفتيات 
من املالحظ أن الفتيات تويل اهتامًما عظيًما باعتبارات األمان. ويبدو 

التعليقات،  بعض  إليها  أشارت  أمور  بشأن  قلقهن  بذلك  يقصدن  أهنن 

يف  حرماهتن  وانتهاك  الشوارع،  يف  عليهن  واالعتداء  التحرش،  مثل 

أماكن التسوق، بل اخلطف أيًضا. وقد أشارت التعليقات إما إىل حوادث 

وقعت إىل أفراد يعرفوهن أو قرأن عنها، أو وقعت أو ميكن أن تقع هلن.

"..الناس مبترحمش ..محجبة أو حتى منقبة ، أو حتى 

لو كانت مع أمها أو أهلها..، والبنت النهاردة الزم أهم 

شئ أن تحَرص على نفسها..من أول ما تخرج من باب 

بيتها لغاية ما ترجع"

إحدي المبحوثات.

الشهادة هي الرغبة املنشودة 
شهر".  آخر  يف  املقرر  مل  ثم  السنة  طول  "إلعب  الشباب  بعض  يقول 

بأن  الشابات  ، فعادة ما تشعر  الفتيات  السلوك أقل شيوًعا لدى  هذا 

العلمية  والدرجات  الشهادات  أي  احلياة،  يف  بسالح  يزودهن  التعليم 

التي حيصلن عليها. كام أن حصوهلن عىل درجات علمية يتيح هلن فرصة 

اختيار رشيك حياة أفضل، ويسمح هلن بأن يتمتعن باالستقالل املايل. 

الفتاة بدون تعليم ال متتلك شيئًا  وهناك مالحظة تكرر ذكرها وهي أن 

تَعول عليه سوى مظهرها. وهلذا كانت معظم الفتيات هتتم اهتامًما كبريًا 

بأن جتتهدن يف دراستهن األكادميية، وأن جتتزن االمتحانات بدون أي 

مشاكل.

الزواج 
واالستقرار  األمان  حتقيق  ويعترب  الشواغل،  كأحد  كثريًا  الزواج  ُذِكر 

أهم أهداف الزواج. واالنشغال بالزواج ال يأيت من فراغ، نظًرا لتطلع 

شكل 8-2: شواغل الشباب )اإلناث( شكل 8-1: شواغل الشباب )الذكور( 

املصدر : عيل الصاوي، ورقة خلفية لتقرير التنمية البرشية ملرص عام 2010.املصدر : عيل الصاوي ، ورقة خلفية لتقرير التنمية البرشية ملرص عام 2010.
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الشباب إىل هذا الوضع الذي يقره املجتمع، والذي ٌيسمح يف ظله مبامرسة 

اجلنس. ومع هذا يشكل الزواج إشكالية لكل من الشبان والشابات، 

التى  االنتقالية  والنفسية  واالجتامعية،  االقتصادية،  لظروفهم  نظًرا 

تؤثرعىل الظروف الرضورية واملالمئة للزواج، واالستقالل االقتصادي، 

والبدء يف تكوين أرسة وحتقيق درجة من الوضع االجتامعي الالئق. وقد 

ذكرت إحدى الفتيات يف تعقيب هلا : "قد يكون الزواج من شخص مهم 

بدياًل عن الواسطة ليك يأخذ اإلنسان حقه يف املجتمع"

على  تسيطر  التي  األمور  أكثر  من  والحب  العاطفة 

يختلف من شاب آلخر؛  الحب  الشباب، ولكن مفهوم 

فهناك من ينظر للحب من منطلق "لمسة يد وقبلة" 

ومن ينظر له من منطلق أكبر عدد من البنات يجري 

ورايا وأوقع كتير في حبي وهناك من ينظر له على 

أنه "تسالي"، ولكن ما يجمع كل هؤالء هو الرغبة في 

اإلحساس بالحب.

تعقيب من أحد الشباب.

الشؤون السياسية : عزلة أم استقطاب
وفًقا لإلجابات، قد ينقسم الشباب بالنسبة للشؤون السياسية إىل عدة 

فئات، أكربها الفئات التى تم دفعها نحو االستبعاد أو التى تم جذهبا 

باالستقطاب، بينام وقعت الفئات املعتدلة )األقل( بني هاتني الفئتني.

الشباب من خالل  باستقطاب  الدينية األصولية  اجلامعات  بعض  تقوم 

وضع شعار "نحن مجيًعا سواسية ونواجه نفس املشاكل التى نبعت من 

ممارسات النظام القائم". كام تستقطب مجاعة اإلخوان املسلمني الشباب 

إطار 8-1 حول ماذا تدوراألحالم ؟

تبني دراسة أجراها مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار بعنوان "مباذا حيلم املرصيون؟" كيف أجاب الشباب )حتت سن 35 عاًما(، عن سؤال بشأن أهم ما 

تدور حوله أحالمهم وذلك عىل النحو اآليت :

شكل 8-3: أحالم الشباب )حتت 35 سنة(

شكل 8-4: بتعتمد عىل مني ىف حتقيق أحالمك؟

شكل 8-5: إيه اليل بتتمناه ليكم: أنت وأرستك؟

املصدر : مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار )2009(.

املصدر : مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار )2009(.

املصدر : مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار )2009(.
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عن طريق اخلدمات التى تقدمها، خاصة للطالب املغرتبني ، مثل تقديم 

يف  ومعارض  اجتامعية،  حفالت  وتنظيم  الدراسية،  واملالزم  الكتب، 

املعنوى  الدعم  عن  اجلامعة  تعرب  ذلك،  جانب  إىل  الدينية.  املناسبات 

العام للشباب بتقديم التهاين هلم يف مناسبات معينة، وجذهبم حتت شعار 

"أحبك يف الله" ، وهذا يعطي الشباب الشعور باألمان النفيس.

الشباب.  استقطاب  السياسية  األحزاب  حتاول  أخرى،  ناحية  ومن 

واإلشارة إىل األحزاب تعين أساًسا اإلشارة إىل احلزب الوطين الدميقراطي 

مجاعة  إسرتاتيجية  تشبه  إسرتاتيجية  احلزب  هذا  ويستخدم  الرسمي. 

اإلخوان املسلمني من حيث تقديم اخلدمات، وتنظيم الرحالت، وتقديم 

الرخصة  عىل  واحلصول  والكمبيوتر  اللغات،  لتعلم  الدراسية  املنح 

الدولية لقيادة الكمبيوترICDL، إىل جانب رعاية األحداث الرياضية. 

ومع هذا تقدم خدمات احلزب الوطين الدميقراطي يف إطار نرش فكره، 

خالف  عىل  النقدي،  الفكر  يشجع  ال  ولكنه  وإنجازاته،  قادته،  وفكر 

مجاعة اإلخوان املسلمني التى تشجع النقد السيايس.

أو  العزلة  يتجنبون  الذين  الشباب  أقلية  متثل  فهي  املعتدلة  الفئة  أما 

إىل  يتجهون  ما  وغالًبا  املجتمع،  يف  بفاعلية  ويشاركون  االستقطاب، 

أنشطة املجتمع املدين واإلنرتنت.

.."سبب عدم المشاركة هو غياب دور األسرة والمدرسة 

في  األسرة  دور  واختزال  السياسية،  التنشئة  في 

الشهادة،  على  الحصول  في  والمدرسة  اإلعاشة، 

وتأخر قيمة االهتمام بمصالح الجماعة، والشأن العام، 

واإلحساس بالمسئؤولية لتأتي في مؤخرة اهتمامات 

بالقيم  االهتمام  حيث  الشباب،  وبالتالي  األسرة، 

االقتصادية له األولوية"..

المصدر : مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار )2009(.

الشباب  تشغل  التى  األمور  أن  هي  املقابالت  من  العامة  الداللة  إن 

تنطوي عىل خماوف من هذه الشواغل أكرث من إنطوائها عىل طموحات 

سياسية، حيث يرى الغالبية العظمى من الشباب أن األنشطة السياسية 

عدمية اجلدوى، وغري قادرة عىل تغيري الوضع بالنسبة للمشاكل األكرث 

3. وقد كشفت أحدى  التعامل مع شواغلهم احلقيقية  إحلاًحا، أو عىل 

األسئلة التى وردت يف مسح حديث أجراه مركز املعلومات ودعم اختاذ 

القرار مؤخًرا أن تطلعات الشباب تتمثل فيام يوضحه شكل 8 ـ 6 :

لقد كان للتعليقات السياسية معىن واضح. فقد ذكرت إحدى الشابات 

"أنا معنديش مانع من املشاركة، والذهاب لالنتخابات مثاًل، واالختيار 

أعود  وأن  سالمتي  يل  يضمن  من  لكن   ، انتخابية  رشاوي  بدون  احلر 

بكرامتي ؟. وذكر شاب آخر "أهيل دامئًا يقولون يل أعمل كل شئ إال 

السياسة ، ..إبعد عنها تعيش مرتاح" ، وقال ثالث "املدرسة علمتنا إن 

بالدين، واالبتعاد عن  الله، واالعتصام  تقوى  الصحيحة هي  السياسة 

نفاق األحزاب وكذب احلكومة" ، وقال شاب رابع "الواحد ممكن يروح 

حلزب لو كان فيه فرصة عمل وخالص" ، وذكرت فتاة أخرى "يف البيت 

وكلها   ، حمارضات  السياسة  ويف  حمارضات،  اجلامعة  ويف  حمارضات، 

كالم يف كالم خينق وال يفيد..". وهناك تعليقات أخرى مماثلة لتلك التى 

يعرب عنها الشباب يف املدونات، وعىل اإلنرتنت بوجه عام )أنظر أجزاء 

أخرى يف هذا الفصل(.

هرمية،  ال  شبكية  أسرة  تكون  أن  األسرة  على  "البد 

وأن تكون اللغة السائدة في األسرة هي لغة حوار ال 

التي  اإلعالمية  الحمالت  وتكثيف  العالي،  الصوت  لغة 

الصدق،  على  أوالدهم  تربية  كيفية  على  األباء  تربي 

والتشجيع عليه، ونبذ ثقافة العنف".

تعقيب من أحد الشباب.

ملاذا تنعدم املشاركة ؟
إن ضعف املشاركة بصورة كبرية يف الشأن العام ـ كام تدل عليه إجابات 

الطالب الذين تم مقابلتهم ـ قد ترجع إىل عوامل كثرية مثل4 :

• الرغبة 	 تنمي  ال  التي  األرسة  قيم  منها  واجتامعية  ثقافية  عوامل 

يف املشاركة، والتفاعل مع املجتمع. فبوجه عام تدعو األرسة إىل 

شكل 8-6: إيه املنصب أو املوقع اليل أنت بتحلم تأخده

املصدر : مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار )2009(.
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التعامل الفردي بداًل من التعامل اجلامعي. وهلذا ليس غريًبا أن 

تنعدم ثقافة التعاون الطوعي بني الشباب، وتنامي ظاهرة "نفيس 

أواًل".

• عندما 	 ولكن  املجتمع،  عن  مثالية  ذهنية  صورة  الشباب  لدى 

امللتوية،  املساومات  فإن  الواقعية  احلياة  يف  فعال  ينخرطون 

السيايس  الواقع  أن  إىل  يشريوا  والفساد  اليومية،  واملشاحنات 

يبعد كثريًا عن املثالية. هذا يقود إىل االغرتاب واالنسحاب، ويف 

احلاالت املتطرفة، يقود إىل اهلروب أو اهلجرة.

• ال يشعر الشباب أن الدولة تقدم هلم أية مساعدات، وهم يرون أن 	

مفقودة،  أو  متواضعة  إما  تشغيلهم  تعليمهم سيئة، وفرص  نوعية 

إليه غري موجود.  يتطلعوا  أن  ميكنهم  الذي  املعيشة  وأن مستوى 

هذا يضعف من االرتباط بالدولة أو نظامها.

• خيىش الشباب من أن الرشوة، واملحسوبية، والتحايل عىل القانون 	

فيهم  ينمي  وهذا  االجتامعي،  للحراك  الوحيدة  الوسيلة  هي 

أو  اجلنس،  أو  املخدرات،  إىل  يلجأ  وبعضهم  باليأس،  الشعور 

اجلرمية، أو العنف.

• التوظيف 	 يف  الدولة  دور  ضعف  يف  االقتصادية  العوامل  تبدو 

املشاكل  أن  املبحوثون  ذكر  وقد  اخلاص.  القطاع  عىل  واالعتامد 

االقتصادية ال ميكن حلها من خالل الندوات، أو محالت التوعية، 

ولكن من خالل دور ملموس للدولة عىل أرض الواقع، واحلصول 

عىل تعليم الئق، وتوفري الظروف الرضورية خللق وظائف مبرتبات 

تكافؤ  وضامن  التوظيف،  يف  األقارب  حماباة  ومكافحة  مناسبة، 

الفرص.

• تعترب العوامل السياسية ـ خاصة عدم وجود قنوات للتواصل بني 	

الشباب والنخبة احلاكمة واملثقفة ـ سببًا يف هذا الشلل والعجز 

عن العمل من خالل القنوات الرشعية.

"المجتمع يعاني من انفصام ، فبرغم الرفض، واالمتناع 

والتشكيك في الحكومة، فال حركة للمواطن إال من 

العالقة هناك  ، ولكن في داخل هذه  خالل حكومته 

حلقة مفقودة هي غياب الثقة ألن الحكومة بتديني 

منوم عشان تشتغل براحتها"

تعقيب من أحد الشباب.

Y-PEER إطار 8-2 : شبكة تثقيف القرين الشاب

أنشئت شبكة Y-PEER مرص عام 2005 مبساعدة صندوق األمم املتحدة للسكان. وهي شبكة يقودها شباب، ومتثل صورة حية للرشاكة بني الشباب 
والكبار، حيث يتوىل الشباب أخذ املبادرات، ويقوم الكبار بدعمهم. وقد أنشئت الشبكة يف أكرث من 45 دولة عىل مستوى العامل.

وتستند فلسفة Y-PEER مرص عىل إمداد املنظامت غري احلكومية بكوادرها من املدربني. وتقوم Y-PEER ببناء قدرات املنظامت غري احلكومية األعضاء 
من خالل تدريب املدربني الذين يقومون بدورهم بتدريب مدربني عىل تثقيف القرين باستخدام املرسح. وتكوين هذه الشبكة ـ التي تتألف من املنظامت 
لتبادل اخلربات بني أعضائها، وربطهم برشكاء حمتملني. ويتوىل تنسيق الشبكة جمموعة  غري احلكومية، واملعاهد احلكومية واألكادميية- يتيح وجود منرب 
من الشباب الذين يقومون بتنظيم تدريب مكثف عىل منهجية تثقيف القرين عىل املستوى اإلقليمي والعاملي. ويقوم هؤالء باألنشطة املتعلقة بالتخطيط، 
والتنفيذ، واملتابعة اخلاصة بالشبكة. ويقدم صندوق األمم املتحدة للسكان الدعم الفين واملايل للشبكة، واألنشطة املخططة. وتوفر Y-PEER ألعضائها 
كافة مستلزمات التدريب مبا يف ذلك أدلة التدريب، والربامج اخلاصة بتثقيف القرين. ومن أمثلة ذلك التدريب عىل تثقيف القرين باستخدام املرسح، 
واخلدمات صديقة الشباب، والرشاكة بني الشباب والكبار، ومكافحة مرض اإليدز بني السكان األكرث تعرضًا خلطر هذا املرض، وكذلك تبين مرشوع اعتامد 
وتعميم املعايري اخلاصة بتثقيف القرين. وحترص الشبكة دامئا عىل احلفاظ عىل مستوى جودة أدواهتا وبراجمها التدريبية. كام أقامت Y-PEER رشاكة 
مع اجلامعات واملعاهداملعروفة. ومن خالل هذه الرشاكات تم تطوير معايري برامج تثقيف القرين لتكون مبثابة دليل للمعاهد التي تعمل يف خمتلف جوانب 
الربنامج، ولوضع معايري اجلودة. وتعمل كل من الشبكة، وصندوق األمم املتحدة للسكان يف مرص عىل البدء يف عملية وضع القواعد املؤسسية لربنامج 

قومي لتثقيف القرين يف مرص.
وتضم الشبكة حالًيا يف مرص أكرث من 40 منظمة غري حكومية يف 16 حمافظة، ومن أمثلة العمل الذى قامت به الشبكة يف مرص ما ييل :

تدريب أكرث من 100 مدرب قاموا بتدريب 3000 ٌمثقف قرين و 80 مدربا عىل استخدام املرسح يف تثقيف القرين.
• العمل مع الشخصيات املشهورة والصحفيني ، ومنهم السيدة هويدا أبو هيف، والسيد خالد أبو النجا للرتويج للرسائل اإلعالمية الصحية.	
• إنشاء اللجنة االستشارية للشباب مع صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف.	
• العمل مع اجلامعات لتنظيم محلة تعليمية عن الصحة اإلنجابية، واجلنسية، والقضايا السكانية.	
• العمل مع املجلس القومي للطفولة واألمومة يف مرشوع صحة املراهقني.	
• إعداد وتنسيق عملية ترمجة موقع MTV'S stayingalive.org للغة العربية لتقديم معلومات عن الصحة اإلنجابية، واجلنسية، واإليدز للشباب.	

www.ypeeregypt.com ملزيد من املعلومات  ميكن زيارة موقع الشبكة
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ملاذا االنضامم للجامعات الدينية ؟
الدينية  احلركات  يف  الشباب  انخراط  أن  إىل  تشري  قد  شواهد  هناك 

يف  ظاهرة  أهم  هو  الرسمية،  وغري  الرسمية  املسيحية(،  أو  )اإلسالمية 

خلفيتها،  حيث  من  احلركات  هذه  وختتلف  املعارصة.  السياسية  الشؤون 

هذه  نجحت  ذلك  ومع  تتبناها.  التى  وأهدافها  ومناهجها،  ومرجعيتها، 

احلركات يف جذب الشباب ألسباب كثرية عىل رأسها ما ييل :

تبدد آمال الشباب يف الشأن السيايس

يبدو أن الشباب الذين شملتهم العينة ال يرون أي ارتباط بني حمتوى 

 ، الصدد  هذا  ويف  منهم.  يتوقعونه  ما  وبني  للقادة،  السيايس  اخلطاب 

التى  باملبادئ  الشباب  إقناع  عن  املرصي  السيايس  اخلطاب  عجز 

يرددها هذا اخلطاب ، مما أدى إىل فقدان مصداقيته. وهناك أيًضا تصور 

بشأن ضعف الدور التنموي للدولة ، وحمدودية دور الدولة، ومؤسسات 

احلزب يف التنشئة السياسية والتمثيل احلقيقى. ومن ناحية أخرى، هناك 

تصور بأن احلركات الدينية تسعى جاهدة لتمثيل الناس، والدفاع عن 

جعلت  التى  هى  الشعبية  القاعدة  جتاه  احلساسية  هذه  إن  مصاحلهم. 

الوالء ملجموعة دينية فرعية يأىت قبل الوالء للوطن. 

، فيقول  المسؤولين  بين  الملكية  ياء  تنتشر  "لماذا 

الوزير مثاًل – سواء بشكل واع أو غير واع – أن "وزارتي 

كذا،  تسهيالت  للناس  عملت  "أنني  أو  كذا"،  فعلت 

وحققت كذا وكذا" ، وال يقولون "مصر حققت كذا..؟".

تعقيب من إحدى الشابات .

أدى  السياسية  املناورات  ويف  االنتخابية،  العملية  يف  الثقة  فقدان  إن 

إىل زيادة جاذبية الدين، حيث يعتقد معظم الشباب أنه ال يوجد فساد 

يف املنظامت الدينية، وأهنا تتمسك مببادئ العدالة واملساواة عىل عكس 

بتهميش  تقوم  عندما  الدولة  إن  ذلك،  من  واألكرث  الدولة.  مؤسسات 

حتل  وعندما  األزهر،  مثل  التقليدية،  الدينية  املؤسسات  دور  واحتواء 

آليات األوقاف الدينية اخلاصة، فإهنا تلقى الشك يف نفوس الكثري من 

الشباب بشأن نزاهة علامء األزهر، وأسلوب تفكريهم.

األسباب االقتصادية 

االطمئنان  عدم  إىل  أدى  البطالة  تزايد  أن  املبحوثني  من  الكثري  ذكر 

إال  فيه  يقومون  ال  الوقت  من  متسًعا  للشباب  ترتك  وهي  للمستقبل. 

بأعامل ضئيلة، كام تزيد من شعورهم باإلحباط ، وكثريًا ما يتم ملء هذا 

البطالة  وتؤثر  الدينية.  الفروض  بأداء  أو  ترفيهية،  بأنشطة  إما  الفراغ 

أيًضا عىل الوالء للدولة التى ينظر إليها عىل أهنا السبب اجلذري  وراء 

عدم وجود فرص للعمل. وهذا يؤدى إىل تكثيف التمرد ضد ما يعتقد 

هذا  عن  ويعرب  بكفاءة،  وظائفه  أداء  عىل  القدرة  فقد  حكم  نظام  أنه 

إما من خالل العنف يف مواجهة الواقع، أو االنسحاب إىل عامل روحي 

أكرث نقاء.

"المشكلة في خطاب المساجد الرسمية أنه موسمي، 

في  عنها  يتحدث  ثم  الدينية  المناسبة  ينتظر  أي 

التاريخ .. لكن الناس في حاجة إلى إصالح في حياتهم 

فيها  يخطب  التي  "الشعبية"  اليومية..والمساجد 

اإلخوان فله  أما خطاب  الناس غير مؤثرة غالًبا..  عامة 

منهج مؤثر"

تعقيب ألحد الشباب.

العوامل االجتامعية والثقافية 

األول  املقام  يف  تأيت  الدينية  القيم  أن  إىل  للقيم  العاملي  املسح  يشري 

بالنسبة للشباب املرصي )أنظر الفصل اخلامس(. وُيضاف هلذا البعد 

حقيقة أن احلركات الدينية تتناول ظواهر مثل عدم املساواة، والفوارق 

بني الطبقات، وانتشار الفساد ، وتدهور التعليم كمعلامت لسوء الوضع 

اإلجتامعي. وهلذا يصبح االنتامء الديىن بديال مقبوال يف عيون الكثري من 

العالقات األرسية  وتزايد  الرسيع،  التوسع احلرضي  ويعترب  الشباب. 

ورؤية  قيم  بني  اهلوة  واتساع  االجتامعى،  التغري  نتيجة  املستقرة  غري 

الشباب، وبني ما يرونه حوهلم، من األسباب التي تفرس االنجذاب نحو 

السلوك املستند للدين، كشكل من األشكال التي تبعث عىل الطأمنينة 

النفسية.

"احنا طلعنا وجدنا كل من حولنا يتحدث عن فشل 

في  شتيمة  البيت  في  المجتمع..،  وتخلف  الدولة 

الدولة،  تعلنه  لما  تكذيب  المدرسة  وفي  الحكومة، 

وكل  المسؤولين  في  مستمر  سباب  الشارع  وفي 

شئ.. فال أمل إال في الخروج من هذا الجو المحبط"

تعقيب إلحدى الشابات

غياب األحزاب السياسية صديقة الشباب
احلزب  يتمتع  الواقع  يف  ولكن  احلزبية،  التعددية  نظام  مرص  تطبق 

الوطين الدميقراطي ـ التابع للحكومة ـ بنفوذ واسع. ويف ظل الظروف 

عملية  الدميقراطي  الوطين  احلزب  يقود  أن  املفرتض  من  الراهنة، 

التحديث وتفعيل احلياة احلزبية ، فاألحزاب السياسية الناجحة تعمل 

دامئا عىل تطوير نفسها، والتكيف مع التغيري. ومع هذا ال يتيح احلزب 
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الوطين الدميقراطي ـ مثله يف ذلك مثل األحزاب األخرى ـ للشباب إال 

مساحة ضئيلة من املشاركة. وعىل أي حال هناك ثالث قضايا تعد من 

الوطين  احلزب  أعامل  إدراجها عىل جدول  املتفق عىل  املجاالت  أكرث 

الدميقراطي ، وتعكس بوجه عام وعي قيادات احلزب بخطورة الالمباالة 

املؤسيس  اهليكل  القضية األوىل، احلاجة إلصالح  الشباب.  احلالية بني 

للحزب ، تليها احلاجة لتصحيح صورة قيادات احلزب، وكوادره يف عيون 

السياسية احلقيقية يف مرص  العادي، وأخريًَا، ضعف املشاركة  املواطن 

بوجه عام، وعدم وجود الثقافة احلزبية بني اجلمهور والناخبني.

خاصة  اإلصالح  سيتم  كيف  معرفة  هو  ذلك  من  األهم  فإن  هذا،  ومع 

إن  السيايس.  النشاط  يف  املشاركة  عىل  الشباب  بتشجيع  يتعلق  فيام 

تتمثل  التطوير ال  التى تواجه رؤى اإلصالح وأوراق  التحديات  أكرب 

يف فكرها الرائع بقدر ما تتمثل يف األدوات املتواضعة املتاحة لتحقيق 

هذا اإلصالح. ويرسى نفس الشئ عىل األحزاب السياسية، باعتبارها 

املؤسسات الرشعية التي تتم املشاركة من خالهلا.

املشاركة خارج مؤسسات الدولة
املدين  املجتمع  منظامت  انتخابات  أن  إىل  تشري  شواهد  هناك  حالًيا، 

يف  املشاركة  معدل  يف  تقدًما  أحياًنا  حتقق  واالحتادات(  )النوادي 

التصويت ويف تداول السلطة ، عىل عكس االنخفاض احلاد يف معدالت 

املشاركة يف التصويت، يف االنتخابات السياسية )االنتخابات الرئاسية، 

وعىل  املحلية(.  واالنتخابات  الربملانية،  واالنتخابات  واالستفتاءات، 

أي حال، يبدو أن هناك ارتفاع يف مؤرشات املشاركة خارج مؤسسات 

السلطة واحلكم الرسمية. ويشاهد هذا ليس فقط يف االنتخابات غري 

السياسية، ولكن أيًضا من خالل املشاركة يف الشؤون العامة بالوسائل 

السلوك  يف  التغيري  ذلك  يف  مبا  التغيري،  إحداث  أجل  من  السلمية 

القرار  صنع  عمليات  عىل  التأثري  حماوالت  ويف  لألفراد،  السيايس 

والسياسات احلكومية.

الشباب  بعض  يستخدمه  تعبير  النيواخوانزم"   "..

هيئتهم  في  المسلمين  اإلخوان  شباب  إلى  لإلشارة 

العصرية الجديدة، ال سيما في الجامعة، حيث بدالً من 

الجينز  محلها  حل  اللحية  وإطالق  القصير،  الجلباب 

والمالبس العادية مع تقصير اللحية، بل وإزالتها تماًما 

في بعض الحاالت ..، وتغلب عليهم نبرة صوت تشبه 

إطار 8-3 : االنضامم إىل األحزاب السياسية يتطلب بيئة داعمة 

ما هي الظروف الالزم توافرها حلث الشباب وحتفيزهم عىل زيادة مشاركتهم يف احلياة السياسية ؟. هناك عدد من األسئلة األساسية التى أثارها الشباب 
تشري إىل املجاالت التى تعنيهم :

• هل يلقى الشباب التشجيع والرتحيب عندما يدخلون املقر الرئيىس للحزب أم سيواجهون نفس املعاملة املفعمة بالريبة التى يلقوهنا من األجهزة 	
احلكومية البريوقراطية ؟.

• هل هناك معلومات موثوق هبا عن احلزب، ومبادئه، وأفكاره، ونظام عضويته، وحقوق وواجبات أعضائه، وخطة عمل احلزب، أم أن كل املتاح هي 	
امللصقات املعتادة عن رئيس احلزب وأنشطته ؟.

• هل يقوم املسؤولون يف أي حزب بالتحاور مع الشباب حول تطلعاهتم، وتوجهاهتم بالنسبة للعمل العام، ونشاط احلزب قبل أن يطلبوا منه، أو منها، 	
ملء استامرة العضوية ؟.

• هل هناك شبكة اتصاالت مؤسسية تربط بني احلزب، وفروعه، وأجهزته؟ ، وهل هناك دليل يوضح وحدات احلزب، وجلانه، وقياداته، وعناوين مكاتبه 	
وفروعه ؟.

• هل ميكن للشباب أن يتوجهوا إىل اإلنرتنت للحصول عىل معلومات كافية عن األحزاب وأنشطتها، وأوضاعها، وأهدافها حتى ميكن اختاذ قرار 	
مدروس بشأن االختيار من بينها؟، إن هذه املعلومات تتيحها بعض الشخصيات، أو اجلامعات املحظورة.

• هل هناك حوار أو تبادل للرأى بني قيادات احلزب، وشباب احلزب، أم جيدوا غرفا هبا الكل مستمعون والقادة الكبار متحدثون؟.	
• هل يستطيع الشباب أن يستمعوا إىل مناقشة حقيقية عن احتياجات، وقدرات احلي أو القرية التى يعيشون فيها، والتى يقع فيها مقر احلزب ؟، أم 	

أهنم يستمعون فقط للجدل، والشائعات، والتلميحات عن دهاليز السلطة ؟.
• أال يشعر الشاب حديث العهد باألحزاب بالرهبة من كرثة األلقاب املتداولة داخل احلزب بني سعادة كذا، ومعايل كذا، وغريها من األلقاب الفخمة 	

.VIP القدمية التي متنح لكبار األعضاء معاملة الشخصية اهلامة جًدا
• هل املناخ داخل احلزب يكفل وجود بيئة داعمة للمشاركة الفعالة لشباب اخلرجيني الذين يسعون لكسب االحرتام وأن يكون هلم صوت ورأى يف 	

مؤسسة دميوقراطية ؟.

املصدر : عىل الصاوي ، ورقة خلفية لتقرير التنمية البرشية ملرص عام 2010.
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الداعية عمرو خالد ، ويستخدم كلمات إنجليزية مثل 

already أو whatever.. وكذلك الشابات في المالبس 

العادية مع وجود إيشارب طويل له لفة مميزة ، وبرغم 

إن الفصل بين البنت والولد ال يزال قائًما ولكن حدث 

وجودها  البنت  وأثبتت  بينهما،  العالقة  في  تغير 

بوضوح.

طالبة جامعية.

 اإلنترنت والمشاركة السياسية 
مشاركة الشباب عرب اإلنرتنت 

تتخذ مشاركة الشباب بعض األشكال التى ال تقل يف أمهيتها السياسية، 

عىل  اإلنرتنت  وتعترب  الرسمية،  األحداث  يف  املشاركة  عن  تأثريها،  أو 

أن  إىل  الدولية  والتقارير  اإلحصاءات،  وتشري  األشكال.  هذه  رأس 

للمعلومات  كمصدر  اإلنرتنت  تستخدم  رشحية  أكرب  هم  الشباب 

النشطاء  حالًيا  ويقف  يدهم.  متناول  يف  أداة  وأرسع  أرخص  ألهنا 

األلكرتونيون واملدونون، إىل جانب املشرتكني يف الـ "Facebook" و 

ويبدو  العامل.  أنحاء  من  كثري  السيايس يف  العمل  وراء   "YouTube"

كبرية  بدرجة  يعود  األلكرتونية"  "الدميقراطية  عليه  يطلق  ما  نجاح  أن 

احلكومة  مبامرسات  يرتبط  املجال  هذا  يف  النجاح  ولكن  الشباب.  إىل 

من خالل قوانينها وترشيعاهتا، التي ـ غالًبا ـ مل تتطور بشكل كاٍف يف 

الكثري من البلدان.

وعىل الرغم من ذلك، ساهم اإلنرتنت ـ يف ظل الكثري من النظم مبا فيها 

مرص ـ بصورة كبرية يف توسيع نطاق حرية التعبري لدى األفراد، وعىل 

كرس احتكار املؤسسات الرسمية لقنوات االتصال.

اإلنرتنت يف مرص 
مستخدمي  عدد  يقدر   ،2009 عام  عن  املتاحة  لإلحصاءات  وفًقا 

أنه  معناه  وهذا  مستخدم.  مليون   13 بنحو  حالًيا  مرص  يف  اإلنرتنت 

عىل  للحصول  اإلنرتنت  إىل  مواطنان  يتوجه  مواطنني   8 كل  بني  من 

املعلومات،  أو ألداء أعامل، أو لالستخدام الشخيص. وبذلك زاد عدد 

املستخدمني مبقدار ثالثة أمثال تقريًبا بالقياس لعام 2005. وبالنسبة 

وهذا  اليومية،  املامرسات  من  اإلنرتنت  عىل  الدخول  أصبح  للكثريين 

يعين ـ عىل سبيل املثال ـ أن عدد الذين يستخدمون اإلنرتنت يومًيا يف 

مرص أعىل بكثري من عدد قراء الصحف.

ومن املتوقع أن ترتفع هذه األرقام لتغطي أكرث من 50% من سكان مرص 

يف العرش سنوات القادمة. وهذا يشري إىل أن الدولة جيب أن تواجه ـ 

يف  اجلديدة  الثورة  هلذه  والقانونية  الفنية  اآلثار  ـ  املناسب  التوقيت  يف 

أسلوب املواطن يف التعبري عن نفسه5.

المشاركة السياسية للشباب 
عبر اإلنترنت : مخاطر في التحليل 

هناك عدد من العوامل التى ميكن أن تؤثر سلًبا عىل أي حتليل للمشاركة 

يراعى  أن  املرء  عىل  السبب  وهلذا  اإلنرتنت.  عرب  للشباب  السياسية 

املعلومات  لعامل  ميكن  فأواًل،  دراسة.  أي  نتائج  حتليل  عند  احليطة 

االفرتاىض أن يعطى صورة للواقع قد تكون خمتلفة عن احلقائق الفعلية، 

أو أن يتحدى املبادئ الراسخة عرب الزمن. وثانًيا ، قد متَكن التطورات 

التكنولوجية والقانونية املستمرة من فرض رقابة رسمية عىل بعض أنواع 

بحكم  متعلمني،  اإلنرتنت  مستخدمو  يكون  أن  جيب  وثالًثا،  املحتوى. 

الرضورة، وبذلك ميكنهم أن ميثلوا السكان بوجه عام، والشباب بوجه 

خاص.

وهكذا ، بينام قد تكون اإلنرتنت أداة هامة لقياس االجتاهات السياسية، 

الشباب  آراء  تقدمها عن  التى  الصورة  فإن  واالجتامعية واالقتصادية، 

أو أنشطتهم تعترب جزئية وحمدودة، وجيب اعتبارها كذلك. ومع األخذ 

يف االعتبار كل هذا، فإن أمهية اإلنرتنت تكمن يف حقيقة أهنا الوسيلة 

للشباب. ويف  السياسية  املشاركة  لقياس  املتاحة  الوحيدة  األلكرتونية 

بأي  للقيام  الدعوة  يف  كبري  وزن  ذات  أداة  اإلنرتنت  أصبحت  مرص 

إجراء، مثل الدعوة ملظاهرات 6 أبريل 2006. يف ذلك الوقت، كانت 

كل الدعوات التى تنادى باختاذ إجراء مدىن موجهة تقريًبا من خالل 

فعل  رد  أن  حيث  االنتباه،  اسرتعى  هائل  أثر  هلذا  وكان  اإلنرتنت، 

املجتمع املدىن مل يسبق أن واجهت الدولة مثله من قبل. 

شكل 8-7 مستخدمو اإلنرتنت يف مرص 

 Source: The Global Information Technology Report 2008/ 2009 :

 Mobility in The Networked World, World Economic Forum, March,

2009
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التى حتتاج إلجابة يف هذا الشأن. فعىل سبيل  هناك عدد من األسئلة 

املثال، هل هناك فروق بني العاملني التقليدي واالفرتاىض بالنسبة للوالء 

السيايس للشباب؟. ما هو السلوك السيايس الذى كشفه الشباب عىل 

هل  الديين؟  االنتامء  أو  بالدين،  املتعلقة  القضايا  بخصوص  اإلنرتنت 

للشباب عىل اإلنرتنت؟  السياسية  املشاركة  تفعيل  الدولة عىل  تساعد 

مرجعية  توجيه  يف  أقل  أم  أعظم  حضور  للدولة  يكون  أن  جيب  هل 

الشباب القومية أو السياسية كام ٌيعرب عنها اإلنرتنت؟ من املحتمل أن 

تشري اإلجابة عىل هذه األسئلة إىل أي مدى مٌيَكن الشباب املرصي من 

العمل يف بيئة افرتاضية. 

وحتاول دراسة خلفية هلذا التقرير أن جتيب عىل هذه األسئلة6. ولكن 

سننظر أواًل إىل دراسات أخرى تم إعدادها بالفعل.

هل تشجع احلكومة استخدام اإلنرتنت؟
تم إعداد عدد من الدراسات من ِقَبل أجهزة الدولة، وباألخص مركز 

االتصاالت  ووزارة  الوزراء،  مبجلس  القرار  اختاذ  ودعم  املعلومات 

واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  واجلهاز  املعلومات،  وتكنولوجيا 

واملركز القومي للبحوث االجتامعية واجلنائية.

بعنوان  ، ورد قسم  القرار  املعلومات ودعم اختاذ  ويف تقرير نرشه مركز 

"هوس اإلنرتنت" تناول العالقة بني الشباب واإلنرتنت وكانت النتائج 

كالتايل 7 :

• كان أكرث من 80% من رواد مقاهى اإلنرتنت من الشباب. ويعزى 	

هذا إىل البطالة، والفراغ من ناحية، وإىل أن تكنولوجيا املعلومات 

أصبحت مألوفة لدى هذه الفئة العمرية من ناحية أخرى.

• يف 	 وقتهم  ـ  البحث  شملهم  الذين  ـ  الشباب  من   %60 يقيض 

أداء  يف  و%12  اإلباحية،  املواقع  تصفح  يف  و%20  "الدردشة"، 

أعامل جتارية أو علمية، و8% يف زيارة املواقع السياسية.

• تناول التقرير أيًضا اللغة العربية اجلديدة املستخدمة يف اإلنرتنت 	

تستخدم  التى  بالتكنولوجيا،  عالقتها  من  معظمها  يف  واملستمدة 

ويشري  الالتينية.  احلروف  إىل جانب  كبرية  بصورة  االختصارات 

التقرير إىل أن هذا قد يؤثر عىل اللغة العربية الفصحى سلًبا، أو 

حتى عىل استخدام اللغة اإلنجليزية.

أعده  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  عن  إحصايئ  مسح  ويقدم 

صورة   ،2008 عام  هناية  يف  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز 

أشمل8 :

• مليون، 	  6 من  أكرث  الشباب  بني  الكمبيوتر  مستخدمى  عدد  بلغ 

57% منهم من الذكور، و43% من اإلناث.

• بلغ عدد مستخدمى اإلنرتنت من الشباب نحو2.4 مليون شاب، 	

61% منهم من الذكور و39% من اإلناث.

• بلغ عدد الشباب الذين يستخدمون اإلنرتنت ألغراض أكادميية 	

 1.398( الشباب  من  الكمبيوتر  مستخدمي  إمجايل  ربع  نحو 

مليون( منهم 55.4% من الذكور، مقابل 44.6% من اإلناث.

• كان عدد مستخدمى اإلنرتنت من احلاصلني عىل درجات جامعية 	

منخفًضا، حيث بلغ 356 ألف ، 61% منهم من الذكور و%39، 

من اإلناث.

• بلغ عدد املشتغلني من مستخدمى اإلنرتنت الشباب 443 ألف، 	

75.25% منهم من الذكور.

• كان عدد الشباب الذين ميتلكون تليفونات حممولة قريًبا من عدد 	

مستخدمى الكمبيوتر، حيث بلغ هذا العدد 5.656 مليون، %69 

منهم ذكور، و31% إناث.

املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  أصدرت  تقدم،  ملا  وباإلضافة 

اآلمن  لالستخدام  األمور  أولياء  عمل  "جمموعة  بعنوان  لآلباء  دلياًل 

ـ طرق االستخدام  املكون من صفحتني  ـ  الدليل  لإلنرتنت"، ويرشح 

ختوف  عن  يعرب  وهذا  والبنات.  األبناء  جانب  من  لإلنرتنت  "اآلمن" 

أجهزة الدولة من سلطة اإلنرتنت 9. كام يوضح مدى احلذر الذى تتناول 

به احلكومة املرصية القضايا املتعلقة بحرية الكالم.

دراسة أعدت خصيًصا هلذا التقرير
تم عام 2009، إعداد دراسة غري رسمية عن اإلنرتنت لتقرير التنمية 

البرشية ملرص عام 2010. تعتمد الدراسة عىل قياس عدد من املؤرشات 

املتعلقة باملشاركة السياسية للشباب يف العامل االفرتاىض، وذلك بتحليل 

حمتوى 195 موقًعا ميثلون حالًيا رشائح الشباب عىل شبكة املعلومات 

األلكرتونية  واملجالت   ، املدونات  من  املحتوى  هذا  ويتكون  الدولية. 

.10 "Facebook" اجلامعية ، والصفحات الشخصية عىل موقع الـ

ألحزاب،  واملنتمني  املستقلني،  الدراسة:  غطتها  التي  الفئات  تضمنت 

من  عدد  عىل  أيًضا  الدراسة  وتعتمد  املختلفة.  السياسية  واجلامعات 

إىل  املحتوى،  حتليل  طرق  مبختلف  منها  التحقق  تم  التى  املؤرشات 

املؤرشات  وتقيس هذه  املعلومات.  علم  مناهج  تعتمد عىل  أهنا  جانب 

ومدى  املواقع،  عىل  الواردة  النصوص  يف  معينة  ألفاظ  تكرار  مدى 

تؤثر  كيف  أيضا  وحتدد  الروابط،  عدد  خالل  من  املوقع  عىل  اإلقبال 

يتفاعل  مدى  أي  إىل  وُتقَيم  للشباب  السياسية،  املشاركة  عىل  املواقع 

الشباب مع املواقع. وقد خرجت الدراسة بعدة تفصيالت مهمة نختار 

منها اآليت  :
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درجة االنتامء 

االلتزام  ليدل عىل درجة  بعنوان كل موقع  متعلق  استخدام مؤرش  تم 

باالنتامء ملرص )الوطن( يف أشكاله املختلفة ، أو االلتزام باالنتامء للحزب 

السيايس أو اجلامعة السياسية. وقد أوضحت العينة املستخدمة يف املسح 

يأيت  بينام  للوطن متوسطة،  الوالء  ـ أن درجة  املكونة من 195 موقًعا  ـ 

االنتامء للحزب، أو الجتاه سيايس معني يف املقدمة. وبعبارة أخرى، هناك 

35 موقًعا حصل كل منها عىل ثالث نقاط لالنتامء القومي، حيث كان 

هذا واضًحا من أسامء هذه املواقع، وحصل 105 مواقع عىل نقطتني، 

نظًرا ألن عناوين املواقع كانت تعرب عن وجهات نظر حزب معني أو 

الباقية، وعددها 52  املواقع  معينة. وحصلت  دينية  أو  مجاعة سياسية 

موقًعا، عىل نقطة واحدة، ومتثل نحو ربع العينة املختارة. 

املسؤولية والشفافية 

أ- مسؤولية املوقع وتوزيع املحررين حسب اجلنس :  

الناحية  من   ، االجتامعي  النوع  حسب  املحررين  توزيع  دراسة  تم 

لوحظ  وقد  اإلنرتنت.  عىل  للتحرير  اإلدارية  واملسؤولية  األيدولوجية، 

أن التوزيع حسب اجلنس يف العينة يوضح حتيًزا ضد اإلناث، باستثناء 

نحو 5% من املواقع. وقد تكون هناك أسباب ثقافية، أو أسباب أخرى 

تفرس ملاذا ال متيل الشابات املرصيات إىل القيام بدور قيادي، أو إىل 

استخدام اإلنرتنت كوسيلة للتعبري عن آرائهن باملقارنة بالذكور. وعىل 

الرغم من هذا، هناك أمثلة لبعض الشابات املرصيات الاليت وضعتهن 

كتاباهتن يف مواجهة مع خمتلف االجتاهات السياسية، وسياسة الدولة. 

بحكم  كانت  األلكرتونية  املجالت  بعض  هناك  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

مرصية"  "بنت  مدونة  األخص  وعىل  النساء،  آراء  عن  تعرب  طبيعتها 

و"واحدة مرصية"، و"مرصية جًدا".

ب- درجة الشفافية   

كان معظم الشباب متحفظني حتفًظا شديًدا بالنسبة للكشف برصاحة 

إىل  هذا  يعود  رمبا  اإلنرتنت.  عىل  الشخصية  وبياناهتم  أسامئهم،  عن 

اخلوف من املساءلة القانونية، أو ألن ما يقولونه قد يتعارض مع سياسات 

الدولة وممارساهتا. وقد كانت هناك حاالت يف مرص تعرض فيها مدونون 

شباب للمحاكمة والسجن آلرائهم. واالحتامل اآلخر هو أن املواقع جتد 

مساندة من مجاعات مصالح معينة ال ترغب يف اإلفصاح عن هويتها. 

وبالنسبة للمواقع التي تذكر اسم الشخص، أو اجلامعة املسؤولة عنها، 

أو تعطى تفصيالت كاملة كانت نسبتها ال تزيد عن 2.6% من العينة، 

هبا  املسؤولني  أسامء  العينة  تشملها  التى  املواقع  من   %60 ذكرت  بينام 

ولكنها مل حتدد مهمة كل شخص ورد ذكره. وعىل أي حال، كان %37 

من املواقع بدون أسامء متاًما، أو ذكرت احلروف األوىل من األسامء فقط. 

إىل جانب ذلك ال ميكن التحقق من أن األسامء التي ُذكرت هي بالفعل 

أسامء األشخاص املسؤولني عن املوقع.

جـ - درجة املخاطرة   

يعكس تاريخ إنشاء املواقع مدى االهتامم بالتعبري رصاحة عن اآلراء. 

ومل تكن هناك قواعد تنظيمية حتكم التعامل مع اإلنرتنت يف مرص حتى 

جمتمع  قمة  يف  صدرت  التي  املبادئ  مرص  أقرت  عندما   ،2003 عام 

شكل 8-8 درجة االنتامء باملوقع % 

شكل 8-10: درجة الشفافية %

شكل 8-9 درجة املسؤولية عن املوقع %

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.

جدول 8-1 : درجة االنتامء 

%عدد املواقعالعنرص الفئة
3517.9عنوان يعرب عن االنتامء للوطن ككلأ

10855.4عنوان يعرب عن توجه حزيب أو سيايس بعينهب
5226.7العنوان غري حمددجـ

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.

جدول 8-2 : التوزيع عىل مواقع شبكة اإلنرتنت حسب اجلنس 

%عدد النقاط عدد املواقعالعنرصالفئة
1035.1توزيع عادل للجنس أ

112257.4ليس هناك توزيع عادل للجنس ب
73137.4ال حيتوى أسامءجـ

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.
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تزامن  هذا  أن  ويبدو  جنيف.  يف  عقدت   التي  واإلنرتنت  املعلومات 

مع تنامى االهتامم بإنشاء مواقع شخصية عىل شبكة اإلنرتنت، وإنشاء 

األمر، عىل  أول  أطلقتها يف  التى  املدونات  وانتشار  ألكرتونية،  جمالت 

اعتبارات  ذلك  دولية وعربية، وقد شجعها عىل  نطاق واسع، رشكات 

االهتامم  زيادة  يف  هذا  ساعد  حال،  أي  وعىل  وتكنولوجية.  اقتصادية 

بالتعبري عن الذات والكتابة ومنها إىل املشاركة السياسية عرب اإلنرتنت.

د – لغة اخلطاب السيايس عىل املواقع   

مما ال شك فيه أن استخدام اللهجة العامية العربية املرصية عىل املواقع 

الكثري من  هو أحد سامت استخدام اإلنرتنت يف مرص. وقد أصبحت 

واملنتديات،  اإلنرتنت،  عىل  الشخصية  واملواقع  األلكرتونية،  املجالت 

التى حتطمت عليها احلواجز بني  الساحة   Facebook الـ وصفحات 

اللغة العامية والفصحى. وقد ختىل الشباب عن لغة الصحافة ، القومية 

تستخدمها  التى  اللغة  وقواعد  اللغة  أي  املستقلة،  حتى  أو  واحلزبية 

السياسية  املفاهيم  نقل  ويعقد  يعرقل  قيًدا  تعترب  التي  املثقفة،  النخبة 

،وفحوى املضامني السياسية إىل باقي املجتمع.

يشري التحليل إىل تزايد اختيار اللغة العربية العامية )خاصة اللهجة 

التى  الفائدة  عىل  ويؤكد  للشباب،  السيايس  اخلطاب  يف  القاهرية( 

ترتبت عىل ذلك، حيث اتسع نطاق القراء الشباب. وهناك نحو %79 

من املواقع التى شملتها العينة تستخدم إما اللغة العربية العامية فقط، 

أو تستخدم مزيج بني اللغتني العامية والفصحى. وهذا التطور يستحق 

سهولة  ذلك  يف  مبا  املحتملة،  نتائجه  إىل  بالنظر  الدراسة  من  املزيد 

وإمكانية قبول لغة الدولة الرسمية يف اخلطاب السيايس.

هـ - التفاعل مع املجتمع املتصفح والقارئ   

من املمكن طرح اآلراء والتعليقات، واستقباهلا عىل شبكة اإلنرتنت. ويعد 

هذا مظهًرا دميقراطًيا قد ال يتوفر مثله يف أي وسيلة اتصال أخرى وقياس 

هذا املظهر ميكن أن يشري إىل تنامي املامرسات الدميوقراطية والتفاعل بني 

وبريدهم  تعليقاهتم،  العينة  أفراد  أكرث من 95% من  أتاح  وقد  الشباب. 

األلكرتوين عىل اإلنرتنت، ودعوا لتلقى الرد عىل هذه التعليقات والتحاور 

حول املوضوعات والقضايا الكثرية املثارة. ومع هذا، من املمكن أن تقوم 

معتقداهتا  عىل  تعرتض  التى  التعليقات  عىل  رقابة  بفرض  املواقع  بعض 

اجلانب  هذا  السائدة.  األخالقية  القيم  مع  تتعارض  التي  أو  السياسية، 

حيتاج ملزيد من التقييم، وميكن بحثه يف دراسة مستقلة.

و – الشخصيات التى تستضيفها مواقع اإلنرتنت   

ضيوًفا  املواقع  من  وغريها  األلكرتونية  املجالت  تستضيف  ما  غالبًا 

ميثلون خمتلف التيارات السياسية مثل أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني، 

مينيني حمافظني. وكلام كان  أو حتى  ومسيحيني، ومستقلني، وعنرصيني، 

الضيوف الذين تستقبلهم املواقع أكرث تنوًعا يف توجهاهتم كان هذا أكرث 

داللة عىل أن املوقع يتبىن منهًجا ليربالًيا. وقد ُيفرس عدم قيام الكثري 

من مواقع الشباب باستضافة كبار الكتاب، ورجال الفكر بعدم اإلميان 

بأيدولوجيات هذه الشخصيات ، أو رمبا لصعوبة إقناع هذه الشخصيات 

التقليدية باملشاركة يف هذا الوسيط اجلديد.

جدول 8-3 : درجة الشفافية يف ذكر أسامء املحررين باملوقع

%عدد املواقععدد النقاطالعنرصالفئة

352.6أسامء املحررين مذكورة وحمددة مهامهاأ

211760األسامء مذكورة وغري حمدد مهامها ب

17337.4األسامء غري مذكورة أو خمترصةجـ

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.

جدول 8-4: تطور ظهور مواقع الشباب عىل اإلنرتنت 

%عدد املواقعبيانالفئة

2412.3منذ ظهور اإلنرتنت يف مرص حتى عام 2005أ

14071.8من عام 2005 حتى عام 2008 ب

3115.9بعد عام 2008جـ

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.

جدول 8-5: اللغة املستخدمة يف مواقع الشباب عىل اإلنرتنت 

%عدد املواقعبيانالفئة

10553.8ُتستخدم اللغة الفصحى والعامية أ

5126.1ُتستخدم اللغة العامية فقطب

3920ُتستخدم اللغة الفصحى فقطجـ

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.

جدول 8-6: التفاعل عىل مواقع الشباب 

%عدد املواقعبيانالفئة

16685.1تتاح التعليقات واألسامء والربيد األلكرتوينأ

2211.3تتاح التعليقات فقطب

73.6ال تتاح التعليقاتجـ

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.

شكل 8-11: درجة املخاطرة %

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.
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ز – شهرة املوقع أو الصفحة   

يعترب عدد زوار املوقع مؤرًشا كمًيا بالغ األمهية يبني مدى اإلقبال عىل 

املوقع، خاصة  تأثريه عىل متصفحي  أو الصفحة، وبالتايل مدى  املوقع 

االعتامد  صعوبة  من  الرغم  وعىل  الزوار.  لعد  جهاز  للموقع  كان  إذا 

يزوروا يف عدد  أن  املواقع ميكن  نظًرا ألن أصحاب  ـ  املؤرش  عىل هذا 

املالحظة  فإن  ـ  أو صفحاهتم  ملواقعهم  الدعاية  املُسجلني عليها هبدف 

اليومية للموقع، وحلجم التعليقات اليومية التى يستقبلها ميكن أن تعطي 

مؤرًشا عن العدد احلقيقى للزوار.

ح – اآلراء السياسية لبعض شباب اجلامعات الدينية   

ليست هناك آراء معينة خيتص هبا الشباب الذين ينتمون جلامعات دينية، 

سواء كانت مجاعة اإلخوان املسلمني، أو املنظامت القبطية. ومع هذا، من 

املالحظ بوجه عام أن شباب مجاعة اإلخوان املسلمني يكرسون خطاهبم 

ملا يرون أنه مسموح به دينًيا. ووفًقا هلذا ، يعد اإلنرتنت مفسدة ، واحلكومة 

غري جديرة بقيادة الدولة، وأنه البد من احلكم بالرشيعة اإلسالمية.

داخل  القبطي  الشباب  عزلة  عن  القبطية  املواقع  معظم  وتتحدث 

هذه  إىل  املتحدون"  األقباط  "موقع  أشار  وقد  املرصي،  املجتمع 

ومرفوضة"،  صغرية  جتمعاتنا  صفحاته..."إن  إحدى  عىل  امللحوظة 

ميارس  أنه  يقال  الذى  بالتمييز  غالًبا  القبطي  الشباب  مواقع  وتنشغل 

ضدهم. وعىل الرغم من هذا هناك مواقع تعرب عن آراء أكرث اعتداال.

ط – اآلراء حول القضايا املتعلقة بالدولة   

تم حتليل عدد من التعبريات املتعلقة ببعض القضايا اخلاصة بالدولة. 

املواقع  عىل  متكررة  بصورة  تستخدم  التى  املصطلحات  قياس  ويؤكد 

تثري  ال  أخرى  وقضايا  الشباب،  باهتامم  حتظى  معينة  قضايا  هناك  أن 

الغالبية  أن  لوحظ  املثال،  فعىل سبيل  بدقة.  عنها  يعرب  أو ال  االهتامم، 

تتكلم عن فساد الدولة كأنه أمرا مسلًما به. ويبدو أن الدولة تفتقر غالًبا 

إىل اإلرادة السياسية لتتمكن من نفي هذا التصور. وللحكومة حضور 

ضعيف للغاية عىل اإلنرتنت، كام أن حضورها غري فعال. وهذه إحدى 

القضايا التي تتطلب إعادة نظر، ومعاجلة جادة إذا ما أرادت الدولة أن 

تشارك يف حوار دميقراطي.

التعامل مع قضايا سياسية معينة 
الالمركزية 

عدد كبري من الشباب يؤيدون الالمركزية. وقد َصوت 16 موقًعا لصالح 

حمايًدا،  موقًفا  أربعة  واختذت  املواقع،  أحد  واعرتض  الدولة،  المركزية 

جدول 8-7: التفاعل مع مواقع الشباب 

%عدد املواقعبيانالفئة
63.1تنوع الشخصيات املستضافةأ

5930.3الشخصيات املستضافة ذات اجتاه واحدب
13066.7ال يستضيف شخصياتجـ

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.

جدول 8-8 : عدد زوار مواقع الشباب 

%عدد املواقعالدرجةبيانالفئة
36131.3عدد الزوار أكرث من 100 زائر يومًيا أ

2168.2عدد الزوار بني 50-99 زائرا يومًياب
111860.5عدد الزوار أقل من 50 زائرا يومًياجـ

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.

شكل 8-12: لغة اخلطاب السيايس عىل املواقع )%(

شكل 8-14: الشخصيات التى يستضيفها املوقع)%(

شكل 8-13: التفاعل مع املجتمع املتصفح والقارئ)%(

شكل 8-15: مدى اإلقبال عىل املوقع)%(

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.

املصدر : زين عبد اهلادي ، 2009.
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أن  بدعوى  الالمركزية  مسألة  من  أخرى  مواقع  أربعة  سخرت  بينام 

األوضاع لن تتغري، سواء كانت الدولة مركزية، أو ال مركزية. ويبدو أن 

هذه اآلراء متثل وجهات نظر فردية، ومل يكن من املمكن التأكد من أهنا 

متثل أى جمموعة واحدة. وهذه القضية حتتاج ملزيد من الدراسة.

حتت  الالمركزية  حول  ُأبديت  التى  اآلراء  جتميع  ميكن  عام  وبوجه 

املوضوعات التالية :

• كانت هناك مناقشات كثرية حول الالمركزية من منظور القومية 	

العربية، وقد أكد هذا احلاجة إىل استقالل السلطة احلاكمة بدون 

فرض أي وصاية من اخلارج ، كام هو احلال بالنسبة حلكومة محاس 

العربية  القومية  إحياء  حول  األفكار  بعض  دارت  وقد  غزة.  يف 

واإلسالمية، أي بإجياد حتالف عريب / إيراين.

• واملجالت 	 واجلامعات،  األلكرتونية،  املنتديات  من  كثري  عرضت 

األلكرتونية مناقشات تنطوى عىل اإلحباط، والتهكم، واالستياء 

من احلكومة ، والسلطة املركزية ، واحلزب الواحد احلاكم يف مرص. 

وهم يرون أيًضا أنه ال أمل يف التغيري.

• تناولت الكثري من اآلراء االحتكار االقتصادي يف مرص، والدعم 	

واحد.  سيايس  حزب  إىل  ينتمون  الذين  األعامل  لرجال  املقدم 

ويف بعض األحيان يأيت ذكر أسامء رجال األعامل الذين حيتكرون 

صناعات معينة. ويشري تركز رجال األعامل يف حزب معني واحد 

إىل الفساد احلزيب وتركز هذا الفساد.

• دعت الكثري من املواقع إىل رضورة قيام الدولة برفع قبضتها عن 	

اإلعالم ، وأكدت أمهية استقالله.

• 	 ، املحلية  اإلدارية  األجهزة  استقالل  أيًضا  املواقع  بعض  طلبت 

وتطبيق مبدأ المركزية صنع القرار عند هذا املستوى.

• إىل 	 الوزارات  بعض  لنقل  املقرتحات  بعض  هناك  كانت 

اإلسكندرية نظًرا ملا يتوفر هبا من تراث تارخيي وثقايف.

السلطات واملجالس الشعبية 

• السلطة 	 بأن  اعتقادها  عن  الشباب  مواقع  من  الكثري  عربت 

 ، مرص  يف  احلكم  عن  واألوحد  األول  املسؤول  هى  التنفيذية 

وشككوا يف دور السلطتني الترشيعية والقضائية، حيث يبدو أن 

استقالهلام تراجع كثريًا. وقد عربت الكثري من املواقع بوضوح عن 

احلاجة لإلصالح.

• متاًما 	 منقطعة  والشباب  الشعبية  املجالس  بني  العالقة  أن  يبدو 

تقريًبا، وليست هناك آليات معينة تضمن مشاركة الشباب يف هذه 

الوطين  للحزب  باالنتامء  املشاركة  ترتبط  عام  وبوجه  املجالس، 

الدميقراطي.

األحزاب السياسية 

• كانت هناك نسبة كبرية بني الشباب من املعارضني للحزب الوطين 	

يقل  للحزب  املؤيدين  عدد  وكان  وتوجهاته،  احلاكم  الدميقراطي 

عن نصف عدد املعارضني له. ويبىن املعارضون رأهيم عىل أساس 

الرؤية  عىل  موافقتهم  وعدم  واملركزية،  الفساد،  عن  تصوراهتم 

السياسية للحزب.

• بالنسبة ملن كان هلم موقف حمايد جتاه احلزب فإهنم أثاروا ـ رغم 	

فمثال  للحزب.  القومية  االسرتاتيجية  بشأن  أسئلة  عدة  ـ  ذلك 

تساءلوا عام ميكن توقعه من احلزب الوطين الدميقراطي القادم بعد 

السياسات  عن  أسئلة  أيًضا  هناك  وكانت  القادمة.  االنتخابات 

يتبناها احلزب يف حالة ظهور شباب هلم توجهات  التي جيب أن 

اشرتاكية، وعلامنية، وكذلك جتاه مساندي االرضابات.

• أحزاب 	 إلنشاء  دعوات  الشباب  بني  السيايس  اخلطاب  تضمن 

جديدة، وهو ما يعىن فقدان الثقة يف األحزاب القامئة وبراجمها.

اجلامعات الدينية 

• الشؤون 	 يف  االنخراط  مرص  يف  الدينية  اجلامعات  عىل  حيظر 

السياسية. وهلذا أثريت فكرة تقنني النشاط السيايس  للجامعات 

حتى  وجودها،  تدعيم  من  اجلامعات  بعض  متكني  هبدف  الدينية 

لو كانت تضم أتباع ديانات أخرى. وقد برزت هذه الفكرة لدى 

من  حتذيًرا  أخرى  رسائل  تضمنت  هذا،  ومع  الشباب.  بعض 

تعرفون معىن  "أنتم ال  الشباب  أحد  قول  الفكرة، فعىل حد  هذه 

وأغلب  الرشيعة،  تطبيق  ويتم  إسالمية،  دولة  مرص  تصبح  أن 

املرصيني ال يعرفون هذا، صدقوين إذا استمر الوضع كام هو عليه 

اآلن فإن مرص تتجه إىل الدولة اإلسالمية، إىل الظالم والتخلف 

أكرث مما تعيشه اآلن".

• ذكر 	 وقد  مرص.  يف  الدينية  بالتعددية  الشباب  وعي  أيًضا  لوحظ 

أحد الشباب يف رسائله "وعندما نطبق الرشيعة يف دولة هبا 13 

تطبيق  أن  أعتقد  ال  ذلك؟.  الله عن  يرىض  مسيحي، هل  مليون 

رشيعة دين بعينه عىل أفراد ال يدينون هبذا الدين هبا أي عدالة 

من أي نوع ، ولو عكسنا األمر لوضحت الرؤية أكرث.."

االنتخابات 

• هناك اتفاق عام عىل أن املشاركة السياسية للشباب تعترب ضعيفة، 	

اهتامم  وعدم  االنتخابات،  تزوير  نتيجة  منعدمة  أو  جمدية،  وغري 

املرشحني باحلاجات احلقيقية للمواطنني والشباب.

• أكدت الكثري من املواقع احلاجة إىل تطبيق نظام التعددية احلزبية 	

الذي يسمح بتكافؤ الفرص ، وحيول دون سيطرة حزب واحد.
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• عرب بعض الشباب أيًضا عن الرغبة يف احلد من سيطرة األمن عىل 	

االنتخابات، ورضورة حضور مراقبني دوليني، وأن تكون العملية 

االنتخابية أكرث تنظيًما.

مقترحات لإلصالح 
* تم اإلطالع عىل عدد كبري من املقرتحات التى وردت عىل اإلنرتنت، 

تم  وقد  الدولة.  تواجه  التي  للمشاكل  كحلول  الشباب  قدمها  والتى 

استبعاد  الرضوري  من  كان  حيث  العملية،  املقرتحات  عىل  الرتكيز 

إىل  تفتقد  التي  أو  الفردى،  الطابع  ذات  أو  العملية،  غري  املقرتحات 

الرؤية، أو التى ال تنطوى عىل حلول تفيد املجتمع، أو ألهنا ال تتعلق 

بالقضايا التي ختص مرص.

وقد شملت املقرتحات التى وردت عىل اإلنرتنت ما ييل :

• والعودة 	 التعليم،  يف  الدميقراطية  أشكال  خمتلف  تطبيق  ضامن 

لالنتخابات التي كانت جترى يف الفصول الدراسية واجلامعة.

• املساواة، 	 وحتقيق  باملرأة،  واالهتامم  األحزاب،  تعدد  نظام  تعزيز 

التابعة  اإلعالم  وسائل  كافة  يف  الديين  التسامح  مبدأ  وترسيخ 

للدولة.

• زيادة وتكثيف تواجد الدولة ومؤسساهتا عىل اإلنرتنت ، باإلضافة 	

تأثري  ذات  إعالمية  وسيلة  باعتبارها  اإلنرتنت  مع  التعامل  إىل 

قوى، وليست جمرد وسيلة حلرية التعبري.

• عىل 	 الدولة  حققتها  التى  النجاح  قصص  من  مقتطفات  عرض 

االهتامات  ضد  دفاعي  بدور  القيام  جمرد  من  بدال   ،YouTube

التى توجه هلا.

• إلقاء الضوء بصورة منتظمة عىل اإلنجازات، واالستثامرات املادية 	

التى  اإلنرتنت  مواقع  عىل  وذلك  الدولة،  حققتها  التي  واملعنوية 

متتلكها، وإعداد مؤرشات عن اإلنجازات الفعلية مع الرتكيز عىل 

جهود الدولة يف مكافحة الفساد املؤسيس، ونرش األخبار املتعلقة 

بذلك.

• دور 	 من  والتقليل  والقضائية،  الترشيعية  املؤسسات  دور  تدعيم 

السلطة التنفيذية يف سن القوانني واللوائح.

• املسؤولني 	 عىل  وتطبيقه  للقانون،  السليم  بالتطبيق  الدولة  اهتامم 

بشفافية  الصلة  ذات  األخبار  ونرش  املواطنني،  عىل  تطبيقه  قبل 

تامة يف الصحف.

• التابعة 	 املواقع  عىل  واجلنسية  والسياسية،  الدينية،  الثقافة  نرش 

للدولة، وتقييم أثر ذلك عىل رشائح الشباب.

• النهوض بدور الدولة يف تدريب الشباب عىل االستخدام الفعال 	

فرص  توفري  أجل  من  االقتصادية  بفوائدها  والتوعية  لإلنرتنت، 

عمل أمامهم يف هذا املجال.

• الفرصة 	 ، وإعطاؤهم  للشباب يف جمال اإلعالم  توفري فرص عمل 

باملامرسات  وتنهض  وتطلعاهتم،  أحالمهم،  حتقق  برامج  لتقديم 

الدميقراطية.

• به، 	 حيتذى  منوذج  مبثابة  لتكون  املتميز  الشباب  عن  أمثلة  تقديم 

ملصداقية  كدليل  للشباب  املسؤولية  مواقع  يف  وظائف  وإسناد 

الدولة يف االهتامم هبم.

• واملؤسسات 	 لألماكن  وقياداهتم  للشباب  زيارات  تنظيم 

واملجتمعات العلمية، واحلضارية املرصية لغرس الشعور باالنتامء، 

واإلخالص للوطن.

• الرتويج ملرص وحضارهتا عىل كل موقع متلكه الدولة وترشف عليه، 	

أو تابع للمنظامت غري احلكومية، ومؤسسات القطاع اخلاص، من 

أجل تقوية االلتزام بأداء الواجبات وااللتزامات القومية.

• ومؤسساهتا 	 مبرافقها،  واالهتامم  صغرية،  مدن  إىل  القرى  حتويل 

اخلدمية للحيلولة دون اهلجرة للمدن أو للخارج.

• إن االهتامم احلايل باإلنرتنت من جانب رشحية كبرية من الشباب 	

حيتم عىل الدولة أن تنشئ هيئة أو جهاًزا مسؤوال عن دعم مواقع 

اإلنرتنت املرصية والنهوض هبا، ويكون اهلدف من هذا اجلهاز 

وإجراء  عنها،  املسؤولني  وتدريب  الشباب،  ملواقع  الدعم  تقديم 

عليها،  والرد  السياسية  خطاباهتا  وحتليل  املواقع،  هلذه  مسوح 

أيًضا  أهدافه  ومن  اإلنرتنت.  شبكة  عىل  الدولة  تواجد  وزيادة 

واملؤسسات  الوزارات  لقيام  الالزمة  والعنارص  املعايري  حتديد 

إطار 8-4 : الرئيس مبارك والشباب 

ما املطلوب للشباب ؟ 

• إفساح املجال أمامه.	

• إزالة العقبات من طريقه.	

• رفع الوصاية عنه يف التفكري واحلركة.	

• أعامقه 	 يف  الكامنة  والطاقة  قدراته،  من  التهوين  عدم 

للقيام بدور طليعي رائد وفعال.

ما املطلوب من الشباب ؟

• أال ينتظر دعوة من أحد لدخول ساحة العمل الوطين.	

• التقدم لتحمل املسؤولية.	

• تأهيل نفسه للنجاح.	

املصدر : من كلمة الرئيس مبارك أمام شباب اجلامعات باإلسكندرية ، 27 أغسطس 

.2002
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هذا  يكون  أن  ويقرتح  اإلنرتنت.  عىل  مواقع  بإنشاء  األخرى 

ميكن  حتى  للدولة  التابعة  القامئة  املؤسسات  مستقال عن  اجلهاز 

ضامن استقالليته.

واالتصاالت،  املعلومات  مكون  تشكيل  إعادة  أيًضا  اإلنرتنت حيتم  إن 

بطريقة  للدولة  التابعة  اإلنرتنت  شبكة  مواقع  عىل  السيايس  واملكون 

أعامهلا،  الدولة  تدير  كيف  وتبني  اخلاطئة،  املفاهيم  تصحيح  إىل  تؤدي 

ومواقفها السياسية من القضايا اهلامة من أجل مصلحة املواطنني.

إنجازات  من  حتقق  ما  تغطي  أن  الدولة  مؤسسات  مواقع  عىل  وجيب 

بوضع قامئة من املؤرشات التي توضح التطورات التي حتققت، واملهام 

التي تم إنجازها. وهذا سيحقق الشفافية ويواجه الدعاوة اخلبيثة.

ومن املمكن أن تساعد الدولة عىل إنشاء منظامت غري حكومية ختتص 

إساءة  دون  وحتول  أفضل،  نحو  عىل  اإلنرتنت  استخدام  بتشجيع 

غري  واملنظامت  الدولة  قيام  أن  كام  املجتمع.  جانب  من  استخدامه 

مواقع  وإنشاء  لتصميم،  تدريبية  دورات  بتنظيم  اخلاصة  أو  احلكومية، 

عىل اإلنرتنت باللغتني العربية واإلنجليزية ميكن أن يرفع من مستواها، 

الفاعلني  كافة  بأن  الشعور  ويعطي  ناحية،  من  مرص  بصورة  وينهض 

يساندون هذه األنشطة من ناحية أخرى.

وتلعب النامذج التى ُيقتدي هبا من الشباب دوًرا هاًما يف توجيه طاقات 

وجيب  ممكن.  أمر  النجاح  حتقيق  أن  وتبني  الشباب،  جمتمع  وأهداف 

الرأي  اجتاهات  حتديد  وميكن  اآللية.  هذه  استخدام  يف  االستمرار 

العام  من خالل إجراء دراسات مستقلة، وحتليل النشاط السيايس بني 

اجلامعات، خاصة بني الشباب القبطي، الذي يشعر بأنه مهمش، وذلك 

من أجل التعامل مع القضايا التى هتمه وإرشاده إىل احللول املناسبة. 

وتتطلب ظاهرة العزلة يف مواجهة اجلامعات اإلسالمية النشطة ـ كام تم 

التعبري عنها عىل شبكة اإلنرتنت ـ دراسة عاجلة وجادة.

ويعد زيادة وعي رجال الدين بأمهية التسامح، واتساع األفق ، وقيامهم 

هبذا الدور أيًضا، عن طريق اخلطب احلديثة، ومواقع اإلنرتنت، رشًطا 

أساسًيا لرتسيخ الوحدة الوطنية.

ماذا يحمل المستقبل ؟
زيادة  إىل  تسعى  األوىل،  املجال.  هذا  يف  فكرية  مدارس  ثالث  هناك 

أخرى،  وبعبارة  النتائج.  تسبق  أن  جيب  املقدمات  بأن  وتؤمن  الوعي، 

جيب أن يبدأ الشباب باملشاركة أواًل. وٌينظر إىل هذه املدرسة باعتبارها 

مدرسة تقليدية وحمافظة.

نحو  ودفعهم  الشباب،  فكر  إعادة صياغة  إىل  الثانية  املدرسة  وتسعى 

السياسية.  الربامجاتية  أو نحو  دينية،  أو  أيديولوجية،  اعتناق توجهات 

برامجايت رشيد، مثل  بداهة عىل حمتوى سيايس  ينطوى  أن  وهذا ميكن 

ـ من  أيًضا  أن يعىن  العوملة، وميكن  الرتكيز عىل االحتياجات يف عرص 

خالل القنوات الدينية ـ إعطاء الفرصة للقيام بأعامل هلا أثر بعيد املدى 

عىل املجتمع )مثل الدعوة، اإلصالح، العدالة ...( 

سبيل  فعىل  إصالحية.  مدرسة  اعتبارها  ميكن  فإنه  الثالثة  املدرسة  أما 

املثال، تدعو هذه املدرسة إىل إصالح التعليم املدريس، وحتسني مستوى 

عىل  واإلرشاف  املعلم  مبهارات  والنهوض  املدريس،  األداء  جودة 

املعلمني. ويبدو أن هذه النزعة القت صدى قوًيا لدى النخب اجلديدة 

املحافظة،  الفكرية  املدرسة  مازالت  هذا،  ومع  والرثوة.  السلطة  يف 

واألبوية هى السائدة، تليها املدرسة التى تعتنق األيديولوجية "الثورية".

السياسات  بصياغة  تتعلق  هامة  مسائل  هناك  مازالت  حال،  أي  عىل 

اخلاصة بالشباب. وتثري هذه املسائل األسئلة التالية :

• هل الدولة مسؤولة بصفة أساسية عن حتقيق التناغم، والتنسيق 	

بني برامج املؤسسات احلكومية واخلاصة يف جمال متكني الشباب ؟. 

• أم 	 للشباب،  الدولة  تقدمها  التى  اخلدمات  عن  نتحدث  هل 

عن سياسات للشباب ؟ من املهم أن تكون هناك سياسة قومية 

للشباب يتم وضعها يف إطار من التشاور، وأن تكون هلا أهداف 

واضحة، ومعلنة، ومستقرة، وطرق لتقييمها. وسواء تم تنفيذ هذه 

السياسة من خالل وزارة للشباب، أو جملس أعىل، أو مؤسسات 

الدولة، فإنه من الواضح أن هناك حاجة لوضع هذه السياسة.

• مما ال شك فيه أن التشغيل هو قضية حمورية يف السياسات املتعلقة 	

وأنشطة  العمل،  فرص  خلق  يف  التوسع  يتضمن  وهو  بالشباب، 

وحتقيق  للعمل،  التأهل  أجل  من  والتدريب  التأهيل  إعادة 

تكافؤ الفرص يف التوظيف ، واالهتامم بتنمية القدرات االبتكارية 

والروابط بني أصحاب املرشوعات الصغرية، واحلفاظ عىل البيئة، 

والوصول إىل املستبعدين من خالل متكينهم من توصيل صوهتم.

• جوهري 	 أثر  وبال  هامشًيا  عنرصا  األجيال  عنرص  يعترب  هل 

للتحدث  حاجة  هناك  ليست  أنه  لدرجة  األفراد،  سلوك  عىل 

يف  الثقة  إبداء  األفضل  من  أنه  يبدو  ؟.  الشباب  خصوصية  عن 

اختيارات الشباب، وتركهم حيددون أولوياهتم بأنفسهم، وإقناعهم 

أيًضا إعطاء  املامرسة والصرب. من الرضوري  تأيت مع  بأن اخلربة 

الفرصة للشباب ليخوضوا التجربة ويتعلموا من أخطائهم.

• السؤال الرئييس هو : "ماذا يريد الشباب ألنفسهم ؟" هذا يتطلب 	

أولوياهتم،  عىل  للتعرف  املبارشة  بالوسائل  الشباب  مع  التواصل 
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املعلومات  يف  قصور  هناك  مهاراهتم.  وتنمية  قدراهتم،  وتقييم 

تنمية  وخطة  رشحية،  كل  وأهداف  واقعهم،  لتحديد  الالزمة 

قدراهتم. وهنا ميكن أن تقوم إدارات البحوث يف الوزارات ذات 

وحدة  إنشاء  أيًضا  حيتاج  واألمر  للبيانات.  قواعد  بوضع  الصلة 

للبحوث االجتامعية واجلنائية.  القومي  املركز  الشباب يف  لبحوث 

التعرف عىل آراء الشباب  كام أن إجراء بحوث ميدانية، وحماولة 

مركز  جيرهيا  التى  مثل  العام،  الرأي  استطالعات  خالل  من 

املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء، هلا قيمة عظيمة. 
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ىف هذا الفصل نبحث وضع ودور الشباب ىف مرص ىف حتقيق اإلدارة الرشيدة، مع الرتكيز 

بصفة خاصة عىل دورهم ىف ضامن أداٍء أفضل للجهاز احلكومى، بحيث يكون أكرث كفاءة 

وفعالية وجتاوًبا مع املواطن. ومثة أسباب كثرية تتعلق بدواعى توسيع مشاركة الشباب ىف 

حتقيق اإلدارة الرشيدة، رمبا كان أمهها األسباب الثالثة التالية:

• حينام يشارك الشباب مبكًرا ىف عملية صنع السياسات، وصنع القرارات، فإن ذلك من 	

شأنه إعداد اجليل القادم من القيادات لتحمل مسئولية إدارة شئون الدولة.

• احتياجاهتا 	 عن  للتعبري  املجتمع  من  الكبرية  الرشحية  هلذه  الفرصة  تتيح  املشاركة 

اخلاصة وطموحاهتا، وضامن متثيل تلك الرشحية ىف املنظومة السياسية.

• وليس 	 املشاركة  طريق  عن  ـ  وإمكانياهتم  الشباب  طاقات  من  املجتمع  استفادة 

ثم  ومن  املشكالت،  معاجلة  كيفية  بشأن  جديًدا  منظوًرا  يضيف  حيث  االستبعاد- 

يتوصل إىل نتائج ذات جودة أفضل ىف األجل الطويل.

الفصل التاسع

دور الشباب فى تحقيق اإلدارة الرشيدة
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بني  قوية،  ورشاكات  وثيقة،  روابط  إقامة  تستلزم  الرشيدة  اإلدارة  إن 

املجتمعات:  من  جمتمع  أى  ىف  الثالثة  الرئيسية  الفاعلة  األطراف 

منظامت املجتمع املدىن، والقطاع اخلاص، واحلكومة. وىف كل طرف من 

الدور ميكن أن يأخذ  للشباب، وهذا  الثالثة هناك دور  هذه األطراف 

عدة أشكال، وعندما يصبح الشباب مندجمني ىف جمتمعاهتم، من خالل 

البيئة االجتامعية املحيطة، فضاًل  يفيدون  التطوعى مثاًل، فإهنم  العمل 

عام يستفيدونه عىل املستوى الشخىص واملهىن، إىل جانب بناء الثقة ىف 

قدراهتم واالطمئنان إليها، مبا يؤثر عىل عملية التنمية. والقطاع اخلاص 

وحتقيق  اإلبداعية،  املقاربات  وعرض  املهارات،  لشحذ  الفرص  يتيح 

االستقالل املاىل.

ولكن احلكومة هى املنوطة بالدور القيادى ىف هتيئة بيئة مواتية من أجل 

فإن  اخلصوص،  هذا  وىف  الشباب.  الندماج  اجتامعية  مكاسب  حتقيق 

منظور "اإلدارة املتجاوبة" يعترب مفيًدا كأداة إلصالح األداء احلكومى، 

وىف تصور دور إجياىب للشباب ىف عملية اإلصالح. ومن هذا املنظور، 

توجد ثالثة وسائط رئيسية لإلصالح:

• والعمليات 	 واإلجراءات  للقواعد  الداخىل  التحسني  األول، 

احلكومية، حيث يستطيع الشباب أداء دور أكرث أمهية من خالل 

وتنفيذ  الكفاءة،  إىل  املستند  البرشية  املوارد  إدارة  نظام  تنفيذ 

نظام األجر مقابل األداء، واالستثامر املكثف ىف تدريب القدرات 

البرشية املتاحة.

• من 	 ومتكينه  اخلاص،  القطاع  دور  توسيع  طريق  عن  أنه  الثاىن، 

وعن  للمواطنني،  واخلدمات  السلع  توفري  ىف  احلكومة  منافسة 

طريق إجبار احلكومة عىل التجاوب مع املنافسة، تتحسن جودة 

مهم من خالل  دور  أداء  للشباب  ميكن  السلع واخلدمات. وهنا 

العمل ىف القطاع اخلاص، وإدارة مؤسسات القطاع اخلاص التى 

تقوم بدور املنافس للحكومة، والعوامل املحركة لتحسني اجلودة.

• أن 	 ميكن  اإلعالم  ووسائل  املدىن  املجتمع  منظامت  أن  الثالث، 

موضع  تضعه  بأن  احلكومى،  القطاع  إصالح  أجل  من  تضغط 

املساءلة، وهنا ميكن للشباب بكل تأكيد أن يقدموا يد العون ىف 

عملية متابعة أداء احلكومة من خالل القنوات اإلعالمية التقليدية 

وغري التقليدية.

الوضع الراهن 
وعالقته بالقطاع الحكومى

الشباب ممثل حالًيا ىف اجلهاز احلكومى ىف مرص
من الناحية العملية، نجد أن الشباب ـ وهم الفئة التى تنحرص فيام بني 

سن 18 ـ 29 سنة حسب تعريف تقرير التنمية البرشية  ملرص2010 ـ 

ال وجود هلم ىف أى منصب قيادى من مناصب اإلدارة العليا ىف احلكومة 

املرصية، سواء كان منصب وكيل أول وزارة، أو وكيل وزارة أو مدير 

عام، وال ىف احلكومة املركزية أو املحلية، أو اهليئات اخلدمية أو اهليئات 

ىف  العاملني  توزيع  أن  ونجد   .)1-9 جدول  )أنظر  العامة  االقتصادية 

احلكومة ىف وظائف املستويات العليا، ال يوجد به أى شخص يقل سنه 

عن 35 سنة. ويندرج متوسط عمر العاملني ىف احلكومة مبرص، ضمن 

الرشحية العمرية ما بني 41-45 سنة.

والذين  سنة،   35-20 بني  فيام  الشباب  معظم  أن  بالذكر  اجلدير  من 

أجهزة  ىف  منهم   %77 يعمل  للحكومة،  اإلدارى  اجلهاز  ىف  يعملون 

اإلدارة املحلية و8% منهم ىف األجهزة االقتصادية، و7% منهم ىف اجلهاز 

اإلدارى )أنظر جدول 9-3 وشكل 2-9(.

بلغ العدد اإلمجاىل للشباب ىف القطاع احلكومى 567.468 فرًدا ىف أول 

يناير 2009. ويستحوذ قطاع التعليم عىل أكرب نصيب من الشباب ىف 

القطاع احلكومى، حيث يبلغ عددهم 303.325 موظفًا ميثلون %53.5 

ثاىن  عىل  الصحة  قطاع  ويستحوذ  العاملني.  الشباب  عدد  إمجاىل  من 

أكرب نصيب حيث يصل إىل 30.1% من إمجاىل عدد الشباب العاملني 

)أنظر جدول 4-9(.

وقد بلغ إمجاىل عدد الشباب ىف اهليئات االقتصادية 48.512 ىف األول 

من يناير 2009، ويستحوذ قطاع النقل واملواصالت والطريان املدىن 

عىل أكرب نصيب من الشباب ىف اهليئات االقتصادية، حيث يصل إىل 

64.2% من إمجاىل عدد الشباب العاملني. وىف نفس الوقت، فإن قطاع 

أكرب  ثاىن  عىل  يستحوذ  العاملة،  والقوى  والدينية  الصحية  اخلدمات 

الشباب  إمجاىل  من   %18.2 يبلغ  حيث  العاملني  الشباب  من  نصيب 

العاملني )أنظر جدول 9-5 وشكل 3-9(

طبًقا  احلكومى  القطاع  ىف  العاملني  الشباب  توزيع  إىل  نظرنا  ما  وإذا 

اخلاص  أو  العام  للكادر  طبًقا  العاملون  ذلك  ىف  مبا  املالية،  للدرجات 

البيانات توضح أن معظم الشباب ىف القطاع احلكومى يشغلون  –فإن 

الدرجة الثالثة، حيث يبلغ عددهم 361.415 عامال وميثلون %59.7 

أقل  العام  املدير  درجة  لشغل  العاملني.  للشباب  اإلمجاىل  العدد  من 

الشباب  إمجاىل  يبلغ  حيث  احلكومى،  القطاع  ىف  الشباب  من  رشحية 

الشاغلني لتلك الدرجة 2.187 عاماًل مبا ميثل 0.2% من إمجاىل الشباب 

العاملني )أنظر جدول 9-6، وشكل 4-9(.

وإذا ما أمعنا النظر ىف توزيع الشباب العاملني طبًقا للكوادر اخلاصة، 
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لوجدنا أن معظم الشباب يعملون كمساعدي تدريس )81.9%(، حيث 

يبلغ عددهم اإلمجاىل 8.369، يىل ذلك منصب معلم مساعد ىف الفئة 

الثانية، وميثلون 10.3% من إمجاىل عدد الشباب العاملني طبًقا لكوادر 

خاصة )أنظر جدول 9-7 وشكل 5-9(.

املاضية  السنوات  خالل  احلكومة  ىف  اجلديدة  التعيينات  أرقام  توضح 

)جدول 9-8( أن العدد األكرب ىف التعيينات قد حتقق عام 2002، حتى 

وصل اإلمجاىل إىل 120,839 موظفًا جديدًا )شكل 9-6(. ونقدم فيام 

يىل كافة التعيينات الوظيفية.

60-5565-5060-4555-4050-3545-40الدرجة احلكومية/الفئة العمرية 
تاريخ  امليالد 

غري معلوم
اإلمجاىل العام 

للدرجة
احلكومة املركزية

وكيل أول وزارة

وكيل وزارة

مدير عام

2

3

46

5

29

332

32

173

1203

132

688

1713

25

87

121

1

3

10

18

59

206

999

3477

51366140825332334874682إمجاىل فرعى )1(

احلكم املحىل 

وكيل أول وزارة

وكيل وزارة

3مدير عام

1

26

3

137

9

353

1

26

7

7

21

552

3271403622707566إمجاىل فرعى )2(

اهليئات اخلدمية 

وكيل أول وزارة

وكيل وزارة

مدير عام

1

1

28

6

3

112

8

57

360

42

147

569

10

7

84

1

2

7

4

26

74

220

1181

301214257581013371475إمجاىل فرعى )3(

اهليئات االقتصادية العامة

وكيل أول وزارة

وكيل وزارة

مدير عام

2

2

14

5

12

135

13

95

438

57

278

545

6

26

17

3

3

4

86

416

1153

18152546880490101655إمجاىل فرعى )4(

اإلمجاىل العام )أعداد كل الدرجات(=

إمجاىل فرعى ))4(+)3(+)2(+)1(
1026662519453341071418378

اإلمجاىل العام )العدد حسب الدرجة(

وكيل أول وزارة

وكيل وزارة

مدير عام

5

6

91

17

45

605

53

328

1038

231

1122

3180

41

121

248

0

2

5

20

32

96

367

1656

5263

النسبة املئوية للرتكيز إىل إمجاىل كل درجة 

وكيل أول وزارة

وكيل وزارة

مدير عام

1.36

1.63

1.73

4.63

2.72

11.50

14.44

19.81

19.72

62.94

67.75

60.42

11.17

7.31

4.71

0

0.12

0.09

5.45

1.93

1.82

1.227.9530.0754.114.890.081.68النسبة املئوية إىل إمجاىل الفئات العمرية

جدول 9-1 عدد العاملني من القيادات العليا ىف احلكومة املرصية والتوزيع العمرى حسب الدرجة الوظيفية ىف 2008/1/1

 Doha Abdel Hamid and Laila ElBaradei )2009(, »Reforming the Pay System for Government Employees in :املصدر: اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة مقتطف من

Egypt«, Working paper series 151, June 2009, ECES

البيانات األخرى مأخوذة من اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة، التى تظهر إن إمجايل نسبة الشباب يف اجلهاز احلكومي ىف الفئة العمرية ما بني 20-35 سنة، يبلغ 18.5%، 51.3% منها ذكور، 

و48.7% منها إناث )أنظر جدول 2-9(
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فرص  عىل  حيصل  ال  احلكومى  القطاع  ىف  الشباب  فإن  العموم،  وعىل 

يرتكز  معظمهم  إن  حيث  تنفيذها،  أو  اإلصالح  عملية  قيادة  ىف  كافية 

النفقات  من  الرغم  وعىل  الوظيفى.  السلم  من  الدنيا  املستويات  ىف 

يزال  ال  فإنه  بالشباب،  املتعلقة  واملبادرات  األنشطة  عىل  احلكومية 

هنالك الكثري الذى يتعني فعله، حيث إن العرض ال يفى بالطلب من 

جانب الشباب من أجل احلصول عىل خدمات أفضل.

أجل  من  للشباب  فرًصا  احلكومى  اجلهاز  يتيح  هل 
النهوض هبم وتدريبهم؟

• ميزانية 	 متوسط  أن  ذلك  للغاية،  متدنية  التدريب  ميزانية  إن 

 10 يبلغ  املرصية،  احلكومة  خدمة  ىف  للفرد  املتاحة  التدريب 

جنيهات تقريًبا ىف السنة .

• املصالح 	 من  كثري  ىف  أنه  واملشكلة  فعال،  غري  األداء  تقييم  أن 

درجة  عىل  تقريًبا  العاملني  مجيع  حيصل  احلكومية،  واإلدارات 

أداء  تقييم  ىف  للمبالغة  القيادات  تربير  ويرجع  التقييم،  ىف  ممتاز 

احلكومة  ىف  العاملني  أن  إىل  درجاهتم،  ىف  واملبالغة  مرءوسيهم 

أية  أن حُيرموا من  ثم ال جيب  حيصلون عىل رواتب ضعيفة، ومن 

فرصة لزيادة ما حيصلون عليه من رواتب وأجور.

• لسنة 1978، 	 للقانون 47  ترتكز عى األقدمية: طبًقا  الرتقية  أن 

األقدمية  عىل  الغالب  ىف  ترتكز  املدنية  الوظائف  ىف  الرتقية  فإن 

القيادية،  املناصب  باستثناء   ،)4 الفصل   ،1978/47 )القانون 

لرتقية  جمااًل  يفسح  الذى  القانون 1991/5،  عليها  يطبق  حيث 

أكرث العنارص تأهياًل، وأفضلها أداًء. ومع ذلك فإن الواقع يشهد 

عىل أنه حتى عند البت ىف ترقية القيادات ىف القطاع احلكومى، 

فإن معيار األقدمية هو الذى يسود.

إن االنتقال إىل نظام يرتكز عىل اجلدارة ىف التوظيف ميثل حتدًيا حيث، 

يواجه عدة عقبات، منها العوائق الثقافية التى نشاهدها ىف املامرسات 

الواسعة للمحسوبية واملحاباة، كام أن عدم وجود حكومة قوية، يسفر 

فئات  لتهدئة  وذلك  اجلدارة  قاعدة  متاًما  تناقض  تعيينات  عن  أيًضا 

املصالح أثناء الدورات اإلنتخابية، ومن أجل حتقيق مكاسب سياسية.

املجاالت املتاحة ىف القطاع احلكومى للشباب الكفء
مثة جماالت حمدودة ىف القطاع احلكومى للشباب الكفء املمثل أساًسا 

ىف املكاتب الفنية للوزارات، واألجهزة احلكومية، واهليئات، حيث يتم 

استخدام الشباب املؤهل عىل أساس تعاقدى، ويتم دفع رواتب ضخمة 

هلم بفضل دعم اجلهات املانحة الدولية. وهذه املكاتب الفنية التى متثل 

عن  عادة  مسئولة  للحكومة،  التقليدى  اإلدارى  للجهاز  موازًيا  نظاًما 

جدول 9-2: توزيع الشباب حسب الفئة العمرية وحسب النوع ىف احلكومة املرصية )بيانات من عينة مكونة من 557 وحدة من إمجاىل 

671 وحدة(

إمجاىل جمموعات من 31-35 سنة من 26-30 سنة من 20-25 سنة السن/ النوع
الشباب من 35-20 

سنة 

إمجاىل النسبة املئوية إمجاىل اعداد املوظفني 
للشباب

14.60%14,03383,475218,496316,0042,159,550ذكور
24.29%25,38996,953177,634299,9761,234,740إناث

18.15%39,422180,428396,130615,9803,394,290اإلمجاىل 
100%18.15%11.67%5.32%1.16%النسبة املئوية 

املصدر: اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة، اإلدارة املركزية للمعلومات، 2009.

وعىل الرغم من أن حواىل 18.5% من موظفى احلكومة ىف الفئة العمرية 20-35 إىل أن األغلبية منهم ىف السن األكرب هلذه الفئة العمرية. حيث إن قرابة 64.3% منهم ىف الرشحية العمرية 35-31 

سنة )انظر الشكل 1-9(

شكل 9-1: توزيع الشباب حسب الفئة العمرية وحسب النوع ىف 

اجلهاز اإلدارى املرصى

جدول 9-3: توزيع الشباب حسب الفئة العمرية 20-35 سنة ىف 

القطاع احلكومى مبرص ىف أول يناير 2009.

عدد الشبابالقطاع احلكومى

44,305اجلهاز اإلدارى 

472,655اإلدارة املحلية

50,508االجهزة اخلدمية 

48,512االجهزة اإلقتصادية 

615,980اإلمجاىل
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القيادات  أو  الوزراء،  ومساعدة  السياسات،  جمال  ىف  املشورة  تقديم 

الوظيفية العليا. ولقد تم إنشاء املكاتب الفنية ىف معظم الوزارات خالل 

العقدين املاضيني. وملا كان متويل تلك املكاتب يتم من جانب الوكاالت 

بقواعد  يتقيدون  وال  خمتلفة،  أجور  نظم  بتنفيذ  يقومون  فإهنم  املانحة، 

املرصى  اإلدارى  اجلهاز  ىف  الفنية  واملكاتب  املدنية.  الوظيفة  ولوائح 

تفتح جماالت لعدد صغري من الشباب، والسيام الذين يتمتعون مبهارات 

لغوية عالية، ومهارات التعامل مع أجهزة الكمبيوتر. ومل يتحدد الرقم 

الفعىل للشباب العاملني ىف املكاتب الفنية للوزارات مبرص، وعىل الرغم 

من أن متوسط الرقم املطلوب هو أن يتوفر لدى كل وزارة ما بني 20ـ 

األمر،  ويقتىض  املوازى.  النظام  هذا  خالل  من  وزارة  كل  موظفًا   30

وضع نظام أكرث شفافية ىف تدبري تعيني موظفى املكاتب الفنية، وتنفيذ 

ذلك النظام.

مبادرات إيجابية للشباب من أجل إدارة 
أفضل جودة

إن عدًدا من املبادرات اإلجيابية املختارة من جانب الشباب ىف مرص، 

البالد، عىل  تسعى إىل مزيد من املشاركة، وإىل إدارة أفضل جودة ىف 

مبادرات  اختيار  من  والغرض  القامئة.  والعوائق  العقبات  من  الرغم 

عنارص  بدور  القيام  باستطاعته  الشباب  أن  عىل  الربهنة  هو  خمتلفة 

التغيري، وأن التغيري ممكن من خالل خمتلف الوسائل واألساليب.

الشباب حتى سن 35 سنة ىف األول من يناير2009 

%األعدادالقطاع

30,7555.4القطاع العام للخدمات العامة

830.0قطاعات الدفاع، واألمن ،والعدالة

4,5820.8قطاع شئون السالمة العامة والنظام العام

24,3444.3قطاع الشئون االقتصادية

1,0740.2قطاع احلامية البيئية

4,2200.7قطاع اإلسكان واملرافق العامة

170,75730.1قطاع الصحة 

22,0353.9قطاع الشباب، والثقافة، والشئون الدينية

303,32553.5قطاع التعليم

6,2931.1قطاع احلامية االجتامعية

567,468100اإلمجاىل

جدول 9-4: عدد الشباب ىف القطاع احلكومى طبًقا مليزانيات 

اجلهاز اإلدارى، واإلدارة املحلية، وأجهزة اخلدمات.

جدول 9-6: عدد الشباب ىف القطاع احلكومى موزعني طبًقا 

للدرجات املالية مبا ىف ذلك الكادر العام، والنظم اخلاصة

حتى سن 35 سنة ىف األول من يناير2009 

جدول 9-5: عدد الشباب ىف القطاع احلكومى كام ورد ىف 

ميزانيات اهليئات االقتصادية

جدول 9-7: عدد الشباب ىف القطاع احلكومى موزعني طبًقا 

للدرجات املالية الكادر اخلاص 

حتى سن 35 سنة ىف األول من يناير2009 

املصدر :اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة ،اإلدارة املركزية للمعلومات،2009

املصدر :اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة ،اإلدارة املركزية للمعلومات،2009 

املصدر :اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة، اإلدارة املركزية للمعلومات،2009 

املصدر :اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة ،اإلدارة املركزية للمعلومات،2009 

حتى سن 35 سنة ىف األول من يناير2009 

%األعدادالقطاع

3100.6قطاع الزراعة والرى

9702.0قطاع الصناعة والبرتول والرثوة املعدينة 

1,0422.1قطاع الكهرباء والطاقة

31,14064.2قطاع النقل واملواصالت والطريان املدىن 

710.1قطاع التموين والتجارة الداخلية

770.2القطاع املاىل واالقتصادى 

1,0192.1قطاع اإلسكان والبناء واملجتمعات اجلديدة

8,82418.2قطاع اخلدمات الصحية والدينية والقوى العاملة

1,5763.2قطاع الثقافة واإلعالم

20.0قطاع السياحة 

3,4817.2قطاع التأمني والشئون االجتامعية

48,512100اإلمجاىل

%األعدادالدرجة 

9460.2مدير عام

2,1870.4الدرجة األوىل 

23,7953.9الدرجة الثانية 

361,41559.7الدرجة الثالثة 

154,04425.4الدرجة الرابعة 

35,6525.9الدرجة اخلامسة 

27,7254.6الدرجة السادسة

605,764100اإلمجاىل

%األعدادالدرجة 
50.0استشارى

20.0مساعد استاذ باحث
70.1استاذ مساعد

190.2باحث) مدرس(
20.0باحث أول /أستاذ باحث

2422.4مساعد باحث
170.2باحث/مدرس باحث

390.4مدرس
1,05310.3مدرس مساعد
2012.0باحث مساعد

630.6فىن ثالث /مبتدئ حتت االختبار
1971.9مساعد باحث /مساعد تدريس

8,36981.9مساعد تدريس
10,216100اإلمجاىل
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حركة السادس من أبريل
أنفسهم ىف موقعهم عىل شبكة  يعرّفون  أبريل  السادس من  إن شباب 

املرصيني،  الشباب  من  "جمموعة  بأهنم:  )االنرتنت(  الدولية  املعلومات 

تالقوا مًعا عىل حب مرص، والرغبة ىف اإلصالح... والغالبية الساحقة ال 

تنتمى إىل أية اجتاهات سياسية.... ونحن واثقون ىف قدرتنا عىل التغيري، 

ومقتنعون بحقنا فيه". وكانت حركة السادس من أبريل قد بدأت بجهود 

إحدى الشابات وزميل هلا ىف عام 2008، وقد أطلقت احلركة صفحة 

املرصية.  احلكومة  ضد  موحد  احتجاج  إىل  ودعت  بوك،  الفيس  عىل 

وقد انترشت "الدعوة" من خالل رسائل اهلواتف املحمولة، واملدونات. 

وىف مدينة املحلة تظاهر عامل الغزل والنسيج ىف 6 أبريل سنة 2008، 

وانضم إليهم مواطنون آخرون من خمتلف اخللفيات واالنتامءات، وقادوا 

مواجهة كربى مع قوات الرشطة. وقد توىف ثالثة أشخاص بعد إطالق 

الرصاص عليهم، وجرح أشخاص آخرون كثريون.

وىف نفس التاريخ ىف عام 2009، انترشت "الدعوة" عن طريق الفيس بوك، 

وخمتلف املدونات من أجل تنظيم يوم وطىن للغضب، وتقدر بعض املصادر أن 

75.000 من شباب مرص قد وّقعوا عىل موقع الفيس بوك، داعني إىل "يوم 

الغضب"، وتم تقديم عدة طلبات قانونية، منها أال يقل احلد األدىن لألجور 

عن 1200 جنيه ىف الشهر، وحتسني نظم املعاشات، وتقديم خدمات صحية 

وتعليمة أفضل، ووضع حد ألعامل القمع التى تقوم هبا الرشطة. ووضع حد 

لعمليات التزوير ىف االنتخابات، ووقف تصدير الغاز الرخيص إىل ارسائيل.

ومع ذلك، فإنه قبيل وقوع احلدث، ثم إلقاء القبض عىل فتاتني صغريتني 

ومها توزعان منشورات تنادى بالدعوة إىل احلدث، وىف اليوم املقرر لتلك 

التظاهرة، جرى انتشار للرشطة كثيف ىف مجيع شوارع القاهرة. ونتيجة 

لذلك، كانت أنشطة السادس من أبريل 2009 هادئة نسبيًا، مع وجود 

جتمعات متفرقة للمواطنني ىف عدد من النقابات واجلامعات احلكومية.

ومن الدروس املهمة املستفادة من حركة السادس من أبريل للشباب، 

أنظار  لفتت  أهنا  إال  احلركة،  بقمع  احلكومة  قيام  من  الرغم  عىل  أنه 

استغالل  كيفية  إىل  األنظار  ولفتت  والعاملية،  املحلية  اإلعالم  وسائل 

ىف  الشباب،  جانب  من  خصوًصا  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

املرىض"  "غري  باألداء  والتعريض  السياسية،  املعارضة  حركات  تنظيم 

للحكومات املستبدة.

الشكل 9-2: توزيع الشباب حسب الفئة العمرية )20-35 سنة( 

بني خمتلف أنواع األجهزة احلكومية ىف عام 2009)%(

شكل 9-4 التوزيع طبًقا للدرجات املالية )الكادر العام واخلاص(

)%(

جدول 9-8: عدد الشباب املعينني ىف القطاع احلكومى ىف 

السنوات العرش األخرية 

حتى سن 35 سنة ىف األول من يناير2009 

الشكل 9-3: توزيع الشباب ىف القطاعات احلكومية عىل اهليئات االقتصادية)%(

املصدر :اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة، اإلدارة املركزية للمعلومات،2009 املصدر :اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة ،اإلدارة املركزية للمعلومات،2009 

املصدر :اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة ،اإلدارة املركزية للمعلومات،2009 

املصدر :اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة، اإلدارة املركزية للمعلومات،2009

األعدادالدرجة 

112,019شباب ُعني ىف عام2004 

120,839شباب ُعني ىف عام2002 

6,750اخلرجيون املتميزون املعينون2001 /2002

4,976اخلرجيون املتميزون املعينون2000 

4,465اخلرجيون املتميزون املعينون1998 /1999

249,049اإلمجاىل 



133} {

مرص تقرير التنمية البرشية 2010

"حركة شايفينكم"
هى:  الدارجة،  العربية  باللغة  "شايفينكم"  لكلمة  احلرفية  الرتمجة 

"نستطيع أن نراكم". وهذا مثال آخر عىل احلركات السياسية القاعدية 

ىف مرص التى تستخدم االنرتنت بكثافة من أجل التنسيق والتنظيم بني 

ما  ورصد  االنتخابات  متابعة  هو  للحركة  الرئيىس  والغرض  أنشطتها. 

يدور فيها، عن طريق إرسال مندوبني إىل اللجان االنتخابية، وكبائن 

اإلدالء باألصوات، ومراقبة وتوثيق ما جيرى. وكانت احلركة نشطة أثناء 

حلركة  العام  النداء  وكان   .2005 عام  ىف  اجلمهورية  رئاسة  انتخابات 

تكون  أن  إىل  اجلامهري  دعوة  ىف  يتمثل  االنتخابات  أثناء  "شايفينكم" 

انتهاكات لالنتخابات، عىل مواقعها  أية  تبلغ عن  إجيابية وفعالة، وأن 

عىل االنرتنت مبارشة، أو عن طريق اهلواتف املحمولة.

موقع وائل عباس
هذه املدونة التى أنشأها شاب يدعى وائل عباسـ  هي موقع يسجل عليه 

عباس أفكاره االنتقادية وتعليقاته عىل األحداث املختلفة التى جترى ىف 

مرص، والسيام ما جيرى ىف أقسام الرشطة من عمليات تعذيب، كام يقوم 

باعتبار أن الصورة تغىن عن  الفيديو  أيًضا ببث الصور ولقطات  عباس 

ألف كلمة. يزعم عباس أن مدونته جتتذب قرابة 30.000 زائر كل يوم. 

ونتيجة للقطات التليفزيونية التى صور من خالهلا وحشية الرشطة، صدر 

حكم بالسجن عىل إثنني من ضباط الرشطة، وهى واقعة نادرة احلدوث.

ينرشه  ملا  كثريًا  اهتاممًا  مرص  ىف  احلكومة  توىل  ال  املبدأ،  حيث  ومن 

الشباب عىل مدوناهتم ىف مرص، عىل افرتاض أن تأثريها حمدود. ولكن 

ابتداء من عام 2006، عندما بدأت وسائل اإلعالم الدولية نرش تقارير 

عن املدونات املرصية، تغري املوقف، ومنذ ذلك احلني، أصبحت معظم 

من  املستمرة  "للقرصنة"  هدًفا   عباس(  وائل  مدونة  )ومنها  املدونات 

جانب السلطات احلكومية.

ولقد وصفت جملة اإلكونوميست التى تصدر ىف اململكة املتحدة، أنشطة 

املدونات ىف مرص بأهنا تطورت تطوًرا مثريًا خالل العامني املاضيني، من 

كوهنا: "رياضة صالونات ذاتية النزعة إىل عامل أصبح يشكل األجندة 

السياسية". وال يزال أصحاب املدونات يبثون األخبار مدعمة بالصور، 

احلكومة  تثري حساسية  التى  القضايا  من  بشأن عدد  الفيديو  ولقطات 

املرصية، مثل التعذيب ىف أقسام الرشطة، والتحرش باملرأة ىف الشارع، 

وتزوير االنتخابات.

مجعية علشانك يا بلدى
تعىن عبارة علشانك يابلدى "من أجلك يا بلدى" باللغة العربية الفصحى، 

ومتثل اجلمعية قصة نجاح ملا ميكن للشباب املرصى القيام به من تنظيم 

أثر  من  يشكلوه  أن  ميكن  وما  احلكومية،  غري  املنظامت  خالل  من  فعال 

متكني  إىل  اجلمعية  رسالة  وتنرصف  وتطورها.  البالد  تنمية  عىل  إجياىب 

شكل 9-5: عدد الشباب ىف القطاع احلكومى، موزعني طبًقا للدرجات املالية )كادر خاص(

شكل 9-6: عدد الشباب املعّينني ىف القطاع احلكومى ىف السنوات العرش األخرية

املصدر :اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة، اإلدارة املركزية للمعلومات،2009 

املصدر :اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة، اإلدارة املركزية للمعلومات،2009 



134} {

مرص تقرير التنمية البرشية 2010

ىف  واملهم  واجتامعًيا.  اقتصادًيا  املهمشات،  والنساء  املهمشني  الشباب 

األمر، أهنا منظمة مرصية غري حكومية تدار كلية مبعرفة شباب متحمسني 

يؤمنون برضورة اإلجيابية الفعالة والتميز ىف تنمية جمتمعهم وتطويره.

 

وكانت اجلمعية قد أنشئت ىف البداية كناد للطلبة ىف اجلامعة األمريكية 

بالقاهرة ىف عام 2002، وكان هلا برناجمان وحيدان فقط: يتعلق األول 

القروض متناهية الصغر، ولكن اجلمعية  بتقديم  مبحو األمية – والثاىن 

عامى  ففى  عمالئها،  من  وضاعفت  اآلن،  أنشطتها  نطاق  من  وسعت 

2003، 2004، ثم فتح فروع جديدة هلا ىف جامعة عني شمس، وجامعة 

القاهرة، واجلامعة األملانية، واجلامعة الفرنسية، وتم توسيع األنشطة ىف 

لتعليم  برامج أخرى: فصول  مجيع اجلامعات حتى أصبحت تضم ستة 

والتعبري  والفتيان،  لألطفال  البرشية  والتنمية  اإلنجليزية،  اللغة 

وتعليم  الصحية،  والتوعية  املهىن،  والتدريب  والفتيان،  لألطفال  الفىن 

اجلمعية  تسجيل  جرى   2005 عام  وبحلول  املراهقة.  سن  ىف  الفتيان 

كمنظمة رسمية غري حكومية لدى وزارة التضامن االجتامعى. والتزال 

اجلمعية متد عملياهتا حالًيا إىل جامعات أخرى من خالل نظام إبداعى 

للفرانشيز.

ومؤسس اجلمعية ورئيس جملس إدارهتا، واحد من أربعة شباب عرب، 

حصلوا عىل جائزة امللك عبد الله الثاىن إلبداعات الشباب وإنجازاهتم، 

وكان قد وقع االختيار عىل هؤالء األربعة من بني 500 متقدم. وشملت 

وجائزة  ماليزيا،  يف  االجتامعية  األعامل  ريادة  جائزة  األخرى:  اجلوائز 

ريادة األعامل االجتامعية يف لندن وجائزة اإلبداع االجتامعى التكافىل 

الواليات  ىف  الشباىب  للعمل  العاملية  الشبكة  وزمالة  العرىب،  العامل  ىف 

املتحدة.

فى  الشباب  مشاركة  تعزيز  توصيات: 
اإلدارة ذات الجودة

دور احلكومة
ذلك  ويتضمن  الكفاءة.  عىل  استنادًا  البرشية  املوارد  إدارة  تنفيذ  ـ 

التوجهات، واخلصائص الشخصية  التعرف عىل املهارات، والقدرات، 

التى متيز ذوى األداء الرفيع، عن ذوى األداء العادى، واستخدام ذلك 

ىف  مبا  املختلفة،  البرشية  املوارد  إدارة  مبهام  للقيام  كأساس  التصنيف 

ذلك: التوظيف، واالنتقاء، والتدريب، والتنمية واملكافآت. وعىل سبيل 

املنظامت  التوظيف يف  يعىن  الكفاءة،  التوظيف عىل أساس  فإن  املثال، 

العامة بناًء عىل درجة املفاضلة ىف التوافق بني الكفاءات املطلوبة من 

أجل أداء العمل بطريقة ناجحة، وتوفر الكفاءة ىف املتقدمني للوظيفة. 

والدرجات  التعليمية  الشهادات  عىل  الرتكيز  تعىن  الكفاءة  تعد  ومل 

العاملون،  هبا  يتمتع  التى  املهارات  هو  املهم  العامل  ولكن  العلمية، 

حيث إهنا متكنهم من إتقان أعامهلم.

2006/20052007/20062008/20072009/20082010/2009
43705154933811550413259651066979598األجور وتعويضات العمل

58809998285798986010645911167046رشاء السلع واخلدمات

1707015935194271771411666الفوائد

426743546344698400708500721007الدعم واملنح

2173197959435207333958434نفقات أخرى

14688002312600304550028989003430400رشاء أصول غري مالية )استثامرات(

68734008989506103008391072815012368151إمجاىل

جدول9-9: املبالغ املخصصة من جانب احلكومة لألنشطة املتعلقة بالشباب بناء عىل تقديرات وزارة املالية

املصدر: وزارة املالية، 2009.

الشكل 9-7: املبالغ املخصصة للشباب 2006/2005، 

و2010/2009

الشكل9-8 املبالغ املخصصة للشباب 2010/2009)%(
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لالختيار،  أساىس  كمعيار  السن  الستبعاد  سانحة  فرصة  األمر  وهذا 

ويتيح فرصة أكرب أمام الشباب املؤهل للتقدم ألية وظيفة حكومية قد 

العلمية كأساس  التحول من الدرجة  تناسبهم. ومن جانب آخر، فإن 

لىك  النهاية،  ىف  التعليمية  املؤسسات  عىل  الضغط  شأنه  من  للتوظيف 

توىل اهتامًما أكرب لتطور احتياجات الطالب، والنظر بعني االعتبار إىل 

متطلبات سوق العمل.

 

الكفاءة"  عىل  استنادا  البرشية  املوارد  "إدارة  استعارة  تم  ولقد 

بداية  منذ  احلكومية،  املؤسسات  ىف  وتنفيذها  اخلاص  القطاع  من 

التسعينيات، ومثة أمثلة كثرية عن التأثري اإلجياىب إلدارة املوارد البرشية 

اخلدمة  ىف  الشامل  التنظيمى  األداء  ىف  تتجىل  الكفاءة،  أساس  عىل 

متقدمة  إحدامها  دولتني  عىل  كمثالني  كوريا،  وىف  الربيطانية،  املدنية 

واألخرى نامية. وىف كوريا، من بداية عقد التسعينيات، قررت احلكومة 

طرق  إىل  التعليم.  أساس  عىل  االختيار  طرق  من  التحول  الكورية 

االختيار عىل أساس املهارات واألداء. ولتفعيل هذا النظام لن يتوقف 

االختيار فقط عىل الطرق القياسية لالختيار، ولكنه سوف يشتمل أيًضا 

عىل نظام جديد يعرف بـ")باملقابلة العمياء( blind interview. وىف 

 "Interviewers" تلك املقابلة العمياء، يقوم فريق من القامئني باملقابلة

م  يتألفون من موظفني حكوميني، وأكادمييني، بإجراء املقابلة، دون أن ُتَقَدّ

فرصة  ُترْتك هلم  وإمنا  املقابلة،  معهم  معلومات عن من جتري  أية  إليهم 

تقييم أدائهم وبناء عىل قدرهتم عىل مناقشة موضوع معني يتطلب درجة 

معينة من اإلبداع من أجل حسم ذلك املوضوع.

• ربط 	 يتم  املبدأ  هذا  ومبوجب  األداء،  حسب  األجر  مبدأ  تطبيق 

ىف  املوظف  بأداء  األساىس،  األجر  خالف  كمكافأة  معينة  نسبة 

العمل، والترتبط باألقدمية وعدد السنوات. وهذا يتيح للشباب 

األمل واحلافز من أجل حتسني أدائهم.

• التدريب املكثف وبناء القدرات: جيب ختصيص استثامرات أكرب 	

الشباب  منح  وجيب  احلكومية،  املؤسسات  ىف  الشباب  لتدريب 

أما  التدريب.  فرص  ختصيص  ىف  احلكومة  تبّت  عندما  األفضلية 

ىف كثري من احلاالت ىف الوقت الراهن، عندما تكون هناك فرص 

العليا  املستويات  من  للمديرين  ختصص  فإهنا  للتدريب،  قيمة 

الذين قد ال يستمرون ىف أعامهلم احلكومية إال لسنوات معدودة. 

قدراهتم  وبناء  الشباب  ىف  االستثامر  هو  منطقية  األكرث  والبديل 

ألهنم األكرث بقاًء، عىل األرجح، لفرتة طويلة من الزمن ىف اجلهاز 

اإلدارى للحكومة، وذلك بافرتاض اختاذ اإلجراءات االحرتازية 

للحد من إمكانية استنزاف العقول، بعد االستثامر ىف التدريب.

•  إعداد الصف الثاىن من املديرين الشباب: من اآلليات املمكنة 	

من  الثاىن  الصف  إعداد  القصري،  األجل  ىف  نتائج  لتحقيق 

القيادات ىف احلكومة، وأن يكون ذلك إجبارًيا عىل صعيد أجهزة 

احلكومة املركزية واملحلية، التى مبوجب تلك اآللية، ميكن التعرف 

عىل القيادات الشبابية والنهوض هبا، ووضع التقارير عن أدائها 

املحقق.

• الفساد: ميكن 	 استخدام احلكومة األلكرتونية من أجل مكافحة 

االستفادة كثريًا من التجربة اهلندية ىف جمال احلكومة األلكرتونية. 

وىف مجيع التطبيقات املختلفة للحكومة األلكرتونية ميكن للشباب 

ىف  وكفاءة  قدرة  أكرث  الشابة  األجيال  ألن  مهامً،  دوًرا  يلعبوا  أن 

التعامل مع التكنولوجيا اجلديدة.

• املسئولة 	 لليقظة،  املركزية  املفوضية  بدأت  األلكرتونية:  الفضيحة 

عىل  مواقعها  عىل  كثرية  أخبار  بث  ىف  الفساد،  مكافحة  عن 

االنرتنت عن املوظفني املتهمني بالفساد، أو الذين صدرت ضدهم 

تلك  إىل  أشارت  قد  "النيوزويك"  جملة  وكانت  بالفساد.  أحكام 

التجربة وأطلقت عليها اسم "الفضيحة األلكرتونية". وعىل الرغم 
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من أن هلذه الطريقة نقائصها حيث إهنا تذكر أسامء املوظفني حتى 

بالفساد، وقبل صدور احلكم هلم أو  عندما يكونون جمرد متهمني 

عليهم، إال أهنا أدت إىل زيادة الوعى العام حول رضورة مكافحة 

الفساد وحماربته.

• االلكرتونية 	 للمعلومات   "vijaywada وادا  "فيجاى  مركز 

)VOICE(: وهو مثال عىل استخدام آلية الكومبيوتر ىف مراكز 

املتعلقة  اخلدمات  لتقديم  البلديات،  مستوى  عىل  اخلدمات، 

خالل  ومن  والوفاة،  امليالد  وشهادات  البناء،  تراخيص  بإصدار 

تلك  وربط  السكان،  من  القريبة  املناطق  ىف  أكشاك  إقامة 

األكشاك باملكاتب األصلية ىف املجالس البلدية عن طريق شبكة 

اتصاالت واسعة، تم احلد من الفساد، وتقديم اخلدمات للمواطنني 

بطريقة أكرث مالءمة.

• وتطلعاته 	 احتياجاته  الشباب  السيكولوجى: جليل  العقد  تغيري   -

املختلفة، فهم يريدون حلوال ُمْثىل لقضايا العمل/احلياة، وخيارات 

أدائه،  ومكان  توقيت  حيث  من  باملرونة  تتسم  العمل  ألداء 

القرار، وفرصة  ويريدون مزيًدا من حرية الترصف وسلطة صنع 

ولىك  واألداء.  الكفاءة  عىل  بناء  املهىن  مسارهم  ىف  قدًما  للسري 

تستطيع احلكومة املرصية اجتذاب الشباب الكفء إىل العمل ىف 

القطاع احلكومى، فإنه يتعني عليها أن تأخذ بعني االعتبار التغيري 

ىف احتياجات األجيال اجلديدة وطموحاهتا. ولقد قامت احلكومة 

ذلك  ومن  وطموحاهتم،  الشباب  احتياجات  بعض  بتلبية  مؤخرًا 

مثاًل السامح هلم بالعمل بعض الوقت، وما ُأعلن عنه مؤخًرا من 

السامح لبعض العاملني بأداء العمل من منازهلم باستخدام وسائل 

االتصال احلديثة.

•  توظيف الكوادر: جيب أن يكون هناك مزيد من الشفافية بالنسبة 	

والشباب  الفنية.  املكاتب  ىف  العاملني،  وتوظيف  تعيني  لعملية 

الذين يتمتعون بالكفاءة املطلوبة، ميكن أن تتاح هلم فرصة التقدم 

للوظائف املتاحة.

دور الشباب:
• إطالق صفارة اإلنذار: جيب تشجيع الشباب عىل اإلبالغ عن أى 	

فساد جيرى ىف املؤسسات احلكومية، برشط أن تكفل هلم احلكومة 

محاية كافية.

• لتنظيم 	 واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  اإلنرتنت  استخدام 

وتكنولوجيا  االنرتنت  استخدام  برباعة  الشباب  يستطيع  العمل: 

القطاع  ىف  لألداء  متابعتهم  ولتنظيم  واالتصاالت،  املعلومات 

النشطاء  املدونون  يعرضها  التى  اإلجراءات  وبعض  احلكومى. 

ىف مرص، تعترب أمثلة عىل االستخدام اإلجياىب الفعال لالنرتنت، 

لوضع احلكومة موضع املساءلة.

• النهوض باملهارات: ينبغى عىل الشباب العمل من أجل النهوض 	

العمل،  سوق  متلطبات  لتلبية  مبهاراهتم  واالرتقاء  بكفاءاهتم 

أساس  عىل  البرشية  املوارد  إدارة  ىف  اجلديد  االجتاه  أن  وإدراك 

عملية  التعلم  ألن  للمهارات-  مستمًرا  حتديًثا  يتطلب  الكفاءة، 

مستمرة.

• العمل من خالل القطاع اخلاص: إن العمل ىف القطاع اخلاص 	

من شأنه إثارة املنافسة مع اخلدمات التى تقدمها احلكومة، مثل 

اخلدمات الصحية والتعليمية، كام أن من شأنه رفع مستوى جودة 

هذه اخلدمات.

• أهداف 	 تبىّن  للشباب  ميكن  التنموية:  األنشطة  ىف  االنخراط 

خالل  من  التطوعى،  العمل  ىف  أكرث  واالنخراط  أكرث،  تنموية 

املنظامت غري احلكومية التى تشرتك مع احلكومة من أجل حتقيق 

التنمية املستدامة. 
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يشري اصطالح ريادة األعامل عند الشباب إىل انخراط شباب مرص ىف السعى وراء فرص 

أنشطة األعامل ىف السوق، إما من خالل االشتغال باألعامل احلرة أو القيام مبرشوعات تقوم 

عىل  الشباب  قدرة  عن  وتعبري  انعكاس  هى  املعىن  هبذا  األعامل  وريادة  آخرين.  بتشغيل 

املخاطرة والبحث عن فرص خارج القنوات التقليدية، والتحىل بروح التفاؤل، واجلسارة عىل 

ولوج عامل واعد. وهبذا املعىن فإن روح املبادرة ال تنرصف فقط إىل دور القوانني واللوائح 

إمكانية  ىف  والثقة  باملخاطرة  الولع  بوجود  تتعلق  أهنا  ذلك،  من  األهم  ولكن  واإلجراءات، 

حتقيق النجاح بناًء عىل اجلدارة، واجلهد، والفطنة.

الفصل العارش

الشباب وريادة األعمال
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ومن  مرص،  ىف  األعامل  قطاع  لتعامالت  القانونية  البيئة  حتسنت  لقد 

خالل  مرص،  شهدت  حيث  ملحوًظا،  حتسًنا  األعامل،  ريادة  روح  ثم 

السنوات القليلة املاضية، حتسًنا ملحوًظا ىف املناخ القانوين واإلجرايئ 

اخلاص مبامرسة نشاط األعامل. وابتداًء من النصف الثاىن لعام 2004 

العام  املناخ  ُبذلت جهود مّتسقة لتحسني  )مع تعيني حكومة جديدة(، 

طرأ  ما  بعد  وخصوًصا  اجلبهات،  من  عدد  عىل  األعامل  نشاط  ملامرسة 

باسم  اختصاًرا  )واملعروفة  احلرة  واملناطق  لالستثامر  العامة  اهليئة  عىل 

جاىف GAFI( من إصالحات جديدة، وكانت تلك اإلصالحات املنفذة 

تستهدف خلق بيئة إجيابية مواتية لألعامل، تعالج املعوقات الكربى أمام 

االستثامر، وتبّسط اإلجراءات املطلوبة لتيسري عملية دخول األسواق.

شيوع روح ريادة األعمال 
بين الشباب فى مصر

وعىل الرغم من ذلك، فإن روح ريادة األعامل ليست شائعة عىل نطاق 

يف  والشباب  النشء  مسح  ألرقام  فطبًقا  مرص.  ىف  الشباب  بني  واسع 

 20-15 سن  بني  فيام  الشباب  من  فقط   %1 أن  نجد   ،SYPE مرص 

أنفسهم. وعىل  يعملون حلساب  أهنم  أو  أعامل،  أهنم أصحاب  إما  سنة 

أقل  الشابات  بني  املستقلة  باألنشطة  االشتغال  نسبة  أن  من  الرغم 

بدرجة ملحوظة منه بني الشبان )0.3% مقابل 1.9%( فإن الفرق يرجع 

كليًة إىل اختالف نسبة املشاركة بينهام ىف الوظائف، فمن بني الشباب 

العاملني، نجد نسبة مساوية من الشباب والشابات إما أصحاب أعامل 

نسبة  تتزايد  متوقع،  هو  وكام   ،)%3.6( أنفسهم  حلساب  يعملون  أو 

وبني  عموًما،  السكان  بني  السن  مع  باضطراد  املرشوعات  أصحاب 

املشتغلني أيًضا. وترتفع نسبة الشباب من أصحاب املرشوعات من أدىن 

املستويات عند سن 15 ـ 18 سنة إىل ما يزيد عىل 4% عندما يكونون 

ىف هناية العرشينيات من العمر أيًضا، وتصل أعىل نسبة لدى الشابات 

عند هناية العرشينات أيًضا، ولكنها مازالت أقل من 1% لكل الشابات 

ىف تلك السن عموًما ونحو 0.5% من كل املشتغلني.

إن شيوع ظاهرة العاملني املستقلني سواء بني السكان أو بني املشتغلني، 

هى أعىل ما تكون ىف األحياء احلرضية الفقرية. يليها املناطق الريفية ثم 

املناطق احلرضية غري الفقرية ومن الواضح أنه من السهولة مبكان قيام 

الشخص بإقامة نشاط خاص ىف املناطق العشوائية، أو ىف القرى، منه 

ىف املناطق احلرضية األكرث ختطيًطا وتنظيًما. ويالحظ أيضًا أن شيوع 

حيث  الوسطى،  الرثوة  رشائح  ىف  يكون  ما  أعىل  املستقلة،  األنشطة 

يس  مُخِ إىل  تنتمي  التي  لدى األرس  املستقلة  أن ظاهرة األنشطة  نجد 

شيوع  أن  نجد  حيث  للنوع،  تبعا  خيتلف  ذلك  أن  إال  األوسط،  الرثوة 

الوسطى  الرثوة  رشحية  عند  يكون  ما  أعىل  املستقلة  األنشطة  ظاهرة 

بني الذكور، بينام تكون أعىل ما ميكن ىف اخُلِميْس األدين من الرثوة بني 

اإلناث. واملشاركة ىف األنشطة املستقلة، يبدو أهنا تنخفض فعاًل بعض 

الشئ عند املستويات العليا من التعليم، وإن كانت ال توجد عالقة قوية 

بني األمرين.

االجتاهات نحو ريادة األعامل
تزويدهم  عن  رأهيم،  ىف  املسئول،  هو  عمن  الشباب  مجيع  ُسئل  وقد 

بفرص العمل. فأجاب أكرث من 80% منهم أن املسئولية تقع عىل عاتق 

احلكومة أو صانعى السياسات، بينام أجاب 9% فقط بأن املسئولية هى 

إال  تقع عىل "أرسهم".  املسئولية  بأن  "أنفسهم"، وذكر %3  مسئوليتهم 

بأجر،  أو  مبرتب  العمل  بني  اخليار  هلم  كان  لو  بأنه  ُسئلوا  عندما  أهنم 

املستقل،  العمل  بأهنم يفضلون  العمل بشكل مستقل أجاب %53  أو 

التعليم،  ومستوى  النوع،  حسب  النسبة  هذه  ىف  طفيفة  تفاوتات  مع 

واإلقامة ىف احلرض/ الريف، والفئة التى تندرج فيها األرسة من حيث 

أولئك  أجاب 66% من  تفضيالهتم،  أسباب  ُسئلوا عن  الرثاء. وعندما 

من  املزيد  الرغبة ىف  بأهنا  املستقل،  العمل  يفضلون  أهنم  ذكروا  الذين 

االستقالل، وأجاب 9% بأن السبب يرجع إىل عدم وجود فرص عمل 

أخرى. ومن بني أولئك الذين ذكروا أهنم يفضلون العمل بأجر أو مبرتب، 

برر 61% منهم اختيارهم، بالرغبة ىف مزيد من االستقرار، وذكر %26 

منهم بأن اختيارهم يرجع إىل عدم وجود مسئولية كبرية.

ولقد ُسئل مجيع الشباب حول ما إذا كانوا قد فكروا أصاًل، أو حاولوا، 

الشباب  مجيع  من   %15 أجاب  هبم،  اخلاصة  املرشوعات  بأحد  القيام 

باإلجياب، بينام أجاب 19% فقط من الذين أعربوا عن تفضيلهم للعمل 

بذلك،  القيام  أو حاولوا  بأهنم فكروا ىف مرشوع خاص هبم،  املستقل، 

أو  بأجر  العمل  يفضلون  أهنم  ذكروا  الذين  أولئك  من  بـ%10  مقارنة 

مبرتب. بل إنه من املثري للدهشة، أن 65%  فقط من بني أولئك الذين 

ميارسون بالفعل أنشطة مستقلة، قد ذكروا أهنم كانوا قد فكروا بالفعل 

أرجح  عىل  فإهنم  البقية،  أما  خاصة،  مبرشوعات  القيام  حاولوا  أو 

األحوال، قد حصلوا عىل مشاريعهم عن طريق توىل إدارة مرشوعات 

أو  فكروا  الذين   )%23( الشبان  نسبة  فإن  متوقع،  هو  وكام  األرسة. 

حاولوا القيام مبرشوعات خاصة كانت أكرث من نسبة الشابات )%8(، 

بالفعل ىف القيام  ولكن املدهش، أن النسبة بني الشبان الذين نجحوا 

الاليت  الشابات  نسبة  عن  طفيفة  زيادة  تزيد   )%7.8( مبرشوعات 

أن  نجد  الفعلية،  الناحية  باملرشوعات)7.1%(. ومن  القيام  نجحن ىف 

الشابات ـ من بني الشباب املشغلني ـ الاليت فكرن يف القيام مبرشوعات 

خاصة، كن ضعف الشبان، األمر الذى يوحى بعدم وجود عقبات تذكر 

أمام الشابات للقيام مبرشوعات مستقلة، بل إن تلك العقبات أقل من 
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العقبات التى يواجهنها للحصول عىل فرصة عمل نظري أجر أو مرتب. 

ويدعم هذا التفسري، أن نسبة الشابات ـ وهى أكرب من نسبة الشباب ـ 

الالىت قمن مبرشوعات خاصة، ذكرن أن دافعهّن األساىس لذلك، يرجع 

لإلناث  العثور عىل عمل مدفوع األجر )%41  إىل عدم قدرهتن عىل 

مقابل 35% للذكور(. 

 

إن النسبة التى فكرت ىف القيام مبرشوعات خاصة ترتفع ىف البداية مع 

أرتفاع رشحية الرثوةـ  شأهنا شأن شيوع األنشطة املستقلة التى تصل إىل 

ذروهتا عند اخُلميس الثالث من الرثوة ـ وتصل تلك النسبة إىل ذروهتا 

عند اخُلْميس الرابع من الرثوة، ثم تأخذ بعد ذلك ىف االنخفاض.  ومع 

هذا، فإن النمط النوعى هو أكرث متاثاًل اآلن مما كان عليه ىف االنتشار 

خططهم  ينفذون  الذين  نسبة  فإن  وباملثل،  املستقلة،  لألنشطة  الفعىل 

بالفعل ويقيمون مرشوعاهتم تصل إىل الذروة مع اخُلِمْيس الثالث من 

وهذا  اجلنسني.  بني  فوارق  وجود  عدم  مع  أخرى،  مرة  ولكن،  الرثوة، 

من  الحظناها  التى  املستقلة،  األنشطة  معدالت  ارتفاع  أن  عىل  يدل 

فرص  وجود  لعدم  نتيجة  هى  للغاية،  الفقريات  للشابات  بالنسبة  قبل 

للقيام  نتيجة السرتاتيجية مدروسة  أمامهن، أكرث مما هى  عمل أخرى 

بنشاط خاص. والغالب أن كثريًا من الشابات الفقريات الالىت نراهن 

ىف األنشطة املستقلة ينخرطن ببساطة ىف األنشطة اهلامشية التى تتعلق 

بأدوراهن التقليدية، مثل تربية الدواجن، وتربية احليوانات، وبيع ناتج 

تلك الرتبية.

 

إن متاىش رغبة الشباب ىف القيام مبرشوعات خاصة مع مستوى الرثاء 

عند  الرغبة  تدىن  هو  للدهشة حقًا،  املثري  ولكن  الدهشة،  يثري  أمر ال 

بقبول أكرب، ىف  املستوى األعىل لتوزيع الرثوة. والتفسري الذى حيظى 

أمامهم، عىل  تتوفر  الرثوة،  توزيع  قمة  الشباب ىف  أن  الشأن، هو  هذا 

األرجح، خيارات كثرية للعمل مبرتبات أو أجور جمزية، مما جيعل املخاطر 

جاذبية.  أقل  اخلاصة،  املبادرات  عليهام  تنطوى  اللذين  اليقني  وعدم 

إطار 10-1: الكيانات املنخرطة ىف عملية االستثامر ىف مرص:

           
 إن اإلطار احلاىل لالستثامر ىف مرص ـ الذى يعكس اجتاها لتيسري االستثامر ـ يضم عدة أطراف فاعلة، كل طرف منها له دوره املحدد ووظيفته. وال يقترص 
دور أى كيان عىل احتياجات استثامرية حمددة، باستثناء عدد حمدد من الكيانات التى تركز عىل أحجام معينة من االستثامرات، مثل "الصندوق االجتامعى 

للتنمية"، و"وحدة املرشوعات الصغرية واملتوسطة" بوزارة التجارة والصناعة.

والالعب الرئيىس ىف تلك املنظومة هو: اهليئة العامة لالستثامر واملناطق احلرة GAFI. وباعتبارها اهليئة الوحيدة املسئولة عن االستثامر، فقد وسعت دورها 
ىف اجتاه الرتويج لالستثامر وتيسريه، باإلضافة إىل ما تضطلع به من أدوار تقليدية ىف جمال التنظيم واإلرشاف. وقد أكد الدور اجلديد عىل موضوعني رئيسيني:

• األول، برنامج تبسيط اإلجراءات، الذى أسفر عن اختصار الوقت واجلهد والتكلفة، للقيام باملرشوعات من خالل نظام "النافذة الواحدة".	
• الثاىن، مفهوم تيسري االستثامر، حيث أصبحت اهليئة GAFI هى املنسق بني املستثمر واهليئات احلكومية املعنية األخرى. ويتكامل مع دور هيئة 	

االستثامر، الدور الذى تقوم به هيئة التنمية الصناعية. )IDA( الذى ينرصف إىل مسئوليتها عن اسرتاتيجية الصناعة ىف مرص، وقد انطلقت ىف 
جمال الرتويج للمناطق الصناعية. وباعتبارها املالكة الوحيدة لألراىض الصناعية اجلديدة، فقد قامت هيئة التنمية الصناعية بوضع خريطة قومية 
للصناعة تعكس سياستها الصناعية، وتضع القواعد لعملية ختصيص األراىض، وتعترب هذه اهليئة مسئولة عن التنسيق مع اجلهات املعنية لضامن 
 ،IDA GAFI وهيئة التنمية الصناعية  عرض األراىض الصناعية عىل املستثمرين مزودًة بالبنية األساسية املالمئة. وبينام تتعامل هيئة االستثامر 
يتعامل أساًسا مع املرشوعات الصغرية واملتوسطة   SFD للتنمية  الصندوق االجتامعى  النظر عن حجم مرشوعاهتم، فإن  مع املستثمرين بغض 

.)SMEs(

ويضطلع مركز حتديث الصناعة )IMC( بدور خمتلف، حيث يقوم بتقديم املساعدات الفنية املطلوبة لتطوير وحتديث الصناعات القامئة متشًيا مع السياسات 
احلكومية القومية للتصنيع. ويقدم املركز الدعم املاىل مصحوًبا باملساعدات الفنية للحفاظ عىل املستوى املطلوب لألداء بشكل يسمح للرشكات باملنافسة 
ىف املحيط العاملى. وحيظى تدريب املوارد البرشية بدعم املركز )IMC(، حيث تعمل الصناعات اجلديدة أو القامئة، عىل إجراء هذا التدريب بغرض توفري 
قوة عمل مالمئة واحلفاظ عليها، بحيث تكون قوة العمل هذه مهيأة وقادرة عىل التقدم بالصناعة إىل األمام. ومن الكيانات التي ميكن أن تكون جزًءا من 
منظومة االستثامر هذه: مكاتب االستثامر ىف املحافظات ىف مجيع أنحاء مرص، التى ميكن أن تكون مبثابة نافذة الستثامرات املرشوعات متناهية الصغر، 
والصغرية، واملتوسطة، ىف مناطق ال تغطيها اهليئتان املذكورتان أعاله. وىف واقع األمر، فإن دور تلك املكاتب حمدود للغاية مع كل ذلك، بل إهنا ىف حاجة 

إىل مراجعة اسرتاتيجية جادة.

املصدر: زياد هباء الدين، ورقة خلفية، تقرير التنمية البرشية ملرص، 2010.   
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يصبحون  والذين  الرثوة،  توزيع  قمة  عىل  املوجودين  أولئك  أن  ونجد 

أصحاب مرشوعات بالفعل، إمنا يتحقق هلم ذلك عىل األرجح، عندما 

جديدة  مبرشوعات  البدء  من  بداًل  العائلة،  مرشوعات  بإدارة  يقومون 

خاصة هبم.

 

الذين  هم  اخلاصة،  مرشوعاهتم  بدأوا  الذين  الشباب  من  جًدا  وقليل 

حصلوا عىل متويل من املؤسسات املالية الرسمية، أو اجلهات التى تقدم 

القروض متناهية الصغر. وقد ذكر 6% من هؤالء الشباب أهنم مل حيتاجوا 

إىل أى متويل. ومن بني أولئك الذين احتاجوا إىل متويل، استخدم أقل 

من النصف بقليل مدخراهتم اخلاصة، واستخدم ربعهم مدخراٍت ألفراد 

األرسة، وأكرث قلياًل من اخُلمس حصلوا عىل قروض من األرس أو من 

يتلقوا أى متويل من أى مؤسسة  األصدقاء. وذكر أقل من 4% أهنم مل 

رسمية مثل الوكاالت احلكومية، أو الصندوق االجتامعى للتنمية، أو أى 

منظمة أخرى غري حكومية.

 

الواقع، ال  للتمويل، عىل أرض  الرسمية  للمصادر  النسبى  الغياب  إن 

يرجع إىل ضعف الطلب من جانب الشباب أصحاب املرشوعات. وكان 

غياب التمويل هو إحدى العقبات التى واجهت الشباب من أصحاب 

املرشوعات عند إدارة مرشوعاهتم، حيث وضعها حواىل ثلث أصحاب 

واللتان  والثالثة،  الثانية  العقبتان  أما  القامئة،  رأس  عىل  املرشوعات 

ورد ذكرمها كثريًا، فتنرصفان إىل غياب خدمات التسويق، واملعلومات 

املبعوثني  إىل  ُطلب  قد  أنه  مالحظة  وجتدر  التجارية.  باألعامل  املتعلقة 

اختيار أهم عقبتني من بني إحدى عرشة عقبة وردت ىف قامئة واحدة، 

منها: عدم وجود تدريب عىل األعامل أو املهارات، والنصح واملشورة، 

واخلدمات القانونية، والوصول إىل التكنولوجيا، ودعم تنمية املنتجات.

 

فإن  للتمويل،  الرسمية  املصادر  إىل  الوصول  حمدودية  جانب  وإىل 

الشباب أصحاب املرشوعات نادًرا ما حيصلون عىل أى نوع من الدعم، 

من أية مؤسسات رسمية لتنمية أعامهلم. وقد أفاد 20% فقط من أصحاب 

املرشوعات من الشباب، أهنم تلقوا مساعدات أو حصلوا عىل معلومات 

تتطلبها  التى  الفنية  املهارات  وتنمية  املرشوعات  إدارة  جماالت  ىف 

مرشوعاهتم. ومن بني هؤالء الشباب، حصل ثلثاهم عىل مساعدات من 

املنظامت غري احلكومية، وأقل من اخُلمس من وكاالت حكومية. ومن ثم، 

فإنه عىل الرغم من أمهية اجلهود التى ُبذلت ىف السنوات األخرية لتدعيم 

املرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر بقروض، ودعم لتنمية أعامهلم، فإن 

هذا التحليل يشري إىل استفادة عدد حمدود فقط من الشباب أصحاب 

أصحاب  الشباب  من   %3 بني  ومن  الربامج.  تلك  من  املرشوعات 

القيام مبرشوعات خاصة  اخلربات السابقة ىف العمل، الذين استطاعوا 

هبم، تلقى 4% فقط منهم متوياًل من مؤسسات رسمية، وأقل من اخلمس 

تلقوا مساعدات من نوع آخر تتعلق بدعم تنمية أعامهلم.

إن ترتيب مرص ـ كام هى عليه اآلن- من حيث مناخ األعامل، قد حتسن 

"تقرير  لـ  وفًقا  مرص  ترتيب  حيث  ومن  الدوىل.  الصعيد  عىل  كثريًا 

ممارسة نشاط األعامل لعام 2010" للبنك الدوىل، تشغل مرص املرتبة 

106 من بني 183 دولة، بعد أن كان ترتيبها 165 وفًقا لتقرير 2007. 

جمال  ىف  ملحوظ  حتسن  حدث  فقد   1-10 اجلدول  من  لنا  يتبني  وكام 

عرب  والتجارة  املستثمر،  ومحاية  امللكية،  وتسجيل  املرشوعات،  بدء 

لتقرير  وفًقا  باإلصالح،  القامئة  الدول  قمة  عىل  مرص  وكانت  احلدود، 

2008، ونجحت ىف احلفاظ عىل موقعها من بني أكرب عرش دول حققت 

إصالحات، كام جاء ىف التقريرين التاليني.

المعوقات والعقبات األساسية
عىل الرغم من التحسن يف مناخ األعامل، إال أنه مازال هناك عدد من 

التى تكتنف مناخ االستثامر بصفة عامة، ويصدق  املعوقات األساسية 

يفضلها  ما  غالًبا  التى  الصغرية  املرشوعات  عىل  خاصة  بصفة  ذلك 

الشباب أكرث من غريها.

 

ومفهوم رعاية جهود ريادة األعامل عند الشباب، مل يتأصل بعد بشكل 

ضآلة  موضوع  نوقش  قد  وكان  احلكومية،  االسرتاتيجيات  ىف  جيد 

ريادة  ملتابعة  العاملى  "املسح  ىف  األعامل،  بيئة  ىف  الشباب  مشاركة 

املجموعات  أن  لوحظ  حيث   ،  GEM جيم  باسم  واملعروف  األعامل" 

األكرب سًنا )45-54 سنة( كانت مشاركتهم أعىل كأصحاب مرشوعات 

ذوى أقدام راسخة ىف هذا املجال، وإن جمموعات الشباب األصغر سنًا 

كرواد  املرشوعات،  األوىل إلنشاء  املراحل  ىف  عالية  مشاركتهم  كانت 

جدول 10-1: ترتيب مرص فيام يتعلق بتيسري ممارسة نشاط 

األعامل كام جاء يف التقرير

املصدر: البنك الدوىل: تقرير ممارسة نشاط األعامل )إصدارات خمتلفة(

املؤرش
الرتتيب

2007200820092010
165126114106الرتتيب العام

126554124بدء املرشوعات1
169163165156التعامل مع تراخيص البناء2
114108107120استخدام العاملة3
1411018587تسجيل امللكية 4
1591158471احلصول عىل االئتامن5
118837073محاية املستثمرين6
144150144140دفع الرضائب7
83262429التجارة عرب احلدود8
157145151148تنفيذ العقود9

120125128132تصفية األعامل10
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األوىل  املراحل  ىف  لالشرتاك  املرتفع  املعدل  ومازال  ناشئني.  أعامل 

تعتمد  التي  لالقتصادات  املتوسط  أقل من  اخلاصة  املبادرات  ألنشطة 

عىل عوامل اإلنتاج، حيث نجد أن املتوسط أعىل قلياًل من 15% للفئة 

العمرية 25-34 سنة، 11.6% للفئة العمرية 35 ـ 44 سنة.

كثريًا  أفضل  مرص  أن  توضح  العامة  الصورة  فإن  حال،  أي  وعىل 

األعامل"  ريادة  ملتابعة  العاملى  "املسح  ىف  الدول  غالبية  من  آدائها  ىف 

GEM. ومن حيث الرتتيب العام، حتتل مرص املرتبة احلادية عرشة من 

-18( العمل  سن  يف  السكان  من   %20.2 أن  نجد  إذ  دولة،   43 بني 

64( يشرتكون ىف أنشطة املرشوعات، وأن 13.1% من هذا الرقم عبارة 

عن أصحاب مرشوعات ىف املرحلة األوىل )7.9%، و5.5% ىف أنشطة 

ناشئة، ثم أصحاب مرشوعات جدد، عىل التواىل(، أما النسبة الباقية 

مرشوعاهتم  عمر  يزيد  راسخون،  مرشوعات  أصحاب  فهم   %8 وهى 

عن 42 شهًرا. وبالنسبة جلميع الدول ىف "املسح العاملى ملتابعة ريادة 

متثل  كانت  سنة   34-25 العمرية  الفئة  أن  لوحظ   ،GEM  " األعامل 

أعىل نسبة ىف أنشطة املرشوعات ىف مراحلها املبكرة )بغض النظر عن 

نوع االقتصاد(، وكانت الفئة التالية األعىل من حيث معدل املشاركة، 

ىف  مألوًفا  ليس  أمر  وهذا  سنة،   24-18 العمرية  الفئة  هى  مرص،  ىف 

مجيع البلدان األخرى. وعىل هذا فإن جيل الشباب ىف مرص، يعطيها 

وعالوة  اخلاصة.  املرشوعات  ىف  األعامل  ريادة  حيث  من  قوية  ميزة 

مراحلها األوىل، ىف  فإن 62% من أصحاب املرشوعات ىف  ذلك،  عىل 

مرص، ترتاوح أعامرهم ما بني 18-35 سنة، بينام نجد أن 53% فقط من 

البالغني يندرجون ضمن تلك الفئة. و أخريًا، فإن كون %81  السكان 

بأنشطة مرشوعات  البدء  دوافعهم وراء  بأن  افادوا  قد  من املرصيني، 

خاصة، كانت تتعلق بـ"الفرصة" أكرث منها بـ"الرضورة"، ما جيعل مرص 

عىل  يعتمد  اقتصاد  ذات  دولة  جمرد  وليس  متقدمة،  بدولة  أشبه  تبدو 

عوامل اإلنتاج.

وقد استقىص عدد من املسوح، االختناقات الرئيسية املوجودة ىف بيئة 

االستثامر، وبدأ يظهر نوع من التوافق ىف اآلراء بصورة تدرجيية، عىل 

الرغم من اختالفات وزهنا، واختالفات املجاالت التى أكدت عليها. 

وطبًقا لنتائج املسح الذى أجراه البنك الدوىل عام 2006، بغية تقييم 

مناخ االستثامر ىف مرص، كانت العقبات الرئيسية تتمثل ىف: عدم استقرار 

املرشوعة،  غري  واملنافسة  العشوائية،  واملامرسات  الكىل،  االقتصاد 

ومعدالت  التنظيمية،  للسياسات  بالنسبة  اليقني  وعدم  والفساد، 

الرضيبة، وتكلفة التمويل، وإدارة الرضائب، وعدم توفر العاملة املاهرة 

األراىض،  عىل  احلصول  أما  العمل.  وقوانني  جيًدا،  تعليًما  واملتعلمة 

والرتاخيص، والتصاريح، والنقل، واملياه، والكهرباء، واالتصاالت فقد 

جاءت ىف ذيل قامئة األولويات بالنسبة للرشكات موضوع البحث. ومع 

ذلك فإن هذا خيتلف مع وجهة نظر املستثمرين، كام ورد ىف تقرير صدر 

 ،GAFI مؤخًرا عن جملس أمناء اهليئة العامة لالستثامر واملناطق احلرة

حتت عنوان: "نحو توزيع عادل لعوائد االستثامر"، وقد خلص التقرير 

إىل القامئة التالية من املعوقات: غياب الدعم احلكومى، وارتفاع أسعار 

الفائدة، وعدم استقرار أسعار مستلزمات اإلنتاج، والتمويل، والفساد، 

وعدم توفر العاملة املاهرة. وقد جاء ىف ذيل األولويات: ندرة مستلزمات 

اإلنتاج، والتخطيط الفاشل، وارتفاع أجور العاملة، والقصور ىف قنوات 

التوزيع، والقصور ىف الطلب.

يعكس  عادى  أمر  املستثمرين  إجابات  ىف  االختالف  بعض  وجود  إن 

اختالف املناهج التي شملها املسح، ويعكس كذلك النهج العام. أما 
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إطار 10-2: كندا وطريق الفرصة الثانية: منوذج للمحاكاة

إن برنامج الفرصة الثانية لـ: "مركز تعليم تنمية ريادة األعامل " )CEED( يساعد الشباب اخلارجني عىل القانون عىل أن يصبحوا مواطنني منتجني، عن 
طريق االستفادة من نشاط ريادة األعامل كأداة للتعلم. وىف غضون السنوات العرش من بدء الربنامج، استفاد أكرث من 100 شاب من تطوير املهارات 
والقدرات الالزمة لىك يصبحوا شباًبا منتًجا، وأعضاء مشاركني ونافعني ىف املجتمع. وهذا الربنامج فريد من نوعه من حيث إدراكه أن الشباب اخلارجني 
عىل القانون، غالًبا ما يتمتعون بقدرات عىل القيام باملرشوعات، ولكن يساء توجيهها. وتكمن مواطن قوة الربنامج ىف إدماج عملية اإلرشاد والتوجيه كجزء 
من اسرتاتيجية الربنامج للتنمية، واألخذ بأسباب الكفاءة االجتامعية ومهارات احلياة، والتأكيد عىل قيمة التعلم من خالل التجربة. ويعمل القامئون عىل 
"برنامج الفرصة الثانية" مع املشاركني، عىل أساس فردى، لتوجيههم وإرشادهم من خالل عملية النمو الشخىص واملهىن، التى أسفرت عن برنامج يشهد 

انخفاض املعدالت السنوية لالرتداد إىل اجلرمية بني املشاركني السابقني.

العامل احلاسم يف نجاح الربنامج:
تنمية  جمال  ىف  املهارات  بناء  عىل  والعمل  الشخصية،  األهداف  وحتديد  املجتمع،  للمرشوعات  تنمية  ىف  املشاركني  انخراط  عىل  الربنامج  نجاح  يعتمد 
األنشطة بحيث تساهم مسامهة إجيابية ىف شئون املجتمع وتشهد عودهتم إليه. ويتم تشجيع كل شاب عىل استخدام مهاراته ومواهبه ابتغاء حتسني أسلوب 
احلياة يف حتقيق الذات. إن االلتحاق هبذا الربنامج يتيح للشباب "فرصة ثانية" مثينة لتحويل جمرى حياهتم، والعمل عىل حتقيق أهدافهم، وجيرى تنفيذ 
مجيع األنشطة املنوه عنها أعاله، باستخدام منوذج ختطيط األعامل. وىف النهاية، فإن برنامج "الفرصة الثانية" يعلم املشاركني "أعامل احلياة" – ويعلمهم كيف 
يديرون حياهتم كام يديرون مرشوعات ناجحة. وعندما ينتهى خرجيو الربنامج منه، يكونون قد تزودوا مبهارات قيادية عالية، فضاًل عن مهارات احلياة 
التى ال غىن عنها لتنميتهم الشخصية، وغرس عقلية ريادة األعامل فيهم، وهى مسألة حيوية لىك يكونوا أعضاء ناجحني منخرطني ىف شئون املجتمع، بل 
بناء  الثانوية، وجيدون فرص العمل، ويبدأون ىف  وأصحاب مرشوعات صغرية ىف بعض احلاالت. ويلتحق كثري من اخلرجيني الناجحني، بربامج ما بعد 

وتطوير جمموعة املهارات الواسعة التى اكتسبوها إلضافتها إىل رصيدهم من املهارات.

تقييم الربنامج: 
ىف صيف عام 2009، كلف "مركز تعليم وتنمية ريادة األعامل" CEED الدكتور/ ستيفن شنايدر مبراجعة الربنامج، وهو أستاذ علم االجتامع واإلجرام 
بجامعة سانت مريى ىف هاليفاكس، مبقاطعة نوفاسكوشيا ىف كندا. وقد أبرزت تلك املراجعة مواطن القوة والنجاح ىف الربنامج، وخرجت بعده توصيات 
بشأن تلبية احتياجات املشاركني ىف الربنامج بصورة أفضل. وجاء توقيت تلك املراجعة ىف حينه متاًما بالنظر إىل التوسعات األخرية ىف الربنامج وامتداده إىل 

مراكز إضافية ىف املقاطعات )كان الربنامج ميارس نشاطه ىف السابق من مكاتبه ىف هاليفاكس، نوفا سكوشيا(.

وقد تعرّف التقرير عىل بعض مواطن القوة ومنها: قيمة إدراج عنرص اإلرشاد والتوجيه كجزء من اسرتاتيجية تنمية الربنامج، ودور املركز ىف إقامة شبكات 
لدعم املشاركني، والطبيعة الفردية املستقلة للمشاركني )التعرف الذاىت عىل األهداف، جمموعة املهارات، واخلربات الشخصية املكتسبة مع سري العمل ىف 
الربنامج(، وفعالية العمل عىل تنمية الكفاءة االجتامعية، وتنمية مهارات الشباب املعرضني للخطر، والطبيعة املتنوعة الشاملة والتجريبية للربنامج ، وبيئة 

التعلم.

ونتيجة للتقرير، سوف يقوم املركز بإدراج بعض التغيريات عىل الربنامج، ومنها:
• إدراج البحوث بصفة مستمرة لىك يكون حمتوى الربنامج مواكًبا للتطور.	
• تقييم املشاركني بشكل أكرث عمًقا قبل بدء الربنامج.	
• استثامر نجاح النهج الفردى الذى يتبعه الربنامج.	
• العمل عىل زيادة دعم املشاركني عند استكامل الربنامج بنجاح.	
• إقامة جتمع رسمى للموجهني واملرشدين، بحيث يتسىن للمشاركني التوصل إىل موجهيهم بسهولة.	
• إضفاء الطابع الرسمى عىل نظام تقييم الربنامج.	

http://www.ceed.ca :وملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل موقع املركز عىل شبكة املعلومات الدولية

Annette St. Onge, CEED : املصدر
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منهج البنك الدوىل فيميل إىل توجيه بحوثه نحو املسائل القابلة للتقدير 

ويؤكد  األخرى-  الدول  مع  أساًسا  املقارنة  بغرض  ـ  والقياس  الكّمى 

معامالت رسمية،  إجراء  لذلك عىل عدد من اإلجراءات، وتكلفة  تبًعا 

والوقت الذى تستغرقه. ولكن ذلك، ىف الغالب، خيطئ اهلدف، أال وهو 

خاصة،  بصفة  الصغرية  املرشوعات  تعرتض  التى  احلقيقية  العقبات 

وقبول  االستثامر  إىل  اخلاصة  املبادرات  أصحاب  يتجه  ملاذا  والسؤال: 

املخاطرة؟ وملاذا ينتهى هبم احلال إىل النجاح أو الفشل؟. ولىك تكتمل 

إجراء  من  بد  أكرث، وال  بالكيف  هتتم  بحوث  إجراء  من  بد  الصورة ال 

حتليل متعمق ألمثلة حمددة، هذا ما حاول القيام به تقرير اهليئة العامة 

لالستثامر واملناطق احلرة GAFI، الذى أُستخدم كدراسة حالة منطقة 

وهى  الكوثر(،  )مركز  مرص  بصعيد  سوهاج  حمافظة  ىف  متعرثة  صناعية 

تعترب منوذًجا كالسيكًيا ملنطقة مرشوعات صغرية ومتوسطة، حيث يفتقر 

املالية،  املؤسسات  مع  التعامل  بطريقة  الوعى  إىل  املستثمرين  معظم 

أجل  من  الصحيح  التخطيط  وإىل  االستثامر،  عن  معلومات  وإىل 

استمرارية املرشوعات. وقد ال تكون النتائج التى خلص إليها التقرير 

بشأن تلك املسألة قاطعة وحاسمة مثل النتائج التى خلص إليها البنك 

البحث  هذا  بني  اجلمع  ولكن  األقل(،  عىل  العينة  )حمدودية  الدوىل 

الكمى الواسع النطاق وبني تلك التقارير املَقوَلَبة، ميكن أن يؤدى إىل 

أبعاد استثامرية خمتلفة للمشكلة.

الشباب ىف خمتلف  Gallup عىل  معهد جالوب  أجراه  آخر  وىف بحث 

البدء ىف إقامة مرشوع جديد ميثل  العربية، اعترب الشباب أن  البلدان 

مشكلة حقيقية، وقد أوضح حواىل 70% من العينة موضوع البحث، أن 

املسألة  أن  فقط  بينام رأى %30  البريوقراطية احلكومية عقبة حقيقية، 

إقامة  يف  للبدء  الالزمة  والرتاخيص  الورقية  األعامل  حيث  من  سهلة 

إقامة  يريدون  الذين  للشباب  شديد  مثبط  والبريوقراطية  املرشوع. 

اجلديدة.  مرشوعاهتم  عىل  حيتمل  ال  عبًئا  تشكل  أن  وميكن  املشاريع، 

وعىل اجلانب اآلخر، فإن تقرير GEM، الذى أرشنا إليه سلفًا، يشري 

إىل عوائق وعقبات أخرى تعرتض االستثامر، وهى عىل النحو التاىل: 

وجود  وعدم  احلكومية،  السياسات  وقصور  املاىل،  الدعم  إىل  االفتقار 

الربامج احلكومية التى تساعد أصحاب املرشوعات، ومشكالت التعليم 

البنية األساسية  والتطوير، وضعف ىف  البحوث  نقل  والتدريب، وعدم 

للخدمات التجارية واملهنية األعراف االجتامعية والثقافية.

ما  عىل  تشتمل  الشباب  يواجهها  التى  العقبات  فإن  العموم،  وعىل 

القيام  لبدء  املطلوب  املالئم  التدريب  توفر  وعدم  الوعى،  قصور  يىل: 

وغياب  احلكومى،  الدعم  قصور  وكذلك  عليها،  واحلفاظ  باملرشوعات 

االهتامم الالزم باحتياجات هذه الفئة من أصحاب املرشوعات. ومفهوم 

الثقافة  ىف  كاملة  معرفة  معروًفا  ليس  الشباب  من  بني  األعامل  ريادة 

املرصية، وال يزال املفهوم السائد هو مفهوم توظيف الشباب، ومل ترتسخ 

تعززها  التى  الشباب  لدى  األعامل  ريادة  بأمهية  التوعية  أساليب  بعد 

قيام  عدم  أيًضا  القلق  تثري  التى  األخرى  األمور  ومن  فعالة.  آليات 

احلكومة بتوجيه الشباب، أو توفري الفرص هلم، وال يقل عن ذلك أمهية، 

املطلوبة،  الضامنات  وجود  عدم  وكذلك  التمويل،  إىل  الوصول  مسألة 

ومن ثم حرمان املرشوعات املرتقبة من دخول السوق، كام أن مثة حاجة 

إىل قيام مؤسسات ترغب ىف تقديم املساندة املالية للشباب من ريادة 

األعامل. ويقوم هبذا الدور اآلن، عدد حمدود من املنظامت غري احلكومية 

التمويل، وإن كان األمر يتطلب إطاًرا  التى تيرس الوصول إىل عملية 

ريادة  الشباب من خالله  يستطيع  املؤسسية،  الناحية  من  تنظيام  أكرث 

األعامل، واحلصول عىل الدعم املاىل الالزم لدخول جمال األعامل.

  

وعىل جبهة أخرى، فإن أي قانون للمنافسة غري فعال ميكن أن يغلق 

مرشوعات  وخصوًصا  املبتدئة،  اجلديدة  املرشعات  أمام  األسواق 

ليس  مرشوعات  وإقامة  املحلية.  املرشوعات  شبكة  خارج  الشباب، 

يلجأ أصحاب  متثل مشكلة كربى، حيث  مازالت  الرسمية  الصبغة  هلا 

غري  االقتصاد  مظلة  حتت  للعمل  أحيانًا،  الشباب،  من  املرشوعات 

الرسمي، هرًبا من الرضائب واملعوقات األخرى، ولكنهم يكونون غري 

متويل  مصادر  إىل  الوصول  تعذر  بسبب  والتوسع  النمو  عىل  قادرين 

معقولة، فضاًل عن اخلوف من اللوائح التنظيمية والرضائب.

جدول 10-2: أنشطة الفرانشيز حسب القطاع

املصدر: البنك الدوىل: تقرير ممارسة نشاط األعامل )إصدارات خمتلفة(

عدد النظمالقطاع
النسبة املئوية 

من اإلمجاىل
51.37قطع غيار السيارات واخلدمات

10.27خدمات املكاتب واخلدمات املنزلية

10.27خدمات فيام بني مرشوعات األعامل

20.55مبيعات السيارات

123.30التعليم والتدريب

113.02التسلية والرتفيه

61.65تصفيف الشعر والتجميل

92.47جتارة املنتجات البرتولية بالتجزئة

20.55خدمات الطباعة والتصوير 

10.27خدمات العقارات

17848.90جتارة التجزئة

20.55املستشفيات

164.40اخلدمات الطبية والصيدالنية

8222.53األغذية

369.89أخرى

364100اإلمجاىل
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نحو بيئة داعمة
ىف مرص، عموًما، ال توجد معاملة خاصة، أو مسار خاص لرواد األعامل 

من الشباب من أجل البدء ىف إقامة املرشوعات. والشباب يف حد ذاهتم 

ليسوا عاماًل من العوامل، ىف القانون أو الواقع العميل، التى يتحقق هلا 

مزايا خاصة أو فوائد معينة، عندما يتطرق األمر إىل إقامة مرشوع من 

أخرى  أية حال، ىف جماالت  يتحقق، عىل  ذلك  كان  )وإن  املرشوعات 

مثل: أحقية متلك األراىض املخصصة لالستصالح أو لإلسكان املدعم(، 

منح  نتخيل  أن  الصعب  ومن  الصحيح.  النهج  هو  القانون  كان  ورمبا 

رواد األعامل الشباب، مزايا خاصة ومكاسب معينة، ال متنح لآلخرين 

الذين يسعون إىل البدء ىف إقامة مرشوعات، ومن ثم فإن الوسيلة املثىل 

لتشجيع ومتكني الشباب عىل أن يصبحوا رواد أعامل، هى حتسني املناخ 

العام لألعامل، وقيام الشباب بالعمل حلساب أنفسهم.

املستجيبة  اإلجراءات  لبعض  ما  جمال  هنالك  مازال  فإنه  ذلك،  ومع 

ىف  أهنا  إال  اجلميع،  عىل  ترسى  أهنا  من  الرغم  عىل  والتى  للشباب، 

الغالب تفيد الشباب بدرجة أكرب من الفئات العمرية األخرى. ونورد 

فيام يىل العنارص األوىل التى تعترب جزًءا من املناخ العام لألعامل، يعقبها 

مناقشة أكرث حتديًدا لإلجراءات املستجيبة للشباب.

أولويات اإلصالح
تم إقرتاح معظم التوصيات التالية، من أجل حتسني مناخ األعامل بصفة 

عامة، وجرت مناقشتها وتبادل وجهات النظر بشأهنا بكل اهتامم وجدية 

ىف مناسبات عديدة، وكذلك ىف بعض املطبوعات أثناء السنوات القليلة 

املاضية، وال يوجد جمال كبري لإلبداع أو االبتكار ىف هذا الشأن. وجمال 

االهتامم واسع دون تركيز خاص عىل الشباب، ومع ذلك فإن جتميع كافة 

باإلضافة إىل  للتوافق،  أساًسا  أن يشكل  مًعا جيب  العنارص األساسية 

تقديم بعض اإلرشادات العملية فيام يتعلق بتطبيق اإلجراءات املقرتحة، 

والرجاء معلق عىل األثر "املتواتر" الذى تبدو بصامته يف اتساع نطاق 

ريادة األعامل بني الشباب.

• وُملحة 	 ماسة  حاجة  هناك  املجال،  هذا  ىف  القانوىن:  اإلصالح 

من  واحلامية  اإلفالس  موضوع  يتناول  جديد  قانون  الستحداث 

الدائنني، بحيث نحد من املخاطر املتعلقة بالبدء ىف إقامة مرشوع 

لتحسني  أساسًيا  جانًبا  طويلة  فرتة  منذ  يعترب  ذلك  وكان  جديد. 

مناخ األعامل ىف مرص، ألنه يسمح بسهولة اخلروج من السوق، 

أكرب،  بشكل  اإلنتاجية  والقدرات  املوارد  تدوير  كفاءة  وحيقق 

ومحاية أفضل لإلقراض، ومن ثم سهولة الوصول إىل التمويل.

• الطابع 	 إضفاء  هو  عنرص  أهم  أن  نجد  وهنا  املؤسىس:  اإلصالح 

الرسمى عىل ملكية العقارات ىف مرص، األمر الذى يسمح ملالك 

لألصول  ملكيتهم  تأمني  أو  تبادل  أو  تأجري  أو  ببيع  العقارات 

الرهن  طريق  عن  قروض  عىل  باحلصول  يسمح  كام  العقارية، 

مسألة  الرئيسية، وهذه  الضامن  أصول  من  أصاًل  وميثل  العقاري. 

بناء  إىل  حتتاج  وإمنا  وحده،  القانون  مبوجب  تتحقق  أن  ميكن  ال 

مؤسىس، وإىل برنامج سجل عيىن راسخ وشامل.

• احلصول عىل األراىض: وهذه النقطة تشري إىل حاجة املستثمرين 	

املبتدئة،  الصغرية  املرشوعات  أصحاب  سيام  وال  املستمرة، 

ومزودة  السعر،  وميسورة  مناسبة،  أراض  قطع  عىل  العثور  إىل 

هو سبب  ليس  األراىض ىف مرص  توفر  عدم  أن  باخلدمات. عىل 

كل تلك املشاكل واملتاعب، وإمنا يتطلب األمر ىف واقع احلال: 1( 
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مناسبة  تكون  وأن   )2 قانوىن.  بشكل  متاحة  األراىض  تكون  أن 

من حيث السعر ملرشوع مبتدئ. 3( وأن تكون مزودة باخلدمات 

للتخلص  وآليه  وطرق،  وكهرباء،  مياه،  من  املطلوبة  واملرافق 

السكىن،  مناطق  من  نسبًيا  قريبة  تكون  أن   )4 النفايات.  من 

واألسواق، ومصادر مستلزمات اإلنتاج.

• ترخيص األنشطة: حتسنت عملية إنشاء الرشكات حتسًنا جذرًيا 	

هذا  نفس  فإن  ذلك،  ومع  املاضية،  القليلة  السنوات  خالل 

من  التى  األنشطة  خمتلف  لرتخيص  بالنسبة  حيدث  مل  التحسن 

املفرتض أن باستطاعة الشباب القيام هبا. وذلك لألسباب اآلتية: 

تداخل االختصاصات، وعدم وضوح القواعد املتطلبات، والعجز 

عن تغيري العقلية السائدة مبا يتمىش مع الرؤية القومية.

• إطار جديد 	 استحداث  فإن  أخرى،  ومرة  التمويل:  إىل  الوصول 

إجراء مطلوب عىل اإلطالق،  أهم  هو  اإلفالس  حلسم مشكالت 

املبتدئة.  للمرشوعات  بالنسبة  التمويل  إىل  الوصول  لتحسني 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن توسيع نطاق التصنيف االئتامين ينطوى 

عىل أثر بالغ األمهية، كام أن السامح بإقامة املؤسسات املتخصصة 

التي تقدم التمويل متناهي الصغر والصغري أيضًا والرتخيص هلا 

بالعمل يكون له أثر إجياىب والسيام بالنسبة للشباب. وأخريًا، فإن 

النمو املستمر للخدمات املالية غري املرصفية، والتأجري التمويىل، 

يفيد  سوف   )Factoring( والتخصيم  العقارى،  الرهن  ومتويل 

الرشكات الصغرية، ويسمح بسهولة التمويل.

• منسقة 	 جهوًدا  األمر  يتطلب  وهنا  املعلومات:  إىل  الوصول 

أجل  من  كافية  معلومات  إتاحة  لضامن  القومي  املستوى  عىل 

القيام  جوانب  كافة  حول  األعامل،  ورواد  املرتقبني  املستثمرين 

السوق  عن  ومعلومات  الدميوجرافية،  املعلومات  مثل:  باألعامل، 

األراىض  وإتاحة  واللوائح،  القوانني  ىف  والتغيريات  واألسعار، 

الخ. وهذا هو الشئ الوحيد الذى يسمح بخلق وضع حيصل فيه 

اجلميع عىل نفس الفرص وقادر عىل اجتذاب وتشجيع الوافدين 

اجلدد إىل السوق.

• توسيع 	 رضورة  إىل  ببساطة  يشري  وهذا  التنافسية:  البيئة  حتسني 

واجلمهور  التنافسية  البيئة  محاية  عن  املسئولة  السلطات  اهتامم 

بصفة عامة، بحيث حتد من عوائق الدخول، وتقىض عىل القيود  

التى حتد من قدرات الالعبني اجلدد عىل دخول السوق.

متكني الشباب:
بغية  التحديد،  وجه  عىل  للشباب،  املستجيبة  اإلجراءات  حتديد  إن 

التوصية  حتسني مناخ االستثامر، ليس أمرًا سهاًل، فاخليار األسهل هو 

ببعض املزايا اخلاصة واالمتيازات ألولئك الذين يندرجون ضمن رشحية 

واالئتامن،  الرخيصة،  واألراىض  والضامنات،  )القروض،  حمددة  عمرية 

واملعاملة الرضيبية األفضل، إلخ(، ولكن تنفيذ تلك الرشوط الشكلية 

ينطوى عىل تشوهات ال لزوم هلا، وإتاحة الفرصة للفساد، وىف النهاية 

قومية  اسرتاتيجية  تبىن  هو  األفضل  والنهج  مكاسب.  أية  تتحقق  ال 

لريادة األعامل عند الشباب" تنطلق من عدد من املحاور، وتعالج كافة 

القضايا املطلوبة.

وتطرح االسرتاتيجية القومية هذه، كافة احلوافز املطلوبة من أجل إقامة 

جمتمع رواد األعامل الشباب. ونورد فيام يىل القضايا الرئيسية التى جيب 

أن تشملها اإلسرتاتيجية املقرتحة:

• توعية شاملة / محلة عالقات عامة، لنرش مفهوم ريادة األعامل عند 	

الشباب، واحلد من خماوف الفشل، وتعزيز فهم قيمة رواد األعامل 

لدى املجتمع، باستخدام دراسات حالة، والتعرف عىل األبطال 

الناجحني، واستغالل  الشباب، رواد األعامل  واملتميزين من بني 

العمل  لفكرة  للرتويج  املتمرسني  األعامل  رجال  من  اخلربة  ذوى 

رفيعة  جوائز  ومنح  الشباب.  بني  للعمل  حقيقى  كاختيار  احلر 

عن  واإلعالن  هبم،  احتفاًء  الناجحني  األعامل  لرواد  املستوى 

املتميزين منهم. وميكن أن تستفيد احلملة من اجلهود القامئة التى 

تعرف عن األعامل"  "ماذا  برنامج  تبذهلا مؤسسات أخرى )مثل: 

ملنظمة العمل الدولية(.

• الفنية 	 ااملشورة  تقدم  التى  املساندة  واألجهزه  املرشوعات  إقامة 

املوضوعات  بعض  بشأن  التدريب  وتقدم  واملستمرة،  امليرسة 

مثل: التسويق، والنظام الرضيبى، واملبيعات، واملوارد البرشية، 

واملحاسبة، والقوانني واللوائح، وتقييم املرشوعات والتعامل مع 

املؤسسات اإلئتامنية الخ.

• عىل 	 احلصول  الشباب  ملرشوعات  ميكن  حيث  احلّضانات،  توفري 

خدمات ميسورة واملشاركة ىف املكاسب، وأن جتد الدعم املتبادل 

من مرشوعات أخرى جديدة.

• متطلبات التدريب املهىن والتدريب عىل املهارات.	

• سهولة الوصول إىل املعلومات واحلصول عليها.	

• الوصول إىل االئتامن، وخلق قنوات جديدة للتمويل، مبا ىف ذلك 	

إمكانية استخدام التأجري التمويىل كأداة لتمويل املرشوعات.

• اخلاصة 	 احلوافز  ىف  الشباب  اشرتاك  إىل  الرامية  الفرص  توفري 

للمرشوعات، من حيث الوصول إىل األراىض والبنية األساسية.

• إقامة شبكات اجتامعية، ومؤسسات وغرف للشباب.	

• لبعض 	 القيمة  سالسل  ىف  املنتجني  صغار  اشرتاك  عىل  العمل 

املنتجات.
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إطار 10-3 احتامالت منو الفرانشيز ىف مرص

ُ  
التجارى  االمتياز  نشاط  خالل  من  هلا  والرتويج  األعامل  ريادة  لتشجيع  الفرانشيز"  لتنمية  املرصية  "اجلمعية  هبا  تقوم  ملحوظة،  جهود  مرص  ىف  ُبَذل 
)الفرانشيز(، ومن اخلدمات املتميزة التى تقوم هبا هذه املنظمة غري احلكومية: زيادة الوعى، والتدريب، واخلدمات االستشارية، بشأن قضايا الفرانشيز 
لألعضاء وغري األعضاء عىل السواء. ومع ذلك، فإن الوصول إىل املرشوعات الصغرية واملتوسطة التى تشتمل عىل الفرانشيز ُيعد أحد التحديات الرئيسية 

التي تواجهها اجلمعية املرصية لتنمية الفرانشيز، شأهنا يف ذلك شأن احلكومة يف مرص.
 

وحتى اآلن، فإن معظم أنشطة الفرانشيز ىف مرص ترتكز ىف خدمات التجزئة، يليها فرانشيز األغذية )48.9%، 22.53% لكل منها عىل التواىل(. ويوجد 
اآلن عدد حمدود من رشكات الفرانشيز ىف إدارة الفنادق، وتأجري السيارات، وتعليم اللغات، والصحة واللياقة البدنية، واأللكرتونيات، والتدريب عىل 

الكمبيوتر.

وأما االجتاه ىف مرشوعات الفرانشيز عىل املستوى العائيل، فهو مشجع أيًضا، عىل سبيل املثال، قام "حممد مؤمن" بافتتاح أول مطعم له للوجبات الرسيعة 
ىف عام 1988، ثم بدأ التوسع، يف هناية األمر، ىف سلسلة مطاعم مؤمن ىف مجيع ربوع مرص. واليوم أصبح مؤمن اسامً له وزنه ىف السوق، وقد نجح ىف منح 

حق االمتياز )الفرانشيز( لسلسلة مؤمن، ىف األردن وليبيا والسودان، مع وجود خطط المتداد سلسلته إىل أسواق جملس التعاون اخلليجى.

وبعد ما ذكرناه، فقد أصبح من الرضورى توفري بيئة شاملة ملرشوعات األعامل، يزدهر فيها الفرانشيز. ومثة عقبات قامئة منها: أن الوعى ال يزال حمدوًدا 
بخصوص مفهوم الفرانشيز، وكيف يؤدى دوره بني القطاع العام واخلاص، واملهنيني، واملجتمع األكادميي. ويتصل بذلك مشكلة أخرى وهى ضآلة املعلومات 
حول الفرص املالمئة ىف السوق. وكخطوة أوىل ىف هذا الشأن قامت حكومة مرص بوضع إطار شامل للسياسات، وقام بنك التنمية اإلفريقى بتقديم مسامهة 
كبرية لصالح برنامج الفرانشيز، حيث قدم قرًضا قدره 40 مليون دوالر أمريىك، يتوىل إدارته الصندوق االجتامعى للتنمية )وميثل هذا املبلغ حواىل %70 
من رأسامل الربنامج(. ويعمل الصندوق عىل تشجيع نرش فكرة الفرانشيز والتوسع فيها عىل الصعيد املحىل، مع ختصيص األموال لزيادة الوعى حول 

الفرانشيز وتطوير األدوات املالية ىف مرص.

وتوضح األرقام املعنية بتوزيع أنشطة الفرانشيز حسب الفئة العمرية، أهنا متيل نحو الفئة التى تزيد أعامرها عىل 35سنة، بينام ميثل من اجتهوا للفرانشيز 
من الفئة األصغر سًنا حواىل 6.6% طبًقا ألرقام إحصاء عام 2004. وىف هذا الصدد، نجد أن مشكلة التمويل هى ىف الغالب املشكلة التى يواجهها رواد 
األعامل من الشباب، ويشكل عدم وجود ضامنات أو مصادر لرؤوس األموال، عقبة كبرية أمامهم. ويقدم اإلقراض القائم عىل التدفق النقدى أحد احللول 

املمكنة، وكذلك الضامنات احلكومية لتشجيع القطاع املرصىف عىل إقراض املرشوعات الصغرية.

ومن العقبات اخلطرية كذلك، ضعف القدرة عىل اإلبداع، وحمدودية القدرة التسويقية للمرشوعات الصغرية واملتوسطة ىف مرص، إال أن تلك املشكلة ليست 
مشكلة قارصة عىل املرشوعات الصغرية واملتوسطة، لكنها تتجىل ىف ضعف عمليات البحوث والتطوير، وتواضع النتائج التعليمية، والدليل عىل ذلك أنه 
البحوث والتطوير والدعم  GEM )2008(، احتلت مرص املرتبة األخرية بني إحدى وثالثني دولة ىف جمال  العامل  طبًقا، ملسح متابعة ريادة األعامل يف 

التكنولوجي الذى يقدم للرشكات اجلديدة النامية.
 

وتوضح إحدى الدراسات أن وجود بعض النظم املؤسسية مثل محاية العالمة التجارية، ولوائح العمل، ميكن أن يكون هلا أثر إجياىب عىل أنشطة الفرانشيز 
داخل البالد. ويّتسم إنفاذ محاية العالمة التجارية بالفعالية الشديدة ىف مرص، ولكن العامل املثبط للفرانشيز وأنشطة املرشوعات ىف مرص يرجع إىل نظام 

فض املنازعات الذى يستغرق وقتًا طوياًل، وهلذا بات لزامًا تدعيم إمكانيات حماكم فض املنازعات االقتصادية، التى أنشئت مؤخرا.
 

وعىل اجلانب اإلجياىب، نجد أن مرص اآلن، بصدد وضع سياسات وقوانني شاملة بخصوص الفرانشيز، وجيب أن يكون الغرض من القانون محاية حق 
احلاصل عىل الفرانشيز، ومحاية االقتصاد من احتكارات الفرانشيز، وضامن إنفاذ قواعد إجراءات الفرانشيز إنفاًذا فعااًل. وميكن أن تسفر نظم الفرانشيز 
عن فوائد مّجة إذا ما اشتملت عىل تعريف للفرانشيز، ورشط تقديم النصح قبل البيع، ورشط أن يترصف كل من مانح الفرانشيز واملمنوح له من منطلق 

النوايا احلميده جتاه بعضهام بعضًا، وااللتزام بروح ومضمون العقد.

املصدر: هبة أبو شنيف، ورقة مرجعية، تقرير التنمية البرشية-مرص، 2010.
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الوجوه العديدة للفرصة
إن كل مرشوع جديد يعترب من حيث الفرص منجم ذهب للمرصيني، 

ذلك أن مرشوًعا جديًدا يعين جمموعة جديدة من فرص العمل، ويعىن 

التى  والتنمية  لإلبداع  كبرية  وإمكانيات  السوق،  ىف  جديًدا  استثامًرا 

تساهم ىف االقتصاد برمته. وتقدم املرشوعات الصغرية واملتوسطة حلواًل 

لكثري من مشكالت اقتصاد السوق الذى تضطر املرشوعات الكربى 

والعاملة. اإلنفاق  بخصوص  صارمة  سياسات  انتهاج  إىل  ـ  مثاًل  ـ  فيه 

ومبعىن أخر، فإن املرشوعات الكربى أقل مرونة، وأكرث مجودًا، عىل الرغم 

من أهنا تساهم بقدر كبري من األموال وفرص العمل ىف االقتصاد،إال أهنا 

ال تزال حمدودة من حيث املبادرة بأفكار جديدة، ومن ثم أعامل جديدة.

ومن الناحية األخرى، فإن املرشوعات الصغرية واملتوسطة تتسم باحلركة 

واملرونة وصغر حجم عامهلا، وهى أميل كثريًا إىل التغيري، وأكرث قابلية 

للنمو، وتستطيع خلق جتمعات ورشاكات بوترية أرسع من شقيقاهتا من 

واملتوسطة ىف مرص  الصغرية  وتعرّف املرشوعات  الكربى.  املرشوعات 

بأهنا املنشآت التى يقل رأسامهلا عن 5 مليون جنيه مرصى )املرشوعات 

الصغرية يرتاوح رأسامهلا ما بني 50.000 ـ 500.000 جنيه مرصى( 

التنمية  لتقرير  وطبًقا  مستخدًما.   50 من  أقل  هبا  العمل  قوة  وتكون 

 %75 واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  تضم   ،2008 ملرص،  البرشية 

من العاملة، وتساهم بحواىل 80% من الناتج املحىل اإلمجاىل ىف مرص. 

تعتمد  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  تلك  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة 

من  كبريًا  عدًدا  أن  إىل  باإلضافة  للعاملة،  رئيىس  كرصيد  الشباب  عىل 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة قام رواد األعامل الشباب بإنشائه.

ولقد ظهر مؤخًرا خيار آخر، أال وهو نشاط االمتياز التجارى )الفرانشيز 

Franchising( كنموذج للمرشوعات ميكن أن يقدم الكثري من ناحية 

تطوير املرشوعات الصغرية واملتوسطة، وتشجيع ريادة األعامل، وخلق 

نظام حق االمتياز، كاسرتاتيجية  القوة ىف  العاملة. وأهم مواطن  فرص 

عند  بالدليل،  الثابت  نجاحه  هو  واملتوسطة،  الصغرية  للمرشوعات 

املقارنة باملرشوعات املستقلة. وتوضح معظم اإلحصاءات املتحفظة أن 

النجاح  )الفرانشيز( حظها ىف  املرشوعات احلاصلة عىل حق االمتياز 

أعىل كثريًا من املرشعات الصغرية ذات امللكية املستقلة. ويف اسرتاليا 

الصغرية  املرشوعات  من  نجاحا  أكرث  الفرانشيز  مرشوعات  تكون 

املشرتك"  إفريقيا  "معهد  أورده  ملا  وطبًقا  ونصف  مرتني  نحو  األخرى 

احلاصلة  الوحدات  من  أن %90  تزعم  املتحدة  الواليات  أن   )2004(

تقر  أهنا  إفريقيا  جنوب  تذكر  بينام  النجاح،  هلا  يكتب  الفرانشيز  عىل 

عموًما بأن نسبة النجاح تدور حول 85% ىف املرشوعات احلاصلة عىل 

الفرانشيز ىف غضون فرتة ترتاوح ما بني 3- 5 سنوات.

والذى جيعل حاالت الفرانشيز أكرث نجاًحا من املرشوعات املستقلة، 

هو نقل اخلربة من مانح االمتياز إىل احلاصل عليه. وعىل سبيل املثال، 

فإن مانحى االمتياز الراسخني ىف جمال األعامل عادة ما يكون لدهيم ما 

يعرف بدليل التشغيل الذى نجد فيه تفاصيل ما قبل افتتاح املرشوع، 

االمتياز.  حق  عىل  احلاصلة  املرشوعات  وتسويق  تشغيل  وتفاصيل 

ويستفيد أصحاب مرشوعات الفرانشيز، أيضًا من خطة أعامل كاملة، 

التجارية،  والسمة  التجارية،  العالمة  واستخدام  التدريب،  عن  فضاًل 

والتصميم املعامرى، والدعم اإلعالىن، ودعم التسويق. ومثة أمثلة ـ أيضًا 

ـ عىل قيام مانح الفرانشيز مبساعدة احلاصل عىل الفرانشيز ىف الوصول 

إىل مصادر للتمويل.

وإذا كان من الصحيح أن مرشوعات الفرانشيز متيل إىل أن تكون كثبفة 

إال  املتاح،  الدخل  خالل  من  احلرض  سكان  مع  وتتعامل  املال،  رأس 

جانب  من  واخلدمات  السلع  عىل  مشبع  غري  متناميًا  طلبًا  هنالك  أن 

حمالت  املحددة:  األمثلة  بعض  ولنذكر  األدىن،  الدميوجراىف  السوق 

وورش  البيوت،  جتديد  وحمالت  واملعدات،  األجهزة  وحمالت  البقالة، 

)مثل:  املستعملة  السلع  وجتارة  األقمشة،  وحمالت  السيارات،  إصالح 

التى  الفرانشيز  أمثله  بعض  هى  واألجهزة(  وامللبوسات،  السيارات، 

ختدم الرشحية الدنيا من السوق الدميوجراىف.

البدء  تعرتض  التى  املعوقات  وهى  قامئة،  املالية  املعوقات  تبقى  ولكن 

الفرانشيز، شأنه شأن أى منوذج آخر  ىف إقامة أى مرشوع عن طريق 

القصور  ضوء  ىف  مثبطًا  عاماًل  ذلك  يكون  أن  وميكن  للمرشوعات، 

الواضح ىف نظام متويل القروض متناهي الصغر. وَيصُدق نفس الشئ 

القنوات  إىل  الوصول  ىف  صعوبات  يواجهون  الذين  الشباب  عىل 

الرسمية للتمويل. ومع ذلك، فإن مرشوعات الفرانشيز التى تدار عىل 

أساس اخلدمات أو عىل أساس منزىل، أثبتت أهنا أيرس منااًل، وتتمتع 

بقدر كبري من املرونة، حيث ميكن أن تدار من مكتب غري مكِلّف، أو من 

واألمن  املنزلية،  الرعاية  وخدمات  النظافة،  خدمات  أن  ونجد  البيت. 

املجالت،  ونرش  العاملني،  توظيف  وخدمات  اإلنذار،  ونظم  الشخىص 

وتوزيع السلع ذات العالمة التجارية، والديكورات الداخلية، وختطيط 

الرضيبية،  واخلدمات  املحاسبية  واخلدمات  األعامل،  مرشوعات 

الكثيفة  العاملة  ذات  الفرانشيز  ملرشوعات  األمثلة  بعض  إال  ماهى 

واالستثامرات املحدودة. وبالنظر إىل سجل نجاح مرشوعات الفرانشيز 

الصغرية، فإن السياسات احلكومية ىف مرص جيب أن تركز عىل هتيئة بيئة 

تنظيمية مواتية ملامرسات الفرانشيز وتطبيقاته، فضاًل عن رفع مستوى 

تلك  وزيادة  إقامة  أجل  من  الالزمة  املالية  الربامج  ووضع  الوعى، 

املرشوعات، وال بأس أن يكون ذلك من خالل النظام املرصىف الرسمى.
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من بني املراحل االنتقالية اخلمس التى تقود إىل انتقال الشاب إىل مرحلة البلوغـ  التى سبق 

حتديدها يف الفصل السادس ـ من املرجح أن يكون االنتقال من مرحلة الدراسة إىل سوق 

العمل هى املرحلة التى جتذب القدر األعظم من االهتامم العام، فارتفاع معدالت البطالة 

بني الشباب ال يعد فقط مصدر قلق للكثري من األرس املرصية، ولكنه بال شك يعترب أيًضا 

أحد أولويات السياسة املهمة لدى النظام السيايس املرصي. وقد أدت عملية إعادة هيكلة 

االقتصاد املرصي بشكل جوهري خالل العقود األخرية، إىل جانب تضخم رشحية الشباب، 

إىل تعقد انتقال الشباب إىل سوق العمل. وعىل الرغم من أن الضغوط الدميوجرافية بدأت يف 

االنخفاض مع حترك ظاهرة تضخم رشحية الشباب نحو األعامر األكرب، إال أن إعادة هيكلة 

االقتصاد والتحول املؤسيس الذى صاحب هذه العملية مازالت غري مكتملة إىل حد كبري.

الفصل احلادي عرش

التنمية البشرية وأسواق العمل 
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لقد تراجع بصورة صارخة توظيف خرجيى املدارس الثانوية واجلامعات 

يف احلكومة خالل السنوات األخرية ، ومع هذا مل يتوسع القطاع اخلاص 

املنظم يف التوظيف بدرجة كافية حتى ميكن امتصاص العدد الكبري من 

املتعلمني الذين يدخلون سوق العمل سنوًيا. واألهم من ذلك ، مازال 

النظام التعليمي مستمًرا يف منح شهادات تصلح للتوظيف يف احلكومة 

بداًل من توفري مهارات ذات قيمة يف اقتصاد السوق. وملا كان احتامل 

حصول الشباب عىل وظائف يف القطاع املنظم، سواء القطاع العام أو 

يستطيعون  أى وظائف  قبول  إىل  إما  يضطرون  فإهنم  اخلاص، ضعيًفا، 

بالنسبة  احلال  هو  كام  املنظم،  غري  االقتصاد  قطاع  يف  عليها  احلصول 

للشابات، أو إىل التخىل متاًما عن فكرة املشاركة يف سوق العمل.

سوق  تطورات  عن  التعقيد  بالغة  صورة  االجتاهات  هذه  أعطت  لقد 

بسيطة  مؤرشات  خالل  من  تأكيدها  ميكن  ال  للشباب  بالنسبة  العمل 

وقليلة. فعىل سبيل املثال ، يعد معدل البطالة ، الذي استحوذ عىل قدر 

كبري من االهتامم يف دوائر السياسة واإلعالم خالل السنوات األخرية، 

يعد يف حد ذاته مقياًسا غري كاف لإلشارة إىل أي مدى ينجح الشباب 

البطالة  معدالت  األحيان  بعض  يف  استخدمت  وقد  العمل.  سوق  يف 

كانت  وإن  الشباب،  بطالة  مشكلة  حجم  عن  لإلنذار  للغاية  املرتفعة 

هناك قرائن تدل عىل اجتاه هذه املعدالت نحو االنخفاض، ولكن هل 

هذا يعىن أن هذه املشكلة يف سبيلها للحل؟.

العمل  سوق  سالمة  ملدى  للغاية  جزئًيا  مقياًسا  البطالة  معدل  يعد 

بشأن احلصول عىل وظائف  التوقعات  يعتمد كثريًا عيل مستوى  حيث 

فمن  الوظائف.  تلك  خلق  معدل  عىل  يعتمد  مثلام  املنظم  القطاع  يف 

يكفون  الناس  أن  نتيجة  ببساطة  التوظيف  ينخفض معدل  أن  املمكن 

عن توقع التوظيف يف القطاع املنظم، أو عندما حيصلون عىل أي وظيفة 

يف االقتصاد غري املنظم  أو نتيجة العمل حلساهبم أو اخلروج من سوق 

العمل متاًما. وهذا ميكن أن حيدث دون أن يطرأ أى حتسن حقيقى يف 

أوضاع التوظيف يف االقتصاد. وهلذا، حتى ميكن التأكد مما يعنيه انخفاض 

سوق  مؤرشات  من  عدًدا  يبحث  أن  املرء  عىل  فإن  البطالة،  معدالت 

العمل األخرى، مبا يف ذلك تعريفات البطالة البديلة، ومعدل املشاركة 

يف قوة العمل، وكذلك املؤرش الذي استحدث مؤخًرا، الذي يطلق عليه 

العمل"Jobless rate"، هذا باإلضافة إىل  "معدل اخلارجني من قوة 

املعلومات املتعلقة بنوع الوظائف التي حيصل عليها الشباب فعاًل. وفيام 

يىل عرض ملا يتم عمله حتديًدا للحصول عيل صورة كاملة بدرجة أكرب 

التحليل  ويعتمد  مرص.  يف  للشباب  بالنسبة  العمل  سوق  تطور  عن 

التاىل عىل عدد من مصادر البيانات. وقد استخدمت املسوح املقارنة 

التى أجريت يف األعوام 1998 ، 2006 ، 2009 يف تتبع التغريات التى 

طرأت عىل وضع الشباب عىل مدار فرتة تزيد قلياًل عن عرش سنوات1. 

جيعل  مما  واملنهجيات  التعريفات  نفس  املسوح  هذه  استخدمت  وقد 

بيانات  التحليالت  بعض  يف  استخدمت  وقد  هبا.  موثوًقا  بينها  املقارنة 

من مسح قوة العمل الرسمي  الذي يعده اجلهاز املركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء عيل أساس ربع سنوي. وهذه البيانات تنطوي حلد ما عيل 

اجلزيئ  املستوي  عىل  تتوافر  ال  حيث  استخدامها  عند  القصور  بعض 

بالنسبة للباحثني، مما جيعل من الصعب عرضها باألساليب التوضيحية 

التى تربز وضع الشباب ، كام تغريت أيًضا املنهجيات التى يستخدمها 

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء يف إجراء املسوح يف هناية عام 

2006، مما جيعل من الصعب إجراء مقارنات موثوق هبا عرب الزمن.

االنتقال إلى مرحلة التوظف 
تعد بطالة الشباب الشكل السائد لظاهرة البطالة يف مرص. ففي عام 

2006 كان أكرث من 80% من املتعطلني حتت سن التاسعة والعرشين، 

البطالة مؤرًشا  تعترب  بعمل. وهلذا  االلتحاق  مل يسبق هلم  ومنهم %82 

ينتقلون  عندما  العمل  لسوق  الشباب  دخول  يف  مشاكل  لوجود  مهامً 

من مرحلة الدراسة إىل العمل2، وحيث ختتلف التوقعات بشأن األدوار 

التى يلعبها كل من اجلنسني يف املجتمع املرصي ، كام أن هناك تركيز 

كبري للنوع االجتامعي يف هيكل سوق العمل ، فإن االنتقال إيل مرحلة 

التوظف يتفاوت حلد كبري مع اختالف النوع االجتامعى 0 فبينام حيصل 

كافة الشبان تقريًبا عىل وظيفة يف هناية األمر ، فإن هذا األمر يصدق 

ـ  احلظ  لسوء  ـ  يرتاجع  رقم  وهو   ، فقط  الشابات  من مُخس  أقل  عىل 

حيث تقلصت فرص اإلناث يف التوظف يف احلكومة.

وتعترب بطالة الشباب يف مرص مرتفعة بكل املقاييس ، ولكن هناك ما 

يشري إىل أهنا بدأت يف االنخفاض عىل الرغم من األزمة املالية األخرية. 

وقد بلغ معدل بطالة الشباب يف الفئة العمرية )15-24 سنة( %24.5 

يف   %11.9 بلغ  الذى  العاملى  املتوسط  مقابل  وذلك   ،  2007 عام  يف 

العام نفسه ، و 23.8% يف شامل أفريقيا ، وهو اإلقليم الذى حيقق أعىل 

معدالت للبطالة يف العامل3. ويستند التحليل التايل الجتاهات معدالت 

عليه  املتعارف  التعريف   : ومها  للبطالة  بديلني  تعريفني  عىل  البطالة 

التعريفني يستند إىل توصيات  الواسع. وكال  )Standard( والتعريف 

املؤمتر الدويل خلرباء إحصائيات العاملة الذى عقد حتت رعاية منظمة 

العمل الدولية.

• قد 	 الشخص  يكون  أال  للبطالة  عليه  املتعارف  التعريف  يتطلب 

يف  الرغبة  ولديه  املرجعى،  األسبوع  خالل  واحدة  ساعة  عمل 

العمل، ومستعد ومتاح للبدء يف العمل خالل أسبوعني، وأن يكون 
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قد بحث عن عمل بجدية خالل فرتة مرجعية سابقة، هي الشهر 

السابق.

• أو 	 تنظيًما،  أقل  العمل  أسواق  فيها  تكون  التى  احلاالت  يف 

التوصيات  تسمح  طائل،  بال  عمل  عن  البحث  يبدو  عندما 

الدولية بالتعريف الواسع الذى يسقط معيار البحث اجلدى من 

احلسبان. وهلذا يشمل التعريف الواسع للبطالة ـ داخل صفوف 

املتعطلني ـ األفراد الذين ال يعملون ومستعدين للعمل ومتاحني 

ولكنهم مل يقوموا بأى نشاط للبحث عن عمل. وغالًبا ما يشار إىل 

هذه املجموعة بأهنم املتعطلون املحبطون.

• ساعة 	 ملدة  عملوا  الذين  األفراد  التعريفني  من  أى  يتضمن  ال 

الذين  األفراد  يتضمن  ولكن  املرجعى  األسبوع  خالل  أكرث  أو 

يرغبون يف العمل لساعات أكرث ، وهذه املجموعة األخرية تعترب 

من املشتغلني إال أهنم يف الواقع يعملون بأقل من طاقتهم.

وتشري مسوح سوق العمل يف مرص التى أجريت عامي 1998، 2006 

ومسح النشء والشباب يف مرص عام 2009 إىل أنه باستخدام التعريف 

املتعارف عليه للبطالة يتبني أن هناك انخفاًضا ملحوًظا يف معدل بطالة 

الشباب خالل الفرتة من عام 1998 حتى عام 2006 ثم ثبات نسبى 

هلذا املعدل بني عامى 2006 ، 2009. ووفًقا هلذا املقياس، تراجع معدل 

ـ 29 سنة( من 25.6% يف عام  العمرية )15  الفئة  الشباب يف  بطالة 

1998 إىل 16.9% يف عام 2006 وإىل 16.7% يف عام 2009 )جدول 

11 ـ 1(. ومع هذا تشري املقارنة بني التقديرات وفًقا لكل من التعريف 

املتعارف عليه والتعريف الواسع إىل أن جانًبا كبريًا من االنخفاض يف 

معدل البطالة وفًقا للتعريف املتعارف عليه يعود إىل اإلحباط وليس إىل 

زيادة معدالت التوظيف.

يف الواقع ، زاد معدل البطالة وفًقا للتعريف الواسع بني عامى 2006 

و2009 بينام تراجع قلياًل معدل البطالة وفًقا للتعريف املتعارف عليه. 

ويشري معدل البطالة البالغ 22.9% يف عام 2009 وفًقا للتعريف الواسع 

إىل أن 6.2% من قوة العمل من الشباب يشكلون املتعطلني املحبطني 

الذين كفوا عن البحث عن عمل. وقد ارتفعت هذه النسبة من أقل من 

املحبطني يف كل من عامى 1998، 2006. وتشري  املتعطلني  من   %3

حقيقة أن معدل البطالة وفًقا للتعريف الواسع تراجع بني عامى 1998 

و 2006 إىل أن هناك بعض التحسن يف توقعات توظيف الشباب خالل 

الفرتة السابقة عىل األزمة املالية العاملية.

أعىل  الشابات  بني  البطالة  أن معدالت  ـ  الوقت  لبعض  املعروف-  من 

بكثري من معدالهتا بني الشبان. ويف الواقع ، فإنه وفًقا لكال املقياسني، 

امرأتني  بال عمل عام 2009 من بني كل  امرأة  كانت هناك أكرث من 

الشابات  تعطل  احتامل  فإن  السنة،  لنفس  " ووفًقا  اقتصادًيا  نشيطتني 

يصل إىل ما يرتاوح بني 2.5-4 أمثال تعطل الشبان.

وبقدر ما كان هناك حتسن يف توقعات التوظيف بني عامى 1998و2006 

فإن هذا التحسن كان أكرث وضوًحا بالنسبة للشبان حيث تراجع معدل 

البطالة بالنسبة هلم )وفًقا للتعريف الواسع( بنسبة 42% ) من %18.4 

إىل 10.6% ( مقابل انخفاض بنسبة 26% فقط بالنسبة للشابات )من 

تدهوًرا يف  والشابات  الشبان  من  كل  وقد شهد   ،) إىل %40   %55.7

الفرتة من عام 2006 إىل عام 2009، وهى  التوظيف خالل  توقعات 

الفرتة التى تزامنت مع بدء األزمة املالية العاملية، ولكن التدهور النسبى 

كان أسوأ بالنسبة للشبان.
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وتشري بيانات البطالة أيًضا إىل أن بطالة الشباب تبلغ أقصاها يف سن 

الواحد والعرشين ثم ترتاجع بدرجة ملموسة بعد ذلك )أنظر شكل11-

الشبان  من  كل  لدى  كبري  حلد  متامثلة  البطالة  معدالت  وتعترب   .)1

والشابات حتى سن التاسعة عرش، وهي السن التى يبدأ عندها معظم 

خرجيى املدارس الثانوية يف البحث عن عمل ، وعند هذه السن ترتفع 

معدالت البطالة بالنسبة للشابات بدرجة رسيعة لتصل إىل أقصاها عند 

الشبان  البطالة لدى  تبلغ ضعف معدل  الواحد والعرشين حيث  سن 

من  لكل  البطالة  معدالت  ترتاجع  السن  هذه  وبعد  السن.  نفس  من 

اجلنسني ، وإن كان الرتاجع أرسع بكثري بالنسبة للشبان.

تكشف اجتاهات معدالت البطالة ـ حسب النوع ـ عن أن مسارات كل 

من الشبان والشابات نحو سوق العمل خمتلفة للغاية. وكام يوضح شكل 

)11-2( فإن الغالبية العظمى من الشبان حيصلون يف النهاية عىل نوع 

التوظف  وتبلغ معدالت  التاسعة والعرشين،  الوظائف عند سن  ما من 

92% تقريًبا عند هذه السن. هذا بينام يصل معدل التوظف بني الشابات 

إىل أقصاه )15%( عند سن الرابعة والعرشين ثم يتوقف عن االرتفاع 

بينام  أنه  حيث تتجه اإلناث إىل الزواج بشكل متزايد. وهذا يشري إىل 

جيد معظم الشبان املتعطلني عماًل يف هناية األمر ، فإن جانًبا كبريًا من 

الشابات املتعطالت ال جيدن عماًل عىل اإلطالق ، ولكن ينتقلن من وضع 

بني  املقارنة  وتشري  االقتصادى.  النشاط  يف  املشاركة  عدم  إىل  البطالة 

منحنيات مشاركة وتوظف اإلناث يف شكل 11 ـ 2 إىل أن نصف اإلناث 

الناشطات اقتصادًيا تقريًبا يف الفئة العمرية )21 ـ 27 سنة( يبحنث فعاًل 

عن عمل ولكن ال يعملن. وهلذا يتاح للشابات فرصة لفرتة قصرية بني 

االنتهاء من الدراسة والزواج ، يكن خالهلا متاحات للعمل، ولكن غالًبا 

عندما  متاًما  الفرصة  هذه  وتنعدم  وظيفة.  عىل  احلصول  يستطعن  ال  ما 

تضطرهن أمور احلياة ـ مثل الزواج ـ إىل اخلروج من سوق العمل.

ويبدو أن هناك عالقة موجبة بني البطالة )سواء باملفهوم املتعارف عليه 

جدول )11-1(: معدالت بطالة الشباب )15-29 سنة( وفًقا لكل من التعريف املتعارف عليه،  والتعريف الواسع وحسب بعض 

اخلصائص املختارة يف األعوام 1998 ، و2006 ، و2009)%( 

التعريف الواسع التعريف املتعارف عليه

199820062009199820062009
25.616.916.728.819.122.6اجلميع

وفًقا للنوع
15.99.712.418.410.616.1الذكور
51.936.732.055.740.842.8اإلناث

وفًقا للفئة العمرية
19-1526.314.616.731.218.423.3
24-2033.622.920.636.925.628.0
29-2516.512.812.918.013.616.7

وفًقا للنوع والفئة العمرية
17.910.216.421.412.221.4الذكور 19-15
54.727.019.061.034.733.3اإلناث 19-15
19.914.315.022.715.319.7الذكور 24-20
61.642.638.264.647.450.1اإلناث 24-20
10.75.97.512.06.39.3الذكور 29-25
35.334.430.237.336.038.3اإلناث 29-25

وفًقا ملحل اإلقامة
26.621.517.930.224.223.0حرض 
25.013.915.827.915.522.2ريف 

وفًقا لرثوة األرسة
اخُلمْيس 

17.59.512.522.411.719.8األدىن 
26.313.315.229.715.621.5الثاىن 

25.918.316.528.220.322.0األوسط
28.921.620.431.823.925.9الرابع
29.524.818.632.226.623.6األعىل

املصدر : مسح سوق العمل يف مرص 1998 ، املسح التتبعي لدراسة خصائص سوق العمل يف ج.م.ع 2006، مسح النشء والشباب 2009.
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فعىل   .)1-11 )جدول  األرسة  ثروة  مُخْيس  وبني  الواسع(  املفهوم  أو 

 - املتعارف عليه  للمفهوم  - وفًقا  البطالة  ، ترتفع معدالت  املثال  سبيل 

من حواىل 12.5% للشباب عند مُخْيس الرثوة األدىن يف عام 2009 إىل 

20% تقريًبا للشباب يف مُخْيس الرثوة األعىل. وتتضح مثل هذه الزيادة 

يبدو  وقد  الواسع.  باملفهوم  البطالة  معدل  ويف  األخرى  السنوات  يف 

هذا يف أول األمر متناقًضا حيث يربط الكثريون بني معدالت البطالة 

املرتفعة والفقر. وعىل الرغم من ذلك ، يتفق هذا متاًما مع التفسري الوارد 

هنا الذى يربط بني البطالة وتوقعات احلصول عىل وظائف يف القطاع 

البقاء يف حالة بطالة ملدة طويلة،  الفقري ال يتحمل  ، فالشباب  املنظم 

بصورة  املنظم  القطاع  يف  وظيفة  عىل  احلصول  فكرة  عن  يتخىل  وهلذا 

عاجلة ، ويلتحق بأى وظيفة ميكنه احلصول عليها. ونتيجة لذلك تكون 

معدالت البطالة أقل من معدالهتا بني الشباب يف األرس األكرث غىن.

معدالت  انخفاض  نتائج  العمل  قوة  يف  املشاركة  عدم  معدل  يوضح 

عن  النظر  برصف  باملدارس  يلتحقون  ال  الذين  السكان  بني  التوظف 

كم  املعدل  هذا  يوضح  وهلذا  العمل.  قوة  يف  املشاركة  يف  األفراد  رغبة 

من السكان الذين ال يلتحقون باملدارس يعتربوا إما متعطلني أو غري 

، كام هو احلال  فإنه   ، يتبني من جدول 2-11  اقتصادًيا4. وكام  نشطني 

، انخفض معدل عدم مشاركة  الواسع  باملفهوم  البطالة  بالنسبة ملعدل 

الشباب يف قوة العمل من نحو 59% يف عام 1998 إىل 53% يف عام 

2006 ثم قفز إىل أكرث من 60% يف عام 2009. وعىل الرغم من أن 

 ،)U( معدل عدم مشاركة الشبان يف قوة العمل ميثله منحىن عىل شكل

عام  عام 2006 وحتى  الفرتة من  املعدل خالل  هذا  االرتفاع يف  كان 

انخفض  فقد   ، للشابات  بالنسبة  املعدل  تفوق  بدرجة  حمدوًدا   2009

الثلث، من 32% عام  معدل عدم مشاركة الذكور يف قوة العمل بنحو 

حيث  فقط  مئوية  نقاط  بثالث  زاد  ثم   ،2006 عام   %21 إىل   1998

لإلناث  بالنسبة  املعدل  تراجع  العكس،  وعىل   .2009 عام   %24 بلغ 

من   ،2006 عام  حتى   1998 عام  من  الفرتة  خالل  متواضعة  بدرجة 

ارتفع خالل فرتة األزمة ليصل إىل 87% عام  ثم  نحو 86% إىل %81 

2009 ، وهو مستوى يتجاوز ما كان عليه عام 1998. وكام يتضح من 

شكل 11-3 ، فإنه كام هو احلال بالنسبة للبطالة ، تبلغ عدم املشاركة 

، ثم ترتاجع  للشبان أقصاها عند سن 21 سنة  بالنسبة  العمل  يف قوة 

رسيًعا بعد ذلك. وبالنسبة لإلناث تبلغ عدم املشاركة أقصاها عند سن 

ال  املشاركة  عدم  معدل  ولكن  ذلك  بعد  تدرجيًيا  ترتاجع  ثم  العرشين 

ينخفض أبًدا عن %85.

وعىل خالف البطالة، التى يبدو أهنا تزيد مع زيادة مستويات الرثوة، 

ال يشري عدم املشاركة يف قوة العمل إىل وجود عالقة واضحة بينها وبني 

عالقة  هناك  أن  يتبني  ال   2-11 جدول  من  يتضح  فكام  األرسة.  ثروة 

واضحة بني معدل عدم املشاركة يف قوة العمل والرثوة يف عام 1998، 

مع  وينخفض   2006 عام  يف  الرثوة  مع  يزيد  كان  املعدل  هذا  ولكن 

الرثوة يف عام 2009 ، كام يالحظ ثبات التفاوت يف عدم املشاركة بني 

الريف واحلرض.

إىل  االنتقال  يف  االجتامعى  النوع  بني  الكبري  التفاوت  جانب  إىل 

التوظيف فإن هناك تفاوت أيًضا وفًقا للمستويات التعليمية. ومن املالمح 

املعروفة للبطالة الظاهرة يف مرص إهنا ظاهرة تؤثر أساًسا عىل الشباب 

املتعلم. وكام يبني شكل 11-4، تكون معدالت البطالة منخفضة للغاية 

 ، الثانوى  التعليم  مستوى  وعىل  تعليًما.  األقل  والشابات  الشبان  بني 

معدالت  أعىل  ُسجلت  وقد  اجلنسني.  من  لكل  املعدالت  هذه  تقفز 

شكل 11-1 : معدالت البطالة وفًقا للتعريف املتعارف عليه 

حسب السن والنوع لألعامر من ) 15-29 سنة ( عام 2009)%( 

شكل 11-2: معدالت املشاركة يف قوة العمل والتوظف وفًقا 

للسن والنوع يف الفئة العمرية )15-29 سنة( ، 2009)%( 

املصدر : مسح النشء والشباب عام 2009.املصدر : مسح النشء والشباب عام 2009.
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للبطالة يف عام 2009 بني خرجيى املعاهد فوق املتوسطة يليهم خرجيو 

وقد  الفنية.  الثانوية  املدارس  خرجيات  ثم  الشبان،  من  اجلامعات 

انخفضت معدالت البطالة بني الذكور يف كافة املستويات التعليمية ـ 

خالف خرجيى اجلامعات ـ انخفاًضا كبريًا خالل الفرتة من عام 2006 

وحتى عام 2009. ومما يثري الدهشة، أن معدالت البطالة بني خرجيى 

اجلامعات من الذكور انخفضت خالل هذه الفرتة كام انخفضت بالفعل 

معدالت البطالة بني كل املتعلامت خالل الفرتة نفسها، ولكن هذا يعزي 

تقريًبا إىل اإلحباط وليس إىل زيادة فرص العمل.

عنها  بكثري  أعىل  املتعلم  الشباب  بني  البطالة  معدالت  تكون  ملاذا 

بالنسبة للشباب األقل تعليًما الذين من املفرتض أن يكونوا أقل مهارة؟ 

وملاذا يكون هناك انخفاض حاد عىل مستوى التعليم الثانوى؟. تكمن 

وحيث  عليها.  احلصول  فئة  كل  تتوقع  التى  الوظائف  نوع  يف  اإلجابة 

العام،  القطاع  يف  للعمل  مؤهلني  هؤالء  كان  املاىض  ما يف  وقت  إنه يف 

واألعىل  الثانوي  التعليم  ذوي  من  العمل  لسوق  اجلدد  الوافدين  فإن 

يتوقعون احلصول عىل وظائف يف القطاع املنظم ، وهلذا يرغبون يف البقاء 

خارج قوة العمل ، ويف نفس الوقت يبحثون عن هذه الوظائف ، وبذلك 

يدخلون يف زمرة املتعطلني. ويف الواقع ليس لدى الفئات األقل تعليًما 

تاريخ للتوظف يف القطاع املنظم يف مرص ، وبذلك تتضاءل تطلعاهتم إىل 

ذلك. ويتجه الشبان األقل تعليًما برسعة نسبًيا إىل االقتصاد غري املنظم 

عقب ترسهبم من املدرسة مبارشة  ـ  أو حتى قبل ذلكـ  بينام يسعى عدد 

قليل من الشابات األقل تعليًما -يف املقام األول- للحصول عىل وظائف 

مدفوعة األجر. وهلذا يكون التطلع إىل احلصول عىل وظيفة يف القطاع 

املنظم هو وراء انضامم الشباب املتعلم إىل صفوف املتعطلني.

هذه الرؤية ميكن استخدامها إلجياد تفسري عن سبب اجتاه معدالت البطالة 

انحسار  فمع  األخرية.  اآلونة  خالل  االنخفاض  نحو  املتعلم  الشباب  بني 

 ، السنوات األخرية  كبري خالل  بشكل  العام  القطاع  التوظف يف  اآلمال يف 

فرص  كثريًا  تقلصت   ، املنظم  اخلاص  القطاع  يف  التوظف  فرص  وحمدودية 

من  الفعل  رد  كان  األمر  أول  ويف  املنظم.  القطاع  يف  وظائف  عىل  احلصول 

بجدية  البحث عن وظائف  هو  التطورات  املتعلم جتاه هذه  الشباب  جانب 

أكرث ويف وقت أطول مما أدى إىل ارتفاع معدالت البطالة. ولكن عندما أصبح 

من الواضح أن احلكومة مل تعد توفر وظائف، أو أن احلصول عىل وظائف يف 

القطاع اخلاص املنظم أصبح أكرث صعوبة، كان رد الفعل األساىس من جانب 

الشبان املتعلمني هو تقليص جهودهم يف البحث عن وظائف واحلصول عىل 

املتعلامت  استجابت  أخرى،  ناحية  ومن  املنظم.  غري  االقتصاد  يف  عمل 

لتوقف فرص التوظيف يف القطاع العام باالنسحاب من قوة العمل أو عدم 

دخوهلن فيها عىل اإلطالق. وقد كان األثر النهاىئ الستجابة كل من الشبان 

والشابات هو انخفاض معدل البطالة للشباب املتعلم.

جدول 11-2: معدالت عدم مشاركة الشباب )15-29 سنة( 

يف قوة العمل  وفًقا لبعض اخلصائص املختارة 1998 ، 2006 ، 

)%(2009

معدل عدم املشاركة ىف سوق العمل
199820062009

58.652.760.1اجلميع
وفًقا للنوع

32.821.223.7الذكور 
85.581.487.5اإلناث

وفًقا للسن
19-1561.655.658.7
24-2064.060.063.9
29-2549.743.356.9

وفًقا للسن والنوع
31.723.928.5ذكور 19-15
89.582.188.4إناث 19-15
44.132.630.4ذكور 24-20
85.783.188.3إناث 24-20
18.29.013.2ذكور 29-25
81.679.186.3إناث 29-25

وفًقا ملكان اإلقامة
57.053.356.2حرض 
59.652.362.3ريف 

وفًقا خلخُمْيس ثروة األرسة
59.147.964.7األدين
58.551.262.1الثاين 

59.354.259.0األوسط 
58.956.358.1الرابع
56.755.054.2األعىل

املصدر : مسح سوق العمل يف مرص 1998، املسح التتبعي لدراسة خصائص سوق العمل يف 

ج.م.ع 2006، مسح النشء والشباب، 2009.

شكل 11-3: معدالت عدم املشاركة يف قوة العمل حسب السن 

والنوع يف الفئة العمرية )15-29 سنة( ، 2009)%(

املصدر : مسح النشء والشباب عام 2009.
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إن دراسة البيانات اخلاصة مبعدالت عدم املشاركة يف قوة العمل تدعم 

هذه الفروض، فأواًل، تزيد معدالت عدم مشاركة الشبان يف قوة العمل، 

مثلها يف ذلك مثل معدالت البطالة، مع زيادة املستوى التعليمى ومع 

هذا ال يعترب الفرق بني األفراد األكرث تعليًما واألقل تعليًما كبريًا. ومن 

املالحظ أيًضا أن معدالت عدم املشاركة يف قوة العمل بالنسبة للشبان 

بالنسبة   2006 عام  حتى   1998 عام  من  الفرتة  خالل  انخفضت 

لكافة املستويات التعليمية، ولكنها كانت أكرث وضوًحا بالنسبة للتعليم 

عىل  يعكس  االنخفاض  وهذا  املتوسط.  فوق  والتعليم  الفين  الثانوي 

يعد  مل  املنظم  القطاع  يف  العمل  بأن  املتعلمني  الشبان  إدراك  األرجح 

القطاع غري املنظم  ميسوًرا، وأنه من األفضل احلصول عىل وظيفة يف 

بداًل من البقاء بدون عمل. وقد أدي تباطؤ االقتصاد يف بداية األزمة 

كافة  يف  الذكور  مشاركة  عدم  زيادة  إىل   2008 عام  العاملية  املالية 

وهو  العمل،  قوة  يف  ـ  اجلامعة  خرجيي  بخالف  ـ  التعليمية  املستويات 

نفس االجتاه امللحوظ بالنسبة للبطالة.

ختتلف  العمل  قوة  يف  املشاركة  عدم  أمناط  فإن  لإلناث  بالنسبة  أما 

شكل 11-4: معدالت البطالة وفًقا للمفهوم املتعارف عليه حسب املستوي التعليمي 

والنوع يف الفئة العمرية ) 15-29 سنة( ، 1998 ، 2006 ، 2009)%(

شكل 11-5: معدالت عدم املشاركة يف قوة العمل وفًقا للمستوي التعليمي  

والنوع يف الفئة العمرية ) 15-29 سنة( ، 1998 ، 2006 ، 2009)%( 

املصدر : مسح النشء والشباب عام 2009.

املصدر : مسح سوق العمل يف مرص1998 ، املسح التتبعي خلصائص سوق العمل يف ج.م.ع 2006 ، مسح النشء والشباب 2009.
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كثريًا عن منط البطالة. فبينام تزيد البطالة بصورة ملموسة مع التعليم، 

تنخفض عدم املشاركة يف قوة العمل مع التعليم بدًءا من انتهاء مرحلة 

بني  البطالة  معدالت  خالف  عىل  فإنه  أخرى،  ومرة  الثانوى.  التعليم 

وحتى   1998 عام  من  لالنخفاض  اجتهت  التى  املتعلامت  الشابات 

مما  للزيادة  العمل  قوة  املشاركة يف  معدالت عدم  اجتهت  عام 2009، 

يشري إىل حدوث إحباط أكرث كلام زاد عدد اإلناث الاليت خيرتن عدم 

املشاركة يف قوة العمل.

وحتى ميكن تقديم دليل يؤيد الفرض القائل بأن البطالة تعكس جزئًيا 

تطلعات الشباب يف احلصول عىل وظيفة يف القطاع املنظم، تم دراسة 

سوق  دخوهلم  عند  املتعلم  الشباب  عليها  حصل  التى  الوظائف  نوع 

مخس  إىل  الوظائف  تقسيم  أواًل  تم  هذا  وإلجراء  الزمن.  عرب  العمل 

جمموعات :

• وظائف القطاع العام.	

• عمل بأجر ومرتب يف القطاع اخلاص املنظم.	

• عمل منتظم بأجر ومرتب يف القطاع اخلاص غري املنظم.	

• عمل غري منتظم بأجر يف القطاع اخلاص.	

• عمل حلساب الشخص أو لدي األرسة بدون أجر5.	

من  العمل  لسوق  اجلدد  الوافدين  توزيع   )6 ـ   11 )شكل  ويوضح 

الوظيفة األوىل. وتبدأ األرقام  امليالد، ونوع  للنوع وسنة  املتعلمني وفًقا 

شكل 11-6 : توزيع الوافدين اجلدد لسوق العمل من املتعلمني وفًقا لسنة امليالد ونوع الوظيفة األوىل عام 2006 

) متوسط متحرك لثالث سنوات(

املصدر : املسح التتبعي خلصائص سوق العمل يف ج.م.ع 2006.

شكل 11-7: معدالت مشاركة اإلناث يف قوة العمل حسب  

املستوي التعليمي ، 1998 ، و2006 ، و2009)%(

شكل 11-8: نسبة الشابات العامالت )15-29 سنة( يف احلكومة  

حسب املستوي التعليمي 1998 ، و2006 ، و2009)%(

املصدر : مسح سوق العمل يف مرص1998 ، املسح التتبعي خلصائص سوق العمل يف ج.م.ع 

2006 ، مسح النشء والشباب 2009.

املصدر : مسح سوق العمل يف مرص1998 ، املسح التتبعي خلصائص سوق العمل يف ج.م.ع 

2006 ، مسح النشء والشباب 2009.
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العمل  يكونوا دخلوا سوق  أن  يتوقع  الذين  مبن ولدوا يف عام 1978، 

يف  التعيني  يف  الكبري  التباطؤ  حدوث  بعد  أي  تقريًبا،   2000 عام  يف 

الرغم من هذا، تضاءل احتامل احلصول عىل عمل يف  احلكومة. وعىل 

الذكور  مُخس  كان  فقد  واإلناث،  الذكور  من  كل  لدى  العام  القطاع 

وأكرث من نصف اإلناث املولودين عام 1978 يتوقعون أن تكون الوظيفة 

األوىل يف القطاع العام. وقد تضاءلت هذه االحتامالت إىل 5% بالنسبة 

وقد   .1986 عام  يف  ولدوا  الذين  اإلناث  من   %25 من  وأقل  للذكور 

يف  العام  القطاع  تراجع  يعوض  أن  عن  املنظم  اخلاص  القطاع  عجز 

توظيف  كبرية  بصورة  أيًضا  تراجع  الواقع،  ويف  الفئتني.  هاتني  توظيف 

 ، املنظم  القطاع اخلاص  الذكور يف  العمل من  الوافدين اجلدد لسوق 

كام مل تتغري حلد كبري نسبة توظيف الوافدات اجلدد لسوق العمل يف هذا 

القطاع حيث استقرت عند ما يرتاوح بني 10-15% بالنسبة للوظائف 

األوىل.

هناك فئتان فقط من الوظائف التى تتزايد أمهيتهام ومها: العمل املنتظم 

أو  الشخص  حلساب  والعمل   ، املنظم  غري  اخلاص  القطاع  يف  بأجر 

العمل لدى األرسة بدون أجر، وكالمها نوع من الوظائف غري املنظمة. 

وحالًيا، يشكل العمل املنتظم بأجر يف القطاع غري املنظم حواىل ثلث 

العمل  يشكل  كام  واإلناث.  الذكور  من  لكل  األوىل  الوظائف  مجيع 

بالنسبة  آخر  ثلثا  أجر  بدون  األرسة  لدى  والعمل  الشخص  حلساب 

بالنسبة  فقط  اخلمس  مقابل  وذلك  الذكور،  من  اجلدد  للوافدين 

العمل  أو  بأجر  املنتظم  غري  العمل  قلياًل  زاد  وقد  اجلدد،  للوافدات 

العارض بالنسبة للذكور ، ولكن هذا الشكل من التوظيف منعدم فعاًل 

بالنسبة للشابات. وباختصار، نتيجة تقلص فرص التوظيف يف القطاع 

العام بالنسبة للوافدين اجلدد لسوق العمل من الشباب، تتزايد فرصهم 

يف التوظيف يف االقتصاد غري املنظم حيث تكون نوعية الوظائف أدىن 

بكثري باملقارنة بالقطاع املنظم.

يف  الشباب  توظيف  فرص  لرتاجع  األعظم  األثر  أن  فيه  شك  ال  ومما 

الشابات  مشاركة  معدل  يف  احلاد  االنخفاض  يف  يبدو  العام  القطاع 

معدل  كان  ـ 7(،  يتضح من )شكل 11  االقتصادى. وكام  النشاط  يف 

التعليم  مرحلة  انتهاء  عقب  ملموسة  بدرجة  يزيد  الشابات  مشاركة 

الثانوى ويستمر يف االرتفاع من هذه النقطة فصاعًدا.

الشابات  مشاركة  معدالت  بشدة  تراجعت  الشكل  يوضح  كام  ولكن 

الشابات  بلغت معدالت مشاركة  املثال،  منذ عام 1998. فعىل سبيل 

خرجيات املدارس الثانوية الفنية 51% يف عام 1998 ، ثم أخذت هذه 

وباملثل،   .2009 عام   %18 إىل  لتصل  باطراد  الرتاجع  يف  املعدالت 

تعليًما، وإن  للشابات األعىل  بالنسبة  املشاركة  تراجع معدالت  لوحظ 

كان برسعة أقل. وهكذا أصبح التعليم، الذى كان أحد العوامل التى 

سامهت بقوة يف زيادة مشاركة اإلناث يف قوة العمل يف مرص، ذا تأثري 

ضعيف يف الوقت الذى زاد فيه عدد الشابات املتعلامت.

إن مقارنة )شكل 11 ـ 7( بشكل 11 ـ 8 الذى يوضح نسبة العامالت 

يف احلكومة حسب املستوى التعليمى تعطى تفسريًا واضًحا للرتاجع يف 

معدالت املشاركة، فحيث تتضاءل فرص الشابات املتعلامت يف احلصول 

املشاركة. ويكشف بحث  أيًضا معدالت  عىل وظائف حكومية ترتاجع 

الالىت عملن يف احلكومة عام 1998 حصلن  الشابات  أن معظم  آخر 

الغالبية  تعمل   2009 عام  بحلول  أنه  نجد  بينام  دامئة،  وظائف  عىل 

العظمى من الشابات بعقود عمل مؤقتة مما يضعف احلافز عىل املشاركة.

ملاذا تترسب الشابات املتعلامت من قوة العمل بداًل من البحث عن وظيفة 

يف االقتصاد غري املنظم مثلام يفعل نظائرهن من الذكور ؟. هناك عدد 

من التفسريات املمكنة التى ميكن تقدميها بشأن هذا التفاوت الصارخ 

بني اجلنسني يف االستجابة لرتاجع التوظيف يف القطاع العام. أواًل، هناك 

مساواة أكرث بكثري يف التوظيف يف احلكومة باملقارنة بالتوظيف يف القطاع 

اخلاص ، فبينام تتوقع اإلناث معاملتهن عىل قدم املساواة مع الذكور، 

الذين يتساوون معهن يف املؤهالت واخلربات،  تعاىن اإلناث من وجود 

فجوة نوعية كبرية يف األجور وفرص الرتقى يف القطاع اخلاص6. ثانًيا، 

بينام ميكن أن تتوقع اإلناث أن تستمر مدى احلياة يف العمل يف القطاع 

العام ، فإن اإلناث الاليت يعملن يف القطاع اخلاص ميلن إىل ترك العمل 

بعد الزواج وهو ما جيعل األفق الزمين للوظيفة قصريًا نسبًيا. وأخريًا، 

يشري ارتفاع مستويات التفاوت الوظيفي يف سوق العمل املرصي إىل 

أن اإلناث يواجهن عوائق كبرية يف االلتحاق بالوظائف مدفوعة األجر 

أو للعمل حلساهبا حتى يف االقتصاد غري املنظم7.

شكل 11-9: متوسط سنوات الدراسة حسب سنة امليالد  والنوع، 

متوسط متحرك ألربع سنوات 

املصدر : املسح التتبعي خلصائص سوق العمل يف ج.م.ع 2006.
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لماذا لم يؤت التعليم بثماره بالنسبة 
للشباب ؟

مما ال شك فيه أنه طرأ تقدم ملموس يف مستويات التحصيل التعليمي 

زاد   9 ـ   11 شكل  يبني  فكام  األخرية.  السنوات  يف  للشباب  بالنسبة 

بلغ  متوسط سنوات الدراسة يف مرص خالل السنوات األخرية، حيث 

هذا املتوسط بالنسبة للمرصيني الذين ولدوا عام 1985 عرش سنوات 

مقابل أربع سنوات فقط ملن ولدوا عام 1950. وميكننا أن نالحظ أيًضا 

التحصيل  مستويات  زيادة  مع  كثريًا  ضاقت  اجلنسني  بني  الفجوة  أن 

الذكور واإلناث يف املتوسط من  الفرق بني  ، حيث انكمش  التعليمي 

عام  ولدوا  ملن  ونصف  سنة  إىل   1950 عام  ولدوا  ملن  سنوات  ثالث 

.1985

التحصيل  مستويات  يف  امللموسة  االنجازات  هذه  من  الرغم  وعىل 

التعليمي، هناك قلق متزايد بني الشباب وأرسهم من أن عائد التعليم 

الذي حيصلون عليه يف سوق العمل يرتاجع رسيًعا. ويأخذ هذا الرتاجع 

يف عائد التعليم أشكااًل كثرية، منها انخفاض العائد النقدي يف شكل 

بالقطاع  وظائف  عىل  احلصول  إمكانية  وتضاؤل   ، الدخول  انخفاض 

املنظم بالنسبة ملستوي معني من التعليم ، وتدىن نوعية الوظائف عموًما. 

ويرى البعض أن انخفاض العائد أمر ال مفر منه كلام زاد عدد األفراد 

الذين حيصلون عىل التعليم، وزاد عرض العاملني املتعلمني. ومع تزايد 

حدة املنافسة بني هؤالء العاملني فإنه من املحتمل أن يقل املقابل الذى 

حيصل عليه العاملون من تعليمهم. ويفرتض هذا الرأي ضمنًيا أن منو 

الطلب عىل التعليم واملهارات أكرث بًطأ من منو املعروض من التعليم، 

وهو ما قد ال يتحقق يف ظل تزايد االقتصاد املعومل. وقد شهدت أجزاء 

أخرى من العامل زيادة ملموسة يف العائد عىل التعليم حيث أن التطور 

الفىن كثيف املهارات أدي إىل زيادة الطلب عىل العاملة املتعلمة عىل 

الرغم من زيادة املعروض من هذه العاملة. والسؤال الذى يثار اآلن هو 

ملاذا ال حتدث هذه الديناميكية يف مرص ؟

تكمن إحدى اإلجابات الواضحة عىل هذا السؤال يف أن القضية هنا 

ال تتعلق بحجم الطلب عىل التعليم أو املعروض منه بل بنوع التعليم 

عىل  الطلب  يتزايد  العامل،  يف  أخرى  أماكن  يف  حيدث  ومثلام  ونوعيته. 

التكنولوجي،  والتغري  العوملة  تفرضه  ملا  استجابة  مرص  يف  املهارات 

املهارات  هذه  مرص  يف  التعليمي  النظام  يوفر  هل  هو:  السؤال  ولكن 

املتعلمني  العاملني  معظم  كان  عقود  عدة  مدار  عىل  العمل؟.  لسوق 

مستوى  يكن  مل  حيث  العام  القطاع  يف  التوظف  إىل  يسعون  مرص  يف 

شهادات  بل  الوظيفة  عىل  احلصول  أجل  من  هيم  الذى  هو  املهارة 

أولياء  عليها  حيصل  التى  لإلشارات  وكاستجابة  الرسمية.  الشخص 

األمور من سوق العمل، فإهنم كانوا يسعون جاهدين حلصول أوالدهم 

النجاح  حتقيق  عىل  قدراهتم  يف  باالستثامر  وذلك  الشهادات  هذه  عىل 

يف االمتحانات الرسمية واحلصول عىل الدرجات العلمية8، وعىل مدى 

التعليمي بدوره عىل أساس نفس اهلدف  عدة سنوات، تشكل النظام 

التعليم عىل  الذى يرمي إىل تعظيم عدد الطالب الذى يتخرجون من 

كافة املستويات دون الرتكيز بدرجة كبرية عىل املهارات التى يتعلموهنا 

، أو عىل إدراك إىل أي مدى تكون هذه املهارات مفيدة لسوق  فعاًل 

العمل اخلاص.

ومع تقلص التوظيف يف القطاع العام سوف تستمر مرص يف حتمل عبء 

نظام تعليمي يفرز عدًدا كبريًا من الدرجات العلمية ذات قيمة حمدودة 

يف سوق العمل بالقطاع اخلاص. 

إن عائد التعليم مل ينخفض فقط من حيث املردود النقدى ولكنه تراجع 

أيًضا من حيث نوع ونوعية الوظيفة التى ميكن أن حيصل عليها الشاب. 

ـ 6( هناك تراجع كبري يف احتامل حصول  وكام يتضح من )شكل 11 

وهذا  اخلاص.  أو  العام  القطاع  يف  سواء  منظمة  وظيفة  عىل  الشباب 

كانوا  الذين  املتعلم  للشباب  بالنسبة  حدة  أكرث  بصورة  يربز  االجتاه 

يف املاىض يعتمدون اعتامًدا كبريًا عىل الوظيفة احلكومية. وحالًيا يلجأ 

شكل 11-10: متوسط جودة الوظائف وفًقا للمستوى التعليمى للعاملني بأجر وبدون أجر

Source:  Assaad, Roushdy and Rashad 2009 
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إطار 11-1 : هجرة الشباب املرصي: األمناط، والتطلعات، والدوافع 

عىل الرغم من أن الكثري من الشباب املرصي يتطلعون إىل اهلجرة إال أن قلياًل منهم ينجح فعاًل يف ذلك. ووفًقا ملسح النشء والشباب، يتطلع 15% من 
الشباب املرصي يف الفئة العمرية )18 ـ 29 سنة( للذهاب للعيش أو العمل باخلارج، ولكن 1.6% منهم فقط ينجحون يف ذلك )جتدر اإلشارة إىل أن 
املسح غطي الشباب الذين يعيشون يف مرص وقت إجراء املسح، وهلذا فهو يشمل معلومات عن غري املهاجرين واملهاجرين العائدين فقط(. ومن املعروف 
حالًيا أن اهلجرة من مرص تتمثل أساسا يف املهاجرين املؤقتني إىل البالد العربية بينام تعترب نسبة العائدين من الشباب املهاجر إىل الدول األوروبية ضئيلة 

للغاية، رمبا ألهنم ال يعودون إىل مرص.

ويعترب النوع االجتامعي عاماًل مهامً وحاسامً لكل من اهلجرة والتطلع إىل اهلجرة. فنسبة من يتطلعون للهجرة ترتاوح بني 27% بالنسبة للرجال و 6% بالنسبة 
للنساء. كام يعترب التعليم دافًعا قوًيا آخر للهجرة بالنسبة للشبان والشابات. وتتزايد باطراد نسبة من يتطلعون للهجرة مع تزايد مستوى التعليم حيث 
ترتاوح هذه النسبة بني 4.5% لغري احلاصلني عىل شهادات دراسية رسمية و 20.95% للحاصلني عىل تعليم جامعى. ويبدو الفرق عرب مستويات التعليم 
أكرث وضوًحا بالنسبة للنساء باملقارنة بالرجال حيث ترتاوح هذه النسبة بني 1% لغري احلاصالت عىل شهادات و 12.5% للحاصالت عىل تعليم جامعى. 
كام يتطلع الشباب األصغر سًنا إىل اهلجرة أكرث من الشباب األكرب سًنا، وقاطنو العشوائيات ىف احلرض أكرث من سكان الريف أو سكان احلرض الذين ال 
يعيشون ىف العشوائيات ، ولكن الفروق ليست كبرية. وأخريًا ليس هناك اجتاه واحد بالنسبة لعالقة اهلجرة برثوة األرسة لدى الشبان ، بينام تتزايد التطلعات 

للهجرة بصورة مطردة مع زيادة الرثوة بالنسبة للشابات. 

وعىل غرار التطلع للهجرة، تتفاوت كثريًا معدالت اهلجرة الفعلية حسب النوع االجتامعي، حيث بلغت نسبة الرجال الذين هاجروا ثم عادوا يف الفئة 
فعدد  التعليم،  زيادة مستوى  مع  بدرجة كبرية  الفعلية  اهلجرة  يزيد معدل  املنوال  نفس  النساء. وعىل  مقابل 0.9% من  العمرية )18-29 سنة( %2.5 
الشبان احلاصلني عىل تعليم جامعى، والذين يرجح هجرهتم يبلغ 3.5 أمثال عدد الشبان غري احلاصلني عىل شهادات دراسية، وباملثل يبلغ عدد الشابات 
احلاصالت عىل تعليم جامعي والالىت يرجح هجرهتن 8 أمثال نظرياهتن غري احلاصالت عىل شهادات دراسية. ومع هذا فإنه عىل عكس التطلع للهجرة، 
تعتمد القدرة عىل اهلجرة بدرجة كبرية عىل السن ، ومكان اإلقامة ، وثروة األرسة، وخيتلف هذا االعتامد اختالًفا كبريًا حسب النوع االجتامعي، فالشبان 
يف سن الرابعة والعرشين فأكرث حيتمل أن هياجروا أكرث من الشبان األصغر سًنا، ولكن يف الواقع ليس هناك فرق يف معدالت اهلجرة حسب السن بالنسبة 
للنساء. وباملثل من املرجح أن هياجر الرجال الذين يعيشون يف عشوائيات احلرض واملناطق الريفية أكرث من الشبان الذين ال يعيشون يف املناطق العشوائية 
باحلرض، ومع هذا من املرجح أن هتاجر النساء يف املناطق احلرضية غري العشوائية أكرث من النساء يف العشوائيات احلرضية أو املناطق الريفية، وأخريًا من 

املرجح أن هياجر كل من الرجال والنساء يف األرس األكرث غىن أكرث من نظرائهم يف األرس األكرث فقًرا. ويتزايد التفاوت بالنسبة للنساء. 

ويعكس تزايد كل من التطلع للهجرة واهلجرة الفعلية مع تزايد املستوى التعليمي دور التعليم يف رفع مستوى التطلعات املهنية للشباب، باإلضافة إىل 
دوره الداعم يف تيسري اهلجرة. وبينام ال يعتمد التطلع للهجرة كثريًا عىل الرثوة ومكان اإلقامة ـ سواء يف الريف أو احلرض ـ فإن اهلجرة الفعلية تعتمد عىل 
ذلك، وهو ما يشري إىل أنه ـ عىل عكس التعليم ـ تساهم هذه العوامل عىل زيادة قدرة الشباب عىل حتقيق آماهلم أكرث من مسامهتها يف تشكيل تطلعاهتم.

وبالنظر إىل الدوافع التى أشار إليها كل من املتطلعني للهجرة واملهاجرين فعاًل، جيب التمييز بني العوامل الدافعة للهجرة التى تتعلق بالظروف يف مرص، 
والعوامل اجلاذبة التى تتعلق بدول اهلجرة. ومرة أخري، كان اختالف الدوافع التى أشار إليها كل من الشبان والشابات العائدين من اهلجرة من أهم 
النتائج املثرية لالهتامم. وفيام يتعلق بالدوافع املرتبطة بالظروف يف مرص، أشار املهاجرون الذكور العائدون إىل عدم وجود فرص عمل )51%(، والظروف 
املعيشية الصعبة )33.9%( ، وانخفاض الدخول نسبًيا يف مرص بالقياس للدول األخرى )33.0%( واحلاجة إىل مساعدة األرس مالًيا )14.7%(، واحلاجة 
بالنسبة لإلناث  إىل احلصول عىل املال )12.7%(. وملا كان من املمكن أن يذكر كل فرد أكرث من دافع فإن جمموع النسب قد ال يساوى 100%. أما 
العائدات من اهلجرة فقد ذكرن دامئًا ـ تقريًبا ـ أسباًبا تتعلق باألرسة منها: اهلجرة مع األرسة )62.9%(، ومجع شمل األرسة )40.4%(. وبالنسبة للدوافع 
التى تتعلق بدول اهلجرة، فإنه من املرجح أن يذكر املهاجرون الذكور أسباًبا تتعلق بالعمل مثل احلصول عىل عرض للعمل )70.9%(، بينام أشارت اإلناث 

الاليت عدن من اهلجرة إىل وجود أقارب هناك )77.1%(. وقد تساوت نسبة الذكور واإلناث الذين ذكروا أهنم يرغبون يف العيش يف هذه الدول )%10(.

كانت الدوافع االقتصادية أساًسا هي التى تقف أيًضا وراء تطلع الذكور للهجرة. فعندما تم سؤاهلم عن العوامل التى جتذهبم للهجرة، ذكر 95% منهم أن 
الدافع هو احلصول عىل املال. هذا بينام كانت الدوافع وراء تطلع اإلناث إىل اهلجرة متنوعة منها : تعلم أشياء جديدة، وزيادة املعارف واخلربات )%44( 
واحلصول عىل املال )35%( والرغبة يف رؤية بلدان أخرى )26%( والرغبة يف العيش يف اخلارج )14%(. وفيام يتعلق بالعوامل التى تدفع للهجرة، ذكر ثلثا 
الذكور الذين يتطلعون للهجرة أن الدافع هو نقص فرص العمل يف مرص كام أشار 44% إىل انخفاض الدخول. وهلذا تعترب العوامل التى تدفع الذكور 
إىل التطلع للهجرة هي نفسها تقريًبا الدوافع وراء اهلجرة الفعلية. وال يصدق هذا بالنسبة لإلناث. وتتشابه كثريًا العوامل التى تدفع للهجرة بني اإلناث 
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الشباب املتعلم إىل العمل يف االقتصاد غري املنظم يف وظائف كان من 

وبالنسبة  بكثري.  أدىن  تعليم  مستويات  عند  عليها  حيصلوا  أن  املمكن 

سوق  يف  الدخول  عىل  قدرهتن  يف  قبل  من  التعليم  عائد  برز  لإلناث 

العمل وااللتحاق بوظائف مدفوعة األجر. ويوضح )شكل 11 ـ 7( أن 

معدالت املشاركة يف قوة العمل كانت تزيد زيادة كبرية مبجرد استكامهلن 

مرحلة التعليم الثانوي. ومع هذا فإن هذا النمط الذى يتمثل يف زيادة 

حيث  يتالىش  أخذ  التعليم  مستوى  زيادة  مع  العمل  قوة  يف  املشاركة 

فرص  تقلص  نتيجة  املتعلامت  اإلناث  مشاركة  معدالت  تراجعت 

التوظف يف احلكومة ، وهذا يعىن أن تراجع عائد التعليم بالنسبة لإلناث 

يعترب أكرث حدة مما تؤكده بيانات األجور.

وقد حاول مرشوع بحثى حديث نفذه جملس السكان أن يضع مفهوًما 

بإدماج  وذلك  املرصي  االقتصاد  يف  الوظيفة  جودة  ملصطلح  إجرائًيا 

خمتلف األبعاد املرتبطة بجودة الوظائف يف مؤرش واحد للجودة. ويشمل 

املؤرش عدة جوانب مثل : الصبغة الرسمية للوظيفة أو الدخل ، وجودة 

كانت  وقد  الكامل9.  غري  والتشغيل  الزائد،  والتشغيل  العمل،  مكان 

أهم نتيجة خلص إليها هذا البحث هي أنه عىل الرغم من أن مستوى 

الزمن،  عرب  كبري  حلد  ثابًتا  ظل  املرصي  االقتصاد  يف  الوظائف  جودة 

إال أنه مل يواكب االرتفاع يف مستويات تعليم قوة العمل. ونتيجة لذلك 

كان هناك تدهور كبري يف جودة الوظائف مبرور الوقت. وكام يتضح من 

)شكل 11 ـ 10( تدهورت جودة الوظائف خالل الفرتة من عام 1998 

املستويات  بأجر ومرتب عند كل  للعاملني  بالنسبة  وحتى عام 2006 

ـ  املتوسطة  املعاهد فوق  العاملني األميني وخرجيي  ـ بخالف  التعليمية 

املعاهد  خرجيى  بخالف  ـ  أجر  بدون  العاملني  جلميع  بالنسبة  وكذلك 

العاملني  بني  الوظائف  تدهور يف جودة  أسوأ  كان  وقد  املتوسطة.  فوق 

احلاصلني عىل التعليم األساىس وشهادات الثانوية الفنية.

وأمام هذا االنخفاض يف عائد التعليم يف مرص هل هناك خماطر من قيام 

مع  ؟. وهل  مستقباًل  التعليم  يف  استثامراهتم  بتخفيض  وآبائهم  الشباب 

تراجع معدالت مشاركة اإلناث املتعلامت يف قوة العمل يصبح االستثامر 

حالًيا  املخاطر  هذه  وجود  من  الرغم  عىل  مهدًدا؟.  الفتيات  تعليم  يف 

يعطيها  التى  الكبرية  للقيمة االجتامعية  نظًرا  أمًرا غري حمتمل  فإن هذا 

السكان املرصيون للتعليم. وتربز هذه القيمة بوضوح يف سوق الزواج 

القول  أن  كام  تعليًما10،  األعىل  الرشيك  كثريًا  اجلانبني  يقدر كال  حيث 

بأنه ميكن أن يكون هناك خماطر من ختفيض االستثامر يف التعليم يتعارض 

مع حجم اإلنفاق الكبري الذى تدفعه األرس املرصية من جيبها اخلاص 

عىل الدروس اخلصوصية لتضمن نجاح أبنائها يف النظام التعليمي.

تأيت  أن  تضمن  أن  العامة  للسياسة  ميكن  كيف  الواقع  هذا  ظل  ويف 

االستثامرات العامة واخلاصة التى يوجهها املجتمع املرصي إىل التعليم 

بعائد أفضل يف سوق العمل ويف االقتصاد بوجه عام؟. بكل تأكيد تكمن 

التعليم  نظام  يف  كبرية  مؤسسية  إصالحات  إجراء  رضورة  يف  اإلجابة 

املطلوبة.  املهارات  مع  التعليم  خمرجات  توافق  عىل  العمل  إىل  هتدف 

وميكن حتقيق ذلك بعدة طرق :

• اإلشارات 	 عىل  العمل  سوق  من  اآلباء  حيصل  أن  جيب  أواًل:  

لقد ظلت هذه  املطلوبة واملجزية.  للمهارات  بالنسبة  الصحيحة 

العام  القطاع  انخراط  نتيجة  لسنوات طويلة  اإلشارات مشوشة 

عىل نطاق واسع يف عملية التوظيف مما شجع اآلباء عىل االستثامر 

املتطلعات للهجرة مع نظرائهن من الذكور، ولكن كام رأينا من قبل ختتلف الدوافع كثريًا بني الذكور واإلناث الذين هياجرون فعاًل، وهذا يشري إىل أن 
اإلناث الالىت يتطلعن إىل اهلجرة أقل قدرة عىل الترصف وفق دوافعهن، بل إن هجرهتن تعتمد بدرجة كبرية عىل قرارات اهلجرة التى يتخذها أعضاء 

األرسة من الذكور.

وقد كشفت الدراسات التى أجريت عن أثر اهلجرة الدولية أن هذه اهلجرة ميكن أن يكون هلا آثار عىل رفاهية األرس التى يرتكها املهاجرون، وعىل املهاجر 
نفسه أو املهاجرة. وقد أوضحت رشدي وآخرون أن اهلجرة تساهم كثريًا يف ختفيض الفقر لدى أرسة املهاجر، كام أوضحت البدوي وأسعد أن اهلجرة 
وحتويالت املهاجرين تساهم يف زيادة االلتحاق باملدارس، واحلد من عاملة األطفال. ويبني أسعد وآخرون أن اهلجرة متكن من ختفيض سن الزواج لدى 

الشبان غري املتزوجني حيث توفر فرصة عمل جيدة.

واخلالصة، نالحظ أن هجرة الشباب من مرص هي ظاهرة تتفاوت اجتاهاهتا كثريًا وفًقا الختالف النوع االجتامعى والتعليم والطبقة االجتامعية، ومازالت 
أيًضا ظاهرة نادرة حلد ما عىل الرغم من أن جانًبا كبريًا من الشباب، وبخاصة الشبان، يتطلعون للهجرة. وتعترب التطلعات املهنية التى تأيت مع التعليم أهم 

العوامل التى تدفع للتطلع للهجرة ، ولكن حتقيق هذه اآلمال يعتمد عىل الطبقة االجتامعية واملوارد االجتامعية واالقتصادية واملعلوماتية التى تقرتن هبا.

املصدر: راجي أسعد، ورقة خلفية لتقرير التنمية البرشية ملرص ، 2010.
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يف احلصول عىل الشهادات وليس يف اكتساب املهارات.

• ثانًيا :  حيتاج اآلباء ألن يكونوا قادرين عىل ترمجة هذه اإلشارات 	

مقيدة  القدرة  هذه  ولكن  أبنائهم.  لتعليم  مناسبة  اختيارات  إىل 

تكون  مركزًيا  يدار  الذى  احلكومية  املدارس  نظام  ظل  يف  ألنه 

االختيارات حمدودة.

• ثالًثا :  جيب عىل املدارس ومقدمي اخلدمة التعليمية اآلخرين أن 	

يكون لدهيم احلافز واملرونة وآليات املساءلة حتى ميكن االستجابة 

بربط  حتقيقه  ميكن  وهذا  السوق.  وقوى  اآلباء  ملطالب  بفعالية 

آخر  جمال  هناك  وليس  ما.  بطريقة  أدائهم  مبستوى  مكافآهتم 

تشتد فيه احلاجة إىل وجود هيكل للحوافز واملساءلة سوى نظام 

عن  يزيد  ما  سنوًيا  منها  يتخرج  التى  الفنية  الثانوية  املدارس 

600 ألف طالب مبهارات مشكوك يف فائدهتا يف سوق العمل.

الوضع المهني الذى يواجهه 
الشباب حالًيا

شديدة  حتديات  حالًيا  يواجه  املرصي  الشباب  أن  فيه  شك  ال  مما 

الصعوبة عند االنتقال من مرحلة الدراسة إىل العمل ، إىل جانب أن 

هناك عدًدا متزايًدا من الشباب تكون توقعاهتم بشأن العمل يف القطاع 

العمل.  قوة  من  اخلروج  آخر خيتارون  وعدًدا  مؤكدة،  املنظم غري  غري 

التعليم  هذا  عائد  أن  إال  تعليمهم،  مستوي  ارتفاع  من  الرغم  وعىل 

الذى  التعليم  بجودة  تتعلق  مهمة  مسائل  أمام  مطردة  بصورة  يرتاجع 

يتلقونه. وعىل أى حال هل هناك نقاط مضيئة يف سوق العمل تتمثل يف 

وجود مهن تنمو رسيًعا وحتمل إمكانيات استيعاب املزيد من الوافدين 

اجلدد ؟. حتى ميكن تقييم الوضع املهىن الذى يواجهه الشباب املرصي 

حالًيا فإنه تم حتليل بيانات املهن الواردة يف مسح قوة العمل الرسمى يف 

األعوام 2000، و2004، و2007. وتبدو ميزة استخدام هذه املسوح، 

إىل جانب مصادر البيانات املستخدمة من قبل، يف أن أحجام العينات 

للمهن  وتفصياًل  دقة  أكرث  تصنيف  بإجراء  تسمح  بحيث  كثريًا  أكرب 

تم بحث 130 جمموعة مهنية خمتلفة يف كل سنة من  الزمن. وقد  عرب 

السنوات الثالث11 التى تتوافر بيانات عنها. ويف هذا التحليل تم ترتيب 

املهن عىل أساس معدل منوها خالل السنوات من عام 2000 إىل عام 

2007 ثم تم تصنيفها حتت أربع جمموعات عىل أساس هذا املعيار أي: 

النمو   ، متوسطة  بدرجة  املرتفع  النسبى  النمو   ، املرتفع  النسبى  النمو 

انظر  املنخفض12  النسبى  النمو  متوسطة،  بدرجة  املنخفض  النسبى 

جدول 3-11.

بعدد كبري من  تساهم  التى  املهمة  املهن  الضوء عىل  إلقاء  حتى ميكن 

وفًقا  ترتيبها  سبق  التى  املهن  ترتيب  أيًضا  تم  املطلقة  بالقيم  الوظائف 

تم  ثم   2007 عام  حتى   2000 عام  من  الفرتة  خالل  املطلق  لنموها 

تقسيم هذا الرتتيب وفًقا لنفس املجموعات األربع املستخدمة بالنسبة 

عام  من  الفرتة  خالل  النمو  مقارنة  ميكن  حتى  وأخريًا  النسبى.  للنمو 

2000 حتى عام 2004 بالنمو خالل الفرتة من عام 2004 حتى عام 

2007 تم حتديد املهن التى : )1( تسارع منوها النسبى خالل الفرتة من 

عام 2000 حتى عام 2004. )2( استمرت يف نفس فئة النمو النسبى. 

)3( تباطأ منوها.

وتشمل املهن التى حققت أرسع معدل للنمو، التى سامهت أيًضا بأعىل 

عام 2007  حتى  عام 2000  من  الفرتة  خالل  املطلق  للنمو  مستوى 

والباعة  املباين(،  وتشطيبات  اخلرسانة  )عامل  والتشييد  البناء  عامل 

اجلائلني، وعامل الزراعة وتربية احليوانات، واملزارعني غري املتخصصني. 



164} {

مرص تقرير التنمية البرشية 2010

احلكومة  موظفي  من  طبقة  أيضًا  تشمل  أهنا  ما  حلد  الدهشة  يثري  ومما 

رسيع  مبعدل  تنمو  املهن  وهذه  اجلامرك.  ومفتىش  الرضائب  ومأمورى 

يزيد عن 5% سنوًيا ، وكل منها تضيف أكرث من 20 ألف عامل سنوًيا. 

من  الرغم  عىل  العامل  من  كبريًا  عدًدا  تضيف  أخرتان  مهنتان  وهناك 

أهنا تنمو مبعدل أبطأ قلياًل مثل مهنة سائقى املركبات اآللية، واملزارعني 

املتخصصني. ومن بني هذه املهن كلها تباطأ منو الباعة اجلائلني، وعامل 

من 2004/2000  الفرتة  واملزارعني خالل  احليوانات  وتربية  الزراعة 

إىل 2007/2004، بينام تسارع منو املهن األخرى، أو عىل األقل ظل 

عىل املستوى نفسه.

نظًرا  الرسيع  النمو  ذات  املهن  بنوع  ما  حلد  التنبؤ  املمكن  من 

النتعاش صناعة التشييد التى شهدهتا مرص يف الفرتة من عام 2000 

ـ 2007. وتشغل مهنة عامل البناء والتشييد املركز الواحد والعرشين 

الـ 130  التواىل يف فئة املهن األرسع منًوا بني  والثاين والعرشين عىل 

الرضائب  مأمورى  صفوف  يف  النمو  يبدو  وقد  الدراسة.  حمل  مهنة 

هلذا  يكون  قد  ولكن  احلكومة،  يف  التعيني  لتجميد  نظًرا  للدهشة  مثريًا 

عالقة باإلصالح الرضيبى الذى قامت به وزارة املالية مؤخًرا. وتشري 

ومما ال  عامي 2004 و2007.  بني  فعاًل  النمو حتقق  أن  إىل  البيانات 

شك فيه أن هذا النمو يتحقق مرة واحدة وليس من املحتمل أن يتكرر 

وتربية  الزراعة  وعامل  اجلائلني  الباعة  عدد  منو  أن  كام  املستقبل.  يف 

احليوانات وحتى املزارعني قد يشري إىل منو املهن اهلامشية حيث تتجه 

أخري  منافذ  جتد  ال  عندما  معينة  مهن  الرتاكم ىف  إىل  الزائدة  العاملة 

هى  الرضائب  مأمورى  فئة  أن  االهتامم  يثري  ومما  االقتصاد.  يف  للعمل 

 الفئة الوحيدة من األخصائيني التى تشملها فئة النمو املطلق املرتفع.

وبالنظر إىل جمموعة املهن التى تنمو بدرجة رسيعة أو معتدلة وحتقق 

منًوا مطلًقا مرتفًعا بدرجة متوسطة )الصف الثاين يف جدول 11 ـ 3( نجد 

أن كل من هذه املهن أضافت ما بني مخسة أالف و20 ألف وظيفة سنوًيا 

خالل الفرتة من عام 2000 وحتى عام 2007. وتشمل هذه املجموعة 

الشخصية  باخلدمات  والعاملني  والنجارين  والزجاج  اخلزف  صناع 

النسيج وعامل تشغيل ماكينات جتهيز  وعامل تشغيل ماكينات صناعة 

املنتجات الغذائية والعاملني يف خدمات األمن. وتشمل املجموعة ذات 

والرؤساء  واملديرين  النقاشني  متوسطة  بدرجة  املرتفع  النسبى  النمو 

التنفيذيني يف احلكومة وعامل جتهيز الطعام والعاملني يف خدمة املنازل 

واملطاعم والعاملني يف رعاية املباىن ومدرىس التعليم األساىس. وتتضمن 

هذه املجموعة من املهن ذات النمو الرسيع بعض املهن احلرفية مثل 

صناع اخلزف والفخار والنقاشني والنجارين وبعض عامل الصناعة مثل 

املدرسني  مثل  األخصائيني  وبعض  الطعام  جتهيز  وعامل  النسيج  عامل 

وبعض عامل اخلدمات.

وأخريًا، هناك جمموعة كبرية نسبًيا من املهن ذات النمو الرسيع التى 

تضييف أقل من 5 آالف وظيفة سنوًيا. وتشمل هذه املهن األخصائيني 

املاكينات.  تشغيل  وعامل  الصناعة،  وعامل  األلكرتونية،  احلاسبات  يف 

وهناك فئة من املهن املتخصصة التى تظهر يف عدد من األماكن كمهن 

ذات منو رسيع أو منو معتدل الرسعة وهى فئة املدرسني يف مرحلة التعليم 

األسايس وما قبل األسايس. وكدليل عىل توسع االقتصاد اخلاص فإن 

مهنة مديري العموم يف القطاع اخلاص هي ثالث أرسع املهن منًوا.
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منو نسبى مرتفع بدرجة متوسطةمنو نسبى مرتفع

مفتشو اجلامرك ومأمور الرضائب ىف احلكومة )2(منو مطلق مرتفع

عامل تشطيب البناء ومن إليهم )21(

عامل اخلرسانة ومن إليهم )22(

الباعة اجلوالون ومن إليهم )9(

عامل الزراعة وتربية احليوانات )18(

املزارعون احلائزون غري املتخصصني )29(

سائقو املركبات األلية )47(

املزارعون احلائزون املتخصصون )44(

منو مطلق مرتفع 

بدرجة متوسطة

صناع اخلزف والفخار والزجاج ومن إليهم )19(

عامل معاجلة اخلشب ونجار األثاث ومن إليهم )36(

العاملون باخلدمات الشخصية األخرون )31(

عامل تشغيل ماكينات صناعة النسيج والفراء واجللود )32(

العاملون ىف خدمات األمن والوقاية )35(

عامل تشغيل ماكينات جتهيز املنتجات الغذائية وما إليها )5(

عامل نقاشة ونظافة البناء ومن إليهم )38(

املديرون والرؤساء التنفيذيون ىف احلكومة )46(

عامل جتهيز الطعام ومن إلية )43(

العاملون ىف خدمة املنازل واملطاعم )45(

املزارعون احلائزون غري املتخصصني )29(

العاملون ىف رعاية وتنظيف املباىن والنوافذ )55(

األخصائيون ىف التدريس ىف مرحلة التعليم األساىس وما قبل األساىس 

)56(

منو مطلق منخفض 

بدرجة متوسطة

مديرو العموم ىف القطاع اخلاص )3(

عامل البيع ىف األكشاك واألسواق )8(

عامل تشغيل ماكينة جتهيز األخشاب وصنع الورق )10(

األخصائيون ىف احلاسبات اإلكرتونية )7(

عامل البيع األخرون )24(

مديرو العموم ىف احلكومة )25(

عامل تشغيل ماكينات صناعة املواد الكياموية )27(

عامل تشغيل ماكينات توليد القوى ومن إليهم )30(

عامل املناجم والتفجري وقطع ونحت األحجار)6(

عامل تشغيل ماكينات جتهيز املنتجات املعدنية والتعدينية )12(

املالحظون واملرشوفون عىل إنتاج احلرفيني األخرون )33(

عامل الطباعة ومن إليهم )37(

عامل تشغيل خطوط جتميع اإلنتاج األوتوماتيىك والربوت الصناعى )1(

عامل تشغيل أفران الزجاج واخلزف ومن إليهم )4(

املالحظون واملرشفون عىل اإلنتاج ىف الصناعات التعدينية واالستخراجية )7(

األخصائيون ىف الدين )11(

عامل إصالح اإلطارات الكاوتشوك )13(

مدرسو مرحلة التعليم األساىس )14(

عامل تشغيل األالت وجتميع مكونات اإلنتاج األخرون )15(

عامل تشغيل ماكينات إنتاج املطاط والبالستيك )16(

كتبة اإلحصاء وكتبة املاليات )20(

املالحظون واملرشفون عىل خطوط التجميع األوتوماتيكية )23(

عامل تشغيل ماكينات الطباعة والتجليد واملنتجات الورقية )28(

عامل تشغيل ماكينات صناعة املنتجات اخلشبية )34(

املالحظون واملرشفون عىل األنتاج ىف التشييد والبناء )39(

أعضاء هيئة التدريس ىف الكليات واجلامعات والتعليم العاىل )48(

مدرسو مراكز التدريب املهىن )50(

أخصائيون ىف الفنون والرتفية والرياضة )51(

عامل املرسالت واحلاملون والبوابون )54(

احلدادون وصناع العدد ومن إهيم )57(

كتبة املكتبات والربيد ومن إليهم )58(

أخصائيون ىف التمريض والتوليد )59(

سائقو قاطرات السكك احلديدية ومن إليهم )40(

عامل حلج األقطان )41(

عامل صيد البحر والرب والقنص )42(

املالحظون واملرشفون عىل عامل احلرف اليدوية والدقيقة والفنية )49(

عامل جتميع مكونات اإلنتاج )52(

عامل تشغيل ماكينات جتهيز املنتجات التعدينية واملعدنية )53(

أخصائيو التدريس األخرون )6(

ملحوظة: األرقام املوجودة بجوار كل مهنة متثل ترتيبها من حيث منوها النسبى خالل الفرتة من عام 2000 حتى عام 2007 .

جدول 11- 3 : تصنيف املهن حسب معدل النمو وحجم النمو املطلق خالل الفرتة من عام 2000 حتى عام 2007

النمو البطىء :07_04-40_00النمو الثابت     :07_04-40_00النمو املتسارع :07_40-04_00
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6. Ragui Assaad and Melanie Arntz )2005(."Constrained Geographical Mobility and Gendered Labor Market 

Outcomes under Structural Adjustment : Evidence from Egypt. World Development 33 )3( : 431 - 454.

7. Ragui Assaad and Fatma El-Hamidi )2009( "Women in the Egyptian Labor Market : An Analysis of Devel-

opments, 1988-2006. In the Egyptian Labor Market Revisited. Ragui Assaad )ed.(.Cairo : American Univer-

sity in Cairo Press, pp.219-257.

8.  Djavad Salehi Isfahani and Navtej Dhillon )2008( "Stalled Youth Transition in the Middle East : A Frame-

work for Policy Reform, "Middle East Youth Initiative Working Paper No .8. Wolfenson Center for Devel-

opment at Brookings and Dubai School of Government.
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 تم تصنيف املهن التى تنمو مبعدل أرسع من متوسط معدل النمو زائد 2/1 انحراف معياري يف الفرتة من عام 2000 حتى عام 2007 يف فئة . 12

املهن ذات معدل النمو املرتفع، بينام تم تصنيف املهن التى يرتاوح معدل منوها بني متوسط املعدل ومتوسط املعدل زائد 2/1 انحراف معياري 

يف فئة املهن ذات االرتفاع املتوسط، كام تم تصنيف املهن التى يقع معدل منوها بني متوسط املعدل ومتوسط املعدل ناقص 2/1 انحراف معياري 

يف فئة املهن ذات االنخفاض املتوسط، وأخريًا تم تصنيف املهن التى تقل معدالت منوها عن املعدل املتوسط ناقص 2/1 انحراف معياري يف 

فئة املهن ذات النمو النسبي املنخفض. وقد بلغ املتوسط البسيط ملعدالت منو الـ 130 مهنة خالل الفرتة من 2000 إىل 2007 1% سنوًيا. 

وجتدر اإلشارة إىل أن املهن التى تقع يف فئة النمو املرتفع تنمو مبعدل أرسع من 5% سنوًيا بينام تنمو املهن التى تقع يف فئة النمو البطئ مبعدل 

أبطأ من -4% سنوًيا.
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بنحو 600 ألف سنوًيا. ولكن جزًءا ضئياًل منهم  العمل  الوافدين اجلدد لسوق  يقدر عدد 

هو الذي يستطيع أن جيد فرصة عمل. )أنظر الفصل احلادي عرش(. ونظًرا للمستوى احلايل 

للمهارات التي يوفرها نظام التعليم ىف مرص، فإن القطاع اخلاص وقطاع اخلدمات قد ال 

يكون لدهيام احلافز عىل استيعاب األعداد املطلوبة لتخفيض حجم البطالة، وبخاصة بني 

الشباب. ويبدو أن القطاع غري املنظم هو الذي يتيح وظائف عىل نطاق أوسع، نظًرا ألنه 

أكرث تساهاًل يف توظيف العاملة ذات املهارات املتدنية، ومع ذلك تعد الوظائف التي يتيحها 

هذا القطاع ذات جودة منخفضة، وأجور متدنية، وال يتوفر هلا االستقرار حلد كبري، وغالًبا ما 

يتم التدريب عىل وسائل إنتاج عتيقة، وجيري هذا التدريب من خالل العمل فقط.

الفصل الثاين عرش

التعليم الفني والتدريب المهني للشباب
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وما مل يتم تطوير مهارات العاملة املرصية بشكل مالئم، ووفًقا ملا يتطلبه 

الصناعي، سوف  القطاع  القومي، خاصة  االقتصاد  فإن  العمل،  سوق 

الكايف  واملستوى   ، املناسبة  الفنية  املهارات  توفر  يعاين من عدم  يظل 

يتسم  الذي  املتناقض  الوضع  هذا  خلق  يف  يساهم  مما  اإلنتاجية،  من 

بوجود بطالة ويف نفس الوقت وظائف خالية ال جتد من يشغلها، فليس 

مل  كام  عمل،  عن  للبحث  احلافز  العمل  لسوق  اجلدد  الوافدين  لدى 

أن هذه  الرغم من  الوظائف. وعىل  لشغل  كافية  بدرجة  إعدادهم  يتم 

الظاهرة قد تؤدي إىل ختفيض األرقام الرسمية للبطالة ، إال أن الواقع 

يبني أنه حتى التعليم الفين والتدريب املهين مل يؤديا بعد إىل النهوض 

باملهارات إىل املستوى الذي يؤهل الشباب ويدفعهم إىل البحث عن 

عمل ىف االقتصاد الصناعي املنظم.

هناك مساران رئيسيان لنظام التعليم ىف مرص : األول املسار األكادميي، 

واآلخر املسار الفين. ويؤدي املسار األول عادة إىل اجلامعة، بينام ينتهي 

الثانوي الفين، ولكن من  التعليم  املسار املهين ىف العادة عند مستوى 

ينجح يف احلصول عىل درجات أعىل من 70%، يكون مؤهاًل لاللتحاق 

ىف  التعليم  نظام  تواجه  التى  التحديات  أبرز  ومن  العايل.  بالتعليم 

النظرة  باإلضافة إىل  املسارين،  مرص هو عدم وجود روابط كافية بني 

الذي  املسار  بأنه  األذهان  ىف  علق  وما  الفين  التعليم  جتاه  االجتامعية 

يضطر الطالب الختياره عندما يعجز عن اختيار املسار األول.

وعىل أي حال ، فإنه ىف ظل العوملة، ووترية التطور التكنولوجي احلالية، 

والتحوالت التي تشهدها األسواق مل يعد التعليم الفين والتدريب املهين  

جمرد وسيلة تعليمية يلجأ إليها الشباب ذوي األداء األكادميي املنخفض 

أصبح  بل  املنخفض،  واالجتامعي  االقتصادي  الوضع  ذوي  أو  نسبًيا، 

حجر الزاوية ىف عملية التنمية.

هو  املهين،  والتدريب  الفين  التعليم  أن  إىل  الدولية  التجارب  وتشري 

، الذي يعد رضورًيا ىف االقتصادات  التعلم مدى احلياة  أساس منهج 

تتسم  والتي  اجلميع  فيها  يعيش  التي  البيئة  ظل  ويف   ، املستقرة  غري 

بالتعقيد والتنافسية والتخصص. ومن املمكن أن يساهم التدريب الفين 

واملهين ىف سد الفجوة بني املناهج التقليدية العقيمة والترسب من التعليم 

وبني املهارات التكنولوجية التي يتطلبها سوق العمل لتوظيف الشباب.

املتاحة  للفرصة  الكامل  االستغالل  اآلن  حتى  يتم  مل  حال،  أي  وعىل 

لتحقيق أقىص استفادة من العدد الكبري من الشباب الذين لو اكتسبوا 

االقتصاد  وعىل  عليهم  ذلك  لعاد  األكادميية  غري  املهنية  املهارات 

بعض  ىف  اإلشكالية  هذه  وجود  املسوح  أحد  نتائج  وتوضح  بالفائدة. 

بصفة  املهارات  فجوة  وتظهر  مرص.  يف  الفرعية  الصناعية  القطاعات 

والصيانة  الكهربائية،  الصيانة  أعامل  يف  الفنية  العاملة  لدى  أساسية 

األلكرتوين،  التحكم  وعمليات  األلكرتونية،  والصيانة  امليكانيكية، 

وتشغيل ورش املعدات وأعامل اللحام الكهربايئ، وصيانة الغاليات1. 

وهذه أمثلة توضح مدى الفجوة ىف املهارات املوجودة ىف هذه القطاعات 

العاملة  إىل  العمل  سوق  يفتقد  وبذلك  األخرى.  الفرعية  والقطاعات 

الفنية املاهرة، ليس فقط من حيث العدد ولكن أيًضا من حيث الكفاءة. 

وأمام هذا الوضع يضطر أرباب األعامل إما إىل ختفيض طلبيات اإلنتاج 

عن  اإلحجام  إىل  أو  التصدير،  وأسواق  املحيل  السوق  مستوى  عىل 

التوسع ىف أنشطتهم. ويف كلتا احلالتني، تنخفض اإلنتاجية، وتظل قوة 

العمل املحتملة خاملة، وغري مدربة، وغري مستغلة.

مسار التعليم الفني 
والتدريب المهني

للشباب.  املهين  والتدريب  الفين  للتعليم  نظام  بالفعل  مرص  ىف  يوجد 

احلكومية  واألجهزة  الوزارات  من  عدد  بني  العام  النظام  هذا  ويتوزع 

تعترب  عام  وبوجه  كبري.  حلد  األخرى  عن  مبعزل  منها  كل  تعمل  التي 

املهارات التي يفرزها هذا النظام متدنية املستوى، عىل الرغم من وجود 

بعض جزر التميز املتفرقة، وبخاصة بالنسبة للدورات التدريبية التي 

تنظمها القوات املسلحة. وعىل أي حال بدأ هذا اإلنجاز الضعيف ىف 

عام 2006 ىف  الصناعي"  التدريب  إنشاء "جملس  نتيجة  ببطء  التغري 

وزارة التجارة والصناعة ، الذي يضطلع مبسؤولية حتسني عملية التنسيق 

ىف  بالتدريب  اخلاصة  والسياسات  واملرشوعات  الكيانات  كافة  بني 

الوزارة وتوجيهها. وىف اآلونة األخرية، تم إنشاء جملسني آخرين ومها: 

"جملس التدريب السياحي" و"جملس التدريب عىل أعامل التشييد".

تفعيل  عىل  العمل  إىل  الرأي  اجته  املتخصصة  املجالس  إنشاء  ومنذ 

دوره      ولكن  فعال  املوجود  ـ  البرشية  املوارد  لتنمية  األعىل  املجلس 

التوجيهات  ولتقديم  الثالثة  للمجالس  للرأي  كمنرب  للعمل  ـ  حمدود 

املتعلقة بالسياسات، وتقييم أداء نظام التعليم الفين والتدريب املهين. 

وىف نفس الوقت تم بقرار من رئيس جملس الوزراء تشكيل جلنة وزارية 

أساًسا  تبىن  املهين  والتدريب  الفين  التعليم  لتطوير  اسرتاتيجية  لوضع 

عىل الدراسات والتدخالت السابقة ، وعىل السياسة العامة للمرشوع 

 TVET Policy املهين  والتدريب  الفين  التعليم  إلصالح  القومي 

هذه  وتتمحور  أدناه(.  )أنظر   2002 عام  وضعت  التي   Statement

الدولية،  املامرسات  ألفضل  األساسية  العنارص  حول  االسرتاتيجية 

بسياسة  املتعلقة  التوجيهات  بشأن  كامل  منهج  تبين  بينها:  من  والتي 

التعليم الفين والتدريب املهين، ومتويل عملية التدريب، وخلق روابط 

بني أصحاب األعامل ومقدمي اخلدمات املتعلقة بالتعليم الفين والتدريب 
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جدول 12- 1: نظم التدريب و اجلهات املقدمة له ملرشوع التعليم الفين والتدريب املهين

مدة )التدريب باألشهر(3مستوى مهارة اخلريجنظام التدريبالوزارة

القوى العاملة

ما قبل العمل لألحداث

مكثف

تدرج مهين

متوسط املهارة

متوسط املهارة 

متوسط املهارة

7 أشهر ىف مركز التدريب 

شهران تدريب من خالل العمل

4 أشهر ىف مركز التدريب 

4 أشهر تدريب من خالل العمل

12-24 شهًرا تدريب من خالل العمل

التضامن االجتامعي

ما قبل العمل )لألحداث(

تكوين مهين

مكثف 

تأهيل األرس املنتجة 

متوسط املهارة

متوسط املهارة 

متوسط املهارة

من 7-24 شهًرَا يف مركز التدريب

من 6-10 أشهر ىف مركز التدريب

من 12-24 شهًرا ىف مركز التدريب

مراكز تدريب وزارة اإلسكان 

واملرافق والتنمية العمرانية 

ما قبل العمل)رشكات(

مكثف

إعادة تدريب

رفع كفاءة

متوسط املهارة

متوسط املهارة 

متوسط املهارة

فين ماهر

من 6-9 أشهر ىف مركز التدريب

4 أشهر ىف مركز التدريب

شهران تدريب من خالل العمل 

6 أشهر ىف مركز التدريب

من شهر إىل 8 أشهر ىف مركز التدريب وتدريب من خالل العمل

الزراعة 

رفع كفاءة

ما قبل العمل 

مكثف 

مستويات خمتلفة و

فًقا للدورة التدريبية 

متوسط املهارة 

متوسط املهارة

من شهرين إىل أربعة أشهر ىف مركز التدريب 

وتدريب من خالل العمل

9 أشهر ىف مركز التدريب

4 أشهر ىف مركز التدريب

املحليات
ما قبل العمل

مكثف

متوسط املهارة 

متوسط املهارة 

9 أشهر ىف مركز التدريب

من 2-9 أشهر ىف مركز التدريب

الصناعة

التلمذة الصناعية*

مكثف

ما قبل العمل

رفع كفاءة

تدرج مهين

إعادة تدريب

ماهر 

متوسط املهارة 

متوسط املهارة 

مستويات خمتلفة وفًقا للدورة التدريبة

متوسط املهارة 

متوسط املهارة

11 شهر ىف مركز التدريب

21 شهًرا تدريب من خالل العمل ، إىل جانب 1-2 يوم ىف مركز التدريب 

من 4-6 أشهر ىف مركز التدريب

6 أشهر ىف مركز التدريب

من شهر إىل 3 أشهر ىف مركز التدريب

6 أشهر ىف موقع اإلنتاج

6 أشهر ىف مركز التدريب

التلمذة الصناعية*املصانع احلربية 

تدرج مهين

ماهر 

متوسط املهارة 

12 شهًرا ىف مركز التدريب

24 شهًرا ىف موقع اإلنتاج

24 شهًرا ىف موقع اإلنتاج

النقل واملواصالت

التلمذة الصناعية*

ما قبل العمل

مكثف 

رفع كفاءة

إعادة تدريب

تدرج مهين

ماهر 

متوسط املهارة

متوسط املهارة

وفًقا للدورة التدريبية

متوسط املهارة

متوسط املهارة

12 شهًرا ىف املركز+عامان تدريب خالل العمل

24 شهًرا ىف موقع اإلنتاج

7 أشهر ىف مركز التدريب 

4 أشهر ىف مركز التدريب 

من شهر – 4 أشهر يف مركز التدريب 

من 4-10 أشهر ىف مركز التدريب 

24 شهرًا تدريب من خالل العمل
24 شهًرا ىف مركز التدريبمتوسط املهارة ما قبل العملاألوقاف 

Source : ETES Report 2002ٍ

ملحوظة : يعتمد منح مجيع الشهادات عىل احلضور ومتنح الدبلومات لنظم التدريب املؤرش عليها     بعالمة * فقط.
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املهين. وقد اعتمد رئيس الوزراء ىف أغسطس 2009 برنامج عمل هذه 

االسرتاتيجية، وجترى اللجنة حالًيا صياغة "خطة عملها". 

وينص قانون العمل املرصي اجلديد الذي صدر ىف عام 2003، عىل 

إنشاء صندوق للتدريب مُيول من حصيلة رسم يفرض عىل املنشآت التي 

يعمل هبا 10 عامل فأكرث بنسبة 1% من صايف األرباح التي حتققها هذه 

املنشآت. ويقام هذا الصندوق ىف وزارة القوى العاملة واهلجرة. ولكن 

املحاكم  ىف  مداوالت  هناك  ألن  نظًرا  نشاطه  بعد  ميارس  مل  الصندوق 

حول مدى دستوريته.

نظام التعليم الفني 
والتدريب المهني الحالي

ىف الوقت احلايل، يتم تقديم التعليم الفين والتدريب املهين األسايس من 

التعليم )من خالل 1584 مدرسة فنية ومهنية(، ووزارة  جانب وزارة 

التعليم العايل )من خالل 47 معهًدا فنًيا متوسًطا وكلية فنية(. وهناك 

من  املهين  والتدريب  الفين  التعليم  تقديم  يف  تشارك  أخرى  وزارات 

خالل 1200 مركًزا للتدريب املهين مثل وزارات التجارة والصناعة2، 

والزراعة،  واهلجرة،  والعمل  واإلسكان،  االجتامعي،  والتضامن 

والصحة، والثقافة.

وبذلك يشمل النظام مدارس ثانوية فنية، ومراكز فنية مهنية، كام يتضح 

نظام  دبلومات  املراكز  هذه  من  قليل  عدد  ومينح   .1 12ـ  جدول  من 

مثل  األجل،  قصرية  دورات  يقدم  معظمها  أن  حيث  سنوات،  و5   3

اجلامعات  تتبع  التي  سابًقا  املتوسطة  الفنية  )املعاهد  الفنية  الكليات 

تستهدف  املختلفة  الوزارات  أن  من  الرغم  وعىل  واملعاهد.  حالًيا( 

جمموعات خمتلفة، أو أهنا تركز عىل جماالت معينة، إال أن هناك تداخل 

ىف تقديم هذه اخلدمة بني هذه اجلهات، وال توجد أي معايري أو متطلبات 

يعترب مستوى  ندر، واألكرث من ذلك  فيام  إال  الشهادات  ملنح  مشرتكة 

جودة التعليم الذي يقدم منخفًضا.

املهين  والتدريب  الفين  التعليم  تقدم  التي  اجلهات  أن  من  الرغم  عىل 

الصناعة  عىل  الرتكيز  أن  إال  التخصصات،  من  كثرية  جماالت  تغطي 

باعتبارها القطاع الرئييس الذي يقدم التعليم الفين الرسمي من خالل 

التلمذة الصناعية، كام أن لدى الصناعة إمكانات واعدة خلدمة  نظام 

الغالبية العظمى من أصحاب األعامل ىف القطاع اخلاص غري الزراعي.

فشل برامج القطاع العام
تم تقييم نظام التعليم الفين والتدريب املهين ىف مرص من خالل سلسلة 

من املسوح التي انتهت إىل نتائج مماثلة. وتتسم معظم مؤسسات التعليم 

الفين والتدريب املهين باملالمح اآلتية:

• خطوط 	 هناك  وليس  احلكومة،  من  املؤسسات  هذه  متويل  يتم 

عىل  بناًء  السنوية  املوازنات  حتدد  حيث  ملساءلتها،  واضحة 

األداء  أساس  عىل  وليس  السابقة،  السنة  ىف  اإلنفاق  مستوى 

العام، أو معدالت القيد، أو حتى معدالت الترسب خالل السنة 

الدراسية، أو أثناء التدريب.

• معايري 	 إىل  تفتقد  أهنا  كام  املؤسسات،  هذه  بني  روابط  توجد  ال 

واضحة لتطوير املناهج وتقديم التدريب، كام يتضح من استخدام 

احلديثة  املعدات  باستخدام  االهتامم  وعدم  املتقادمة،  املعدات 

حتى لو توفرت.

• أن 	 كام  العميل،  التدريب  مقومات  املؤسسات  هذه  ىف  يتوفر  ال 

تكون  العميل  التدريب  فيها  جيري  التي  املتاحة  القليلة  الورش 

متكدسة باملتدربني، مما جيعل التدريب فيها غري جمِد.

• ال جيري التدريب بناًء عىل متطلبات سوق العمل، ولذلك غالًبا 	

ما يكون هناك اختالل بني ما يعرض من برامج ودورات تدريبية 

وبني احتياجات السوق الفعلية. فمثال، ليس هناك ارتباط واضح 

بني نظام التعليم الفين والتدريب املهين وبني الصناعة، التي تعد 

السوق الرئيسية ملخرجات هذا النظام.

• تعليمية وتدريبية 	 برامج  تقدمه من  ما  بأن  املؤسسات  تتسم هذه 

كام  التكنولوجي،  للتطور  األساسية  باملتطلبات  الوفاء  عن  تعجز 

أهنا تفرط ىف االعتامد عىل اجلانب النظري ىف املناهج.

• وتفاوت 	 واملتقدمة،  احلديثة  التخصصات  ىف  واضح  نقص  هناك 

تنقصهم  مبدربني  املؤسسات  هذه  وتستعني  املؤهالت،  يف  وفروق 

املؤهالت الفنية واملهنية املناسبة، وكذلك اإلملام بأصول التدريس.

• عىل 	 املعدات،  لتطوير  كافية  تكون  ما  نادرا  امليزانية  خمصصات 

سبيل املثال، أو للنهوض مبستوى اجلودة.

• انقطاع 	 إىل  اإلجبارية  العسكرية  اخلدمة  أداء  يؤدي  ما  كثريا 

وإن  التدريبية،  الربامج  حضور  عن  التجنيد  سن  ىف  األفراد 

كانت هناك بعض االستثناءات إذا تم أداء اخلدمة العسكرية ىف 

وحدات فنية تتفق مع التخصص.

إسهامات القطاع اخلاص
التي  اخلاصة  واملهنية  الفنية  التدريب  مراكز  من  حمدود  عدد  هناك 

تنظم دورات تدريبية قصرية األجل. ومعظم هذه املراكز تقدم دورات 

لتأهيل املنشآت للحصول عىل شهادات اجلودة. وتتسم هذه املراكز بأهنا 

السوق،  احتياجات  ضوء  ىف  مناهجها  وتضع  نسبًيا،  جيد  تنظيم  ذات 

معقولة،  التدريس  فنية وقدرات عىل  قدرات  لدهيم  مدربني  وتستخدم 
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إىل جانب أهنا تقدم دورات تدريبية متنوعة لتوسيع فرص االختيار فيام 

بينها، وهناك أيًضا قواعد واضحة حتكم كافة الرتتيبات، ومعايري تتسم 

أن  جيب  وما  التدريب،  متلقي  به  يلتزم  أن  يتعني  ما  توضح  بالشفافية 

تتضمنه هذه الدورات التدريبية، وما يتوقع من نتائج سيحصل عليها 

املتدرب ـ بخالف الشهادة ـ من حيث الزيادة امللموسة يف الربحية.

أصحاب األعامل والتدريب
عىل الرغم من أن معظم املنشآت الصغرية واملتوسطة تدعي أن هلا موقفا 

إجيابًيا جتاه مؤسسات التعليم الفين والتدريب املهين، إال أن التدريب 

اخلاصة،  مواردها  باستخدام  العمل  خالل  من  يتم  تقدمه  الذي  الفين 

أو باالستعانة بكبار املوظفني أو املرشفني الذين ال ميلكون خربة عملية 

العامل  تدريب  عىل  قادرون  أهنم  يعتقدوا  ولكن  التدريس،  جمال  ىف 

اآلخرين. وهم يرون أن الدورات التعريفية القصرية التي تقدم للمعينني 

اجلدد هي مبثابة تدريب داخيل، والنتيجة أن التدريب يقدم ىف الغالب 

بصورة غري منتظمة، وال يستند لنظام معني، وليس له شهادات معرتف 

هبا. ومتيل املنشآت الصغرية واملتوسطة إىل إتباع هنج خمتلف عندما يتعلق 

األمر باإلدارة أو التسويق أو أي أنواع أخرى من املهارات "املكتبية"، 

العاملني لدهيا إىل مراكز تدريب حمرتفة. ويعد  حيث تتجه إىل إرسال 

لعدم  انعكاًسا  الفين  التدريب  لتقديم  املتاحة  باجلهات  املعرفة  عدم 

االتساق اخلطري ىف املعلومات اخلاصة بالسوق.

ىف كثري من األحيان تغفل املنشآت الصغرية واملتوسطة عن إدراك أمهية 

التدريب، ويتضح هذا من عدم ختصيص  النامجة عن  املضافة  القيمة 

يشكون  الذين  ـ  األعامل  أرباب  حيجم  ما  وعادة  للتدريب.  ميزانية 

إطار 12-1 : جتربة معهد دون بوسكو اخلاص

 Silesian Brothers سيلزيان  اإلخوان  املعهد  ويدير  باملرصوفات.  اخلاصة  الفنية  للمعاهد  ناجًحا  منوذًجا   Don Bosco بوسكو  دون  معهد  يعترب 
اإليطاليون. وبداًل من أن مينح املعهد دبلومات غري عرصية تأيت يف منزلة تالية للدبلومات األخرى ، فإن مناهج الدبلومات التي مينحها ـ نظام ثالث ومخس 
الفين  التعليم  تفتقدها معظم مؤسسات  التي  العنارص  الوظيفي، وهي نفس  املناسب، والرتقي ىف املسار  التوظف، واألجر  أمام  الطريق  تفتح  ـ  سنوات 
والتدريب املهين العامة. وتكمن مصداقية معهد دون بوسكو ىف حرصه عىل ختريج عاملة مبستوى مهارة عالية، ميكنها بالفعل أداء جمموعة األنشطة املدرجة 
ىف الشهادات املمنوحة هلم، وهو ما جيعل هذه الشهادات جديرة بالثقة وتعد مبثابة "عالمة" اجلودة. وال يعزي هذا إىل املناهج املناسبة التي يتم تدريسها 
فحسب، ولكن إىل معايري تعيني مدريب املعهد التي تستند إىل املؤهالت الفنية واإلملام بأصول التدريس إىل جانب اخلربة العملية املكتسبة واملامرسة الفعلية.

هذا الوضع ال يصدق عىل الغالبية العظمى من مؤسسات التعليم الفين والتدريب املهين األخرى التي ال يشرتط فيها لتعيني املدربني توفر اخلربة العملية يف 
جمال الصناعة. ومما يضع املعهد أيًضا يف مكانة فريدة بني مؤسسات التعليم الفين والتدريب املهين يف مرص أنه مينح شهادة هنائية معرتًفا هبا من احلكومتني 

اإليطالية واملرصية. هذه الشهادة تعطي للطالب الذين حرضوا الدورات نظام اخلمس سنوات احلق ىف االلتحاق باجلامعات األوروبية.

.Italian Cooperation for Development Institute : املصدر

جدول 12-2 التدخالت املقررة يف السياسة العامة ملرشوع التعليم الفين والتدريب املهىن

مصدر التمويل وجهة التنفيذاسم املرشوع حماور السياسة العامة
* وضع نظام جودة املؤهالت لتدعيم مبدأ التعلم مدى 

احلياة

الصندوق االجتامعي للتنمية مرشوع مستويات املهارة القومية أنظر إطار) 3-12(

* وضع نظام للتعليم الفين والتدريب املهين يستجيب 

الحتياجات سوق العمل

احلكومة املرصية والبنك الدويل مرشوع تنمية املهارات )أنظر إطار 4-12( 

وزارة التجارة والصناعة
* وضع أطر قانونية ومؤسسية جديدة للمؤسسات املسؤولة 

عن نظام التعليم الفين والتدريب املهين وأطر حلوكمتها

املرشوع األورويب + املرشوع القومي إلصالح نظام 

التعليم الفين والتدريب املهين )أنظر إطار 5-12(

احلكومة املرصية واملفوضية األوروبية 

وزارة التجارة والصناعة 
* وضع نظام جودة املؤهالت لتدعيم مبدأ التعلم مدى 

احلياة

مؤسسة التدريب األوروبية إطار املؤهالت القومية 

وزارة القوى العاملة 

املصدر : أمرية كاظم ، ورقة خلفية لتقرير التنمية البرشية ملرص عام 2010.
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من عدم استطاعتهم تعيني عامل أكفاء – عن االستثامر ىف رأس املال 

البرشي خشية ارتفاع معدالت األجور ، ومعدالت ترك العمل ، وهجرة 

العاملة أو أي ترصفات أخرى تؤثر عىل صايف أرباحهم.

أو  ترقيات،  للعامل  املديرون  أو  األعامل  أرباب  مينح  ما  نادًرا  وباملثل، 

مكافآت مالية، أو حوافز يف األجور نتيجة إتباعهم اسرتاتيجية قصرية 

األجل تعتمد عىل ختفيض اإلنفاق.  ويؤدي عدم وجود ترتيبات تعاقدية 

واضحة وحمددة بني العامل وأرباب األعامل إىل قيام بعض منافيس هذه 

املنشآت إىل السطو عىل العاملة املاهرة لدهيا. وميكن كرس هذه احللقة 

املفرغة عن طريق وضع رشوط تقييدية ىف الرتتيبات التعاقدية الرسمية، 

وكذلك وضع نظام للمكافآت نظري األداء اجليد4.

الوضع من منظور الباحثني عن عمل

عىل الرغم من أن احلصول عىل التعليم األسايس حتسن بصورة ملموسة 

ىف مرص خالل السنوات األخرية، كام يتضح من ارتفاع معدالت القيد 

التعليم  من  والترسب  اإلعادة  معدالت  مازالت  االبتدايئ،  بالتعليم 

التلمذة  مبراكز  االلتحاق  إىل  الشباب  من  كبري  عدد  ويتجه  مرتفعة. 

العادة  وىف  العام.  التعليم  ترك  إىل  ُيدَفعون  عندما  التقليدية  الصناعية 

األدوات  عىل  للتعرف  أقدم  عامل  من  مسؤوال  اجلديد  العامل  يصبح 

التعلم كلام  املتدرب عىل سلم  واألجهزة وأساليب اإلنتاج. وكلام صعد 

أسندت إليه املزيد من املسؤوليات العملية. والذي هيم هنا هو اكتساب 

اخلربة واالحتكاك بالعمل وليس التعلم الرسمي. ويسود هذا النظام بني 

الكثري من األرس األمية منخفضة الدخل التي غالًبا ما تضطر ألن تدفع 

ملعلم الصبية مقابل تعليم أبنائهم مهنة مفيدة.

وبالنسبة ملن استكملوا مرحلة التعليم اإلعدادي، ولكنهم حصلوا عىل 

درجات منخفضة، فإهنم يلتحقون بالتعليم الثانوي الفين ليكون معربًا 

للوصول إىل التعليم العايل.

وىف الواقع، فإن 70% من طالب التعليم الثانوي الفين الذين يتخطون 

حاجز التعليم العايل يفضلون االلتحاق باجلامعة بدال من دخول سوق 

العمل ىف جمال ختصصاهتم  الذين خيتارون  العمل. وبالنسبة للخرجيني 

فإن نسبتهم ال تكاد تذكر. ومعظم هؤالء حيصلون عىل أول وظيفة هلم 

إطار 12-2 : تدخالت احلكومة ىف جمال التعليم الفين 

تعترب مبادرة مبارك ـ كول أول مبادرة تربط بني التعليم الفين ومتطلبات الصناعة وسوق العمل، التي ينظر إليها كنموذج ناجح للتعليم الفين والتدريب 
املهين ىف مرص الذي حيقق كفاءة التكلفة ويستجيب الحتياجات سوق العمل. وهتدف املبادرة إىل النهوض مبؤهالت خرجيي املدارس الثانوية الفنية 
لتتناسب مع متطلبات السوق، وذلك من خالل منوذج النظام املزدوج للتعليم الفين التعاوين ىف إطار التعاون الفين املوسع مع مؤسسة GTZ األملانية9. 

ويتيح النظام املزدوج عادة الفرصة للطالب لدراسة املواد النظرية ىف املدارس وممارسة العمل ىف موقع العمل أو خط اإلنتاج.

وقد خترج من مبادرة مبارك  ـ كول أكرث من 20 ألف طالب. وتلقى نحو 85% منهم عروًضا للعمل ىف احلال. وقد انتقلت مهمة تنفيذ النظام املزدوج ملبادرة 
مبارك ـ كول للرشكاء املرصيني ىف وزارة التعليم والقطاع اخلاص. ويتم حالًيا إدارته وتنفيذه بنجاح. وحتى مايو 2009 ، بلغ عدد مدارس مبارك ـ كول 

الثانوية الفنية التي تبنت هذا النظام 76 مدرسة ، لتدريب 24 ألف طالب بالتعاون مع 1900 رشكة.

وتشري دراسة حديثة لتتبع اخلرجيني السابقني )2008( إىل أن النظام املزدوج التعاوين كانت له آثار إجيابية عىل مدركات وتطلعات الشباب املرصي. فقد 
أتاح هذا النموذج املزدوج للخرجيني الدخول مبكًرا يف أول جتربة هلم مع عامل العمل، كام عرفتهم بالضوابط السارية ىف مكان العمل ، ومنحتهم الثقة التي 

تساعدهم يف الوصول الختيارات مدروسة ، والقدرة عىل اختاذ قرارات حكيمة بشأن البحث عن العمل املناسب وحتديد مسارهم الوظيفي10.
ىف يوليو2007 بدأت مبادرة مبارك / كول ـ برنامج التعليم املهين والتدريب والتشغيل ـ )MKI-vetEP( الذي يعد استمرارًا ملبادرة مبارك ـ كول ىف 
إطار التعاون املرصي األملاين ىف جمال التنمية. ويعترب تشغيل الشباب هو اهلدف األول للربنامج حيث هيدف إىل حتسني إمكانية التشغيل لدى الشباب 
وأصحاب العمل، وبذلك يساهم ىف خلق وظائف مربحة. وال يقترص منهج MKI-vetEP عىل تعليم وتدريب الشباب ، بل يذهب إىل أبعد من ذلك 
مبدهم باملؤهالت التي تتالءم ومتطلبات سوق العمل واملطلوبة ألداء العمل مثل املهارات واملعارف وأخالقيات العمل. وتعين إمكانية التشغيل التفاعيل أن 

يصبح الباحثون عن عمل قابلني للتشغيل ويستمروا كذلك، وأن يصبح صاحب العمل املحتمل قادًرا عىل التوظيف11.

وحالًيا، نجح الربنامج ىف حتقيق االتساق بني مؤهالت العاملني وحاجة السوق ويف توظيف أول جمموعة من الشباب الباحثني عن عمل. وقد وافق الربنامج 
عىل وضع نظام عىل أساس جتريبي لرصد سوق العمل والتنبؤ بأوضاعه ىف حمافظة السادس من أكتوبر12.

.)Source : Vocational Education, Training and Employment Program – Mubarak – Khol Initiative )MKI-vetEP
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طويال  فيها  يستمرون  ال  ولكنهم  خترجهم،  من  أشهر  ثالثة  غضون  ىف 

يسبب انخفاض األجور، واملشاكل التي تنشأ مع أصحاب العمل، أو 

للعودة للدراسة5.

هناك شواهد تشري إىل أن الشباب ليس لدهيم احلافز للعمل ىف القطاع 

هذا  إن  حيث  احلكومة6،  ىف  كموظفني  العمل  ويفضلون  الصناعي، 

بنظرة أفضل  املدى، وحيظي  العمل حيقق االستقرار طويل  النوع من 

بني القرناء، وال خُيْىَش فيه من الفصل من العمل لضعف األداء، كام أن 

االنخفاض النسبي ىف األجر هو أمر مقبول أخًذا يف االعتبار مستوى 

حال،  أي  عىل  املضمون7.  األجل  طويل  واالستقرار  املطلوب،  اجلهد 

الستمرار  نظًرا  العمل  من  النوع  هذا  اختيار  حالًيا  النادر  من  أصبح 

احلادي  الفصل  )أنظر  العام  القطاع  ىف  التعيني  تقليص  ىف  احلكومة 

عرش(.

ونتيجة الرتفاع معدل ترسب العاملة بعد فرتة قصرية من اجتياز التدريب 

البنك  برنامج  أجراه  الذي  املسح  حاول  التدريب،  أثناء  أو  األسايس 

البحث   Skills Development Project لتنمية املهارات   الدويل 

املتدربني. وقد أشار األفراد  عن السبب وراء هذا املسلك من جانب 

الذين شملهم املسح إىل أنه يتعني عىل أرباب األعامل القيام باآليت:

1- خلق بيئة عمل حمفزة، 2- تشكيل جلنة ملتابعة ظروف العمل، 

3- وضع نظام أفضل للتعاقد، 4- حتسني األجور، 5 ـ حتسني مهارات 

املرشفني ىف إدارة التابعني هلم، 6 ـ ختفيض عدد ساعات العمل. وجتدر 

شغلهم  املحتمل  للعامل  يقدم  كان  األسايس  التدريب  أن  إىل  اإلشارة 

لوظائف حقيقية ىف مصنع للمالبس اجلاهزة 8.

إطار السياسة
العامة  السياسة  املرصية عىل  احلكومة  عام 2002، صدقت  مطلع  ىف 

 TEVT املهين  والتدريب  الفين  التعليم  إلصالح  القومي  للمرشوع 

مع  باالشرتاك  الدويل  البنك  وضعها  التي   ،Policy Statement

ملختلف  كإطار  األورويب،  لالحتاد  التابعة  األوروبية  التدريب  مؤسسة 

أنواع التدخالت ـ كام هو موضح ىف جدول 12 ـ 2، مبا فيها التدخالت 

التي تساندها اجلهات املانحة.

ويتضمن اإلطار البنود األربعة التالية :

• 	 Quality Qualification System وضع نظام جودة املؤهالت

إطار 12-3 : مرشوع مستويات املهارة القومية – الصندوق االجتامعي للتنمية 

The National Skills Standard Project of Egypt's Social Fund for Development

ىف إطار املحور األول للسياسة العامة للمرشوع القومي إلصالح التعليم الفين والتدريب  املهين TEVT Policy Statement ال يقترص دور مرشوع 
مستويات املهارة القومية عىل وضع مستويات املهارة، ولكنه يتضمن أيًضا اختاذ اإلجراءات املتعلقة باختبار املتدربني ومنحهم الشهادات ذات الصلة. 
ومن املستهدف أن يدعم هذا اإلطار جهة العتامد مقدمي التدريب التي ستقوم بعدئذ بوضع سجل يشمل "مقدمي التدريب املعتمدين" وختصصاهتم ـ 
ومل يتم بعد وضع هذا السجل. وىف بادئ األمر، تم متويل مرشوع مستويات املهارة القومية من خالل الصندوق االجتامعي للتنمية كام دعمه فريق من 
االستشاريني املحليني والدوليني )بقيادة املجلس الربيطاين( وبالتعاون مع أصحاب األعامل. ويغطي املرشوع ثالثة قطاعات )الصناعة، والسياحة، والبناء 
والتشييد(، ويعمل عىل وضع مستويات املهارة، ومنح شهادات للعامل وفًقا لقدراهتم وكفاءهتم، وحتديد الوحدات الدراسية التي ميكن أن تفيد ىف أكرث 
من وظيفة عرب مسارات التعليم والتدريب، ووضع آليات التقويم املوضوعي واملستقل وإجراءات االعتامد. كام يغطي املرشوع املؤهالت الدراسية التالية 

للمرحلة االبتدائية )توازي املستويات 1، 2، 3 من التصنيف الدويل للتعليم )أي نصف ماهر ـ ماهر ـ مرشف(.

وقد وضع املرشوع مستويات املهارة لنحو 106 مهن، ىف قطاعات التشييد والصناعة والسياحة. كام قام بتطوير نحو 50 مركًزا للتدريب، وطبق املعايري 
املتقدمة ىف جمال تقديم التدريب.

ولتحقيق االستدامة ، ومبقتىض الربوتوكول املوقع بني جملس التدريب الصناعي والصندوق االجتامعي للتنمية ، تم نقل مسؤولية وضع مستويات املهارة ىف 
القطاع الصناعي إىل جملس التدريب الصناعي ىف مطلع عام 2007، بينام نقلت مسؤولية وضع مستويات املهارة املتعلقة بقطاعي السياحة والتشييد إىل 
االحتاد اخلاص بكل منهام. وقد نجح جملس التدريب الصناعي ىف حث العاملني ىف املرشوع عىل العمل عىل وضع مستويات أخرى للمهارة، من خالل 
اهليئة اإلسكوتالندية للمؤهالت Scottish Qualification Agency )AQA(  ـ التي شاركت ىف املراحل األوىل ملرشوع مستويات املهارة القومية 
ـ وذلك لوضع مؤرشات أخرى للمستويات التي وضعت ىف املراحل األوىل للمرشوع، ولتوجيه اللجان القطاعية، التي تم تشكيلها ىف الغرف الصناعية 

اخلاصة بكل منها ، إىل كيفية تطويراملؤهالت املهنية املرصية استناًدا إىل منهجيات اهليئة اإلسكوتالندية للمؤهالت  التي تم مراجعتها.

املصدر : جملس التدريب الصناعي ، مايو 2009
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لتدعيم مبدأ التعلم مدى احلياة.

• وضع نظام للتعليم الفين والتدريب املهين يستجيب الحتياجات 	

سوق العمل.

• وضع أطر قانونية ومؤسسية جديدة للمؤسسات املسؤولة عن نظام 	

التعليم الفين والتدريب املهين وأطر حلوكمتها.

• وضع سياسات سوق العمل لتحسني حراك العاملة.	

ويتضمن هذا اإلطار أربع مبادرات أساسية:

• زيادة طلب القطاع اخلاص عىل التدريب الفين.	

• وضع آلية جتريبية لتمويل التدريب املستجيب حلاجة الطلب.	

• تبين منهج من القاعدة للقمة خللق رشاكة بني األطراف صاحبة 	

املصلحة، ويف نفس الوقت تطوير القدرة عىل تقديم التدريب.

• 	 National Qualification القومية  املؤهالت  إطار  وضع 

.Framework

وعىل الرغم من أن هذه املبادرات بدأت ىف أوقات خمتلفة ، إال أهنا تعمل 

مًعا يف إطار حيقق درجة من التكامل. وقد كانت النتائج األولية مشجعة، 

إال أنه من السابق لألوان احلكم عىل النتائج عىل املدى الطويل بالنسبة 

ملستوى مهارات الشباب أو بالنسبة لقابليتهم للتشغيل.

املهارات واملرشوع األورويب مرشوعني  تنمية  ويعترب كل من مرشوع 

يف  تصميمهام  تم  حيث   ،)5 ـ   12  ،4 ـ   12 إطاري  )أنظر  متزاملني 

القومي  للمرشوع  العامة  للسياسة  طبيعي  كتطور  تقريًبا  الوقت  نفس 

إلصالح التعليم الفين والتدريب املهين، وأنشئ كالمها ىف وزارة التجارة 

الصناعي.  التدريب  بينهام من خالل جملس  التنسيق  والصناعة، ويتم 

وبينام يتناول املرشوع األول جانب الطلب من التدريب، فإن املرشوع 

وتنفيذ  صياغة  يف  للمسامهة  للقمة  القاعدة  من  منهجا  يتبىن  الثاين 

املهين من خالل  والتدريب  الفين  التعليم  نظام  قومية إلصالح  سياسة 

العنارص اآلتية :

• إقامة وتنفيذ 12 رشاكة تدريب ىف إطار املرشوع القومي إلصالح 	

الالمركزي  املستوى  عىل  وذلك  املهين  والتدريب  الفين  التعليم 

واستناًدا حلاجة الطلب.

  The Skills Development Program إطار 12-4 : برنامج تنمية املهارات

خيتص برنامج تنمية املهارات باملحور الثاين من السياسة العامة للمرشوع القومي للتعليم الفين والتدريب املهين. ويركز هذا الربنامج عىل جانب الطلب 
يف املعادلة. وهو بذلك هيدف إىل تشجيع القطاع اخلاص عىل طلب التدريب، من خالل وضع آلية إجرائية للتمويل ـ يف إطار جتريبي ـ ملد القطاع اخلاص 
بحزمة من الربامج التدريبية واخلدمات املتعلقة هبا لتشجيعه عىل االستثامر يف التدريب الفين. ويعترب أثر املحاكاة اإلجيايب للربامج التدريبية التي تصمم 
وفًقا للطلب، ولتجربة تقاسم التكلفة بنسبة 90%  ـ 10% مبثابة حافز لزيادة الطلب عىل التدريب الفين ، وبالتايل حتقيق املزيد من تطوير املهارات وحراك 

العاملة داخل املنشأة وبني املنشآت.

وبرنامج تنمية املهارات هو برنامج جتريبي ميتد ملدة 6 سنوات )من 2004-2010( وتنفذه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع البنك الدويل. وهيدف 
لتقديم  املنافسة  وتقوم عىل  الطلب  إىل  تستند  متويل جتريبية  آلية  بوضع  وذلك  املهارات  تنمية  أجل  من  التدريب  اخلاص عىل طلب  القطاع  إىل حتفيز 
التدريب الذي يرتبط مبارشة بعملية اإلنتاج ىف املرشوعات الصغرية واملتوسطة. ويتألف الربنامج من ثالثة مكونات هي : التوعية، والرتويج والوصول 
لطالبي التدريب، واملتابعة، والتقويم، و متويل برامج التدريب وتقدميها وإدارهتا، وإدارة الربنامج ومتابعته وتقوميه. ويتوقع أن يكون للتدريب أثر إجيايب 
طويل املدى عىل اإلنتاجية والقدرة التنافسية للمرشوعات الصغرية واملتوسطة. وتبلغ موازنة املرشوع اإلمجالية 12.5 مليون دوالر أمرييك. ويستهدف 
برنامج تنمية املهارات املرشوعات الصغرية واملتوسطة التي تعمل بصفة مبدئية ىف ثالثة قطاعات : التشييد، والصناعة، والسياحة، وذلك لدعم التدريب 
واألنشطة املرتبطة به )أقل من 6 أشهر تدريب( واملتعلقة بعملية اإلنتاج عىل أساس اقتسام التكلفة مع املرشوعات الصغرية واملتوسطة املؤهلة. وميكن 
املستثمرين، واالحتادات،  أو  األعامل  إدارات ووحدات مجعيات رجال  مثل  املهارات من خالل وسطاء  تنمية  برنامج  تستفيد من  أن  هلذه املرشوعات 
والرشكات والغرف أو مركز حتديث الصناعة. وتضع هذه اجلهات الوسيطة الربنامج التدريبي عىل أساس تقييم االحتياجات التدريبية للعاملني املوجودين 

فعال أو املعينني اجلدد يف كل منشأة عىل حدة، ويتم اختيار مقدمي التدريب عىل أساس تنافيس.

وقد تم تصميم برنامج تنمية املهارات ملساعدة احلكومة املرصية عىل وضع إطار مؤسيس ومتوييل إلدارة املوارد ملساعدة القطاع اخلاص عىل تقديم التدريب 
الذي يستهدف تنمية املهارات، وهذا أمر مهم للغاية نظًرا لضعف الوعي لدى القطاع اخلاص بالقيمة املضافة لتنمية املهارات، وإحجامه عن االستثامر ىف 
رأس املال البرشي، وبخاصة العامل، وعدم اتساق املعلومات اخلاصة بسوق التدريب، وهو ما جيعل من اكتشاف مقدم التدريب الكفء مبثابة حتد خطري، 

يف غياب نظام لالعتامد ومنح الشهادات.

املصدر : البنك الدويل، برنامج تنمية املهارات ـ وثائق املرشوع ، 2009.
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• تطوير عملية تقديم التدريب.	

• إلصالح 	 التنظيمي  اإلطار  تطوير  يف  القرار  صانعي  مساعدة 

التعليم الفين والتدريب املهين.

وباإلضافة إىل إقامة رشاكات تدريب عىل املستوى القطاعي واجلغرايف 

بني مقدمي التدريب واملرشوعات ، وضع املرشوع األورويب نظام التعليم 

والتدريب التباديل Alternance Education and Training عىل 

وبتمويل من وزارة  التعليم  بالرشاكة مع وزارة  الفرنيس،  النظام  غرار 

التجارة والصناعة.

ويتم تنفيذ هذا النظام يف 100 مدرسة ثانوية فنية ، وهو شكل مبتكر 

من أشكال التعليم التعاوين الذي بدأ عام 2008، وهيدف إىل تأهيل 

عدد من الشباب )100 ألف( قبل الدخول ىف قوة العمل، من خالل 

تزويدهم باملعارف العملية واملهارات13. ويف ظل هذا النموذج، يشارك 

التي  املناهج  وضع  واملحيل ىف  القطاعي  املستوى  عىل  األعامل  أرباب 

التعليم  وزارة  وتقوم  احتياجاهتم،  عىل  بناًء  سنوات  ثالث  ىف  تدرس 

اجلوانب  تطوير  أيًضا  تتويل  فنية  جلان  خالل  من  واعتامدها  بتطويرها 

املعلمني  تدريب  يف  األعامل  أرباب  ويشارك  املناهج.  هلذه  املهنية 

واملدرسني املساعدين.

الذي  التدريبية  الوحدات  جدول  عىل  بناًء  الطالب  املنشآت  وتستقبل 

استناًدا  العملية  باملهارات  النهوض  ويتم  جيًدا،  تصميًما  تصميمه  تم 

العمل  تطوير ورش  املدرسة. وجيري  الذي درس ىف  النظري  إىل اجلزء 

الصناعة  متطلبات  مع  توافًقا  أكرث  تكون  حتى  واملعدات  الدراسية 

خالل  من  بالرشكات  العمل  مواقع  ىف  املعلمون  ُيدرب  كام  ومواصفاهتا، 

أيًضا  وُيدرب  العملية،  اخلربات  الكتساب  األعامل  رجال  مع  التواصل 

مديرو املدارس، ويتم تعريفهم بأمهية االرتباط القومي بالصناعة، وحيث 

إن هذه املبادرة مازالت يف بدايتها ، لذا من الصعب تقييم مدى نجاحها.

إن منهج رشاكات التدريب ، بعيًدا عن املرشوع األورويب، يضمن قيام 

أرباب األعامل ومقدمي التدريب ىف القطاع العام بوضع نظام للتعليم 

الفين والتدريب املهين ىف القطاعات اخلاصة هبم. وهذا يضمن مالءمة 

إطار 12-5 : املرشوع األورويب EC-Project : املساعدة املقدمة إلصالح نظام التعليم الفين والتدريب املهين 

خيتص املرشوع األورويب بجانب العرض ىف سياق املحور األول للسياسة العامة للمرشوع القومي إلصالح التعليم الفين والتدريب املهين. وقد أقيمت 
Enterprise Training Partnerships ىف إطار هذا املرشوع القومي ، وتبلغ مسامهة احلكومة املرصية 33 مليون يورو مقابل  رشاكات التدريب 

املنحة املقدمة من االحتاداألورويب.

وقد بدأت أنشطة املرشوع ىف عام 2005 هبدف تطوير معاهد المركزية للتعليم الفين واملهين عايل اجلودة، التي تعتمد عىل تلبية طلب السوق. وهيدف 
املرشوع أيًضا إىل وضع املكونات األساسية لنظام منوذجي للتعليم الفين والتدريب املهين من خالل هيئات تنظيمية كأساس لنظام المركزي يعتمد عىل 

تلبية طلب السوق.

وحالًيا أقام املرشوع األورويب 12 رشاكة للتدريب عرب جمموعة من القطاعات ـ من قطاع النسيج إىل السياحة ، إىل جانب 6 رشاكات حملية من بني 12 
منطقة صناعية مستهدفة ، وذلك لدعم الرشاكات املحلية ومقدمي التدريب. وقد ساهم املرشوع يف بناء القدرات عىل النحو اآليت :

تدريب مقدمي التدريب :من خالل تطوير املناهج والورش، واملدربني املؤهلني من قبل. وقد تم حتسني نحو 140 مركًزا للتدريب وحوايل 100 من . 1
أجهزة التدريب داخل الرشكات ىف قطاع املالبس اجلاهزة.

املدربون : تم تدريب 1680 مدرًبا ىف صناعات املالبس اجلاهزة، واملنتجات الغذائية ، ومواد البناء، والصناعات اهلندسية ، واألثاث واألخشاب.. 2
مهنة . 3 املناهج يف 16  تطوير  الصناعة، وكذلك  احتياجات  تستند إىل  التي  التدريب  بتطوير جمموعة كبرية من حزم  قام املرشوع   : التدريب  حزم 

)استناًدا إىل مناهج املدارس الثانوية الفنية، ومراكز التدريب املهين، ومن خالل الدعم القوي للرشاكات املحلية والقطاعية(.
دورات تدريبية : لتطوير البنية التحتية للموارد البرشية املؤهلة مثل املدربني، ورؤساء املدربني يف خمتلف القطاعات. وهيدف املرشوع إىل الوصول . 4

بعدد املتدربني إىل 4000 ىف هناية املرشوع.
زيارات دراسية: للتوعية و للوصول لفهم مشرتك وتبادل اخلربات بني أخصايئ التدريب املحليني ونظرائهم ىف دول االحتاد األورويب.. 5
التدريب . 6 للجودة ىف جمال  نظام  أيًضا ىف وضع  املرشوع  ويساهم  التنظيمي  اإلطار  القدرات يف  لبناء  مؤسسية  آلية  بوضع  وذلك  التوأمة:  ترتيبات 

الصناعي يشمل التوحيد القيايس واالعتامد ومنح الشهادات.

املصدر : وحدة إدارة املرشوع األورويب.
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واستدامة خمرجات املرشوع. وتتيح الرشاكات منربًا لتبادل الرأي حول 

احتياجات التدريب، وبذلك تضمن توفر عملية ديناميكية لوضع برامج 

تدريبية تستجيب الحتياجات أرباب األعامل.

الجهود القومية 
لوضع إطار متطور للمؤهالت 

إطار رسمي منظم للمؤهالت 
ىف اآلونة األخرية ، حاول إطار املؤهالت القومية أيًضا التعامل مع الوضع 

غري املوايت احلايل لنظم التعليم الفين والتدريب املهين، ومواجهة األنشطة 

التي تتم بشكل طارئ، وعدم وضوح األدوار، وعدم مالءمة الشهادات 

الدراسية الحتياجات سوق العمل ، وعدم االنتقال بشفافية وسالسة بني 

النظام التعليمي ، والتعلم مدى احلياة ، واخلربة املهنية والعملية.

األوروبية  التدريب  مؤسسة  خالل  من  اإلطار  هلذا  الدعم  تقديم  ويتم 

حتت رعاية وزيرة القوى العاملة واهلجرة باعتبارها رئيس املجلس األعىل 

املؤهالت  أن يساعد ىف حتديد  البرشية. وهذا اإلطار ميكن  املوارد  لتنمية 

بصورة أكرث وضوًحا واتساًقا ، وزيادة فرص احلصول عىل املؤهالت وتنمية 

املهارات ، وجعل املؤهالت مالمئة بشكل أفضل ملا حيتاجه أصحاب األعامل 

املرصية  املؤهالت  جودة  لتأكيد  معايري  ووضع   ، واألفراد  واملرشوعات 

وتوفيقها مع املعايري القومية والعاملية ، وهذا يسهل من حراك العاملة.

تدعيم مراكز التدريب 
القاعدة  نحو  أكرث  توجه  التدخل ذي  آخر من  نوع  هناك  املقابل،  يف 

العرش  السنوات  مدى  فعىل  نسبًيا،  متقطع  بشكل  ويتم  الشعبية، 

املاضية أو أكرث، تلقى عدد من مراكز التدريب احلالية ـ سواء كانت 

تابعة ملصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب املهين، أو لوزارة اإلسكان 

عدة  خالل  من  لتطويرها  كبريًا  دعًما  ـ  العمرانية  والتنمية  واملرافق 

مصادر ثنائية مثل مبادرة مبارك ـ كول، وجايكا، واحلكومة الفرنسية، يف 

الوقت الذي كانت فيه بعض مراكز التدريب التابعة لوزارة اإلسكان 

مازالت تطبق مفاهيم ومواد االختبارات التي يضعها مرشوع مستويات 

املهارة القومية، التي كانت تستند إىل املؤهالت املهنية املرصية.

مراكز  تطوير  عنها  يسفر  التي  احلقيقية  املضافة  القيمة  تتمثل  وال 

زيادة  ىف  أيًضا  تتمثل  بل  فحسب،  متقدمة  معدات  رشاء  ىف  التدريب 

ما  حلد  يستجيب  بشكل  تصميمها  ويف  املناهج  تطوير  عىل  القدرة 

املتدربني  من  كل  يتلقى  ذلك،  إىل  وباإلضافة  العمل.  ملتطلبات سوق 

وإدارة هذه املراكز تدريًبا فنًيا وتدريًبا عىل أصول التدريس ، إىل جانب 

اخلربة العملية ىف املرشوعات الصناعية عىل املستوى املحيل والعاملي. 

إىل  للسفر  املرشوعات  هذه  بعض  يف  للمتدربني  الفرصة  أتيحت  وقد 

دول أخرى لتلقى تدريًبا أكرث تقدًما، ويقرتن هذا أيًضا باحلصول عىل 

شهادات معرتف هبا دولًيا. 

مواجهة عدم اتساق املعلومات يف سوق العمل
مبادرات احلكومة 

يف حماولة ملواجهة عدم اتساق املعلومات يف سوق العمل، استضاف مركز 

املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء، مرصد التعليم والتدريب 

األوروبية(.  التدريب  مؤسسة  فنًيا  دعمته  أن  سبق  )الذي  والتشغيل 

التي تنخرط يف  ويعد املرصد شبكة متعددة األطراف تضم املؤسسات 

مثل:  واألهىل  اخلاص  والقطاعني  احلكومة  يف  والتدريب  العمل  سوق 

ووزارة  التعليم،  ووزارة  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز 

احلكومية  غري  واملنظامت  العاملة،  القوى  ووزارة  والصناعة،  التجارة 

والقطاع اخلاص.

إطار 12-6 : مبادرة التشغيل من خالل اإلعالم 

حيجم الشباب عن العمل كعامل إنتاج، ويعربون بصورة واضحة عن تفضيلهم للعمل ىف احلكومة نظًرا ملا يتيحه هذا العمل من مزايا وأمان وظيفي وساعات 
عمل مرحية. ويف نفس الوقت تعاين الصناعة من عدم توفر العاملة نصف املاهرة واملاهرة. وهلذا السبب، قامت وزارة املالية برعاية محلة إعالمية ضخمة 

خالل شهر رمضان من عام 2007، حيث ترتفع معدالت املشاهدة ىف هذا الشهر، من أجل خلق موقف إجيايب جتاه العمل ىف قطاع الصناعة.

وقد اسٌتكملت هذه املبادرة بقيام جملس التدريب الصناعي بيقدم تدريب ما قبل التشغيل يتسق مع متطلبات الوظائف الشاغرة يف منشآت القطاع اخلاص 
التي تعهدت بتوظيف الشباب الذين يستكملون تدريبهم ىف جملس التدريب الصناعي. وقد صاحب هذه احلملة القيام باملتابعة والتقييم لتتبع مدى التقدم 
الذي حترزه احلملة اإلعالنية، ورد فعل الشباب. وقد تبني من نتيجة املسح الذي أجرى قبل تنفيذ احلملة أن 2% فقط من الشباب يقبلون عىل التدريب 
املهين، برصف النظر عن اخللفية التعليمية، ومع اتساع نطاق احلملة، ذكر 10% ممن تم سؤاهلم )من بني 1.1 مليون فرد من الذين أجروا االتصال التليفوين( 

أهنم يرغبون يف العمل ىف خطوط اإلنتاج ، منهم 110 ألف توجهوا إلجراء املقابالت وتم توظيف 87 ألف )أي %8(.

املصدر : جملس التدريب الصناعي ، مايو 2009.
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ويعمل مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار كنقطة دعم مركزية بني طرفني 

أساسيني ومها : اجلهات التي تنتج البيانات من ناحية، واملستفيدون الذين 

الرئيسية  األهداف  وتتمثل  أخرى.  ناحية  من  البيانات  هذه  يستخدمون 

وهيكل  العمل،  سوق  عن  دينامييك  معلومات  نظام  إنشاء  يف  للمرصد 

جانبي  عن  وحديثة  دقيقة  بيانات  توفري  خالل  من  مرص  ىف  للتدريب 

التعليم والتدريب  السياسات ىف جماالت  العرض والطلب لدعم صانعي 

ونظام أداء سوق العمل، وكذلك للتنبؤ باحتياجات سوق العمل، وإجراء 

مسوح لتقييم احتياجات سوق العمل عىل املستوى القطاعي.

املبادرات التي تقودها جهات غري حكومية 

هناك رشكات خاصة رائدة مثل سيمنس Siemens تشارك ىف تطوير 

التدريب  جملس  مع  التنسيق  خالل  فمن  التدريب.  مراكز  من  عدد 

الصناعي ـ وىف الغالب بتمويل منه ـ تم املوافقة عىل تطوير 50 مركز 

جمال  ىف  مرص  أنحاء  كل  ىف  الفنية  واملدارس  للجامعات  تابع  تدريب 

 programmable logic controller املنطقي  التحكم  برامج 

computer numerical control ، وذلك  وأجهزة التحكم الرقمي 

املراكز،  هلذه  األجهزة  بتوفري  مبقتضاه  تقوم  سيمنس  مع  عقد  مبوجب 

التدريب  جملس  بني  مماثل  بروتوكول  توقيع  تم  كام  املدربني.  وتدريب 

ومركز   Heidelberg Academy14 هايدلربج  وأكادميية  الصناعي، 

حي  ىف  املهين  والتدريب  اإلنتاجية  الكفاية  ملصلحة  التابع  التدريب 

إمبابة بالقاهرة. وهذا التفاعل بني رشكة صناعية رائدة، ومركز تدريب، 

من  رائًعا  نوًعا  يوفر  الصناعي  التدريب  جملس  خالل  من  عام  ومتويل 

يف  شارك  من  لكل  املعروفة  البصامت  حيمل  الذي  املُعتمد  التدريب 

الشهادات  منح  يسهل  حيث  للشباب  قوي  كحافز  يعمل  كام  تقدميه، 

للمتدربني وميكنهم من التوظف15.

كانت  املحيل، سواء  املجتمع  إىل  تستند  متفرقة  أخرى  مبادرات  هناك 

أو  ـ  حدة  عىل  كل  ـ  اخلاص  القطاع  ىف  األعامل  رجال  مستوى  عىل 

املبادرات  هذه  وهتدف  املحلية،  احلكومية  غري  املنظامت  مستوى  عىل 

إمكانية  لزيادة  املحيل  املجتمع  ألفراد  األساسية  املهارات  تطوير  إىل 

يف  لتعيينهم  ترتيبات  الختاذ  اجلهود  بعض  بذل  جانب  إىل  تشغيلهم، 

نطاق املناطق اجلغرافية املجاورة للحي أو القرية. وعىل الرغم من أن 

نطاق وجمال هذه املبادرات حمدود إال أهنا قد تكون فعالة.

الطريق إلى المستقبل
إن عالج فشل سوق العمل والتدريب هو مسؤولية مشرتكة بني األطراف 

وأرباب األعامل، واالحتادات  الشباب،  التي تشمل:  املصلحة  صاحبة 

والغرف باإلضافة إىل احلكومة.

هناك مفهومان أساسيان يكمنان وراء إحداث النقلة النوعية الرضورية 

كل  فعند  واملساءلة.  احلوافز  ومها:  نجاح  إىل  الفشل  هذا  لتحويل 

التدخل جيب وضع جمموعة من احلوافز ـ سواء كانت ىف  مستوى من 

منح  أو  التدريب،  تكلفة  اقتسام  أو  واألجهزة،  للمناهج  تطوير  شكل 

حوافز رضيبية ألرباب األعامل، أو فتح أبواب التوظيف ـ وذلك حتى 

بالنسبة  جمدًيا  اختياًرا  املهين  والتدريب  الفين  التعليم  اختيار  يصبح 

إصدار  مع  جنب  إىل  جنًبا  تسري  فإهنا  للمساءلة  وبالنسبة  للشباب. 

تكون  أن  ويفضل  هبا،  معرتف  أداء  معايري  إىل  تستند  مالمئة  شهادات 

جينيها  التي  الثامر  طياهتا  ىف  الشهادات  هذه  وحتمل  دولًيا.  هبا  معرتًفا 

حائزها من حيث فرص الرتقي والقدرة عىل احلراك.

السنوات  خالل  مرص  ىف  بذلت  التي  املكثفة  اجلهود  من  الرغم  وعىل 

االقتصاد  مازال  املهين،  والتدريب  الفين  التعليم  نظام  لدعم  املاضية 

املرصي يفتقد إىل القدر املناسب من العاملة املاهرة التي حصلت عىل 

واملرشوعات  الربامج  وتتضمن  املتطورة.  واملهارات  الالزم  التدريب 

القطاع  برشاكات  يتعلق  فيام  وبخاصة  متيز،  عنارص  احلالية  املتنوعة 

ومع  التدريب.  بعد  املنشآت  تقدمها  التي  العمل  وعروض  اخلاص، 

اجلامعة  لرتك  الشباب  معظم  جانب  من  املستمر  الرفض  فإن  هذا، 

والتوجه للتدريب املهين أو الفين يدعو إىل إعادة النظر ىف نظام التعليم 

النظر إىل  له، كام جيب  التي تعطي  املرتفعة  القيمة  بأكمله، ويف  العايل 

التعليم الفين والتدريب املهين باعتبار أن هلام نفس القيمة االجتامعية 

واالقتصادية. وبطبيعة احلال الكالم أسهل من الفعل، وهذا سيتطلب 

أن يكون هناك أثر حماكاة ضخم عىل املستوى القومي انعكاًسا ملا يرتتب 

إىل  العمل  مسار  ىف  تقدم  حتقيق  من  املهين  املسار  إىل  التحول  عىل 

جانب املزايا املالية.

ىف نفس الوقت، هناك رضورة لتوسيع نطاق عملية تطوير ىف نظام التعليم 

الفين والتدريب املهين ىف ضوء أهداف وتوجيهات سياسة واضحة. ومن 

املهم جتميع املبادرات الفردية حتت خطة تتضمن العنارص اآلتية:

• والتدريب 	 الفين  التعليم  مقدمي  بني  الوثيق  االرتباط  تشجيع 

املهين وبني أصحاب األعامل، كام يتضح ذلك من منوذج رشاكات 

التدريب، برصف النظر عام إذا كان متويل التعليم الفين والتدريب 

املهين يتم من خالل القطاع العام أو اخلاص.

• مشاركة نشطة من جانب أرباب األعامل من خالل تطبيق بعض 	

نظم احلوافز.

• وتوفري 	  ، املناهج  حمتوى  وضع  ىف  الصناعة  رجال  مشاركة  زيادة 

األجهزة وتدريب املدربني عىل أن تكون هناك مساندة قوية من 
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جانب احلكومة وجمالس التدريب القطاعية.

• الفرصة 	 إتاحة  مع  عاملية،  تدريب  مراكز  ىف  التدريب  إتاحة 

للحصول عىل مستويات تعليم أعىل وعىل زيادة إمكانية التشغيل.

• ضوء 	 يف  هبا  املتعلقة  واخلدمات  التدريب  برامج  من  حزمة  وضع 

احتياجات أرباب األعامل، كام يبدو من مرشوع تنمية املهارات.

• تدريبية 	 ودورات  برامج  لتقديم  معتمدة  تدريب  مؤسسة  وجود 

معتمدة يف إطار نظام متكامل لتأكيد اجلودة ومنح الشهادات.

جيب عىل جمالس التدريب املختلفة أن تعتمد بفاعلية عىل مرصد مركز 

املعلومات ودعم اختاذ القرار ىف توفري املعلومات والتوجيهات املتعلقة 

ىف  املوجودة  الفجوة  لسد  فقط  ليس  املربحة،  واملهن  العمل  بسوق 

الفين  التعليم  الروابط داخل سوق  لتحريك  أيًضا  السوق، ولكن  هذا 

والتدريب املهين بطريقة جمدية.

لتنمية  لتفعيل دور املجلس األعىل  بذل جهود  ويتم ىف اآلونة األخرية 

املوارد البرشية يف وزارة القوى العاملة إىل جانب إعادة تنظيم جملس 

قطاع  تدريب  وجملس  السياحة  تدريب  وجملس  الصناعي،  التدريب 

التشييد عىل نحو أفضل. ولكن مازالت أدوار هذه الكيانات، من حيث 

توجيهات السياسة وحتديد األولويات، حتتاج لتوضيح. وقد يتطلب هذا 

وضع سلسلة من الترشيعات واإلجراءات العملية لتحقيق تقدم يف كافة 

أنحاء مرص، وأن يكون اهلدف هو ختفيض البطالة بني الشباب.

خطة العمل 
إتاحة املعلومات لألطراف صاحبة املصلحة 

توفر املعلومات التوجيهات الالزمة إلجراء التصحيح والتغيري. وهناك 

حاجة بالغة األمهية لوضع "نظام معلومات لسوق العمل". وهذا النظام 

ميد الشباب مبعلومات عن الوظائف التي حيتاجها سوق العمل ليشجع 

يقدم  أن  النظام  النمو. كام ميكن هلذا  باملهن اآلخذة ىف  عىل االلتحاق 

ـ  بأول  أواًل  ـ  وللمتدربني  املهين  والتدريب  الفين  التعليم  ملؤسسات 

توجيهات بشأن التخصصات املطلوبة، التي يعاد النظر فيها باستمرار، 

والتدريب  التعليم  من  النوع  هذا  مينحها  التي  للدبلومات  ويسمح 

ودوراته، وبراجمه مبتابعة ذلك والقيام مبراجعة فعالة للمناهج حتى ميكنها 

أن تساير التطورات املتوقعة يف سوق العمل )عىل املستوى املحيل أو 

العاملي حسب القطاع(.

ودعم  املعلومات  مركز  مرصد  اعتبار  ميكن  قبل،  من  ذكره  ورد  وكام 

القرار نواة لنظام معلومات سوق العمل، مبا يتوفر له من شبكة  اختاذ 

أو  احلكومة  ىف  سواء  والتدريب  العمل  سوق  ىف  منخرطة  مؤسسات 

القطاعني اخلاص واألهيل.

تبين منهج يستجيب الحتياجات السوق
املهين  والتدريب  الفين  التعليم  ُيسند ملؤسسات  أن  أوىل جيب  كخطوة 

دور واضح من خالل :

• العمل عىل اكتساب الطالب واملتدربني املهارات واملعارف الفنية 	

التي يتطلبها سوق العمل.

• تبين مقومات النجاح التي طبقت يف مراكز التدريب التي وصفت 	
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بأهنا خمتلفة ولكنها ناجحة.

• تعيني جملس أمناء لتحديد األولويات ، ولضامن ربط كل ختصص 	

مهين بسوق العمل.

• وضع خطة سنوية وموازنة سنوية خاصة يف ضوء متطلبات السوق.	

• االستجابة الحتياجات السوق فيام يتعلق بتصميم ووضع وتطوير 	

الدورات التدريبية والربامج واملناهج.

• الصناعية 	 تقديم اخلربة  الصناعة لضامن  قطاع  تعيني مدربني من 

العملية.

• الفين 	 التعليم  مؤسسات  كافة  تكون  لالعتامد"  "جهاز  إنشاء 

والتدريب املهين مسؤولة أمامه.

• معايري 	 بتطبيق  املهين  والتدريب  الفين  التعليم  مؤسسات  قيام 

معتمدة عند وضع املناهج ومواد االختبار للشهادات املعتمدة ، 

عىل أن يكون هذا إجبارًيا.

الفين  التعليم  إلصالح  القومي  املرشوع  سيظل  األحوال  غالب  ويف 

جيب  أنه  معناه  ليس  هذا  ولكن  احلكومة،  من  مموال  املهين  والتدريب 

أن خدماته سوف  أو  متعرث  عىل احلكومة االستمرار ىف متويل مرشوع 

تقدم من خالل القطاع العام فقط 16. وجيب أن تتلقى مؤسسات التعليم 

الفين واملايل من أجل تطوير خدماهتا،  الدعم  الفين والتدريب املهين 

وىف نفس الوقت جيب إعطاؤها سلطة اختاذ القرارات املالية واإلدارية 

املتعلقة بإنجاز مهامها، وهذا سوف يدفع يف الغالب إىل إجراء تغيريات 

مركز  مستوى  عىل  به  واالحتفاظ  دخل  بتوليد  هلا  تسمح  ترشيعية 

التدريب، وبوضع معايري لقبول الطالب وبوضع سياسات التعيني، الخ.

وفيام يتعلق مبقدمي التعليم الفين والتدريب املهين من القطاع اخلاص، 

فإهنم مازالوا ينتظرون أن تتاح هلم فرصة جمدية متاثل تلك التي حتققت يف 

بعض القطاعات مثل السياحة ، أو مثل التدريب رفيع املستوى الذي 

أشكال  من  ما  شكل  يتوفر  مل  وما  الغذائية.  الصناعات  قطاع  ىف  قدم 

قصرية  دورات  عىل  التدريب  يقترص  أن  املحتمل  من  فإنه  احلوافز، 

رأساملية  باستثامرات  القيام  جتنب  ميكن  حتى  اإلنتاج  موقع  يف  األجل 

كبرية، وللحد من العوائق أمام الدخول ىف السوق أو اخلروج منها.

إن منوذج الدعم الذي تضمنه التعاقد مع رشكات صناعية رائدة ، مثل 

بتقديم  الرشكتان  هاتان  مبوجبه  التزمت  الذي  وهايدلربج،  سيمنس 

األجهزة واقرتاح املناهج، وتدريب املدربني، يعد آلية جمدية ليس فقط 

يف  األعامل  وأرباب  الشباب  من  لكل  موجودة  غري  حوافز  توفر  ألهنا 

شكل تأكيد اجلودة ، ولكن أيًضا ألهنا متنح السوق بعض الوقت إىل أن 

تقديم حوافز أخرى  أيًضا  يوضع نظام لالعتامد ويعمل بكفاءة. وميكن 

للطالب املمتازين يف شكل تدريب عميل ىف خطوط اإلنتاج لدى هذه 

الرشكات الصناعية سواء حملًيا أو يف مراكزها الرئيسية.

منح القطاع اخلاص حوافز للتدريب حمدودة املدة
إىل  الوعي،  من  كاف  قدر  لبناء  أطول  وقًتا  األعامل  أرباب  منح  جيب 

من  جمموعة  وهناك  لدهيم.  العاملني  وبني  بينهم  الثقة  تنمية  جانب 

مواتية،  عمل  بيئة  توفر  ومنها:  توفرها  يتعني  التي  املسبقة  الرشوط 

واالستجابة  العاملة  مهارات  تطوير  يف  واالستثامر  عادلة،  أجور  ومنح 

لطموحاهتم الوظيفية. وهذه هي العوامل ذاهتا التي جتذب الشباب نحو 

بعض املهن دون غريها.

عىل  باحلصول  اقتناًعا  أكرث  األعامل  أرباب  معظم  أصبح  وحالًيا، 

املهن  من  خمتارة  ملجموعة  بالتدريب  املتعلقة  واملالية  الفنية  اخلدمات 

التي هلا قيمة ملموسة، مثل احلصول عىل شهادات نظام اجلودة العاملي 

واملواقف  املخاطر  وحتليل   )TQM( الشاملة  اجلودة  وإدارة  )األيزو( 

اخلياطة  ملاكينات  األساسية  العمليات  حتى  أو   )HAACP( احلرجة 

حيث أهنا ختفض من تكلفة التدريب قبل التشغيل17.

وهناك رشطان أساسيان إلنفاذ قانون العمل ومها : )1( تقديم خدمات 

مبقابل واقتسام تكلفة اخلدمة بداًل من فرض رضائب حتى ميكن توسيع 

النهوض  ميكن  وحتى  واملهين،  الفين  التدريب  عىل  الطلب  قاعدة 

بكفاءة اخلدمات التي يقدمها التعليم الفين واملهين لتصل إىل املستوى 

املطلوب. )2( مراجعة الترشيعات لتفرض الرسوم عىل أساس إمجايل 

عىل  رسوم  فرض  حمل  لتحل  الدول  معظم  يف  احلال  هو  كام  األجور 

أساس صايف الربحية، حيث يتطلب من املنشآت أن تدفع 1% من صايف 

أرباحها لتمويل صندوق التدريب. وهذا النوع من الرسوم / الرضيبة 

تم االعرتاض عليه ىف مرص باعتباره غري دستوري.

متيل  نظام  أي  يف  املصلحة  صاحبة  األطراف  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 

األقل  عىل  أو  ملموسة،  مكاسب  تشهد  مادامت  احلال  يف  لالستجابة 

تقدًما واضًحا نحو حتقيق مزايا حمددة. وهذه املجموعة من التوصيات 

صاحبة  لألطراف  واضحة  حوافز  تقدم  أن  حتاول  أعاله  إليها  املشار 

املصلحة، ويف نفس الوقت حتملها مسؤولية الفشل يف إنجاز ما يتعني 

عليها القيام به.
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البرشية  التنمية  رؤية  ىف  الصحة  نتائج  عىل  تؤثر  التي  العوامل  بني  املتبادل  التأثري  إن 

املستدامة، يبدو بوضوح ىف األهداف اإلمنائية لأللفية، التى تضع الصحة ىف صلب التنمية 

مصممة  األهداف  وهذه  الثامنية.  اإلمنائية  األهداف  من  كل  ىف  بالصحة  املتعلقة  واجلوانب 

التحدى  آثار إجيابية عىل املظاهر الصحية. إن  بطريقة جتعل حتقيق كل هدف يسفر عن 

الراهن للتغريات واألزمات العاملية، يتمثل يف االعرتاف بأن الصحة تعتمد، يف هناية األمر، 

عىل حيوية العمليات الداعمة حلياة الطبيعة، وأن االستثامر القوى يف الصحة العامة ذات 

بقطاعاهتا املتعددة، ومن التدخالت الوقائية األساسية، يف إطار السياسات الوطنية، ميكن 

أن حيقق عائدًا إجيابيًا رسيعًا عىل الصحة العامة.

 

الفصل الثالث عرش

مسائل صحية نحو الصحة والتغذية 
واألمن البيئى للشباب 
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واستخدام التغذية كمثال لتوضيح التقسيم والتخصص ىف العلوم الطبية 

ـ فمثاًل التغذية تقسم إىل سعرات حرارية، ومغذيات دقيقة وغري دقيقة، 

املراهقني،  وصحة  األطفال،  وطب  املواليد،  طب  منها  الطبية  والعلوم 

وصحة الكبار، وطب الشيخوخة وما إىل ذلك ـ كان مبثابة حاجز أمام 

لعمليات  املشرتك  والقاسم  البرشية1.  الصحة  يف  التقدم  نقاط  وصل 

كمثال  التغذية  يتخذ  احلياة"  "دورة  لـ  منتظم  هنج  عن  عبارة  الوصل 

التأثري املتبادل.  )شكل 13 ـ 1(، وهذا الشكل يقدم األهداف ويبني 

ويبدو العمل الصحي كجهد منسق يتخطى بالرضورة حدود القطاع 

الصحى2. 

صحة الشباب وقياسها
نقدم الصحة، والتغذية، والبيئة معًا ىف عالقتهام باملراهقني والشباب يف 

مرص من خالل رؤية شاملة متكاملة لـ "دورة احلياة". ويقدم التعداد 

السكاين األخري الذى أُجرى يف نوفمرب سنة 2006، واملسوح السكانية 

ىف مرص عامي 2005، 2008، معلومات موثقة وممثلة للمجتمع، وقد 

ُقدمت معلومات أولية -حول نتائج املسح الذى أجراه املجلس القومي 

للسكان، عن النشء والشباب ىف مرص عام 2009 ـ إىل مؤلفى تقرير 

واجتاهات،  معلومات،  املسح  هذا  ويعرض  مرص.  يف  البرشية  التنمية 

وجتارب، كام يعرض آراء املبحوثني، ومفاهيمهم عن صحتهم واملشكالت 

العلمية  النتائج  مع  مقارنة  بإجراء  يسمح  مبا  يواجهوهنا  التى  الصحية 

من  أخذت  املعلومات  من  أخرى  مصادر  ومثة  القضية.  نفس  بشأن 

ممثلة  تكون  أن  إىل  ترقى  ال  قد  التي  ـ  الدراسات  بعض  ومن  باحثني، 

هبا  يؤخذ  ولكن  التوثيق،  مستوى  إىل  ترقى  ال  قد  أو  ككل،  للمجتمع 

لالستئناس أو لتوضيح اجتاه ما، يف تطور مشكلة صحية معينة. وعند 

من  إقليمية  ببيانات  االستعانة  يتم  معينة،  قطرية  بيانات  وجود  عدم 

املخاطر،  حتديد  بأمهية  املتعلقة  املقولة  لتدعيم  دولية،  بيانات  قواعد 

والتعريف هبا، وإدارة مشكلة ما.

المالمح األساسية لصحة الشباب 
في مصر

تعترب الفئة العمرية للمراهقني والشباب، فرتة مفعمة باملخاطر، حيث 

بعض  تنشأ  وأن  خطرية،  صحية  مشكالت  خالهلا  حتدث  أن  حيتمل 

الصحة.  عىل  خطرية  آثار  عىل  تنطوى  التي  السوية  غري  السلوكيات 

وصورة املشكالت واملخاطر التي ميكن أن تظهر أثناء فرتة املراهقة ميكن 

أن تبدأ يف مرحلة الطفولة ثم متتد إىل مرحلة الشباب، طبقا لنهج دورة 

احلياة. وعىل الرغم من أن معظم املراهقني ينتقلون إىل مرحلة النضج 

والبلوغ وهم يف صحة جيدة، إال أن كثريًا منهم ليسوا كذلك، وبعض 

املشكالت الصحية التي يواجهها املراهقون والشباب تؤثر عليهم أثناء 

فرتة املراهقة نفسها، مثل املوت بسبب االنتحار، أو بسبب العنف بني 

اخلاضعة  غري  الوالدة  أو  اآلمن  غري  لإلجهاض  نتيجة  أو  األشخاص، 

لإلرشاف الطبي، ومثة مشكالت أخرى تظهر يف وقت الحق يف احلياة، 

رسطان  أو  بالتغذية،  تتعلق  التى  املعدية  غري  املزمنة  األمراض  مثل 

شكل 13-1 : التغذية من خالل دورة احلياة

املصدر: تم إعداد هذه املادة حلساب اللجنة اإلدارية للتنسيق، واللجنة الدامئة املعنية بالتغذية SCN/ACC التابعة للمفوضية املعنية بتحديات التغذية ىف القرن احلادى والعرشين، ىف شهر يناير 

2000 كام ورد ىف التقرير الرابع للجنة اإلدارية للتنسيق، واللجنة الدامئة املعنية بالتغذية SCN/ACC بشأن "وضع التغذية: التغذية خالل دورة احلياة"
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الرئة الناتج عن تدخني التبغ الذي بدأت ممارسته يف مرحلة مبكرة من 

احلياة، أو أنواع أخرى من الرسطان، الناجتة عن التعرض ألخطار بيئية 

مرسطنة. وعالوة عىل ذلك، فإن صحة املراهقني والشباب قد يكون هلا 

أثرها فيام بني األجيال، فاألطفال الذين يولدون ألبوين يف سن املراهقة، 

أو ألمهات يعانني من نقص التغذية، يتعرضون ملخاطر نقص الوزن أو 

الوفاة.

املراهقني  بني  الشائعة  الصحية  املشاكل  فإن  العاملي،  املستوى  وعىل 

التغذية، والصحة اجلنسية، والصحة اإلنجابية،  تتعلق بسوء  والشباب 

البرشية/  املناعة  نقص  مرض  فيها  )مبا  جنسيا  املنقولة  واألمراض 

والعنف.  املخدرات،  وتعاطى  العقلية،  الصحة  إىل  باإلضافة  اإليدز(، 

ويف مرص، مثة إضافات أخرى للقامئة تشمل املشكالت الصحية النامجة 

عن الضغوط االجتامعية والثقافية مثل: الزواج املبكر، وختان اإلناث، 

وخصوًصا  الكبار  حياة  يف  بالتغذية  املتعلقة  املعدية  غري  واألمراض 

الرئوى،  الدرن  مثل:  الشائعة  املعدية  األمراض  وبعض  السمنة، 

غري  البيئة  فيها  تتسبب  التي  واألمراض  املعدية،  الكبد  وأمراض 

املشكالت  الغذاء(، فضال عن  التي حيملها  األمراض  )ومنها  الصحية 

الصحية الراجعة إىل البيئة.

وعىل هذا، فإن عبء األمراض لدى املراهقني والشباب، إمنا هو نتاج 

تقترص  وال  وسلوكية،  واجتامعية  بيئية  مبخاطر  تتعلق  خمتلفة  لعوامل 

هذه،  املخاطر  مسامهة  حساب  تم  وقد  وحدها.  العدوى  عوامل  عىل 

مجيع  من  لألمراض  العاملى  العبء  من  بحوايل %24  تسهم  أهنا  وتبني 

األسباب، وبنحو 23% من إمجايل حاالت الوفاة، كام تم حساب نسبة 

)إقليم  املتوسط  رشق  إلقليم  ـ  بيئية  أسباب  إىل  ترجع  التى  املخاطر 

منظمة الصحة العاملية الذى يشمل مرص(، حيث بلغت ما بني %25- 

30%.3 .ويصور )الشكل 13 ـ 2( العالقة بني املخاطر التقليدية عىل 

الصحة، التي ال تزال قامئة يف البلدان النامية مثل مرص، التي جتاوزهتا 

املخاطر املتعلقة بأساليب احلياة العرصية، وسياقاهتا، وأنشطتها

مفهوم الشباب ملشاكل الصحة والتغذية والبيئة
إن نتائج "مسح النشء والشباب يف مرص"، تعطى مؤرشًا حول كيفية 

فهم املراهقني والشباب للمشكالت املتعلقة بالصحة والتغذية والبيئة، 

كام تقدم لنا معلومات بشأن بعض العادات والسلوكيات.

وحسب إجابات معظم املبحوثني، فإن حجم األرسة املنشود هو احلجم 

الصغري، ويصل هذا احلجم يف أقصاه إىل إثنني أو ثالثة أطفال. وتسعى 

غالبية املبحوثني من مجيع الفئات العمرية إىل احلصول عىل معلومات 

بشأن البلوغ من األبوين، أو األرسة، أو األصدقاء، أو اجلريان، أو من 

األفالم، أما املدارس والعاملون ىف املجال الصحى فال يقومون إال بدور 

املصدر  فإن  البرشية/اإليدز،  املناعة  نقص  ملرض  وبالنسبة  هاميش، 

الرئييس للمعلومات عنه هو وسائل اإلعالم، وتأيت املدارس واألصدقاء 

املسجد  دور  يأيت  وأخريًا  املطبوعة،  املواد  تليها  التالية،  املرتبة  يف 

والكنيسة كمصدر للمعلومات. ويف حالة ختان اإلناث، نجد أن %62 

من مجيع األعامر، من كال اجلنسني، يعتربون ختان البنات مسألة مهمة. 

ونفس هذه الظاهرة- التى كان قد تم التعليق عليها يف التقرير الصادر 

عن املسح السكاىن والصحى عام 2008 ـ أشري إليها أيًضا ىف مسح 

النشء والشباب يف مرص )SYPE(، وهى أن انتشار ختان اإلناث بني 

الفئات األصغر سًنا هو أقل من نسبة 90%، املوجودة بني الفئة العمرية 

األكرب سنا، 22-29 سنة، وعىل الرغم من جتريم عملية ختان اإلناث يف 

شكل 13-2 املخاطر التقليدية واحلديثة عىل الصحة

Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to selected Major Risks, WHO, Geneva 2009:املصدر

ملحوظة: تتحول املخاطر مع الزمن من خماطر تقليدية )مثل: عدم كفاية الغذاء أو املياه غري اآلمنة والرصف الصحى غري اآلمن إىل املخاطر احلديثة مثل زيادة الوزن والسمنة. وقد تأخذ املخاطر 

احلديثة مسارات خمتلفة ىف خمتلف الدول، حسب املخاطر واملحتوى.
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قانون الطفل، إال أن العملية يتم إجراؤها يف عدد حمدود من العيادات 

الصحية العامة، أما األماكن التي جترى فيها العملية عادة فهي البيوت 

التي جترى  اخلاصة  العيادات  عدد  أن  ويالحظ  اخلاصة،  العيادات  أو 

فيها تلك العملية ضعف عدد البيوت.

من   %76 طبي  إرشاف  حتت  جترى  التي  األطفال  والدة  ومتثل 

الوالدة                                   عىل  التقليدية  املرشفة  أو  "الداية"  قيام  مع  الوالدة،  حاالت 

حاالت  يف  باالشرتاك   Traditional Birth Attendant TBA

الوالدة الباقية مناصفة مع األم أو احلامة، والتهميش الواضح خلدمات 

"القابلة" املؤهلة، وقد أكد 86% من النساء عىل أمهية الرضاعة الطبيعية 

الطفل. ونجد أن استخدام  الستة األوىل من حياة  للطفل ىف الشهور 

تلك  استخدام  انخفاض  وهو  املعتاد  االجتاه  مع  يتميش  احلمل  موانع 

املوانع قبل احلمل األول، ومن ثم نجد أن 50% فقط يستخدمن تلك 

املوانع يف املجموعة العمرية من 15 ـ 21 سنة، بينام نجد أن 20% فقط 

ال يستخدمن موانع احلمل بني الفئة األكرب سًنا والتي ترتاوح أعامرها 

ما بني 22-29 سنة. وتأيت اإلذاعة والتليفزيون عىل رأس قامئة مصادر 

واآلباء  الصحية،  اخلدمات  معاونو  يليها  احلمل،  موانع  عن  املعلومات 

بتنظيم  اخلاص  التعليم  يف  حمدود  بدور  فتقوم  املدرسة  أما  واألمهات، 

األرسة، وكانت نسبة الشباب الذكور الذين مل يستطيعوا حتديد مصدر 

للمعلومات بشأن موانع احلمل هى األعىل.

وكانت غالبية املبحوثني ـ ما يناهز 95% منهم ـ يعتربون أنفسهم خالني 

وكانت  األمراض،  قامئة  الدم(  )فقر  األنيميا  وتتصدر  أمراض.  أية  من 

ونجد  الصحة.  اعتالل  إىل  تنرصف   %5 وهى  الباقية  النسبة  شكاوي 

الروماتيزمية وأمراض  التنفيس، والربو، واألمراض  أن أمراض اجلهاز 

أعداد  أفادت  بينام  تباعًا،  ذلك  بعد  تأيت  الدم،  ضغط  وارتفاع  القلب، 

الكىل،  وأمراض  النصفى،  والصداع  الصداع،  من  تعاين  بأهنا  صغرية 

الكبد،  وأمراض  املعدة،  وقرحة  السكر،  ومرض  اجللدية،  واألمراض 

إطار 13-1 تنمية عادة الرياضة البدنية لدى الشباب

بالصحة  التمتع  العمر مع  التقدم يف  الكرب وحتى  املحافظة عىل الصحة كرأسامل مكتسب خالل مرحلة  بغية  البدنية  الرياضة  لقد ترسخت اآلن أمهية 
والعافية. ويف تقديرات منظمة الصحة العاملية )2009( إن عدم ممارسة األنشطة البدنية يتسبب يف نسبة ترتاوح ما بني 21%-25% من حاالت رسطان 
الثدى والقولون، 27% من حاالت السكر، وحوايل 30% من حاالت أمراض جلطات القلب. وممارسة خمتلف أشكال الرياضة البدنية إمنا هى عادة حتتاج 

ى أثناء سنوات التكوين األوىل. إىل أن ُتَنَمّ

ومع ذلك، فإنه عىل الرغم من املزايا التى تعود عىل الصحة والرفاهة التي ترتتب عىل ممارسة األنشطة البدنية، إال أنه لوحظ أن هناك تناقًصا مضطرًدا يف 
األنشطة البدنية، وبرامج الرتبية البدنية يف املدارس، يف مرص، ويف العامل بأرسه. والظاهرة أوضح ما تكون يف املناطق الفقرية، ويف التجمعات العمرانية 
املكتظة بالسكان. ومثة حاجة ملحة لتزويد األطفال والشباب من كال اجلنسني )سواء كانوا يف املدارس أو خارجها( بإمكانية الوصول إىل برامج الرتبية 
البدنية وإتاحة الفرص هلم ملامرسة األنشطة البدنية، وكثريًا ما نجد أن ذلك غري متاح يف املدارس يف مرص، حتى عىل الرغم من أن املشاركة يف خمتلف 
أنواع األنشطة البدنية يف بواكري احلياة مسألة أساسية من أجل اكتساب الرغبة واملهارات الرضورية واخلربات للحفاظ عىل عادة املامرسة املنتظمة عىل 

التامرين البدنية مدى احلياة.

وإتاحة الفرص لألطفال والشباب من أجل ممارسة أنشطة الرياضة البدنية، مسئولية مجاعية ألولياء األمور، واملجتمع املحيل، واملنظومة التعليمية، واملجتمع 
بأرسه. ومتثل مرحلة السنوات الست من التعليم اإلجباري األسايس يف مرص، جمتمعًا يبلغ عدة ماليني من األطفال عىل امتداد البالد بأرسها، وهذا يعىن 
أن إدخال برامج الرتبية البدنية يف املدارس االبتدائية ميكن أن تضع األساس ملعيشة إجيابية نشطة مدى احلياة، وتنهض بصحة الشباب وسالمتهم، وتقى 

من املشكالت الصحية يف املستقبل أو حتّد منها.

وتتمثل اخلطوة األوىل نحو إدخال أنشطة الرتبية البدنية يف املدارس، يف سّد فجوة املعرفة للسياسات، ولدى صانعى القرارات، واملدرسني، وأولياء األمور، 
وغريهم من املهنيني، واجلامعات املعنية واملنظامت، وتتطلب الربامج املصاحبة لذلك، التي تستند إىل املجتمع إىل أن نبادر هبا لضامن عدالة وصول األطفال 
خارج املدارس، لألنشطة الرياضية البدنية، وعىل الرغم من أن األداء التنافيّس الباهر للفتيات املرصيات يف كثري من األلعاب الرياضية عىل الصعيد 
العاملي، هو دليل عىل غياب أى نوع من التحفظ إزاء ممارسة البنات للرياضة البدنية، إال أن األمر قد يقتىض إختاذ إجراءات معينة للتغلب عىل أية تقاليد 
ترتبط بالثقافة، قد تقف عقبة يف طريق مشاركة الفتيات مشاركة كاملة يف أنشطة الرياضة البدنية يف تلك السن املبكرة، ويف مرحلة الحقة عندما يصبحن 

شابات.

املصدر: حبيبة حسن واصف، ورقة خلفية لتقرير التنمية البرشية يف مرص 2010. 
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يف  ويأيت  اخلبيثة،  واألورام  الشباب  وحب  والبلهارسيا،  والرصع، 

معدالت  وارتفاع  )الكرتاكت(،  العني  عدسة  إعتام  مرض  القامئة  ذيل 

الكوليسرتول، ويظهر مرض السكر بصورة كبرية يف الفئات األكرب سًنا، 

وقد وردت اإلفادة بأنه ينترش بني الذكور أكرث منه بني اإلناث. ومل تقدم 

لنا البيانات أية معلومات عن الرتابط بني حاالت األمراض املبلغ عنها 

والشائعة احلدوث يف أوضاع احلياة احلقيقية، وقد يقتىض األمر، مزيًدا 

من البحث والتقىص، عن رس ارتفاع أمراض الروماتيزم غري املحددة يف 

القامئة، فيام يتعلق باألسباب املعلنة عن اعتالل الصحة.

هبا  أدىل  التي  املعلومات  هى  املعلومات  هذه  أن  نتذكر  أن  ويتعني 

البحث  إىل  والسعى  بالرضورة.  منها  التحقق  يتم  ومل  املبحوثون 

املامرسني،  األطباء  لدى  بالتساوي  يكون  يكاد  الصحية  الرعاية  عن 

الذين  املامرسني  األطباء  تفضيل  مع  والعيادات،  العامة  واملستشفيات 

لدهيم عيادات خاصة، من جانب اإلناث يف الفئة العمرية األكرب من 

22 ـ 29 سنة. أما الفئات األصغر سًنا فال تبحث عن الرعاية الصحية 

بدون  رشاؤه  يتم  الذى  والعالج  الربح،  إىل  اهلادفة  غري  العيادات  يف 

بدرجة  ذلك  يىل  املسكنات،  أساًسا عىل  يشتمل  )روشتة(  طبية  وصفة 

وأدوية  املغص،  منها مضادات  كثريًا  احليوية، ويقرتب  املضادات  أقل 

آالم املعدة.

وكانت اإلفادات إجيابية بخصوص وجود التلوث حيث ذكر ذلك %41 

التلوث  إىل  الراجعة  الشكاوى  أو  األعراض  وكانت  املبحوثني،  من 

تتعلق باجلهاز التنفىس أساسًا، وتليها أعراض اجلهاز اهلضمى، والطفح 

اجللدى، وأمراض الكىل، وأخريًا أمراض الكبد. وقد أفاد حواىل %15 

قد حدثت هلم  بأنه  اجلنسني،  األعامر ومن كال  املبحوثني من مجيع  من 

إصابات، تصدرهتا حاالت السقوط، تليها احلروق، ثم اجلروح الغائرة، 

والعنف البدىن، والصدمات الكهربائية. ويبدو أن الذكور أكرث عرضة 

واستخدام  الشوارع،  ىف  مشاجرات  بوقوع  أفادوا  حيث  للحوادث، 

العنف، بينام اإلناث عرضة حلاالت االعتداء أكرث من الذكور.

أكرث  أن  نالحظ  أن  املدهش  من  كان  اخلبز،  استهالك  موضوع  وعن 

قلياًل من ربع املبحوثني قد ذكروا أهنم يأكلون اخلبز املصنوع ىف البيت، 

وهذه نسبة أعىل مما واجهناها ىف الواقع، حيث إن صنع اخلبز ىف البيت 

الغالب عىل األعياد، وعىل  أنه يقترص ىف  املتواترة،  العادات  ليس من 

بعض املناسبات االحتفالية اخلاصة، واخلبز املحىل البلدى املدعوم ال 

يستهلكه إال نصف العينة فقط، وأما اخلبز األبيض الشامى فيستهلكه 

ـ  املدعوم  اخلبز  استهالك  معدل  انخفاض  ويعىن  العينة.  من   %10

حسب إفادة املبحوثني ـ وهو اخلبز املزود بعنرص احلديد،أنه يتم تغطية 

نصف املجتمع املستهدف من األطفال والنشء فقط الذين يعانون من 

نقص ىف احلديد.

السامت  تعكس  واحد،  أسبوع  ملدة  الغذاىئ  باالستهالك  قامئة  إن 

جانب  فإىل  مرص.  ىف  الغذاىئ  للنظام  التقليدية  للتشكيلة  األساسية 

احلبوب،  عىل  املرصيون  يعتمد  الرئيسية،  الغذائية  السلعة  وهو  اخلبز، 

والبقول، ومنتجات األلبان، كمصادر للربوتني، وعىل الدواجن والبيض 

األسامك )أكرث من اللحوم( كمصادر للربوتني احليواىن. ومن املفهوم أن 

نقص ما يتم احلصول عليه من الربوتني احليواىن هو نتيجة لوباء انفلونزا 

والدجاج،  واألسامك،  للحوم،  احلاىل  األسعار  الرتفاع  ونتيجة  الطيور، 

وهى أسعار فوق متناول الكثريين.

والصحى  السكانى  المسح  نتائج 
المتعلقة بالشباب فى مصر، عام 2008

باإلضافة إىل املعلومات السكانية املعتادة، ومعلومات الصحة اإلنجابية، 

واخلصوبة، وظاهرة ختان اإلناث، وصحة األم والطفل، وأقسام التغذية 

التى وردت ىف املسح السكاىن والصحى )DHS(، توىّل تقرير 2008 

بحث عدد من القضايا اخلاصة.

هناك ارتفاع ملحوظ ىف سن املرأة املرصية عند الزواج األول. ومع ارتفاع 

السن القانوىن لزواج الفتيات إىل 18 سنة ىف قانون الطفل اجلديد، فإنه 

أما عن  املبكر4.  الزواج  الفتيات ملخاطر  تّعرض  انخفاض  املتوقع  من 

استخدام موانع احلمل ـ متشًيا مع االجتاه العام بني السيدات ىف مرص 

ـ فإن أقل من واحد ىف املائة من السيدات املتزوجات، الالىئ مل ينجنب 

بعد، استخدمن وسائل تنظيم األرسة. وكانت القضية التى أبرزها املسح 

السكاىن والصحى، تتعلق بعدد السيدات الالىئ توقفن عن استخدام 

وسائل تنظيم األرسة، وقد بلغت النسبة املئوية حلاالت الوالدة مبساعدة 

طبية، 76%، وىف معظم حاالت الوالدة الباقية كانت "الداية" هى التى 

القابالت  هتميش  قضية  يثري  وهذا  الوضع،  عملية  ىف  باملساعدة  تقوم 

املؤهالت التى غالبًا ما كانت تواَجه ىف املناطق الريفية. وقد أوضحت 

نتائج املسح بشأن الرضاعة الطبيعية أنه عىل الرغم من أن هذه العادة 

تكاد تكون عامة ىف مرص، إال أهنا ليست ىف الوضع األمثل عقب والدة 

األطفال مبارشة، حيث ُيْعَطى األطفال أنواعًا معينة من السوائل )غالبًا 

ىف أحوال صحية مشكوك ىف سالمتها( انتظار إلدرار لنب األم.

البرشية/ املناعة  نقص  مرض  عن  املعلومات  وصحة  مدى  وببحث 

اإليدز، أتضح أن 7% فقط من النساء، 18% من الرجال كانوا ضمن 

وهذا  املرض،  عن  وصحيحة  كاملة  معلومات  لدهيا  بأن  املصنفة  الفئة 
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يشري إىل أنه يتعني بذل جهود جادة لسد تلك الفجوة ىف هذه املعلومات، 

إن  وحيث  احلْقن.  سالمة  بخصوص  أخرى  معلوماتية  فجوة  توجد  كام 

27% فقط من النساء، 19% من الرجال ىف الرشحية العمرية 29-15 

نتائج املسح  تلقوا معلومات عن سالمة احلقن. وقد أوضحت  سنة قد 

النساء  العمرية 15-59 سنة أن 1% من  الفئة  التدخني بني  عن عادة 

النساء،  الرجال، وكانت نسبة 39% من  بـ 44% من  مدخنات مقارنة 

ونسبة 37% من الرجال قد تلقت معلومات عن اآلثار السيئة للتدخني 

السلبى ىف األشهر الستة السابقة عىل املسح. 

ولقد أوضحت نتائج االختبار حول مدى انتشار حاالت اإلصابة مبرض 

العمرية  الفئة  بني   )C( ىس  الفريوس  بسبب  الوباىئ  الكبد  التهاب 

15-29 سنة أن حاالت اإلصابة بدأت ىف االرتفاع مع كرب السن، وأنه 

لوحظ أن الرجال أكرث قلياًل من حيث التعرض لإلصابة. وكانت حاالت 

اإلصابة بالتهاب الكبد الوباىئ نتيجة للفريوس ىس )C( أعىل بني سكان 

الريف وأقل بني سكان املحافظات احلدودية واحلرضية، كام لوحظ أنه 

كلام ارتفع مستوى التعليم والرثوة، قلت خماطر التعرض لإلصابة مبرض 

فريوس الكبد الوباىئ. أما ىف حالة نقص املناعة البرشية/اإليدز، فإنه 

حيث  عاجل،  بشكل  سدها  يتعني  خطرية  معرفية  فجوة  مثة  أن  يبدو 

لوحظ أن عددًا حمدودًا جدا بني الفئة العمرية 15-24 سنة هم الذين 

أماكن  ومعرفة  بل  يأىت،  أين  ومن  املرض،  عن  كاملة  معلومات  لدهيم 

إختبار هذا املرض. أما مرض فقر الدم )األنيميا( فلم يتم بحثه ىف مسح 

2008، وأفادت نتائج املسح السكاىن والصحى ىف عام 2005 إنتشار 

يتزوجوا  مل  الذين  الذكور  بني   %26 إىل  نسبتها  وصلت  حتى  األنيميا 

بني 10- ما  العمرية  الرشحية  يتزوجن ىف  مل  الاليئ  اإلناث  بني  و%35 

أنيميا  فإن نصفهم عىل األقل مصاب بحاالت  19 سنة وأما األطفال 

معتدلة، وكشفت تلك النتائج عن حقيقة مهمة وهى أن أنيميا األطفال 

ىف مرص تعرب احلواجز االقتصادية واالجتامعية كام تبني لنا، وأهنا مرض 

ال يقترص عىل الفقراء أو املهمشني. 

آثار السياسات والتوصيات
إطار السياسات

للشباب  بالنسبة  للسياسات  حمدد  إطار  وجود  عدم  من  الرغم  عىل 

تقدم  حدث  قد  أنه  إال  السكان  من  معروفة  عمرية  كفئة  والنشء، 

ملحوظ بالنسبة لقضية صحة األطفال، وتنميتهم، ورفاهتهم ىف مرص بناء 

عىل هنج احلقوق الرامى إىل إشباع حاجات األطفال. وكان عقدا تنمية 

الطفل اللذان أعقبا التصديق عىل إتفاقية حقوق الطفل ىف 1999، قد 

آتيا مثارمها بإصدار قانون الطفل وتعديله عام 2008، وإنشاء حقيبة 

الوزارة  لتلك  والتنسيقى  القيادى  والدور  والسكان،  لألرسة  وزارية 

سياسة  وصياغة  القطاعات،  خمتلف  لتعبئة  بشدة  مطلوبًا  يكون  سوف 

متكاملة، ووضع اسرتاتيجية لبلوغ األهداف املشرتكة املتعلقة بالشباب.

واالجتامعية  الصحية  احلالة  حتسني  إىل  يرمى  برنامج  ألى  ميكن  وال   

للشباب، أن يغفل التدخالت الوقائية والعالجية املوجهة إىل السنوات 

األوىل من العمر بدًءا من امليالد وحتى 24 شهًرا من العمر، بإعتبارها 

أخطر الفرتات حرجًا عىل صحة وسالمة النشء. ومن املنتظر أن يقوم 

مرصد الطفل ـ الذى أنشأه املركز القومى للطفولة واألمومة باالشرتاك 

مع مركز املعلومات ودعم إختاذ القرار واليونيسف ـ بتقديم بيانات ميكن 

االستفادة منها ىف توجيه التدخالت ىف ظل مبادرة السنوات الثالث. 
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وميكن أن تكون املسامهة املرتقبة للمجلس القومى للشباب مسامهة قيمة، 

عىل أن سياسة إنشاء مراكز للشباب واملالعب ىف املجتمعات السكانية 

عىل امتداد البالد من أجل ممارسة الرياضة والتمرينات البدنية ىف مجيع 

االستفادة  لزيادة  ومراجعة  نظر  إعادة  إىل  أن حتتاج  ميكن  املحافظات، 

األصغر.  السن  ىف  النشء  ومن  بل  واألوالد،  الفتيات  جانب  من  منها 

التفاوض  من  تتمكن  أن  جيب  مالعب  هبا  توجد  ال  التى  واملدارس 

واالتفاق عىل استخدام مالعب مراكز الشباب املحلية )املالعب البلدية 

لدراسة  تعليمية  فصول  إلدارة  املجاورة(  الرياضية  األندية  حتى  أو 

الرياضة والرتبية البدنية، وهذا اإلجراء أخذت به كثري من املدارس ىف 

أوروبا، التى ال تتوفر هلا مساحات إلقامة املالعب.

اعتبارات مؤسسية
إن اخلربات والدروس املستفادة من قصة نجاح منوذج إدارة الربنامج 

خصيًصا  أنىشء  الذى  للسكان  القومى  املجلس  إنشاء  مع  السكاىن 

قومى  لربنامج  منوذج  مبثابة  يكون  أن  ميكن  قطاعات،  ليرشف عىل عدة 

للتغذية. وميكن االستفادة كثريًا من توسيع القاعدة القطاعية لألنشطة 

من أجل حتسني األمن الغذاىئ واحلالة الغذائية ىف البالد. ولعل إنشاء 

بتنفيذ  اإلرساع  أجل  من   )2008 )ديسمرب  للتغذية  الوزارية  اللجنة 

اإلجتاه  ىف  خطوة  يعترب  للتغذية  قومية  واسرتاتيجية  وطنية  سياسة 

مًعا  تضم  ألهنا  السياسات  لتنسيق  هيئة  مبثابة  واللجنة  الصحيح. 

الصحة،  وزارة  وهى:  والتغذية،  بالغذاء  املعنية  الرئيسية  الوزارات 

ووزارة الزراعة، ووزارة األرسة والسكان، ووزارة التضامن اإلجتامعى، 

ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة. وعىل أى حال، فقد أوضحت 

التجربة أنه ال بد من توفر عدد من الرشوط املسبقة األساسية من أجل 

تنفيذ  ودعم  بالسياسات،  اخلاص  املستوى  عاىل  احلوار  هلذا  اإلعداد 

السياسات املتكاملة املرتتبة عىل ذلك بطريقة من شأهنا حتقيق التعاون 

والتكامل بني القطاعات. 

احلامية االجتامعية
أدت برامج احلامية اإلجتامعية ىف مرص إىل زيادة الوصول إىل الربامج 

يبعث عىل  بشكل  املتكافئة  الفرص  بشكل عادل، وحتقيق  واخلدمات 

التقدم  الرغم من  الفقر عىل  توجد جيوب من  مازالت  التقدير، حيث 

اإلجتامعية  اإلصالحات  وتوفر  االقتصادى.  والنمو  التنمية  ىف  املحرز 

الواسعة التى بدأت خالل السنوات القليلة املاضية شبكة أمان كانت 

جهود  عرض  تم  وقد  املحدود.  الدخل  ذات  لألرس  بشدة  مطلوبة 

عىل  تؤثر  التى  واالسرتاتيجيات  والسياسات  اإلجتامعى  اإلصالح 

متعدد  األطفال  فقر  عن  أجريت  التى  الدراسة  ىف  والنشء  األطفال 

بعنوان )فقر األطفال  منها مؤخًرا  تم االنتهاء  األبعاد ىف مرص، والتى 

األرس  تلك  استهداف  حسن  ويعترب  معيشتهم(  مستوى  ىف  والتفاوت 

والسيطرة  للتحكم  اخلاضعة  املرشوطة  النقدية  والتحويالت  املحتاجة 

عاماًل  للنشء  التعليمية  واملحصلة  والتغذية،  الصحة  حتسني  أجل  من 

مؤازًرا للجهود املبذولة من أجل النهوض بصحة ورفاهة الشباب. 

التنسيق الفعال
إن توزيع القضايا واملشكالت املتعلقة بالشباب بني القطاعات ويديرها 

أو  التعليم  أو  بالصحة  تتعلق  املسائل  "املفوض"، سواء كانت  القطاع 

الرياضة أو غريها، يربز رضورة التنسيق بني الربامج املعنية. وللوصول 

التأثري  مشكلة  معاجلة  يتطلب  ذلك  فإن  املرجوة  والنتائج  اآلثار  إىل 

املتبادل التى تواجه الشباب والنشء. ويتوقف نجاح النتائج عىل روح 

املعلومات  نظم  وجود  ويعترب  مشرتكة،  أهداف  حول  والتجمع  الفريق 

ـ  التى ميكن الوصول إليها من قبل مجيع املشاركني، وتسمح باملشاركة 

حسن  أجل  من  أساسًيا  رشًطا  ـ  بينهم  فيام  حينها  ىف  املعلومات  ىف 

املتكاملة  السياسات  صياغة  تعترب  كام  القطاعات،  بني  فيام  التنسيق 

تنفيذ الربامج  الفقرى لنجاح  العمود  واإلدارة الرشيدة، واملساءلة هى 

التى تشرتك فيها خمتلف القطاعات. وتشتمل العوامل األخرى التى هلا 

اسهاماهتا عىل: 

• لدعم 	 القطاعات  مجيع  فيها  وتشارك  تصدرها  التى  املعلومات 

صياغة السياسة/االسرتاتيجية املشرتكة، وعملية املتابعة والتقييم.

• الرشكاء/	 بني  السياسات  صعيد  عىل  ومتواصل  مستمر  حوار 

القطاعات.

• عرب 	 الفعال  بالتعاون   يسمح  أن  ميكن  الذى  املؤسىس  التصميم 

القطاعات ىف مجيع مراحل الربامج وعىل مجيع األصعدة املركزية 

واإلقليمية واملحلية.

• مفهوم مشرتك، وتصميم وختطيط اسرتاتيجيات متكاملة.	

• يتتبع 	 أن  وميكن  املسئوليات  حيدد  الربامج  تنفيذ  إلدارة  منوذج 

املساءلة.

• منوذج لإلدارة املالية ميكن أن يسمح باحرتام قواعد ونظم املحاسبة 	

املالية لكل طرف من األطراف.

• املشكالت مبشاركة 	 للتعرف عىل  السكان  ترتكز عىل  مناهج  تبىن 

من الشباب واألطراف املستفيدة فضاًل عن العنارص الفاعلة، من 

السياقات  لدواعي  إعاماًل  املوضوعة  االسرتاتيجيات  تنفيذ  أجل 

املحلية.

تدعيم البعد الشباىب
القومية  الربامج  ىف  النظر  إعادة  إىل  ترمى  سياسة  تبىن  املقرتح  من 

صحة  تستهدف(  أن  املحتمل  من  التى  )أو  تستهدف  التى  احلالية 
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ذلك  يكون  وقد  الشبابية.  األبعاد  تعزيز  أجل  من  ورفاهتهم  الشباب 

والتعليم،  الصحة،  وهى  قطاعات  ثالثة  إن  حيث  املناسب  الوقت  هو 

أن  املتوقع  والتضامن االجتامعى، منخرطة ىف عمليات إصالحية. ومن 

خطة  من  والسكان  األرسة  لوزارة  املنتظر  التنسيقى  الدور  يستفيد 

املالية  اإلدارة  منوذج  آنفًا، ومن  املنوه عنها  املعلومات  نظم  املشاركة يف 

لتسهيل املحاسبة واملساءلة ىف الربامج التى يتم تنفيذها من قبل عدة 

جهات، ومنوذج إدارة التدخالت متعددة الرشكاء.

ـ  مرص  ىف  املنفذة  املتحدة  األمم  برامج  منظومة  مراجعة  أيًضا  وجيب 

باألنشطة  املبادرة  وإن  والشباب،  والنشء  املراهقني  تستهدف  التى 

لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  صوب  التقدم  بتحقيق  التعجيل  إىل  الرامية 

تستهدف  التى  الربامج  عن  فضاًل  الشباب،  ورفاهة  صحة  تفيد  سوف 

الصحة  منظمة  برامج  مثل  اخلصوص،  وجه  عىل  والشباب  النشء 

النشء، وتعاطي املخدرات، والصحة اإلنجابية،  املعنية بصحة  العاملية 

واألمراض املنقولة جنسيًا، وتقييم املخاطر البيئية، والتغذية واألمراض 

وبرنامج  الصحى،  والرصف  واملياه  )السمنة(،  بالتغذية  املتعلقة  املعدية 

النشء  لتنمية  اليونيسف  وبرنامج  اإليدز،  مرض  بشأن  املتحدة  األمم 

ومشاركتهم، وبرنامج التواصل من أجل التنمية. أما وقد صدر التقرير 

املتعلقة  األبعاد  وتدعيم  لتحليل  فريدة  فرصة  هنالك  تكون  فقد  اآلن، 

مفوضية  توصيات  تنفيذ  إىل  الرامية  الدولة  عمل  خطة  ىف  بالشباب 

 )2008( للصحة  االجتامعية  املحددات  بشأن  العاملية  الصحة  منظمة 

ُينظر إىل مشاركة الشباب ىف تنفيذ تلك اخلطة عىل أهنم رشكاء  وسوف 

ومستفيدون. وإن عضوية مرص ىف مفوضية منظمة الصحة العاملية يعد 

ميزة.

الصحة العقلية واالضطراب العقلى
الشخص  يعرف  هبا  التى  العقلية  السالمة  حالة  هى  العقلية  الصحة 

قدراته/قدراهتا، ويكون قادًرا عىل التعامل مع ضغوط احلياة وشدائدها، 

ويعمل بشكل منتج ومثمر، ويساهم إسهاًما طيًبا ىف املجتمع املحىل أو 

املجتمع العام.

ويركز نظام الرعاية والصحة العقلية القائم ىف مرص عىل االضطرابات 

وهذه  العمرية،  الفئات  خمتلف  ىف  املعهود  بالشكل  الواضحة  العقلية 

واإلنفعاالت  التفكري،  وعىل  السلوكيات،  عىل  تؤثر  االضطرابات 

االضطرابات  تلك  وترجع  اإلنسان،  لدى  االختيار  وإرادة  واإلدراك، 

إىل خمتلف الضغوط البيولوجية واالجتامعية والنفسية، وهى حتتاج إىل 

متابعة طبية مع أحد أطباء الطب النفىس و/أو أحد االختصاصيني ىف 

الصحة العقلية.

وإذا كان عدد حمدود من الشباب يعاىن من اختالالت خطرية تتطلب 

مساعدة طبية، فإن الغالبية الساحقة من الشباب ىف مرص ال حيتاجون 

ـ  رمبا حيتاجون  إهنم  بل  القائم،  الصحية  الرعاية  نظام  إىل  اللجوء  إىل 

والنصح،  املشورة  إسداء  من  االستفادة  إىل  ـ  األخرى  الناحية  من 

وإن كانوا ـ ألسباب ثقافية ـ يفضلون اللجوء إىل األرسة، أو املعلمني، 

املهنية  املساعدة  تعترب  الواقع  وىف  للمساعدة،  طلبًا  األصدقاء،  أو 

املتخصصة، عىل هذا املستوى، مفقودة. وال يوجد -ىف الوقت الراهن- 

املامرسني  ناهيك عن  ُوجد، مدربون كاستشاريني،  إن  إال عدد حمدود، 

العامني املتخصصني ىف خدمات الشباب.

الصورة العامة
يوجد ىف مرص 29 حمافظة هبا خدمات صحية للطب النفىس والعقىل. 

وتوجد أربع مستشفيات حكومية رئيسية هى: العباسية )افتتحت عام 

1883(  وتبلغ طاقتها االستيعابية 2171 رسيًرا، واخلانكة )افتتحت 

عام 1913( وطاقتها 2109 رسير، واملعمورة )افتتحت عام 1967( 

 )1979 )افتتحت  وحلوان  رسيًرا،   948 االستيعابية  طاقتها  وتبلغ 

أيًضا عرش مستشفيات  وتبلغ طاقتها االستيعابية 600 رسير. ويوجد 

أصغر ىف حمافظات خمتلفة. وتوجد خدمات الطب النفىس أيًضا ىف مجيع 

املستشفيات اجلامعية واملراكز الطبية اجلامعية، السبعة عرش ىف مرص، 

النفىس ىف مستشفيات القطاع  كام توجد مستشفيات وخدمات الطب 

اخلاص، واملستشفيات العسكرية5.

فى  للشباب  العقلية  السالمة  صورة 
مصر

العقلية  السالمة  بشأن  الراهن،  الوقت  ىف  املتاحة،  املعلومات  تعتمد 

املتاحة  اإلحصائية  البيانات  ألّن  املالحظة،  عىل  مرص،  ىف  للشباب 

بصفة  وتركز  العمرية،  الفئات  بني  متيز  ما  نادًرا  مرص  ىف  البحوث  من 

فإن  ذلك،  ومع  العقلية.  االضطرابات  من  اخلطرية  احلاالت  عىل  عامة 

وهى  سائدة  مشكلة  مثة  بأن  توحى  كانت،  ما  أًيا  املوجودة،  املعلومات 

خمتلف  بشأن  البحوث  فإن  املثال،  سبيل  وعىل  االجتامعى،  االستبعاد 

جوانب السلوك االجتامعى، قد أوضحت بأن نزعة التطوع لدى الشباب 

منخفضة للغاية، واشرتاكهم ىف االنتخابات أمر يبعث عىل األىس6.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن البطالة بني الشباب مرتفعة دامئًا، وتبلغ نسبتها 

الفرتة من 2005-1996،  العمل خالل  قوة  بالفعل 11% من إمجاىل 

يتم  رغبة  الرأى هى  التعبري عن  بينهم، وحرية  واهلجرة هدف مشرتك 

اإلعراب عنها ىف مواقع عديدة عىل شبكة اإلنرتنت7. ومما يثري القلق 

إذا  الرسى،  والزواج  واالغتصاب  اجلنىس  التحرش  حاالت  تضخم 
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عرفنا بأن ذلك حيدث أحيانًا كثرية بني الشباب. وعالوة عىل ذلك، فإن 

إعادة التأكيد عىل اهلوية الوطنية والدينية، التى تتجىل ىف إنتشار الرموز 

الدينية –مثل غطاء الرأس أو الصلبان املسيحية البارزة- إمنا تشري إىل 

تلك  أدت  ولقد  الشباب،  بني  املتميزة  اهلويات  عىل  املكثف  احلفاظ 

بأرسها،  البالد  التمييز عىل مستوى  إىل ظهور  بشكل عفوى  الظاهرة 

تكثيف  إىل  وأدت  املاىض،  ىف  بعيد  حد  إىل  غائبة  كانت  مسألة  وهى 

الشعور باإلغرتاب بني فئات األقلية.

أكرث  بطريقة  مرص،  ىف  الشباب  اشرتاك  عدم  بشأن  السؤال  ويثور 

املبارشة.  اهتامماهتم  نطاق  خارج  االجتامعية،  الشئون  ىف  ديناميكية 

أن  وذلك  الغالب،  ىف  خارجية  أو  ثقافية،  األسباب  أن  الواضح  من 

حيجمون  جتعلهم  الشباب  فيها  يعمل  التى  والسلطوية  األبوية  البيئة 

ضياع  ىف  يتسبب  عمل  فرص  وجود  عدم  أن  نجد  بينام  املشاركة،  عن 

املبادرات املستقلة.

فجوة العالج 
بالظروف االجتامعية  وثيقًا  ارتباطًا  العقلية  انتشار االضطرابات  يرتبط 

واالقتصادية والثقافية، ولقد أوضحت البحوث أن الفقر واالضطرابات 

دائرة  ىف  اآلخر  إىل  يؤدى  أحدمها  وأن  بعًضا،  بعضهام  يغذيان  العقلية 

الكاىف  التدخل  أو  الفقر،  عىل  بالقضاء  إما  كرسها،  من  بد  ال  خبيثة، 

العقلية، ويفضل أن يكون  يعانون من االضطرابات  الذين  مع املريض 

اإلنزعاج  عىل  يبعث  مما  إنه  بل   ،)3 ـ   13 شكل  )أنظر  معًا  اإلثنان 

بدرجة أكرب، أن الفجوة بني الذين يتم عالجهم والذين ال يتم عالجهم 

من األطفال والنشء الذين يعانون من االضطرابات، هى فجوة كبرية 

باستثناء اإلكتئاب وانفصام الشخصية )الشيزوفريانيا( أى أن األجيال 

القادمة التى سوف متسك بزمام املسئولية ىف العامل، هى األجيال التى يتم 

)أنظر  العقلية.  الصحية  الرعاية  لتقديم  بالنسبة  أكرب  بدرجة  هتميشها 

الشكل 13 ـ 4(8 .

للعالج  إما عىل هتديد  التغريات الرسيعة اجلارية اآلن ىف مرص،  وتنطوى 

النفىس، وإما عىل فرصة له. وميثل التخفيض ىف النفقات احلكومية خماطر 

أكرب عىل الفقراء، وخدمات الطب النفىس اخلاصة تستهدف ىف معظمها 

فئات الرشائح العليا من الدخل. ومن الناحية األخرى، فإن الطلب عىل 

خدمات الطب النفىس، آخذ ىف الزيادة كًما وكيًفا. وتعترب ميزانية الصحة 

امليزانية  أى   ، للصحة  اإلمجالية  امليزانية  سندريال  هى  مرص  ىف  العقلية 

املغضوب عليها. بينام يرتاوح حجم امليزانية اإلمجالية للصحة ما بني %1-

5% ىف مرص، )2.5% حاليًا حسب مصادر وزارة الصحة(، مقارنة بـ%12-

التقديرات  أن  نجد  األوربية،  الدول  وبعض  املتحدة  الواليات  ىف   %15

ُتْنَفق عىل  للصحة،  امليزانية اإلمجالية  أن نسبة 1.5% فقط من  تشري إىل 

إىل  العاملية  الصحة  منظمة  توصية  تذهب  فيام  العقلية،  الصحة  خدمات 

ختصيص 10% من إمجاىل ميزانية الصحة خلدمات الصحة العقلية.

حاالت االضطرابات العقلية فى مصر
شيوعًا  األكرث  العقلية  االضطرابات  حاالت  معظم  أن  نجد  مرص،  ىف 

تندرج حتت األنواع التالية:

)Depression( اضطرابات اإلكتئاب

رمبا كان اإلكتئاب املنترش واحًدا من أكرث الشكاوى السيكولوجية ىف 

مرص، حيث يقدر عدد األشخاص الذين يعانون من اإلكتئاب بحاالته 

 1.4-1.2 بني  ما  يرتاوح  مبا  والشديدة  واملتوسطة،  املعتدلة  الثالث: 

مليون نسمة، وهى احلاالت التى تتسم بتدىن احلالة املزاجية وإنخفاض 

اجلهد، ونقص النشاط، وتردى حالة االستمتاع أو االهتامم أو الرتكيز، 

الشكل 13-4: معدالت فجوة العالج شكل 13-3: الدائرة اخلبيثة التى تربط بني الفقر والصحة العقلية 

املصدر: مقتبس بترصف مما كتبه رساسينو، 2004

املصدر: مقتبس بترصف مما كتبه رساسينو، 2004
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أيضًا  لوحظ  ولقد  جمهود.  أدىن  بذل  بعد  حتى  التعب  حالة  شيوع  مع 

املدن،  سكان  بني  منها  الريف  سكان  بني  أعىل  اإلكتئاب  أعراض  أن 

ويعزى ذلك إىل الفروق الشاسعة ىف اخلدمات والفرص املتاحة للشباب 

ىف املناطق الريفية واحلرضية9.

فرتات  خالل  التكيف،  اضطرابات  حاالت  ىف  زيادة  توجد  وباملثل، 

التغريات املهمة ىف احلياة، أو ىف حالة وقوع الشدائد، سواء ىف العمل أو 

ىف األرسة. ومن املثري لالهتامم، أن نجد ىف أوربا، أن حاالت اضطرابات 

التكيف عادة ما تكون تالية للضغوط العصبية ىف العمل، بينام ىف مرص، 

تفسري  وميكن  والبيت،  األرسة  مستوى  عىل  للضغوط  تالية  أهنا  نجد 

ذلك تفسريًا تفاؤليًا بأن األرسة ىف مرص تأىت ىف املقام األول، أو تفسريًا 

تشاؤميًا ينرصف إىل أن العمل ليس له األولوية ىف حياة الشخص.

 

 Somatization( البدنية  األعراض  اضطراب  حالة  وتعترب 

تغري  عن  عبارة  وهى  لإلكتئاب،  الشائعة  السامت  من   ،)Disorder

عىل  لسنتني  متتد  وكثرية  ومتواترة  متعددة  تغريات  البدنية  األعراض 

األقل. ويبدو أن األعراض البدنية جتعل اعتالل الصحة العقلية أمرًا 

إليها  ُينظر  قد  ما  كثريًا  مرص،  ىف  كام  النفسية،  األعراض  ألن  مقبواًل، 

من وجهة الثقافة السائدة، عىل أهنا عالمة عىل غياب اإلميان والتدين/ 

وضعف الشخصية، أو أهنا األعراض التى تصيب اإلناث ىف الغالب.

Anixiety Disoders اضطرابات القلق

االجتامعية-الدميوجرافية،  اجلوانب  دراسة  حماوالت  أوىل  كانت 

مريًضا   120 من  عينة  عىل  أجريت  قد  مرص،  ىف  القلق  الضطرابات 

احلالة  لـ"اختبار  العرىب  النص  لتطبيق  أيًضا  حماولة  وكانت  بالقلق، 

ولقد  القلق،  وأعراض  ملجموعة  األساسية  املالمح  تقييم  بغية  الراهنة" 

تتمثل  كانت  شيوًعا  األعراض  أكرث  أن  عن  الدراسة  نتائج  كشفت 

الزائف  والقلق   ،)%73( واالنفعال  التهيج  ورسعة   ،)%82( القلق  ىف: 

النفىس  واإلكتئاب   ،)%70(  )free- floating anixiety(املعتدل

)65%(، والسأم )64%(، والضجر )63%( واخلمول والتعويق )%61(، 

 ،)%2( الكحوليات  تعاطى  إىل  تنرصف  فكانت  احلاالت  تلك  أندر  أما 

وتعاطى املخدرات )%5(10.

ىف  اجلامعات  طلبة  بني  النفسية  األمراض  عن  مبكرة  دراسة  وكانت 

مرص، قد أوضحت أنه تم تشخيص حاالت القلق ىف 36% من إمجاىل 

العينة. وبحلول عام 1993، كانت حاالت القلق متثل حواىل 22% ىف 

العيادة اخلارجية للعالج النفىس ىف عينة خمتارة ىف مرص11.

ىف  آخذة  القلق  اضطرابات  حاالت  بعض  أن  مؤخرًا،  لوحظ  قد  وكان 

زيادة  ىف:  أعراضه  وتتمثل  املرىض،  االجتامعى  اخلوف  مثل:  االرتفاع، 

رضبات القلب، والعرق، وجفاف احللق، ومحرة الوجه، التى حتدث ىف 

املواقف أو اللقاءات االجتامعية. ومن املثري لالهتامم، أن النسبة كانت 

أخرى  عربية  ببلدان  مقارنة  مرص،  ىف  واإلناث  الذكور  بني  متساوية 

يوجد فيها اختالف ملحوظ بني اجلنسني، حيث كانت احلالة أعىل بني 

واألنشطة،  املدرسة  ىف  اجلنسني  بني  الفصل  إىل  ذلك  ويعزى  الذكور، 

فضاًل عن تأثري الدين، والعادات ىف بعض املجتمعات بأن يكون الذكور 

أكرث سيطرة ومسئولية، بينام تكون اإلناث سلبيات.

 

 ،100.000/3.5 يناهز  مبا  مرص  ىف  االنتحار  حاالت  إمجاىل  ويقدر 

تنتهى  انتحار  حماوالت   10 كل  بني  من  واحدة  حالة  أن  بافرتاض 

باالنتحار الفعىل، وال توجد أرقام دقيقة بشأن حاالت االنتحار، حيث 

املتوىف  أرس  جانب  من  احلاالت  من  كثري  ىف  عنها  التبليغ  جيرى  ال 

ألسباب دينية واجتامعية وثقافية.

 

االنتشار  مدى  عىل  تقف  أن  احلديثة  الدراسات  إحدى  حاولت  ولقد 

احلاىل ملحاوالت االنتحار عن طريق تناول بعض املواد ىف عينة ممثلة 

ىف مرص، وقد أوضحت الدراسة أن 64.2% من العينة كن من اإلناث 

بسبب مشاكل عاطفية، بينام كانت حماوالت االنتحار بني الذكور بسبب 

مشاكل الدراسة/العمل، وكانت نسبة 38.6% ممن حاولوا االنتحار من 

الطالب بسبب مشاكل عاطفية، ونسبة 27% من العاطلني12.

حاالت الوسواس القهرى

حاالت الوسواس القهرى )OCD( عبارة عن أفكار تسلطية متواترة، 

أو  قهرية،  أفعال  أو  منطية  بصورة  مرة  بعد  مرة  املريض  عقل  عىل  ترد 

طقوس متبعة تتكرر مرة بعد أخرى، وكان االعتقاد السائد يومًا ما، أن 

هذه حالة نادرة، ولكن دراسة مبكرة أجريت ىف عام 1991 بالقاهرة، 

إحدى  عىل  يرتددون  كانوا  الذين  النفسيني  املرىض  من   1000 عىل 

الوسواس  بحاالت  اإلصابة  نسبة  أن  أوضحت  اجلامعية،  العيادات 

القهرى تبلغ 2.3%، مبا يشري إىل ثبات انتشار هذا املرض مع الزمن13.

وقد أجريت دراسة لتحديد مدى انتشار أعراض الوسواس القهرى بني 

الطالب املرصيني، وكانت معدالت انتشار املرض النفىس، واخلصائص 

التاىل:  النحو  عىل  القهرى  للوسواس  املرضية  واألعراض  القهرية، 

أعراض  وكانت  التواىل،  عىل  منها  لكل   %43.1  ،%26.2  ،%51.7

الوسواس القهرى أكرث انتشارًا بني الطالب األصغر سنًا، وبني اإلناث، 

واألبناء البكر املشاركني يف الدراسة. وكان الوسواس القهرى العدواىن، 

القهرى  والوسواس  التلوث،  من  اخلوف  بسبب  القهرى  والوسواس 

الديىن، ووسواس النظافة، هى األكرث شيوعًا14.
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القهرى  بالوسواس  املصابني  أن  نجد  مرص،  وىف  العرىب،  العامل  وىف 

حاالت  معظم  ألن  املساعدة  لطلب  املتوسط  ىف  سنوات   10 ينتظرون 

الوسوسة والقهر يف اعتقاد الناس ذات طبيعة دينية بل ُيْعَتَقد أن السبب 

أو  الوسواس  يعزى  اإلميان. وىف اإلسالم،  إىل ضعف  يرجع  ىف وجودها 

 )OCD األفكار والسلوكيات القهرية إىل الشيطان )ويستخدم مرض

مبعىن الوسواس القهرى، كلمة "وسواس" العربية للحديث عن حاالت 

إىل  املرىض  من  كثري  يلجأ  لذلك،  ونتيجة   ،)Obsessions( الوسوسة 

علامء الدين أو املشايخ قبل أن يلجأوا إىل العالج بالطب النفىس15.

تعاطى املخدرات

يرجع تعاطى اهلريوين إىل عام 1985، الذى بلغ ذروته ىف عام 1988، 

التى  اهلريوين  كمية  متوسط  ويبلغ  كيلوجرام،   1335 تم ضبط  حيث 

حجم  من   %10 ميثل  وهذا  كيلوجرام،   55 حواىل  سنوًيا  ضبطها  يتم 

- ½ جرام  ما بني ¼  اليومية  متوسط اجلرعة  وإذا حسبنا  االستهالك، 

لكل متعاطى، فإن عدد املتعاطني يقدر بناء عىل ذلك، مبا يرتاوح ما بني 

7000-10.000من متعاطى اهلريوين ىف مرص، أى ىف بلد يبلغ سكانه 

نباتات  كانت  املاضية  اخلمس  السنوات  وخالل  نسمة.  مليون   70

األفيون والقنب اهلندى تزرع حمليًا، وخصوًصا ىف سيناء، أما الكوكايني 

سنوًيا  املضبوطة  الكميات  إن  حيث  مرص  ىف  يستخدم  ما  نادًرا  فإنه 

ترتاوح عادة ما بني 500 جرام-1000 جرام.

 

إن تقدير حجم املشكلة عىل املستوى القومى يعترب جزًءا ال يتجزأ من 

عمل املجلس القومى ملكافحة املخدرات ىف مرص. وكانت قد أجريت 

بعض االستقصاءات ترجع إىل عام 1998 بني طالب املدارس الثانوية، 

عادة  بشأن  الصناعة  وعامل  والفتيات  الشبان  من  اجلامعات  وطالب 

تعاطى املخدرات، وقد كشفت نتائج االستقصاء عن أن املادة األكرث 

والعقاقري  واحلشيش،  الكحوليات،  يليها  النيكوتني،  هى  استخداًما 

الطالبات  وكانت  األفيون،  وأخريًا  واملنومات،  واملهدئات،  املنبهة، 

اجلامعات أقل تعاطًيا للعقاقري من الطالب اجلامعيني، اللهم إال ىف حالة 

املهدئات واملنومات، حيث كان االنتشار متامثاًل.

إن منط التعاطى له أمهيته من أجل وضع اسرتاتيجية ترمى إىل عالج 

السياق املرصى؟،  املخدرات ىف  تعاطى  إىل  اللجوء  يتم  ملاذا  القضية. 

والسبب  املتعاطني،  فئات  ملختلف  خمتلفة  أسباًبا  تورد  دراسة  مثة 

املناسبات  ىف  التسلية  هو  الثانوية  املدارس  لطالب  بالنسبة  الرئيىس، 

احلاالت  معظم  املستخدم ىف  والعقار  األصدقاء.  االجتامعية، ومشاركة 

حيث  من  التالية  العقاقري  فهى  واملنومات  املهدئات  أما  احلشيش  هو 

كرثة االستخدام ىف حاالت اإلجهاد البدىن والتعب. فضاًل عن مواجهة 

املشكالت النفسية أو ظروف العمل الصعبة، وكذلك ىف أوقات املذاكرة 

متشاهًبا  النمط  كان  فقد  اجلامعات  لطالب  وبالنسبة  واالمتحانات16. 

العقاقري الشديدة، وأما عامل الصناعة  نسبًيا مع ميل أكرث الستخدام 

املنشطة  واملواد  للرتويح،  واألفيون  احلشيش  استخدام  إىل  فيميلون 

نفسًيا للتغلب عىل اإلجهاد، وملواجهة املشكالت النفسية االجتامعية.

 

وقد وجدت املسوح التى أجريت ىف مرص زيادة تدرجيية ىف استهالك 

الكحوليات بني املرصيني. مع التوقع بأنه سوف يكون أكرث شيوًعا من 

حيث االستخدام ىف السنوات القليلة القادمة، ومن املفارقات املثرية أنه 

عىل الرغم من حتريم اخلمور دينًيا ىف البلدان اإلسالمية، وعىل الرغم من 

إتاحتها ىف مرص مقارنة بدول اخلليج إال أن حاالت تعاطى اخلمور ىف 

دول اخلليج أعىل بكثري رغم إن بيعها حمظور17.

 

املدارس  ىف  الشباب  بني  املخدرات  تعاطى  بشأن  مقارنة  دراسة  ومثة 

دراسات  سلسلة  من  جزًءا  كانت  الفىن،  والتعليم  العامة  الثانوية 

العينة  وكانت  املخدرات"،  تعاطى  بشأن  للبحوث  الدائم  لـ"الربنامج 

تضم 12.969 طالبًا )أى 4% من إمجاىل املجتمع( من التعليم الثانوي 

الفىن،  التعليم  من  املجتمع(  إمجاىل  من   %2( طالًبا   11.966 العام، 

وحددت الدراسة أسباب استمرار تعاطى املخدرات، وكان الطالب ىف 

التعليم الفىن ـ األقل مكانة واعتبارًا ـ لدهيم خربة واسعة بشأن تعاطى 

ىف  نظرائهم  من  أكرب  واخلمور(  السجاير،  املخدرات،  )أى  املخدرات 

التعليم الثانوى العام18.

 

حالة  وىف  النتائج،  تلك  وراء  كبريًا  دافًعا  املخدرات  توافر  يكون  وقد 

التعليم،  الفشل ىف  إىل  الفىن  التعليم  الشباب ىف  يشري  مثاًل،  السجاير 

التدخني.  إىل  تدفعهم  رئيسية  كعوامل  السجاير  وتوفر  األمل،  ومعاناة 

وحلسن احلظ، فإن األرقام توضح أن نسبة الربع فقط من أولئك الذين 

يواظبون عىل تعاطى املخدرات من كلتا املجموعتني، أصبحوا مدمنني 

فيستخدمون  العينة  أفراد  غالبية  أما  املخدرات،  عىل  يعتمدون  أو 

املخدرات  تستخدم  حمدودة  أقلية  وجود  مع  املناسبات،  ىف  املخدرات 

عىل أساس منتظم.

مرص،  ىف  املخدرات،  تعاطى  شيوع  مدى  بشأن  أحدث  دراسة  وىف 

متعددة  دراسة  شكل  ىف  جمتمعيًا  استقصاًء  فإن  الشخص،  حياة  أثناء 

املراحل ىف 8 حمافظات، وجدت أن معدل تعاطى املخدرات أثناء حياة 

الشخص، كان 9.6%، منها نسبة 3.3% استعامل جتريبى أو اجتامعى، 

أهنم  عىل  تشخيصها  تم  العينة  من   %1.6 منتظم،  استعامل  و%4.64 

بني  املخدرات  تعاطى  إنتشار  نسبة  وكانت  املخدرات،  عىل  يعتمدون 
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الذكور 13.2%، وبني اإلناث 1.1%. وأفادت الدراسة أيضًا أن الفئة 

العمرية ما بني 16-19 سنة توضح أعىل بداية لتعاطى املخدرات، وأن 

احلشيش هو املخدرات األكرث استخدامًا ىف الدراسة، يليه اخلمور، ثم 

العقاقري الدوائية، ومشتقات األفيون، واملنبهات19.

املرأة: حالة خاصة
أوضحت عدة دراسات أن املرأة تتأثر عىل نحو غري متناسب مبشكالت 

بحالتها  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  الضعيف  وضعها  وأن  العقلية  الصحة 

تلك  تكررت  ولقد  املجتمع20.  ىف  ودورها  وعملها،  كزوجة،  االجتامعية 

النتائج عىل نطاق واسع حول العامل، واهلدف هنا هو إلقاء الضوء عىل 

ومع  للمرأة.  النفىس  التوتر  ىف  تساهم  التى  االجتامعية  العنارص  بعض 

ذلك، فإنه ملا كانت تلك العنارص تشكل جزءًا من احلياة اليومية للمرأة، 

آالم  تسببه من  قد  ما  مع  كليًة،  العنارص  تلك  إغفال  تم  ما  غالبًا  فإنه 

نفسية للمرأة.

 

من   %30 من  يقرب  ما  اإلكتئاب  إىل  الراجعة  االضطرابات  ومتثل 

حاالت اإلعاقة بسبب االضطرابات النفسية العصبية بني النساء، ولكن 

تلك النسبة تبلغ 12.6% فقط بني الرجال، وتشري العديد من الدراسات 

احلالة  السن، ومع تدىن  الزيادة مع  مييل إىل  املرأة  القلق لدى  أن  إىل 

االقتصادية-االجتامعية. ويوصف القلق بأنه اخلوف من خسارة متوقعة 

ىف املستقبل، أما اإلكتئاب فيوصف بأنه رد الفعل إزاء تصور اخلسارة. 

واملكانة، واحلب،  واالعتبار، واالحرتام،  الوجاهة،  فقدان  من  واخلوف 

إىل  تدعو  وكلها  والتقاعد،  العمل،  من  والفصل  والتواصل،  والدخل، 

عدم اإلحساس باألمن، وختلق عجزًا ملحوظًا عن التوقع أو السيطرة 

مالمئة  غري  إجابة  يكون  ال  قد  الصفة،  هبذه  والقلق،  النتائج21.  عىل 

ومنطقتنا-النساء  بالدنا  ىف  النساء  من  كثرية  أوضاع  إىل  بالنظر  كلية، 

الصغريات منهن والكبريات.

 

اإلكتئاب،  ملخاطر  املرأة  تعرض  أن  ميكن  أهنا  ُوجد  التى  والعوامل، 

واإلساءة  التعيس،  والزواج  األرسية،  والعزلة  العقم،  عىل  تشتمل 

البدنية واجلنسية، والضعف واهلوان، والفقر، وكلها عوامل ترتبط بزيادة 

بسبب  االضطرابات  استبعاد  )مع  النفسية  املرضية  احلاالت  انتشار 

املشكالت  عىل  تشتمل  أخرى  عوامل  ومثة  املرأة.  لدى  املخدرات( 

اجلنسية واإلنجابية والعنف األرسى.

أدوار النوع والقلق النفىس22.
رشيك حياة سلبى للرجل

من املبادئ األساسية ىف الثقافة العربية واملرصية، أن يتحمل الرجل 

قرارات  مثل  فقرارات  املهمة،  القرارات  إختاذ  ىف  الكربى  املسئولية 

الزواج أو الطالق ال بد أن تكون مبوافقة األب أو الزوج، وختىّل املرأة 

تدمر  التى  القرارات  أو  احليوية،  الشخصية  القرارت  عن  املرصية 

املرأة ىف وضع سلبى مرتقب لألحداث  احلياة، إىل شخص آخر، يضع 

السلبية املرتقبة  املرأة ىف حالة من  التى حتدث هلا وتؤثر عليها. ووضع 

ألحداث مؤملة يشبه ىف كثري من النواحى منوذج البؤس واهلوان الذى 

عرفناه، الذى حتدثنا عنه كواحد من ديناميكيات اإلكتئاب.

االعتامد  القرسى

حتى  مستقلة،  تكون  أن  ختتار  أن  العربية،  الثقافة  ىف  للمرأة،  ميكن  ال 

ولو كانت قادرة عىل ذلك، ومثة قاعدة بسيطة مؤداها أنه ال ينتظر من 

َك  املرأة أن تعيش وحدها. وميكن أن يكون اخلوف من الوقوع ىف الرَشّ

القهر واهلوان.  القلق والتوتر الذى يساهم ىف حالة  مصدرًا لكثري من 

قد  أهنا  لكوهنا كذلك حتى  البتة  براحة  تشعر  املتزوجة ال  واملرأة غري 

أبًا  تواجه  عندما  خصوصًا  احلال  هو  وهذا  بالزواج،  عرض  أى  تقبل 

فإن  احلالة،  هى  هذه  تكن  مل  لو  حتى  ولكن  هلا.  الفظًا  أخًا  أو  قاسيًا، 

املرأة املرصية املطّلقة تعترب موصومة بني أرسهتا وجرياهنا، ومهام كانت 

مل  أهنا  بأن خطأها  الذنب  تعايش  أن  دامئًا  عليها  فإن  الطالق،  أسباب 

تستطيع أن حتافظ عىل زواجها.

الرشيك األقل حًظا

التقاليد  أن  إىل  ينرصف  سبق،  عام  خًطأ  يقل  ال  شائع  اعتقاد  ومثة 

واألعراف االجتامعية ىف العامل العرىب وىف مرص، مستمدة من التعاليم 

ذلك،  عىل  الصارم  والعقاب  اجلنسية،  احلرية  وحتريم  لإلسالم،  الدينية 

الذكور  بني  املعاملة  ىف  يساوى  إسالمى  تقليد  حال،  أية  عىل  هو، 

الذكور  عىل  حمرمة  الزواج  خارج  اجلنسية  العالقات  أن  كام  واإلناث، 

بااًل  تلقى  ال  الثقافة  فإن  ذلك،  ومع  اإلناث،  عىل  حمرمة  هى  ما  بقدر 

تعترب  ولكنها  للذكور،  بالنسبة  الزواج  خارج  اجلنسية  العالقات  إىل 

نفس الفعل بالنسبة للمرأة ال يستحق ىف الغالب أقل من املوت. وهذا 

املعيار املزدوج هو العامل الديناميىك األساىس لكثري من القضايا التى 

نواجهها ىف العالج النفىس.

 

مبارش  بشكل  الضحية،  املرأة هى  فيه  تكون  الذى  العنف،  نطاق  ميتد 

العام، فالعنف ضد املرأة قد ينشأ من  أو غري مبارش، من اخلاص إىل 

ممارسات ثقافية رمزية ذات تقاليد راسخة من قديم الزمن، أو كنوع من 

التعبري عن العالقات القامئة بني اجلنسني، التى تسمح هبذا العنف دون 

إدانة كبرية من جانب املجتمع.
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العنف املحدد ثقافيًا ضد النوع

ختان  موضوع  واخلالف،  للجدل  إثارة  الثقافية  التقاليد  أكرث  بني  من 

األم،  جتريه  الذى  لألنثى،  التناسلية  األعضاء  تشويه  أى  اإلناث، 

إىل  دخوهلا  طقوس  من  كجزء  الطفلة،  عىل  الكبار،  النساء  إحدى  أو 

طور األنوثة، ىف مرص أو ىف أى مكان آخر. ويقال إن النتائج السلبية 

إصابة  معدالت  ارتفاع  بني  ما  ترتاوح  اخلتان،  بسبب  الصحة  عىل 

وهتتك  املهبل،  والتهاب  وناسور  املهبل،  متزق  إىل  البوىل،  اجلهاز 

اجلهاز البوىل أثناء الوالدة أو املامرسة اجلنسية. ويرتكز معظم االهتامم 

عىل  اإلناث،  ختان  عملية  إىل  الراجعة  الصحية  املشاكل  إىل  املوجه 

اجلانب اجلسدى، مع قليل من االهتامم باملشاكل النفسية التى تشمل 

وتؤدى  والغدر.  اخلداع  ومشاعر  والسلبية،  والصدمات،  الكوابيس، 

مثل  النفسية،  االضطرابات  بعض  إىل  الوجدانية  االضطرابات  هذه 

"إضطراب أزمة ما بعد الصدمة"، حيث نجد أن مثة معداًل مرتفعًا هلذه 

دقيقة  أرقام  توجد  التقديرات. ولكن ال  احلالة يصل إىل 30% حسب 

يكون  أن  املحتمل  من  أنه  عىل  النفسية،  أو  االنفعالية  اآلثار  حلدوث 

ذلك حمدودًا ىف جمتمعات تشتد فيها الضغوط االجتامعية لصالح ختان 

اإلناث. وعىل العكس. فإنه ىف تلك الظروف قد تكون الفتاة التى مل جتر 

هلا عملية اخلتان موضوعًا لالستهجان والسخرية23.

ر أية دراسات ىف مرص لقياس أثر الصدمة، وقد ُتطمس التعقيدات  ومل جَتْ

النفسية للفتاة التى تعرضت لعملية اخلتان ىف الالشعور، وىف ضوء ذلك، 

قامت إدارات الصحة العامة، وحركات النساء ىف مرص، مؤخرًا، ببحث 

سبل منع تلك املامرسة، ونجحت ىف حتقيق بعض التغيريات، وقد حرمت 

القوانني اجلديدة ممارسة ختان اإلناث، ولكن هل يكفى القانون لتغيري 

العادات الثقافية؟

العنف األرسى

وعندما  األرسى.  العنف  لضحايا  الساحقة  الغالبية  هن  النساء  إن 

يكون العنف بني زوجني، 98% اآلن، فإن املرأة هى املعتدى عليها. وإن 

الطبيعة اخلاصة هلذا الشكل من العنف، والعار، والذنب، واملحرمات 

يظل خفيًا  الكثري  أن  تعىن  اخلاصة،  الطبيعة  بتلك  املرتبطة  االجتامعية 

الرعاية  وأطباء  العامة، ولكن عن األرسة، واألصدقاء  فقط عن  ليس 

الصحية، وهذا جيعل من الصعب، احلصول عىل معلومات دقيقة بشأن 

انتشار العنف األرسى.

وقد كشفت دراسة مرصية سابقة، عن أن 32% من العينة املكونة من 

خرجيات  كن  بعضهن  واملتوسطة،  الدنيا  االجتامعية  الطبقة  من   %50

جامعة، قد تعرضن للرضب عىل أيدي األزواج24. ونصفهن قد رُضبن 

والصحى  السكاىن  املسح  أفاد  وقد  طبًيا.  عالًجا  اقتىض  مربًحا  رضًبا 

الذى أجرى ىف مرص عام 1995 أن واحدة من بني كل ثالث زوجات 

زواجها،  منذ  األقل،  عىل  واحدة  مرة  للرضب،  تعرضت  قد  مرصيات، 

العنف  ويظل  احلمل25.  فرتة  أثناء  للرضب  تعرضن  قد  هؤالء  ثلث  وأن 

رئيسيًا  مصدرًا  ويعترب  العامة،  الصحة  عىل  خطرية  مشكلة  األرسى 

ملبحث أعراض الطب النفىس. وىف دراسة أجراها املركز املرصى حلقوق 

املرأة، للمسح السكاىن والصحى ىف عام 2000، ُوجد أن واحدة من بني 

كل ثالث نساء، قد تعرضت للعنف، 40% منهن أثناء فرتة احلمل.

االغتصاب

تكون  ال  التى  العنف  أعامل  من  وعمل  ذكورية،  نزعة  هو  االغتصاب 

فيها املرأة جمرد ضحية، وإمنا جمرد هدف. والنتائج النفسية لالغتصاب ىف 

املجتمعات ـ حيث إن قيمة املرأة تعىن عذريتها ـ مدمرة بصفة خاصة. 

واملرأة املغتصبة تضيع اجتامعيًا، وال ميكن عالج سمعتها املدمرة. ويقال 

إن العالقة اجلنسية السابقة عىل الزواج، تفسد شيئًا جوهريًا ىف الشخص 

يسمح  املرصى  القانون  كان  قريب،  وقت  وحتى  ومعنويًا.  جسديًا 

للمغتصبني بالزواج من ضحاياهم، وىف تلك احلالة ال توّقع عليهم العقوبة، 

ولكن من حسن احلظ، ُألغى هذا النص من القانون املرصى بناء عىل 

الترشيع  املرأة ىف مرص، وكان االجتاه خلف هذا  ملنظامت  جهود دعوية 

النفسية  الصدمة  يغفل  ولكنه  البدنية،  والصدمة  العذرية،  عىل  يركز 

باالغتصاب  املتعلقة  الشديدة  الثقافية  الوصمة  وإن  للمرأة،  الشديدة 

معظم  ىف  حُيجمن  اجلنىس،  العنف  من  بحياهتن  الناجيات  النساء  جتعل 

األحيان عن طلب العالج الطبى، أو يقدمن حمرضًا للرشطة، حتى عند 

اإلبالغ عن حاالت االغتصاب، فإن االستجابة الفعالة قد ال تكون فورية 

ورصحية، ألن كثريًا من الناس يرون أن املرأة مسئولة عن كوهنا تغتصب.

التحرش اجلنىس26

من   %50( مرصيني  شملت   ،2000 عام  أجريت  حديثة  دراسة  ىف 

الذكور، و50%من اإلناث( إىل جانب 109 نساء أجنبيات يعشن ىف 

مرص، ىف ثالث حمافظات هى القاهرة، واجليزة، والقليوبية، وجد أن %48 

من املرصيات، سواء كّن حمجبات أو ال، وأن 51.4% من األجنبيات 

من مجيع األعامر، قد تعرضن للتحرش اجلنىس، إال أن 62.2% من عينة 

العمرية من 19-25 سنة، كانت  الفئة  املرأة ىف  أن  الذكور أرشن إىل 

أكرث عرضة للتحرش اجلنىس.

من   %78 املرصيات،  النساء  من   %90 أن  الدراسة  وأوضحت 

بني  مييز  ال  املتحرش  بأن  أفادوا  قد  الذكور  من  و%59  األجنبيات، 

أن  إىل  الدراسة  وخلصت  االقتصادية.  بالطبقة  يتعلق  فيام  الضحايا 
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املرأة العاملة أكرث عرضة للتحرش اجلنىس، يليها السائحات، ثم ربات 

البيوت، واملتخلفات عقلًيا.

احلياة اجلنسية، والزواج املتأخر، والزواج الرسى
وهى  حياته،  مدار  عىل  اإلنسان  لدى  أسايس  جانب  اجلنسية  احلياة 

تشتمل عىل اجلنس، واهلوية النوعية ودور كل منهام، والتوجه اجلنىس، 

احلياة  عن  التعبري  ويتم  واإلنجاب.  واحلميمية،  واملتعة،  والشبق، 

واملواقف  واملعتقدات،  والرغبات،  والنزوات،  باألفكار،  اجلنسية 

والعالقات.  واألدوار،  واملامرسات،  والسلوكيات  والقيم،  واالجتاهات، 

وإذا كانت احلياة اجلنسية تستطيع أن تضم كل هذه األبعاد، فليست 

كلها دامئًا متارس أو يعرب عنها. وتتأثر احلياة اجلنسية بتفاعل العوامل 

والسياسية،  واالقتصادية،  واالجتامعية،  والسيكولوجية،  البيولوجية، 

والثقافية، واألخالقية، والقانونية، والتارخيية، والدينية، والروحية27.

وىف دراسة28 أجريت عن الشباب ىف مرص، وجد أن ثلث اإلناث ونصف 

املتزوجات  غري  النساء  معظم  أن  نجد  وبينام  متزوجني،  غري  الذكور 

قد  املتزوجني  غري  الرجال  فإن  األمور،  أولياء  عىل  اقتصاديًا  يعتمدن 

أظهروا درجات متفاوتة من االعتامد عىل اإلعالة التى ميكن أن تشتمل 

من مجيع  أفاد %64  وقد  واملسامهة ىف مساعدهتا.  إعاشة األرسة  عىل 

الذكور، 35% من مجيع اإلناث موضوع البحث، أن السبب ىف الزواج 

بسبب  حدث  قد  الزواج  أن  اإلناث  من   %31 أفاد  بينام  احلب،  هو 

النصيب )وهو أكرث قبواًل لدى اإلناث منه لدى الذكور(.

وتذهب اإلناث غري املتزوجات إىل أن السن املالئم للزواج يدور حول 

22.7 سنة، بينام ترى اإلناث املخطوبات/املتزوجات أن سن 17.7 سنة 

السن  املتزوجني أن سن 25 هو  الذكور غري  السن املالئم، ويرى  هو 

 22.6 سن  أن  اخلاطبون/املتزوجون  الذكور  يرى  بينام  للزواج،  املالئم 

الذكور  من   %18  ،%37 أن  باملالحظة  اجلدير  ومن  املالئم.  السن  هو 

واإلناث عىل التواىل، كانوا عرضة ألن يظلوا بال زواج حتى سن 30، 

ثم قفزت تلك األرقام إىل 60%، 47% بالنسبة ألولئك الذين انخرطوا ىف 

العقبات شيوعًا، التى حتول  الثانوية. وكانت أكرث  التعليم بعد املرحلة 

بني الشباب وبني الزواج، عدم كفاية املوارد املالية، والرغبة ىف النجاح 

مواصلة  ىف  الرغبة  فهى  اإلناث  لدى  شيوعًا  أكرثها  أما  العمل،  ىف 

التعليم، وانعدام فرص التعارف. أما حاالت زواج الصغارـ  أى أقل من 

14 سنة- فقد َوُجد أهنا ترتكز أساسًا بني اإلناث ذوات التعليم املتدىن، 

و/أو املقيامت ىف الريف ىف صعيد مرص. كام لوحظ أن املتزوجني  الصغار 

يقيمون  ىف نفس املسكن مع األب واألم.

التزايد،  ىف  آخذة  الرسمية،  الزواج  عالقة  خارج  العالقات  أن  ويبدو 

حيث أفاد ثلث الذكور، وربع اإلناث عن وجود مثل هذه العالقات، كام 

أفاد 13% من الذكور، 3% من اإلناث، بأن معرفتهم ببعض األشخاص 

قد انطوت عىل عالقات جنسية. وقد ُوجد أن حاالت الزواج الرسي أو 

العريف )وهو الزواج غري املعلن وغري املسجل(. إمنا تتعرض الستهجان 

وارتفع  عرفيًا،  تزوجوا  قد  الشباب  من   %4 فإن  ذلك،  ومع  اجتامعى. 

الرقم إىل 6% بني طالب اجلامعات، وقد ُوجد أن تلك الظاهرة إمنا هى 

حل توفيقى للعوائق املالية أمام الزواج، إىل جانب حتريم الدين والعرف 

ملامرسة اجلنس قبل الزواج.

العدوان لدى الشباب
األذى  أو  األمل  إحلاق  منه  يقصد  السلوك  من  نوع  إىل  العدوان  يشري 

باآلخرين. والعنف ـ من الناحية األخرى ـ تعبري عن استخدام القوة 

البدنية ضد الذات أو ضد اآلخر، مثل تدمري املمتلكات أو املنقوالت.

وهناك عدة حمددات للعدوان:

• عوامل اجتامعية، تنطوى عىل اإلحباط. وىف مرص ميكن أن نرجع 	

العمل  أو  املالئم  التعليم  عىل  احلصول  عدم  إىل  اإلحباط  هذا 

الالئق، أو عدم القدرة عىل الزواج، والشعور بعدم املساواة أمام 

العدالة. ومن املحددات املهمة أيضًا لالعتداء االستفزاز املبارش 

من اآلخرين، إىل جانب التعرض لنامذج عدوانية29.

• العوامل املرتبطة باملوقف، التى تنطوى عىل زيادة اإلثارة النفسية، 	

كام يبدو ىف املظاهرات ومباريات كرة القدم، واألنشطة املتنافسة. 

وميكن لديناميكيات اجلامعات والزحام أن تلعب دورًا. ومن شأن 

التعرض لإلثارة اجلنسية من خالل األفالم أو املطبوعات اجلنسية 

زيادة السلوك العدواىن.

• عوامل بيئية، وهى تنطوى عىل زيادة التلوث، والضوضاء، والزحام 	

الشديد، وسوء وسائل النقل، واملناخ احلار ىف مرص، وكلها عوامل 

موجودة ىف مدن مرص.

اللغة والثقافة
إن نظامنا ىف املعرفة والتفكري يعتمد عىل اللغة التى متنحنا القدرة عىل 

التواصل وحتديث معلوماتنا، وتقدير األفكار املجردة، وبناء التسلسل 

تكوين  ىف  أساىس  مكون  أيضًا  واللغة  اجلاملية.  القيم  ووضع  املنطقى، 

أشكال:  عدة  اللغة  تأخذ  اآلن،  مرص  وىف  للشخص.  القومية  اهلوية 

ففى األساس توجد اللغة العربية الفصحى رفيعة املستوى، لغة القرآن 

الكريم، التى ختتلف عن اللغة العامية الدارجة يف احلياة اليومية التى 

نتحدث هبا ىف البيت أو املدرسة، واللغة املعدلة واملبسطة ىف الصحافة، 

أو لغة التالعب باأللفاظ التى نسمعها ىف كل مكان ىف االغاىن والثقافة 
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اجلديدة  املختلطة  اللغة  االستخدامات،  هذه  إىل  وإضافة  الشعبية، 

باملصطلحات  العربية  اللغة  التى ختلط  املعلومات والكمبيوتر،  ألجهزة 

الالتيىن. ومثة خماوف  باحلرف  بالكتابة  ما تكون  الفنية اجلديدة، وغالبًا 

من أن يؤدى ذلك اخلليط الفوضوى إىل التأثري عىل قدرة الشباب عىل 

اللغة  أشكال  من  معني  بشكل  واضحة  بطريقة  أفكارهم  عن  التعبري 

اجلامعية املشرتكة.

العليا والطبقات  الطبقات  الظاهرة، بسبب اختيار  تفاقمت هذه  ولقد 

التعليم  إىل  الوطىن  التعليم  من  أبنائهم  نقل  مرص،  ىف  العليا  الوسطى 

األجنبى اخلاص الذى تقدمه، مثاًل، املدارس الربيطانية، واألمريكية، 

بلغة  بالتدريس  املدارس  هذه  وتقوم  والكندية،  واألملانية،  والفرنسية، 

أجنبية عىل مجيع املستويات، وامتحاناهتا املؤهلة للتعليم العاىل ليست 

باللغة العربية، ولقد أدى ذلك بدوره إىل وجود معضلة، إن التمكن من 

اللغات، غري اللغة العربيةـ  وإن كان عمليا ىف عامل يقوم عىل العوملة- إال 

أنه ميكن أن ينأى بالشباب عن ثقافتهم القومية، واالبتعاد عن رشائح 

كبرية من جمتمعهم، بسبب عدم متكنهم للغتهم األصلية.

ىف  حتى  ـ  العربية  اللغة  تدريس  ىف  التدهور  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة 

يستطيع  ال  الطالب  من  جيل  بوجود  سمح  قد   - احلكومية  املدارس 

من  العديد  أكد  ولقد  صحيحًا.  استعامال  العربية  اللغة  استعامل 

الدراسات أن استخدام اللغة األم أثناء سنوات الدراسة له أثر ملحوظ 

بالزهو والفخار ىف االنتامء إىل املجتمع أو الدولة، ويثور  عىل الشعور 

سؤال وهو: إىل أى مدى ُينظر إىل التطور أو التحول ىف استخدام اللغة 

العربية التقليدية عىل أنه انعكاس أو ضياع للوعى باهلوية القومية، أم 

أنه يشري ـ عىل خالف ذلك ـ إىل توسيع تلك اهلوية؟

اجلانب الروحى والصحة العقلية
غالًبا ما يتم إغفال البعد الروحى كجانب من الصحة، وال سيام الصحة 

بالتبادل  والدين  الروحى  اجلانب  استخدام  يتم  ما  وغالًبا  العقلية. 

بينها. والتعريف العميل لكليهام ميكن أن يذهب إىل أن الدين هو  فيام 

ومدونات  وقيم  معتقدات،  عىل  يقوم  روحى  لنظام  اخلارجية  املامرسة 

إطاًرا  أو  سياًقا  تطرح  األمور  هذه  وكل  وشعائر،  وطقوس  سلوك، 

للسلوكيات املقبولة اجتامعيًا.

ولألسف، فإن املناهج الثقافية والدينية تبدو أهنا أصبحت األن جزًءا مما 

جيرى باسم ممارسات الصحة العقلية ىف كثري من الدول، وهناك خطران 

كامنان ىف هذا النهج: األول، هو التمييز العرقى أو االعتقاد بأن "ثقافتى 

هى األفضل" ـ والثاىن، أن قواعد الصحة العقلية قد تذهب بعيدًا عن 

جذورها العلمية التى تعترب األساس الذى تقوم عليه املامرسة الطبية. 

التى نالحظها  الديىن  الشكل  التدين والسلوكيات ذات  وتشري ظاهرة 

للعامل  القيم جتعل  من  إىل رضورة وجود جمموعة  ربوع مرص،  اآلن ىف 

معىن. إن العلوم والتكنولوجيا قد جعلت حياتنا أسهل، ولكنها مل تعلمنا 

كيف نعيش. وعىل الرصاع بني اإلميان التقليدى واحلداثة أن يبتعدا عن 

الساحة، وإن كان من الواضح، أن اإلطار الروحى – وخصوصًا بالنسبة 

للشباب ـ ميكن أن يكون إضافة كبرية للصحة العقلية.
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يعد اإلسكان والنقل من اخلدمات ذات األمهية البالغة التي تؤثر عىل احلياة اليومية، مبا يف 

املأوى  تلبي احلاجة اإلنسانية األساسية إىل احلصول عىل  ذلك حياة الشباب، سواء ألهنا 

املناسب ،أو ألهنا متكن من االنتقال إىل مكان العمل أو إىل مكان األنشطة اليومية األخرى. 

يركز هذا الفصل عىل بحث مدى التقدم يف تنفيذ الربنامج القومي لإلسكان الذي تبنته وزارة 

اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانية، كام يطرح عدة توصيات بشأن السبل التي تؤدي إىل 

استفادة الشباب بكفاءة من هذا الربنامج. إىل جانب ذلك، يلقي هذا الفصل الضوء عىل 

إمكانية حصول الشباب عىل املسكن واخلدمات األساسية يف املناطق العشوائية، ثم يناقش 

برنامج تنمية األلف قرية األكرث فقًرا، وكيفية استفادة الشباب من هذا الربنامج. وينتهي 

الفصل بتحليل حتديات النقل التي يواجهها الشباب، وكيف تؤثر عىل أوضاعهم املعيشية 

وعىل إمكانية الوصول للعمل، واحلصول عىل اخلدمات األساسية، كام يعرض التوصيات 

التي تقود إىل حتسني هذه اخلدمة احليوية حتى ميكن للشباب أن يستفيدوا منها.

الفصل الرابع عرش

اإلسكان والنقل من منظور الشباب
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البرنامج القومي لإلسكان االجتماعي 
يسري  لإلسكان،  القومي  الربنامج  تنفيذ  بدء  من  سنوات  أربع  بعد 

ألف   500 توفري  يف  يتمثل  الذي  هدفه  حتقيق  نحو  قدًما  الربنامج 

وحدة سكنية يف غضون ست سنوات. وحتى اآلن ، بلغ عدد الوحدات 

السكنية وقطع األرايض التي تم بناؤها أو تسليمها للمستفيدين 235 

ألف وحدة. وهناك نحو 190 ألف وحدة حتت اإلنشاء. وقد تم تنفيذ 

األمهية  بالغة  ثالثة  حماور  بينها  من  حماور،  سبعة  خالل  من  الربنامج 

جيري تنفيذها عىل نطاق واسع هي:

أراض  وتوفري  والتمليك،  لإلجيار  سكنية  ووحدات  بيتك،  ابن 

للمستثمرين العقاريني لبناء وحدات سكنية. ويوضح )جدول 14 ـ 1( 

توزيع الوحدات التي تم بناؤها يف إطار كل حمور:

مرشوع ابن بيتك 
هذا  وخدمات  ملواقع  منوذًجا   2006 عام  يف  اإلسكان  وزارة  وضعت 

املرشوع ليتم تنفيذه يف 18 مدينة جديدة وجمتمع عمراين جديد. ووفًقا 

بالبناء عىل 50% من مسطح  هلذا املرشوع يسمح لكل أرسة معيشية 

األرض البالغ مساحته 150م2، إىل جانب إمكانية بناء طابقني علويني. 

ويبلغ سعر املرت املربع يف األرض املُرَفقة 70 جنيًها )هذا بينام يبلغ سعر 

املرت املربع الذي يغطي تكلفة البنية التحتية 150 جنيًها للمرت املربع 

وفق ما أشارت به وزارة اإلسكان(.

ويتم سداد قيمة األرض عىل مدار عرش سنوات ، وُيدفع 10% من هذه 

عىل  الباقي  ويسدد  سامح،  فرتة  سنوات  ثالث  منح  مع  مقدًما،  القيمة 

دفعات سنوية بدون فوائد ملدة سبع سنوات، كام مُينح الفرد دعًما مالًيا 

مبارًشا قدره 15 ألف جنيه، ويتم دفعه عىل ثالث مراحل، ويرتبط هذا 

مبدى التقدم يف تنفيذ البناء1. 

يف هناية السنة الرابعة من الربنامج االنتخايب للحزب الوطين الدميقراطي، 

املدن  يف  سكنية  أرض  قطعة  ألف   89 بتسليم  اإلسكان  وزارة  قامت 

اجلديدة، موزعة عىل النحو املبني يف )جدول 14 ـ 2(. وباإلضافة إىل 

ذلك، حرصت الوزارة عىل توفري اخلدمات االجتامعية األساسية  هلذه 

جدول 14-1 : توزيع الوحدات السكنية وفًقا للمحاور السبعة للربنامج القومي لإلسكان

املحاور

عدد الوحدات 
التي تم بناؤها 

)ألف وحدة(

عدد الوحدات 
حتت اإلنشاء 
)ألف وحدة(

117110متليك الوحدات السكنية باملدن اجلديدة واملحافظات
صفر89توفري قطع أراض مبساحات صغرية باملدن اجلديدة – ابن بيتك

توفري أراض باملدن اجلديدة للمستثمرين العقاريني لبناء وحدات سكنية مبساحة 63 مرتًا 
1620مربًعا للوحدة

توفري وحدات سكنية مبساحات صغرية ترتاوح بني 30-40 مرتًا مربًعا للمواطنني األوىل 
443بالرعاية 

412توفري وحدات سكنية مبساحة 63م2 لإلجيار باملحافظات واملدن اجلديدة وهيئة األوقاف
43التمليك للبيت الريفي يف املحافظات وقرى الظهري الصحراوي

12متليك بيت العائلة يف مدينة 6 أكتوبر
235190إمجــايل

املصدر : وزارة اإلسكان ، 2009.

جدول 14-2 : توزيع وحدات ابن بيتك

املدينة
عدد الوحدات

املدينة)ألف وحدة(
عدد الوحدات

)ألف وحدة(
5.7املنيا اجلديدة39.7السادس من أكتوبر

5.2أسيوط اجلديدة15.9العارش من رمضان
0.6الصاحلية اجلديدة2.3بدر

2.3الفيوم اجلديدة1.6النوبارية اجلديدة
2.4سوهاج اجلديدة3.7السادات

1.5أسوان اجلديدة1.5برج العرب اجلديدة
1الوادي اجلديد5.6بنها اجلديدة

املصدر : وزارة اإلسكان، 2009.

جدول 14-3 : توزيع اخلدمات االجتامعية يف مرشوع ابن بيتك

إمجايلاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل نوع اخلدمات 
172643مدارس

263157وحدات الرعاية الصحية 
421456موالت التسوق
181735رياض أطفال 
3صفر3مراكز رياضية 

10688194إمجايل

املصدر : وزارة اإلسكان ، 2009.
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التي  الصحية   الرعاية  ووحدات  املدارس  مثل  اجلديدة  املجتمعات 

تم إنشاؤها بالتوازي مع إنشاء الوحدات السكنية يف املرحلتني األوىل 

والثانية. ويوضح )جدول 15 ـ 3( توزيع هذه اخلدمات.

باإلجيار  توفريها  يتم  التي  السكنية  الوحدات 
والتمليك يف املحافظات 

بلغ عدد الوحدات التي تم بناؤها حتى اآلن 89 ألف وحدة، باإلضافة 

إىل 95 ألف وحدة جيري إنشاؤها. وتتوىل املحافظات مسؤولية اختيار 

املواقع ، وإجراء املناقصات ، وإدارة عملية البناء، وختصيص الوحدات، 

بينام تتوىل وزارة اإلسكان متويل هذه العملية من خالل ختصيص املنح 

املقدمة لكل وحدة )20 ألف جنيه( وذلك يف ضوء ما تقدمه املحافظات 

من أدلة تثبت القيام بالبناء.

مرشوعات اإلسكان 
التي يقيمها املستثمرون العقاريون

 6300 نحو  بتخصيص  اإلسكان  وزارة  قامت  املحور  هذا  إطار  يف 

فدان، تم استخدام 5300 فدان منها إلنشاء وحدات سكنية ، مساحة 

تقل  بناء وحدات  الباقية يف  املساحة  استغالل  ويتم  منها 63م2،  كل 

مساحة كل منها عن 120م2. ويف الوقت احلايل، تقوم 66 رشكة خاصة 

ببناء 21 ألف وحدة يف العديد من املجتمعات العمرانية اجلديدة. ومن 

مخس  خالل  سكنية  وحدة  ألف   263 من  أكرث  هذا  يوفر  أن  املتوقع 

عام  يف  اإلسكان  وزارة  بدأت  ذلك،  عىل  وعالوة  القادمة.  السنوات 

بناء اإلسكان املتوسط  2008 بتخصيص قطع أراض الستخدامها يف 

من خالل مجعيات اإلسكان، والنقابات، واألجهزة احلكومية 2.

إطار 14-1 سوق اإلسكان والشباب 

شهد سوق اإلسكان يف مرص عدًدا من اإلصالحات التي بدأها الرئيس السادات عام 1974، التي استهدفت التحول القتصاد السوق. وقد ٌتوجت هذه 
اإلصالحات بالقانون رقم 4 لسنة 1996 ، الذي يعرف يف سوق اإلسكان "بقانون اإلجيارات اجلديد" الذي سمح للمالك بتوقيع عقود إسكان حمددة املدة، 
وذلك عىل خالف العقود التقليدية غري حمددة املدة التي ختضع ملا يعرف "بقانون اإلجيارات القديم". وقد أشار كل من مسح النشء والشباب يف مرص 
)2009( SYPE واملسح التتبعي خلصائص سوق العمل يف ج.م.ع )ELMPS )2006 إىل أمهية هذا القانون وجمموعة اإلصالحات التي متت يف سوق 
اإلسكان، فقد انخفضت حصة الوحدات السكنية اخلاضعة لقانون اإلجيارات القديم يف سوق اإلسكان من 14.2% عام 2006 إىل 7.5% عام 2009 بني 
الذكور املتزوجني يف الفئة العمرية )18 ـ 29 سنة( ، هذا بينام زادت حصة الوحدات السكنية اخلاضعة لقانون اإلجيارات اجلديد يف سوق اإلسكان من 

4.5% يف عام 2006 إىل 10.7% عام 2009.

أن هذا  الشباب، كام  فئات كثرية وخمتلفة من  لقانون اإلجيارات اجلديد يف عام 2009 من جانب  اخلاضعة  السكنية  الوحدات  اإلقبال عىل  تزايد  لقد 
النمط من اإلسكان أصبح حيظي باهتامم متزايد ىف املناطق الريفية. وقد بني مسح النشء والشباب يف مرص )2009( أنه أصبح يستحوذ عىل 5.5% من 
سوق اإلسكان يف هذه املناطق، هذا بينام بلغت هذه النسبة 2.4% فقط يف املسح التتبعي خلصائص سوق العمل يف ج.م.ع )2006( وباإلضافة إىل ذلك، 
أصبحت عقود الوحدات السكنية اخلاضعة لقانون اإلجيارات اجلديد أكرث جاذبية لكافة الطبقات، وقد أوضح هذا املسح أن الطبقة املتوسطة استفادت 

أكرث من هذا القانون حيث يستحوذ أفراد هذه الطبقة عىل 47% من الوحدات السكنية اخلاضعة لقانون اإلجيارات اجلديد.

وعىل أي حال، يبني مسح النشء والشباب يف مرص )2009( أيًضا أن الطبقات األخرى، حتى الغنية منها ، تستفيد من هذا القانون، حيث يستحوذ 
الـ40% األغىن من الذكور املتزوجني يف الفئة العمرية 18-29 سنة عىل نحو 50% من عقود اإلسكان التي ختضع للقانون اجلديد.

هذا الوضع يشري إىل أن الشباب يرون يف هذا النمط اجلديد من عقود اإلسكان حاًل مرضًيا للتغلب عىل تكلفة توفري املسكن التي متثل أكرب بند يف بنود 
تكاليف الزواج. فوفًقا للمسح التتبعي خلصائص سوق العمل يف ج.م.ع يتبني أن تكاليف احلصول عىل وحدة سكنية تشكل ثلث إمجايل تكاليف الزواج. 
وقد أثبت أسعد ورمضان )2008( ـ استناًدا إىل املسح التتبعي خلصائص سوق العمل يف ج.م.ع )2006( ـ أن االنخفاض امللحوظ يف سن الزواج األول 
يرجع يف جانب منه إىل زيادة املتاح من الوحدات السكنية اخلاضعة لقانون اإلجيارات اجلديد منذ تطبيق اإلصالحات التي أجريت يف سوق اإلسكان عام 

1996. وقد انعكس أثر هذه اإلصالحات عىل مدى الفرتة التي تنقيض حتى يتمكن الشباب من الزواج. 

أما التغري اآلخر امللحوظ يف سوق اإلسكان، فهو يبدو يف زيادة متلك الوحدات السكنية. فقد ارتفعت حصة الوحدات السكنية اململوكة لدى الذكور 
املتزوجني يف الفئة العمرية )18ـ  29 سنة( بنسبة 60% خالل الفرتة من عام 2006 حتى عام 2009. كام استحوذت الوحدات السكنية اململوكة عىل %78 
من إمجايل سوق اإلسكان يف عام 2009. وال يعزي هذا النمو يف الطلب عىل هذه الوحدات إىل املرشوع القومي لإلسكان حيث إن نسبة املستفيدين من 

الوحدات اململوكة ال تتجاوز 1.5% من الذكور الشباب املتزوجني يف الفئة العمرية 18 ـ 29 سنة.

املصدر : حممد عبد الغين رمضان ، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار ، جملس الوزراء. 
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تقييم الربنامج القومي لإلسكان
من حيث آثاره عىل الشباب 

اإلسكان  سوق  تنوع  إىل  أدى  لإلسكان  جديدة  اختيارات  عرض  إن 

أمام األرس الشابة ذات الدخل املنخفض، فالوحدات صغرية املساحة 

)35م2( التي يتم تأجريها تعترب اختياًرا مناسًبا للفئات ذات الدخل 

األدىن، التي ال يتوفر لدهيا مدخرات كافية لدفع املقدم املطلوب لتملك 

تبلغ مساحتها 63م2  التي  الوحدات املؤجرة  أما  السكنية.  الوحدات 

هلا  يتوفر  ال  التي  املتوسط،  الدخل  ذات  الشابة  األرس  جتذب  فهي 

املقدم املطلوب لتملك الوحدة السكنية، لذا فإن أمامها ـ بصفة مبدئية ـ 

التأجري ملدة ترتاوح بني 5 ـ 10 سنوات، أما األرس الشابة ذات الدخل 

املتوسط، التي لدهيا القدرة عىل دفع املقدم وتفضل التمليك، فإن أمامها 

اختيار وحدات سكنية مبساحة 63م2 يف املدن اجلديدة واملحافظات. 

وأخريًا، بالنسبة لألرس الشابة ذات الدخل املتوسط والتي تستطيع دفع 

مقدم أعىل وتتحمل سداد قروض مببلغ أكرب فإن أفضل اختيار هلا هو 

التي  السكنية  الوحدات  عىل  احلصول  أو  بيتك  إبن  مرشوع  وحدات 

يقيمها القطاع اخلاص.

هناك خطوة أخرى مبتكرة اختذهتا وزارة اإلسكان لصالح مالك أرايض 

مرشوع إبن بيتك وهي متكني األرسة املؤهلة التي ترغب يف بناء وحدة 

ثانية من احلصول مرة أخرى عىل الدعم املقرر يف إطار الربنامج القومي 

لإلسكان3. 

وعىل الرغم من املناهج املبتكرة التي تبذهلا احلكومة ، واجلهود امللموسة 

الفئات  إىل  الوصول  ميكن  حتى  الدعم  آليات  لتطوير  بذلت  التي 

املستهدفة، وبخاصة الشباب، هناك ما يبعث عىل القلق بشأن استدامة 

هذه اجلهود :

• ثبت أن الربنامج القومي لإلسكان مكلف للغاية بالنسبة للحكومة، 	

حيث يقدر إمجايل قيمة الدعم املبارش املقدم لكل وحدة سكنية 

ألف  بنحو 32.5  ألف وحدة  البالغ عددها 500  الوحدات  من 

وحدة  لكل  املخصصة  املبارشة  املنحة  يشمل  املبلغ  وهذا  جنيه. 

وقدرها 15 ألف جنيه ، والفرق بني السعر الفعيل لألرض املُرَفقة 

)150 جنيًها / م2( وسعر البيع )70 جنيًها / م2( باإلضافة إىل 

فروق تكلفة بناء الوحدة نتيجة الزيادات يف أسعار مواد البناء. 

الفرصة  تكلفة  يف  يتمثل  الذي  املبارش  غري  الدعم  بخالف  هذا 

معدهلا  يقل  التي  التمويل  وتكلفة  املُرَفقة،  غري  لألرض  البديلة 

عن املعدل السائد يف السوق. وبإضافة الدعم غري املبارش، تصل 

ألف   52 وحدة  كل  عن  احلكومة  تتحملها  التي  التكاليف  قيمة 

 70 من  أكرث  إىل  الدعم  هذا  قيمة  تصل  أن  املمكن  ومن  جنيه 

ألف جنيه بالنسبة للوحدات املؤجرة التي تبلغ مساحتها 63م2.

• إن قرار تقديم املنحة ـ البالغ قيمتها 15 ألف جنيه ـ جلميع األرس 	

تفرقة  أي  دون  لإلسكان  القومي  الربنامج  من  لالستفادة  املؤهلة 

تقوم  مبقتضاه  الذي  التصاعدي  الدعم  منهج سياسة  مع  يتناقض 

منخفضة  لألرس  الوحدة  تكلفة  من  أكرب  قدر  بدعم  احلكومات 

املالية، مقابل دعم قدر أقل من  يتناسب مع قدراهتا  الدخل ومبا 

املرتفع  الدخل  ذات  لألرس  تقدميها  املستهدف  املنتجات  تكلفة 

نسبًيا. وعىل أي حال، فإنه بعد حساب بنود الدعم األخرى املقدمة 

يف إطار هذا الربنامج يتبني أن املستفيد من أحد املنتجات، وهو إبن 

بيتك، هو الذي يتلقى أكرب مبلغ من الدعم املبارش لكل وحدة.
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• سامهت األزمة االقتصادية العاملية احلالية يف تباطؤ الزيادة غري 	

املسبوقة يف أسعار مواد البناء التي حتققت قبل األزمة. ومع هذا، 

تشكل  أن  املحتمل  من  البناء  تكاليف  متوقعة يف  زيادة  أي  فإن 

القادمة،  السنوات  خالل  إسكان  برنامج  أي  ملوازنة  كبريًا  حتدًيا 

مربوطة  املوازنة  يف  الدعم  برامج  معظم  أن  االعتبار  يف  أخًذا 

مبستويات دخل معينة وأسعار مستهدفة للوحدة السكنية. وتبًعا 

فجوة  لسد  احلكومة  عىل  الضغط  يزداد  أن  املحتمل  من  لذلك، 

التكاليف من خالل تقديم دعم إضايف.

حماور  بعض  إن  حيث  للقلق،  مثرية  أخرى  مسألة  املالية  القدرة  تعترب 

اخلاص(  القطاع  مستثمري  حمور  )مثل  لإلسكان  القومي  املرشوع 

املالية. ويقرتن هذا  قدراهتم  يتجاوز  ما  الشباب وهو  يتطلب مسامهة 

بحقيقة أن قروض التمويل العقاري ، وهي القناة األساسية للحصول 

مقيدة  احلكومة،  املقدمة من  املبارشة  املنحة  املايل بخالف  الدعم  عىل 

بنص يف قانون التمويل العقاري يقيض بأن يتم سداد 25% من دخل 

األرسة شهرًيا. وحيث أن احلد األقىص للقرض مازال يرتاوح بني 30 

ألف جنيه و 45 ألف جنيه فإن املستفيدين الشباب يضطرون إىل دفع 

مقدمات ترتاوح قيمتها بني 23 ألف جنيه و 40 ألف جنيه ، وهو رقم 

املرشوع  يف  املقرر  السكنية  الوحدة  حجز  مقدم  قيمة  كثريًا  يتجاوز 

القومي لإلسكان والبالغة 5000 جنيه. وما مل يتم حل إشكالية القدرة 

املالية فإنه من املحتمل أن تترسب الوحدات السكنية إىل األرس ذات 

الدخل األعىل.

وبكل تأكيد سوف تتزايد الضغوط من أجل زيادة الدعم حتى تصبح 

الوحدات السكنية يف متناول يد الفئات األقل ثراًء واملستهدفة يف أي 

برنامج إسكان تتبناه احلكومة يف املستقبل4.

تحسين كفاءة نظام الدعم 
ليصل للفئات المستهدفة 

احلايل،  لإلسكان  القومي  الربنامج  الذي حققه  امللحوظ  للنجاح  نظًرا 

من  املبتكر  الربنامج  هذا  لدعم  خطط  عدة  اإلسكان  وزارة  وضعت 

خالل :

• زيادة مسامهة القطاع اخلاص يف خمتلف مرشوعات اإلسكان.	

• لتوفري 	 كفاءة  أكرث  العقاري  للتمويل  نظام  وضع  نحو  التوجه 

اإلسكان للفئات األوىل بالرعاية.

• مع 	 تتسق  اإلسكان حتى  دعم  لسياسة  التنظيمي  اإلطار  تطوير 

وتعكس آليات الدعم واملوازنة السنوية له عىل املستوى القومي.

• العمل عىل توسيع نطاق تطبيق ال مركزية اإلدارة يف املحافظات 	

اإلرشادية  للتوجيهات  وفًقا  اجلديدة  العمرانية  املجتمعات  أو 

العامة التي وضعتها وزارة اإلسكان.

• أكد احلزب الوطين الدميقراطي يف ورقة العمل اخلاصة باإلسكان 	

الدعم  نظام  إصالح  إىل  احلاجة  عىل   2009 عام  أصدرها  التي 

حتى ميكن حتسني إمكانية وصوله للمستفيدين احلقيقيني، ولتجنب 

التشوهات احلالية، باإلضافة إىل تقديم حزم خمتلفة للدعم تكون 

متاحة ملختلف فئات الدخل.

إن تدعيم برامج التمويل العقاري له أمهية بالغة ألي برنامج دعم يف 

املستقبل، وجيب أن يكون أي برنامج جديد لدعم الوحدات السكنية 

العقاري  التمويل  قروض  أيًضا  تتضمن  شاملة  متويل  حزمة  من  جزًءا 

واملقدمات التي تدفعها األرسة. فكلام زادت فرصة احلصول عىل متويل 

من  األدىن  املستوى  فئة  يف  األرس  قدرة  زادت  السكنية،  للوحدات 

الوحدات،  هذه  الدخل عىل رشاء  متوسطة  املتوسط، واألرس  الدخل 

اخلاصة  اإلسكان  برامج  تنفيذ  عىل  بالرتكيز  للحكومة  يسمح  وهذا 

باألرس ذات الدخل املنخفض5، وهو أمر بالغ األمهية ألنه من املحتمل 

كبرية  لنسبة  خدماته  بتقديم  اخلاص  العقاري  التمويل  سوق  يقوم  أن 

من  األدىن  املستوى  فئة  يف  واألرس  املتوسط  الدخل  ذات  األرس  من 

الدخل املتوسط، ولكن الدعم الذي يقدمه يكون أقل بكثري )باإلضافة 

إىل إمكانية تقسيم األرس املستفيدة إىل فئات( باملقارنة بالدعم املقدم 

يف إطار برامج اإلسكان التقليدية التي تضعها احلكومة،  والتي تعتمد 

عىل جانب العرض.

التدابري جيب أن متكن احلكومة من تركيز مواردها املحدودة عىل  هذه 

الفئات التي تستحقها أكرث. وتبدو مزايا هذا الربنامج فيام ييل :

• غري 	 بصورة  مُينح  أن  من  بداًل  مبارشة،  للمستهلك  الدعم  مُينح 

إىل  عام  بوجه  يؤدي  بذلك  وهو  العقاريني،  للمستثمرين  مبارشة 

حتسني كفاءة وشفافية الدعم املقدم لألرسة.

• يؤدي الربنامج إىل زيادة قدرة األرس يف فئة املستوى األدىن من 	

الدخل املتوسط واألرس ذات الدخل املتوسط عىل احلصول عىل 

االئتامن وبالتايل خيفض من مبلغ الدعم املطلوب.

• ميكن 	 حتى  العقاري  التمويل  سوق  يف  بالتوسع  الربنامج  يسمح 

أن يلعب دوًرا حمورًيا يف زيادة املعروض من الوحدات السكنية.

مينح  العقاري  التمويل  خالل  من  يقدم  الذي  الدعم  فإن  هذا،  ومع 

فقط لألرس التي تتمتع باجلدارة االئتامنية، ونظري املمتلكات التي يرى 

املقرضون أهنا تعترب ضامنات موثوًقا هبا. وهذا يعين ـ يف سوق اإلسكان 

املرصي ـ أن نسبة كبرية من األرس التي تستحق الدعم ال تستطيع أن 



206} {

مرص تقرير التنمية البرشية 2010

، وبالتايل فإنه حيتاج لربامج مكملة وبديلة  تستفيد من هذا الربنامج 

ختدم األرس التي ُتستبعد من احلصول عىل قروض التمويل العقاري، 

التي تربط الدعم باألرض املُرًفقة،  مثل املواقع ومرشوعات اخلدمات 

الصغر،  متناهية  قروض  عىل  باحلصول  الذايت  باملجهود  البناء  وتربط 

وكذلك احلصول عىل وحدات سكنية بإجيار مدعم ، وباإلضافة إىل توفري 

برامج للضامنات واملدخرات التعاقدية حلصول األرس ذات الدخل غري 

املنتظم وغري املوثق عىل التمويل العقاري 6. 

وأخريًا، هناك حاجة للعمل عىل وضع نظام متطور لقيام القطاع اخلاص 

مرشوعات  من  مستفادة  دروس  عدة  وهناك  املدعم.  اإلسكان  ببناء 

القومي  الربنامج  إطار  يف  اخلاص  القطاع  هبا  يقوم  التي  اإلسكان 

لإلسكان، من بينها: حتديد سعر بيع الوحدة السكنية مقدًما، واقتسام 

عملية  وحتسني  اخلاص،  القطاع  مستثمري  مع  التجارية  املخاطر 

ختصيص األرض ومنح الدعم، وحتسني عملية تقييم نتائج املرشوع من 

قبل وزارة اإلسكان.

البرنامج القومي 
لتنمية األلف قرية األكثر فقًرا 

من  الشباب  ومتكني   ، الريفية  املناطق  يف  الفقر  عىل  القضاء  أجل  من 

احلصول عىل حاجاهتم األساسية من إسكان وخدمات اجتامعية، أطلقت 

احلكومة يف عام 2008 الربنامج القومي لتحسني األوضاع املعيشية لألرس 

خالل  من  وذلك  مرص،  يف  فقًرا  األكرث  قرية  األلف  يف  بالرعاية  األوىل 

توفري اخلدمات احلرضية األساسية. وتقوم عدة وزارات بتنفيذ الربنامج 

االجتامعي،  والتضامن  والتعليم،  املحلية،  والتنمية  اإلسكان،  )وزارات 

والبيئة، والنقل، والصحة، واألرسة والسكان، والتعليم العايل، إىل جانب 

القومي  واملجلس  للتنمية،  االجتامعي  الصندوق  )مثل  مركزية  هيئات 

للرياضة، واهليئة القومية للربيد، واهليئة القومية ملحو األمية7 .

التحتية  البنية  مبستوى  النهوض  هبدف  حموًرا   14 الربنامج  ويتضمن 

واخلدمات االجتامعية8:

• حتسني خدمات املياه والرصف الصحي.	

• االرتقاء باخلدمات الصحية وخدمات الطوارئ واإلسعاف.	

• املراحل 	 كفاءة  مستوى  ورفع  األسايس  التعليم  جودة  حتسني 

التعليمية األخرى.

• ومراعاة 	 االجتامعية  واخلدمات  االجتامعي  الضامن  مظلة  توسيع 

احلاالت اإلنسانية.

• توفري اإلسكان للفئات األوىل بالرعاية.	

• االرتقاء بخدمات الشباب والرياضة.	

• حمو األمية لألفراد يف الفئة العمرية 15 ـ 35 سنة.	

• توفري اخلدمات املتعلقة باحلامية املدنية.	

• توفري فرص عمل للشباب من خالل تقديم القروض الصغرية.	

• حتسني األوضاع البيئية والتعامل مع املخلفات الصلبة.	

• تطوير شبكة الطرق املحلية لربط القرى ببعضها البعض.	

• تطوير اخلدمات الربيدية.	

• إعداد املخططات االسرتاتيجية للقرى.	

• تفعيل مشاركة املنظامت غري احلكومية يف تنفيذ الربنامج.	

نسمة.  مليون   12 تضم  قرية   1141 الربنامج  هذا  من  تستفيد  سوف 

الوزارات  جلميع  االستثامرية  اخلطط  يف  األولوية  القرى  هلذه  وُتعطي 

املعنية. وقد تم اختيار 151 قرية يف 24 وحدة حملية تقع يف 6 حمافظات 

وتضم 1.5 مليون نسمة إلدراجها يف ا ملرحلة األوىل من الربنامج الذي 

يتم تنفيذه خالل ثالث سنوات.

كام تم أيضا اختاذ عدة خطوات تنفيذية ، وهناك خطوات أخرى جيرى 

تنفيذها. فمثاًل قامت وزارة اإلسكان خالل السنة املالية 2010/2009 

بتخصيص 4.2 مليار جنيه لتحسني خدمات املياه يف هذه القرى ويف 

عدد قليل من املناطق احلرضية. وسوف ينتهي املرشوع خالل عامني. 

وباإلضافة إىل ذلك، من املخطط االنتهاء من 102 مرشوًعا للرصف 

قيمة  إمجايل  ويبلغ  القادمني،  العامني  خالل  القرى  هذه  يف  الصحي 

استثامرات هذه املرشوعات 1.2 مليار جنيه 9. 

يف إطار الربنامج القومي لإلسكان االجتامعي ، ختطط وزارة اإلسكان 

فقًرا  األكرث  القرى  يف  جديدة  سكنية  وحدة  ألف   42 نحو  إنشاء  إىل 

وختصص أساًسا لألرس الشابة. وسيتم تنفيذ بناء 27 ألف وحدة بتكلفة 

إمجالية تبلغ 1.4 مليار جنيه خالل ثالث السنوات القادمة. وتتمتع هذه 

الوحدات بنفس املزايا املمنوحة لربنامج اإلسكان.

اإلسعاف  خدمات  بتوفري  الصحة  وزارة  قامت  أخرى،  ناحية  من 

والطوارئ لـ 151 قرية ، إىل جانب إنشاء أو تطوير 40 وحدة رعاية 

الربنامج  يف  التوسع  وسيتم  اإلنشاء.  حتت  وحدة   153 وهناك  صحية، 

 1.1 ميزانيتها  تبلغ  فقًرا  األكرث  القرى  يف  صحية  وحدة   576 ليغطي 

مليار جنيه.

وحالًيا ، انتهت وزارة التعليم من إنشاء 100 مرشوع مدريس، باإلضافة 

إىل أنه سيتم االنتهاء من 123 مرشوًعا يف العام احلايل )2010(. وتبلغ 

خصص  وقد  جنيه.  مليون   500 املرشوعات  هلذه  اإلمجالية  امليزانية 

الصندوق االجتامعي للتنمية 128 مليون جنيه للمرشوعات الصغرية، 
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ملرشوعات  منح  شكل  يف  جنيه  مليون   63.2 ختصيص  جانب  إىل 

األشغال العامة وتنمية املجتمع.

منح  خالل  من  للشباب  عمل  فرص  خلق  عىل  الربنامج  يركز  وأخريًا، 

لـ  جنيه  مليون   10.7 ختصيص  تم   ،2008 عام  ففي  الصغرية.  القروض 

270 مرشوًعا صغريًا خلقت 755 فرصة عمل جديدة، وكذلك ختصيص 

22.2 مليون جنيه لـ 6647 مرشوًعا متناهي الصغر خلقت 7975 وظيفة 

الصغرية  للمرشوعات  املخصصة  املبالغ  زادت   ،2009 عام  ويف  جديدة. 

ومتناهية الصغر إىل 54 مليون جنيه10. وحالًيا، كشف حتليل أجرى عىل 

ترأسها  ألف أرسة  أكرث من 22  أن هناك  رائدة  قرية  الـ 151  األرس يف 

كوهنن  عن  الناجتة  البطالة  من  السيدات  هذه  تعاين  الغالب  ويف  إمرأة، 

نساء، وكذلك من انعدام األمن االقتصادي. ومن املفرتض أن تساعد هذه 

للدخل.  مولدة  فرص  توفري  خالل  من  الفقر  حدة  ختفيف  عىل  القروض 

القومية كفاءة يف  املبتكر من أكرث املحاوالت  برنامج األلف قرية  ويعترب 

استهداف الفقراء من خالل توحيد وتكامل جهود كافة الوزارات واهليئات 

املركزية املعنية. ورغم ذلك، فإنه نظًرا لكرب حجم الربنامج وتعدد أبعاده، 

يتطلب الربنامج تواجد إدارة كفء للمرشوعات، ومتابعة متواصلة، وآلية 

العوائق  عىل  وللتغلب  املحدد  الوقت  يف  األهداف  حتقيق  لضامن  للتقويم 

كافة  الطموح  العمل  هذا  يغطي  أن  املتوقع،  ومن  طريقه.  تعرتض  التي 

القرى البالغ عددها 1141 قرية عىل مدى 10 ـ 12 سنة.

وضع إسكان الشباب 
في المناطق العشوائية

اإلسكان  خمزون  من   %50-45 بني  ما  أن  إىل  تشري  تقديرات  هناك 

اإلشغال، وحتديد  عدم  مثل  عديدة  مشاكل  يواجه  احلرضي يف مرص 

اإلجيارات ، والعشوائية. ويقدم اإلسكان العشوايئ بدائل مرنة ومناسبة 

للقدرات املالية للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل، وبخاصة الشباب 

واألرس حديثة الزواج، حيث يوفر تيسريات متنوعة، مثل دفع مقدمات 

باإلجيار  سكنية  ووحدات  طويلة،  فرتات   مدى  عىل  شهرية  وأقساط 

ملدة حمددة قد متتد إىل 10-12سنة 11.

إطار 14-2 احلياة يف األحياء العشوائية بالقاهرة

إن املناطق العشوائية ال يقطنها الفقراء فقط ، فقد رصحت احلكومة بأن هناك 17 مليون مرصي تقريًبا يعيشون يف املناطق العشوائية التي تقع حول املدن. 
وهذا الرقم يشمل فئات كثرية أخرى بخالف الفئات شديدة الفقر. وتكشف الدراسات التي أجريت عن املالمح األساسية للمناطق العشوائية عن أن هذه 
املناطق تضم قطاعات عريضة من الفئات االجتامعية واالقتصادية املختلفة فقد يكون من بني سكاهنا باعة جوالون وقضاه ، كام تضم أيًضا موظفي احلكومة 
وأصحاب الورش واحلرفيني واملتخصصني مثل األطباء واملحامني. ويتمثل النمط العام للمساكن يف هذه املناطق يف مبان متلكها أرس مكونة من عدة شقق ، 
وقد يؤجر الطابق األريض لساكن أو أكرث من السكان الفقراء. من هم الذين يعيشون أيًضا يف املناطق العشوائية ؟ أهنم أشخاص ميلكون سيارات متواضعة 
)يف كثري من املناطق 10% فقط من السكان ميلكون سيارة خاصة(، إىل جانب أشخاص يستخدمون املواصالت العامة كوسيلة لالنتقال. ويف الشارع 

يتقابل الكثري من املرصيني : النادل، وسائق التاكيس، وزميل العمل أو زميل اجلامعة. وباختصار أي مرصي تقريًبا ميكن أن يعيش يف منطقة عشوائية.
وقد ركزت بحوث اإلسكان يف مرص منذ الثامنينات عىل مشاكل املناطق العشوائية، ويكاد ال يكون هناك أي تناول رصيح للمزايا التي جعلت هذا القطاع 
ينمو برسعة تفوق منو قطاعات اإلسكان األخرى يف مرص. فاملناطق العشوائية تعتمد عىل آلية التمويل الذايت واجلهود الذاتية يف بناء املساكن، كام أهنا 
تتميز بأهنا تستجيب حلاجة الطلب ، ومطردة يف منوها ، وحمكمة يف شكلها ، واستهالكها من الطاقة منخفض، وميكن أن تكون مساكنها بالقرب من أماكن 
العمل، وحتقق االكتفاء الذايت للحي بالنسبة للحاجات اليومية واملوسمية. وتبدو مزايا هذه املناطق أيًضا يف "إمكانية امليش يف شوارعها، والشعور بالراحة، 

وتوفر األمان، والتضامن االجتامعي ، وروح املشاركة بني السكان.

وهلذه املزايا نتائج بالغة األمهية، فمثاًل يسمح عدم وجود فوىض يف االستخدامات التجارية للناس بامليش يف أي مكان يريدونه )مما يؤدي إىل انخفاض 
مستوى التلوث الذي تسببه املركبات وتوفري النقود التي تدفع يف املواصالت، وتزايد االندماج والتعايش بني خمتلف الفئات يف املجال العام وهو ما ميكن 
اعتباره مبثابة نواه لناد اجتامعي(. ونتيجة لذلك يأيت األمان يف شكل تضامن اجتامعي، وتأكيد حلرية الفرد يف أن يفعل ما يريد، واملحافظة عىل األمن ذاتًيا 
)وهو ما يوفر أموال احلكومة نتيجة انخفاض احلاجة إلدارة األمن(، وروح املشاركة بني السكان تعطي الشعور باالنتامء، والتمكني الذايت ووجود هدف. 
وسكان هذه املناطق يصفوهنا أيًضا باألحياء الشعبية التي تتسم باحليوية ويسودها الود. ومع هذا، ليسوا غافلني عن احلاجة إىل حتسني نوعية اخلدمات 
التي يقدموهنا بأنفسهم مثل وسائل النقل اجلامعي العشوائية. وكل ما يريدونه من احلكومة هو االعرتاف )هبذه املبادرات اخلاصة( واملشاركة يف املجاالت 
التي ال يستطيعوا فيها مساعدة أنفسهم، مثل إدارة املخلفات الصلبة ، وصيانة البنية التحتية. إن ما تفتقده هذه املناطق هي القواعد التنظيمية التي 
حترتم مثل هذه املبادرات اخلاصة، والتي متَكن من استمرار األخذ باحللول العملية، وإن كانت حتتاج لتحسني، بداًل من إلغائها باسم التحديث والتطوير.

املصدر : دينا شهابات.
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السكنية  الوحدات  من  اآلالف  هناك  أن  إىل  أيًضا  التقديرات  وتشري 

التي تتوفر يف سوق القطاع غري املنظم. ومازالت أعامل البناء تتم هناك 

اخلالية ونصف  الوحدات  هناك عدًدا كبريًا من  أن  بصورة مطردة، كام 

املشطبة. ويوجد يف القاهرة الكربى وحدها 500 ألف وحدة عىل األقل 

اخلصوص  ومتثل  احلرضية.  املناطق  يف  مقامة  وحدة  مليون  إمجايل  من 

املناطق  إحدى  الكربى(  القاهرة  إقليم  )شامل  القليوبية  حمافظة  يف 

ألف   300 من  أكرث  سكاهنا  عدد  ويبلغ  مرص،  يف  الكربى  العشوائية 

نسمة، ويوجد هبا أكرث من 65 ألف وحدة سكنية خالية، ومن املتوقع 

أن يشغلها الشباب واملتزوجون حديًثا فقط الذين ال يستطيعوا دفع مثن 

الوحدات السكنية املوجودة يف حمافظتي القاهرة واجليزة 12، وتبًعا لذلك، 

يأيت التدفق األكرب لإلسكان الذي يتناسب والقدرات املالية للشباب 

بصفة خاصة من هذا املخزون.

وهناك الكثري من األفراد وصغار املستثمرين العقاريني الذين يقومون 

بأنشطة البناء يف القطاع غري املنظم حتى ميكن إشباع الطلب املتزايد 

أن  من  الرغم  وعىل  الدخل.  منخفضة  األرس  قبل  من  اإلسكان  عىل 

منها  كبريًا  أن عدًدا  إال  نسبًيا،  تعترب جيدة  السكنية  الوحدات  نوعية 

املفروضة عىل  للقيود  الكافية. ونظًرا  العامة  التحتية  البنية  له  يتوفر  ال 

ارتفاعات املباين، ومعايري ختصيص األرايض، وإجراءات منح تراخيص 

البناء املكلفة والبريوقراطية، متثل العشوائيات يف الواقع منط اإلسكان 

الذي ختتاره الفئات الفقرية، والفئات متوسطة الدخل أحياًنا.

وملا كان الكثري من الشباب ال يستطيعوا احلصول عىل وحدات سكنية 

أو أراض من خالل الربنامج القومي لإلسكان، فإهنم جيدوا أن اإلسكان 

مع  يتناسب  الذي  املتاح  الوحيد  االختيار  هو  العشوائية  املناطق  يف 

قدراهتم املالية. وعىل الرغم من ذلك، فإنه نظًرا ألن اإلسكان العشوايئ 

يعترب غري قانوين، وال تتوفر له مستندات ملكية قانونية، فإنه ال ميكن أن 

يستفيد من أي دعم رسمي أو مزايا متنحها وزارة اإلسكان من خالل 

الربنامج القومي لإلسكان، أو متنحها أي مؤسسات مالية مثل البنوك أو 

رشكات التمويل العقاري.

وحتى ميكن ألي سياسة قومية جديدة لإلسكان أن تغطي رشائح أكرب 

من السكان، وتطرح حلول إسكان تناسب إمكانياهتم بدرجة أكرب، فإنه 

تواجه سوق اإلسكان  التي  املعوقات  أكرث عىل مواجهة  الرتكيز  يتعني 

حتى  املنظم  اإلسكان  آلية  يف  إدماجه  كيفية  وعىل  الواسع،  العشوايئ 

ميكن طرح عدًدا أكرب من الوحدات السكنية للشباب.

إن السامح للوحدات السكنية املوجودة يف املناطق العشوائية باالستفادة 

من الدعم املقرتح يف إطار التمويل العقاري سوف يؤدي إىل زيادة عدد 

الوحدات املطروحة يف السوق لرشحية الدخل املستهدفة يف ظل املرحلة 

القادمة من الربنامج القومي لإلسكان وإىل طرح منتًج ميكنه أن ينافس 

الوحدات اجلديدة التي يقيمها القطاع اخلاص، وبذلك يعد أيًضا وسيلة 

من  تنافسية  أسعار  وعرض  املحدد  املوعد  يف  التسليم  تضمن  كفء 

جانب املستثمرين العقاريني. وتبًعا لذلك، جيب عىل احلكومة يف خالل 

شكل 14-3 : الدور املتوقع من احلكومة لتطوير العشوائيات

شكل 14-1 : املشاكل األساسية التي تواجه األرس يف إقليم 

القاهرة الكربى

شكل 14-2 : أولويات حتسني املناطق العشوائية وفًقا لتفضيالت 

املواطنني

املصدر : اهليئة العامة للتخطيط العمراين ، 2-2009.

املصدر : اهليئة العامة للتخطيط العمراين ، 2-2009.

املصدر : اهليئة العامة للتخطيط العمراين ، 2-2009.
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املرحلة القادمة من الربنامج القومي لإلسكان أن تبحث إدماج عملية 

الدخل  ذات  املقدمة لألرس  املدعمة  املنتجات  العشوائيات يف  تطوير 

املنخفض 13.

إن برنامج التطوير املقرتح ـ الذي هيدف إىل إدماج الوحدات السكنية 

املوجودة يف املناطق العشوائية يف السوق املنظمـ  جيب أن يقرتن بتحسني 

األحوال املعيشية يف املناطق املحرومة، وحتسني نوعية احلياة للمواطنني 

من  التخلص   : مثل  تواجههم  التي  املشاكل  عىل  التغلب  خالل  من 

املخلفات الصلبة ، وانعدام اخلدمات االجتامعية األساسية، وتدين البنية 

التحتية ، وصعوبة الوصول إىل املنطقة واالنتقال منها وفيها، والتلوث.

ُأجرى يف عام 2009 مسح عىل ألفني أرسة تعيش يف القاهرة الكربى، 

السامن،  نزلة  مثل  واملتدهورة  العشوائية  املناطق  قاطين  عىل  مركًزا 

الضوء  املسح  ألقى  وقد  واملطرية.  الدكرور،  وبوالق  القدمية،  والقاهرة 

ذات  والتدخالت  األرس  هذه  تواجه  التي  الرئيسية  املشاكل  عىل 

ويوضح   .14 املواطنني  لتفضيالت  وفًقا  احلكومة  من  املطلوبة  األولوية 

الشكالن 14 ـ 1 ، 14 ـ 2 نتائج هذا املسح.

عرب املواطنون عام ينشدونه من احلكومة بالنسبة ملنطقتهم، كام هو مبني 

أن  للحكومة جيب  األسايس  الدور  أن  يرون  3. وهم  ـ  الشكل 14  يف 

الصلبة،  املخلفات  من  والتخلص  األساسية،  البنية  توفري  عىل  ينصب 

وتوفري وسائل املواصالت العامة، وتأمني األماكن غري اآلمنة، والقضاء 

عىل مصادر التلوث مثل تراكم القاممة. وقد أشار املسح إىل أن املواطنني 

يرون أن املنظامت غري احلكومية أو القطاع األهيل ال يقوم بأي نشاط 

القطاع  هذا  أن  املواطنني  من  العظمى  األغلبية  يرى  هذا  ومع  لدهيم، 

ميكن أن يلعب دوًرا بالغ األمهية يف تقديم اخلدمات االجتامعية، وخلق 

فرص عمل ويف أنشطة التنمية البيئية15 .

اختذت احلكومة مؤخًرا خطوة مهمة نحو وضع اإلطار املؤسيس لتطوير 

العشوائيات  تطوير  صندوق  إنشاء  خالل  من  مرص  يف  العشوائيات 

الذي يرأسه وزير التنمية املحلية.

وقد تم ختصيص 500 مليون جنيه هلذا الصندوق يف شكل مبلغ دوار 

الستخدامه يف تطوير هذه املناطق استناًدا إىل مبدأ استعادة التكلفة. 

وسوف يتحقق ذلك بتنمية تلك املناطق وبخاصة يف األماكن األساسية 

التطوير يف  بعد  باإلضافة إىل استغالل جزء من األرض  داخل املدن، 

تغطية التكلفة اإلمجالية هلذه األنشطة.

من  خمتلفتني  جمموعتني  بتحديد  العشوائيات  تطوير  صندوق  قام 

حياة  عىل  خطًرا  تشكل  التي  اآلمنة  غري  املناطق  ومها:  املناطق  هذه 

السائد يف أغلب  النمط  تعترب  التي  املواطنني، واملناطق غري املخططة 

التي يوجد هبا مبان جيدة يف أماكن غري  العشوائية يف مرص،  املناطق 

خطرة ولكنها تفتقد إىل اخلدمات األساسية وإىل شبكة طرق صاحلة.

وقد أعطى صندوق تطوير العشوائيات األولوية لتحسني املناطق غري 

اآلمنة هبدف تطويرها عىل مدار عرش سنوات. وقد انتهى الصندوق من 

وضع خرائط قومية حتدد مكان وحجم وعدد سكان كل املناطق غري 

اآلمنة يف مجيع املحافظات املرصية ، إىل جانب اقرتاح التدخالت ذات 

األولوية. وتم تصنيف نحو 404 مناطق تضم 212 ألف وحدة كمناطق 

يف  إدراجها  تقرر  وحدة  ألف   66 تضم  منطقة   154 منها  آمنة،  غري 

املرحلة األوىل من التدخل خالل مخس السنوات القادمة. وعىل الرغم 

الضخم وضع اسرتاتيجية لالتصاالت  الربنامج  يتطلب هذا  من ذلك، 

األرس  توطني  مرنة إلعادة  بدائل  وتوفري  اجلمهور،  مستوى وعي  لرفع 

التي تعيش يف املناطق اخلطرة.

الحياة،  على  وأثرها  النقل  وسائل 
والتشغيل، والحصول على الخدمات  

التنمية  تواجه  التي  اخلطرية  التحديات  أحد  احلرضي  النقل  ميثل 

احلرضية  املراكز  بني  املواطنني  انتقال  ويعترب  مرص.  يف  العمرانية 

الرئيسية أحد املشاكل اليومية التي تساهم يف تكدس املرور وبخاصة 

احلديدية  السكك  شبكة  ومازالت  واإلسكندرية.  الكربى  القاهرة  يف 

القومي واإلقليمي حيث  املستوى  الرئيسية عىل  النقل اجلامعي  وسيلة 

تقدم خدماهتا ملاليني املواطنني يومًيا. ومع هذا، ونتيجة اإلمهال الذي 

أصاب هذا املرفق لفرتة طويلة، وصلت فيه هذه اخلدمة املهمة ملرحلة 

التنمية  أجندة  رأس  عىل  وضعها  إىل  معها  احلكومة  اضطرت  خطرية 

خالل أربع السنوات املاضية. وعىل الرغم من هذا االهتامم، فإن حتقيق 

حتسن ملموس يف هذا القطاع لن يتحقق قبل مخس سنوات نتيجة عدم 

توفر املوارد املالية والبرشية املطلوبة.

وعىل الرغم من تنوع منظومة النقل احلرضي يف القاهرة الكربى من 

حيث وسائلها وخدماهتا والبنية التحتية املرتبطة هبا، إال أهنا تعاين من 

أوجه قصور حادة كاآلىت:

• تفاقم التكدس املروري: تعاين القاهرة من تكدس املرور الذي 	

الشأن. وتقدر رسعة  العامل يف هذا  املدن يف  جيعلها من بني أسوأ 

املركبات يف املناطق الرئيسية ـ يف ساعات الذروة ـ مبا ال يتجاوز 

اقتصادية  الوضع عواقب  املتوسط. وهلذا  الساعة يف  كم  يف   12

بالنسبة للشباب يف  خطرية نظًرا لبطء احلركة املرورية، وبخاصة 
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مشكلة  تفاقم  يف  وملسامهته  العمل،  إىل  و  من  اليومية  رحالهتم 

تلوث اهلواء.

• سوء شبكة النقل اجلامعي: تعد وسائل النقل اجلامعي التي تعتمد 	

القاهرة وسائل متخلفة ومزدمحة وال ميكن االعتامد عليها.  عليها 

الوحيدة  الوسيلة  ـ  والثاين  األول  بخطيه  ـ  األنفاق  ويعترب مرتو 

األتوبيسات،  مثل  األخرى،  اجلامعي  النقل  وسائل  أما  املقبولة. 

ونوًعا،  كًما  الفعلية  باالحتياجات  الوفاء  تستطيع  قدمية وال  فهي 

هذا إىل جانب أن صيانتها سيئة والكثري منها خارج اخلدمة. هذا 

الوضع أفسح املجال أمام مشغيل امليين باص وامليكروباص ألن 

يسيطروا عىل شبكة النقل اجلامعي يف كل أنحاء القاهرة واملدن 

املرصية الكربى األخرى. وباإلضافة إىل ذلك، أدى تزايد عدد 

تنظيمي  أو  مؤسيس  إطار  وجود  وعدم  السيارات،  هذه  مشغيل 

تكامل  عدم  إىل  صحيحة  بصورة  الشبكة  هذه  وتنظيم  إلدارة 

السيئة  النقل  لوسائل  الرسيع  النمو  وإىل  الركاب،  نقل  وسائل 

وغري اآلمنة 16.

• وبالنسبة للمجتمعات العمرانية اجلديدة حول القاهرة مثل: مدن 	

أوضاع  فإن  اجلديدة،  والقاهرة  والعبور،  أكتوبر،  من  السادس 

النقل فيها تعترب أسوأ. ويف ضوء جتربة الكثري من الشباب الذين 

التي  املواصالت  تكلفة  تزيد  البعيدة،  املدن  هذه  يف  يعيشون 

بالتكلفة  باملقارنة  يتكبدها الفرد شهرًيا بنحو 150-200 جنيًها 

التي يتحملها الذين يعيشون يف القاهرة الكربى. وهذا يعود إىل 

حتى  األقل  عىل  إضافيتني  برحلتني  القيام  إىل  يضطر  الفرد  أن 

اخلاص  امليكروباص  يستخدم  ما  وعادة  املقصود،  للمكان  يصل 

عىل  كثريًا  يؤثر  وهذا  أعىل.  الركوب  تعريفة  فيه  تكون  الذي 

بالنسبة  العمل  فرص  عىل  أو  العايل  بالتعليم  االلتحاق  إمكانية 

الوضع  ويكون  اجلديدة.  املدن  هذه  يف  يعيشون  الذين  للشباب 

أكرث تعقيًدا بالنسبة للنساء الاليت عادة ما ال يقبلن عىل العمل 

بسبب صعوبة االنتقال من وإىل املدن اجلديدة. وعىل الرغم من 

انتقال  وسائل  توفر  واملصانع  اخلاصة  اجلامعات  من  الكثري  أن 

يعتمدون  مازالوا  األغلبية  أن  إال  عامهلا،  أو  موظفيها  أو  لطالهبا 

عىل وسائل االنتقال اخلاصة مثل امليكروباص.

• حوادث 	 بسبب  الوفيات  معدل  يعد  احلوادث:  معدالت  ارتفاع 

النقل الربي يف مرص مرتفًعا للغاية. فوفًقا لدراسة أعدها البنك 

حوادث  بسبب  سنوًيا  األقل  عىل  شخص  ألف  ميوت  الدويل 

السيارات ، أكرث من نصفهم من املشاة ، كام يصل عدد املصابني 

إىل أكرث من 4000 شخص 17.

• تلوث اهلواء والتلوث السمعي : بلغ مستوى تلوث اهلواء يف القاهرة 	

درجة خطرية، كام أن مستويات الضوضاء مرتفعة، ويساعد ارتفاع 

نسبة السيارات وسيارات األجرة القدمية عىل تفاقم هذا التلوث. 

التلوث  من  أن حيد  الذي جيب  ـ  املركبات  التفتيش عىل  ويعترب 

الناتج من عادم السيارات ـ غري فعال يف الغالب 18.

• ضعف املؤسسات وتفتتها : تعاين القاهرة حالًيا من أن املؤسسات 	

تنسيق  وجود  وعدم  الشديد،  بالتفتت  تتسم  النقل  عن  املسؤولة 

بينها ، وعدم وجود عاملة كافية مما جيعلها غري قادرة عىل التعامل 

الوزارات  الكثري من  النقل. وهناك  مع هذا احلجم من مشاكل 

واهليئات العامة مسؤولة بصورة مبارشة أو غري مبارشة عن إدارة 

خمتلف وسائل النقل والطرق واملرور. ويف غالب األحوال ال يكاد 

يكون هناك أي تنسيق بني هذه األجهزة.

• عدم كفاية املوارد املالية : يؤدي عدم كفاية املوارد املالية إىل انخفاض 	

الذي  اجلامعي،  النقل  وبخاصة  النقل،  وسائل  يف  االستثامر  حجم 

استعادة  القدرة عىل  تبدو يف: عدم  أوجه قصور جوهرية  من  يعاين 

التكلفة بشكل كاف، مما يرتتب عليه تضخم قيمة الدعم املقدم للنقل 

اجلامعي احلرضي، وضعف مشاركة القطاع اخلاص املنظم يف متويل و 

إدارة البنية التحتية وخدمات النقل احلرضي 19.

النقل اجلامعي حيتل األولوية عىل  بعد عدة عقود من اإلمهال، أصبح 

استثامرات  ضخ  وتم  املاضية،  السنوات  مخس  خالل  احلكومة  أجندة 

مازال  هذا،  ومع  احلديدية.  للسكك  القومية  الشبكة  لتحسني  ضخمة 

احلكومة  وتعمل  مرض.  وضع  إىل  الوصول  أمام  جًدا  طوياًل  الطريق 

اآلن عىل تنفيذ عدة مرشوعات عمالقة يف القاهرة الكربى ـ يف إطار 

اخلطة الرئيسية للنقل احلرضي التي وضعت عام 2002 ـ مثل مرشوع 

يف  والبدء  الدائري،  الطريق  وحتسني  األنفاق،  ملرتو  الثالث  اخلط 

إنشاء الطريق الدائري اإلقليمي إىل جانب إنشاء حماور أخرى لربط 

املجتمعات العمرانية اجلديدة بالتجمعات العمرانية. واألكرث من ذلك، 

جيري إعداد الكثري من الدراسات لربط املجتمعات اجلديدة بوسائل 

 bus" نقل مجاعي رسيعة مثل "السوبرترام" واألوتوبيس فائق الرسعة

السنوات  خالل  وذلك   ، الكهربائية  والقطارات   "rapid transit

العرش القادمة.

وعىل أي حال، تشري اخلربة التي ُأكتسبت منذ عام 2002، إىل أن هناك 

حاجة عاجلة للرتكيز أكرث عىل انتقال األفراد من خالل شبكات النقل 

اجلامعي، وعىل إدارة املرور والطلب. كام تشري اخلربة أيًضا إىل أن نجاح 

التنفيذ يتطلب بذل مزيد من اجلهود إلعادة هيكلة املؤسسات املسؤولة 

املالية  املوارد  قيمة  وتبلغ  البرشية.  املوارد  وتنمية  النقل  منظومة  عن 

املطلوبة لتطوير البنية التحتية املقرتحة يف خطة النقل احلرضي إلقليم 

القاهرة الكربى عام 2009 أكرث من 70 مليار جنيه، وهذا يدعو إىل 
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وضع أولويات االستثامر عىل أساس معايري اقتصادية موضوعية وعىل 

فاعليه التكلفة20 .

وبناء عىل ما تقدم، هناك حاجة ماسة لقيام احلكومة بوضع وتنفيذ إطار 

يتضمن حتديد  أن  النقل احلرضي. وهذا جيب  قطاع  لتمويل  مستدام 

التي  الفعلية  التكاليف  ـ  اإلمكان  بقدر  ـ  تعكس  كافية  ركوب  تعريفة 

يتضمن  الذي  البعد االجتامعي  مراعاة  النقل. ولكن  تتحملها وسائل 

للمستخدم  املالية  القدرات  مع  تتناسب  بأسعار  اجلامعي  النقل  إتاحة 

ميكن  هذا  ومع  الركوب.  تعريفة  يف  النظر  إعادة  إمكانية  تعرقل  سوف 

أكرث  مجاعي  نقل  وسائل  باستخدام  أقل  بتكلفة  اهلدف  هذا  حتقيق 

فاعلية )مثل وسائل نقل مجاعي بسعة كبرية( واالستعانة بعاملني أكفاء 

للقطاع  تأجري  أو  امتيازات  )مبنح  اخلاص  القطاع  من  النقل  جمال  يف 

اخلاص(، وتطبيق برامج دعم مناسبة ملن حيتاجونه فعاًل21 . 

كثريًا  تتحسن  الكربى سوف  القاهرة  النقل يف  أوضاع  أن  املعتقد  من 

بزيادة نصيب سكان القاهرة من خطوط مرتو األنفاق )يف القاهرة 4 

كم / لكل مليون نسمة/( مقابل )20كم/ لكل مليون نسمة يف بانكوك( 

و)31كم لكل مليون نسمة يف ساو باولو( و)30 كم لكل مليون نسمة 

الرغم  وعىل  باريس(  يف  نسمة  مليون  لكل  كم  و)150  موسكو(  يف 

من أن احلكومة تركز حالًيا عىل تنفيذ اخلط الثالث ملرتو األنفاق ليتم 

الرابع  تنفيذ اخلط  أهنا ستبدأ يف  منه عام 2017، إىل جانب  االنتهاء 

عام 2011 ليتم االنتهاء منه عام 2020، فإن األمر حيتاج الختاذ إجراء 

رسيع لتحسني الوضع احلرج للنقل يف القاهرة الكربى مثل:

• واألتوبيسات 	 اجلامعي  النقل  أتوبيسات  خدمات  حتسني 

النقل  نظام  لتطوير  عاجلة  حاجة  هناك  الكبرية:  السعة  ذات 

كبرية.  طاقة  وذا  وتنافسًيا  التنظيم  جيد  ليكون  باألتوبيسات 

وجيب أن تشمل إعادة هيكلة هذا القطاع بصفة خاصة كل من 

الكبرية،  العامة  امليين باص اخلاصة ورشكات األتوبيس  رشكات 

كام جيب أن تتضمن هذه العملية إضفاء الصبغة الرسمية تدرجيًيا 

كاف  وإطار  تنظيمي  إطار  خالل  )من  املنظم  غري  القطاع  عىل 

للحوافز(، واإلرساع بإدارة خدمات األتوبيسات التابعة للقطاع 

األجزاء  مع  والتعاقد  امتيازات  )منح  جتاري  أساس  عىل  العام 

التي أعيد تنظيمها من شبكة األتوبيسات( 22 .

• سوف يؤدي هذا إىل استفادة الكثري من الشباب الذين ميتلكون 	

أو ٌيشِغلون امليكروباص بشكل رسمي، ويتيح فرص عمل جيدة 

لتطوير  برنامج  تنفيذ  أيًضا  املقرتح  ومن  اجلديدة.  الرشكات  يف 

املرافق املرتبطة باألتوبيسات )مثل حمطات األتوبيس واحلارات 

املخصصة له ، وإعطاء األولوية لتقاطعات خمتارة ، ونظام معلومات 

خاص باألتوبيسات( وذلك لزيادة كفاءة النظام بأكمله، وحتسني 

وسائل  استخدام  وتشجيع  األتوبيسات،  مستوى جودة خدمات 

النقل اجلامعي للحد من استخدام السيارات اخلاصة.

• وأخريًا يقرتح إعطاء األولوية لألتوبيسات فائقة الرسعة باعتبارها 	

وسيلة جمدية اقتصادًيا لزيادة طاقة نقل الركاب يف بعض املحاور 

أكتوبر،  من  السادس  مثل  اجلديدة  باملدن  القاهرة  تربط  التي 

بعد  فيام  تطويرها  املمكن  من  التي  اجلديدة،  والقاهرة  والعبور، 

زيادة  إىل  يؤدي  مما  احلديدية  السكك  بشبكة  ربطها  يتم  بحيث 

النقل  لشبكات  أكرب. وهذه املرشوعات اجلديدة  بدرجة  طاقتها 

القطاع  لتجذب  هيكلتها  ميكن  العالية  الطاقة  ذات  اجلامعي 

أو  امتيازات  تقديم  مثل  مناسبة  ترتيبات  خالل  من  اخلاص 

تأجريها هلذا القطاع.

• إنشاء جهاز 	 مؤخًرا  احلكومة  قررت  واملرور:  النقل  إدارة  حتسني 

الكربى حتت إرشاف جملس  القاهرة  إقليم  داخل  النقل  لتنظيم 

النقل يف كل  إدارة  الرئييس املسؤول عن  ليكون اجلهاز  الوزراء 

الركوب  تعريفة  حتديد  اجلهاز  هذا  مسؤوليات  بني  ومن  اإلقليم. 

ملختلف  موحدة  تذاكر  وإصدار  اجلامعي،  النقل  وسائل  ملختلف 

الوسائل، واعتامد خطوطها، ومتابعة وتقويم تدفق املرور، واقرتاح 

املرشوعات العمالقة املطلوبة لتحسني املرور داخل اإلقليم.

• البدء يف وضع برنامج كفء لتوفري أماكن إيواء السيارات: جيب 	

متعددة  جراجات  إلنشاء  موسع  برنامج  تنفيذ  احلكومة  عىل 

يف  السيارات  انتظار  أماكن  تأجري  بربنامج  مرتبط  الطوابق 

القطاع  بتشجيع  الربنامج  هذا  تنفيذ  املمكن  ومن  الشوارع. 

اخلاص عىل االستثامر يف هذا املجال وتشغيله من خالل ترتيبات 

الرشاكة بني القطاع العام واخلاص وميكن للقطاع اخلاص توفري 

ُوضع  إذا  احلكومة  عىل  ضئيلة  بتكلفة  للجراجات  جيدة  أماكن 

مناقصة  عملية  أجريت  وإذا  اجلراجات  هذه  إلدارة  كاف  إطار 

ومثل  اجلراجات،  وتشغيل هذه  بالشفافية إلنشاء  تتسم  تنافسية 

الوظائف  من  كبريًا  عدًدا  يوفر  أن  ميكن  املوسع  الربنامج  هذا 

للشباب يف جمال إدارة وتشغيل وصيانة هذه اجلراجات.
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بلغ ذروته عندما  البرشية قد  التنمية  التقدم ىف جمال  الدولة بأمهية  بأن وعى  القول  ميكن 

تكون مستعدة لتصميم جمموعة واسعة من املؤرشات، والتوصل إىل توافق بشأهنا، وهى 

مؤرشات تقيس الرفاهة التى ينعم هبا املجتمع، أو فئة من فئاته، والتى ميكن اختزاهلا ىف 

مؤرش قياىس واحد. ولقد ظهر مؤرش التنمية البرشية لربنامج األمم املتحدة اإلمناىئ ألول 

مرة، ىف عام 1990 كرقم قياىس وحيد يضم عنارص مؤرشات الدخل، والصحة، والتعليم، 

وكان موضع إشادة ألنه قدم مقياًسا أكرث اكتاماًل للرفاهة البرشية، مما ميكن أن يقدمه مؤرش 

واملنظامت،  الدول  من  كثري  مازال  واليوم  اإلمجاىل.  املحىل  الناتج  من  الفرد  دخل  متوسط 

مبا فيها برنامج األمم املتحدة اإلمناىئ، حتاول صياغة مقاييس جديدة للرفاهة أكرث تكاماًل 

وشمواًل. ومع الزمن، حتولت العملية من وضع مؤرش التنمية البرشية )HDI( الذى جيمع 

االجتامعى،  النوع  ورفاهة  األبعاد،  متعدد  للفقر  مؤرشات  وضع  إىل  متغريات،  ثالثة  بني 

العنارص  فيها  حاولت  مرحلة  إىل  وصلت  العملية  إن  حتى  غريها،  وكثري  الطفل،  ورفاهة 

املستخدمة ىف القياس أن تضم اجلوانب غري املادية للرفاهة.

الفصل اخلامس عرش

بناء مؤشر رفاهة الشباب
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الشباب  رفاهة  مؤرشات  لتحديد  حماولة  أول  أجريت  الفصل،  هذا  وىف 

وقياسها كمًيا، ثم جتميعها ىف مؤرش قياىس واحد لرفاهة الشباب. والغرض 

لبعض  املتاحة  واملؤرشات  املتغريات  من  أكرث  هو  ما  إىل  التحرك  هو 

والنوع االجتامعى، واملشاركة  والدخل،  التعليم، والصحة،  مثل:  األبعاد 

املعلومات واالتصاالت، وما إىل ذلك.  السياسية، والنفاذ إىل تكنولوجيا 

االستمتاع  قياس  ـ  األمهية  بالغ  كان  وإن  ـ  صعوبة  أكرث  هو  ما  أن  بيد 

بأوقات الفراغ، والرفاهة، والتشغيل، وجودة الوظائف، بل وديناميكيات 

األرسة، مبا ىف ذلك رأس املال االجتامعى، والتامسك االجتامعى.

األهداف واألولويات
مثة ثالثة أهداف تتعلق بإعداد مؤرش لرفاهة الشباب ىف مرص. األول، 

احلقوق  من  الشباب  حرمان  حدة  ومدى  ملستويات،  خريطة  وضع 

ىف  الشباب  وضع  حتديد  والثاىن،  األساسية.  واالحتياجات  األساسية، 

املحقق  التقدم  قياس  يتسىن  حتى  واملكان،  الزمان  منظور  من  مرص 

عرب الزمن فضاًل عن مقارنة وضع الشباب ىف مرص بأوضاع الشباب ىف 

بلدان أخرى. والثالث، تعميم النتائج، وزيادة الوعى بني كافة األطراف 

االجتامعية الفاعلة ذات الصلة بكل مؤرش، وتشجيع املناقشات العامة 

ىف هذا الشأن.

 

اهلدف األول ينرصف إىل مجع ومعاجلة كافة املعلومات واملتغريات ذات 

الرشحية  ىف  للشباب  األساسية  املالمح  تقديم  لنا  يتسىن  حتى  الصلة، 

العمرية املختارة )18-29 سنة(، ووضعهم من حيث حقوق االنسان 

األساسية، واالحتياجات األساسية، ولقد تم اختيار أهم تلك احلقوق 

تتعلق  بالفعل من بني 48 مؤرًشا  املعرتف هبا، واملتاحة  واالحتياجات 

والصحة،  والتعليم،  الفقر،  أساًسا:  وهى  لأللفية،  اإلمنائية  باألهدف 

والنوع االجتامعى، والبيئة, وهذا اجلانب من املؤرش ينطوى ضمنيًا عىل 

حكم بشأن مستوى احلرمان الذى يؤثر عىل الشباب من كال اجلنسني، 

واالختيارات  األولويات  أهم  عىل  التعرف  عىل  أيضًا  يساعد  وهذا 

وانتقائها من أجل صنع السياسات.

 

عرب  التقدم  لقياس  منه  ننطلق  معياري  مؤرش  وضع  الثاىن،  اهلدف 

الزمن، فضال عن إجراء مقارنة بني مرص والدول األخرى، وهذا يعىن 

مؤرش  بشأن  استفسار  بأى  تتعلق  أساسية  أسئلة  ثالثة  عىل  اإلجابة 

يتعلق برفاهة مواطنيها  التنمية البرشية: هل أحرزت مرص تقدًما فيام 

املسؤولة عن إحراز  العام  الشباب؟، وما هي عنارص هذا املؤرش  من 

هذا التقدم، وأهيا املسؤول عن عرقلة هذا التقدم ويستحق بذل مزيد 

من اجلهد؟، وما هو الرتتيب الذى حتتله مرص من بني الدول املتقدمة 

والنامية عموًما، وفيام يتعلق بكل مؤرش عىل حدة؟

واملجتمع  السياسات،  صانعى  بني  الوعى  زيادة  هو  الثالث،  واهلدف 

املدىن، وعامة الناس حول معىن ومدي مالءمة كل عنرص من عنارص 

لصانعى  املعيارية  املؤرشات  وتقدم  عمومًا،  أمهيته  عن  فضاًل  املؤرش، 

أجل  من  األهداف  حتديد  خالهلا  من  ميكن  قياس  أداة  السياسات، 

النهوض هبذا الوعي. وبالنسبة للمجتمع املدىن، تصبح تلك املؤرشات 

أجل  من  للضغط  واجلهود  األنشطة  تبذل  مبوجبها  التى  االهتامم  بؤرة 

توجيه االهتامم إىل خمتلف القضايا واملشاكل. وفيام يتعلق بعامة الناس 

ووسائل اإلعالم، كصانعة للرأى العام، فإن املؤرش العام للرفاهة يسود، 

املجتمع  فئات  كافة  لدى  الوعى  لبث  أداة  الفرعية  املؤرشات  وتصبح 

بشأن بعض املشكالت، مثل التمييز ضد املرأة، واملخدرات، واجلرمية، 

والبدانة ، وغريها.

 

أمرين:  يفرتض  الشباب،  لرفاهة  األبعاد  متعدد  باملفهوم  األخذ  إن 

بني  والفرص  لإلمكانيات  عادل  توزيع  إىل  التوصل  جيب  أنه  األول، 

مجيع الشباب ىف مرص، والثاىن، أنه يتعني عىل كال اجليلني من الشيوخ 

والشباب حتمل مسئولية متكافئة من أجل احلفاظ عىل البيئة، وسالمة 

املواطنني، وقيم املجتمع، واجلوانب اإلجيابية للثقافة، واإلدارة الرشيدة.

تعريف الفقر وقياسة
من  كٍلّ  عىل  الدراسة  هذه  ىف  ناقشناها  التى  الفقر  مقاييس  تشتمل 

املقاييس االقتصادية للفقر التى ترتكز عىل مقاييس نقدية، فضاًل عن 

النتائج، التى تعرب عن الصحة، والبقاء عىل قيد  جمموعة من مقاييس 

حتديد  مناهج  وتتكامل  للشباب.  الشخصية  والتنمية  والتعليم،  احلياة، 

الفقر التي تعتمد عىل معايري نقدية وغري نقدية، وال تتعارض، وتؤخذ 

تلك املناهج، بنوعيها، يف االعتبار. صحيح أن الدخل وحده ال يكفى 

ىك يوفر لألطفال أو الشباب التعليم، والرعاية الصحية التى حيتاجون 

إليها، ولكنه صحيح أيضًا أن توفري تلك اخلدمات وحدها بشكٍل كاٍف 

أن  ذلك  املنشودة،  االستفادة  منها  يستفيدون  سوف  أهنم  يضمن  ال 

االستفادة باخلدمات االجتامعية العامة ليست بال مثن؛ فاألرس جيب أن 

يتوفر هلا الدخل الكاىف لالستفادة هبذه اخلدمات. 

أوقات  عن  فضاًل  االنتقاالت،  تكاليف  هناك  املثال،  سبيل  وعىل 

االنقطاع عن العمل من أجل التوجه للحصول عىل خدمات الرعاية 

الصحية. ومثة عالقة وثيقة واضحة بني احلرمان من املأوى، وانخفاض 

الناحية األخرى، قد يؤدى جتاهل احلرمان من الدخل،  الدخل، ومن 

وبرامج  سياسات  وهى  الدخل،  زيادة  وبرامج  سياسات  استبعاد  إىل 

رضورية من أجل ختفيف حدة الفقر، أيًا ما كان تعريف الفقر.
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وال يقاس فقر الشباب فقط )أنظر فصل 6( ىف سياق نقص الدخل، 

ألن بعض األرس غري الفقرية ـ وفقًا للمقياس املاىل ـ ميكن أن تعاىن من 

السبب، فإن مقياس  احلرمان من بعض اخلدمات واإلمكانيات. وهلذا 

فقر الشباب يرتبط مبقياس احلرمان الذى ميكن من خالله حتديد سلسلة 

الشباب  عدد  قياس  وبالتايل  واإلمكانيات،  األساسية،  اخلدمات  من 

الذين ال ميلكون النفاذ إىل تلك اخلدمات واإلمكانيات.

إن املنهج الذي يستند إىل احلقوق ىف تناول احتياجات الشباب الذين 

منظور  أن  األول،  أسباب،  ألربعة  كبرية  قيمة  ذو  الفقر،  من  يعانون 

طريق  عن  للفقر،  اجلذرية  األسباب  عىل  أوسع  بصورة  يركز  احلقوق 

إبراز أمهية احلقوق، والعقبات التى تعرتض منح تلك احلقوق. والثاىن، 

حتديد  كثريًا  ييرس  احلقوق،  عىل  يرتكز  الذي  املنهج  استخدام  ان 

املعايري التى تقيس املحصلة النهائية، وليس جمرد املخرجات. الثالث: 

أنه يتعني عىل احلكومة واألجهزة األخرى ـ ىف ظل املنهج املرتكز عىل             

احلقوق ـ  أن توىل اهتامًما لعمليات وضع األولويات من أجل العمل- 

ذلك  يكون  ما  بقدر  ـ  فقًرا  األشد  الشباب  اشرتاك  عادة  ذلك  ويعىن 

عملًيا ـ ىف وضع وتنفيذ السياسات العامة بغية تفعيل حقوقهم. وأخريًا 

،فإن املنهج املرتكز عىل احلقوق ميكن أن يشجع احلكومات واملنظامت 

إذا  ما  تتبني  لىك  األساسية  اخلدمات  تقديم  متابعة  احلكومية عىل  غري 

كانت تصل إىل الفقراء فعاًل أم ال.

من  صورًا  يواجهون  الفقر  من  حالة  ىف  يعيشون  الذين  الشباب  إن 

ىف  واحلق  التعلم،  ىف  واحلق  احلياة،  ىف  احلق  حقوقهم:  من  احلرمان 

)اجلدول  باحلامية  يتمتعوا  أن  ىف  واحلق  املشاركة،  ىف  واحلق  العمل، 

15-1، واجلدول 15-2(. وحتى يتسىن تفعيل هذا املنهج املرتكز عىل 

تستخدم  األطفال،  فقر  بشأن  اليونيسف،  منهج  عىل  وقياسًا  احلقوق، 

هذه الدراسة سلسلة من املؤرشات لقياس سبعة أبعاد )املياه، والرصف 

واالزدحام،  املسكن،  أرضية  وتكسية  الصحية،  والرعاية  الصحي، 

النفاذ إىل أى حق  والتعليم، واملعلومات(، وحيثام ال يستطيع الشباب 

ويستخدم  شديد،  حرمان  بأهنا  احلالة  تلك  توصف  احلقوق،  تلك  من 

أو  الفرد إلثنتني  فيها  يتعرض  التى  للحاالت  املدقع"  "الفقر  اصطالح 

أكرث من حاالت احلرمان الشديدة، ونعرض فيام يىل األبعاد واملؤرشات 

املستخدمة ىف هذه الدراسة:

• احلرمان من املياه: وينرصف هذا املؤرش إىل الشباب فيام بني 18 	

ـ 29 سنة، الذين يستخدمون املياه من مصادر غري حمسنة، مثل 

السطحية  واملياه  اآلمنة،  غري  املياه  وعيون  املحمية،  غري  اآلبار 

فقر الدخلالصحة التعليماملعلوماتاملياهالرصف الصحىأرضية املسكناالزدحام

اإلمجاىل )%( 

)متوسط(
1.210.93.72.6 2.217.2 15.2 23.2

ذكور 23-24 سنة ذكور 18-22 سنة إناث 5 2-29 سنةالبعد الفردى

ذكور 29-25 

سنة  وإناث  18-

22سنة 

ذكور 25-29 سنة   

و إناث  25-

29سنة

ذكور 18-22 سنة إناث 25 -29 سنة اناث 25-29 سنة 

البعد اأُلرَسى

حجم األرسة
+37-4/أفراد+7أقل من 3أقل من 7+7+7+3

البعد األرسى 

تعليم رب األرسة
ال يوجدال يوجد

بعض الوسائل 

البدائية
ال يوجدثانوى +ال يوجدال يوجدال يوجد

البعد اجلغراىف، 

ااملنطقة
ريف  الوجه القبيل ريف الوجه القبيل

ريف الوجه 

البحري

املحافظات 

احلدودية 

 ريف الوجه                

القبيل  

 ريف الوجه          

القبيل
ريف الوجه القبيل

 ريف الوجه          

القبيل

البعد اجلغراىف،

اإلقامة
 ريفريف ريف ريف ريف    ريف ريفريف

جدول 15-1 أكرث الشباب حرمانًا حسب خصائصهم

املصدر: حسابات أجريت بناء عىل املسح السكاين والصحى، 2008. 

من 25%-50% أسوأ من املتوسط.                 50%- 100% أسوأ من  املتوسط                أكرث من 100% أسوأ من املتوسط.
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وسيارات  السدود(،  وخزانات  واجلداول،  األهنار،  )مثل 

أو  صغري،  بصهريج  املزودة  الدواب  عربات  أو  الصهاريج، 

الشباب الذين يقضون 30 دقيقة أو أكرث جللب املياه والعودة.

• احلرمان من الرصف الصحي: وينرصف هذا املؤرش إىل الشباب 	

الذين يعيشون ىف بيوت مراحيضها عبارة  فيام بني 18-29 سنة، 

عن حفرة ىف األرض، أو مرحاض برميىل، أو عدم وجود تسهيالت 

صحية عىل اإلطالق، أو مرحاض أفرنجى بسيفون، أو مرحاض 

يتم الرصف  الوقت  بلدي بسيفون. وىف نفس  بلدي،أو مرحاض 

من خالل مواسري متصلة بالرتعة، أو باملياه اجلوفية، أو عدم وجود 

شبكة رصف عىل اإلطالق.

• فيام 	 الشباب  إىل  وينرصف  املسكن:  أرضية  تكسية  من  احلرمان 

بني 18-29 سنة، الذين يعيشون ىف مساكن بدون أرضية مكسوة 

باملواد املخصصة لذلك )أرضية طينية مثال(.

• حرمان االزدحام: ويقصد بذلك، الشباب فيام بني 18 ـ 29سنة، ىف 	

أكرث ىف حجرة واحدة )زحام  أو  أفراد  فيها كل 5  يعيش  مساكن 

شديد(.

• احلرمان من املعلومات: وينرصف إىل الشباب فيام بني 18 ـ 29 	

سنة، الذين ليس لدهيم ىف البيت مذياع، أو تليفزيون، أو تليفون، 

أو كمبيوتر.

• 	 29 ـ   18 بني  فيام  الشباب  إىل  وينرصف  التعليم:  من  احلرمان 

سنة، الذين مل يذهبوا قط إىل املدرسة، أو الذين ترسبوا منها قبل 

استكامل تعليمهم اإلبتدايئ.

• حرمان من الصحة: وينرصف إىل النساء الالىت سبق هلم الزواج 	

اخلمس  السنوات  أثناء  أنجنب  والالىت  سنة،   29 ـ   18 بني  فيام 

السابقة عىل املسح )املسح السكاىن والصحى ىف مرص، 2008( 

)EDHS(، ومل يتلقني رعاية طبية قبل الوالدة، أثناء آخر محل، 

مل حيقن ضد  الالىت  أو  قابلة،  أو  أو ممرضة،  طبيب،  أى  قبل  من 

التيتانوس أثناء ذلك احلمل )أى احلمل األخري(.

مقاييس الدخل المتعلقة بالفقر
من املعرتف به عمومًا أن الدخل عنرص هام، حتى عىل الرغم من اتفاق 

الغالبية عىل أن املقاييس النقدية أضيق من أن تستوعب كافة اجلوانب 

عىل  املادية  القدرة  عدم  بأنه  الدخل  فقر  ويعرف  بالفقر.  الصلة  ذات 

األساسية(،  االحتياجات  توفري  )مبعىن  للمعيشة  الئق  مستوى  تأمني 

ويتطلب  ال؟.  أم  فقري  هو  هل  الفرد:  وضع  يتحدد  عليه  بناًء  والذى 

من  بد  ال  بذلك  وللقيام  والفقري،  للفقر  تعريفًا  الفقري،  هو  من  حتديد 

اإلجابة عىل سؤالني: األول، ما هو مؤرش مستوى املعيشة الذى جيب 

التفرقة بني  لقياس مستوى املعيشة؟، والثاىن، كيف ميكن  أن يستخدم 

من هو فقري ومن هو غري فقري؟، مبعىن آخر، أن تعريف الفقر يستدعى 

اختيار معياٍر لقياس مستوى املعيشة، وحتديد خط الفقر الذى يقسم 

املجتمع إىل فقراء وغري فقراء. وىف هذا اخلصوص، فإن تصنيف األفراد 

إىل فقراء وغري فقراء جيب أال يقوم عىل الطبقة التى ينتمى إليها الفرد، 

ووفقًا ملا ذكره رافاليون Ravallion 1991، فإن تشخيص الفقر ال بد 

يعىن أن خط  مبا  الفقري،  الدالة عىل  أن يكون منسجًما مع اخلصائص 

الفقر ال بد أن يكون قيمة ثابتًة عرب الزمن، بني املناطق أو بني خمتلف 

الفئات االجتامعية، وهلذا، فإن املقارنة املنطقية بني األفراد تعىن أن أى 

تصنيفهام  جيرى  احلقيقى  االستهالك  من  املستوى  نفس  عىل  شخصني 

عىل أهنام فقريان، أو غري فقريين، بغض النظر عن الزمان واملكان.

 

ولقد تم بناء خط الفقر ىف مرص باستخدام منهجية تكلفة االحتياجات 

األساسية، ويسفر هذا املنهج عن خطوط للفقر معنية باألرسة، وتتسم 

مطلقة  للفقر  خطوط  واستخدام  األقاليم،  بني  واالتساق  باملوضوعية، 

السلع  بناء حزمة من  تم  ولقد  الدوىل، 2007(.  )البنك  متحيزة  وغري 

الغذائية بطريقة تتطابق مع استهالك األرس الفقرية، وحتقق املستوى 

املطلوب من السعرات احلرارية. وحُتَّدد تلك احلزمة لألفراد من خمتلف 

الرشائح العمرية، وحسب النوع، ومستوى النشاط )باستخدام جداول 

فقر الدخلفقر مدقعحرمان شديداملنطقة

15.52.18.2حمافظات حرضية

14.31.38.8حرض الوجه البحري

33.57.419.3ريف الوجه البحري

22.24.922.7حرض الوجه القبيل

59.623.744.3ريف الوجه القبيل

32.811.819.4املحافظات احلدودية

فقر شديدفقر مدقعحرمان شديد اإلقامة 

17.32.812.4حرض

44.914.530.6ريف

فقر شديدفقر مدقعحرمان شديد النوع والسن

33.19.523.2اإلمجاىل

27.05.825.5ذكور

1825.95.528.5-22 سنة

2327.76.124.7-24 سنة 

2528.26.021.3-29 سنة

39.013.220.8إناث

1831.610.124.0-22 سنة

2338.613.519.1-24 سنة 

2548.616.917.4-29 سنة

جدول 15-2: معامالت أرتباط حاالت احلرمان الشديد بني 

الشباب

املصدر: حسابات أجريت بناًء عىل املسح السكاين والصحي، 2008، واملسح اخلاص بدخل 

.HIECS 2008 ،وانفاق واستهالك األرسة
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السلع  من  احلزم  تلك  تكلفة  توضع  ثم  العاملية(،  الصحة  منظمة  من 

الغذاىئ"، ويشار  الفقر  باسم "خط  يعرف ىف مرص  ما  الغذائية، وهذا 

إىل األرس التى يقل إنفاقها عن خط الفقر الغذاىئ، بأهنا "فقرية فقرا 

مدقعا". كام تم بناء خط ثاٍن للفقر عن طريق إضافة مبلغ لإلنفاق عىل 

لذلك،  الغذاىئ، ونتيجة  الفقر  الغذائية إىل خط  السلع األساسية غري 

أقل من  تنفق  التى  الكىل، واألرس  الفقر  ما يسمى بخط  لدينا  أصبح 

خط الفقر الكىل تعترب "فقرية"، وعىل هذا، يعترب "الفقراء فقرا مدقعا" 

فئة فرعية من الفقراء. 

وعىل العموم، فإن الشخص الذى ينفق أقل من 1648 جنيًها ىف السنة 

"فقريًا  يعترب   ،2008 عام  ىف  مرص،  ىف  الشهر(  يف  جنيًها   134 )أى 

ىف  جنيًها   2233 من  أقل  ينفق  الذى  الشخص  وإن  مدقًعا"،  فقًرا 

السنة )185 جنيهًا ىف الشهر( يعترب فقريا. وخيتلف خط الفقر حسب 

أولئك األفراد، فضاًل عن االختالفات  عدد األفراد ىف األرسة، وأعامر 

اإلقليمية ىف األسعار النسبية. فاألطفال الذين يعيشون ىف األرس التى 

ْى الفقر، يعتربون أيضًا "فقراء" أو "فقراء  يقل استهالكها عن أحد َخَطّ

الغذاء، وخطوط  مدقعني". ويوضح اجلدول 15-3 معدالت استهالك 

الفقر الكلية بالنسبة ملختلف األقاليم ىف مرص.

المناهج الدولية لمؤشر الرفاهة
يستعرض هذا اجلزء من الفصل عدًدا من املناهج، واألطر، واملنهجيات 

رفاهة  مؤرش  إعداد  عند  االعتبار  ىف  ُأخذت  التى  دولًيا،  املستخدمة 

الشباب ىف مرص. ولألمم املتحدة برنامج ضخم بشأن الشباب بدأ ىف عام 

2005، فضاًل عن جمموعة من املؤرشات املرجعية )إطار 15 ـ 1(. ومثة 

مؤرش آخر للفقر هام، وشامل، ومتعدد األبعاد، وهو مؤرش أوكسفورد 

للفقر، ومبادرة التنمية البرشية، وعالوة عىل ذلك، فإن أيرلندا، وكندا، 

والربازيل، وبوتان، من بني بعض الدول التى قدمت أطرًا ومناهج قيمة 

للمشاورة.

مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البرشية

مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البرشية )OPHI( هى مركز بحثى ىف 

جامعة أوكسفورد. وتستهدف تلك املبادرة بناء إطار نظامى، ومنهجى 

املبادرة  تلك  من  والغرض  الفقر،  حدة  ختفيف  أجل  من  واقتصادى 

الفقر،  حدة  ختفيف  أجل  من  األبعاد  متعدد  إطار  بناء  هو  أساًسا، 

إطار يستمد جذورة من خربات، وقيم األفراد. ومثة موضوعان بحثيان 

الفقر،  لقياس  الغائبة  األبعاد  عىل  التعرف  ومها:  باملبادرة،  يتعلقان 

وتطوير وحدات قياس بحثية ىف خمتلف الدول، وبحث القضايا املتعلقة 

خمتلف  ىف  جديدة  منهجيات  وتطبيق  األبعاد،  متعدد  الفقر  مبقارنات 

البرشية  والتنمية  للفقر  أوكسفورد  مبادرة  النهاىئ من  الدول. واهلدف 

هو السامح لصانعى القرارات، ودعاة السياسات بتحقيق تقدم فعال ىف 

جمال التنمية البرشية.

البحث  يعترب أحد جماالت  الفقر  لبيانات  الغائبة  والرتكيز عىل األبعاد 

وقد  البرشية.  والتنمية  للفقر  أوكسفورد  مبادرة  ىف  كبريًا  تأثريًا  املؤثرة 

وجد الباحثون أنه عىل الرغم من وجود قدر كبري من البيانات لقياس 

التنمية البرشية، فإنه مازال هنالك ثغرات تتعلق مبؤرشات قابلة للمقارنة 

دولًيا، وذات أبعاد عىل درجة من األمهية. والغرض من املبادرة ىف هذا 

اخلصوص هو الدعوة إىل مجع البيانات عن املؤرشات اخلاصة باألبعاد 

الغائبة للتنمية التى هتم معظم الفقراء ىف الواقع، وقد تم التعرف حتى 

اآلن عىل مخسة أبعاد، منها التشغيل )سواء التشغيل الرسمى أو غري 

السالمة  والتمكني،  التشغيل(،  إهتامم خاص جلودة  إيالء  مع  الرسمى، 

من  التحرر  أمهية  )التأكيد عىل  مهانة  دون  العيش  وإمكانية  البدنية، 

اإلذالل أو املهانة(، والرفاهة النفسية والذاتية.

املؤرش العام لرفاهة الطفل ىف أيرلندا: مصدٌر قيّم وشامل

عام  أيرلندا  ىف  لألطفال  الوطنية  لالسرتاتيجية  األساىس  اهلدف  كان 

تشكل  التى  األطفال  رفاهة  مؤرشات  من  جمموعة  حتديد  هو   ،2000

من  رصيد  جتميع  ساعد  وقد  البالد.  ىف  األطفال  حالة  تقرير  أساس 

الوطنية  املجموعة  أولويات  حتديد  عىل  القامئة،  واملؤرشات  املجاالت 

ملؤرشات رفاهة األطفال، ثم جرى نرش النتائج الحقًا ىف تقرير 2005، 

بعد  أعقبها  األطفال،  رفاهة  ملؤرشات  الوطنية  املجموعة  وضع  بشأن 

ذلك، صدور معلومات حمدثة ىف التقارير الرسمية عن األطفال ىف البالد 

عامى 2006، 2008.

 

التعرف، مبدئًيا، عىل مقاييس كثرية عن رفاهة األطفال جيرى  تم  وقد 

استخدامها عىل نطاق واسع، ومنها معدالت وفيات الرضع واألطفال، 

ومشكالت الصحة العقلية، وخصوبة الشباب ىف سن املراهقة، والسلوك 

جدول 15-3: املتوسط املقدر لنصيب الفرد من الغذاء، وخط الفقر 

الكيل)باجلنيه املرصي سنويا( حسب اإلقليم2009/2008

خط الفقر الكىلخط الفقر الغذاىئاألقاليم

1,7152,284املحافظات احلرضية

1,6132,177املناطق احلرضية بالوجه البحري

1,6872,278املناطق الريفية بالوجه البحري

1,5812,158املناطق احلرضية بالوجه القبيل

1,6022,170املناطق الريفية بالوجه القبيل

1,6482,223مرص
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إطار 15-1: الشباب واألمم املتحدة

هبدف برنامج األمم املتحدة للشباب )UNPY( إىل تنمية الوعى بخصوص الوضع العاملى للشباب )الشباب ىف تعريف األمم املتحدة هم الذين ترتاوح 
أيًضا إىل قيام الشباب مبشاركة أكرب ىف عملية صنع  للشباب هيدف  أعامرهم ما بني 15و24 سنة(، وتعزيز حقوقهم، وتطلعاهتم. وبرنامج األمم املتحدة 

القرارات، من أجل حتقيق السالم والتنمية ىف املقام األول.
 

ىف عام 1985، أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة السنة الدولية للشباب، حيث لفتت اإلنتباه إىل أمهية االعرتاف بإمكانية مسامهة الشباب ىف حتقيق 
أهداف ميثاق األمم املتحدة. وبعد ذلك بعرش سنوات، أى ىف عام 1995 عززت األمم املتحدة التزامها عن طريق اعتامد اسرتاتيجية دولية ُيْطَلق عليها: 
"الربنامج العاملى للعمل من أجل الشباب حتى عام 2000 وما بعده" )WPAY(. بل إنه بعد عرش سنوات أخرى، أى ىف عام 2005، نّظم الربنامج 
العاملى للعمل من أجل الشباب، اجتامًعا للخرباء بغرض وضع جمموعة من مؤرشات تنمية الشباب، وقدم الفريق إسهاماته من أجل صياغة جمموعة 
من املؤرشات التى تستهدف قياس تنمية الشباب مع مرور الزمن. )وكان الفريق يتكون من ممثىل منظامت الشباب، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظامت 

احلكومية الدولية، وممثىل املجتمع األكادميى، واستشاريى السياسات(.
 

حدد الفريق جمموعة من املؤرشات بالنسبة خلمسة عرش جمااًل وردت ىف الربنامج العاملى للعمل من أجل الشباب، وهذه املؤرشات تقيس تنمية الشباب، 
وتقارن التقدم ىف داخل الدول، وفيام بينها، وحتدد املجاالت التى حتتاج إىل اهتامم أكرب، وتشجع مجع البيانات املتعلقة بالشباب، وتعزز جهود الدعوة 
الرامية إىل زيادة االستثامر ىف جمال الشباب، والنهوض بإمكانية وضع "مؤرش شامل لتنمية الشباب" )YDI(. وعىل هذا النحو، قدم فريق اخلرباء جمموعة 
من املؤرشات املرجعية املقرتحة، التى ناقشناها هنا. وقد تّم تقسيم اخلمسة عرش جمااًل من جماالت األولوية إىل ثالث جمموعات هى: الشباب ىف االقتصاد 

العاملى، والشباب ىف املجتمع املدىن، والشباب املعرض للمخاطر. ونعرض "مؤرش تنمية الشباب" )YDI( عىل النحو التاىل:

أعدت هذا اإلطار ِدفين عباس لتقرير التنمية البرشية ملرص، 2010.

 www.un.org/youth:املصدر

املعلومات الدميوجرافية العامة
إمجاىل السكان من سن 15-24سنة

الشباب كنسبة مئوية من السكان
النسبة املئوية للشباب الذى سبق هلم الزواج

التعليم
معدالت معرفة القراءة والكتابة 

صاىف نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوى
النسبة اإلمجالية لاللتحاق بالتعليم الثانوى

النسبة اإلمجالية لاللتحاق بالتعليم العايل
معدل االنتقال إىل التعليم الثانوى العام

التشغيل
معدالت البطالة بني الشباب

نسبة الشباب: كمعدالت البطالة بني البالغني
معدالت تشغيل الشباب بالنسبة للسكان

مشاركة الشباب يف قوة العمل

اجلوع والفقر
% الشباب الذين يعانون بشدة من انخفاض الوزن

% الشباب منخفضو الوزن
% الشباب الذين يعانون من الفقر املطلق

% الشباب الذين يعانون من الفقر.

فيها  تعاطي  التي  املرات  عدد  املخدرات:  تعاطي 
الشباب املخدرات يف حياهتم

وقت الفراغ

الصحة
خصوبة املراهقني كنسبة مئوية من اخلصوبة اإلمجالية
املئوية للشابات املتزوجات الالىت يستخدمن  النسبة 

موانع احلمل
معدل وفيات األمهات.

أكرث ثالثة أسباب لوفيات الشباب، مبلغ عنها
سن  وقبل  عرشة  اخلامسة  سن  بني  الوفاة  احتامالت 

25 سنة

البيئة
من  حرماًنا شديًدا  املحرومني  للشباب  املئوية  النسبة 

املياه
من  حرماًنا شديًدا  املحرومني  للشباب  املئوية  النسبة 

املرافق الصحية
من  حرماًنا شديًدا  املحرومني  للشباب  املئوية  النسبة 

املأوى

جنوح احلدث
نسبة األطفال الذين دخلوا مؤسسات مغلقة

انتهاك  مسؤولية  عليهم  وقعت  الذين  البالغني  عمر 
القانون، كأشخاص كبار

املشاركة
سن االنتخاب

للزواج بدون موافقة وىل  القانوىن  احلد األدىن للسن 
األمر

وجود جملس قومى للشباب

الفتيات والنساء الشابات
النسبة املئوية للنساء الالىت تعرضن لعملية اخلتان

العوملة
نسبة الشباب املهاجر إىل املهاجرين البالغني

نسبة الطالب بالتعليم العايل يف اخلارج

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
خالل  الكمبيوتر  استخدموا  الذين  الشباب  نسبة 

الـ12 شهرا األخرية
نسبة الشباب الذين استخدموا االنرتنت خالل اإلثىن 

عرش شهًرا األخرية

فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز
البرشية/االيدز  املناعة  نقص  فريوس  انتشار  معدل 

بني الشباب
النسبة املئوية للشباب الذين لدهيم املعلومات الكاملة 
والصحيحة عن فريوس نقص املناعة البرشية/ اإليدز
الواقى  استخدموا  الذين  للشباب  املئوية  النسبة 
الذكرى أثناء العالقات اجلنسية عالية املخاطر األخرية

الرصاعات املسلحة
األعداد املقدرة لالجئني الشباب

العالقات بني األجيال
وسيط عمر السكان
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األطفال،  وفقر  واملخدرات،  والكحوليات،  التبغ،  وتعاطى  اجلنىس، 

تم  وقد  التعليم.  ىف  واملشاركة  أوضحاياها،  اجلرائم  مرتكبي  واألطفال 

الفكرى  التصور  إلقاء الضوء عىل املجاالت األساسية من أجل وضع 

لرفاهة األطفال، وهى: اخلصائص الدميوجرافية، والوضع االقتصادى، 

املجتمعى، والصحة والسالمة،  والتعليم، واألرسة، واملدرسة، واملحيط 

تم  ذلك،  عىل  وعالوة  والسلوكية.  والوجدانية،  االجتامعية،  والتنمية 

املؤرشات  جمموعة  وضع  تعرتض  التى  التحديات  من  عدد  حتديد 

التى  املؤرشات  حتديد  صعوبات  ذلك  ىف  مبا  الطفل،  لرفاهة  الوطنية 

أو  بعينها،  واحدة  لظاهرة  املختلف  والفهم  الدولية،  باملقارنات  تسمح 

الرتكيز عليها، واخللل ىف توفري البيانات بالنسبة جلميع فرتات الطفولة 

من املراحل األويل للطفولة إىل املراهقة.

 

وتسمح جمموعة مؤرشات رفاهة الطفل ىف أيرلندا، بتقييم ووصف حالة 

منو األطفال ىف أيرلندا، وحتديد األطفال املعرضني للمخاطر )وحيتاجون 

لنا  تقدم  هذا  )وعىل  املخاطر  جتنبوا  الذين  أو  وقائية(،  خدمات  إىل 

مع  األطفال  ترصفات  حصيلة  ومتابعة  الناجحة(،  لإلجراءات  مثااًلً 

أو  نجاح  مدى  وتقييم  والربامج،  السياسات  تنفيذ  ومتابعة  الزمن، 

السياسات، فضاًل عن متابعة استثامر املوارد ىف برامج حمددة.  إخفاق 

ومؤرش رفاهة األطفال ىف أيرلندا، ينطلق من منظور أن الطفل يشارك 

مشاركه فعاله ىف تشكيل حياته اجلديدة. وقد تم حتديد تسعة أبعاد عىل 

النحو التاىل: الرفاهة البدنية والذهنية، والرفاهة الوجدانية والسلوكية، 

والقدرات الفكرية، والرفاهة الروحية واألخالقية، والشخصية، الرعاية 

مع  والعالقات  االجتامعية  والعالقات  األرسية،  والعالقات  الذاتية، 

املؤرشات  تغطى  ذلك،  من  واألكرث  االجتامعى.  واحلضور  النظراء، 

الصحية  اخلدمات  إىل  والنفاذ  املعاملة،  إساءة  مثل:  حمددة  جماالت 

األساسية، واملواظبة عىل احلضور ىف املدرسة، وتوفري اإلسكان لألرس 

واألمن  األطفال،  وجرائم  املجتمع،  وخصائص  أطفال،  لدهيا  التى 

والتغذية،  العقلية،  والصحة  الرضع،  وصحة  والبيئة،  االقتصادى، 

واملشاركة ىف صنع القرارات، واحليوانات املنزلية األليفة، واإلنفاق العام 

ومع  األرسة،  ومع  األمور،  أولياء  مع  والعالقة  األطفال،  خدمات  عىل 

األقران، وتقدير الذات، والسعادة الذاتية، والصحة اجلنسية والسلوك 

اجلنىس، وااللتزامات، والقيم، واالحرتام.

املؤرش الكندى للرفاهة

من األمثلة املفيدة األخرى، املؤرش الكندى للرفاهة )CIW(، الذى 

الكندى  واملؤرش  ملرص.  املقرتح  املؤرش  وضع  عند  إليه  الرجوع  تم 

املجاالت  بعض  ليغطي  املعتادة  االقتصادية  املقاييس  كثريًا  يتجاوز 

ومستوى  والتعليم،  البيئة،  وجودة  والصحة،  املعيشة،  مستوى  مثل: 

املجتمعات، واملشاركة ىف عملية  الوقت، وحيوية  املهارات، واستغالل 

الدميوقراطية، وحالة الفنون، والثقافة واألنشطة الرتوحيية. وعالوة عىل 

ذلك، فإن املؤرش يربز الروابط بني املجاالت اهلامة، ويقيم االتصاالت 

بني خمتلف املناطق؛ وىف الوقت احلاىل، يقدم املؤرش الكندى أيًضا ثالثة 

مستويات  وهى:  الرفاهة،  فئات  خمتلف  بشأن  تفصيلية  بحثية  تقارير 

أيًضا تقريًرا أول  املعيشة، السكان األصحاء، وحيوية املجتمع. ويقدم 

النقاط  أبرز  عىل  يشتمل  بحيث  املحددة  الثالثة  التقارير  بني  يربط 

وملخصات لتلك التقارير. وعالوة عىل ذلك، يشتمل املؤرش العام عىل 

واالنخراط ىف  الرتوحيية،  واألنشطة  والثقافة،  بالفنون،  تتعلق  جماالت 

شئون املجتمع، والتعليم، والبيئة، واستغالل الوقت. أما التقارير ذات 

املؤرش  ىف  تستخدم  وسوف  للنرش،  إعدادها  جيرى  يزال  فال  الصلة، 

الكندى املركب للرفاهة.

حالة الربازيل

 ،)GYWI( الشباب  لرفاهة  عام  مؤرش  بوضع  أيضًا  الربازيل  قامت 

يشتمل عىل ثالثة مؤرشات فرعية هى: املؤرش العام للرفاهة، ومؤرش 

رفاهة الطفل- الشاب، ومؤرش رفاهة الشباب. وهيدف مؤرش الرفاهة 

ينتقلون  ىف الربازيل إىل قياس مدى سالمة الشباب ىف الربازيل وهم 

إىل طور البالغني، وهى مهمة تبدو عسرية بسبب تعدد أبعاد سلوكيات 

املهمة  تلك  وكانت  الزمن.  عرب  التقدم  تتّبع  عملية  وتعقد  الشباب، 

ترمى إىل استخدام منهجية لتقدير املؤرشات كل سنة ىف الربازيل، مبا 

ىف  الشباب  رفاهة  بتتبع  ككل،  واملجتمع  السياسات،  لصانعى  يسمح 

البالد. ويشتمل املؤرش العام للرفاهة ىف الربازيل عىل كافة املؤرشات 

التي تعترب مهمة، ويشتمل مؤرش رفاهة الشباب فقط عىل املؤرشات 

الثالثة مجيًعا  واملؤرشات  سنة.  بني 24-15  فيام  بالشباب  تتصل  التى 

هى التحوير الربازيىل للمؤرش األمريىك لرفاهة الطفل - الشاب. وقد 

عريضة  فئات  مخس  لدهيا  الرفاهة  مؤرشات  ىف  الربازيل  استخدمت 

هى: الصحة، والسلوكيات، والسلوكيات املدرسية، والروابط املؤسسية، 

واألحوال االقتصادية- االجتامعية. وقد بلغ عدد املؤرشات 36 مؤرًشا، 

منها 25 مؤرًشا تم استخدامها يف املؤرش العام لرفاهة الشباب، و28 

تم استخدامها ضمن املؤرش العام لرفاهة الطفل - الشاب.

بوتان تقدم برناجًما فريًدا للرفاهة

إن رؤية بوتان للتنمية تشتمل عىل كثري من العنارص، ابتداء من الثقافة، 

الوجدانية، واملجتمع، إىل  البيئية، والرفاهة  الروحى، واحلياة  واجلانب 

املادية،  املعيشة  مستويات  عن  الغربية  واملقاييس  املفاهيم،  جانب 

والصحة، والتعليم، واإلدارة الرشيدة. والشئ املثري عن مفهوم الرفاهة 

والتطبيق العمىل ىف بوتان، هو اعرتافها بأن الغرض من احلياة ليس جمرد 
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كثري من  وتتطلع  بكثري.  ذلك  من  أكرب  ولكنه  املادى،  اإلشباع  حتقيق 

الدول حول العامل اآلن إىل منوذج "بوتان"، واملقاييس التى يستخدمها، 

وميكن ملرص أن تستفيد كثريًا من ذلك، إذا ما قبلت التحدى وأخذت 

من  مادى  هو  ما  وبني  وروحى  ثقاىف  هو  ما  بني  ومزجت  مماثل،  مبنهج 

جوانب الرفاهة.

ويرجع مصطلح "السعادة القومية الشاملة" )GNH( إىل عام 1972، 

هو املصطلح الذى صاغه ملك "بوتان"، وكان من الواضح متابعة هذا 

الشعار بكل دأب، حتى إن البالد حققت حتسنًا كبريًا ىف حمصلة التنمية 

البرشية من مجيع جوانبها، بحيث أصبحت بوتان تقف اآلن ىف مصاف 

الدول متوسطة الدخل. إن هدف بوتان األسمى من "السعادة القومية 

الوحيده  "الفكرة  باعتباره  اخلمس،  للسنوات  برز ىف خطتها  الشاملة" 

التى جتمعها عىل صعيد واحد، وتوجه تنمية األمة يف األجل الطويل". 

بوتان  دستور  ىف  بوضوح  الشاملة"  القومية  "السعادة  هدف  برز  ولقد 

حدة  ختفيف  يعترب  السعادة،  جانب  فإىل  األساسية،  املبادئ  كأحد 

الفقر هدًفا أساسًيا ىف خطة السنوات اخلمس العارشة للبالد )2008-

2013(، وقد اقتىض األمر عدة سنوات لتحديد املقاييس املستخدمة 

املتغريات  وقياس  الشاملة،  القومية  للسعادة  العام  املؤرش  حساب  ىف 

كميًا، ويتطلب كثري من تلك املتغريات قيام املواطنني بعملية استبطان 

عىل  واحلكم  ـ  نفسه  داخل  جيري  ملا  التأمل  أو  ـ   introspection

القيم الشخصية. وبالتوازى مع ذلك، قامت بوتان بتصميم إطار شامل 

كدليل  كذلك  يفيد  أن  ميكن  األولويات  لتحديد  نظام  ووضع  للتنمية، 

إرشادى لتخصيص املوارد طبًقا لألدوات، واألهداف الكاشفة للمؤرش 

العام للسعادة القومية الشاملة )إطار 2-15(.

وإذا كانت بعض أبعاد املؤرش العام املتعلق بالسعادة القومية الشاملة 

مستوى  مثل:  العامل  حول  الرفاهة  مقاييس  لدى  معروفة  "بوتان"  ىف 

املعيشة، والصحة، والتعليم، واإلدارة الرشيدة، فإن ما هو جديد ومثري، 

هو األبعاد املتعلقة بالرفاهة الوجدانية التى تشتمل عىل مؤرشات مثل 

التوازن الوجداىن، والقلق، فضاًل عن احلياة الروحية )التى تعترب جانًبا 

هاًما لسعادة الفرد(. والبعد اهلام الثاىن هو حيوية املجتمع التى تشتمل 

عىل مؤرشات عن األرسة فضاًل عن اجلريان. وتتعلق مؤرشات األرسة 

بنفاذ الفرد إىل نظام الدعم املبارش، وربط القيمة، مثال، بقرب 

إطار 15-2: املؤرش العام "للسعادة القومية الشاملة" ىف بوتان

مثة أربعة جماالت اسرتاتيجية تم حتديدها ىف البداية عند تصميم املؤرش العام متعدد األبعاد" للسعادة القومية الشاملة"، وهذه املجاالت األربعة هى: التنمية 
االقتصادية - االجتامعية املستدامة والقامئة عىل اإلنصاف، واحلفاظ عىل البيئة، واحلفاظ عىل الثقافة والنهوض هبا، واإلدارة الرشيدة. وقد تم ترمجة تلك 

األهداف األساسية إىل تسعة أبعاد متساوية يف أوزاهنا حتى إن كل ُبْعٍد منها يعترب متساويا نسبًيا من حيث أمهيته اجلوهرية.

الرفاهة النفسيه
القلق النفيس العام

التوازن الوجداىن
احلياة الروحية

استغالل الوقت
حيوية املجتمع
حيوية األرسة 

السالمة
املعاملة باملثل

الثقة
املساندة االجتامعية
املشاركة االجتامعية
كثافة وشائج القرىب

التنوع الثقايف
استخدام اللهجات املحلية

الرياضة التقليدية
احتفاالت املجتمع وأعياده

املهارات احلرفية
توارث القيم

القواعد السلوكية األساسية

الصحة
احلالة الصحية

املعرفة الصحية
العوائق التى تعرتض الصحة

التعليم
املستوى التعليمي

Dzongkha “لغة بوتان ”اجلونكا
معرفة الفولكلور واملعرفة التارخيية

مستوى املعيشة
   

التنوع اإليكولوجى
التدهور اإليكولوجى

املعرفة اإليكولوجية
التشجري

اإلدارة الرشيدة
األداء احلكومي

احلرية
الثقة املؤسسية

أعدت هذا اإلطار ِدفين عباس لتقرير التنمية البرشية ملرص، 2010.
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املصدر*املجاالت واملؤرشاتاملصدر*املجاالت واملؤرشات

5. البيئة1. التعليم

جـ،ء 1. نسبة الشباب الذين يعانون من احلرمان الشديد من املياهجـ،ء،ط 1. املعدل اإلمجاىل لاللتحاق بالتعليم الثانوى

جـ،ء 2. نسبة الشباب الذين يعانون من احلرمان الشديد من الرصف الصحيجـ،ء،ط 2. صاىف معدل االلتحاق بالتعليم الثانوى

ى 3. جودة اهلواءجـ،ء،ط 3. املعدل االمجاىل لاللتحاق بالتعليم العايل

6. األمنء، ط 4. ترسب الشباب من املدارس

ك 1. نسبة الشباب املدانني والذين دخلوا مؤسسات مغلقةجـ 5. معرفة القراءة والكتابة بني الشباب

م 2. النسبة املئوية للشباب ىف السجون إىل إمجاىل املسجوننيجـ،ط 6. معدل االنتقال إىل التعليم الثانوى العام

7. أنشطة أوقات الفراغء،و 7. متوسط سنوات التعليم ملن هم ىف سن 24 سنة

ء 1. نسبة الشباب الذين ال يتمتعون بأوقات الفراغ2. التشغيل

ء 2. إمجاىل الوقت املخصص لألنشطة البدنيةأ،ل  1. معدالت مشاركة الشباب يف قوة عمل

ء 3. وقت الفراغ السلبىأ،ء  2. نسبة العاملني يف سن 16-24 سنة ىف وظائف القطاع الرسمى

8. وضع الفتيات والشاباتأ،ء  3. البطالة بني الشباب )15-24، 25-29، 30-35 سنة(

ء،هـ 1. نسبة النساء الالىت تعرضن لعملية اخلتانأ،ء  4. نسبة البطالة بني الشباب إىل إمجاىل البطالة

ء 2. نسبة النساء الالىت تزوجن قبل سّن الثامنة عرشةأ  5. الدخل األسبوعى

ء،م 3. حاالت التحرش اجلنىس التى تم اإلبالغ عنهاأ،ء  6. عدد ساعات العمل األسبوعية

9. املشاركة ىف صنع القرارات3. اجلوع والفقر

جـ،ء 1. نسبة الشباب الذين يشعرون أن التسامح واالحرتام موجود ىف املجتمعب  1. النسبة املئوية للشباب الذين يعيشون ىف الفقر املطلق

ز 2. الثقة ىف اآلخرينب  2. النسبة املئوية للشباب الذين يعيشون ىف فقر

ء 3. نسبة الشباب املشاركني ىف األنشطة التطوعيةء  3. نسبة الشباب ناقىص الوزن

ء 4. نسبة الشباب الذين لدهيم بطاقة انتخابيةب  4. النسبة املئوية للشباب الذين يعانون من فقر الدخل

ء 5. نسبة الشباب املشاركني ىف االنتخاباتب  5. توزيع الدخل

ء 6. نسبة الشباب املشاركني ىف النشاط السياىسب،جـ،هـ  6. مؤرش الرثوة للشباب

10. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتجـ  7. نسبة الشباب ىف مساكن يعيش فيها كل 5أفراد فأكرث ىف غرفة واحدة

حـ 1. نسبة الشباب الذين استخدموا الكومبيوتر خالل اإلثىن عرش شهًرا املاضية4. الصحة

حـ 2. نسبة الشباب الذين استخدموا االنرتنت خالل اإلثىن عرش شهرًا املاضيةجـ،ء  1. نسبة الشابات املتزوجات ويستعملن الوسائل احلديثة ملنع احلمل

ء 3. النفاذ إىل الكمبيوتر ىف املدارس واجلامعاتجـ،ء  2. نسبة الشباب ذوى االحتياجات اخلاصة )حسب إبالغ أولياء األمور(

حـ 4. النفاذ إىل نوادى تكنولوجيا املعلوماتء  3. التدخني

جـ،ء 5. النسبة املئوية للشباب الذين لدهيم أجهزة تليفون حممولهـ  4. خصوبة املراهقني كنسبة مئوية من اخلصوبة اإلمجالية

جـ،ء 6. النسبة املئوية للشباب الذين لدهيم إمكانية استخدام التليفون األرىضك  5. أعىل ثالثة أسباب حلاالت الوفاة

ك  6. احتامالت وفاة شاب يف سن 15 سنة قبل سن 25 

ء،و  7. نسبة الشباب واملراهقني ذوى الوزن الزائد )من سن 19-6(

جـ،ء  8. الصحة العقلية للشباب

ء،م  9. معدل تعاطي املخدرات أثناء العمر

ء،هـ 10. نسبة الشباب الذين عىل دراية بفريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز

* مصادر البيانات

أ.    اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء )مبا ىف ذلك بحث القوى العاملة بالعينة(.

ب.   اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث دخل وإنفاق واستهالك األرسة

جـ.  مرصد أحوال األرسة املرصية التابع ملركز املعلومات ودعم اختاذ القرار.

.)SYPE( ،ء.    مسح النشء والشباب ىف مرص

هـ.  املسح السكاين و الصحى.

و.    مسح املراهقني.

ز.    مسح القيم العاملي – مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار.

حـ. وزارة االتصاالت تكنولوجيا املعلومات.

ط.      وزارة الرتبية والتعليم. 

ى.   وزارة البيئة.

ك.   وزارة الداخلية

ل.   وزارة القوى العاملة.

م.   املركز القومى للبحوث االجتامعية واجلنائية.

جدول 15-4: املؤرش العام املقرتح لرفاهة الشباب ىف مرص
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قيمة املجالاملصدرالسنة الوحدةالبياناتاحلسابات املؤرشات املجاالت

1. معدل االلتحاق اإلمجاىل بالتعليم الثانوى 1. التعليم 

متوسط سنوات التعليم بني 

الشباب من18 - 24سنة

42.2%2009*HICS51.1

2009HICS%239.7. معدل االلتحاق الصاىف بالتعليم الثانوى.
2009HICS%310.2. نسبة االلتحاق االمجايل  بالتعليم اجلامعي.

SYPE*2009%429.8. ترسب الشباب من املدارس.
2009HICS%584.0. معدالت معرفة القراءة والكتابة بني الشباب.

6. معدل االنتقال إىل التعليم الثانوى العام.

DHS*2008سنوات79.6. متوسط سنوات التعليم ملن هم ىف سن 24 من السكان.
1. معدالت مشاركة الشباب ىف قوة العمل ،ما بني18 - 29سنة2. التشغيل 

متوسط الدخل السنوى 

للشباب ،الفقراء وغري الفقراء، 

باجلنية املرصى   

54.9%2009HICS78.1

2009HICS%242.8. نصيب العاملني يف سن16 - 24سنة من وظائف القطاع الرسمى.
2009HICS%315.1. أ .معدالت البطالة بني الشباب)15 -24سنة(.

2009HICS%35.8. ب .معدالت البطالة بني الشباب)25 - 29سنة(.
2009HICS%311.4. جـ .معدالت البطالة بني الشباب)18 -29سنة(

2009HICS%488.9. نسبة البطالة بني الشباب إىل إمجاىل البطالة.
2009HICSمعدل5147.6. حصيلة دخل الشباب األسبوعى.

2009ساعات648.2. عدد ساعات عمل الشباب خالل االسبوع.

الفقر املطلق  حسب معيار 1. النسبة املئوية للشباب الذين يعيشون ىف فقر مطلق.3. اجلوع والفقر

احلرمان

معامل جيىن

نسبة الـ20 % األكرث ثراء/ 

نسبة الـ20 % األكرث فقرا= 

9.5%2008SYPE81.7

2008DHS%233.1. النسبة املئوية للشباب الذين يعيشون ىف فقر.
2008DHS%32.0 . نسبة الشباب ناقىص الوزن.

2009DHS%423.2. النسبة املئوية للشباب الذين يعيشون ىف فقر الدخل.
2009HICS%529.5 . توزيع الدخل.

2008HICSحتى1 62.4. مؤرش الرثوة للشباب.
7. نسبة الشباب الذين يعيشون ىف مساكن كل 5 أفراد فأكرث ىف غرفة واحدة" ،اكتظاظ 

شديد"
1.2%2008DHS

1. نسبة الشابات املتزوجات الاليت وتستعملن الوسائل احلديثة ملنع احلمل.4. الصحة 

نسبة الشباب ذوى الوزن 

الزائد)من سن18 -19(

47.8%2008DHS82.0

2009DHS%21.5. معدل الشباب ذوى االحتياجات اخلاصة)حسب إبالغ أولياء األمور(
2008SYPE%316.8. التدخني.

4DHS. خصوبة املراهقني كنسبة مئوية من اخلصوبة اإلمجالية.
5. أعىل ثالث أسباب للوفاة.

6. أحتامالت وفاة شاب ىف سن 15 عاما ًقبل سن25 سنة

2008DHS%720.4. نسبة الشباب واملراهقني ذوى الوزن الزائد)من سن6 -19(
Index2009SYPE-%818.3. الصحة العقلية للشباب.

2009SYPE%91.7. معدل تعاطى املخدرات أثناء العمر.
2008DHS%1085.2. نسبة الشباب الذين عىل دراية بفريوس نقص املناعة البرشية/ اإليدز.

11. معدل انتشار مرض نقص املناعة البرشية بني الشباب.

2008DHS96.9%12.6. نسبة الشباب الذين يعانون من احلرمان الشديد من املياه.5. البيئة 

2008DHS%23.7. نسبة الشباب الذين يعانون من احلرمان الشديد من الرصف الصحي.
3 . جودة اهلواء.

1. معدل الشباب املدانني والذين دخلوا مؤسسات مغلقة)تبعا للنوع(.6. األمن 

2. النسبة املئوية للشباب ىف السجون إىل إمجاىل املسجونني.

2009SYPE63.7%10.4. نسبة الشباب الذين ال يتمتعون بأوقات الفراغ.7. أنشطة التمتع 

2009SYPE%20.2. إمجاىل الوقت املخصص لألنشطة البدنية)الرياضة(.بأوقات الفراغ
2009SYPE%38.8 . وقت الفراغ السلبى.

2008DHS43.4%189.6. نسبة النساء الالىت تعرضن لعملية اخلتان.8. وضع الفتيات 

2008DHS%229.9. نسبة النساء الالىت تزوجن قبل سن ّالثامنة عرشة.والشابات
2009SYPE%350.3. حاالت التحرش اجلنىس التى تم اإلبالغ عنها.

جدول 15-5: حساب املؤرش العام لرفاهة الشباب ىف مرص
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األقارب الذين يعيشون ىف جوار الشخص. وتقيس املؤرشات املتعلقة 

باملجتمع، مدى متتع الفرد بقيم املجتمع مثل: الثقة، والدعم االجتامعى، 

أمهية  فيمثل  الثقاىف،  بالتنوع  املتعلق  البعد  وأما  املجتمعية.  واملشاركة 

اللهجات  استخدام  مثل  اإلثىن،  بالتعدد  تتمتع  التى  للبلدان  خاصة 

املختلفة ىف بوتان، فضاًل عن أمهية املهارات احلرفية التقليدية، واملظاهر 

الثقافية التى متثل أمهية جلميع الدول، ومنها مرص. وأخريًا، ُبعد التنوع 

الطبيعية  املقاييس  جانب  إىل  البيئى  الوعى  ويشمل  اإليكولوجى، 

للتدهور اإليكولوجى.

التعرف على المجاالت والمؤشرات
المتعلقة بالمؤشر العام لرفاهة

 الشباب في مصر
عىل  مرص  يف  الشباب  لرفاهة  املقرتح  العام  املؤرش  اختيار  يرتكز 

العامل،  املامثلة اجلارية اآلن ىف  التجارب  العدد املحدود من  استعراض 

التى  النامذج  تلك  وتشتمل  حاليًا.  هبا  املعمول  أو  استكملت،  التى  أو 

األمم  لربنامج  الناشئة  التجربة  عىل  دقيقة،  دراسة  دراستها  متت 

املتحدة اإلمناىئ، فضاًل عن النامذج التى استخدمت ىف أيرلندا، وكندا، 

والربازيل. ومن حيث عدد املجاالت، ينطوى اإلطار عىل رضورة متثيل 

كل جمال ملجموعة من املؤرشات أو العنارص املتجانسة، بحيث تقدم 

مجيع املجموعات صورة صادقة للشباب قدر املستطاع ىف ذلك املجال. 

أما عن املؤرشات ذاهتا، فإنه يتم اختيارها طبًقا ألمهيتها مع ضامن عدم 

التداخل فيام بينها إىل حد كبري.

وعىل الرغم من إمكانية أخذ عرشات العنارص واملؤرشات واملجاالت 

ىف احلسبان، إال أن اخلربة تدل عىل أنه من األسلم عدم التوسع ىف العدد 

اإلمجاىل للمؤرشات بشكل مبالغ فيه، حتى ال خترج العملية من أيدينا، 

أى حتى ميكن السيطرة عليها. ومن الناحية األخرى، فإنه يوىص أيًضا، 

أن يكون هناك عدد كاف من املجاالت واملؤرشات ذات الصلة، حتى 

يتسىن التعامل مع االحتياجات املختلفة لألطراف املعنية ىف جمال صنع 

السياسات، وىف جمال املجتمع املدىن. وعىل سبيل املثال، سوف تستشعر 

املشكالت  حتديد  عىل  وقادرة  مسئولة  بأهنا  والتعليم  الرتبية  وزارة 

حتى  مؤرشاهتا،  عنارصها/  وكافة  التعليم،  جمال  ىف  تبدو  كام  والقضايا 

تنقل إىل عامة الناس كيفية تناول تلك القضايا وأسباب التقدم اجلارى 

فيها. ومن ناحية أخرى، هنالك منظامت حقوق اإلنسان التى تستشعر 

مسئوليتها إزاء املجتمع املدىن، لىك تراقب عن كثب املؤرشات املتعلقة 

مبجاالت املشاركة السياسية واألمن.

ىف  الشباب  لرفاهة  املقرتح  العام  املؤرش   )4 ـ   15 )اجلدول  ويعرض 

منها  كل  يغطى  جماالت،   10 ومثة  النرش.  تاريخ  من  اعتبارًا  مرص، 

اإلمجاىل  العدد  ويبلغ  املجال،  ذلك  ختص  املؤرشات  من  جمموعة 

أن  نجد  املجاالت،  من  جمال  لكل  وبالنسبة  مؤرًشا،   54 للمؤرشات 

املعلومات والبيانات الالزمة إما أهنا متاحة عىل الفور )مثل االلتحاق 

بالتعليم( وإما أهنا تعتمد عىل األبحاث الدورية املنتظمة عن الشباب 

))SYPE( ىف مرص )مثل مسح النشء والشباب يف مرص

الشباب  لرفاهة  العام  المؤشر  حساب 
فى مصر

يتألف املؤرش العام لرفاهة الشباب ىف مرص من عرشة أبعاد متساوية 

التعديالت  وإجراء  ناحية،  من  التبسيط  لسببني:  وزهنا  حيث  من 

متساويا  يعترب  األبعاد  من  ُبعد  كل  وألن  الزمن،  مع  عليها  الرضورية 

وهو مؤرش  الشباب،  لرفاهة  العام  املؤرش  األمهية ىف  من حيث  نسبًيا 

2009SYPE23.2%3.1 9. املشاركة ىف صنع 

2009SYPE%12.2القرارات
2009WVS%328.4. نسبة الشباب املشاركني ىف االنتخابات.

2009WVS%49.1.نسبة الشباب املشاركني ىف النشاط السياىس ما بني)سن18 - 29سنة(.
2009WVS%570.5. نسبة الشباب الذين يشعرون أن قيمة التسامح واالحرتام موجود ىف املجتمع.

2009WVS%615.8. الثقة ىف اآلخرين.

1. نسبة الشباب الذين استخدموا الكومبيوتر خالل االثىن عرش شهرا ًاملاضية.10. تكنولوجيا 

 7أيام 

30.8

2009SYPE%29.7. نسبة الشباب الذين استخدموا االنرتنت خالل االثىن عرش شهرا ًاملاضية.املعلومات واالتصاالت
2009SYPE%317.2. النفاذ إىل الكمبيوتر ىف املدارس واجلامعات.

4. النفاذ إىل نوادى تكنولوجيا املعلومات.

2009SYPE%545.2. النسبة املئوية للشباب الذين لدهيم أجهزة تليفون حممول.
2009SYPE%651.0. النسبة املئوية للشباب الذين لدهيم إمكانية استخدام التليفون األرىض.

61.2مؤرش رفاهة الشباب11.

  HICS  مسح دخل واستهالك األرسة

SYPE مسح النشء والشباب ىف مرص  

WVS املسح العاملى للقيم  

DHS  املسح السكاىن والصحى

1. نسبة الشباب املشاركني ىف األنشطة التطوعية.

2. نسبة الشباب الذين لدهيم بطاقة انتخابية)تبعا للنوع(.
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لدورة  املختلفة  اجلوانب  تدعم  فيه  العرشة  املجاالت  أن  نجد  مركب، 

)التعليم، والتشغيل، واجلوع والفقر، والصحة، والبيئة،  الشباب  حياة 

واألمن، وأنشطة أوقات الفراغ، ووضع الفتيات والشابات، واملشاركة 

ىف صنع القرارات، وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات(.

 ،)YWBI( ويرتكز كل ُبعد من األبعاد ىف املؤرش العام لرفاهة الشباب

ذلك  والتغريات ىف  الوضع  تبني  التى  املختارة  املتغريات  من  قامئة  عىل 

من   54 عىل  املتغريات  من  اإلمجالية  املجموعة  وتشتمل  بعينه.  البعد 

عىل  ممثلة  مسوح  أربعة  من  حساهبا  تم  التى  اإلحصائية  التقديرات 

العاملي  القومى، وهى مسح دخل واستهالك األرسة، واملسح  الصعيد 

مرص.  يف  والشباب  النشء  ومسح  والصحي،  السكاين  واملسح  للقيم، 

البالد.  متثيل  لضامن  املسوح  مجيع  ىف  العينة  أسلوب  استخدام  تم  وقد 

ان  املعتقد  ومن  مؤرًشا،   54 عىل  االختيار  وقع  دقيق  متحيص  وبعد 

بني  ومن  الزمن،  امتداد  عىل  وفائدهتا  قيمتها  هلا  املؤرشات  تلك  تظل 

املؤرشات األربعة واخلمسني، تعذر حساب عرشة مؤرشات فقط منها 

بسبب قصور البيانات )جدول 5-15(.

 

وىف كل جمال من املجاالت، تم حتديد املتغريات املختارة حسب األدبيات 

الدولية وتم تعديلها بحيث تتامىش مع اجتاه أعىل مستوى للرفاهة عند 

ـ 29سنة،  العمرية من 18  الفئة  املتغريات  100%، وتستهدف معظم 

املؤرشات  إىل  التوصل  ىف  تتمثل  احلسابات  ىف  األوىل  اخلطوة  وكانت 

وكانت  مرجحة،  غري  كمتوسطات  إجراؤها  تم  والتى  العرشة،  الفرعية 

النهاىئ املركب كمتوسط  العام  التوصل إىل املؤرش  الثانية هى  اخلطوة 

غري مرجح للمؤرشات الفرعية العرشة.

بلغت قيمة املؤرش املركب لرفاهة الشباب 61.2%، وميكن أن يعد هذا 

املؤرش األسايس الذي بناًء عليه يتم متابعة مدى التقدم يف املستقبل. 

النوع  يف  التفاوت  يوضح  ال   5-15 جدول  يف  املوضح  املؤرش  وهذا 

األرسة،  واستهالك  ودخل  إنفاق  مسح  من  كل  ولكن  االجتامعي. 

واملسح السكاين والصحي يشريا إىل تفاوت كبري بني بعض املؤرشات 

املؤرشات  عىل  خاصة  بصفة  هذا  ويصدق  والنساء.  للرجال  بالنسبة 

كل  يف  يتضح  كام  البطالة  ومعدالت  العمل،  قوة  يف  باملشاركة  اخلاصة 

إىل  السنوي  الدخل  ومتوسط  املطلق  الفقر  أرقام  تشري  ملا  التقرير. 

الوضع الضعيف للنساء، حيث يكون معدل الفقر لدي الشابات ضعف 

املعدل لدى الشبان ورمبا يعد هذا دالة يف األرس التي ترأسها النساء.

 

ونقدم فيام يىل بناء املؤرش العام لرفاهة الشباب:

1. تعديل املتغريات:

حدها  يكون  حتى  املتغريات  كافة  توحيد  التعديل  عملية  تستهدف 

األقىص إما 1 أو 100%. وهلذا، جيب إعادة بناء بعض املتغريات التي 

ل  جيب أن تكون قيمتها يف االجتاه العكىس مثل معدل البطالة الذى ُيَعَدّ

باحلد  التعديالت  هتتم  احلاالت، ال  بعض  التشغيل. وىف  معدل  ليصبح 

األقىص قدر اهتاممها باهلدف املنطقى:
ifi  max (X) means wellbeing ... Xi = Xv

(otherwise Xi  = (max (Xi ) - Xi )     (i = 1,  ..., 54

من  بداًل  للهدف  املحددة  القيمة  تستخدم  األخرى،  املتغريات  وىف 

النحو  عىل  املتغريات  تعامل  هذا،  وعىل  النظرى،  السقف  استخدام 

التاىل: 

2. بناء املؤرشات الفرعية ذات األحد عرش بخُْعدًا:

3. املؤرش العام لرفاهة الشباب:

تفسري الرموز:

Xi  :        is the i-th variable, i=1,…,54.

Dk :        is the k-th dimension k=1,…,10.

YWI:املؤرش العام لرفاهة الشباب

 Xi: هى املتغريات املعدلة الرامية إىل حتقيق أفضل مستوى من الرفاهة
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ملحق 15- 1 : 
رشح املجاالت واملؤرشات املتعلقة هبا

التعليم: املعدل اإلمجاىل لاللتحاق يعىن إمجاىل عدد التالميذ أو الطالب ىف أى مستوى من املستويات التعليمية ـ بغض النظر عن السن ـ معربا عنة كنسبة . 1
الفئة  التعليم، فإن املجتمع املعىن هو  التعليم، وبالنسبة للمستوى اجلامعى من  بالنسبة لنفس املستوى من  الفئة العمرية املفرتضة  مئوية من السكان ىف 
العمرية ىف اخلمس سنوات التالية لسن ترك الدراسة الثانوية، واملعدل الصاىف لاللتحاق هو عدد التالميذ للفئة االفرتاضية ىف سن املدرسة ىف أى مستوى 
من مستويات التعليم ، وهم التالميذ املقيدون ىف تلك الفئة العمرية معربا عنها بالنسبة إىل إمجاىل السكان ىف هذة الفئة العمرية.أما ترسب  الشباب من 
املدرسة فيشري إىل عدد الشباب فيام بني 20 ـ 24 سنة الذين ال يذهبون للمدرسة ومل يتخرجوا من املدرسة الثانوية ويعرب عنهم بنسبة املرصيني ىف الفئة 
العمرية 20 ـ 24 سنة أما معدل معرفة القراءة والكتابة بني الشباب فهى النسبة املئوية للشباب الذين يستطيعون القراءة والكتابة  مع الفهم ويستطيعون 
كتابة مجلة قصرية بسيطة تتعلق بحياهتم اليومية. وأما معدل االنتقال إىل التعليم الثانوى العام، فإنة يقيس درجة النفاذ إىل أى مستوى تعليمى من املستوى 

السابق علية.
 التشغيل: معدل  املشاركة ىف قوة  العمل هو قياس لنسبة السكان ىف سن العمل، ىف بلد من البلدان، الذين ينخرطون بنشاط ىف سوق العمل، إما بالعمل أو . 2

بالبحث جديا عن العمل، ويتم التعبري عنه بحساب عدد األفراد ىف قوة العمل كنسبة مئوية من السكان ىف سن العمل.ويتم حساب معدل البطالة بحساب 
عدد العاطلني كرشحية من قوة العمل، ويشري معدل البطالة بني الشباب إىل أولئك الشباب الذين يتدرجون ضمن الفئة العمرية املحددة للشباب.وتشري 
الدخول األسبوعية إىل متوسط الدخول األسبوعية للشخص العامل)األجور قبل الرضائب واالستقطاعات األخرى( ولقد تم تعديل هذا املؤرش ليصبح 

متوسط الدخل السنوى للشباب وتشري ساعات العمل األسبوعية إىل متوسط عدد الساعات التى يقضيها العامل ىف العمل كل أسبوع.
اجلوع والفقر:تشري النسبة املئوية للشباب الذين يعيشون ىف حالة من الفقر املطلق إىل أولئك الذين يعانون من حالتني ـ عىل األقل ـ من حاالت احلرمان . 3

الشديد من االحتياجات األساسية لإلنسان )الغذاء،ومياة الرشب اآلمنة، مرافق الرصف الصحى، والصحة واملأوى والتعليم، واملعلومات(. وتشري النسبة 
املئوية للشباب الذين يعيشون ىف حالة الفقر إىل نسبة أولئك الذين يعانون من أى نوع من احلرمان من االحتياجات اإلنسانية األساسية . وأما النسبة املئوية 
للشباب الذين يعيشون حالة فقر الدخل ، فإهنا ترتكز عىل خط الفقر عىل املستوى القومى، وأما النسبة املئوية للشباب ناقىص الوزن، فتقيس نسبة الشباب 
 Gini دون الوزن الطبيعى ويقيس مؤرش توزيع الدخل االختالفات ىف الدخول بني العائالت بعد استقطاع الرضائب ويرتكز هذا املؤرش عىل معامل جيىن
coefficient  أما مؤرش الرثوة بني الشباب فيتبع منهجية املسح السكاىن والصحى DHS ىف مرص والنسبة املئوية للشباب الذين يعيشون ىف وحدات 

سكنية يشغل كل حجرة فيها أكرث من 5 أشخاص، وهى احلالة املعروفة بحالة االزدحام الشديد.
الصحة: يقاس مدى انتشار استخدام موانع احلمل بني النساء املتزوجات بالنسبة املئوية للنساء الالىئ يستخدمن تلك املوانع أو التى يستخدمها أزواجهم . 4

من األشكال احلديثة ملنع احلمل. ويشري التدخني إىل النسبة املئوية للرجال والنساء الذين يدخنون السجائر. ويعىن معدل اخلصوبة عدد الألطفال التى 
ميكن لكل امرأة أن تنجبهم، إذا قدر هلا أن تعيش حتى هناية سنوات القدرة عىل احلمل وحتمل األطفال ىف كل مرحلة عمرية وفقا ملعدالت اخلصوبة السائدة 
اخلاصة باملرحلة العمرية ىف فرتة معينة.ومؤرش أعىل ثالثة أسباب معروفة للوفيات بني الشباب يدعو إىل إمعان النظر ىف خماطر صحية معينة بني الشباب 
وحيسب احتامل عدم البقاء عىل قيد احلياة ـ عند امليالد ـ إىل مرحلة عمرية معينة عىل أنة 100 ناقص احتامل )معربا عنة بنسبة مئوية( عدم البقاء إىل سن 
معني بالنسبة لفئة معينة. وتشري نسبة الوزن الزائد بني الشباب إىل البدانة ،وأما الصحة العقلية فتقيس درجة الصحة العقلية بناء عىل منهجية الصحة 
العاملية. ويعترب مدى تفىش تعاطى املخدرات أثناء حياة اإلنسان )التعاطى عىل األقل مرة واحدة ىف العمر( مقياسا مالمئا فيام يتعلق بالشباب بصفة خاصة، 
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حيث إنه يشري إىل احتامالت ظهور أمناط متواترة تنطوى عىل مشاكل تعاطى املخدرات ولقد تعاطت نسبة كبرية من "متعاطى" املخدرات بني جمتمع الشباب 
العقاقري املخدرة غري املرشوعة مرة واحدة أو مرتني ىف حياهتم. وحيسب مدى انتشار فريوس نقص املناعة البرشية بالنسبة املئوية للسكان فيام بني 49-15 

.HIV / عاما الذين أصيبوا بفريوس نقص املناعة البرشية
البيئة: احلرمان من املياة يعىن استخدام الشباب للمياة من مصدر غري أمن، مثل برئ غري حممية أو عني غري حممية أو مياة  سطحية أو من عربة صهريج أو . 5

عربة ذات خزان صغري جترها الدواب أو احلالة التى يستغرق األمر فيها 15 دقيقة للحصول عىل املياة. أما احلرمان من جتهيزات الرصف الصحى فيشري 
إىل سكىن الشباب ىف مساكن ذات مرحاض حفرة أو مرحاض عل شكل برميل أو عدم وجود مراحيض عىل األطالق أو يستخدم النظم احلديثة، ولكن يتم 
الرصف ىف قنوات املياة، أو املياة اجلوفية أو عدم وجود شبكة للرصف الصحى. أما مؤرش جودة اهلواء فيعكس احتامالت تعرض السكان لألزون القريب من 

سطح األرض وكذلك العوالق الدقيقة ىف اجلو، وهذان العنرصان األساسيان اللذان يسببان تلوث اهلواء الضار بصحة اإلنسان. 
األمن: نسبة الشباب املدانني ىف جرائم تقودهم إىل السجون وتقيس رد فعل نظم العدالة اجلنائية جتاة السلوكيات غري القانونية، خالفا عن جنوح األحداث. 6
أنشطة أوقات الفراغ: يشري استغالل الوقت عموما إىل الوقت الذى نقضية ىف بعض األنشطة مثل صيانة املنزل، أو إدارة املنزل والقيام بعملية التسوق . 7

ورعاية األطفال واملرىض والكبار، واخلدمات املجتمعية أما األنشطة البدنية فتشري إىل الرياضة، وأما وقت الفراغ السلبى فاملقصود هو قياس حجم الوقت 
الذى يقضية الشباب كل يوم ىف مشاهدة التليفزيون ، ولعب ألعاب الفيديو والدردشة من خالل التليفون مع األصدقاء

وضع البنات والشابات: وتشتمل املؤرشات عىل نسبة عمليات ختان االناث، وسن الزواج وحاالت التحرش اجلنىس املبلغ عنها.. 8
املشاركة ىف صنع القرارت: تشري عملية التطوع إىل مدى ما يتطوع به الشباب من وقت خيصصونة للمنظامت اخلريية غري اهلادفة إىل الربح. وتشري قيم . 9

التسامح واالحرتام والثقة إىل نسبة الشباب الذين يشعرون أن تلك القيم موجودة ىف املجتمع .
الكمبيوتر  واالنرتنت واستخدامها، . 10 النفاذ ألجهزة  إمكانية  املعلومات واالتصاالت عىل  تكنولوجيا  املعلومات واالتصاالت: تشتمل مؤرشات   تكنولوجيا 

وكذلك نوادى تكنولوجيا املعلومات واهلواتف املحمولة، وخطوط التليفون األرضية.
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لب من جمموعة متثل الشباب  بينام كان جيرى إعداد تقرير التنمية البرشية ملرص، 2010، طخُ

املبادرة بتشكيل جمموعات نقاش متخصصة ىف اجلامعة، أو ىف أماكن عملهم، أو ىف أماكن 

قضاء وقت الفراغ، لىك حيددوا آمال الشباب وتطلعاهتم بحلول عام 2020. وبناًء عىل تلك 

أجراه  الذى   )SYPE( مرص  ىف  والشباب  النشء  ملسح  األولية  النتائج  وعىل  املالحظات، 

ىف  نظرهم  وجهة  املجموعات  قدمت  أيًضا،  خرباهتم  عىل  وبناًء   ،)2009( السكان  جملس 

تقارير خمترصة نسجلها هنا.

الفصل السادس عرش

رؤية الشباب 2020
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سالى: إطاللة شاملة
تقرتب نسبة السكان حتت سن الثالثني من 34% من إمجاىل عدد السكان، 

والسياسية،  الشئون االجتامعية  الشباب ىف  إنخراط  ما حتدثنا عن  فإذا 

للمشاركة وطرق  املمكنة  القنوات  فقط عن  ليس  أسئلة  يثري  ذلك  فإن 

خللق  الالزمة  الداعمة  البيئة  وجود  عن  ولكن  االنخراط،  وأساليب 

وإطالق تلك اآلليات. وىف مرص، كان احلديث يرتكز حول عدم اكرتاث 

الشباب وعدم رغبتهم ىف االنخراط ىف العمل العام واملشاركة السياسية. 

ـ  االجتامعية  بالبيئة  ضئيل  اهتامم  هناك  كان  األخرى،  الناحية  ومن 

من  فعلًيا  الشباب  ن  ميَكّ الوضع  ذلك  كان  إذا  ومبا  الراهنة،  السياسية 

املشاركة، والعمل التطوعى، واالشرتاك ىف العمل العام.

 

املشاركة  بسبب  اللوم،  من  األكرب  القدر  فإن  اخلصوص،  هذا  وىف 

املتواضعة واالنخراط املحدود من جانب الشباب ىف العمل العام، يقع 

عىل عاتق البيئة االجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية ىف مرص، 

وليس عىل عاتق الشباب أنفسهم، بل أن احتامل إجياد بيئة داعمة يبدو 

ا إىل حد كبري بسبب السجل املتواضع للبالد ىف جمال الدميقراطية  متعرَثّ

واحرتام حقوق اإلنسان، فضاًل عن سوء أداء النظام التعليمى، وزيادة 

الفردية  القيم  وترّدى  الفساد،  مستويات  وارتفاع  البطالة،  معدالت 

واالجتامعية، وسيادة التطرف الديىن.

 

واجتهاهتم،  الشباب  آراء  حول  مرص  يف  والشباب  النشء  مسح  وىف 

وكذلك ىف مناقشات جمموعات النقاش املتخصصة، التى أجراها مؤلفو 

هذا الفصل، ظهر جلًيا اهتامم الشباب ـ ىف واقع األمر ـ مبناقشة علل 

وأمراض املجتمع الذى يعيشون فيه، وحلمهم بأحوال معيشية أفضل، 

وكانت تطلعات الشباب تدور حول تعليم أفضل، وفرص عمل مناسبة، 

العام  العمل  ىف  االنخراط  عىل  هلم  األرس  وتشجيع  الئقة،  وأجور 

والسياسة، وكانت تلك اآلراء نتيجة لالعتقاد السائد بني الشباب عن 

عدم جدوى املشاركة حالًيا، واالعتقاد بأن الفرص موزعة توزيًعا غري 

االقتصادية  الصعوبات  من  وكثري  واملحاباة  املحسوبية  ووجود  عادل، 

التى يواجهها الشباب نتيجة للبطالة إىل حد كبري.

وعىل الرغم من نزعة التشاؤم التى تنطوى عليها تلك االنتقادات، إال 

أن الشباب ىف مرص يظل متفائاًل إىل حد ما، ألنه يرى أن سبل التغيري 

أجل  من  "رؤيتهم"  ىف  بحامس  ذلك  عن  أعربوا  وقد  ممكنة،  اإلجياىب 

حيث  السياسية،  ـ  االجتامعية  احلياة  ىف  وإندماجهم  الشباب  إنصاف 

يعتقدون بأن تلك الرؤية واقعية وميكن بلوغها. وقد عملت تلك الرؤية 

ـ املزمع حتقيقها بحلول عام 2020 ـ عىل استكشاف احللول املمكنة، 

فضاًل عن سبل عالج تلك املشكالت الكامنة ىف النظام ذاته، لتمكني 

الشباب من االندماج ىف املجتمع وممارسة دوره املأمول بشكل فعال، 

بالتعبري  بيئة داعمة، والسامح للشباب  ويكمن أساس الرؤية ىف خلق 

عن طموحاهتم وأحالمهم والتعامل معها.

عاجز  الشباب  بأن  السائد  االعتقاد  دحض  من  بد  ال  أوىل،  وكخطوة 

عن اختاذ قراراهتم بأنفسهم. وىف جمتمع أبوى، كاملجتمع املرصى، يسود 

بد أن يرعوا الصغار، ويضعوهم نصب أعينهم  الكبار ال  بأن  االعتقاد 

عن  مسئواًل  املوقف  هذا  ويعد  العمر،  من  نسبًيا  متقدمة  مرحلة  حتى 

طول سنوات اإلعالة واالعتامد عىل األهل، بل ميكن القول بأنه يساهم 

هذا  من  املمكن  واملخرج  الشباب.  لدى  الالمباالة  حالة  ىف  بشدة 

الوضع يتمثل ىف تشجيع الشباب عىل املشاركة عىل كافة األصعدة ىف 

األرسة  نطاق  داخل  سواء  عليهم،  تؤثر  التى  القرارات  صنع  عمليات 

واجلامعات،  املدارس  ىف  مثىل  بصورة  ذلك  تطبيق  وميكن  خارجها،  أو 

وىف مراكز الشباب، حيث ميكن غرس املشاركة املسئولة ىف الصغار ىف 

مراحل مبكرة.

ولقد أسفر الدور الضعيف وغري املثمر للمؤسسات املدنية )املدارس، 

هو  التسلطى  اإلرشاف  يكون  حيث  ـ  الشباب(  ومراكز  واجلامعات، 

القاعدة ـ عن متهيد الطريق لظهور اجلامعات الدينية لىك حترز قصب 

السبق ىف اجتذاب الشباب، وىف تشكيل اجتاهاهتم ومواقفهم. ويرجع 

ا، وتتيح الفرصة أمام  ذلك جزئًيا إىل أن تلك اجلامعات منظمة تنظيًما جيًدَ

الشباب للتعبري عن أنفسهم، ومناقشة القضايا ذات االهتامم املشرتك، 

أن  اإلحصاءات  وتوضح  آخر.  مكان  أى  ىف  متاحة  ليست  فرصة  وهى 

 %2 بـ  تقدر  العام  العمل  ىف  يشاركون  الذين  للشباب  املئوية  النسبة 

ومتثل  الدينية.  القنوات  خالل  من  بذلك  يقومون   %65 منهم  تقريًبا، 

اجلمعيات األهلية اإلسالمية التى يشكلها الشباب، والتى تستهدفهم، 

جزًءا متنامًيا من املجتمع املدىن املرصى، وخالل العقد املاىض، كانت 

مثل  للطلبة،  مبادرات  خالل  من  تشكلت  قد  اجلمعيات  تلك  غالبية 

مجعية الرسالة التى أصبح هلا اليوم أكرث من 25 فرًعا، وتضم أكرث من 

50.000 متطوع1. وباملثل، فإن الشباب املسيحى القبطى أخذ يتجه 

بشكل متزايد نحو الكنائس واملجتمعات التى هتتم باألنشطة التطوعية، 

ومن ثم فقد أصبحوا مستبعدين بدرجة أكرب عن املسار الرئيىس.

ومنظامت  للدولة  الدينية  غري  القنوات  أن  عىل  التطورات  تلك  وتدل 

ـ  االجتامعية  احلياة  ىف  الشباب  إدماج  ىف  تنجح  مل  املدىن  املجتمع 

السياسية، وإمنا أتاحت الفرصة حلركات ومنظامت املجتمع املدىن- التى 

ترتكز عىل الدين ـ إىل القيام بدور قوى ونشيط، وأفسحت هلا املجال 

انخراط  نوسع  أن  ميكن  كيف  السؤال:  يصبح  لذلك،  ونتيجة  لذلك. 
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الشعور  من  يستمد  الذى  الدينية  غري  املدنية  األنشطة  ىف  الشباب 

باإلنتامء واملواطنة، بداًل من االنتامء الديىن.

جمموعات:  ثالث  إىل  تقسيمها  وميكن  متاحة،  بذلك  القيام  آليات  إن 

األوىل، متكني الشباب وتشجيعهم عىل استغالل قدراهتم وإثبات نفعهم 

ملجتمعاهتم، وميكن القيام بذلك عىل أفضل ما يكون، من خالل األرسة، 

ومساندة  متكني  الثانية،  الدينية.  واملؤسسات  التعليمية،  واملؤسسات 

الشباب،  اجتذاب  عىل  احلكومية،  وغري  احلكومية  املدنية  املؤسسات 

بأنشطة  والقيام  للشباب،  مالمئة  منتديات  وتنشيط  إنشاء  طريق  عن 

تيسري  الثالثة،  للتوعية.  وبرامج  االجتامعي،   العمل  جمال  يف  صيفية 

انخراط الشباب ىف العمل العام، والدعوة إىل ذلك، وتنمية نزعة العمل 

الشباب من خالل محالت  املدارس، واجلامعات، ومراكز  التطوعى ىف 

التوعية اجلامهريية.

التغيري،  عىل  حمفز  عامل  مبثابة  أنفسهم  الشباب  اعتبار  وميكن 

"بالنشاط  يعرف  فيام  املتعلم  وتنخرط نسبة كبرية اآلن من شباب مرص 

ومناقشات  املدونات،  ىف  وشاركوا  الشباب  أنشأ  حيث  االفرتاىض"، 

القضايا  بشأن  أرائهم  عن  بحرية  يعربوا  حتى  األلكرتونية،  املنتديات 

اقتصادية.  أو  اجتامعية،  أو  ثقافية،  أو  كانت  سياسية  مرص،  ىف  امللحة 

للتعبئة  املركزي  اجلهاز  مؤخرا  أجراها  لدراسة  وطبًقا  فإنه  ذلك،  ومع 

العامة واإلحصاء اتضح أن نحو 19% فقط من 160.000 مدونة، ذات 

والشباب  النشء  ملسح  طبقا  فإنه  ذلك،  عىل  وعالوة  سياسية2.  طبيعة 

شباب  من  فقط   %23 أن  ُوجد  السكان،  جملس  أجراه  الذى  مرص  يف 

مرص يستخدمون اإلنرتنت، وأن 13% فقط منهم يستخدمون اإلنرتنت 

بقصد  أو  سياسية،  ـ  اجتامعية  قضايا  بشأن  معلومات  عىل  للحصول 

النشاط  أن  األرقام عىل  تلك  وتدل  القضايا،  تلك  مناقشة  يف  االشرتاك 

االفرتاىض ـ عىل الرغم من فاعليته - البد من العمل عىل التوسع فيه. 

املجتمع،  قيم  يف  السلبية  االجتاهات  معاجلة  أمهية،  ذلك  عن  يقل  وال 

وتتمثل أكرث السبل فعالية يف هذا الشأن، يف الرتكيز عىل الشباب- ألن 

الشباب هم األكرث تأثرا بالقيم السلبية. ومن وجهة نظر الشباب- ومع 

مالحظة التنوع بني الشباب أنفسهم- فإن االجتاهات الضارة السائدة يف 

قيم املجتمع تنرصف إىل عدم التسامح إزاء معتقدات اآلخرين وآرائهم، 

والنزعة الفردية واألنانية، والسلبية، والتطرف الديين، وامليل املتزايد إىل 

تبيّن املواقف القامئة عىل سيطرة الذكور، وعدم املساواة بني اجلنسني. 

ولتصحيح تلك االجتاهات السلبية، ال بد من دراسة الدوائر املسئولة 

التعليمية،  واملؤسسات  األرسة،  وهي  االجتاهات،  تلك  تشكيل  عن 

واملؤسسات الدينية، ووسائل اإلعالم، ويتوازى مع ذلك، احلاجة امللحة 

املجاالت،  بارزة يف خمتلف  أدواًرا  تؤدي  التي  النامذج  إنجازات  إلبراز 

تتولد  التي  الثقة  تعزيز  ثم  باالعتزاز واالنتامء، ومن  حتى ختلق شعوًرا 

مع النجاح. 

ومثة اجتاه سائد بني العلامء والدارسني لوصف التحوالت الكربى التي 

مبارك  عهد  بداية  منذ  مرص  يف  السياسية  االجتامعية-  البيئة  شهدهتا 

إضفاء  عملية  منها  أكرث  املجتمع  حترير  عملية  بأهنا   ،1981 عام  يف 

الطابع الدميقراطي عىل الدولة. ومع ذلك، مازال الشباب يستطيع أن 

يستغل الفرصة املتاحة له من خالل عملية حترير املجتمع للضغط من 

أجل تطبيق الدميقراطية، وميكن حلامس الشباب ومثابرته، أن يشحنهم 

بطاقة جديدة للقيام بأدوار نشطة سعًيا اىل تطبيق الدميقراطية، وإنفاذ 

حكم القانون. ومن منظور الشباب، فإن العقبات الرئيسية أمام سيادة 

القانون بصورة فعالة، تتمثل يف الفساد، واملحاباة واحلكم االستبدادي. 

ومع استمرار خطط احلكومة املرصية لتطبيق الالمركزية ـ التي تستلزم 

املدينة،  واملركز/  القرية،  صعيد  عىل  املحلية  الشعبية  املجالس  متكني 

واملحافظة ـ ميكن أن نشهد منربًا جديًدا ملشاركة الشباب خصوًصا وقد 

املحلية-  الشعبية  املجالس  يف  الشباب  لعنارص  املئوية  النسبة  زادت 

التي تبدأ العضوية فيها عند سن اخلامسة والعرشين- يف االنتخابات 

من  الرغم  وعىل   .%4.1 اىل   %0.8 من  أقل  من   ،2008 لعام  املحلية 

أن النسبة ال تزال منخفضة، فإن تنفيذ  الالمركزية سوف يتيح للشباب 

فرصة أكرب للمشاركة يف توجيه خيارات املجتمعات املحلية التي ينتمون 

إليها، إما من خالل املشاركة يف التخطيط من أجل صياغة السياسات 

املحلية، أو من خالل التمثيل يف املجالس الشعبية املحلية. 

شهير: سياسة المشاركة
فإن  مرص،  يف  والسياسية  االجتامعية  احلياة  يف  الشباب  يندمج  ليك 

البدايات األوىل تنطلق من املدرسة، فالشباب ال ميكن أن يشعروا بأهنم 

القيم يف  تلك  ما مل ميارسوا  ـ  ـ هلم حقوق وعليهم مسئوليات  مواطنون 

بيئة تربوية مواتية، ولكن عىل الرغم من أن القرار الوزاري رقم 203 

لسنة 1990 ينص عىل رضورة إقامة احتادات للطالب يف كل مدرسة 

يف مرص، مع مشاركة كافة املستويات، إال أنه يف الواقع العميل ال جترى 

عملية  بأمهية  كاٍف  وعي  يوجد  ال  أنه  ويبدو  املدارس.  يف  انتخابات 

مبادئ  غرس  يف  جادة  نية  توجد  ال  وأنه  العامة،  الشئون  يف  املشاركة 

الدميقراطية بني الطالب. وجيري ختصيص املبالغ املخصصة الحتادات 

ذلك،  يف  رأي  للطالب  يكون  أن  دون  أخرى،  ألنشطة  دامئًا  الطالب، 

كان  وإذا  ذلك.  خالف  عىل  ينص  الوزاري  القرار  أن  من  الرغم  عىل 



230} {

مرص تقرير التنمية البرشية 2010

احلد األدىن من التغيريات بات مطلوًبا يف السياق القانوين، فإن التنفيذ 

من  وهذا  جمراه،  يأخذ  أن  جيب   203 رقم  القرار  تطبيق  يف  والنزاهة 

التطلعات التي يرجى حتقيقها بحلول عام 2020. 

أشكال  من  شكل  هنالك  يكون  أن  ينبغي  كان  إذا  ما  هو  والسؤال 

اإلرشاف اإلداري عىل حماوالت أي مدرسة لرفع مستوى الوعي بشأن 

حقوق الطالب، وأدوار احتادات الطالب، وما إذا كانت اللوائح والنظم 

تعلن عىل الكافة؟، والبد أن تكون اإلجابة باإلجياب احلازم. 

القرارات  يف  صوت  للطالب  يكون  بأن  آخر  حتسن  حيدث  أن  وميكن 

املدرسية حتى عىل مستوى احتاد الطالب القومي أيضا، وكذلك يف أي 

التعليم املدريس يف مرص، ألنه من خالل العمل  تغيري يؤثر عىل نظام 

اجلامعي، واملشاركة يف عملية صنع القرارات، يتم وضع أسس املواطنة. 

قد  احلقيقية  الطالب  احتادات  تكون  أن  يرجى   ،2020 عام  وبحلول 

والدفاع  آرائهم  إبداء  حق  هلم  صاحلني  مواطنني  ختلق  أن  استطاعت 

عنها، وراغبني يف االنخراط يف الواقع املحيط هبم وانتقاده. 

إن الشباب يف مرص ـ شأهنم شأن بقية املواطنني حالًيا ـ مستبعدون من 

القضايا العامة، وعملية املشاركة السياسية، وهذا التهميش يقوض أي 

مسح  ويشري  اجلامعي.  العمل  يف  واالنخراط  اجلامعة،  هبوية  إحساس 

 %90 حوايل  أن  إىل  مؤخًرا،  صدر  الذى  مرص،  يف  والشباب  النشء 

البعض  بعضهم  يف  يثقون  ال  سنة   29 ـ   15 بني  فيام  مرص  شباب  من 

كفئة، وهذا أمر مفهوم، بالنظر اىل حمدودية املنافذ التي متكن الشباب 

للتوعية  تروج  التي  املنافذ  تلك  البعض، والسيام  ببعضهم  االلتقاء  من 

باحلقوق والواجبات السياسية، واملصلحة العامة. ولقد أدى تأخر سن 

الزواج، والبطالة، وغياب التعبري عن الذات، إىل نوع من الالمباالة، 

حتى إن الشباب باتوا يفضلون اللقاءات االجتامعية يف املقاهي، والنأي 

بأنفسهم عن اإلحباطات اليومية لالستبعاد. 

تتمثل اإلسهامات املرصح هبا يف أنشطة الشباب، يف إنشاء أندية شباب 

الرياضة  عىل  اهتاممها  جل  انصّب  وقد  مرص،  أنحاء  كل  يف  رسمية 

الرياضة  يصنف  للشباب  القومي  املجلس  أن  من  الرغم  عىل  وحدها، 

عىل أهنا ال تعدو أن تكون جزًءا واحًدا من أنشطة هذه النوادي. وعىل 

املوقع الرسمي للمجلس عىل شبكة املعلومات الدولية، نجد أن نجاح 

تلك املبادرة يشمل أساًسا اإلنجازات الرياضية املادية، ومن ذلك مثال 

إنشاء أربعة محامات سباحة، أربعة أخرى حتت اإلنشاء، وتطوير 56 

ملعًبا مفتوًحا، وإنشاء157 ملعًبا مغطي، وتشغيل 106صالة لأللعاب 

البدنية، ورشاء 54 بساط حللبات املصارعة3. 

للشباب رقم 2010/120،  القومى  لقرار املجلس  فإنه وفًقا  ومع هذا، 

الذى أعاد هيكلة كافة النظم األساسية ألندية الشباب، تستهدف هذه 

وتعليم  احلياة،  ومهارات  القيادة  مهارات  عىل  الشباب  تدريب  املراكز 

حقوق وواجبات املواطن ومساعدهتم عىل اكتشاف مواهبهم وهذا ماال 

حيدث، وال متارس املراكز أي دور يف تعبئة املتطوعني الشباب يف جمال 

اخلدمات العامة، واملرشوعات القومية، مثل حمو األمية، وتنظيم األرسة. 

وهلذا مل يكن غريًبا أن يكشف مسح النشء والشباب يف مرص، واحلال 

هكذا، عن أن 0.01% فقط من الشباب الذين شملهم املسح، يشاركون 

بشكل إجيايب وفعال يف مراكز الشباب. 
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ومن شأن قيام مراكز الشباب، بإعادة الرتكيز، عىل األنشطة االجتامعية 

وإعادة  املواطنة،  مشاعر  توجيه  إعادة   ،2020 عام  بحلول  والثقافية 

التأكيد عليها، مما يفسح املجال أمام الفتيات ـ وهن مستبعدات حالًيا 

إىل حد كبري والسيام يف صعيد مرص ـ لالشرتاك يف إثراء األنشطة خارج 

البيوت، كام أن من شأن العمل التطوعي، واألنشطة التعليمية والفنية 

ظروف  ظل  يف  بعًضا  بعضهم  مع  بالتفاعل  واألوالد  للفتيات  السامح 

يستبعد  ال  حيث  املحافظة،  املناطق  يف  إال  اللهم  اجتامعًيا،  مقبولة 

وممارسة  االجتامعي  للتفاعل  فقط  للفتيات  معينة  ساعات  ختصيص 

الرياضة. 

بالنشاط  تعج  اآلن  كنائسها  أصبحت  التي  القبطية،  األقلية  عن  وأما 

االجتامعي والثقايف، فإنه ميكن للمراكز القومية للشباب املدارة بشكل 

لالندماج  الكنائس  خارج  من  األقباط  جلذب  حافًزا  تكون  أن  جيد، 

جيب  هائلة  فرصة  املراكز  وتتيح  األكرب.  املجتمع  يف  أوسع  بشكل 

اغتنامها بشكٍل واٍع الجتذاب كافة الشباب ـ املسلم واملسيحي عىل 

السواء- وترسيخ والئهم للهوية األوسع، هوية الوطن الذي ينتمون إليه. 

ومع ذلك، فإنه يف الوقت الراهن، نجد أن معظم الشباب املنخرطني يف 

أعامل مثمرة اجتامعًيا، إمنا ميارسون نشاطهم من خالل مؤسسات دينية. 

ومثة نسبة كبرية تناهز 67% من الشباب يبحثون عن فرص للتطوع يف 

املؤسسات الدينية، مقابل 23% فقط يف املنظامت غري احلكومية4.  وعىل 

سبيل املثال، نجد أن 47.7% من املتطوعني للعمل مع الصم ينتمون إىل 

مؤسسات دينية باملقارنة بحوايل 19% فقط ينتمون إىل منظامت املجتمع 

ومهارات  التعليمية  املهارات  تدريس  يف  يساعدون   %38 وأن  املدين، 

الكمبيوتر، باملقارنة بـ 17.7% ينتمون إىل منظامت املجتمع املدين. 

وال ميكن أن نتجاهل التفعيل املرتقب ملراكز الشباب يف حتويل أنشطتها، 

ولو أصبح دور الشباب أكرث قوة وتأثريًا يف اجلمعيات العمومية ملراكز 

املرجوة،  الطيبة  األمور  من  ذلك  لكان   ،2020 عام  بحلول  الشباب 

يف  بالبّت  والقيام  اإلدارة،  جملس  أعضاء  انتخاب  يستطيعون  حيث 

احلقوق، حالًيا،  تلك  أن  امليزانية، ونجد  مثل خمصصات  املهمة  األمور 

مكفولة مبوجب القانون، ولكنها ال تنعكس فيام هو معمول به اآلن.

 

ويبدو أن النظام القانوين الذي يغطي مراكز الشباب، ينطوي عىل نوع 

من التضارب وغالًبا ما ختنقه القوانني التي حتتاج إىل مزيد من الدقة 

يف الصياغة، وهذه هي حالة القانون رقم 77 لعام 1975، وهو خيتص 

مزيًدا  خاصة  بصفة  األمر  ويتطلب  الرياضية،  واملؤسسات  بالشباب 

التقسيم احلايل بني املجلس القومي للشباب،  بالنظر إىل  من الوضوح 

التعديالت  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  للرياضة.  القومي  واملجلس 

وزارة  عن  الصادرة   2002/882 باملادة  يتعلق  فيام  مطلوبة  أصبحت 

الشباب يف مرص  النظام األسايس ملراكز  التي تضع  )امللغاة(  الشباب 

كافة، كام أنه البد من ضامن تطبيق تلك التعديالت. وعىل سبيل املثال، 

يتعني أن يكون واضًحا للجميع عدم تعيني أي  عضو يف جملس اإلدارة 

هو  كام  العمومية،  اجلمعية  تنتخبه  أن  البد  وإمنا  احلكومة،  طريق  عن 

يكون  أن  عىل  أيًضا  املادة  تلك  وتنص  املادة/47.  يف  عليه  منصوص 

عضوان من أعضاء جملس اإلدارة دون سن الثالثني. 

ويف الرؤية التي يكون فيها الشباب عىل دراية بحق املواطنة، والتمتع 

السيايس  والتفاعل  اآلراء  طرح  عىل  يساعد  الذي  االجتامعي  باملناخ 

املشرتك، تنشأ يف املقام األول رضورة إرساء حق ممارسة السياسة. ومثة 

جماالن مهامن ميكن أن يطبق فيهام ذلك: 

احلياة اجلامعية 
للعمل  ثرًيا  الرقابة كانت دامئًا مصدًرا  البعيدة عن  إن احلياة اجلامعية 

السيايس املشرتك، وإثارة الشعور باالهتامم بالقضايا العامة، وهي األمور 

التي كانت معتادة حتى وقت قريب بني الشباب يف مرص )انظر إطار 

16 ـ 1(. 

وال بد من احرتام استقالل اجلامعة مرة أخرى بحلول عام 2020، ويبدأ 

يستبدل  أن  عىل  الداخلية،  لوزارة  التابعني  األمن  ضباط  بإبعاد  ذلك 

منصوص  هو  كام  اجلامعة،  رئيس  إلرشاف  خيضعون  أمن  ضباط  هبم 

وجيب  اجلامعات.  إلدارة  التنفيذية  الالئحة  من   317 املادة  يف  عليه 

يتعني  التي  الطالب  احتادات  عىل  أيًضا  االستقالل  هذا  ينعكس  أن 

إنشاؤها وإدارهتا مبعرفة الطالب، بالتشاور مع أعضاء هيئة التدريس، 

حتى فيام يتعلق مبواردها املالية5. ينبغي أيًضا أن يتحرر حق الطالب ىف 

تعاد  وأن  للجامعة،  اإلدارية  اهليمنة  من  السياسية  آرائهم  التعبري عن 

اللجان السياسية يف احتادات الطالب من جديد6. وجيب مراعاة الوقت 

اعرتاضات  أية  هنالك  تكون  أال  وجيب  الطالبية،  لألنشطة  املخصص 

عىل اختيار الطالب لألنشطة التي يفضلوهنا7. 

ويرجى بحلول عام 2020، أن تكون إدارة اجلامعة قد قامت بتعديل 

النص الذي مينع عضوية الطالب يف جمالس إدارات االحتادات، الذين 

كانت حريتهم مقيدة من قبل-أو عىل األقل- تعديل ذلك النص بحيث 

يشتمل عىل االستثناء من التعرض لنفس العقوبة التي تفرض ألسباب 

سياسية8. وجيب أيًضا إقامة احتاد عام للطالب يكون مبثابة مظلة متثل 

اجلامعات، عىل  العالقة بني خمتلف  تدعيم  للعمل عىل  اجلامعات  مجيع 
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وقف الترشذم احلايل للطالب9. أما اللوائح اخلاصة بانتخابات احتادات 

الطالب فيجب نرشها واإلعالن عنها عىل نطاق واسع مع إتاحة الوقت 

الكايف للطالب الختيار املرشحني، يتعني أن يشارك ىف االنتخابات %50 

سليمة،  االنتخابات  تكون  حتى  املسجلني،  الطالب  من  األقل  عىل 

اإلجازات10.  أيام  يف  االنتخابات  إجراء  مواعيد  حتديد  عدم  وينبغي 

وأخريًا، جيب عىل مجيع الطالب دفع 3% من الرسوم ألنشطة االحتاد، 

لزيادة موارده، وليك يكون ذلك مبثابة حافز من أجل مشاركة أكرب يف 

تتغري  أن  القادمة،  سنوات  العرش  خالل  األمل،  وحيدونا  األنشطة11. 

فكرة أن احتادات الطالب "ال تفعل شيًئا" ـ كام أثري مبجموعات النقاش 

املتخصصة، بل وأن ختتفي تلك الفكرة متاما. 

املجال العام
جيب أن خيلو املجال العام من قانون الطوارئ الذي يقيد قدرة األحزاب 

ويشري  حرية.  بكل  أنشطتها  بكافة  والقيام  التنظيم  عىل  السياسية 

إىل  املتخصصة  النقاش  جمموعات  مرص،  يف  والشباب  النشء  مسح 

أن الشباب، عىل ما يبدو، ال يوافقون عىل األطراف السياسية الفاعلة 

اآلن يف مرص، ثم إن هناك غياًبا لألطراف السياسية غري الدينية. رغم 

احلاجة إليها من أجل اندماج الشباب القبطي يف املجتمع. ولقد شارك 

يف انتخابات عام 2005 أقل من 25% ممن هلم حق التصويت وكانت 

ملسح  طبقا  للغاية  ضئيلة  االنتخابات  يف  شاركوا  الذين  الشباب  نسبة 

النشء والشباب يف مرص12، وهذا يوضح أن رشحية كربى من الناخبني 

مل يتم الوصول إليها بعد. ويشعر الشباب القبطي يف جمموعات النقاش 

املتخصصة أنه نادًرا ما تقرتب منهم األحزاب السياسية، ولذلك فإهنم 

يلوذون بالكنيسة، أو أولياء األمور، الستطالع آرائهم ـ التي يثقون هبا ـ 

بشأن القضايا السياسية. وعىل أى حال، فإنه حيدونا األمل أنه بحلول 

عام 2020، أن تكون األحزاب غري الطائفية واملنفتحة انفتاًحا فعلًيا، 

قد تعلمت كيف تتعرف عىل الدوائر االنتخابية املرتقبة اجلديدة بني كافة 

شباب مرص، وأن تدخلهم يف التنظيم13. 

وجيب االرتقاء بالفضاء االفرتاىض عن طريق احلد من الرقابة. وطبًقا 

لتقرير Open Net Initiative  منظمة Freedom House" لعام 

2009، فإن تنقية مواد االنرتنت ليست موجودة. ومع ذلك، فإنه ينبغي 

إيقاف عمليات القبض عىل املدونني من الشباب، ليك يشعروا باألمان 

الكايف حتى يشاركوا وينخرطوا يف العمل العام14. وبحلول عام  2020 

حيدونا األمل يف التخلص من بعض املواد يف قانون العقوبات، وكذلك 

ملتابعة  واسعة  سلطات  األمن  أجهزة  يعطي  الذى   ، الطورائ  قانون 

التي  التعديالت  النظر يف  إعادة  ومراقبة مجيع االتصاالت15، كام جيب 

نصوًصا  تضمنت  والتي   ،2006 عام  يف  الصحافة  قانون  عىل  أدخلت 

االلكرتونية16.  الكتابات  عىل  تطبق  التي  الكاذبة"،  "األخبار  جترم 

عام  يف  الصادرة  الدستورية  التعديالت  ىف  النظر  إعادة  جيب  وأخريًا، 

املستقبل،  لقانون مواجهة اإلرهاب يف  الطريق  2007، والتي مهدت 

من أجل محاية حرية الكلمة املنصوص عليها يف الدستور، وعدم النيل 

من حق املواطنني يف اخلصوصية املنصوص عليه يف قانون 2003 بشأن 

االتصاالت السلكية والالسلكية17.

وبحلول عام 2020 تكتمل رؤية اإلصالح، عندما نضمن هتيئة مناخ 

عدم  املناخ  ذلك  يضمن  أن  وجيب  بأصواهتم،  لإلدالء  للشباب  ُموات 

األطراف  خمتلف  بني  الفعلية  املنافسة  وكفالة  األصوات،  يف  التالعب 

لتشجيع الشباب حتى يشعروا أن اإلدالء بأصواهتم له تأثري، وأهم من 

يف  والتحرش  التعسف  أساليب  مبامرسة  الرشطة  قيام  عدم  بكثري،  ذلك 

املشاركة  من  نوع  أي  عىل  يشجع  ال  ذلك  ألن  اجلمهور،  مع  تعاملها 

واالنخراط يف املجال العام. 

تأسيس  عىل  قادرا   ،2020 عام  بحلول  الشباب  يصبح  أن  وجيب 

آرائهم عىل حقائق، بداًل من تأسيسها عىل جتربة االستبعاد، والوالءات 

األرسية الضيقة، ألن احلقائق الواضحة هتيئ الفرص لالندماج اجتامعًيا 

أن  عىل  الشكاوي،  عىل  فقط  الرتكيز  حمل  ذلك  حيل  بحيث  وسياسًيا، 

اندماج الشباب، ليس مسارًا ممهًدا يف مرص، أو يف أي مكان آخر، وإمنا 

إطار 16-1: ذكريات من عهد اجلامعات احلرة 

يقص علينا طالب سابق بجامعة املنيا كيف بدأ دراسته باجلامعة دون اهتامم بالسياسة، وكيف تغري هذا املوقف، ومدى ذلك التغري، وكان وصفه لليوم األول 
عىل النحو التايل: "دخلت عرب بوابة اجلامعة، وجتولت هنا وهناك، وكانت جمالت احلائط حتارصين يف كل مكان، حيث كانت املجالت معلقة عىل مجيع 
احلوائط بحيث ال يتبقى إال مساحة ضئيلة ألي يشء آخر، وكانت تتدىل مبشابك عىل حبال متتد من أحد َطَريَفْ الفناء إىل الطرف اآلخر. وكانت موضوعاهتا 

تنصُب عىل السياسة، والشعر، والكتب املقدسة، وكانت تلك اللوحات تتأرجح يف اهلواء، تواجه وتتحدى بعضها البعض..." 
كانت اجلامعة مفعمة باحلياة، والطاقة، واألفكار، وكان األمر يبدو كام لو كنت أدخل يف خضم عامل جديد. 

* مقتطف من رسالة ماجستري بعنوان: "حركات الشباب يف مرص" لعالية م. مسّلم. 
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يف  واحرتامه  الشباب  صوت  سامع  يتم  حتى  والنضال  الكفاح  يستلزم 

الراسخة. وهنا  املكتسبة  التسلطية واملصالح  القيم  تراث من  مواجهة 

يكمن التحدي. 

نهال: أفكار بشأن التعليم 
بالنسبة  للوقت  مضيعة  أكرب  هو  املدرسة  إىل  الذهاب  "إن 

للجميع،فاملدرسون ال هيتمون إال مبجموعات الدروس اخلصوصية، وال 

يتم يشء داخل املدرسة، واملسألة بال فائدة تذكر". ومبالحظات كهذه 

من شاب يف إحدى جمموعات النقاش املتخصصة يف بين سويف، فإن 

مرص،  يف  التعليم  نظام  فعالية  مدى  ما  نفسه:  يطرح  الذي  السؤال 

وإىل أي يشء سوف يؤول؟. إن مرص الزالت تعاين من تدين معدالت 

االلتحاق بالتعليم، حيث إن 20% تقريًبا من البنني والبنات مل يذهبوا 

إىل املدرسة طوال حياهتم، ثم إن الذين يلتحقون باملدارس ينتهي هبم 

األمر إىل الترسب من املدارس مبعدالت مذهلة، وهؤالء الذين يترسبون، 

يفعلون ذلك يف سن مبكرة أى يف سن 10 سنوات.  ومازالت املناهج 

الوطنية املدرسية، واحدة من أكرب التحديات التي تواجه النظام. 

املناهج   ..." مقابالت:  معهم  ُأجريت  الذين  الطالب  ذكره  ملا  وطبقا 

باللغات  اهتامم أكرب  تقلل من اإلبداع، والبد أن يكون هنالك  احلالية 

األجنبية، ونحن نحتاج إىل تعلم  اإلنجليزية نطًقا وليس جمرد القراءة 

إىل  الوطنية  املدارس  يف  تدريسها  يتم  التي  املواد  وتتطلب  والكتابة". 

الدخول يف عملية شاملة للمراجعة واإلصالح لتزويد الطالب باملهارات 

يف  جديدة  مواد  إدخال  من  والبد  البالية،  األفكار  من  بداًل  املطلوبة 

الفائدة،  التكلفة-  وحتليل  املحاسبة،  ]مثل:  املالية  كالعلوم  املناهج 

وتوجد  واالتصاالت.  املعلومات  وتكنولوجيا  ذلك[،  إىل  وما  واإلدخار، 

من   %90 أفاد  األمر،  حقيقة  ]يف  الكومبيوتر  أجهزة  اآلن  باملدارس 

الطالب يف مسح النشء والشباب يف مرص، أن مدارسهم تضم معامل 

ألجهزة الكمبيوتر[، ولكن مديري املدارس يعتربون تلك األجهزة مبثابة 

منحة موقوفة، وغالًبا ما ُترتك أجهزة الكومبيوتر يف صناديقها، وال خترج 

إال عند حضور مفتشني من وزارة الرتبية والتعليم، وغالًبا ما ال ُيسمح 

للطالب باستخدام أو ملس تلك األجهزة. 

أجهزة  استخدام  يف  مهرة  ليسوا  أنفسهم  املدرسني  معظم  أن  ونجد 

أن  كام  العملية،  املهارات  تعليم  عىل  قادرين  غري  ثم  ومن  الكمبيوتر، 

معظم الشباب ال يستطيعوا متلك أجهزة الكمبيوتر، وملا كانت مقاهي 

يستخدموهنا  الشباب  فإن  الريفية،  املناطق  يف  حتى  تنترش  االنرتنت 

إطار 16-2: ما هو غائب ىف املناهج التعليمية ىف مرص 

املواد  هذه  تدرس  وال  املتحدة،  الواليات  مثل  الدول  بعض  مدارس  ىف  االختيارية(،  املواد  بعض  ذلك  ىف  )مبا  الدراسية  املواد  من  كثري  تدريس  جيرى 
الدراسية ىف منهج الثانوية العامة مبرص. ومن األمثلة املهمة عىل ذلك مادة "األمن القومى" و"علم األخالق". ويعد إدخال "األمن القومى" كامدة دراسية، 
خطوة تنطوى عىل التحدى، ولكنها، كام يبدو، مادة رضورية حتى ولو أجرب الطلبة عىل دراستها. وعىل أرجح االحتامالت، فإن الطالب املرصيني ليسوا 
عىل إدراك تام بأمهية إدخال هذه املادة، وحيث تعترب هذه املادة دامئًا، من الناحية الفنية، جزًءا من منهج الدراسات االجتامعية، فإهنا تركز ببساطة عىل 
ُيوىل اهتامم حمدود لتطور األمن   التسلسل الزمىن لألحداث والوقائع، مع إيالء اهتامم كبري للحروب، وخصوًصا ىف الواليات املتحدة. أما ىف مرص، فإنه 
القومى وما يتعلق به من ترتيبات بنيوية، وللدواعى املنطقية البارزة، العاملية والقومية، للحفاظ عىل األمن، والسياق األساىس الذى حتقق فيه األمن. وجيب 
أن يّطلع الطالب املرصيون عىل معايري أكرث حتديًدا ـ ال تدرس حالًيا بطريقة مبارشة ضمن الدراسات االجتامعية ـ مثل التهديدات التى تواجه العامل، 
التى تشمل عدم االستقرار النقدى، والتضخم العاملى، واالضطرابات البيئية، واألسلحة النووية. وتدريس مادة "األمن القومى" يساهم مسامهة مهمة 
وواضحة من أخل بناء مواطن صالح، وهو اهلدف األساىس املفرتض لتعليم الدراسات االجتامعية ىف مرص. وأما فيام يتعلق مبادة "علم األخالق" فيجب 

إدخاهلا كامدة منفصلة عن الدين، وأن تكون مادة إجبارية جلميع الطالب.

ويبدو أن وزارة الرتبية والتعليم تقدم وعوًدا ال تسفر عن أى تغيري، حتى التغيريات ىف املناهج الدراسية ثبت أهنا سطحية وغري فعالة داخل منظومة تقاوم 
التغيري بشدة. وال يكفى األخذ بأى نظام بدون إصالح املدارس، وتوفري املدرسني املؤهلني. إذا تم األخذ بالنظام اإلنجليزى، فإنه يتعني أن تكون املدارس 
واملدرسون، ىف املقام األول عىل نفس املستوى من الكفاءة املهنية، التي تتسم هبا املدارس ىف اململكة املتحدة. ولقد أصبح استخدام اإلنرتنت ىف املدارس 
رضورة ال مناص منها، وإذا كان اإلنرتنت موجوًدا ىف مرص، فامذا يقال عن كفاءة االستخدام؟ وهل يوجد مدرسون مؤهلون تم تدريبهم تدريًبا مالمئًا خلدمة 
الطالب ىف هذه الناحية أم ال؟ وال بد من زيادة االهتامم بشكل جاد بتعليم اللغات األجنبية، ومهارات الكومبيوتر، وأهم من ذلك بكثري، بحث رواتب 
املدرسني. وميكن متويل تلك اإلصالحات عن طريق زيادة الرضائب أو عن طريق االستثامر. وىف مقابلة مع أحد طالب الثانوية العامة، تساءل مندهشًا: 

ملاذا يفرض عليه مقرر دراىس معني، وهو مقرر لن يفيد بأى حال من األحوال، واقرتح هذا الطالب نفسه األخذ بنظام املواد االختيارية.

املصدر: إعداد إنجى الرفاعى لتقرير التنمية البرشية ملرص، 2010.       
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فقط يف الدخول عىل اإلنرتنت، ومواقع الدردشة، وليس للحصول عىل 

املعلومات األساسية للربامج ]مثل برامج: وورد، وإكسل الخ[. 

اخلاص  التعليم  بتقديم  اآلن،  احلكومية  غري  املنظامت  من  كثري  تقوم 

بصفة  الربامج  تلك  وتنجح  املحلية،  منظامهتا  خالل  من  احلياة  مبهارات 

والالىت  للمعلومات،  بديلة  مصادر  جيدن  ال  الالىت  الفتيات،  بني  خاصة 

تكون حركتهن مقيدة وتعرضهم للمجتمع حمدوًدا. ويف حقيقة األمر، يشري 

مسح النشء  والشباب إىل أن 24% عىل األقل من الفتيات الريفيات 

الاليئ ترتاوح أعامرهن ما بني 10-29 عاًما، ذكرن أهنن حرضن فصول 

حمو األمية التي أقامتها املنظامت غري احلكومية املحلية. ولكن عىل الرغم 

من شعبيتها وفائدهتا، فإن جهود تلك املنظامت وحدها ليست كافية لتلبية 

حاجة الشبان والشابات األشد فقرا للمعلومات. 

وال بد أن تشتمل املناهج الرسمية عىل مكون مهارات احلياة، من أجل 

للصحة، والصحة  املبادئ األساسية  الشباب، وتعترب  تلبية احتياجات 

تزويد  فإن  ذلك،  ومع  احلياة،  مهارات  لتعليم  أساسية  مكونات  العامة 

الشباب "بالتعليم النفيس" ال يقل أمهية عام سلف. كام أن فكرة قبول 

"اآلخر"، واالندماج االجتامعي، وتعزيز اهلوية الوطنية، وليس الدينية، 

وقبول الثقافات األخرى تناسب أكرث من ذى قبل، جمتمعنا املنقسم. 

وتعاين غالبية املدارس يف مرص من ضعف مستوى العاملني فيها، فالعائد 

للتجارب  املحدود  والتعرض  الضعيف،  والتدريب  املنخفض،  املايل 

لدى  الدوافع  مستوى  تدين  عن  تسفر  ليك  مجيًعا  تتحد  املختلفة، 

املدرسني الذين ُيبدون نفس الالمباالة وعدم االهتامم اللذين جيتاحان 

البالد. ويكشف  الطالب الذين جرت مقابلتهم عن أنه ال توجد معايري 

معلومات  ويقدمون  تدريب،  أي  يتلقون  ال  املعلمني  وأن  للتدريس، 

)OSS( إطار 16-3: امتحان اختيار الطالب ىف تركيا

        
ما هو معىن أن تكون لديك كتب سميكة، وعدد ضخم من املقررات الدراسية، واملواد غري الرضورية؟

 
عندما نأخذ تركيا كدراسة حالة، نجد أنه ىف هناية املرحلة الثانوية )بعد 12 صًفا من الدراسة( جيب أن يدخل الطالب "امتحان إمتام الدراسة الثانوية" 
واملعروف باسم OSS )وهو بالرتكية Ogrenci Secme Sinavi وترمجتها: امتحان اختيار الطالب(، وقد تم تطبيق هذا النظام ىف تركيا ىف هناية عقد 
الستينيات من القرن املاىض. ويدخل الطالب "امتحان إمتام الدراسة الثانوية " كرشط رضورى، وهو مطالبون بالنجاح ىف هذا االمتحان، حتى يواصلوا 
لتزويد  يتم مراجحتها  OSS هو أن ما حيرزه الطالب من درجات ىف االمتحان  الطالب"  تعليمهم عىل املستوى اجلامعى. ومرية نظام "امتحان اختيار 

الطالب ىف كل مسار بفرص خمتلفة عندما يلتحقون بالتعليم العاىل، عىل النحو التاىل:
• الرياضيات: العالقات الدولية، القانون، الرتبية، علم الِنفس، االقتصاد،إدارة األعامل.	
• العلوم: اهلندسة، علوم الكمبيوتر، الطب، املهن األخرى املتعلقة بالعلوم.	
• العلوم االجتامعية: التاريخ، اجلغرافيا، الرتبية.	
• اللغات: اللغة، اللغويات، تدريس اللغة.	

OSS خيترب ببساطة التفكري التحليىل للطالب، وقدرته عىل حل املشاكل، وكذلك معلوماته ىف املقررات الدراسية للمدرسة الثانوية ىف مجيع  وامتحان 
املجاالت. وال بد للطالب من اإلجابة عىل مجيع أسئلة االختبار، برصف النظر عن القسم الذى ختصص فيه. وكام يبدو، فإنه يكاد يكون صورة المتحان 
بناء عىل املتوسط املرجح للدرجات التى أحرزها. ويتم توزيع الطالب حسب الدرجات التى  توجيهى، يتبني منه الطالب املجاالت التى جتذهبم أكرث 

حصلوا عليها ىف امتحان OSS، ومتوسط درجات الطالب ىف املدرسة الثانوية، وترتيب األولوية ىف جمال الدراسة.
 

ومبقارنة نظام التعليم الرتىك بنظام الثانوية العامة املرصى، يتضح أن النظام األول أكرث كفاءة بكثري، وأكرث مالءمة للغرض بالنسبة للطالب أنفسهم، من 
النظام اآلخر، وخصوصًا نظام "مكتب التنسيق" الذى أثبت فشله فعاًل سنة بعد أخرى. ومشكلة الثانوية العامة أنه يتعني عىل الطالب، تعطيل ملكاته 
العقلية، من أجل احلصول عىل الدرجات، والتقدم مبارشة "ملكتب التنسيق" الذى حيدد بطريقة عشوائية مصري الطالب بناء عىل الدرجات التى حصل 
 ،OSS الطالب  اختيار  بالنسبة المتحان  بالتدريب عىل جوانب خمتلفة  للطالب  "dershane" يسمح  نظام  فإن  تركيا  أما ىف  العامة.  الثانوية  عليها ىف 
ويشارك الطالب ىف ذلك اشرتاًكا فعلًيا ىف عطالت هناية األسبوع، وبعد اليوم الدراىس )وخصوصا ىف السنة النهائية(. وما يثري االهتامم، هو أن "النظام 
املوحد المتحان دخول اجلامعات" قد ساعد عىل حتويل تلك املدارس إىل مراكز تعليم الختبارات مكثفة، حيث يتم تدريب الطالب ملدة أربع سنوات عىل 

اختبارات اختيار الطالب OSS. وميكن اإلطالع عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع التاىل عىل شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(:  
 "http://www.euroeducation.net/prof/turkco.htm" 

املصدر: إعداد إنجى الرفاعى: لتقرير التنمية البرشية ملرص، 2010.



235} {

مرص تقرير التنمية البرشية 2010

حسب هواهم. ومثة حاجة ملحة إىل بّث احلياة يف جسد التعليم، و/أو 

إجياد جمموعة بديلة من املعلمني الذين تتوفر لدهيم الدوافع. وتنرصف 

إحدى األفكار إىل قيام وزارة الرتبية والتعليم بوضع نظام تنافيس يقوم 

ميكن  إجيايب  مردود  وجود  حالة  ويف  املدرسني،  بتقييم  مبقتضاه  الطالب 

أن حيصل املدرسون حينئٍذ عىل عالوات مالية، أو مزايا ألرسهم. ومن 

املمكن بحث الرشاكة بني وزارة الرتبية والتعليم والقطاع اخلاص من 

أجل إقامة مثل هذا النظام. 

بتجنيد  ذلك  املعلمني،  من  "نوعية" خمتلفة  تشكيل  البديلة  الطرق  من 

جمتمعاهتم  يف  معلمني  يصبحوا  ليك  وتدريبهم  الدوافع،  ذوي  الشباب 

املحلية. ويوجد العديد من اآلليات املمكنة للتعاون بني وزارة الرتبية 

والتعليم واملجتمع املدين، من أجل إجياد هذا النوع اجلديد من املدرسني. 

غري  مورد  مبثابة  املحلية  املدارس  خرجيي  يعترب  املثال،  سبيل  عىل 

للعمل كمدرسني لألطفال الصغار  مستغل، ولكنهم مرشحون مثاليون 

يف املجتمعات املحلية التي ينتمون إليها، وخصوًصا بالنسبة للتعليم غري 

الرسمي. وجيب تكليف تلك الفئة من اخلرجيني بشكل منتظم، وتدريبهم 

احلكومية،  غري  للمنظامت  املحيل  الصعيد  عىل  بالتدريس  يقوموا  ليك 

فرصة  عىل  العثور  عليهن  يتعذر  الاليت  الشابات  كثريًا  يناسب  وهذا 

عمل بسبب القيود الثقافية عىل حتركاهتن. ولقد نجحت بعض الربامج 

األمية،  حمو  برامج  يف  واستخدامهن  الشابات  هؤالء  من  االستفادة  يف 

املدارس.  للفتيات خارج  الرياضية  واألنشطة  احلياة،  مهارات  وتعليم 

وبحكم تقارب سن هؤالء الشابات مع تلميذاهتن، فإهنن يصبحن مناذج 

حتتذى، يف الغالب يعملن كوسيطات بني هؤالء التلميذات وبني أرسهن. 

ويف مرص، جرى تنفيذ نظم خمتلفة للتدريب املهين، ولكن ينقصها مجيًعا 

اجلودة. ولقد ذكر أحد الطلبة الذين متت مقابلتهم: ".... إن عدم االهتامم 

باحلرف اليدوية، جعل تلك احلرف، عمل من ال عمل له!!"، وهلذا فإنه 

احلرف  ألصحاب  كرمية  نظرة  والنظر  املفهوم،  هذا  تغيري  لزاًما  بات 

اليدوية والعاملة احلرفية. وتوخًيا هلذه الغاية، فإنه جيب القيام بحمالت 

والتعليم،  الرتبية  وزارات  بني  بالتعاون  القومي،  الصعيد  عىل  توعية 

والقوى العاملة، واملنظامت الرئيسية يف املجتمع املدين. 

التدريب  يتيحوا للطالب فرصة  وميكن ألصحاب األعامل املحليني، أن 

والتلمذة الصناعية يف أعامهلم أثناء الدراسة، كام ميكن القيام بالتدريب 

والتلمذة الصناعية أثناء العطلة الصيفية، أو بعد اليوم الدرايس، كبديل 

آخر. ويف النهاية، وعقب التخرج ميكن تشغيل الطالب كعاملني متفرغني 

يف املصنع/ املرشوع الذي تدربوا فيه. وتتيح هذه اآللية للطالب أمرين: 

فرصة تلّقي التعليم، وضامن العمل يف املنطقة املحلية التي يعيشون فيها. 

سيف: ريادة األعمال والشباب
مثل:  التحديات  من  كثريًا  مرص،  يف  الشباب  األعامل  رواد  يواجه 

مشكالت التمويل، توفري العاملة املاهرة واحلفاظ عليها، وضعف وسائل 

احلصول عىل املعلومات بسبب حمدودية املوارد، ضعف نظم الدعم من 

أجل االستدامة وإدارة املخاطر، وعدم القدرة عىل تدبري األموال لدعم 

املهام املتعلقة بالتكنولوجيا والتدريب واألعامل املكتبية. وأي رؤية من 

أجل الشباب البد أن توىل اهتامًما كبريًا هلذه العوامل، وهذا اجلانب من 

الرؤية، يتطلب مشاركة فعالة من جانب كافة األطراف املعنية من أجل 

حتقيق نتائج قوية. 

قوة العمل املاهرة 
عمل  قوة  بناء  مرص  يف  السياسية  والقيادة  احلكومة  مهام  أعظم  من 

بالعرض  يتعلق  موضوع  جمرد  من  أكرب  القضية  فإن  ذلك،  ومع  ماهرة. 

والطلب. والطلب من جانب أرباب العمل، البد أن يقابله عرض كاف 

من جانب عاملني ميلكون املهارات املطلوبة، وباإلضافة إىل ذلك، فإن 

الفاعلة  األطراف  احتياجات  تلبية  عىل  يركز  املتواتر  العام  اخلطاب 

الرئيسية، سواء كانت حملية أو دولية، متجاهاًل أن املرشوعات الصغرية 

واملتوسطة تستوعب أكرب نسبة من العاملة يف البالد. وهلذا السبب، فإنه 

خالل  من  واملتوسطة،  الصغرية  املرشوعات  احتياجات  تلبية  من  البد 

تعليم الطالب يف مرص وتدريبهم عىل ريادة األعامل، وإدارة املرشوعات 

الصغرية، وتسليحهم بالكفاءة الالزمة لإلبداع، وقبول املخاطرة، والعمل 

اإلجيايب الفعال. 

ولقد تم إنشاء معهد عال جديد يف مرص، غري هادف إىل الربح، وقد 

للطالب  برناجًما  يقدم  حيث  القضية،  تلك  بشأن  املبادرة  زمام  أخذ 

اجلامعيني بشأن إدارة املرشوعات الصغرية، وريادة األعامل، كام بدأت 

مبادرات أخرى عديدة ـ عىل مستوى املناهج التمهيدية عىل األقل ـ يف 

بعض اجلامعات اخلاصة األخرى، إال أنه مازال يتعني عىل تلك اجلهود 

ختريج  بغرض  جامعية  ومناهج  األركان،  كاملة  برامج  إىل  تتطور  أن 

شباب قادرين عىل إقامة املرشوعات وإدارهتا. 

تنمية األعامل من خالل اإلنفاق احلكومي 
باإلنفاق من أجل خلق فرص عمل يف  دامئًا  ملا كانت احلكومة مطالبة 

املرشوعات  لصالح  إنفاقها  بتوجيه  اآلن  مطالبة  فإهنا  األزمات،  أوقات 

الصغرية واملتوسطة. وطبًقا لبيانات مرشوع دعم خدمات تنمية األعامل، 

بالفعل،  برشائها  احلكومة  تقوم  التي  املنتجات  من  منتًجا   318 يوجد 

املسجلة  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  من  تشرتهيا  أن  هلا  وميكن 

للمرشوعات  املبلغ  للتنمية18.  وتوجيه هذا  الصندوق االجتامعي  لدى 
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الصغرية واملتوسطة، سوف يكون له أثر ملحوظ عىل منو تلك املرشوعات، 

زيادة  املتتابعة، عن طريق  اإلجيابية  اآلثار  من  عنه سلسلة  ويتمخض 

قدرات تلك املرشوعات عىل االستثامر، والتشغيل، والنمو. 

وعالوة عىل ذلك، فإنه جيب عىل احلكومة العمل باضطراد عىل تطوير 

نظام دعم املرشوعات الصغرية واملتوسطة كمؤسسات، ورواد األعامل  

كأفراد، وميكن أن يأخذ نظام الدعم هذا أشكااًل عديدة ـ عىل سبيل 

املثال ال احلرص ـ احلضانات، رأس املال املخاطر، والتلمذة الصناعية، 

وشبكات املستثمرين، ومؤسسات التمويل، وحتى بورصة  املرشوعات 

الصغرية واملتوسطة. ولقد اختذت احلكومة بالفعل عدة خطوات يف هذا 

الصدد، عن طريق استحداث مؤرش Nilex وهو مؤرش لسوق األوراق 

من  رأسامهلا  يبدأ  )التي  احلجم  متوسطة  للرشكات  )البورصة(  املالية 

500.000 جنيه(، ويقوم الصندوق االجتامعي للتنمية بتقديم خدمات 

واملرشوعات  الناشئة،  للمرشوعات  والتسويق  والتدريب،  التمويل، 

القامئة بالفعل. 

خدمات الدعم 
يقوم مركز حتديث الصناعة بتقديم تدريب مدعم، وخدمات استشارية 

مدعمة)وقد تصل مبالغ الدعم إىل 90%( للرشكات الصناعية املرصية 

مع  يعمل  الصناعة  حتديث  مركز  فإن  ذلك،  ومع  املركز.  يف  األعضاء 

التحويلية، ويعترب  الصناعة، والصناعات  الكبرية يف جمال  املرشوعات 

من  مماثاًل  مركًزا  غراره  عىل  ُتقيم  أن  للحكومة  ميكن  منوذج  مبثابة  املركز 

يف  املدعمة  واخلدمات  االستشارية،  واخلدمات  التدريب،  دعم  أجل 

جمال بحوث السوق، وخدمات التسويق األساسية )مثل وضع العالمات 

التجارية، والتخطيط االسرتاتيجي الخ(. 

القرارات عىل إصدار  فإنه جيب تشجيع صانعي  وباإلضافة إىل ذلك، 

القوانني التي تيرس إنشاء احلضانات، ومرشوعات رأس املال املخاطر، 

وشبكات املستثمرين، فضاًل عن املبادرة بإقامة رشاكات بني القطاعني 

التمويل  منح  بغرض  املؤسسات،  لتلك  تنفيذية  كجهة  واخلاص  العام 

ونقل اخلربات إىل رواد األعامل من شباب مرص وأصحاب املرشوعات 

صناديق  شكل  تأخذ  أن  اجلهات  لتلك  وميكن  واملتوسطة،  الصغرية 

عملية  لكل  بالنسبة  صغري  مستوى  عىل  اخلاص  املال  رأس  استثامر 

استثامرية، حتى ميكن استغالل املدخرات النامجة عن حتويالت الشباب 

املرصيني يف القرى و/أو العائدين من اخلليج، كبديل إلدخار األموال يف 

البنوك، أو إنفاقها عىل إقامة مساكن. وعىل أي حال، فإن ذلك يقتيض 

مستوى من الوعي وقبول املخاطرة، وهو األمر الذي يتعني عىل احلكومة 

تشجيعه ومحايته من خالل القوانني والضامنات املالية. 

ومثة جانب آخر شديد األمهية، أال وهو حاجة الشباب املرصي إىل من 

اهلائلة  الطاقة  هذه  تستغل  وليك  احلر.  العمل  نحو  االجتاه  عىل  حيثهم 

واهلياكل  القانونية.  النظم  من  أكرث  هو  ما  إىل  حتتاج  فإهنا  للشباب، 

قصص  حول  النطاق  واسعة  توعية  محالت  تنظيم  من  والبد  احلكومية. 

النجاح التي يتعني تعميمها عىل مجيع وسائل اإلعالم، من أجل تشجيع 

الشباب يف مرص عىل أن يتجهوا إىل األعامل احلرة ويبدأوا مرشوعاهتم. 

 Agency for Development and أجرته  بحثى  مرشوع  ويف 

مقابلة  شمل  والتقدم(،  التنمية  )وكالة   Advancement - ADAA

متعمقة لثالثني شاًبا مرصًيا من رواد األعامل، أمجع معظمهم عىل وجود 

منوذج حيتذى يف حياهتم، كان يدفعهم وحيثهم ليك يصبحوا رواد أعامل 19.

وميكن خلق مستوى آخر من الوعي بني الشباب ذوي التعليم البسيط، 

صغري  مرشوع  يف  للبدء  املهارات  جمموعة  أو  اخلربة،  ميلكون  ال  الذين 

ومتوسط. ولذلك تعترب املرشوعات متناهية الصغر حاًل مناسبا للعمل 

احلر بالنسبة ألولئك الذين ال ميكن تشغيلهم بسبب عدم توفر املهارات 

لدهيم، وميكن للحكومة تشجيع املرشوعات متناهية الصغر عن طريق 

تيسري السبل أمام صغار املستثمرين وتوجيههم نحو مرشوعات معينة. 

الذين  ألولئك  والتدريب  القروض  تيسري  مثاًل،  احلكومة،  وتستطيع 

مثل  يفضلوهنا،  معينة  صناعة  يف  صغرية  مرشوعات  يف  البدء  يريدون 

صناعة النقل مثال، الخ. 

وعىل صعيد آخر، تعترب شبكات صغار املستثمرين املبتدئني، واألموال 

عنرصين متكاملني من أجل تنمية روح ريادة األعامل بني الذين ميلكون 

املال وال ميلكون األفكار، والذين ميلكون األفكار وال ميلكون املال. وملا 

كان الشباب ميثلون غالبية املجموعة األوىل، فإن األمر يقتيض العمل 

إقامة  بدء  عىل  القدرة  لدهيم  الذين  األعامل  رواد  من  جيل  خلق  عىل 

اخلربة  ميتلكون  الذين  أولئك  من  ودعم  برعاية  وتطويرها،  املرشوعات 

التوجية  برامج  طريق  عن  للدعم،  أخرى  حكومية  نظم  ومثة  واملال. 

املتقاعدين  الكبار/  املواطنني  جانب  من   )mentorship( واإلرشاد 

رجال  إىل  السنني  خربات  ينقلون  الذين  املتمرسني،  األعامل  ورواد 

األعامل  الشباب، ومن ثم يوفرون الوقت واملال اللذين يضيعهام آخرون 

عند ممارسة أعامهلم باستخدام أسلوب التجربة واخلطأ. 

توفري  قدرهتم عىل  أال وهو مدى  األعامل،  رواد  يواجهه  آخر  حتٍدّ  ومثة 

العاملني ذوي املستوى الرفيع واحلفاظ عليهم، وكام عرب عن ذلك غالبية 

رواد األعامل الذين متت مقابلتهم مبعرفة وكالة التنمية والتقدم، فإن معدل 

دوران العاملة مرتفع للغاية، بسبب عجز املرشوعات الصغرية  واملتوسطة 

عن توفري حزمة جذابة تشتمل عىل التأمني الطبي والتأمني االجتامعي 

األيدي  غالبية  يشكلون  الذين  الشباب-  اخلرجيني  وميل  للعاملني، 
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العاملة يف املرشوعات الصغرية واملتوسطة- إىل االنتقال إىل الرشكات 

متعددة اجلنسيات بعد اكتساهبم اخلربة الالزمة من املرشوعات الصغرية 

واملتوسطة20. وميكن أن يكون للحكومة بعض التأثري عىل نقطة الضعف 

السابقة، عن طريق توفري برامج تأمني طبي واجتامعي منخفضة السعر/ 

مدعمة، للعاملني يف املرشوعات الصغرية واملتوسطة. 

السياسات،  القرارات يف وضع  وأخريًا وليس آخًرا، فإن دور متخذي 

الدول  املتبعة يف  املامرسات  يرتكز عىل دراسة مقارنة ألفضل  أن  جيب 

األخرى. ولقد اعتمدت كثري من االقتصاديات الصاعدة أو القوية عىل 

حققت  حيث  ألسواقها،  دافعة  كقوة  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات 

معدالت نجاح باهرة يف آسيا وأوروبا واألمريكتني، وأحد األمثلة عىل 

العامل، حيث  اقتصاد يف  إيطاليا، سابع أكرب  الناجح يف  النموذج  ذلك، 

االقتصاد  من   %98 من  أكرث  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  تشكل 

اإليطايل21. 

اإلطار القانوين 
يتعني عىل القوانني يف مرص أن تقي رواد األعامل من التعرض للمخاطر 

سداد  عىل  قدرهتم  عدم  نتيجة  منها  يعانوا  أن  ميكن  التي  القانونية 

القروض، أو سوء إدارة التدفق النقدي. وهلذا فإنه جيب عىل املرشّعني 

إصدار حزمة من القوانني التي تسبغ احلامية عىل رواد األعامل، إذا ما 

أخفقت مرشوعاهتم، أو إذا أفلسوا... الخ، باإلضافة إىل تقديم ضامنات 

حتى  أو  استثامر،  صناديق  أو  بنوًكا،  كانوا  سواء  القروض  ملقدمي 

مستثمرين أفراًدا حلاميتهم من الديون املعدومة، وميكن للجهة املسئولة 

املرشوعات  متويل  عىل  اخلاص  القطاع  تشجع  أن  القوانني،  سن  عن 

املبتدئة، عن طريق إجراء تغيريات هيكلية يف األدوات القانونية املتعلقة 

باملسئولية االجتامعية للرشكات. وميكن أن يتحقق ذلك عن طريق منح 

املزيد من اإلعفاءات الرضيبية املوجهة لالستثامرات الصغرية املبتدئة، 

أو تقديم قروض بدون فوائد لقطاع املرشوعات الصغرية واملتوسطة من 

جانب برامج وإدارات املرشوعات الكبرية املعنية باملسئولية االجتامعية 

للرشكات. 

دور املجتمع املدين
بدأب  تعمل  وهي  املدين،  للمجتمع  قامئة  مناذج  مرصاآلن  يف  توجد 

الصغرية، ومرشوعاهتم، بل  لتدعيم ومساندة األفراد من رواد األعامل 

فإن مؤسسة  املثال،  املبادرة. وعىل سبيل  ثقافة روح  ومن أجل غرس 

تسمى "مساعي مرص" Endeavor Egypt، وهي فرع من مؤسسة 

تدعيم  عىل  تركز   ،Endeavor international الدولية"  "املساعي 

رواد األعامل ذوي التأثري القوى، ويعين هبم رواد األعامل ذوي األفكار 

حرص  ال  آخرين  عىل  تأثري  قوة  ولدهيم  الطموحة،  واخلطط  العظيمة، 

هلم22. ومثة منوذج آخر من اجلمعيات األهلية مثل مجعية "هنضة املحروسة" 

التي لدهيا حضانة من أجل املرشوعات االجتامعية اإلبداعية23. وهي 

الذين يقومون بوضع برامج ختدم  مبثابة مركز لرواد األعامل االجتامعية 

حاجة اجتامعية أو تسد فجوة اجتامعية، ولكن بطريقة حتقق االستدامة 

املرشوعات/  تنمية  فكرة  وتتضح  للدخل(.  مدرة  بطريقة  )أي  الذاتية 

تتمتع بخربة  أيًضا من خالل مجعية أهلية أخرى  املبادرات االجتامعية 

رائدة، وهي مجعية "علشانك يا بلدي" التي قامت مبرشوعات اجتامعية 

مدرة للدخل من أجل متويل عمليات ومرشوعات التنمية التي تقوم هبا 

املنظامت األهلية. 

إن املرشوعات واملبادرات االجتامعية، هي منظامت وظيفتها األساسية 

ميكن  فإنه  املثال،  سبيل  وعىل  االجتامعي،  التأثري  من  نوع  إحداث 

من  عدد  أكرب  تشغيل  هو  وحيد  لغرض  اجتامعية  مرشوعات  إقامة 

ذلك،  عىل  وعالوة  اإليرادات.  لتوليد  وليس  األول،  املقام  يف  الناس، 

فإنه باإلضافة اىل التدريب العمىل والتدريب من خالل ما يطلق عليه 

فيه  يتابع  الوقت  مع  فرتة  الطالب  يقىض  حيث   ،Job shadowing

عن كثب وظيفة أو جهة معينة للتعرف عىل طبيعتها، تستطيع منظامت 

يبادروا  ليك  للشباب،  اخلربات  تعليم  برامج  تقديم  املدين  املجتمع 

بإقامة مرشوعاهتم وهم يف سن صغرية. وباإلضافة اىل ذلك، فإن برامج 

خدمات  ومراكز   ،)menotring( األعامل  لرواد  والتوجيه  التدريب 

أو  تقليدية  كانت  )سواء  الصناعية  التلمذة  وخدمات  األعامل،  ريادة 

مهنية( ميكن أن تكون برامج إضافية هلا آثارها امللحوظة، وتقوم بتقدميها 

منظامت  عىل  جيب  فإنه  آخًرا،  وليس  وأخريًا  املدين.  املجتمع  منظامت 

املجتمع املدين تطوير آليات لربامج التمويل متناهي الصغر، مبا يستتبعه 

ذلك من نقل اخلربة بشأن املرشوعات الصغرية إىل املقرتض، باعتبارها 

قيمة مضافة. 

اخلصائص االجتامعية والثقافية 
بالفعل  قامئة  منشأت  يف  العمل  إىل  مرص  يف  الشباب  تفكري  منط  مييل 

تعوق  الثقافة  وهذه  للدخل،  ثابت  مصدر  إىل  ويتطلعون  ومستقرة، 

التقدم واإلبداع الذي يرتبط بروح ريادة األعامل التي تتطلب خوض 

تلك  تغيري  وميكن  اإلجيايب،  التغيري  أجل  من  أساىس  كرشط  املخاطر 

اخلصائص االجتامعية والثقافية من خالل اجلهود الرتوجيية التي تبذهلا 

يلعب  أن  ميكن  آخر،  صعيد  وعىل  اخلاصة.  اإلعالم  ووسائل  احلكومة 

التعليم والتدريب دوًرا رئيسًيا يف توجيه عقلية الشباب يف مرص صوب 

روح ريادة األعامل احلرة كأحد خيارات العمل الناجحة واملجزية. 

عن  فضاًل  العمل،  فرص  من  كثري  يوجد  ينشأ،  جديد  عمل  كل  ومع 
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بالنسبة للمرشوعات األخرى، ومزيد من فرص  املبيعات  زيادة حجم 

االقتصاد  بقطاعات  أكرب  روابط  بقيام  القول،  ميكن  بل  االستثامر، 

األخرى. وقد أفادت بعض التقارير أن العائد عىل االستثامر للحكومة 

بالنسبة لكل دوالر يستثمر يف املرشوعات الصغرية واملتوسطة، هو 25 

دوالر يف شكل رضائب، وزيادة مبيعات، وخلق فرص عمل، ضمن مزايا 

أخرى. وتستند هذه األقوال عىل إحصاءات قدمتها إدارة املرشوعات 

أن  اجلوانب جيب  متعدد  العائد  املتحدة24. وهذا  الواليات  الصغرية يف 

يكون حافًزا للحكومة والقطاع اخلاص واملجتمع املدين للرتويج لروح 

ريادة األعامل، كأداة ديناميكية من أجل التنمية االقتصادية يف مرص. 

عبير: تكوين األسرة 
أصدرت مرص العديد من القوانني التى تتعلق بتكوين األرسة، بدًءا من 

قانون األحوال الشخصية، وقانون إنشاء حمكمة األرسة، وقانون الطفل. 

ويف يونية 2008، وافق جملس الشعب يف مرص، عىل قانون برفع احلد 

األدىن لسن الزواج اىل ما يزيد عىل 18 عاًما، كام تضمن إلزام اخلطيبني 

ولقد  الزواج.  عقود  لتسجيل  كرشط  الزواج  قبل  طبي  فحص  بإجراء 

تسبب القانون اجلديد يف بعض املشاكل أبرزها انتشار الزواج العريف 

وانتشار  الرسمي،  الزواج  عىل  ترتتب  التي  الباهظة  التكاليف  بسبب 

الشهادات  تزوير  وجيرى  الطبية،  االختبارات  من  للتهرب  الرشاوي 

الطبية من أجل إبرام عقود الزواج. وهذه مشكلة البد من معاجلتها يف 

املستقبل القريب. 

إن معظم مشكالت األحوال الشخصية يف مرص تكاد تنحرص يف رغبة 

إنشاء  عىل   2004/10 القانون  ونّص  الطالق.  عىل  احلصول  يف  املرأة 

"حماكم األرسة" بغرض تسوية املنازعات وّدًيا، إن أمكن، قبل إحالتها 

إىل املحكمة، إال أنه عندما تتعرض العالقات اإلنسانية لرصاعات، تنشأ 

احلاجة اىل قيام هيئات متكاملة تعىن بتنفيذ القانون عىل الوجه املطلوب، 

ويشرتط القانون 2004/10، بأن يلجأ أطراف النزاع إىل مكتب األرسة 

حلسم املنازعات. وهذا يطيل من أمد النزاع، بينام تقتيض بعض احلاالت 

رسعة احلسم، مبا فيها، مثاًل، حاالت النفقة للزوجة املطلقة، حيث جترى 

التحريات عن دخل الزوج حتى يصدر حكم الدعوى لصالح من تطلب 

النفقة، - وهي يف معظم احلاالت الطرف األضعف الذي حيتاج إىل دعم 

اإلجراءات  هذه  معاجلة  املرشعني يف مرص  من  املنتظر  من  وكان  مايل. 

وغريها، بالنص عىل اعتبار أحكام حمكمة األرسة هنائية، ومن ثم إهناء 

مجيع اخلصومات بني األزواج وما يرتتب عليها من حقوق، ولكن الواقع 

غري ذلك، وقد متتد اإلجراءات إىل 15 عاًما حلل قضية من القضايا. 

وإجراء اخللع يسهل عملية الطالق للمرأة، ألنه خيترص أمد اخلصومة 

هذا  فإن  ذلك،  ومع  وتعسفهم،  األزواج  بعض  عنت  من  املرأة  وحيمي 

اخللع،  فيها  تطلب  دعوى  الزوجة  رفعت  إذا  إال  به  يعمل  ال  احلق 

الذي  الصداق  رد  وكذلك  الرشعية،  حقوقها  مجيع  عن  فيها  وتتنازل 

أعطاه هلا الزوج. وقد يكون ذلك بدياًل ناجًحا لعملية اللجوء اىل حمكمة 

األرسة ألنه خيترص مدة اخلصومة العائلية، ولكنه ممكن فقط للزوجات 

ميسورات احلال. أما معظم النساء فيضطررن اىل قبول حكم الطالق 

املستحق هلن يف عقد الزواج العادي، بداًل من التنازل عن هذا اخليار 

نتيجة للضغوط االجتامعية. 

فإن 34.5% من حاالت  لبيانات "مكتب اإلحصاء" )2008(،  وطبًقا 

تقع  احلاالت  من  و%40  الزواج،  من  األوىل  السنة  يف  تقع  الطالق 

بني  فهي  الطالق،  معدالت  أعىل  أما  الثالثني،  سن  حتت  لألزواج 

اإلحصاءات  هذه  مع  العدل  وزارة  أرقام  وتتطابق  سنة.   30-20 سن 

املزعجة، التي توضح أن نسبة كبرية من حاالت الطالق تقع بني األزواج 

الشباب، وأحد األسباب الرئيسية للطالق املبكر، هو زيادة مسئوليات 

ما بني  الديون  الشاب متورطا يف رَشَك  الزوج  الزواج مما جيعل  وأعباء 

أقساط ورهونات، ثم هناك أيًضا احتامل عدم رغبة الزوجة يف املشاركة 

يف مصاريف األرسة بدعوى أن ذلك مسئولية الزوج وفًقا للتقاليد. 

إن وسائل اإلعالم تلعب أيًضا دوًرا سلبًيا؛ فاألزواج يبدون غري واقعيني 

يف الدراما التليفزيونية، ويصورون الزواج عىل أنه أحالم وردية، حيث 

يبدو الزوج شاب وجيه يعيش حياة أنيقة، ويغدق عىل زوجته اهلدايا، 

وتبدو الزوجة دامئًا مجيلة وجذابة، وحتتاج دامئًا إىل من يدللها، وال تعرف 

تربية األطفال، أو  الطبيعية، أو  شيًئا عن والدة األطفال، أو الرضاعة 

اإلملام مبهارات الرعاية املنزلية، خالصة القول: إن الزوجة الشابة هي 

خملوق للمتعة والشهوة. 

مسئولية  حتمل  إىل  مضطرات  العامالت  األمهات  من  كثريًا  أن  ونجد 

البيت واألطفال بغض النظر عن أهنن يبذلن نفس اجلهد الذي يبذله 

األب يف العمل. ويفتقر املجتمع إىل الوعي برضورة املساواة بني الرجل 

واملرأة، ليس فقط يف احلقوق السياسية، واملامرسات الدميقراطية، ولكن 

النظرة  تلك  وتؤدي  االجتامعية،  واحلقوق  العائلية  الواجبات  يف  أيًضا 

القارصة إىل قيام عالقة غري متوازنة. 

نيرمين: النزعة الجنسية 
هي بيت القصيد 

من حيث  الدينية رصاحة  النصوص  أكرث  بني  من  اإلسالمية  الرشيعة 

االعرتاف بأن احلياة اجلنسية جزء جوهري من الطبيعة البرشية. ونجد 
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القرآن الكريم يقدم صوًرا رائعة اجلامل عندما يصف نعيم اجلنة الذي 

كل  بحق  اإلسالمي  الرتاث  ويقّر  السواء،  عىل  واملرأة  الرجل  به  ينعم 

من الرجل واملرأة يف املتعة، بل وينص يف كثري من املواضع عىل رضورة 

ويعرتف  منهام.  كل  ودوافع  والرجل الحتياجات  املرأة  من  كل  إدراك 

االسالم بالطبيعة املركبة للروح واجلسد وتأثريمها عىل بعضهام البعض: 

استعداد  عىل  يكون  اجلسدية  ودوافعه  قدراته  يدرك  الذي  فالشخص 

صحية،  وعقلية  طبيعية  حياة  وحييا  الحتياجاته،  الفعالة  لالستجابة 

ويسلك الرصاط املستقيم، ويساهم مسامهة إجيابية يف املجتمع. 

وميكن وصف احلياة اجلنسية بأهنا السالمة الوجدانية والبدنية للشخص، 

ومجيع املخلوقات البرشية لدهيم حياهتم اجلنسية، سواء مارسوا النشاط 

النزعة  عن  التعبري  ويتم  عنها.  أحجموا  أو  اجلنسية  السلوكيات  او 

والسلوكيات،  األدوار،  من  واسعة  جمموعة  خالل  من  لدينا  اجلنسية 

عن  التعبري  أن  كام  االجتامعية،  واملشاعر  واألفكار،  والعالقات، 

االجتامعية،  االهتاممات  تشمل  خمتلفة  بعوامل  يتأثر  اجلنسية  النزعة 

واالقتصادية، والروحية، والثقافية، واملعنوية. ونجد أن احلياة اجلنسية 

كام  إجابة،  بال  عديدة  أسئلة  تكتنفها  مرص،  يف  الشباب  معظم  لدى 

وتصورات  دقيقة،  غري  األحيان  بعض  ويف  ضئيلة،  معلومات  تكتنفها 

خمتلطة، ومشاعر ترتاوح ما بني اخلوف، والعيب، والذنب، وما بني املتعة. 

وما هو مطلوب بشدة لضامن التعبري بطريقة إجيابية عن احلياة اجلنسية 

قامئة عىل االحرتام ومتمتعة  متبادلة  توافقية  يكون من خالل عالقات 

باحلامية، وتكفل السالمة، والصحة، وجودة احلياة. 

ومع ذلك، فإن املوقف املجتمعي يف مرص، واألعراف الثقافية السائدة، 

وال  رصيح،  بشكل  القضية  تناول  من  املراهقة  سن  يف  الشباب  متنع 

بزوغ  وإن  الصحيحة.  املوضوعية  املعلومات  اىل  بالوصول  هلم  تسمح 

ويؤثر  مرص،  أنحاء  مجيع  يف  باستمرار  يتزايد  -الذي  املحافظ  اجلناح 

عىل الشباب- جيعل قضية احلياة اجلنسية موضوًعا متعارًضا مع الدين، 

موقف  ويرتاوح  الفتيات.  والسيام  املراهقني  عىل  باملسئولية  ويلقى 

املجتمع من مسألة احلياة اجلنسية للمراهقني، ما بني املامرسات املتطرفة 

للغاية،  مبكرة  سن  من  ابتداء  الفتيات.  عىل  للرأس  غطاء  فرض  مثل 

اخلتان،  لعملية  وتعريضهن  الرياضية،  األلعاب  ممارسة  من  ومنعهن 

شيًئا  يتعلموا  أن  من  املراهقني  متنع  للسلوك  مدونة  املجتمع  فرض  وقد 

احتياجاهتم  عن  اإلعراب  عند  األمن  من  وحترمهم  أجسادهم،  عن 

البلوغ،  دورة  يف  دخلوا  الذين  أولئك  وخصوًصا  اجلنسية،  دوافعهم  او 

وكيفية  التناسلية،  األعضاء  ومهام  أشكال  يف  التطور  من  نوع  وظهور 

قيم،  من  لدهيم  عام  بوضوح  والتعبري  تبادلية،  عالقات  يف  الدخول 

واحرتام قيم اآلخرين. وإن غياب أولياء األمور، واملدرسني يف املدارس، 

الشواغل  عىل  وفعال  مبارش  بأسلوب  الرد  عن  الدينية،  والشخصيات 

اللذين  اجلنيس  اإلحباط واجلهل  اىل  أدى  قد  املراهقني  لدى  اجلنسية 

نشهدمها اآلن بني شباب مرص. 

ويف مرص، فإن االنتقال اىل طور الكبار يأيت مع الزواج واألبوة، ولكن 

إطار  يف  تبدأ  اجلنسية  احلياة  بأن  االعتقاد  احلقائق،  عن  التعامي  من 

مراحل  هي  واملراهقة،  الطفولة  وأطوار  للكبار.  ميزة  هي  أو  الزواج، 

بشكل  تشكيلها  ويعاد  والشخصية،  واجلسد،  النفس،  فيها  تتشكل 

يزال حمصوًرا  الديين يف مرص بشأن احلياة اجلنسية ال  دائم. واخلطاب 

يف معايري البلوغ مبلغ الكبار، واحلياة الزوجية، وال يعالج احتياجات 

وشواغل الشباب من كال اجلنسني. 

عىل  بل  املشكلة،  حيالن  ال  واحلظر  الرقابة  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة 

العكس، يزيدان من اإلحباط واحلرية حول ما جيب أن يتم تناوله كحق 

من احلقوق األساسية لإلنسان. ومؤخًرا فقط، بدأ املختصون يف اجلنس 

للتليفزيون  الفضائية  القنوات  عرب  برصاحة  يتحدثون  املرصيني  من 

املرصي عن أمور احلياة اجلنسية لألزواج، وإن كان استخدام اصطالح 

الفكرة  تلك  وتكتنف  مألوف،  غري  يزال  ال  مرص  يف  اجلنسية"  "احلياة 

آثار  املؤسفة،  املحظورات  وهلذه  التفسري،  وسوء  الشكوك  من  ظالل 

النامذج  للشباب، جتعلهم أرسى  والعقلية  البدنية  الصحة  مبارشة عىل 

إليه  حتتاج  وما  واملخاطر.  والرعونة  االهتزاز،  من  تعاين  التي  النمطية 

هو خطاب يتناول احتياجات احلياة اجلنسية لكل من املرأة والرجل، 

ويعرتف بأن املعلومات واخلدمات بشأن احلياة اجلنسية تتطور وتتحرك 

مع الزمن، وترسى عىل امتداد دورة احلياة. 

واملدرسة،  األرسة،  داخل  يف  القائم،  واملؤسيس  الثقايف  اإلطار  إن 

الشاب،  أو  املراهق  يعطي  ال  النظراء،  وبني  الرسمية،  املؤسسات  ويف 

للتعلم، واملشاركة يف، والوصول إىل، املعلومات  احلق يف مساحة مالمئة 

ذوي  الشباب  فإن  ذلك،  من  أكرث  بل  الصحيحة.  املوضوعية  الدقيقة 

األصول الفقرية يف مرص، وغري املتعلمني تعليًما كافًيا، غالًبا ما حيملون 

سامت الرجولة البدنية والنفسية، قبل إعدادهم إعداًدا كاماًل للتعامل 

واالستغالل  اجلنيس،  للعنف  يتعرضون  ما  وغالًبا  اجلنسية،  حياهتم  مع 

كرامتهم،  من  ينال  الذي  األمر  جنسًيا،  استخدامهم  وإساءة  اجلنيس 

ومن احرتامهم للذات، وقد يتسبب هلم يف أرضار طويلة األجل. 

يف  للشباب  اجلنسية  احلياة  يف  التفكري  إعادة  اىل  ملحة  حاجة  ومثة 

مرص، انطالًقا من املقاربة القامئة عىل احلقوق، وجتاوز النزعة الدينية 

املتحفظة، واملعايري االجتامعية التي تقمع سالمة الشباب. وإن ما نحتاج 
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الثقافية  احلساسيات  تراعي  فعالة  وخدمات  برامج  صياغة  هو  إليه 

والدينية، برامج ميكن ترمجتها اىل خدمات حرة ال تنطوي عىل أحكام 

مسبقة، برامج تشجع الشباب واملراهقني من كال اجلنسني عىل مناقشة 

مشاكلهم يف بيئات آمنة مثل املدارس، وعيادات الرعاية الصحية، ومن 

ومراكز  واملدرسة،  )األرسة،  الرسمية  وغري  الرسمية  القنوات  خالل 

الشباب، واألندية، وشبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(، واجلمعيات، 

واهليئات الدينية(. 

ولو استطاع أولياء األمور أن يقدموا النصح السديد ألطفاهلم، وحيموهم 

من مجيع أشكال إساءة االستخدام أو اخلضوع ألي شكل من أشكال 

االستغالل، فإهنم أنفسهم حيتاجون إىل أن يكونوا عىل مستوى عال من 

األمور  برصاحة  يناقشوا  ليك  ومستعدين  اجليدة،  واملعلومات  املعرفة 

املتعلقة باجلنس بشكل سليم، وبدون خجل أو خوف. وما نحتاج إليه 

الصحة  تعليمية وتربوية حول قضايا  برامج  تقدم  بيئة مواتية  هو هتيئة 

اإلنجابية، ومناذج الوقاية من املرض، وما إىل ذلك. وعالوة عىل ذلك، 

فإن حتويل اخلطاب الديين ليك يكون أكرث قرًبا من احتياجات ومطالب 

أو  الدين  مع  تتعارض  ال  جنسية  حياة  يكفل  أن  شأنه  من  الشباب، 

الدليل، وتقدم  الربامج بحيث تستند اىل  تلك  العقيدة، وجيب تصميم 

معلومات حرة، وتقوم عىل القيم األساسية التي ترتكز عىل االختيار عن 

علم وعىل صنع القرارات. 

سلمى: الشباب كقاطرة 
للتغير االجتماعي 

التي  القضايا  فإن  للكثريين  وبالنسبة  فقط.  لفرتة قصرية  نحن شباب 

كباًرا،  يصبحون  عندما  تذوى  الشباب، سوف  مرحلة  أثناء  يواجهوهنا 

الشباب  مرحلة  فإن  ذلك،  ومع  األولويات.  وتتغري  املنظور،  ويتغري 

تنطوي عىل عملية االنتقال صوب مسئولية اجتامعية أكرب، وفيام نحن 

األجيال  ومعتقدات  واجتاهات،  آراء،  فإن  النضج،  مرحلة  إىل  ندلف 

لنفسها،  املجتمعات  تنظيم  وكيفية  املستقبل،  رؤى  عىل  تؤثر  اجلديدة 

وكيفية عمل املؤسسات. 

مفارقة  عىل  ينطوي  موقًعا  نشغل  فإننا  الشباب،  مرحلة  يف  ونحن  أما 

الطاقة  ولدينا  دامئًا،  ممكن  والتغيري  أمامنا،  تتسع  فالفرص  ظاهرية 

والوقت للسعى وراء أحالمنا وآمالنا، إال أن األجيال األكرب سنًا تقف 

حجر عرثة، ىف بعض األحيان، ىف طريقنا حيث تطفىء شعلة احلامس 

ُيْنَظر إلينا عىل أننا مثريو قالقل،  واالهتامم لدينا. ومن املعروف لنا أنه 

كعنارص  إلينا  النظر  من  بداًل  والشغب،  للفوىض  حمتملة  ومصادر 

اجتامعية مثمرة وبناءة. ومع ذلك، شهدت العقود العديدة املاضية رأًيا 

آخر: أن وحدة الرؤية لدى الشباب، والعزمية، واإلرصار قد أدت –ىف 

كثري من بقاع العامل- إىل مبادارات فعالة، ومحالت وحركات قمنا خالهلا 

نحن الشباب بالتعبري عن ُمُثلنا، ونجحنا ىف تغيري مسار جمتمعاتنا.

ومثة جمموعة واسعة من التعريفات حول مفهوم املشاركة، وعىل سبيل 

"أناس  أهنا:  عىل  املشاركة  األطفال"  "أنقذوا  برنامج  يعرّف  املثال 

يشرتكون ىف نفس األفكار، ويفكرون من أجل أنفسهم، ويعربون عن 

أرائهم بشكل فعال، ويقومون بالتخطيط ووضع األولويات، واملشاركة 

ال  الشباب  أن  يبدو  مرص،  ىف  أنه،  إال  القرارات25.  صنع  عملية  ىف 

طبقًا  هلا،  قيمة  ال  وإجيابيتهم  مشاركتهم  أن  يعتقدون  ألهنم  يشاركون 

للمسح الذى أجرى عن تطلعات الشباب عام 2004، مبعرفة برنامج 

للطفولة واألمومة. ورمبا ترّسب  القومى  األمم املتحدة اإلمناىئ/املجلس 

سلبية  عنارص  يعتربنا  الذى  االجتامعى  الفهم  بحكم  االعتقاد  هذا 

تتلقى السلع واخلدمات، ويكافئ السلبية ولكنه ال يقدم مزايا لإلبتكار 

خالهلا  من  ميكن  التي  القنوات  وجود  عدم  إن  ثم  اإلجيابية.  والنزعة 

العوامل  أحد  يكون  قد  خمتلفة،  معاجلات  تقديم  أو  اآلراء  التعبري عن 

التى تساهم أيضًا ىف تلك احلالة.26 

الظروف  أنه مع توفري  التجارب من اخلارج توضح  أية حال، فإن  وعىل 

مسامهة  يسامهوا  أن  ميكن  الشباب  فإن  املالمئة،  واحلوافز  الصحيحة، 

فعلية ىف جمتمعاهتم، ومثة آمال عريضة عىل أن كثريًا من الشباب ىف مرص 

اليوم، سوف يعربون عن احتياجتهم من أجل االنخراط ىف أعامل فعلية 

تثبت جدارهتم االجتامعية، إذا ما أتيحت هلم الفرصة، واتسعت أمامهم 

الساحة الثقافية للقيام بذلك، ويقع العبء عىل الكبار يف املجتمع لتهيئة 

البيئة التي متكنهم من االنتقال إىل النضج كأعضاء مشاركني يف املجتمع. 

اخلصوصيات  إىل  تستند  التي  النظم  استرياد  يكون  أن  الطبيعي،  ومن 

لبلدان أخرى، عديم الفاعلية، ببساطة شديدة،  االجتامعية واالقتصادية 

يف مرص، بل ويتطلب كثريًا من عمليات التطويع واملواءمة مبا يتناسب مع 

الظروف املحلية. ومع ذلك، فإن الدافع يظل قامئًا وهو أن الشباب يشاركون 

ملساعدة بعضهم البعض يف بيئة مواتية. "وكحل بديل" فإن املجتمع الذي 

يضفي املصداقية عىل نظرائهم، إمنا يعّدهم أفضل إعداد ليس فقط الختاذ 

حيث  من  املتوخاة،  النتائج  من  لالستفادة  أيًضا  ولكن  مالمئة،  خيارات 

املسئوليات التي يضطلعون هبا، والنجاح الذي حيققونه. 

ومثة مثال عىل املشاركة الفعالة للشباب من تركيا،  ففي عام 1997، انضمت 

عدة مدن من مجيع أنحاء تركيا Nىل الشبكة العاملية "األجندة املحلية21"، 

التي تستهدف وضع أجندات حملية من أجل مستقبلها اخلاص27.
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املجتمع  ومنظامت  املحلية،  والسلطات  العامة،  املؤسسات  وقامت 

املحيل،  املستوى  عىل  القرارات  صنع  لعملية  مثلث  بتشكيل  املدين، 

متثيل  أجل  من  متكافئة  فرص  إتاحة  إىل  هتدف  املدن  جمالس  وكانت 

مجيع األطراف املعنية عىل الصعيد املحيل، وكان متثيل احلكومة املركزية 

اآلخران  الثلثان  أما  املجالس،  ثلث  فقط  يشكل  البلدية  واملجالس 

فيتألفان من ممثيل املؤسسات، واجلمعيات، والغرف املهنية، ومؤسسات 

ذلك  من  وأهم  األكادميية،  واملؤسسات  والنقابات،  اخلاص،  القطاع 

بات  للشباب  جمالس  إنشاء  فإن  وهلذا،  الشباب.  فئات  من  بكثري 

رضوريا ليك يساعد الشباب عىل تنظيم أنفسهم، والرتكيز عىل القضايا 

التي هتمهم بصورة مبارشة28. 

وطبقا لتقرير التنمية البرشية يف تركيا 2008، فقد تم إنشاء 73 جملًسا 

 .21 املحلية"  "األجندة  برنامج  ظل  يف  للشباب  مركزا  و35  للشباب 

من  املحلية،  احلكومة  يف  ملحوظا  تقدما  الشباب  جمالس  حققت  ولقد 

خالل سلسلة من املرشوعات، وجتىل ذلك يف ذروة أعامهلا عندما أنشأت 

"برملان الشباب القومي" وفقا لألجندة املحلية 21 يف عام 2004، الذي 

تم إقراره كنموذج تنظيمي لشبكة جمالس الشباب عىل امتداد الدولة 

بأرسها، وهي الشبكة التي أنشئت يف املدن وفقا لألجندة املحلية 21. 

ولقد سعى الربملان أيًضا اىل بناء قدرات منتديات الشباب عىل الصعيد 

املحيل، فضال عن املسامهة يف وضع السياسات الوطنية للشباب، وبناء 

منوذج للمجلس القومي للشباب 29. 

وىف  مرص،  ىف  حلم  جمرد  ومشاركتها،  الشباب  جمالس  تكون  أال  جيب 

عام 2005، تم إنشاء املجلس القومى للشباب ىف مرص غداة صدور 

مشاركتهم  وتشجيع  الشباب  قدرات  بناء  هبدف  بذلك،  مجهورى  قرار 

اإلجيابية الفعالة ىف احلياة العامة، وركزت خطة عمل املجلس القومى 

للشباب 2006-2010، ىف املقام األول، عىل ثالث جوانب هى: 

• برامج التمكني السياىس، وتشتمل عىل عقد مؤمتر سنوى للشباب 	

البارزين، وعدد من  املشاركني  أكرث من 1000 شاب من  يضم 

املحارضات، وورش العمل، والندوات، ومحالت التوعية العامة، 

ومنوذج برملان الشباب، ضمن أمور أخرى.

• "قرى 	 مرشوع  عىل  تشتمل  التى  االقتصادى  التمكني  برامج 

مع  بالرشاكة  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  ومتويل  الشباب"، 

الصندوق االجتامعى للتنمية ىف مرص، وبرامج التشغيل ىف مراكز 

الشباب عىل مستوى البالد.

إطار 16-4: عملية جمالس الشباب يف تركيا. 

 
تم وضع تصور ملجالس الشباب يف تركيا- التى أنشئت مبوجب برنامج األجندة املحلية)LA21( بحيث تضم ما ييل: 

• ممثيل اجلمعيات، واملؤسسات، واملبادرات املدنية التي متارس أنشطة موجهة للشباب يف الفئة العمرية املستهدفة. 	
• ممثيل جمالس الطالب باجلامعات. 	
• ممثيل جمالس الطالب باملدارس الثانوية. 	
• ممثيل أندية الشباب، وأندية الطلبة، وجمالس الطالب يف املدارس. 	
• ممثيل الشباب غري املنضم إىل أية تنظيامت ]ممثيل الشباب العاملني، والعاطلني، واملعوقني الخ والشباب الذين يتم التعرف عليهم عن طريق جمموعات 	

العمل، و/أو األماكن املجاورة[. 
 

وتشتمل املبادئ املشرتكة التي تصادق عليها جمالس الشباب، ما ييل: معارضة كافة أنواع التمييز ـ ومحاية وتعظيم حقوق الشباب عىل الصعيد املحيل يف 
إطار االتفاقيات الوطنية والدولية- وعدم انغامسهم تنظيمًيا يف أية انتامءات سياسية ـ واستهداف التوازن بني اجلنسني ـ والتحيل بالشفافية وروح التعاون 
ـ واملشاركة يف املعلومات بطريقة متجردة، وغري مرشوطة ومتكافئة ـ وعدم استغالل األنشطة الشبابية لتحقيق أية مكاسب شخصية ـ والعمل عىل أساس 

"التطوع"- واإلعالن عن كافة األنشطة ـ والتشاور مع األعضاء وضامن مشاركتهم. 
 

وعالوة عىل ذلك، تشتمل املهام متعددة األوجه ملجالس الشباب عىل زيادة مشاركة الشباب يف عمليات التخطيط، وصنع القرارات، والتنفيذ، وتشجيع 
وضع الربامج املتعلقة بالشباب وتيسري تنفيذها، واملسامهة يف وضع سياسات متكاملة للشباب عىل الصعيد الوطين، ويف إنشاء املجلس القومي للشباب. 

 
وقد تم إبراز التجربة الرتكية كواحدة من "أفضل املامرسات" العاملية، أثناء القمة العاملية املعنية بالتنمية املستدامة يف جوهانسربج 2002، وسافر مندوبو 
أكرث من 21 دولة من أوربا ومنطقة كومنولث الدول املستقلة )CIS(، إىل تركيا ملعرفة املزيد عن التجربة ومزاياها. ولقد بدأت تلك التجربة كحركة جمتمع 
مدين أثبتت إمكانياهتا وقدراهتا عىل إطالق حركة التحول االجتامعي، وسارعت من وترية تطبيق الالمركزية وإضفاء الطابع الدميقراطي عىل عملية التحول 

يف البالد. 

Turkey Online  ،املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
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• خدمات 	 مراكز  من  أساًسا  وتتألف  االجتامعى  التمكني  برامج 

نوادى  وتأسيس  احلكومية،  اخلدمات  تقديم  تيرس  التى  الشباب 

الشباب، ومراكز الشباب ىف مجيع املحافظات.

املزيد  إنشاء  أنحاء مرص، وجيرى  وهناك 4302 مركز شباب ىف مجيع 

من املراكز كام ُأبلغنا، ومع ذلك، فإنه عىل الرغم من أن مراكز الشباب ـ 

التى يرشف عليها املجلس القومى للشباب ـ تعرض جمموعة واسعة من 

األنشطة املفيدة للشباب، إال أنه ميكن القول بأهنا ال تساهم بالرضورة 

ىف مشاركة الشباب مشاركة فعالة ىف عملية صنع القرارات، أو تشجيع 

عىل  اإلدارة  ضعف  إىل  ذلك  يرجع  ورمبا  للشباب،  القانوىن  التمثيل 

الصعيد املركزى والصعيد املحىل.

للشباب، ومراكز الشباب  القومى  الرغم من ذلك، فإن املجلس  وعىل 

األساسية  البنية  بالفعل  تقدم  مركز،   4302 عددها  البالغ  له،  التابعة 

التى حتاىك التجربة الرتكية الناجحة ىف مرص )أنظر إطار 16-2(، ومع 

ذلك فإن حوكمة تلك األجهزة حتتاج إىل تغيري جذرى. وال بد من إتاحة 

الفرصة للشباب لىك يصبحوا جزًءا من جملس الربملان القومى للشباب، 

من خالل انتخابات دميقراطية بني الشباب، وال بد من إتاحة املجال هلم 

لتمثيل مصالح هؤالء الشباب، وال بد من اشرتاكهم ىف عمليات ختطيط، 

وصنع القرارات وتنفيذ كافة الربامج املتعلقة بالشباب.

 

وعالوة عىل ذلك، فإن املركز القومى للشباب، ميكن أن يقوم بدور جهة 

التي  العاملة ىف مجيع املحافظات،  الشباب  التنسيق بني خمتلف مراكز 

يتعني أن تضم ممثلني جلميع فئات الشباب الذين يقيمون ىف املدن/القرى 

الشباب،  ونوادى  الطالب،  جمالس  مثل  املراكز،  هذه  فيها  تقع  التي 

ومجعيات الشباب، وكذلك اجلامعات العشوائية واملهمشة من الشباب. 

اخلاصة،  املحلية  أجندهتا  تطوير  طريق  عن  ـ  الشباب  ملراكز  وميكن 

ووضع أولويات باحتياجاهتا، واقرتاح املرشوعات التنموية ـ أن تساهم 

مسامهة فعالة ىف تعزيز احلوكمة املحلية، وجهود الالمركزية ىف مرص. 
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أ –  دليل التنمية البشرية

التى متت ىف  اإلنجازات  لعام 2010 ملخًصا ملتوسط  الوطىن  البرشية  التنمية  تقرير  يقدم 
مرص بالنسبة لثالثة أبعاد رئيسية للتنمية البرشيـة وهى: 

توقع احلياة، ويقاس بالعمر املتوقـع عند امليالد.. 1
التعليم، وهو عبارة عن متوسط مرجح ملعدل اإلملام بالقراءة والكتابة )15+(  . 2

)ثلثان( ونسبة القيد اإلمجالية ىف التعليم األساىس والثانوى والعاىل معًا )ثلث(.  
مستوى املعيشة، ويقاس مبتوسط نصيب الفرد من الناتج املحىل اإلمجايل . 3

)بالدوالر األمريىك حسب تعادل القوة الرشائية(.  

مالحظات فنية ومصادر البيانات

الشقة دى هايلة، 

لكن نقدر ندفع املقدم؟ أبويا وأمي 

يقدروا يساعدوا
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حساب دليل التنمية البرشية:
 قبل حساب دليل التنمية البرشية يتم بناء أدلة األبعاد الرئيسية للتنمية 

البرشية كل عىل حدة.

أدلة توقع احلياة، والتعليم، والناتج  ، وهى  أدلة هذه األبعاد  وحلساب 

املحىل اإلمجايل، يتم حتديد قيمتني قصوى ودنيا )األهداف املرجوة( من 

املؤرشات عىل النحو التاىل 

ويتم التعبري عن كل من املكونات الثالثة لدليل التنمية كام يىل : 

• )القيمة الفعلية ـ القيمة الدنيا(/ )القيمة القصوى ـ القيمة الدنيا(. 	

• وحيسب بعد ذلك دليل التنمية البرشية كمتوسط بسيط ألدلة التنمية البرشية.	

التنمية.  مستوى  إليه  وصل  عام  حمددة  دالالت  تعطى  الدليل  وقيمة 

طول  إىل  ذلك  يشري  الصحيح  الواحد  عن  الدليل  قيمة  تبتعد  وحينام 

نحو حتقيق  تقطعها  أن  املحافظة  أو  الدولة  يتوجب عىل  التى  املسافة 

هذه األهداف . وىف هذه احلالة يتعني عىل خطة التنمية أن تستكشف 

الفجوات التى حتول دون اال رتقاء مبستوى التنمية، وتضع السياسات 

التى ترسع من خطى حتقيق األهداف، وهى أعمق وأشمل  والربامج 

من جمرد زيادة الدخل وحدها.

بيان  ىف  فائدته  مبدى  فهى حمدودة  تنازليا  املحافظات  ترتيب  داللة  أما 

ىف  تسبقها  التى  للمحافظات  بالنسبة  الدليل  قيمة  ارتفاع  عوامل 

الصحى  أم  االقتصادى  املجال  ىف  تفوقها  إىل  ترجع  وهل  الرتتيب، 

والبيئى ، أم التعليم ، أم كل ذلك. ورمبا تكون رسعة الصعود عىل سلم 

التنمية أكرث أمهية.

دليل  حساب  خطوات  يوضح  سعيد  بور  حمافظة  عن  التايل  املثال  و 

التنمية البرشية.

حساب دليل توقع احلياة : قدرت توقعات احلياة عند امليالد . 1

والسكان  الوفيات  عن  التفصيلية  البيانات  من  باملحافظات 

حسب العمر.  ويقيس دليل توقع احلياة ملحافظة بورسعيد العمر 

املتوقع قى عام 2007 وهو 72.7 عاًما، ومن ثم فإن دليل توقع 

احليـاة = ) 72.7 ـ 25(/ )85 ـ 25( = 0.795

حساب دليل التعليم : يقيس دليل التعليم اإلنجاز النسبي . 2

 ،)+15( والكتابة  القراءة  ملعرفة  بالنسبة  بورسعيد  ملحافظة 

وإمجايل القيد ىف مراحل التعليم املختلفة ) أسايس وثانوي وعال 

وآخر   ،)+15( والكتابة  القراءة  معرفة  دليل  حساب  ويتم  مًعا( 

مع  التعليم  دليل  لتكوين  الدليالن  هذان  وجيمع  القيد،  إلمجايل 

الوزن  وثلث   )+15( والكتابة  القراءة  ملعرفة  الوزن  ثلثي  إعطاء 

إلمجايل القيد عىل النحو التاىل:

بورسعيد 	• حمافظة  لسكان  والكتابة  القراءة  معرفة  دليل 

)15+( = )83.6 ـ  صفر(/)100 ـ  صفر( = 0.836

دليل القيد = )70.1 ـ صفر(/)100 ـ صفر(=0.701	•

دليل التعليم = 3/2)0.836(+3/1)0.701( = 0.791	•

الفرد . 3 نصيب  قدر   : اإلمجايل  املحىل  الناتج  دليل  حساب 

من الناتج املحىل اإلمجايل ىف مرص من حسابات الدخل القومى 

الناتج  من  الفرد  نصيب  تقديرات  وحولت   ،2007/2006 لعام 

باستخدام  بالدوالر  قيمتها  إىل  املحلية  بالعملة  اإلمجايل  املحىل 

سعر رصف مناسب )مع األخذ ىف االعتبار تقديرات وزارة الدولة 

للتنمية االقتصادية(، ثم حسبت القوة الرشائية املعادلة بالدوالر 

األمريىك وذلك بتطبيق معامل مناسب عىل متوسط نصيب الفرد 

من الناتج املحىل اإلمجايل بالدوالر األمريىك )تم تطبيق املعامل 

املستخدم ىف تقرير التنمية البرشية  الدوىل لعام 2008، ونتيجة 

ىف   0.727 ملرص  اإلمجايل  املحىل  الناتج  دليل  قيمة  تبلغ  لذلك 

مستوى  عىل  الدخل  من  الفرد  لنصيب  وبالنسبة   .2008 عام 

عن  مسح  آخر  نتائج  من  التقرير  هذا  استفاد  فقد  املحافظات 

الدخل واإلنفاق واالستهالك الذى أجراه اجلهاز املركزى للتعبئة 

العامة واإلحصاء عام 2009/2008. وىف دليل التنمية البرشية 

اإلمجايل(  املحىل  الناتج  من  الفرد  نصيب  )متوسط  الدخل  حيل 

تنعكس  ال  التى  البرشية  للتنمية  األخرى  األبعاد  مجيع  حمل 

الدخل ألن  تعديل  ويتم  املتوقع.   العمر  وىف  التعليم  مستوى  ىف 

حتقيق املستوى الالئق من التنمية البرشية ال يتطلب دخاًل حمدًدا 

دلــيل  التاىل:  النحو  عىل  الدخل  لوغاريتم  يستخدم  وبالتاىل 

-)9590.6 لو)   = بوسعيد  حمافظة  ىف  اإلمجايل  املحىل  الناتج 

لو)100(/لو)40000(-لو)100(=0.762

األدلة . 4 نتائج  باستخدام  البرشية.  التنمية  دليل  حساب 

الثالثة يصبح حتديد دليل التنمية البرشية واضحا، فهو متوسط 

بسيط هلذه األدلة الثالثة. دليل التنمية البرشية ملحافظة بورسعيد 

0.783 = )2.348(3/1= )0.762+0.791+0.795(3/1 =

ب – الجوانب الديموجرافية
القومية  واملسوح  احليوية  واإلحصاءات  السكانية  التعدادات  تعترب 

للتعبئة  املركزى  واجلهاز  الدميوجرافية.  البيانات  مصادر  أهم  اخلاصة 

نرش  و/أو  إجراء  عن  املسئولة  الرسمية  اجلهة  هو  واإلحصاء  العامة 

نتائج بعض هذه املصادر ) كالتعدادات السكانية والتسجيل احليوى(. 

بإجراء  األخرى  املصادر  قيام  ىف  يستشار،  أو  أيضا،  اجلهاز  ويشارك 

التى تشتق من تلك املصادر الوضع  هذه املسوح. وتعكس املؤرشات 

 القيم الدنياالقيم القصوىاملؤرش
8525العمر املتوقع عند امليالد

1000اإلملام بالقراءة والكتابة%

1000%نسبة القيد اإلمجالية للتعليم%
اإلمجايل  املحىل  الناتج   من  الفرد  نصيب 

بالدوالر ) حسب تعادل القوة الرشائية(
40،000100
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أخرى  جماالت  ىف  املؤرشات  تلك  بعض  وتستخدم  وتطوره.  السكاىن 

)كالصحة مثال(. وفضال عن ذلك، تعترب األعداد السكانية ) اإلمجالية، 

أو لفئات معينة( رضورية حلساب مؤرشات كثرية ىف جماالت خمتلفة. وقد 

أسهم اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ىف توفري كافة البيانات 

املتعلقة باجلوانب الدميوجرافية لعام 2006 من النتائج النهائية للتعداد 

العام للسكان واملنشآت 2006 .

ويتضمن التقرير احلاىل املؤرشات الدميوجرافية التالية :

• أعداد السكان )باآلالف(.	

• معدالت منو السكان السنوية )%(.	

• سكان الريف كنسبة مئوية من إمجاىل السكان.	

• سكان احلرض كنسبة مئوية من إمجاىل السكان.	

• معدالت النمو السنوى لسكان احلرض )%(.	

• باملدينة األكرب كنسبة مئوية من إمجاىل  سكان احلرض 	 السكان 

باملحافظة.

• معدل اإلعالة الدميوجراىف.	

• إمجاىل 	 من  مئوية  كنسبة  احلياة  خالل  الداخلية  اهلجرة  صاىف 

السكان.

• الكثافة السكانية لكل كم2.	

• تاريخ تضاعف عدد السكان حسب معدل النمو احلاىل.	

• معدل املواليد اخلام )لكل 1000من السكان(.	

• معدل اخلصوبة الكلية.	

• نسبة اخلصوبة ىف 1960 اىل 2005. 	

• معدل استخدام وسائل منع احلمل )%(.	

• متوسط العمر عند الزواج األول.	

• معدل الوفيات اخلام )لكل 1000 من السكان(.	

• معدل وفيات الرضع ) لكل 1000مولود حى(.	

• من 	  1000 )لكل  اخلامسة  سن  دون  األطفال  وفيات  معدل 

السكان (.

• وفيات األطفال دون سن اخلامسة )باآلالف(	

• معدل وفيات األمهات )لكل 100,000 مولود حى( 	

• توقع احلياة عند امليالد.	

لتعداد  النهائية  البيانات  من  األوىل  العرشة  املؤرشات  اشتقت  وقد 

السكان واملنشآت 2006، اىل جانب ماتم توفريه من بيانات ىف )كتاب 

اإلحصاء السنوى 2008( بإستثناء تاريخ تضاعف عدد السكان الذى 

حسب عىل مستوى الدولة فقط. وقد حسب املؤرش األخري باستخدام 

الدالة األسية وتقدير معدل النمو السنوى للفرتة 2006-1996.

املركز  بيانات  عىل  اخلام  املواليد  ومعدالت  الوفاة  مقاييس  وتعتمد 

القومى ملعلومات الصحة والسكان – وزارة الصحة عن عام 2008. أما 

متوسط العمر عند الزواج األول فقد اعتمد عىل بيانات املسح السكاىن 

والصحى لعام 2008.

وقد حسبت توقعات احلياة عند امليالد عام 1976، 2007 عىل املستوى 

القومى واملحافظات املختلفة من البيانات التفصيلية للسكان والوفيات 

والطفولة  األمهات  وفيات  معدالت  توفرت  وقد  والعمر.  النوع  حسب 

القومى ملعلومات الصحة والسكان – وزارة الصحة  بيانات املركز  من 

عن عام 2008، وكذلك البيانات اخلاصة مبعدل استخدام وسائل تنظيم 

.DHS األرسة من املسح السكاىن والصحى

 جـ - قوة العمل والبطالة )15+(
تعتمد مؤرشات قوة العمل والبطالة ىف هذا التقرير عىل بيانات اجلهاز 

املركزى للتعبئة العامة واالحصاء املتعلقة ببيانات قوة العمل وتوزيعاهتا 

املختلفة )حسب النوع والعمر والنشاط االقتصـــادى واملهنـة واحلالة 

العملية ..الخ( للمناطق الريفية واحلرضية ىف كل حمافظات مرص عام 

2007، ويتضمن هذا التقرير مؤرشات قوة العمل والبطالة التالية :

• قوة العمل )15+(كنسبة من إمجاىل السكان.	

• اإلناث ىف قوة العمل كنسبة مئوية من إمجاىل قوة العمل )15+(.	

• قوة العمل )15+( ىف الزراعة والصناعة واخلدمات )%(.	

• املستخدمون بأجر كنسبة مئوية من إمجاىل قوة العمل )15+(.	

• قوة 	 إمجاىل  من  مئوية  كنسبة  والفنية  العلمية  باملهن  املشتغلون 

العمل )15+(.

• النسبة املئوية لإلناث بني املشتغالت باملهن الترشيعية والتنظيمية.	

• النسبة املئوية لإلناث ىف املهن العلمية والفنية. 	

• كنسبة 	 العام  األعامل  وقطاع  العام  والقطاع  باحلكومة  العاملون 

مئوية من إمجاىل قوة العمل )15+(.

• معدل البطالة )%( )لإلمجاىل ، ولإلناث(.	

• معدل البطالة بالريف واحلرض )15+(.	

• معدل البطالة حسب املستوى التعليمى )15+(.	

• أعداد املتعطلني املطلقة )15+(.	

• دون 	 السكان  )أى عدد  املستقبل  العمل ىف  لقوة  نسبة اإلحالل 

اخلامسة عرشة مقسوما عىل ثلث السكان ىف األعامر )64-15 (.

 د – التعليم واإللمام بالقراءة والكتابة
من  أنواع  ثالثة  والكتابة  بالقراءة  واإلملام  التعليم  مؤرشات  تتطلب 

البيانات :

البيانات التعليمية التقليدية ، مثل أعـــداد الطلبــة )املقيدين أو . 1

اخلرجيني( واملدرسني والفصول ... الخ. واملصادر األولية ىف هذه 

الرتبية والتعليم واإلدارة  لوزارة  السنوية  النرشات  البيانات هى 
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التعليمية باألزهر، وتنرش هذه البيانات حسب النوع لكل حمافظة 

وذلك بالنسبة ملراحل التعليم املختلفة قبل اجلامعي والعايل، وقد 

واإلدارة  والتعليم  الرتبية  بوزارة  املعلومات  مركز  من  كل  ساهم 

التعليمية باألزهر ىف توفري هذه البيانات عىل مستوى املحافظات 

اجلامعى  بالتعليم  اخلاصة  البيانات  أما   .2008/2007 لعام 

والعاىل فيتم نرشها سنويا من قبل مركز املعلومات والتوثيق بوزارة 

التعليم العاىل وذلك عىل مستوى اجلامعات والكليات احلكوميـة 

املتوسطة والعالية  بأنواعها  العليا  ، واملعاهد  واخلاصة واألزهرية 

احلكومية منها واخلاصة. كام أن املجلس األعىل للجامعات يتوىل 

مستوى  عىل  احلكومى  اجلامعى  بالتعليم  اخلاصة  البيانات  توفري 

اجلامعات والكليات املختلفة.

2 . ،)+15( للسكان  والكتابة  بالقراءة  باإلملام  املتعلقة  البيانات 

أسهم  وقد  السكانية،  التعدادات  خـالل  البيانات  هذه  وتنرش 

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ىف توفري البيانات اخلاصة 

بالسكان األميني عام 2007.

العام . 3 اإلنفاق  مؤرشات  الشتقاق  الالزمة  االقتصادية  البيانات 

عىل التعليم. وتعترب ميزانية الدولة ، التى تقوم وزارة املالية بنرشها 

وهذه  التعليم.  عىل  اإلنفاق  لبيانات  الرئيىس  املصدر   ، سنويا 

البيانات غري متاحة عىل مستوى املحافظات.

وباالعتامد عىل هذه األنواع املختلفة يتضمن التقرير املؤرشات التالية 

عن التعليم واإلملام بالقراءة والكتابة.

• املعدل الظاهرى للدخول يف الصف األول اإلبتداىئ )%( 	

• نسبة القيد اإلمجالية بالتعليم اإلبتداىئ )%(.	

• نسبة القيد اإلمجالية بالتعليم اإلعدادى)%(.	

• نسبة القيد اإلمجالية بالتعليم األساىس)%(.	

• نسبة القيد اإلمجالية بالتعليم الثانوى%.	

• نسبة القــيد اإلمجالية بالتعليم األساىس والثانوى )%(.	

• نسبة القيد بالتعليم العاىل ) اجلامعات واملعاهد العليا( )%(.	

• نسبة القيد اإلمجالية بالتعليم )%(.	

• الباقون لإلعادة كنسبة مئوية من إمجايل القيد باإلبتداىئ.	

• الباقون لإلعادة كنسبة مئوية من إمجاىل القيد باإلعدادى.	

• الباقون لإلعادة كنسبة مئوية من إمجاىل القيد بالثانوى.	

• االنتقال إىل التعليم االعدادى كنسبة مئوية من املقيدين بالصف 	

األخري من التعليم االبتداىئ ىف العام السابق.

• االنتقال إىل التعليم الثانوى كنسبة مئوية ممن أمتوا االعدادى.	

• متوسط عدد التالميذ لكل مدرس بالتعليم االبتداىئ 	

• متوسط عدد التالميذ لكل مدرس بالتعليم االعدادى 	

• متوسط كثافة الفصل بالتعليم االبتداىئ.	

• متوسط كثافة الفصل بالتعليم االعدادى.	

• القيد 	 إمجاىل  من  مئوية  كنسبة  الفىن  الثانوى  بالتعليم  القيد 

بالثانوى.

• القيد بالكليات واملعاهد العلمية احلكومية واخلاصة كنسبة مئوية 	

من إمجاىل التعليم العاىل.

• اإلنفاق 	 إمجاىل  من  مئوية  )كنسبة  التعليم  عىل  العام  اإلنفاق 

العام(.

• املحىل 	 الناتج  من  مئوية  )كنسبة  التعليم  عىل  العام  اإلنفاق 

اإلمجايل(.

• املدارس 	 ىف  والثانوى  األساىس  التعليم  ىف  للقيد  املئوية  النسب 

احلكومية، واخلاصة واألزهرية.

• غري 	 )اإلمجايل،  الصاحلة  غري  املدرسية  للمباىن  املئوية  النسب 

صاحلة، صيانــة غري مناسبة(.

• معدل القراءة والكتابة )15+(%.	

• من 	 جامعى  أو  ثانوى  مؤهل  عىل  للحاصلني  املئوية  النسب 

السكان 15+.

• )كنسبة 	 واخلاصة  احلكومية  العلمية  واملعاهد  الكليات  خرجيو 

مئوية من مجلة اخلرجيني(.

• أعداد األميني 15+	

القومى  املستوى  عىل  النوع  حسب  املؤرشات  هذه  حسبت  وقد 

والكتابة  بالقراءة  اإلملام  معدالت  إشتقاق  تم  املختلفة،  وللمحافظات 

للريف واحلرض أيضا. ولكن مؤرشات اإلنفاق العام عىل التعليم وتلك 

اخلاصة بالتعليم العاىل حسبت عىل املستوى القومى.

 وفيام يىل بعض املالحظات ذات الصلة بتلك املؤرشات:

التعليم . 1 العمر، وخاصة ىف  القيد حسب  بيانات  توافر  لعدم  نظرا 

االبتدايئ، حسبت نسب القيد اإلمجالية جلميع املراحل التعليمية.

التعليمية . 2 للمستويات  املناظرة  األعامر  ىف  السكان  أعداد  قدرت 

املختلفة بتطبيق "مرضوبات سرباج" عىل أعداد السكان حسب 

استخدمت  وقد   ،2008/1/1  ،1960 عامى  ىف  العمر  فئات 

التقديرات الصادرة عن اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.

تتجاوز بعض النسب للقيد أو االنتقال 100% نتيجة لكون بعض . 3

التالميذ أكرب من )أو أقل من( حدود السن للمرحلة التعليمية.

حسب . 4 والعاىل  اجلامعى  بالتعليم  القيد  بيانات  توافر  لعدم  نظًرا 

املراحل  مجيع  ىف  اإلمجالية  القيد  نسب  اشتقت  فقد  املحافظة، 

اجلامعى  بالتعليم  القيد  إمجاىل  توزيع  بعد  املحافظات  ملختلف 

القيد  ىف  للمحافظات  النسبية  لألنصبة  طبقا  بالدولة  والعاىل 

بالتعليم األساىس والثانوى.
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هـ- التغذية واألمن الغذائى
يتضمن هذا التقرير مؤرشات التغذية واألمن الغذاىئ التالية:

• متوسط نصيب الفرد من السعرات احلرارية يوميا. 	

• احليوانية 	 واملنتجات  النباتية  املنتجات  من  النسبية  األنصبة 

احلرارية  السعرات  من  الفــرد  نصيب  من  السمكية  والرثوة 

اليومية )%(.

• األطفال الذين سبق هلم الرضاعة الطبيعية )%(.	

• ناقصو الوزن )بني األطفال دون سن اخلامسة()%(.	

• 	-1999( الغذاىئ  اإلنتاج  من  الفرد  لنصيب  القياىس  الرقم 

.)100=2001

• الناتج الزراعى كنسبة مئوية من الناتج املحىل اإلمجايل.	

• الواردات من احلبوب )باأللف طن مرتى(.	

• الصادرات الغذائية كنسبة مئوية من الواردات الغذائية.	

• الواردات الغذائية كنسبة مئوية من إمجاىل الصادرات السلعية.	

• نسبة االكتفاء الذاىت الغذاىئ )%(.	

• نسبة االعتامد عىل الواردات الغذائية )%(.	

الزراعة  الذى تنرشه وزارة  الغذاىئ  امليزان  أخذ املؤرشان األوالن من 

واستصالح األرايض، كام أخذ املؤرشان التاليان عن اإلطفال من املسح 

واحلرض  والريف  الدولة  مستوى  عىل   2008 لعام  والصحى  السكاىن 

ككل وعىل مستوى املجموعات املختلفة )املحافظات احلرضية- الوجه 

البحري – الوجه القبيل – احلدود(، وتم اشتقاق البيانات عىل مستوى 

الفرد من اإلنتاج  القياىس لنصيب  الرقم  املحافظات. وقد أخذ مؤرش 

الغذاىئ من املوقع االلكرتوىن ملنظمة األغذية والزراعة.

املوقع  من  اإلمجايل  املحىل  الناتج  من  الزراعى  الناتج  نسبة  واشتقت 

االلكرتوىن لوزارة الدولة للتنمية االقتصادية، وقد تم استيفاء البيانات 

املتعلقة بالواردات من احلبوب والواردات الغذائية والصادرات الغذائية 

مؤرشات  )دراسة  األراىض  واستصالح  الزراعة  وزارة  من  والسلعية 

التجارة اخلارجية ألهم املحاصيل واملنتجات الغذائية عام 2007( .

من  االستهالك  كمية  أخذت  الغذاىئ  الذاىت  لإلكتفاء  وبالنسبة 

وزارة  عن  الصادرة  الزراعي  الدخل  نرشة  من  الغذائية  احلاصالت 

الزراعة واستصالح األرايض لعام 2007، واشتقت األسعاراملحلية من 

نفس النرشة، كام أخذت بيانات كمية و أسعار الصادرات والواردات 

من نرشة احصاءات التجارة اخلارجية ألهم السلع الزراعية الصادرة عن 

وزارة الزراعة واستصالح األرايض لعام 2007. وقدرت نسبة اإلكتفاء 

الذاىت عىل أساس تقييم كل من قيمة اإلنتاج املحىل واالستهالك من 

السلع الغذائية عىل أساس أسعار الفوب للسلع التصديرية، وأسـعار 

السيف للواردات منها، واألسعار املحلية للسلع غري التجارية.

النسب  وكذا  الغذاىئ،  الذاىت  لالكتفاء  العامة  النسبة  اشتقت  وقد 

املناظرة للمجموعات السلعية بقسمة قيمة االنتاج الغذاىئ املحىل عىل 

قيمة االستهالك الغذاىئ ، ومن ناحية أخرى حسبت نسبة االعتامد عىل 

استرياد األغذية بقسمة قيمة الواردات الغذائية عىل قيمة االستهالك 

الغذاىئ.

و – الصحة والمرافق
أجزاء  ىف  ذكرت  التى  بالصحة  الصلة  ذات  املؤرشات  إىل  باالضافة 

واملرافق  الصحة  عن  التالية  املؤرشات  التقرير  هذا  يشمل  أخرى، 

العامة :

1 ـ أطفال ميوتون دون سن اخلامسة )باآلالف(. 

2 ـ أطفال دون سن اخلامسة يعانون مــن سوء 

       التغذية ) باآلالف(.

3 ـ معــدل وفيـات األمهات لكل 100,000 

      مولود حي.

4 ـ النسبة املئوية للحوامل الالىت حيصلن عىل رعاية قبل الوالدة.

5 ـ معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حى 

6 ـ معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة لكل 

     1000 مولود حى.

7 ـ أطفال سبق هلم الرضاعة الطبيعية )%(.

8 ـ  حاالت الوالدة حتت إرشاف صحى )%(.

9 ـ األطفــال املحصنون فـى سن 12 – 23 

      شهًرا )%(.

10 ـ ناقصو الوزن دون اخلامسة )%(.

11 ـ عدد األطباء بوزارة الصحة لكل 

        10000 نسمة.

12 ـ عدد املمرضات بوزارة الصحة 

         لكل 1000 نسمة.

13 ـ نسبة املمرضات لألطباء بوزارة الصحة.

14 ـ عدد األرسة لكل 10000 نسمة)اإلمجاىل ووزارة الصحة(. 

15 ـ عـــدد الوحدات الصحية بأرسة لكل 10000 نسمة. 

16 ـ معدل استخـدام وسائل منع احلمل )%(.

17 ـ معدل املواليد اخلام.

18 ـ معدل الوفيات اخلام.

19 ـ اإلنفاق العام عىل الصحة كنسبة مئوية من    

       إمجاىل االنفاق العام.

20 ـ اإلنفاق العام عىل الصحة كنسبة مئوية من 

        الناتج املحىل اإلمجايل.

مياه  عىل  حتصل  التى  األرس  أو  السكـان  من  املئوية  النسبـة  ـ   21

مأمونة.
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خدمة  عىل  حتصل  التى  األرس  أو  السكان  من  املئوية  النسبة  ـ   22

الرصف الصحى.

  ،7  ،4  ،2 املؤرشات   2008 عام  عن  والصحى  السكاىن  املسح  أتاح 

والريف ككل، وعىل  الدولة واحلرض  مستوى  ، 16 عىل   10 ،  9  ،  8

مستوى  عىل  البيانات  واشتقت  املختلفة،  املجموعات  مستويات 

املحافظات كل عىل حده .

 ،5  ،3  ،1 املؤرشات  والسكان  الصحة  ملعلومات  القومى  املركز  أتاح 

11، 15، 17، 18 عىل مستوى الدولة ككل وعىل مستوى املجموعات 

املختلفة وأيضا عىل مستوى كل حمافظة عىل حده.

بيانات  العام عىل الصحة عىل  ـ اعتمدت املؤرشات اخلاصة باإلنفاق 

الناتج املحىل اإلمجايل  بيانات  و  الكتاب االحصاىئ عن عام 2008، 

املأخوذة من حسابات الدخل القومى التى توفرها وزارة الدولة للتنمية 

االقتصادية.

وفيام يىل بعض املالحظات ذات الصلة بتلك املؤرشات

الذين . 1 األطفال  هم  ـ 23 شهًرا  املحصنون ىف سن 12  األطفال 

والغدة  األملاىن،  احلصبة   / واحلصبة  الدرن،  ضد  تطعيمهم  تم 

النكافية، وبثالث جرعات من الطعم الثالىث، وثالث جرعات من 

طعم شلل األطفال.

االستعانة . 2 تم   ،)%( احلمل  منع  وسائل  استخدام  معـدل  مؤرش 

ببيانات املسح السكاىن والصحى لعام 2008، والذى مل يتم فيه 

استعراض املعدالت ىف حمافظات احلدود اخلمس نظًرا ألن عينة 

األرس ىف تلك املحافظات ليست كبرية بحيث تسمح بعمل تقدير 

مستقل ملعدالت اال ستخدام.

مؤرش األطفال ناقىص الوزن دون سن اخلامسة )%( عبارة عن . 3

نسبة األطفال دون اخلامسة من العمر الذين تم تصنيفهم كناقيص 

املسح  أتاحه  ما  وهو  للعمر.  بالنسبة  الوزن  ملقياس  طبقًا  تغذية 

السكاىن والصحى لعام 2008. وتم حساب املؤرش بداللة عدد 

املرجعي  املجتمع  وسيط  من   )2-( املعياري  االنحراف  وحدات 

 ،2006 يف  املطبق  العاملية  الصحة  ملنظمة  الطفل  بنمو  اخلاص 

وبالتايل فإن املؤرش غري قابل للمقارنة مع املجتمع املرجعي الذي 

الصحية  القومي لإلحصاءات  باملركز  قبل واخلاص  استخدم من 

بالواليات املتحدة األمريكية/مركز الواليات املتحدة ملراقبة املرض 

/ منظمة الصحة العاملية.

 مؤرش % احلوامل الالىت حيصلن عىل رعاية قبل الوالدة، عبارة . 4

عن نسبة مجيع املواليد  الذين حصلت أمهاهتم خالل فرتة احلمل 

أو  باحلمل،  متعلقة  رعاية  أو  محل،  )رعاية  طبية  رعاية  أى  عىل 

احلصول عىل حقنة تيتانوس (.

تعتمد املؤرشات اخلاصة باإلنفاق العام عىل الصحة عىل بيانات . 5

ميزانية الدولة، التى تقوم وزارة املالية بنرشها سنويا،  باإلضافة 

إىل بيانات الناتج املحىل اإلمجايل املأخوذة من حسابات الدخل 

القومى التى وفرهتا وزارة الدولة  للتنمية االقتصادية. وقد حسبت 

هذه املؤرشات حسب النوع عىل املستوى القومى وللمحافظات 

املختلفة ولكن مؤرشات اإلنفاق العام عىل الصحة حسبت عىل 

املستوى القومى فقط. 

 وفيام يىل بعض املالحظات ذات الصلة بتلك املؤرشات

النشاط . 1 ىف  العاملني  األفراد  بإمجايل  اخلاصة  البيانات  تعترب    

الصحي غري دقيقة، حيث ال يوجد نظام فعال لتحديث أعدادهم، 

مع أخذ بعض العوامل ىف االعتبار مثل اهلجرة والتقاعد وفرتات 

األجازات بدون مرتب واالزدواج ىف إحصاءات هؤالء األفراد ىف 

املؤسسات اخلاصة أو احلكومية، وتتضمن املؤرشات ذات الصلة 

ىف هذا التقرير األفراد العاملني بالنشاط الصحى بوزارة الصحة 

فقط، ومن ثـم فإن هذه املؤرشات ال تعـكس التفاوتات اإلقليمية 

بدقة ىف هذا الشأن.

عىل . 2 يرشفون  الذين  بالصحة  املشتغلني  أن  إىل  التنويه  ينبغى   

الوالدة يتضمنون األطباء واملمرضات والقابالت املدربات، وتلعب 

الدايات )أى القابالت التقليديات( دوًرا هاًما خاصة ىف املناطق 

بالوالدات  اخلاص  املؤرش  ارتفاع  عىل  ذلك  وينعكس  الريفية، 

التى تتم حتت إرشاف صحى عىل املستوى القومى واملحافظات 

املختلفة.

 يعكس املؤرش اخلاص باألرس التى حتصل عىل خدمة الرصف . 3

الصحى النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون وسائل رصف 

صحى مناسبة مثل وصلة إىل بالوعة أو نظام صهريج القاذورات 

حتت األرض، أو مرحاض موصـول بشبكة للمجارى، أو مرحاض 

حفرة بسيط أو مرحاض حفرة حمسن، مبعىن أن أى نظام للتخلص 

مشتـركا  أو  كان خاصا  إذا  مناسبا  يعترب  البرشية  الفضالت  من 

)ولكن ليس عاًما(. وإذا كان يفصل بني الفضالت البرشية وبني 

من  عليه  ما  رغم  الصحة،  علم  ملفهوم  وفقا  البرشى  التالمس 

حتفظات.

ز - الموارد الطبيعية 
واستهالك الطاقة

يتضمن هذا التقرير املؤرشات التالية عن املوارد الطبيعية واستهالك 

الطاقة:

• مساحة األرض )باأللف كم2(.	

• مساحة األراىض املنزرعة:	

• باأللف فدان.	
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• كنسبة مئوية من مساحة األرض الكلية.	

• متوسط عدد األفراد لكل فدان.	

• األراىض املروية % من األراىض الصاحلة للزراعة.	

• املساحة املحصولية باأللف فدان. 	

• نسبة املساحة املحصولية إىل مساحة األرض املنزرعة )%(.	

• إمجاىل املوارد املائية )بليون مرت مكعب(.	

• استهالك املياه كنسبة مئوية من إمجاىل املوارد املائية )%(.	

• املياه الداخلية املتجددة % من إمجاىل املوارد املائية.	

• متوسط نصيب الفرد من املياه الداخلية املتجددة )م3/سنة(.	

• النسب املئوية لسحب املياه بواسطة:	

• الزراعة	

• املحليات	

• الصناعة	

• املالحة	

• إمجاىل الصيد السمىك )باأللف طن(	

• النسب املئوية للصيد السمىك من:	

• املياه العذبة )النيل وفروعه وبحرية نارص(.	

• البحار )البحر املتوسط والبحر األمحر(.	

• البحريات.	

• املزارع السمكية.	

• إمجاىل استهالك الكهرباء )بالبليون كيلوات / ساعة(.	

• متوسط نصيب الفرد من استهالك الكهرباء )بالكيلوات/ساعة(.	

• من 	 طن  مليون  يعادل  )مبا  األولية  الطاقة  من  االستهالك  إمجاىل 

البرتول(.

• متوسط نصيب الفرد من استهالك الطاقة األولية )مبا يعادل كجم 	

من البرتول(.

• النسب املئوية الستهالك الطاقة األولية من :	

• زيت خام.	

• الغاز الطبيعى.	

• طاقة مائية.	

• الفحم.	

• البرتول 	 من  كيلو جرامات  يعادل  )مبا  املستهلكة  األولية  الطاقة 

لكل 1000 جنيه من الناتج املحىل اإلمجايل (.

• استهالك 	 من  مئوية  )كنسبة  األولية  الطاقة  من  الواردات  صاىف 

الطاقة(.

• من 	 طن  مليون  يعادل  )مبا  للطاقة  النهاىئ  االستهالك  إمجاىل 

البرتول(.

• النسب املئوية لإلستهالك النهاىئ للطاقة من :-	

• املنتجات البرتولية.	

• الغاز.	

• الكهرباء.	

• النسب املئوية لالستهالك النهاىئ للطاقة بواسطة: 	

• الصناعة.	

• النقل واملواصالت.	

• الزراعة.	

• عائىل وجتارى.	

• أخرى.	

أخذت بيانات مساحة األرض عىل مستوى املحافظة من بيانات اجلهاز 

املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، وقد حسبت البيانات اخلاصة مبساحة 

األراىض الصاحلة للزراعة واملساحة املحصولية عىل مستوى املحافظة 

من إصدارات وزارة الزراعة واستصالح األراىض املتعلقة باالحصاءات 

الزراعية.

منها  السحب  ومنط  واستهالكها  املائية  املوارد  مؤرشات  اشتقت  وقد 

وحسبت   . والرى  املائية  املوارد  بوزارة  التخطيط،  قطاع  بيانات  من 

مؤرشات الصيد السمىك من إحصاءات اإلنتاج السمىك لعام 2007 

التي تصدرها اهليئة العامة لتنمية الرثوة السمكية. 

من  اشتقت  فقد   2008/2007 لعام  الطاقة  استهالك  مؤرشات  أما 

التنمية  تقرير متابعة  التنمية االقتصادية،  البيانات املتضمنة ىف: وزارة 

وزارة  وأيضا   .2008/2007 عام  خلطة  واالجتامعية  االقتصادية 

البرتول،قطاع شئون البرتول، تقرير نتائج أعامل قطاع البرتول خالل 

اهليئة  يوليو 2008. وكذلك:  املايل 2008/2007، غري منشور،  العام 

يتم  أنه  بالذكر  وجدير  منشورة.  غري  بيانات  للبرتول،  العامة  املرصية 

حساب االستهالك النهايئ للطاقة عن طريق استبعاد كميات مصادر 

وليس  للطاقة  آخر  مصدر  إنتاج  يف  كمدخالت  تستهلك  التي  الطاقة 

املنتجات  أو  الغاز/  استخدام  )مثل  هلا  النهايئ  االستهالك  بغرض 

البرتولية ىف إنتاج الكهرباء(. كام تم حساب صاىف الواردات من الطاقة 

الصادرات صادرات  الواردات وتتضمن  الصادرات من  بطرح  األولية 

من  االسرتداد  وفائض  الطبيعي  والغاز  الزيت  من  األجنبي  الرشيك 

الزيت اخلام، وال تتضمن الواردات ما تشرتيه مرص من حصة الرشيك 

األجنبي من الزيت اخلام والغاز الطبيعي بالنقد األجنبي. 

ح - االتصال
املؤرشات.  من  عدد  خالل  من  لالتصال  األساسية  املالمح  عرضت 

تعداد  هى  املؤرشات  تلك  الشتقاق  الالزمة  الرئيسية  املصادر  وكانت 

السكان والنرشات السنوية التى يصدرها اجلهاز املركزى للتعبئة العامة 

واالحصاء بالتعاون مع الوزارات واهليئات واملؤسسات املعنية.

ويتضمن هذا التقرير مؤرشات اإلتصال التالية
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• األرس التى لدهيا جهاز تليفزيون )%(.	

• األرس التى لدهيا جهاز راديو بكاسيت)%(.	

• أجهزة اهلاتف لكل 1000 أرسة	

• لكل 	 سنويا  املحمول  اهلاتف  أجهزة  خدمة  ىف  املشرتكني  عدد 

1000 نسمة.

• عدد املشرتكني ىف خدمة اإلنرتنت سنويا لكل 1000 نسمة.	

أخذ املؤرشان األوالن من املسح السكاىن والصحى املرصى عن عام 

.2008

للسكان  العام  للتعداد  النهائية  النتائج  بيانات  بقية املؤرشات من  أما 

واملنشآت التى وفرها اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء.

 

ط- الجوانب االقتصادية
يشتمل هذا التقرير عىل املؤرشات االقتصادية التالية :

• بسعر 	 احلقيقى  اإلمجايل  املحىل  الناتج  من  الفرد  نصيب  متوسط 

القومى  املستوى  عىل   )  2002/2001 )بأسعار  باجلنيه  السوق 

واملحافظات لعام 2007 /2008.

• متوسط نصيب الفرد من الناتج املحىل اإلمجايل )القوة الرشائية 	

املعادلة بالدوالر( تقديرات وزارة التنمية االقتصادية.

• نصيب أقل 40% مــن األشخاص مـن الدخل ) إمجاىل وريف(.	

• نسبة أعىل 20% إىل أقل 40% من الدخل )إمجاىل وريف(.	

• معامل جيىن ) إمجاىل وريف(.	

• إمجاىل الفقراء كنسبة مئوية من إمجاىل السكان.	

• الفقراء املدقعون كنسبة مئوية من إمجاىل السكان.	

• إمجاىل الفقراء والفقراء املدقعون )باآلالف(.	

• أجور األرس الفقرية كنسبة مئوية من إمجاىل دخوهلم.	

• أجور األرس الفقرية كنسبة مئوية من إمجاىل األجور.	

• النسبة املئوية من اإلنفاق العام عىل الضامن االجتامعى.	

• والعدالة 	 واألمن  الدفاع  عىل  العام  اإلنفاق  من  املئوية  النسبة 

)باإلضافة إىل النسب املئوية لإلنفاق العام عىل التعليم والصحة 

املشار إليها سابًقا(.

• املحىل 	 الناتج  من  مئوية  كنسبة  االجتامعي  الضامن  استحقاقات 

اإلمجايل.

• من 	 مئوية  كنسبة  والعدالة  واألمن  الدفاع  عىل  العام  اإلنفاق 

الناتج املحىل اإلمجايل )باإلضافة اىل اإلنفاق العام عىل الصحة 

اليهـا  الناتج املحىل اإلمجايل املشار  والتعليم كنسبة مئوية مـن 

سابًقا.

• الناتج املحىل اإلمجايل بأسعار السوق اجلارية )بباليني اجلنيهات.	

• الناتج الزراعي كنسبة مئوية من الناتج املحىل اإلمجايل بتكلفة 	

العوامل.

• الناتج الصناعي كنسبة مئوية من الناتج املحىل اإلمجايل بتكلفة 	

العوامل.

• بتكلفة 	 اإلمجايل  املحىل  الناتج  من  مئوية  كنسبة  اخلدمات 

العوامل. 

• االستهالك العائيل كنسبة مئوية من الناتج املحىل اإلمجايل بسعر 	

السوق.

• اإلمجايل 	 املحىل  الناتج  من  مئوية  كنسبة  احلكومي  االستهالك 

بسعر السوق.

• االستثامر املحىل اإلمجايل كنسبة مئوية من الناتج املحىل اإلمجايل 	

بسعر السوق.

• االدخار املحىل اإلمجايل كنسبة مئوية من الناتج املحىل اإلمجايل 	

بسعر السوق.

• اإلمجايل 	 املحىل  الناتج  من  مئوية  كنسبة  الرضيبية  اإليرادات 

بسعر السوق.

• الصادرات كنسبة مئوية من الناتج املحىل اإلمجايل بسعر السوق.	

• الواردات كنسبة مئوية من الناتج املحىل اإلمجايل بسعر السوق.	

• الديون اخلارجية املدنية كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلمجايل 	

بسعر السوق.

• نسبة خدمة الدين اخلارجي املدىن كنسبة مئوية من الصادرات.	

• حتويالت العاملني باخلارج )باملليون دوالر(.	

• نسبة الصادرات إىل الواردات )سلعية فقط(.	

• 	 + السلعية  )الصادرات  اخلارجية  التجارة  عـىل  االعتامد  نسبة 

الواردات السلعية ( كنسبة مئوية من الناتج املحىل اإلمجايل.

• ميزان احلساب اجلارى )بالبليون جنيه(.	

• صايف االحتياطيات الدولية.	

• عدد شهور تغطية الواردات السلعية.	

• )بالبليون 	 الثابتة  اإلنتاج  عوامل  بتكلفة  اإلمجايل  املحىل  الناتج 

دوالر(.

• احلقيقى 	 اإلمجايل  املحىل  للناتج  السنوى  النمو  معدل  متوسط 

عام  بأسعار   )2008/2007 ـ   1999/98( الفرتة  خالل   )%(

.1982/81

• الناتج 	 من  الفرد  نصيب  ملتوسط  السنوى  النمو  معدل  متوسط 

-1999/98( الفرتة  خالل  السوق  بسعر  اإلمجايل  املحىل 

2008/2007( بأسعار عام 1982/81

• الرقم القياىس ألسعار املستهلكني. ) يناير 2007 = 100(.	

• الرقم القياىس ألسعار املنتجني )2005/2004 = 100(.	

• وخدمية( 	 )سلعية  الصادرات  ىف  السنوي  النمو  معدل  متوسط 

خالل الفرتة ) 1999/98 ـ 2007 /2008(.

• خالل 	 الرضيبية  اإليرادات  ىف  السنوي  النمــو  معدل  متوسط 
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الفرتة )98/ 1999- 2008/2007(.

• الرضائب املبارشة كنسبة مئوية من إمجاىل الرضائب.	

• الفائض )أو العجز( الكيل ىف املوازنة العامة للدولة كنسبة مئوية 	

من الناتج املحىل اإلمجايل بأسعار السوق.

والقوة  باجلنيه،  اإلمجايل  املحىل  الناتج  من  الفرد  نصيب  اشتقاق  تم 

الرشائية املعادلة لنصيب الفرد من الناتج املحىل اإلمجايل بالدوالر عىل 

املستوى القومى وعىل مستوى املحافظات من حسابات الدخل القومى 

واإلنفاق  الدخل  مسح  ونتائج  االقتصادية  التنمية  وزارة  وفرهتا  التى 

واالستهالك الذى أجراه اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء عام 

2008/2007، وذلك عىل النحو املبني سابقًا ىف القسم )أ-3(.

تأمني مستوى معييش  املادية عىل  القدرة  بأنه عدم  املادي  الفقر  يعرف 

حلالة  تصنيف  أساسه  عىل  ويتم  األساسية(  االحتياجات  )يوفر  الئق 

األفراد إما فقراء أو غري فقراء. ويستخدم خط الفقر للفصل بني الفقراء 

و غري الفقراء. وإحدى الطرق األكرث شيوعا يف هذا الصدد هي مقاربة 

االحتياجات األساسية و هي ما تم استخدامها يف هذا التقرير. و يتحدد 

خط الفقر ـ باستخدام هذه املقاربة ـ بتكلفة سلة السلع واخلدمات التي 

متثل االحتياجات األساسية. وتتكون من تكلفة االحتياجات األساسية 

تكلفة  إليه  ما أضيف  إذا  و  الغذايئ.  الفقر  يعرف بخط  الذي  الغذائية 

يعرف بخط  ما  فإننا نحصل عىل  الغذائية  االحتياجات األساسية غري 

الفقر املطلق،  و خط الفقر املستخدم. وخط الفقر املستخدم يأخذ يف 

االعتبار اختالف أسعار السلع و اخلدمات يف خمتلف األقاليم و كذلك 

اختالف "احلاجات األساسية" املتباينة ملختلف أعضاء األرسة، الصغار 

مقابل الكبار، والذكور مقابل اإلناث.  باإلضافة إىل مبدأ "اقتصاديات 

النطاق"  داخل األرس - مثل البنود غري الغذائية التي ميكن املشاركة 

فيها بني مجيع أعضاء األرسة )بنود مثل الكهرباء، أو القيمة االجيارية 

تنافسية" يف داخل كل أرسة -حيث استخدام  "بنودًا غري  تعترب  والتي 

أي فرد هلا ال يقلل من استهالك اآلخر(. وبسبب ذلك، فإن العيش يف 

أرس كبرية ميكن أن يسفر عن انخفاض نفقات الشخص يف املتوسط، 

االحتياجات  تستخدم طريقة  املعيشة.  من  معني  للحفاظ عىل مستوى 

للفقر خاصة باألرس واملناطق. وخيتلف خط  لتقدير خطوط  األساسية 

الفقر الغذايئ بني األرس و بني املناطق. وبالتايل تعكس خطوط الفقر 

التباين بني أسعار السلع الغذائية و غري الغذائية بني املناطق املختلفة، 

لألرس  والنوعي  العمري  والرتكيب  احلجم  اختالف  أيضا  تعكس  كام 

)أو  الفقري  الشخص  ويعرف  الغذايئ.  وغري  الغذايئ  إنفاقهم  وأمناط 

األرسة الفقرية( بأنه من يقل إنفاقه )أو دخله( عن خط الفقر. 

وقد استخدمت نتائج مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك الذى أجراه 

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء عام 2009/2008 ىف حساب 

خط الفقر و بعض املؤرشات اخلاصة بالفقر.

و ميكن تلخيص منهجية حتديد خط الفقر كام ييل.

سلة  اختيار  هي  الغذايئ،  الفقر  خط  حتديد  عند  األساسية  اخلطوة 

املتفق  الغذائية  األساسية  االحتياجات  حتقق  التي  الغذائية  السلع 

عليها. و جدير بالذكر أن لكل أرسة ـ حسب تركيبها العمري و النوعي 

ـ حدا أدين من االحتياجات من  السعرات احلرارية.و بناء عىل طول 

باسل  مبقياس  يعرف  ما  نوعهم ميكن حتديد  و  ووزن األفراد و عمرهم 

االحتياجات  حتديد  وبالتايل   ،)Basel Metabolic Rate BMR(

من السعرات احلرارية لكل فئة عمرية و حسب النوع. ووفقا ملا نصت 

عليه منظمة الصحة العاملية بشأن االحتياجات من السعرات احلرارية 

فإن الذكور يف احلرض حيتاجوا 1.78 ضعفا من متوسط معدل ميتابوليك 

بينام حتتاج اإلناث إىل 1.64والرقم املقابل يف الريف هو 2.1 للذكور 

بالتايل ميكن حتديد ما حيتاجه الفرد و األرسة من  و 1.82 لإلناث. و 

السعرات بناء عىل مكان إقامته أو إقامتها و عىل سن و نوع  أعضاء 

األرسة. و جدير بالذكر أن هذا قد تم فعال عند احتساب خطوط الفقر 

يف بعض البلدان العربية. 

قدرت تكلفة احلصول عىل احلد األدىن من السعرات احلرارية باستخدام 

األسعار اجلارية ىف كل منطقة من مناطق اجلمهورية. وتم حتديد تكلفة 

فرتاوحت  املختلفة،  املناطق  ىف  يوميا  حراري  سعر  ألف  عىل  احلصول 

مابني 1.935 جنيه مرصى ىف املدن الكربى، 1.77 جنيه مرصي ىف 

ريف الوجه القبيل.

 تم تقدير اإلنفاق غري الغذايئ لألرسة لتلك األرس القادرة بالكاد عىل 

بلوغ احتياجاهتا الغذائية ولكنها ختتار أال تفعل ذلك من أجل احلصول 

متوسط  أضيف  ثم  الغذائية.  غري  احلاجات  من  أسايس  هو  ما  عىل 

املبىن عىل سلة  الفقر  الغذايئ ملثل هذه األرس عىل خط  اإلنفاق غري 

الطعام ليتم احلصول عىل خط الفقر الذى يأخذ ىف االعتبار اختالف 

املكان والعمر والنوع واقتصاديات حجم األرسة. وعىل هذا األساس 

تم حتديد خط الفقر األدىن بـ 2223 جنيه عىل مستوى مجيع املناطق 

اجلغرافية، وخط الفقر الغذايئ بـ 1648 جنيه، مع حتديد خطوط فقر 

لكل منطقة عىل حده.

من  املختلفة  القطاعات  عىل  العام  اإلنفاق  مؤرشات  حسبت  وقد 

احلساب  عن  الشعب  مبجلس  واملوازنة  اخلطة  للجنة  املايل  التقرير 

اخلتامي للموازنة العامة للدولة لعام 2008/2007.

الشتقـاق  الالزمة  البيانات  االقتصادية  التنمية  وزارة  وفرت  وقد 

بصورة  البيانات  هذه  وتوجد  القومى.  الدخـل  حسابات  مؤرشات 
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منتظمة ىف تقارير املتابعة املتتالية، وعىل املوقع االلكرتوين للوزارة عىل 

 www.mop.gov.eg   :شبكة االنرتنت

حسبت مؤرشات الناتج املحىل اإلمجايل )معدالت النمــــو ومعدالت 

بيانات  من  الصادرات  منو  معدالت  وكذلك  الفرد(  نصيب  متوسط  منو 

يف  وأيًضا  املتتالية،  املتابعة  تقارير  يف  االقتصادية  التنمية  وزارة  وفرهتا 

واألجور"  والتشغيل  واالستثامر  الناتج  األساسية،  البيانات  "سلسلة 

بيانات  مصدر  وكان    .2007/2006 ـ  من1982/81  الفرتة  خالل 

املنتجني  ألسعار  القيايس  والرقم  املستهلكني  ألسعار  القياىس  الرقم 

اجلهاز  يصدرها  التى  الشهرية،  النرشة  هي  التضخم  مؤرشات  كأحد 

مؤرشات  حسبت  فقد  وأخريًا  واإلحصاء.  العامة  للتعبئة  املركزى 

املاىل  البيان  بيانات  من  العامة  املوازنة  والفائض/العجز ىف  الرضائب 

للموازنة  اخلتامي  احلساب  الشعب عن  واملوازنة مبجلس  اخلطة  للجنة 

النمو  معدل  متوسط  وحسب   .2008/2007 عام  عن  للدولة  العامة 

التقاريـر  يف  الواردة  البيانات  من  الرضيبية  اإليرادات  يف  السنوي 

مرشوعــات  عن  الشعب  مبجلس  واملوازنة  اخلطـة  للجنـة  السنوية 

املوازنة العامة للدولـة وحساباهتا اخلتامية لعدة سنوات ماليــة. 

واالحتياطيات  اخلارجى  بالدين  اخلاصة  البيانات  عىل  احلصول  وتم 

الصادرات  بيانات  وبعض  باخلـــارج  العاملني  وحتويالت  الدولية 

والواردات وسعر حتويل الدوالر إيل اجلنيه املرصي من التقرير السنوي 

شبكـة  عىل  للبنك  االلكرتوين  املوقع  عىل  املرصي  املركزي  للبنك 

www.cbe.org.eg   :االنرتنت

 

ك – المشاركة
تم  فقد  املشاركة،  جوانب    بعض  املؤرشات  تعكس  أن  عىل  حرًصا 

الرتكيز يف هذا التقرير عىل حساب املؤرشات التالية:

املؤهالت العلمية والفنية كنسبة من إمجايل املشتغلني )15+(.. 1

نسبة القيد اإلمجالية يف التعليم بالقطاع اخلاص .. 2

العاملون باحلكومة والقطاع العام وقطاع األعامل العام كنسبة من . 3

قوة العمل )15+(.

املشاركة يف األنشطة االقتصادية من  خالل كل من:. 4

أ0 املشتغلني باألنشطة احلرفية)%(من قوة العمل )15+(.

ب. املشتغلني بالقطاع غري املنظم    )%( من قوة العمل )15+(. 
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ق/1 دليـــل التنميــــة البشريـــــــة  

املؤرشات القومية

200771.7توقع احلياة عند امليالد ) سنوات(
200770.4معدل االملام بالقراءة والكتابة )15+(%

2008/200766.0نسبة القيد بجميع املراحل التعليمية
2008/20077787,0متوسط نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل)القوة الرشائية املعادلة بالدوالر(

20070.778دليــــل توقـــع احليـــــاة
2008/20070.689دليــــل التعليــــــــم

2008/20070.727دليـــل الناتج املحيل اإلمجايل

2008/20070,731دليل التنمية البرشية
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200771.7 توقـع احليــاة عنــد امليـــالد )سنوات(
200898إمجايلمياه مأمونة % األســـــر التي حتصــــل علــــى :

200896.7ريف
200856.5إمجايلرصف صحى %

200837ريف
20074126متوسط  نصيب الفرد من السعرات احلرارية يومًيا )كالوري(

200770.4 معـــدل اإلملام بالقــراءة والكتابــة )15+(%
2008/200777.6 نسبة القيد بالتعليم األسايس والثانوي مًعا 
200736.7 توزيع الصحف اليومية )لكل 1000أرسة (

2008/200710246,1نسبة األرس التى لدهيا جهاز تليفزيون

ق/2 المالمح األساسية للتنمية البشرية

ق/3 المالمح األساسية للحرمان البشرى          
2008341.3مياه مأمونة األســــر التــي ال حتصـــــل علـــي 

20086964.3رصف صحي
200844.2 أطفــــــال ميوتون دون سن اخلامســـة

2008435.1 أطفال دون اخلامسة يعانون من سوء التغذية
2008/20074706.80 أطفال خارج التعليم األسايس والثانـوي مًعا

200717023.5 أميــــــــــــــــون )15+(
20072135إمجايل أشخاص متعطلــــــــــــون )15+(

20071057إناث
2009/200816191.0إمجايل فقـــــــــــــــــراء  

2009/20084543.4مدقعون

ق/4 إتجاهات التنمية البشرية
        

55.0   1976  توقع احلياة عند امليالد ) سنوات(    
  71.7   2007      

 
 18.0   2008 معدل وفيات الرضع ) لكل 1000 مولود حي(    
91.3   2004 نسبة األرس التي حتصل عىل مياه مأمونة     
 98.0   2008      

 
4192   2004 متوسط نصيب الفرد من السعرات احلرارية يومًيا ) كالوري(   
4126   2007      
70.4   2007 معدل االملام بالقراءة والكتابة  )15+(%    
77.6   2008/2007 نسبة القيد بالتعليم األسايس والثانوي     
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 ق/5 تكوين رأس المال البشرى    
           

   72.7  70.4  2007  معدل االملام بالقراءة والكتابة ) 15+( %    

   87.1  77.6 نسبة القيد بالتعليم األسايس والثانوي*                    2008/2007 

   31.0  20.5  2008 املشتغلون باملهن العلمية والفنية )% من املشتغلني 15 +(   

   33.5  37.9  2008 احلاصلون عىل تعليم ثانوي أو أعىل ) % من السكان 15+(   

   6.5  6.3  2008/2007 نسبة خرجيي التعليم العايل )% من فئة العمر املناظرة(   

   29.5  31.6  2008/2007 خرجيو الكليات واملعاهد العلمية )% من إمجايل اخلرجيني(   

 

*تشمل التعليم األزهرى

ق/6 حالة الـمـــــــــــرأة

   74.0  2007 توقع احلياة عند امليالد ) سنوات(    

   55.0  2008 معدل وفيات األمهات )لكل / 100000مولود حى(   

     20.6  2008 وسيط العمر عند الزواج األول *    

     92.99  2008/2007 التعليم األسايس      

     104.75  2008/2007 نسبة القيد اإلمجالية )%(        إبتدايئ    

     89.62  2008/2007 إعدادي      

     66.78  2008/2007 التعليم الثانوي       

     29.57  2008/2007 التعليم العايل       

     8.09  2008/2007 القيد بالتعليم العاىل العلمى )% إناث(    

     33.6  2007 اإلناث احلاصالت عىل تعليم ثانوي أو أعىل )15+(%   

     32.3  2007 نسبة العامالت يف  املهن  املتخصصة     

     23.9  2007 نسبة اإلناث ىف قوة العمل     

   

*حسبت من بيانات املسح السكاين والصحي 2008

ق /7 اإلناث كنسبة من الذكور

    106.5  2007 توقع احلياة عند امليالد )سنوات(    

   95.6  2008 السكان     

    80.7  2008 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة )15+(    

   98.9  2008/2007 القيد باإلبتدايئ     

  100.9  2008/2007 القيد باإلعدادي     

  97.40  2008/2007 القيد بالثانوي     

  69.80  2008/2007 القيد اجلامعي والعايل و ما بعده    

     31.3  2007 قوة العمل     

  

 

        

       

إناث إمجايل  
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ق/8 الفجوات بين الريف والحضر     

58.4  2004 سكان الريف )% من اإلمجايل(    

57.0  2008      

99.8  2008 حرض  األرس التي حتصل عىل مياه مأمونة )%(   

96.7  2008 ريف      

89.8  2008 حرض  األرس التي حتصل عىل خدمات الرصف الصحي )%(  

37.5  2008 ريف      

79.1  2006 حرض  معدل القراءة والكتابة )15+( )%(   

62.0  2006 ريف      

96.9  2008 مياه مأمونة  التفاوت بني الريف واحلرض )%(   

41.8  2008 رصف صحي      

79.4  2008 القراءة والكتابة      

    

ق / 9 بقاء الطفل على قيد الحياة ونماؤه
         

 73.6  2008 نسبة احلوامل الالىت حيصلن عىل رعاية قبل الوالدة   

 55.0  2008 معدل وفيات األمهات )لكل 100000 مولود حى(   

 18.0  2008 معدل وفيات الرضع )لكل 1000 مولود حى(    

 22.8  2008 معدل وفيات األطفال دون اخلامسة )لكل 1000 مولود حى(   

 95.8  2008 نسبة األطفال الذين سبق هلم الرضاعة الطبيعية     

 71.7  2008 نسبة الوالدات حتت إرشاف صحي     

 91.7  2008 نسبة األطفال املحصنون بصورة كاملة ىف سن 12-23 شهًرا **   

 6.0  2008 نسبة ناقصو الوزن )دون اخلامسة(    

* *يعترب الطفل تم تطعيمه بالكامل اذا حصل عىل تطعيم الدرن واحلصبة أو احلصبة األملاين /الغدة النكافية وثالث جرعات من الثاليث وثالث جرعات من شلل االطفال

ق/10 المالمح األساسية للحالة الصحية
          

98.2   2008 إمجايل  مياه مأمونة)%(  األســر التى حتصل عىل  

96.7   2008 ريف      

62.5   2008 إمجايل  رصف صحى )%(     

37.5   2008 ريف      

6.5   2005 *عدد األطباء بوزارة الصحة والسكان )لكل 10000 نسمة(   

6.9   2008      

13.8   2005 *عدد املمرضات بوزارة الصحة والسكان )لكل 10000 نسمة(   

14.3   2008      

210.6   2005 نسبة املمرضات لألطباء )وزارة الصحة والسكان (    

209   2008      

55.0   2008 معدل وفيات األمهات )لكل 100000 مولود حى(   

    18.2   2008 اإلمجايل  عدد األرسة لكل 10000 نسمة   

    

    8.4   2008 وزارة الصحة والسكان    

    2.6   2008  عدد الوحدات الصحية )لكل 100000 نسمة (    

    2.3   2007/2006 % من إمجايل االنفاق العام    اإلنفاق العام عىل الصحة  

    1.8   2007/2006 % من الناتج املحيل االمجايل      
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ق/ 11  التدفق التعليمى
إناث     امجاىل        

    95.9  94.9  2004 /03 معدل دخول الصف األول اإلبتدايئ )%(    

    112.3  112.1  2008/2007      

    86.3  96.4  2004 /03  نسبة القيد اإلمجالية باإلبتدايئ )%(    

   104.8  90.0  2008/2007      

    2.9  4.3  2008/2007 الباقون لإلعادة كنسبة مئوية من إمجايل القيد باإلبتدايئ*   

    102.8  103.4  2008/2007  االنتقال لإلعدادي كنسبة مئوية من ممن أمتوا االبتدايئ**   

    100.1  95.2  2004 /03  نسبة القيد اإلمجالية باإلعدادي )%(    

    89.6  84.0  2008/2007      

    3.8  5.9  2008/2007 الباقون لإلعادة كنسبة مئوية من إمجايل القيد باإلعدادي   

    92.8  98.8  2008/2007  االنتقال للثانوي كنسبة مئوية من ممن أمتوا اإلعدادي   

    ..  77.2  2004 /03 نسبة القيد بالثانوي ) إمجايل %(    

    66.8  46.1  2008/2007      

    2.4  4.0  2008/2007  الباقون لإلعادة كنسبة مئوية من إمجايل القيد بالثانوي   

    27.7  29.2  2004 /03 نسبة القيد بالتعليم العاىل )%(    

    29.6  35.3  2008/2007      

    

*  بدون األزهر            

**االنتقال بدون األزهر ومصدرها وزارة الرتبية والتعليم  

ق/12 االختالالت فى التعليم
           

    21.95   2007/2008  متوسط عدد التالميذ لكل مدرس باملرحلة االبتدائية    

    13.41   2007/2008  متوسط عدد التالميذ لكل مدرس باملرحلة االعدادية   

    42.54   2007/2008 إبتداىئ     متوسط كثافة الفصل   

    39.26   2007/2008 إعدادى      

    63.44   2007/2008  نسبة القيد بالتعليم الثانوى الفين )من إمجايل القيد الثانوي(    

    37.77   2007/2008  نسبة القيد بالكليات واملعاهد العلمية ) من إمجايل القيد بالتعليم العايل(   

    11.9 ختامى   07/2008    اإلنفاق العام عىل التعليم )% من إمجايل اإلنفاق العام( 

    3.8   07/2008 ختامى    اإلنفاق العام عىل التعليم )% من الناتج املحيل االمجايل( 

    72.8   2008/2007  اإلنفاق العام عىل التعليم قبل اجلامعي )% من اإلنفاق عىل مجيع املراحل(   

    27.2   2008/2007 االنفاق العام عىل التعليم العايل )% من اإلنفاق عىل مجيع املراحل(    

    85.57   2008/2007 مدارس حكومية   نسبة القيد بالتعليم األسايس والثانوي ىف :   

    3.44   2008/2007 مدارس خاصة      

    10.99   2008/2007 مدارس أزهرية      

    1.51   2009 كلًيا   نسبة املباين املدرسية غري الصاحلة   

1.5   2009 جزئًيا      

        

ق/8 الفجوات بين الريف والحضر     

58.4  2004 سكان الريف )% من اإلمجايل(    

57.0  2008      

99.8  2008 حرض  األرس التي حتصل عىل مياه مأمونة )%(   

96.7  2008 ريف      

89.8  2008 حرض  األرس التي حتصل عىل خدمات الرصف الصحي )%(  

37.5  2008 ريف      

79.1  2006 حرض  معدل القراءة والكتابة )15+( )%(   

62.0  2006 ريف      

96.9  2008 مياه مأمونة  التفاوت بني الريف واحلرض )%(   

41.8  2008 رصف صحي      

79.4  2008 القراءة والكتابة      

    

ق / 9 بقاء الطفل على قيد الحياة ونماؤه
         

 73.6  2008 نسبة احلوامل الالىت حيصلن عىل رعاية قبل الوالدة   

 55.0  2008 معدل وفيات األمهات )لكل 100000 مولود حى(   

 18.0  2008 معدل وفيات الرضع )لكل 1000 مولود حى(    

 22.8  2008 معدل وفيات األطفال دون اخلامسة )لكل 1000 مولود حى(   

 95.8  2008 نسبة األطفال الذين سبق هلم الرضاعة الطبيعية     

 71.7  2008 نسبة الوالدات حتت إرشاف صحي     

 91.7  2008 نسبة األطفال املحصنون بصورة كاملة ىف سن 12-23 شهًرا **   

 6.0  2008 نسبة ناقصو الوزن )دون اخلامسة(    

* *يعترب الطفل تم تطعيمه بالكامل اذا حصل عىل تطعيم الدرن واحلصبة أو احلصبة األملاين /الغدة النكافية وثالث جرعات من الثاليث وثالث جرعات من شلل االطفال

ق/10 المالمح األساسية للحالة الصحية
          

98.2   2008 إمجايل  مياه مأمونة)%(  األســر التى حتصل عىل  

96.7   2008 ريف      

62.5   2008 إمجايل  رصف صحى )%(     

37.5   2008 ريف      

6.5   2005 *عدد األطباء بوزارة الصحة والسكان )لكل 10000 نسمة(   

6.9   2008      

13.8   2005 *عدد املمرضات بوزارة الصحة والسكان )لكل 10000 نسمة(   

14.3   2008      

210.6   2005 نسبة املمرضات لألطباء )وزارة الصحة والسكان (    

209   2008      

55.0   2008 معدل وفيات األمهات )لكل 100000 مولود حى(   

    18.2   2008 اإلمجايل  عدد األرسة لكل 10000 نسمة   

    

    8.4   2008 وزارة الصحة والسكان    

    2.6   2008  عدد الوحدات الصحية )لكل 100000 نسمة (    

    2.3   2007/2006 % من إمجايل االنفاق العام    اإلنفاق العام عىل الصحة  

    1.8   2007/2006 % من الناتج املحيل االمجايل      
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ق/13 المالمح األساسية لإلتصال 
           

    73.7   2008 راديو بكاسيت  نسبة األرس التى لدهيا    

  94.7   2008 تليفزيون      

    621.0   2008 عدد أجهزة اهلاتف )لكل 1000أرسة(     

    10922.0   2008 متوسط عدد االفراد الذين خيدمهم مكتب بريد واحد    

    296   2008 عدد املشرتكني يف خدمة التليفون املحمول ) لكل 1000 نسمة(   

    94.0   2008 عدد املشرتكني يف خدمة االنرتنت ) لكل 1000 نسمة(   

    

ق /14 قوة العمل
  

 32.4   2007  نسبة قوة العمل )15+(  من إمجايل السكان     

 23.9   2007  نسبة  اإلناث يف قوة العمل )15+(    

 31.7   2007 الزراعة    نسبة املشتغلني يف     

 22.1   2007 الصناعة       

 46.2   2007 اخلدمات       

 56.6   2008 اإلمجايل    نسبة املشتغلني بأجر من امجاىل قوة العمل )15+(  

 39.8   2008 إناث      

 18.7   2007 اإلمجايل     نسبة املشتغلني باملهن العلمية والفنية من امجايل قوة العمل )15+(  

 32.3   2007 إناث      

 نسبة العاملني يف احلكومة والقطاع العام وقطاع األعامل العام 

 25.6   2008 اإلمجايل    من امجايل قوة العمل )15+(  

 30.5   2008 إناث      

ق/ 15 البطالة

8.9  2007 إمجايل    معدل البطالة )كنسبة من قوة العمل 15+ (  

18.6  2007 إناث      

11.7  2007 حرض      

7.0  2007 ريف      

4.8  2007 دون الثانوي    معدل البطالة حسب املستوى التعليمى )15+(  

62.4  2007 ثانوى      

32.8  2007 جامعي      

289.0  2007 إمجايل     معدل اإلحالل لقوة العمل يف املستقبل   
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ق/ 16 توزيع الدخل والفقر واالستثمار االجتماعى 
          

  10246.1  2008/2007  متوسط نصيب الفرد من الناتج املحىل اإلمجايل  )باجلنيه(    

  22.3  2009/2008 إمجايل      نصيب ما حيصل عليه40% األدىن من األشخاص من الدخل  

  26.0  2009/2008 ريف      

  4.4  2009/2008 إمجايل      نسبة أعىل 20% إىل أدىن %20  

  3.1  2009/2008 ريف      

  0.31  2009/2008 إمجايل     معامل جيىن     

  0.22  2009/2008 ريف      

  21.6  2009/2008 إمجايل  الفقراء     نسبة الفقراء إىل إمجايل  السكان  

  6.1  2009/2008 املدقعون      

  41.3  2009/2008 كنسبة مئوية من دخوهلم   أجور األرس الفقرية     

  15.2  2009/2008 كنسبة مئوية من إمجايل  األجور      

  11.9 ختامى 2008/2007  التعليم    نسبة  اإلنفاق العام عىل   

  4.7 ختامى 2008/2007  الصحة       

  1.7 ختامى 2008/2007  الضامن اإلجتامعى*       

  10.3 ختامى 2008/2007  الدفاع واألمن والعدالة       

3.8 ختامى 2008/2007   نسبة اإلنفاق العام عىل التعليم )من الناتج املحيل اإلمجايل (   

1.5 ختامى 2008/2007   نسبة اإلنفاق العام عىل الصحة ) من الناتج املحيل اإلمجايل (   

0.5 ختامى 2008/2007   نسبة إستحقاقات الضامن االجتامعي ) من الناتج املحيل اإلمجايل (   

 نسبة اإلنفاق العام عىل الدفاع واألمن والعدالة )من الناتج املحيل اإلمجايل ( 

3.2 ختامى 2008/2007  ما خيص وزارة التضامن االجتامعي من اإلنفاق العام   

ق / 17 التحضر    
    

42.6  1996  نسبة سكان احلرض ) من إمجايل  السكان(     

43.0  2008      

2.8  1986-1976  متوسط معدل النمو السنوي لسكان احلرض )%(    

2.0  2006-1996      

26.1  1996  نسبة سكان املدينة األكرب ) من إمجايل  سكان احلرض(   

69.4  2006      

99.6  2008  نسبة املنازل املزودة بالكهرباء     

ق / 18 المالمح األساسية الديموجرافية 

     59116.8  1996  عدد السكان )باأللف(     

    75097.3  2008      

    2.1  1996-1986  متوسط معدل النمو االسنوي للسكان )% (    

    2.0  2006-1996      

    2043 عام   تاريخ تضاعف عدد السكان )باملعدل احلايل(     

    3.0  2008  معدل اخلصوبة الكيل    

    8.3  2008  معدل اخلصوبة يف 2008 إىل املعدل عام  1995 )%(   

    60.3  2008  نسبة استخدام وسائل منع احلمل    

54.9  2008  معدل اإلعالة الدميوجرافية )%(    

ق/13 المالمح األساسية لإلتصال 
           

    73.7   2008 راديو بكاسيت  نسبة األرس التى لدهيا    

  94.7   2008 تليفزيون      

    621.0   2008 عدد أجهزة اهلاتف )لكل 1000أرسة(     

    10922.0   2008 متوسط عدد االفراد الذين خيدمهم مكتب بريد واحد    

    296   2008 عدد املشرتكني يف خدمة التليفون املحمول ) لكل 1000 نسمة(   

    94.0   2008 عدد املشرتكني يف خدمة االنرتنت ) لكل 1000 نسمة(   

    

ق /14 قوة العمل
  

 32.4   2007  نسبة قوة العمل )15+(  من إمجايل السكان     

 23.9   2007  نسبة  اإلناث يف قوة العمل )15+(    

 31.7   2007 الزراعة    نسبة املشتغلني يف     

 22.1   2007 الصناعة       

 46.2   2007 اخلدمات       

 56.6   2008 اإلمجايل    نسبة املشتغلني بأجر من امجاىل قوة العمل )15+(  

 39.8   2008 إناث      

 18.7   2007 اإلمجايل     نسبة املشتغلني باملهن العلمية والفنية من امجايل قوة العمل )15+(  

 32.3   2007 إناث      

 نسبة العاملني يف احلكومة والقطاع العام وقطاع األعامل العام 

 25.6   2008 اإلمجايل    من امجايل قوة العمل )15+(  

 30.5   2008 إناث      

ق/ 15 البطالة

8.9  2007 إمجايل    معدل البطالة )كنسبة من قوة العمل 15+ (  

18.6  2007 إناث      

11.7  2007 حرض      

7.0  2007 ريف      

4.8  2007 دون الثانوي    معدل البطالة حسب املستوى التعليمى )15+(  

62.4  2007 ثانوى      

32.8  2007 جامعي      

289.0  2007 إمجايل     معدل اإلحالل لقوة العمل يف املستقبل   
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ق/19 الموارد الطبيعية    

1009.4  2007 باأللف كم2   مساحة األرض    

73.6  2007 عدد السكان لكل كم2    الكثافة السكانية ) يف الكيلو مرت مربع (    

املساحة املزروعة

8432.2  2007 باأللف فدان    عدد األفراد لكل فدان  

3.5  2007 % من مساحة األرض      

8.8  2007      

100  2007   األراىض املروية )% من األراىض املنزرعة(    

15236.7  2007 باأللف فدان   املساحة املحصولية     

1.81  2007  نسبة ايل األراىض املنزرعة    

58  2008 )مليار م3(    إمجايل   حجم املوارد املائية   

74.8  2008  استهالك املياه )نسبة من إمجايل  حجم املوارد املائية(   

97.9  2008  املياه الداخلية املتجددة )نسبة من إمجايل  حجم املوارد املائية(   

757  2008 )م3 / سنة(    متوسط نصيب الفرد من املياه الداخلية املتجددة   

73.9  2008 الزراعة )%(    السحب السنوي من املياه العذبه بواسطة:  

10.8  2008 بلديات )%(      

11  2008 الصناعة )%(      

0.3  2008 املالحة )%(       

1.2  2008 الرثوة السمكية )%(      

1008  2007 )باأللف طن(    إمجايل  الصيد السمىك    

11.6  2007  الصيد السمىك من :  املياه العذبة )النيل وبحرية نارص( )%(  

13.0  2007    البحار ) البحر املتوسط والبحر األمحر( )%(  

12.4  2007 بحريات أخرى )%(       

63.0  2007 مزارع سمكية )%(       
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ق/19 الموارد الطبيعية    

1009.4  2007 باأللف كم2   مساحة األرض    

73.6  2007 عدد السكان لكل كم2    الكثافة السكانية ) يف الكيلو مرت مربع (    

املساحة املزروعة

8432.2  2007 باأللف فدان    عدد األفراد لكل فدان  

3.5  2007 % من مساحة األرض      

8.8  2007      

100  2007   األراىض املروية )% من األراىض املنزرعة(    

15236.7  2007 باأللف فدان   املساحة املحصولية     

1.81  2007  نسبة ايل األراىض املنزرعة    

58  2008 )مليار م3(    إمجايل   حجم املوارد املائية   

74.8  2008  استهالك املياه )نسبة من إمجايل  حجم املوارد املائية(   

97.9  2008  املياه الداخلية املتجددة )نسبة من إمجايل  حجم املوارد املائية(   

757  2008 )م3 / سنة(    متوسط نصيب الفرد من املياه الداخلية املتجددة   

73.9  2008 الزراعة )%(    السحب السنوي من املياه العذبه بواسطة:  

10.8  2008 بلديات )%(      

11  2008 الصناعة )%(      

0.3  2008 املالحة )%(       

1.2  2008 الرثوة السمكية )%(      

1008  2007 )باأللف طن(    إمجايل  الصيد السمىك    

11.6  2007  الصيد السمىك من :  املياه العذبة )النيل وبحرية نارص( )%(  

13.0  2007    البحار ) البحر املتوسط والبحر األمحر( )%(  

12.4  2007 بحريات أخرى )%(       

63.0  2007 مزارع سمكية )%(       

ق/ 20 إستهالك الطاقة
         

106.9   2008/2007 إمجايل  استهالك الكهرباء )بالبليون كيلوات - ساعة(   

1438.5   2008/2007 متوسط نصيب الفرد من إستهالك الكهرباء )بالكيلوات - ساعة(   

67.5   2008/2007 امجاىل استهالك الطاقة األولية )مبا يعادل مليون طن من البرتول (   

908.2   2008/2007 متوسط نصيب الفرد من استهالك الطاقة األولية )مبا يعادل كجم من البرتول(   

45.6   2008/2007 زيت خام   نسبة استهالك الطاقة التجارية من   

48.9   2008/2007 غاز طبيعى      

5.2   2008/2007 طاقة كهرومائية       

88.6   2008/2007 استهالك الطاقةاألولية مبا يعادل كجم من البرتول لكل 1000 جنيه من الناتج املحىل اإلمجايل *   

34.5-   2008/2007 صاىف الواردات من الطاقة األولية ** )كنسبة من إستهالك الطاقة (   

46.9   2008/2007 إمجايل  االستهالك النهاىئ للطاقة )مبا يعادل مليون طن من البرتول (   

53.3   2008/2007 منتجات برتولية   نسبة االستهالك النهاىئ للطاقة من:  

27.1   2008/2007 غاز طبيعى      

19.6   2008/2007 كهرباء      

0.06   2008/2007 فحم      

42   2008/2007 الصناعة*   نسبة االستهالك النهاىئ للطاقة بواسطة :  

26.5   2008/2007 النقل واملواصالت      

1.1   2008/2007 الزراعة      

13.8   2008/2007 عائىل وجتارى      

16.6   2008/2007 أخرى      

* بتكلفة عوامل االنتاج وباألسعار الثابتة لعام 2007/2006        

** صايف الواردات = الواردات - الصادرات متضمنة صادرات الرشيك األجنبي من الزيت اخلام والغاز الطبيعي 

ق/21 األمن الغذائى
         

102   2007 الرقم القيايس ملتوسط  نصيب الفرد من اإلنتاج الغذايئ ) 1999- 2000 = 100(   

13.2   2008/2007 الناتج الزراعي  كنسبة من الناتج املحيل االمجايل ) بتكلفة عوامل االنتاج(   

4192   2004 متوسط نصيب الفرد من السعرات احلرارية يوميا ) كالوري(   

  4126   2007      

  92.5   2004 منتجات نباتية)%(      

  92.1   2007      

  6.8   2004 منتجات حيوانية )%(   متوسط نصيب الفرد من السعرات احلرارية للفرد يومًيا من : 

  7.3   2007      

  0.7   2004 منتجات سمكية )%(      

  0.6   2007      

  1422.7   2007 الواردات من احلبوب )باأللف طن مرتى(    

  24.7   2007 الصادرات الغذائية )% من الواردات الغذائية(    

  28.3   2007 الواردات الغذائية )% من الصادرات السلعية (    

  81.8   2007 نسبة االكتفاء الذاىت الغذاىئ    

    13.1   2007 نسبة االعتامد عىل استرياد األغذية     
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 ق /22 االختالالت فى تدفق الموارد

  

19.7   2008/2007 نسبة امجاىل الديون  املدنية اخلارجية )من الناتج القومي االمجايل(*   

5.1   2008/2007 معدل خدمة الديون املدنية اخلارجية )% من الصادرات السلعية و اخلدمية(   

83771   2008/2007 حتويالت العاملني من اخلارج )باملليون دوالر(    

55.6   2008/2007 نسبة الصادرات إىل الواردات ) سلعية فقط(    

50.5   2008/2007 نسبة االعتامد عىل التجارة اخلارجية )الصادرات السلعية+ الواردات السلعية ( )من الناتج املحيل االمجايل(*  

4.9   2008/2007 ميزان املعامالت اجلارية )باملليار جنيه (*    

34.6 هناية يونيو 2008   باملليار دوالر  صايف االحتياطيات الدولية:   

7.9 هناية يونيو 2008    عدد أشهر تغطية الواردات السلعية    

*  تم التحويل من اجلنيه إىل الدوالر أو العكس باستخدام متوسط سعر الرصف بينهام خالل عام 2008/2007 وهو: الدوالر = 5.51 جنيه مرصي     

 

ق / 23 حسابات الدخل القومى
  

2008/2007   1992/1991      

896.5   139.1  إمجايل  الناتج املحىل اإلمجايل  بأسعار السوق )باملليار جنيه(   

13.2   16.5  الناتج الزراعى )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل  بتكلفة العوامل(   

16.3   33.3  الناتج الصناعى )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل  بتكلفة العوامل(    

54.1   50.2  اخلدمات )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل  بتكلفة العوامل(   

72.9   74.2  االستهالك العائىل )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل  بسعر السوق(   

10.9   10.4  االستهالك احلكومى )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل  بسعر السوق(   

22.3   18.2  إمجايل  االستثامر املحىل  )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل  بسعر السوق(   

22.8   15.4  إمجايل  االدخار املحىل )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل بسعر السوق(   

15.3   16.0  اإليرادات الرضيبية )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل  بسعر السوق(   

32.8   29.0  الصادرات السلعية واخلدمية )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل بسعر السوق(    

 38.8   31.8  الواردات السلعية واخلدمية )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل بسعر السوق(   
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 ق /22 االختالالت فى تدفق الموارد

  

19.7   2008/2007 نسبة امجاىل الديون  املدنية اخلارجية )من الناتج القومي االمجايل(*   

5.1   2008/2007 معدل خدمة الديون املدنية اخلارجية )% من الصادرات السلعية و اخلدمية(   

83771   2008/2007 حتويالت العاملني من اخلارج )باملليون دوالر(    

55.6   2008/2007 نسبة الصادرات إىل الواردات ) سلعية فقط(    

50.5   2008/2007 نسبة االعتامد عىل التجارة اخلارجية )الصادرات السلعية+ الواردات السلعية ( )من الناتج املحيل االمجايل(*  

4.9   2008/2007 ميزان املعامالت اجلارية )باملليار جنيه (*    

34.6 هناية يونيو 2008   باملليار دوالر  صايف االحتياطيات الدولية:   

7.9 هناية يونيو 2008    عدد أشهر تغطية الواردات السلعية    

*  تم التحويل من اجلنيه إىل الدوالر أو العكس باستخدام متوسط سعر الرصف بينهام خالل عام 2008/2007 وهو: الدوالر = 5.51 جنيه مرصي     

 

ق / 23 حسابات الدخل القومى
  

2008/2007   1992/1991      

896.5   139.1  إمجايل  الناتج املحىل اإلمجايل  بأسعار السوق )باملليار جنيه(   

13.2   16.5  الناتج الزراعى )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل  بتكلفة العوامل(   

16.3   33.3  الناتج الصناعى )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل  بتكلفة العوامل(    

54.1   50.2  اخلدمات )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل  بتكلفة العوامل(   

72.9   74.2  االستهالك العائىل )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل  بسعر السوق(   

10.9   10.4  االستهالك احلكومى )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل  بسعر السوق(   

22.3   18.2  إمجايل  االستثامر املحىل  )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل  بسعر السوق(   

22.8   15.4  إمجايل  االدخار املحىل )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل بسعر السوق(   

15.3   16.0  اإليرادات الرضيبية )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل  بسعر السوق(   

32.8   29.0  الصادرات السلعية واخلدمية )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل بسعر السوق(    

 38.8   31.8  الواردات السلعية واخلدمية )نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل بسعر السوق(   

ق 24 اتجاهات األداء االقتصادى

253.1   1998/1997  الناتـج املحلـي اإلمجايل بالتكلفة الثابتة لعوامل اإلنتاج )باملليار جنيه(   

761.4   2008/2007      

6.0   1992/1991-82/1981   متوسط معدل النمو السنوي ىف الناتج املحيل اإلمجايل احلقيقى %   

5   2008/2007- 99/1998      

3.6   1992/1991-82/1981  متوسط معدل النمو السنوي ىف متوسط نصيب الفرد من الناتج                           املحيل اإلمجايل   

3.0    2008/2007- 99/1998      

121.5 يونيه 2008   حرض    الرقم القياىس ألسعار املستهلك )يناير 2007 = 100( 

168.5 يونيه 2008     الرقم القياىس ألسعار املنتجني ) 04/2005 = 100(   

) 10.8 - (   1992/1991-82/1981  متوسط معدل النمو السنوي ىف الصادرات     

16.3   2008/2007 - 99/1998      

2.6   1992/1991-82/1981  متوسط معدل النمو السنوي ىف اإليرادات الرضيبية   

12.3   2008/2007 - 99/1998      

50.4   2008/2007  الرضائب املبارشة )نسبة من إمجايل الرضائب(    

إمجايل العجز الكىل أو الفائض ىف املوازنة العامة

0.9-   1997/1996 )نسبة من الناتج املحىل اإلمجايل بأسعار السوق(    

6.8-   2008/2007      

   

ق / 25 المشاركة فى التنمية
      

20.5   2008 إمجايل     املشتغلون باملهن العلمية والفنية )% من املشتغلني 15 +( 

31.0   2008 إناث      

3.4   2007  نسبة القيد االمجالية يف التعليم اخلاص )%(    

 نسبة املشتغلني يف احلكومة والقطاع العام 

25.6   2008 وقطاع األعامل العام من امجاىل قوة العمل )15+( إمجايل   

30.5   2008 إناث      

13.7   2006 إمجايل    املشتغلون باألنشطة احلرفية )%( من قوة العمل )15+( 

1.7   2006 إناث      

45.4   2008 إمجاىل    املشتغلون بالقطاع غري املنظم )%( من قوة العمل )15+( 

37.6   2008 إناث      
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م/1 دليل التنمية البشرية

املحافظة

توقع
احلياة

عند امليالد
)سنوات(

معدل
القراءة
والكتابة
)+15(

نسبة
القيد

بجميع
املراحل

التعليمية )%(

متوسط نصيب 
الفرد من الناتج
املحيل اإلمجايل
بالقوة الرشائية

املعادلة بالدوالر

دليل 
توقع
احلياة

دليل
التعليم

دليل
الناتج
املحىل

االمجاىل

دليل
التنمية
البرشية

ترتيب
املحافظات

200720072008/20072008/200720072008/20072008/20072008/20072008/2007

القاهرة
االسكندرية

بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفرالشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

  حرض
  ريف
اجليزة

بىن سويف
الفيوم

املنيا
أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

 حرض
 ريف

البحر األمحر
الوادي اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

  حرض
 ريف

مصـــــر
 حرض
 ريف

71.3
72.0
72.7
72.3
72.2
72.6
71.8
71.2
72.7
70.6
72.3
71.5
71.5
70.9
71.5

00
00

69.5
71.6
69.5
69.3
70.7
70.5
70.5
69.8
71.2
70.2

00
00

71.2
71.2
71.1
71.2
71.1
71.1

00
00

71.7
00
00

80.7
80.5
83.6
82.9
81.5
77.6
72.1
67.8
72.5
65.7
74.1
72.6
63.4
77.2
70.3

00
00

80.3
59.5
59.1
58.7
60.9
61.5
65.2
72.2
77.0
64.4

00
00

87.3
81.8
64.9
75.8
88.4
77.2

00
00

70.4
00
00

63.1
71.7
70.1
77.5
58.5
80.5
76.4
78.1
72.6
78.6
75.1
74.9
77.6
77.8
67.5

00
00

77.5
73.7
70.8
74.2
73.5
79.5
78.8
83.5
76.6
67.6

00
00

72.3
82.3
73.1
78.8
56.5
66.5

00
00

66.0
00
00

7024.0
8162.1
9590.6
7950.7
7529.5
7166.8
8283.2
7909.5
7394.9
8116.3
7999.6
8958.2
8592.4
8154.7
8122.5

00
00

7493.4
8052.2
7667.0
7869.0
7290.6
6663.4
5806.8
8277.8
6415.8
7253.6

00
00

7691.5
11529.3

9405.5
8076.3

11322.3
9196.4

00
00

7787.0
00
00

0.772
0.783
0.795
0.788
0.787
0.793
0.780
0.770
0.795
0.760
0.788
0.775
0.775
0.765
0.775

00
00

0.742
0.777
0.742
0.738
0.762
0.758
0.758
0.747
0.770
0.753

00
00

0.770
0.770
0.768
0.770
0.768
0.768

00
00

0.778
00
00

0.748
0.776
0.791
0.811
0.738
0.786
0.735
0.712
0.725
0.700
0.744
0.734
0.681
0.774
0.694

00
00

0.794
0.642
0.630
0.639
0.651
0.675
0.697
0.760
0.769
0.655

00
00

0.823
0.820
0.676
0.768
0.778
0.736

00
00

0.689
00
00

0.710
0.735
0.762
0.730
0.721
0.713
0.737
0.729
0.718
0.734
0.731
0.750
0.743
0.735
0.734

00
00

0.720
0.732
0.724
0.729
0.716
0.701
0.678
0.737
0.695
0.715

00
00

0.725
0.792
0.758
0.733
0.789
0.755

00
00

0.727
00
00

0.743
0.765
0.783
0.776
0.794
0.764
0.751
0.737
0.746
0.731
0.754
0.753
0.733
0.758
0.734

00
00

0.752
0.717
0.699
0.702
0.710
0.711
0.711
0.748
0.745
0.708

00
00

0.773
0.794
0.734
0.757
0.778
0.753

00
00

0.731
00
00

13
3
1
2
4
9

14
11
16

6
7

15
5

00
00

8
17
22
21
20
18
18
10
12
00
00
00

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
00
00
00

0.0
00
00
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املحافظة

توقع
احلياة

عند امليالد
سنوات
2007

معدلاألرس التى حتصل عىل
القراءة
والكتابة
)+15(

)%(
2007

نسبة القيد
بالتعليم
األساىس
والثانوي

)%(
2008/2007

متوسط
نصيب الفرد
من الناتج

املحيل اإلمجايل
باجلنيه

2008/2007

األرس التى لدهيا

مياه
مأمونة
)%(

2008

رصف
صحى
)%(

2008

كهرباء
)%(

2008

راديو
)%(

2008

تليفزيون
)%(

2008
القاهرة

االسكندرية
بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحرى

 حرض
 ريف
اجليزة

بىن سويف 
الفيوم

املنيا
أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

 حرض
 ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

 حرض
 ريف

مصــــــر
 حرض
 ريف

71.3
72.0
72.7
72.3
72.2
72.6
71.8
71.2
72.7
70.6
72.3
71.5
71.5
70.9
71.5

00
00

69.5
71.6
69.5
69.3
70.7
70.5
70.5
69.8
71.2
70.2

00
00

71.2
71.2
71.1
71.2
71.1
71.1

00
0.0

71.7
00
00

00
00
00
00

99.9
00
00
00
00
00
00
00
00
00

98.6
99.8
98.1

00
00
00
00
00
00
00
00
00

96.9
100.0

95.1
00
00
00
00
00

88.4
00
00

98.0
99.8
96.7

00
00
00
00

96.8
00
00
00
00
00
00
00
00
00

64.6
93.1
52.6

00
00
00
00
00
00
00
00
00

37.2
76.5
13.5

00
00
00
00
00

42.8
00
00

56.5
89.8
37.0

80.7
80.5
83.6
82.9

0.0
77.6
72.1
67.8
72.5
65.7
74.1
72.6
63.4
77.2

00
00
00

80.3
59.5
59.1
58.7
60.9
61.5
65.2
72.2
77.0

00
00
00

87.3
81.8
64.9
75.8
88.4

00
00
00

70.4
00
00

82.2
93.6
92.1
98.1
71.5

101.5
96.6
97.5
91.7
99.6
96.5
95.6
99.0
97.4
80.2

00
00

98.2
88.7
86.2
88.5
88.5
94.7
96.2

105.5
97.1
77.4

00
00

96.3
100.0

87.1
91.6
84.0
78.2

00
00

77.6
00
00

7726.4
8978.3

10549.7
8745.8
8282.4
7883.5
9111.5
8700.4
8134.4
8927.9
8799.6
9854.0
9451.6
8970.2
8934.8

00
00

8242.8
8857.4
8433.7
8655.9
8019.6
7329.7
6387.5
9105.6
7057.4
7978.9

00
00

8460.7
12682.2
10346.1

8884.0
12454.6
10116.1

00
00

10246.1
00
00

00
00
00
00

99.9
00
00
00
00
00
00
00
00
00

99.8
99.9
99.8

00
00
00
00
00
00
00
00
00

99.0
99.8
98.5

00
00
00
00
00

98.6
00
00

99.6
99.6
99.3

00
00
00
00

81.7
00
00
00
00
00
00
00
00
00

78.1
81.3
76.8

00
00
00
00
00
00
00
00
00

62.4
76.0
54.1

00
00
00
00
00

70.8
00
00

73.7
80.0
67.8

00
00
00
00

96.7
00
00
00
00
00
00
00
00
00

96.7
97.7
96.3

00
00
00
00
00
00
00
00
00

90.8
96.1
87.5

00
00
00
00
00

92.1
00
00

94.7
96.8
92.8

م /2المالمح األساسية للتنمية البشرية
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م/3 المالمح الرئيسية للحرمان البشرى

املحافظة

باآلالف
أطفالاألرس بدون 

ميوتون
دون سن
اخلامسة

أطفال
خارج التعليم

األساىس
والثانوى

أميون
)+15(

ناقصوالفقراء
الوزن
دون

اخلامسة 

أشخاص متعطلون

مياه
مأمونة

رصف
املدقعوناإلمجايلصحى

إناثإمجايل

2008200820072008/200720072009/20082009/2008200820072007
القاهرة

اإلسكندرية
بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

حرض
ريف

اجليزة
بىن سويف

الفيوم
املنيا

أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

 حرض
 ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

 حرض
 ريف

مصــــــر
حرض
ريف

00
00
00
00

3.5
00
00
00
00
00
00
00
00
00

108.5
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

194.2
00
00
00
00
00
00
00

35.1
00
00

341.3
00
00

00
00
00
00

111.9
00
00
00
00
00
00
00
00
00

2744.7
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

3934.8
00
00
00
00
00
00
00

172.9
00
00

6964.3
00
00

6.5
2.2
0.3
0.3
0.0
0.4
2.2
2.8
1.9
0.8
1.7
1.5
1.7
0.5
0.0
00
00

2.7
2.0
1.7
3.8
4.5
3.0
2.0
0.6
0.4
0.0
00
00

0.1
0.1
0.3
0.3

0.03
0.0
00
00

44.2
00
00

315.1
53.9

9.5
2.2

984.9
3.7-

39.6
32.8
81.9

2.5
31.5
33.4
10.9

6.0
1758.0

00
00

24.2
71.4
93.8

131.8
110.3

55.0
31.1
6.0-
8.3

1887.0
00
00

1.9
0.0

11.7
7.8
3.3

76.8
00
00

4706.80
00
00

1085.7
664.9

76.9
69.4

00
194.8

1106.8
1342.5

913.3
717.8
834.0
708.1

1388.5
1703.6

0.0
00
00

505.3
707.1
781.0

1304.7
1013.1
1091.7

808.8
102.4
217.2

00
00
00

29.9
26.4
84.9
61.4
15.2

00
00
00

17023.5
00
00

619.4
271.2

25.9
10.3

927.0
12.6

478.0
1058.9

497.0
303.0
315.2
605.0

1152.2
186.2

4575.1
1490.9

982.8
748.0

1332.6
2170.6
1841.7
1208.4

192.1
225.4

10339.8
00
00
00
00
00
00
00

387.1
00
00

16191.0
00
00

134.1
50.8
10.1

1.7
196.7

2.0
50.9

105.6
76.8
57.6
33.8

105.6
183.8

42.0
658.7
492.7
272.9
154.2
302.9

1117.2
716.7
355.2

67.3
48.5

3572.6
00
00
00
00
00
00
00

113.0
00
00

4543.4
00
00

00
00
00
00

79.7
00
00
00
00
00
00
00
00
00

175.5
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

187.2
00
00
00
00
00
00
00

5.6
00
00

435.1
00
00

283.1
162.7

22.8
15.9

0.0
24.4

208.6
220.0
105.4

95.0
166.3

75.1
124.2

34.8
00
00
00

124.2
29.4
25.5
82.1
82.0
98.6
61.2
23.4
54.4

00
00
00

1.8
10.6

3.5
3.7
4.6
00
00
00

2135.0
00
00

109.6
51.9
11.6
10.6

0.0
13.8

136.7
95.0
64.2
48.6
99.0
39.1
76.9
17.5

00
00
00

37.3
13.6
17.6
42.0
44.6
56.9
27.1
10.6
17.1

00
00
00

1.0
9.7
1.5
2.6
0.9
00
00
00

1057.0
00
00

* املجموع قد ال يساوي جمموع املحافظات الستبعاد حمافظتي حلوان و 6 اكتوبر )النتائج النهائية لتعداد 2006(.
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م/4 إتجاهات التنمية البشرية

املحافظة
توقع احلياة عند امليالد )سنوات(

وفيات الرضع لكل
 1000 مولود حى

 )%( األرس التي حتصل 
 عىل مياة مأمونة

معدل القراءة والكتابة
)+15(  %

نسبة القيد 
بالتعليم األساىس

والثانوى
197620072008200820072008/2007

القاهرة
اإلسكندرية

بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

حرض
ريف

اجليزة
بىن سويف

الفيوم
املنيا

أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

حرض
ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

حرض
ريف

مصـــــــر
حرض
ريف

57.0
59.1
59.2
52.6
57.6
57.5
56.9
54.6
53.9
56.6
55.5
54.8
56.0
57.7
55.6

00
00

55.2
50.1
49.3
52.1
53.2
54.7

53.6*
0.0

51.4
53.0

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

55.0
00
00

71.3
72.0
72.7
72.3
72.2
72.6
71.8
71.2
72.7
70.6
72.3
71.5
71.5
70.9
71.5

00
00

69.5
71.6
69.5
69.3
70.7
70.5
70.5
69.8
71.2
70.2

00
00

71.2
71.2
71.1
71.2
71.1
71.1

00
00

71.7
00
00

29.5
19.7
23.4
14.7
19.5
11.8
12.4
14.8
12.0
10.7
12.6
13.0
10.6
15.5
12.6

00
00

12.9
25.5
17.3
24.0
35.2
22.8
20.6
22.3
20.6
24.5

00
00

13.2
12.6
11.0
21.3
14.7
14.7

00
00

18.0
00
00

00
00
00
00

99.9
00
00
00
00
00
00
00
00
00

98.6
99.8
98.1

00
00
00
00
00
00
00
00
00

96.9
100.0

95.1
00
00
00
00
00

88.4
00
00

98.0
99.8
96.7

80.7
80.5
83.6
82.9

00
77.6
72.1
67.8
72.5
65.7
74.1
72.6
63.4
77.2

00
00
00

80.3
59.5
59.1
58.7
60.9
61.5
65.2
72.2
77.0

00
00
00

87.3
81.8
64.9
75.8
88.4

00
00
00

70.4
00
00

82.2
93.6
92.1
98.1
71.5

101.5
96.6
97.5
91.7
99.6
96.5
95.6
99.0
97.4
80.2

00
00

98.2
88.7
86.2
88.5
88.5
94.7
96.2

105.5
97.1
77.4

00
00

96.3
100.0

87.1
91.6
84.0
78.2

00
00

77.6
00
00

* قنا واالقرص معا
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معدل
القراءة والكتابة )15+(%

نسبة القيد
بالتعليم األساىس والثانوى

السكان) 15+( احلاصلون عىل
مؤهل ثانوى أو أعىل )%(

 املشتغلون باملهن العلمية والفنية 
كنسبة من إمجايل املشتغلني )15+(

إناثإمجايلإناثإمجايلإناثإمجايلإناثإمجايلاملحافظة
200720072008/20072008/20072008200820082008

القاهرة
اإلسكندرية

بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

حرض
 ريف
اجليزة

بىن سويف
الفيوم

املنيا
اسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

 حرض
 ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

حرض
 ريف

مصــــــــر
حرض
ريف

80.7
80.5
83.6
82.9

00
77.6
72.1
67.8
72.5
65.7
74.1
72.6
63.4
77.2

00
00
00

80.3
59.5
59.1
58.7
60.9
61.5
65.2
72.2
77.0

00
00
00

87.3
81.8
64.9
75.8
88.4

00
00
00

70.4
00
00

76.8
76.5
80.5
78.3

00
75.9
66.2
60.4
65.4
57.3
66.4
63.9
54.2
71.0

00
00
00

76.1
47.8
49.9
47.1
51.0
50.0
54.6
64.2
69.7

00
00
00

81.3
75.6
51.1
66.0
80.6

00
00
00

62.7
00
00

82.2
93.6
92.1
98.1
71.5

101.5
96.6
97.5
91.7
99.6
96.5
95.6
99.0
97.4
80.2

00
00

98.2
88.7
86.2
88.5
88.5
94.7
96.2

105.5
97.1
77.4

00
00

96.3
100.0

87.1
91.6
84.0
78.2

00
00

77.6
00
00

83.0
94.6
91.8
98.0
87.4

104.2
98.7
98.6
92.3

101.0
97.4
96.2
98.5
96.5
97.7

00
00

98.9
86.3
84.9
85.2
85.6
91.3
92.9

105.8
96.1
90.5

00
00

99.1
99.0
77.0
88.3
86.8
88.2

00
00

93.0
00
00

51.7
46.0
53.7
47.5
49.7
38.6
40.2
36.5
38.9
35.6
41.9
40.5
31.6
40.7
37.9

00
00

50.3
26.9
28.0
27.1
29.1
26.3
30.6
38.4
40.4
31.9

00
00

53.7
46.5
22.4
38.2
47.3
40.4

00
00

37.9
00
00

48.9
43.6
52.1
44.5
47.0
41.1
38.6
33.0
35.6
31.8
38.8
36.7
26.8
37.8
34.8

00
00

47.2
20.7
22.5
20.0
23.1
19.3
21.7
31.1
33.0
25.5

00
00

39.0
41.4
15.6
31.1
24.4
29.7

00
00

33.5
00
00

31.5
25.8
24.4
27.3

00
18.5
19.1
18.6
22.5
15.5
23.5
22.4
12.2
23.9

00
00
00

16.7
13.0
11.7

9.6
17.8
16.9
17.8
27.2
23.6

00
00
00

28.6
33.4
12.5
28.7
24.2

00
00
00

20.5
00
00

59.3
40.1
51.3
56.9

00
53.3
35.2
21.4
44.8
23.3
40.8
31.2
13.7
40.5

00
00
00

38.5
13.2
17.0
10.1
32.7
22.3
28.8
43.9
65.8

00
00
00

20.3
36.7
21.3
52.8
68.3

00
00
00

31.0
00
00

 
م/5  تكوين رأس املال البرشى
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م/6 حالة املـــرأة

توقع 
احلياة

عند امليالد

معدل
وفيات 
األمهات

لكل 
)100000(

وسيط
العمر
عند

الزواج
األول

نسبة القيد اإلمجالية 

اإلناث )15+(
احلاصالت عىل
مؤهل ثانوى
أو أعىل )%(

العامالت
ىف

املهن 
املتخصصة

)%(

اإلناث
ىف

قوة العمل
)%من 

اإلمجايل(
تعليم أساىس

ثانوىإعدادىإبتداىئإمجايل**)سنوات(مولود حى*)سنوات(املحافظة
2007200820082007200720072007200820072007

القاهرة
االسكندرية

بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

حرض
ريف

اجليزة
بىن سويف

الفيوم
املنيا

أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

حرض
ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

حرض
ريف

مصــــــر
حرض

ريف       

75.2
75.3
75.0
75.3
75.7
76.3
74.8
74.9
74.4
75.9
74.7
74.1
73.2

00
00
00

72.5
74.5
72.3
71.9
73.1
72.1
73.2
72.9
74.3

00
00
00

74.3
74.3
74.2
74.2
74.2

00
00
00

74.0
00
00

53.0
70.0
42.0
56.0

00
59.0
60.0
49.0
41.0
36.0
44.0
45.0
38.0
62.0

00
00
00

45.0
65.0
43.0
64.0
93.0
48.0
65.0
93.0
45.0

00
00
00

14.0
19.0
58.0
67.0

0.0
00
00
00

55.0
00
00

00
00
00
00

22.6
00
00
00
00
00
00
00
00
00

20.5
22.0
20.0

00
00
00
00
00
00
00
00
00

19.4
21.7
18.3

00
00
00
00
00

20.6
00
00

20.6
22.2
19.4

83.0
94.6
91.8
98.0
87.4

104.2
98.7
98.6
92.3

101.0
97.4
96.2
98.5
96.5
97.7

00
00

98.9
86.3
84.9
85.2
85.6
91.3
92.9

105.8
96.1
90.5

00
00

99.1
99.0
77.0
88.3
86.8
88.2

00
00

93.0
00
00

88.5
108.1
103.5
106.3

95.6
116.1
108.7
110.5
106.8
111.4
107.1
107.6
113.4
111.2
109.7

00
00

114.2
102.4

99.2
98.4
97.6

102.2
102.9
112.6
106.2
103.4

00
00

106.1
105.1
102.0

98.9
102.8
102.3

00
00

104.8
00
00

88.6
96.6
94.0
96.0
91.5

103.5
97.1
93.3
82.8
99.5
96.2
91.6
93.7
90.2
93.5

00
00

96.6
78.6
77.6
76.0
80.2
84.4
92.2

111.6
99.3
85.5

00
00

85.7
92.1
57.6
81.1
72.4
75.8

00
00

89.6
00
00

62.5
60.3
61.2
77.8
62.4
74.0
75.8
74.4
66.1
77.6
75.5
73.5
68.2
65.6
72.6

00
00

61.6
51.4
55.4
60.7
59.6
70.3
67.6
82.0
67.9
62.3

00
00

98.0
90.9
28.6
64.7
52.9
62.3

00
00

66.8
00
00

48.9
43.6
52.1
44.5
47.1

41.09
38.57
32.97
35.60
31.83
38.77
36.74
26.84
37.84

34.8
00
00

47.18
20.68
22.54
19.99
23.12
19.27
21.70
31.06
33.00

25.5
00
00

39.02
41.40
15.58
31.07
24.44

29.7
00
00

33.6
00
00

33.5
31.6
45.3
35.9

00
45.6
35.5
30.8
29.8
32.7
36.1
33.7
31.8
36.8

00
00
00

30.6
33.6
34.1
31.7
34.8
28.5
25.4
27.6
29.5

00
00
00

24.5
39.0
30.9
33.8
18.8

00
00
00

32.3
00
00

20.3
21.7
24.8
22.1

00
18.6
24.7
28.7
18.7
24.7
25.5
26.1
30.6
24.8

00
00
00

14.4
33.7
24.9
31.4
21.9
25.0
17.6
21.9
14.1

00
00
00

6.9
42.7
19.0
20.2

7.7
00
00
00

23.9
00
00

 *  بيانات حمافظة القاهرة ال تشمل بيانات حمافظة حلوان وبيانات حمافظة اجليزة ال تشمل بيانات حمافظة 6 أكتوبر

 حسبت من بيانات املسح السكاين والصحي** 
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م/7 اإلناث كنسبة من الذكور

توقع احلياة
عند امليالد

السكان

اإلملام 
بالقراءة والكتابة 

)+15(
القيد

باإلبتداىئ
القيد

باإلعدادى
القيد

بالثانوى
قوة

العمل )15+( )سنوات(املحافظة
2007200820072008/20072008/20072008/20072007

القاهرة
االسكندرية

بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

  حرض
 ريف
اجليزة

بىن سويف
الفيوم

املنيا
أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

 حرض
ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

  حرض
 ريف

مصــــــر
حرض
ريف

106.4
105.2
105.8
106.4

00
106.7
108.6
107.1
106.3
107.7
107.4
106.6
106.7
106.3

00
00
00

106.5
106.3
105.0
106.1
106.0
104.5
106.6
106.6
106.7

00
00
00

106.7
106.7
106.7
106.5
106.7

00
00
00

106.5
00
00

96.8
95.8
96.4
96.3
96.4
95.6
96.9
95.0
94.4
97.9
97.2
94.1
95.1
96.5
95.7

00
00

93.8
96.5
93.5
95.9
95.9
97.6
98.9
95.7
98.6
95.9

00
00

64.6
94.6
90.8
92.5
50.1
79.8

00
00

95.6
00
00

90.8
90.6
93.0
89.7

00
95.8
85.1
80.6
82.7
77.5
81.3
79.3
75.3
85.3

00
00
00

90.3
67.5
73.7
67.4
72.2
68.7
71.9
80.4
82.8

00
00
00

89.4
86.2
66.2
77.8
87.7

00
00
00

80.7
00
00

100.0
100.1

97.6
98.8
99.8
98.1
99.4

100.6
99.9

100.8
99.2
99.1
98.6
99.5
99.6

00
00

101.0
97.6
99.1
95.5
93.9
97.3
98.5

101.7
100.8

97.9
00
00

99.6
98.9
92.2
96.9
98.3
96.3

00
00

98.9
00
00

104.1
106.6

99.7
100.0
104.5
112.9
108.9
104.5
104.9
104.5
102.7
101.2
102.0
102.8
104.5

00
00

102.3
91.5
96.3
93.1
94.3
94.8
93.3

101.3
101.1

96.1
00
00

108.3
100.6

65.5
98.3
96.7
89.9

00
00

100.9
00
00

105.4
102.3
102.2
101.5
104.2
126.9
117.1
103.5
101.0
107.0
110.2
108.1

95.2
87.1

105.6
00
00

100.7
86.8
88.2
83.0
93.6
77.5
78.8
96.3
85.4
86.7

00
00

122.4
92.2
43.4
71.9

149.9
80.5

00
00

97.4
00
00

25.5
27.8
33.0
28.4
26.7
22.8
32.9
40.2
23.0
32.8
34.1
35.2
44.1
32.9
34.6

00
00

16.8
50.8
33.1
45.7
28.0
33.4
21.4
28.1
16.4
29.9

00
00

7.5
74.4
23.4
25.4

8.3
24.4

00
00

31.3
00
00
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م/8 الفجوة بني الريف واحلرض

سكان الريف
)%من اإلمجايل (

اإلملام األرس التي حتصل عيل
التفاوت  بني الريف واحلرضبالقراءة والكتابة )15+( )%( رصف صحى )%(مياه مأمونة )%(

قراءة وكتابةرصف صحىمياه مأمونةريفحرضريفحرضريفحرضاملحافظة
2008200820082008200820062006200820082008

القاهرة
االسكندرية

بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

 حرض
 ريف
اجليزة

بىن سويف
الفيوم

املنيا
اسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

 حرض
 ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

 حرض
 ريف

مصـــــر
حرض
ريف

00
00
00
00
00

61.0
72.0
76.9
55.3
76.9
70.1
79.5
80.9
54.7
72.0

00
00

41.3
76.8
77.5
81.1
73.5
78.6
78.7
52.2
57.5

00
00
00

4.50
51.90
29.60
39.60
49.10

00
00
00

57.00
00
00

00
00
00
00

99.9
00
00
00
00
00
00
00
00
00

99.8
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

100.0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

99.8
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

98.1
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

95.1
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

96.7
00
00

00
00
00
00

96.8
00
00
00
00
00
00
00
00
00

93.1
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

76.5
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

89.8
00
00

00
00
00
00

0.0
00
00
00
00
00
00
00
00
00

52.6
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

13.5
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

37.5
00
00

80.7
79.7
81.9
81.4
80.5
81.3
78.1
79.3
77.3
74.7
81.7
79.9
76.3
83.0
78.8

00
00

79.4
72.1
69.3
75.7
75.5
72.8
77.6
78.3
80.5
76.9

00
00

87.6
86.6
68.3
82.2
93.3
82.2

00
00

79.1
00
00

00
00
00
00
00

72.1
68.4
63.7
68.5
61.6
69.6
69.5
59.1
68.8
65.8

00
00

62.6
53.6
53.6
52.4
54.4
57.0
60.3
64.2
72.7
57.1

00
00

52.6
71.7
48.0
59.9
74.8
62.5

00
00

62.0
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

98.0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

95.2
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

96.9
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

56.5
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

17.6
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

41.8
00
00

00
00
00
00
00

89.9
88.6
81.4
89.6
83.6
86.2
88.1
78.5
83.9
84.6

00
00

79.9
75.3
78.3
70.1
72.9
79.3
78.7
83.1
91.6
75.2

00
00

60.8
83.9
71.2
73.8
81.2
77.0

00
00

79.4
00
00
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م / 9 بقاء الطفل ومناؤه

نسبة 
احلوامل

الالىت حيصلن
عىل رعاية
قبل الوالدة

معدل 
وفيات

األمهات لكل
100000
مولود حى

معدل*
وفيات الرضع

لكل 1000 مولود حى

معدل وفيات*
األطفال دون اخلامسة
لكل 1000 مولود حى

أطفال
سبق هلم
الرضاعة
الطبيعية

)%(

حاالت
الوالدة

حتت إرشاف
صحى 

)%(

األطفال
املحصنون**

ىف سن
23:12

شهرا  )%(

ناقصو
الوزن
دون

اخلامسة 
)%(

املحافظة
معدلمسجلمعدلمسجل

2008200819612008196120082008200820082008
القاهرة

االسكندرية
بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

  حرض
  ريف
اجليزة

بىن سويف
الفيوم

املنيا
أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

 حرض
 ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

 حرض
 ريف

مصــــــر
 حرض

               ريف               

00
00
00
00

89.2
00
00
00
00
00
00
00
00
00

75.0
82.8
72.8

00
00
00
00
00
00
00
00
00

65.9
81.8
59.9

00
00
00
00
00

71.0
00
00

73.6
85.0
66.9

53.0
70.0
42.0
56.0

00
59.0
60.0
49.0
41.0
36.0
44.0
45.0
38.0
62.0

00
00
00

45.0
65.0
43.0
64.0
93.0
48.0
65.0
93.0
45.0

00
00
00

14.0
19.0
58.0
67.0

0.0
00
00
00

55.0
00
00

151.0
139.0
108.0
163.0
147.0

82.0
71.0
72.0

133.0
60.0

107.0
130.0

77.0
99.0
93.0

00
00

126.0
106.0
151.0
108.0
107.0

86.0
80*

00
109.0
102.0

00
00

191.0
181.0

98.0
94.0

00
124.0

00
00

108.0
00
00

29.5
19.7
23.4
14.7
19.5
11.8
12.4
14.8
12.0
10.7
12.6
13.0
10.6
15.5
12.6

00
00

12.9
25.5
17.3
24.0
35.2
22.8
20.6
22.3
20.6
24.5

00
00

13.2
12.6
11.0
21.3
14.7
14.7

00
00

18.0
00
00

24.0
216.0
147.0
236.0
231.0
136.0
179.0
159.0
297.0
125.0
215.0
275.0
158.0
161.0
194.0

00
00

254.0
196.0
290.0
213.0
207.0
173.0
154*

00
191.0
199.0

00
00

266.0
334.0
176.0
136.0

00
210.0

00
00

204.0
00
00

35.5
24.2
25.8
17.4
23.6
14.4
16.6
19.7
15.5
14.2
14.3
17.3
15.3
20.7
13.7

00
00

16.2
30.5
22.0
30.3
43.5
28.9
25.9
28.9
14.8
29.9

00
00

16.6
17.2
14.2
26.8
22.5
19.0

00
00

22.8
00
00

00
00
00
00

95.2
00
00
00
00
00
00
00
00
00

96.1
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

95.6
00
00
00
00
00
00
00

95.7
00
00

95.8
95.2
96.1

00
00
00
00

89.4
00
00
00
00
00
00
00
00
00

78.1
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

57.5
00
00
00
00
00
00
00

72.9
00
00

71.7
85.5
63.6

00
00
00
00

94.3
00
00
00
00
00
00
00
00
00

93.7
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

88.4
00
00
00
00
00
00
00

86.2
00
00

91.7
93.7
90.5

00
00
00
00

5.9
00
00
00
00
00
00
00
00
00

5.5
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

6.7
00
00
00
00
00
00
00

4.2
00
00

6.0
6.0
6.0

 * حسب معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي ومعدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة لكل 1000 مولود حي إلمجايل املحافظات احلرضية دون حمافظة القاهرة
وإلمجايل حمافظات الوجه البحري دون حمافظة القليوبية وإلمجايل حمافظات الوجه القبيل دون حمافظة اجليزة. كام أن بيانات حمافظة القاهرة ال تشمل بيانات حمافظة حلوان 

وبيانات حمافظة اجليزة ال تشمل بيانات حمافظة 6 أكتوبر
* *يعترب الطفل تم تطعيمه بالكامل اذا حصل عىل تطعيم الدرن واحلصبة أو احلصبة األملاين /الغدة النكافية وثالث جرعات من الثاليث وثالث جرعات من شلل االطفال
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م / 10املالمح األساسية للحالة الصحية

عدد االطباء*األرس املزودة بـ
بوزارة

الصحة والسكان
لكل 10000

نسمة

عدد املمرضات*
بوزارة

الصحة والسكان
لكل 10000

نسمة

نسبة
املمرضات*

لألطباء بوزارة
الصحة والسكان 

)%(

معدل
وفيات

األمهات لكل
100000
مولود حى

عدد األرسة *
لكل 10000 نسمة

عدد
الوحدات

الصحية بأرسة
لكل 100000

نسمة
مياه مأمونة 

)%(
رصف صحى 

)%(
املحافظة

وزارة الصحة اإلمجايل
200820082008200820082008200820082008

القاهرة
االسكندرية

بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

  حرض
  ريف
اجليزة

بىن سويف
الفيوم

املنيا
أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

  حرض
 ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

   حرض
  ريف

مصـــــر
 حرض
 ريف

00
00
00
00

99.9
00
00
00
00
00
00
00
00
00

98.6
99.8
98.1

00
00
00
00
00
00
00
00
00

96.9
100.0

95.0
00
00
00
00
00

88.4
00
00

98.2
99.8
96.7

00
00
00
00

96.8
00
00
00
00
00
00
00
00
00

64.6
93.1
52.6

00
00
00
00
00
00
00
00
00

37.2
76.5
13.5

00
00
00
00
00

42.8
00
00

62.5
89.8
37.5

5.0
13.1
13.5
10.4
12.9
13.1

8.2
5.2
3.7
8.6

10.2
11.3

5.4
6.4
8.0

24.6
2.3
4.0
3.5
4.0
5.6
7.9
5.6
4.4
8.7
5.4
5.4

16.8
1.9

11.3
8.1

11.1
15.5
15.8
12.4
14.2

8.6
6.9

13.1
2.1

4.4
13.4
25.0
21.9
15.5
43.2
15.8
12.9
12.2
28.5
24.5
19.2
18.9
16.1
10.3
47.7
10.3

3.0
14.7
13.5

8.7
24.0

5.4
8.0

11.3
19.0
12.4
30.6

6.7
13.0
66.4
32.9
39.2
30.0
34.7
34.6
34.8
14.3
21.6

8.9

88.2
101.9
185.6
209.6
120.1
331.1
193.0
247.2
335.1
330.0
239.9
169.9
347.1
152.5
248.7

194
446

74.2
421.5
334.0
156.2
303.6

96.2
180.4
129.6
353.6
228.1

186
355

115.2
822.2
295.9
252.9
189.5
279.0

214
393
209
165
414

53.0
70.0
42.0
56.0

0.0
59.0
60.0
49.0
41.0
36.0
44.0
45.0
38.0
62.0

0.0
00
00

45.0
65.0
43.0
64.0
93.0
48.0
65.0
93.0
45.0

00
00
00

14.0
19.0
58.0
67.0

0.0
00
00
00

55.0
00
00

37.4
30.0
29.4
27.4
29.8
23.2
15.3
12.5
21.4
10.4
18.2
14.7

8.9
21.4
14.0

00
00

13.0
9.2
6.7

11.5
17.9
11.6

8.7
16.8
19.2
11.9

00
00

20.9
36.2
25.4
15.3
35.1
24.4

00
00

18.2
00
00

8.6
8.5

15.8
14.6

9.9
18.9

7.3
5.0

13.7
7.6
7.7
7.8
5.8

10.6
7.3
00
00

4.4
7.1
4.5
7.3
8.3
7.5
7.4

15.9
11.9

7.6
00
00

15.0
32.4
23.2
13.8
32.5
21.3

00
00

8.4
00
00

5.0
3.4
4.6
4.7
3.6
3.3
2.8
1.6
2.3
1.3
2.3
2.0
1.0
3.7
1.0
00
00

3.2
0.9
0.7
1.2
2.0
1.2
1.1
2.1
2.8
1.3
00
00

4.0
5.7
4.7
3.4
5.9
4.5
00
00

2.6
00
00

 * حسب عدد األطباء وعدد املمرضات لكل 10000نسمة وكذلك نسبة املمرضات لألطباء بوزارة الصحة وأيضا عدد األرسة )اإلمجايل-وزارة الصحة( إلمجايل املحافظات احلرضية دون حمافظة القاهرة، 
وإلمجايل حمافظات الوجه البحري دون حمافظة القليوبية وإلمجايل حمافظات الوجه القبيل دون حمافظة اجليزة.
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م/ 11 التدفق التعليمى

معدل دخول
الصف األول االبتداىئ )%(

نسبة 
القيد

اإلمجالية
باإلبتداىئ

الباقون
لإلعادة )%(

من القيد
باالبتداىئ*

اإلنتقال
لإلعدادى )%(

 ممن أمتوا
االبتداىئ**

نسبة 
القيد

اإلمجالية
باإلعدادى

الباقون
لإلعادة )%(
 من القيد
باإلعدادى

االنتقال 
للثانوى )%(

 ممن أمتوا
االعدادى

نسبة
القيد

االمجالية
بالثانوى

الباقون
لإلعادة )%(
 من القيد
الثانوى إمجايل إناث

07/ 072008/ 072008/ 072008/ 072008/ 072008/ 072008/ 072008/ 072008/ 072008/ 2008املحافظة
القاهرة

االسكندرية
بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفرالشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

حرض
ريف

اجليزة
بىن سويف

الفيوم
املنيا

أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

حرض
ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

حرض
ريف

مصـــــــر
حرض
ريف

102.4
114.8
108.2
111.6
106.7
123.3
111.0
116.9
121.2
116.8
110.0
116.5
111.6
124.8
115.3

00
00

129.3
105.1
102.3
103.6
105.6
111.5
108.9
117.2
111.3
111.0

00
00

114.2
86.6

105.2
117.0
134.8
109.7

00
00

112.1
00
00

102.5
116.5
109.0
111.8
107.2
123.7
111.9
118.4
121.1
117.3
110.3
116.3
111.9
125.1
115.9

00
00

130.6
106.4
102.1
102.4
104.2
110.9
107.3
116.6
110.9
110.7

00
00

115.7
83.5

101.2
117.7
133.7
108.4

00
00

112.3
00
00

88.5
108.1
104.8
106.9

81.8
117.3
109.0
110.1
106.9
110.9
107.5
108.1
114.2
111.5

94.0
00
00

113.7
103.8

99.7
100.9
100.9
103.7
103.7
111.6
105.8

89.3
00
00

106.3
105.7
106.5
100.6
103.8

89.1
00
00

90.0
00
00

3.7
8.6
4.0
3.5
5.4
4.1
3.8
2.9
4.4
2.3
4.5
3.7
6.1
2.9
4.0
00
00

4.2
6.5
3.5
4.8
4.5
4.4
1.8
2.0
1.1
4.1
00
00

5.4
2.1
3.4
2.2
3.6
3.2
00
00

4.3
00
00

103.51
102.50
102.07
104.49
103.14
102.46
102.01
102.95
103.29

99.11
104.29
109.62
105.61
102.42
103.53

00
00

101.03
104.06
101.67
101.75
106.14
105.96
103.68
109.19

99.84
104.04

00
00

109.22
98.60

100.24
100.92

97.43
101.28

00
00

103.38
00
00

86.8
93.5
94.2
96.0
82.4
97.4
93.0
91.2
80.8
97.3
94.9
91.0
92.8
88.9
85.0

00
00

95.5
82.4
79.1
79.0
82.8
86.8
95.7

110.8
98.7
83.6

00
00

82.2
91.8
73.4
81.9
73.7
80.9

00
00

84.0
00
00

3.9
6.2
1.9
5.6
4.6
5.6
3.9
4.4
7.5
3.8
5.3
6.3
7.3
7.0
5.6
00
00

5.2
8.0
6.1
7.6
9.0
7.8
5.1

11.3
5.0
6.8
00
00

5.9
2.6
6.9
2.7
9.2
4.8
00
00

5.9
00
00

87.11
96.46
83.04
95.68
90.57
94.66
90.96

109.46
107.09

96.89
93.43
94.32
93.02

105.67
98.39

00
00

91.04
102.01
120.89
112.86

93.92
101.58

90.17
99.25
97.07

100.98
00
00

107.07
93.82
67.78
77.82
77.55
84.81

00
00

98.77
00
00

60.8
59.5
60.5
77.2
41.6
65.8
70.1
73.1
65.7
75.0
71.9
70.7
69.9
70.6
48.1

00
00

61.4
55.5
59.3
67.2
61.7
81.0
77.1
83.6
73.8
45.8

00
00

87.6
94.9
48.6
78.0
41.7
48.0

00
00

46.1
00
00

3.9
3.8
3.3
3.0
3.8
2.5
2.9
2.2
3.5
4.5
2.9
3.8
4.9
3.4
3.4
00
00

5.3
3.4
3.7
3.8
4.4
4.6
5.1
9.9
4.6
4.6
00
00

3.3
1.6
7.1

10.0
2.8
6.0
00
00

4.0
00
00

)*( والباقون لإلعادة  بدون األزهر
)**(  نسب االنتقال) بدون األزهر(   مصدرها وزارة الرتبية والتعليم
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م / 12 االختالالت ىف التعليم

املحافظة

متوسط
عدد التالميذ
لكل مدرس
باالبتداىئ

متوسط
عدد التالميذ
لكل مدرس
باالعدادى

متوسط
كثافة

الفصل
االبتداىئ

متوسط
كثافة

الفصل
باالعدادى

القيد بالثانوى
الفىن كنسبة
من إمجايل
الثانوى

القيد بالتعليم
األساىس والثانوى ىف

النسبة املئوية
للمباىن املدرسية
غري الصاحلة* مدارس

حكومية )%(  
  مدارس

خاصة )%(
مدارس

كلياجزئياأزهرية )%(
2008 /072008 /072008 /072008 /072008 /072008 /072008 /072008 /0720092009

القاهرة
االسكندرية

بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

 حرض
 ريف
اجليزة

بىن سويف
الفيوم

املنيا
أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

  حرض
 ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

  حرض
  ريف

مصــــــر
 حرض

ريف

21.4
25.1

7.1
5.6

18.2
9.8

16.1
23.7
22.4
24.6
25.3
20.2
27.9
21.3
21.2

00
00

34.9
30.4
30.9
36.4
28.5
24.5
22.6
10.3
18.6
28.0

00
00

3.4
3.2

17.9
14.4

4.9
6.7
00
00

22.0
00
00

7.3
8.6
5.6
5.0
7.4
7.1

13.1
17.7
15.5
21.0
15.0
14.3
22.8
13.4
15.6

00
00

11.7
22.6
22.4
18.3
21.3
23.1
23.9
10.0
16.3
17.8

00
00

2.4
2.8

13.9
11.0

3.1
4.9
00
00

13.4
00
00

45.6
53.1
37.5
40.4
47.1
40.3
40.6
41.0
48.0
38.7
41.7
41.3
41.3
34.2
41.4

00
00

51.0
38.7
42.9
44.7
44.7
42.5
40.9
35.7
34.1
43.5

00
00

34.0
19.5
29.4
26.7
16.7
26.0

00
00

42.5
00
00

36.7
42.6
34.0
33.6
38.0
36.9
37.6
37.3
40.8
38.5
39.1
37.7
40.3
33.3
38.4

00
00

42.8
41.2
43.2
43.6
41.8
41.4
41.1
38.9
34.9
41.8

00
00

27.8
19.0
32.2
27.0
15.7
25.3

00
00

39.3
00
00

40.7
44.6
56.2
67.7
43.9
58.6
64.3
73.3
62.8
67.9
59.9
61.4
72.5
66.2
66.3

00
00

48.4
68.5
75.5
75.9
69.6
75.7
72.1
75.4
70.7
68.5

00
00

64.3
59.1
70.7
69.8
49.2
65.9

00
00

63.4
00
00

77.7
86.9
89.7
88.8
81.7
89.6
86.6
81.6
90.8
82.3
84.2
89.8
87.2
87.2
86.1

00
00

81.4
90.2
91.4
92.5
88.9
79.8
83.9
81.4
90.8
86.3

00
00

90.6
91.4
92.0
90.6
78.5
90.4

00
00

85.6
00
00

15.7
9.3
3.5
4.9

12.6
1.1
0.9
1.8
2.7
0.1
0.9
0.9
0.6
1.6
1.2
00
00

10.3
0.9
1.0
0.7
0.7
0.4
0.1
0.2
0.0
2.5
00
00

2.1
0.0
0.7
0.6
1.8
0.9
00
00

3.4
00
00

6.6
3.8
6.8
6.3
5.7
9.3

12.6
16.6

6.4
17.6
14.9

9.3
12.3
11.2
12.7

00
00

8.3
9.0
7.6
6.8

10.4
19.8
16.0
18.5

9.2
11.2

00
00

7.3
8.6
7.3
8.8

19.7
8.8
00
00

11.0
00
00

1.39
0.28
0.97
0.49

00
3.58
1.00
4.34
0.75
1.48
3.52
0.72
1.81
0.87

00
00
00

0.00
1.42
0.56
2.42
1.15
1.32
0.88
0.91
1.32

00
00
00

0.0
1.38
0.00
0.64
0.00

00
00
00

1.53
00
00

0.93
0.55
0.00
0.00

00
1.68
1.26
4.04
0.43
0.46
1.90
0.90
2.02
0.17

00
00
00

0.51
0.83
0.24
0.60
0.48
1.32
1.43
2.73
4.22

00
00
00

0.67
1.38
5.03
3.53
1.46

00
00
00

1.51
00
00

* بدون حمافظتي حلوان )0.23% -1.15%( و6 اكتوبر )%0.43 - %1.5(
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م /13 املالمح األساسية لإلتصال

املحافظة

األرس املزودة بـ
أجهزة  اهلاتف*

لكل 1000  أرسة

متوسط عدد السكان
الذين خيدمهم

مكتب بريد

متوسط عدد املشرتكني*
 يف خدمة املحمول 

سنويا لكل  1000  نسمة

متوسط عدد املشرتكني*
يف خدمة االنرتنت 

سنويا لكل  1000  نسمة تليفزيون )%( راديو )%( 
200820082007200820072007

القاهرة
االسكندرية

بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

حرض
ريف

اجليزة
بىن سويف

الفيوم
املنيا

اسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

حرض
ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

حرض
ريف

مصــــــر
حرض
ريف

00
00
00
00

81.7
00
00
00
00
00
00
00
00
00

78.1
81.3
76.8

00
00
00
00
00
00
00
00
00

62.4
76.0
54.1

00
00
00
00
00

70.8
00
00

73.7
80.0
67.8

00
00
00
00

96.7
00
00
00
00
00
00
00
00
00

96.7
97.7
96.3

00
00
00
00
00
00
00
00
00

90.8
96.1
87.5

00
00
00
00
00

92.1
00
00

94.7
96.8
92.8

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

621.0
00
00

21079
18812
14507

7815
00

11126
10781

8848
13200

9200
11351

8026
9471

11762
00
00
00

28932
10417
10171
10240
11737

9616
8933
4228
4877

00
00
00

8398
3605
7915
7057
5831

00
00
00

10922
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

296.0
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

94.0
00
00

* البيانات متوفرة عىل املستوى القومى فقط
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م / 14 قوة العمل

املحافظة

قوة العمل
)15+(
كنسبة

مئوية من
إمجايل السكان

النسبة
املئوية

لإلناث ىف
قوة العمل

)15+(

النسبة املئوية 
 لقوة العمل % )15+( ىف 

املشتغلون
باملهن العلمية

والفنية)%(
من قوة العمل

)15+(

املستخدمون بأجر)%(
من قوة العمل )15+(

العاملون باحلكومة 
والقطاع  العام وقطاع األعامل 

العام )%(
من قوة العمل )15+(

إناثإمجايلإناثإمجايلاخلدماتالصناعةالزراعة
2007200720072007200720072008200820082008

القاهرة
االسكندرية

بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

  حرض
ريف

اجليزة
بىن سويف

الفيوم
املنيا

أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

  حرض
ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

 حرض
ريف

مصـــــر
حرض
ريف

29.9
32.0
35.4
31.5

00
32.7
34.6
34.6
30.5
35.8
34.3
35.1
38.2
32.4

00
00
00

29.3
36.0
34.6
35.4
28.3
27.6
26.9
29.5
29.4

00
00
00

30.6
42.1
29.6
27.7
38.9

00
00
00

32.4
00
00

11.9
21.7
24.8
22.1

00
18.6
24.7
28.7
18.7
24.7
25.5
26.1
30.6
24.8

00
00
00

14.4
33.7
24.9
31.4
21.9
25.0
17.6
14.1
21.9

00
00
00

6.9
42.7
19.0
20.2

7.7
00
00
00

23.9
00
00

0.4
3.0

18.5
6.3
00

20.1
33.9
44.7
15.6
48.9
24.5
32.9
59.3
25.6

00
00
00

11.1
55.1
48.1
58.1
39.0
42.1
42.3
20.6
30.3

00
00
00

7.9
33.4

4.3
23.9
20.8

00
00
00

31.7
00
00

41.7
33.7
19.6
33.9

00
37.3
18.5
15.3
32.6
14.3
26.5
18.8
10.4
20.8

00
00
00

32.6
15.6
21.1
12.8
12.7
14.8
23.6

9.1
26.7

00
00
00

39.8
7.4

21.7
16.4
15.2

00
00
00

22.1
00
00

57.9
63.3
61.9
59.8

00
42.6
47.6
40.2
51.8
36.8
49.0
48.3
30.3
53.6

00
00
00

56.3
29.3
30.8
29.1
48.3
43.1
34.1
70.3
43.0

00
00
00

52.3
59.2
74.0
59.7
64.0

00
00
00

46.2
00
00

27.8
22.6
21.7
24.6

00
17.2
16.8
16.4
20.8
13.9
20.7
21.0
11.4
21.2

00
00
00

15.6
12.6
11.4

9.1
16.3
15.3
16.5
22.5
20.5

00
00
00

28.0
29.1
12.1
27.6
22.3

00
00
00

18.7
00
00

77.4
60.8
68.6
74.1
71.4
64.7
55.7
49.2
72.0
35.9
56.7
60.3
36.5
67.6
52.8

00
00

67.3
45.5
39.2
38.9
64.8
46.9
64.4
69.6
62.7
53.9

00
00

81.2
60.6
57.9
66.3
61.0
65.7

00
00

56.6
00
00

89.2
53.4
94.3
74.2
76.8
69.2
42.8
28.8
53.1
29.0
49.3
39.3
15.5
63.1
36.1

00
00

65.9
15.1
22.7
12.3
28.5
19.3
35.2
34.8
78.4
27.8

00
00

85.5
41.8
37.0
77.6

162.2
59.0

00
00

39.8
00
00

31.2
22.8
39.2
44.8

00
27.2
25.6
25.7
30.1
22.9
28.9
31.1
18.4
39.5

00
00
00

23.4
17.2
18.4
15.0
24.5
20.5
30.3
34.3
38.7

00
00
00

51.1
53.7
25.6
41.7
42.4

00
00
00

25.6
00
00

58.9
31.4
78.2
62.9

00
64.0
35.7
24.7
41.1
26.3
36.7
32.4
12.4
50.4

00
00
00

40.0
11.2
19.4
10.6
26.1
18.2
31.8
28.8
69.8

00
00
00

75.8
40.5
34.8
74.0
75.0

00
00
00

30.5
00
00
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م / 15البطالــــــة

معدل البطالة )%(
من قوة العمل )15+(

معدل البطالة
باحلرض والريف )%(

)15+(

معدل البطالة حسب
املستوى التعليمى )15+(
نسبة اإلحالل لقوة كنسبة من إمجايل املتعطلني

العمل ىف املستقبل
املحافظة

جامعى**ثانوىدون الثانوى*ريفحرضاإلناثإمجايل
20072007200720072007200720072007

القاهرة
االسكندرية

بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

حرض
ريف

اجليزة
بىن سويف

الفيوم
املنيا

أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

   حرض
  ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

   حرض
  ريف

مصــــــر
حرض
ريف

11.9
12.2
11.2

9.7
11.8

6.7
12.0
11.7

8.0
10.0
12.0

6.5
6.8

11.1
9.6
00
00

6.7
3.5
2.9
5.5
8.3
9.4
7.5

17.2
12.9

6.8
00
00

2.0
13.3

3.6
3.8
7.8
5.7
00
00

8.9
00
00

22.6
17.9
23.0
29.4
21.3
20.4
31.7
17.7
26.2
20.7
28.0
13.0
13.7
22.6
21.0

00
00

13.9
4.8
8.0
9.0

20.7
21.7
18.8
35.5
34.5
13.8

00
00

16.1
28.5

8.2
13.3
20.0
19.0

00
00

18.6
00
00

11.8
12.2
11.1

9.9
00

10.7
17.8
13.5
10.4
16.1
14.3
10.0
11.8
13.2

00
00
00

8.3
11.4

5.4
10.4
13.6
14.3
11.7
21.5
11.4

00
00
00

2
16.9

0
5.7
9.5
00
00
00

11.7
00
00

00
00
00
00
00

4.5
9.6

11.3
6.6
8.3

11.0
5.6
5.7
9.2
00
00
00

4.1
1.4
2.2
4.4
6.1
7.9
6.1

11.8
14.1

00
00
00

0.0
10.0
10.6

0.0
5.6
00
00
00

7.0
00
00

9.7
13.5
11.8

6.3
00

0.8
1.1
4.9
2.8
0.8
2.5
3.9
1.9
9.5
00
00
00

9.7
0.7
1.6
1.9
2.0
0.6
0.3
0.0
3.1
00
00
00

0.0
2.8

14.3
0.0
4.0
00
00
00

4.8
00
00

44.2
51.6
46.1
64.2

00
66.4
66.5
63.4
59.3
68.1
66.2
53.4
76.9
68.7

00
00
00

55.9
68.7
72.9
66.8
71.0
71.6
73.4
76.1
85.7

00
00
00

100.0
77.4
80.0
54.1
90.7

00
00
00

62.4
00
00

46.1
34.9
42.1
29.6

00
32.8
32.5
31.8
37.9
31.1
31.3
42.7
21.2
21.8

00
00
00

34.5
30.6
25.5
31.3
27.1
27.8
26.3
23.9
11.2

00
00
00

0.0
19.8

5.7
45.9

5.3
00
00
00

32.8
00
00

200.20
239.90
221.90
283.90

00
285.30
268.50
287.70
304.60
253.20
250.30
259.10
236.80
296.70

00
00
00

139.50
297.20
307.70
308.10
386.70
396.30
378.80
300.30
307.60

00
00
00

245.30
222.40
374.30
406.30
144.10

00
00
00

289.00
00
00

* دون الثانوى احلاصلون عىل أقل من املتوسط فقط
* *اجلامعي يشمل فوق اجلامعي
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م/16 توزيع الدخل والفقر

املحافظة

متوسط
نصيب الفرد
من الناتج

املحىل اإلمجاىل
باجلنيه

األنصبة الدخلية 

معامل
جيىن

أجور األرس الفقرية )%(الفقراء )% من السكان(
نسبة

أدىن %40
من األشخاص

من الدخل

نسبة
أعىل %20

اىل
أدىن %20

إمجاىل
 الفقراء

الفقراء
املدقعون

من إمجاىل
األجور

من
دخوهلم

2008/20072009/20082009/20082009/20082009/20082009/20082009/20082009/2008
القاهرة

االسكندرية
بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفرالشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

  حرض
 ريف
اجليزة

بىن سويف
الفيوم

املنيا
أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص
اسوان

الوجه القبيل
  حرض

 ريف
البحر األمحر

الوادى اجلديد
مطروح

شامل سيناء
جنوب سيناء

حمافظات احلدود
 حرض

ريف
مصــــــر

حرض
ريف

7726.4
8978.3

10549.7
8745.8

00
7883.5
9111.5
8700.4
8134.4
8927.9
8799.6
9854.0
9451.6
8970.2

00
00
00

8242.8
8857.4
8433.7
8655.9
8019.6
7329.7
6387.5
9105.6
7057.4

00
00
00

8460.7
12682.2
10346.1

8884.0
12454.6

00
00
00

10246.1
00
00

18.8
22.6
20.1
22.6
20.1
27.2
26.6
28.0
25.8
27.1
25.9
26.4
28.2
24.1
26.3
15.1
32.3
20.2
27.0
27.5
25.6
23.8
25.8
25.8
25.4
23.6
23.4
12.8
31.6

00
00
00
00
00

22.8
17.0
48.2
22.3
20.7
26.0

6.1
4.2
5.2
4.2
5.4
2.8
3.0
2.6
3.1
2.8
3.2
3.1
2.6
3.7
3.0
8.0
1.8
5.2
2.8
2.8
3.2
3.7
3.1
3.1
3.2
3.6
4.0

11.0
1.9
00
00
00
00
00

4.3
7.8
0.7
4.4
5.1
3.1

0.38
0.30
0.34
0.29
0.35
0.21
0.22
0.19
0.23
0.21
0.24
0.23
0.19
0.27
0.23
0.27
0.20
0.34
0.21
0.21
0.24
0.27
0.23
0.23
0.24
0.27
0.28
0.33
0.23

00
00
00
00
00

0.30
0.30
0.23
0.31
0.34
0.22

7.6
6.4
4.4
1.9
6.9
1.1
9.3

19.2
11.3
11.2

7.6
17.9
23.5
18.8
14.2

7.3
16.7
23.0
41.5
28.7
30.9
61.0
47.5
39.0
40.9
18.4
36.9
21.3
43.7

00
00
00
00
00

11.1
4.8

23.2
21.6
11.0
28.9

1.7
1.2
1.7
0.3
1.5
0.2
1.0
1.9
1.8
2.1
0.8
3.1
3.8
4.3
2.0
0.8
2.5
7.6

11.5
5.9
7.0

31.4
18.5
11.5
14.3

4.0
12.8

6.3
15.6

00
00
00
00
00

3.8
1.2
8.7
6.1
2.6
8.5

4.9
4.5
2.4
1.5
4.6
1.2
6.4

13.0
9.3
6.9
6.9

14.2
17.8
13.7
10.3

4.9
12.5
16.5
33.1
19.8
23.7
48.3
36.3
28.5
30.8
13.9
27.7
14.7
34.6

00
00
00
00
00

9.2
2.5

23.4
15.2

7.2
21.8

43.2
44.4
37.0
43.8
43.5
31.8
40.1
37.3
52.6
39.7
52.7
39.0
39.0
40.2
41.0
38.4
41.4
43.2
44.8
36.0
39.4
40.4
41.2
40.2
42.3
40.3
41.0
41.6
40.9

00
00
00
00
00

46.1
31.3
51.9
41.3
41.4
41.2
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م/17 التحرض

املحافظة

سكان احلرض )%(
)من إمجايل السكان(**

متوسط معدل النمو
السنوى لسكان احلرض)%(

سكان املدينة األكرب )%(
من مجلة سكان احلرض

املساكن 
املضاءة

بالكهرباء )%(
199620081986/762006/96199620062008

القاهرة
االسكندرية

بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

   حرض
 ريف
اجليزة

بىن سويف
الفيوم

املنيا
أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

  حرض
 ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

   حرض
 ريف

    مصــــر
  حرض 

ريف

100.0
100.0
100.0
100.0

100
27.4
27.8
22.5
40.6
22.9
31.1
19.9
22.8
50.3
26.6

00
00

54.1
23.5
22.5
19.4
27.3
21.7

24.4*
00

42.6
30.8

00
00

74.7
48.3
55.5
59.1
50.0
58.7

00
00

42.6
00
00

100.0
99.0

100.0
100.0

99.7
38.7
28.0
23.1
44.7
23.1
29.9
20.5
19.1
45.3
28.0

00
00

**58.7
23.2
22.5
18.9
26.5
21.4
21.3
47.8
42.5
32.8

00
00

95.5
48.1
70.4
60.4
50.9
67.9

00
00

43.1
00
00

1.8
2.4
4.3
5.4
2.2
2.7
3.3
3.1
4.9
3.5
2.1
2.9
2.5
4.3
3.2
00
00

4.5
2.8
2.7
2.5
2.8
2.7
3*
00

3.2
3.4
00
00

4.7
3.8
4.7

28.2
00

7.9
00
00

2.8
00
00

1.4
2.1
1.9
2.0
1.6
5.3
1.7
2.5
1.8
1.7
1.3
2.0

0.0-
2.0
1.7
00
00

3.6
2.0
2.4
2.0
1.7
1.7
2.2
2.5
1.9
2.6
00
00

8.9
2.8
6.8
3.2

12.0
6.3
00
00

2.0
00
00

100.0
100.0
100.0
100.0

61.6
31.2
30.8
29.2
58.0
24.5
37.3
28.6
25.5
70.9
12.4

00
00

85.8
39.2
58.4
31.3
45.0
25.1
30.0
92.5
52.9
33.2

00
00

30.7
72.3
44.4
67.3
38.6
21.9

00
00

26.1
00
00

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

32.2
30.1
26.9
64.1
23.8
37.1
28.1
25.4
68.9
38.1

00
00

76.9
38.0
56.5
29.9
43.0
25.0
29.3
91.9
52.2
55.1

00
00

31.5
72.4
44.8
66.5
39.2
52.1

00
00

69.4
00
00

00
00
00
00

99.9
00
00
00
00
00
00
00
00
00

99.8
99.8
99.8

00
00
00
00
00
00
00
00
00

99.0
99.8
98.5

00
00
00
00
00

98.6
00
00

99.6
99.9
99.3

* قنا واالقرص معا 
** حمافظتا حلوان 70.2% و 6 أكتوبر %28.9

** بعد فصلها عن حمافظة 6أكتوبر
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م/18 املالمح الدميوجرافية

املحافظة
معدل النمو السنوى للسكان )%(السكان باآلالف

معدل
املواليد
اخلام

معدل
الوفيات

اخلام

معدل
استخدام
وسائل

منع
احلمل )%(

صاىف اهلجرة*
الداخلية

معدل
اإلعالة

الدميوجرافية
199620081996/862008 /199620082008200820072008

القاهرة
االسكندرية

بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

   حرض
  ريف
اجليزة

بىن سويف
الفيوم

املنيا
أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

حرض
ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

    حرض
  ريف

مصــــر
  حرض

 ريف

6813.2
3339.1

472.3
417.5

11042.1
913.6

4223.9
4281.1
3301.2
2223.7
3406.0
2760.4
3994.3

714.8
25819.0

7252.2
18566.8

4784.1
1859.2
1989.8
3310.1
2802.3
2914.9
2442.0

361.1
974.1

21437.6
6659.3

14778.3
157.3
141.8
212.0
252.2

54.8
818.1
480.2
337.9

59116.8
25433.8
33683.0

8128.7
4230.6

585.0
529.6

13473.8
1136.3
5139.5
5529.6
4386.8
2705.7
4125.9
3374.2
4900.9

988.5
32287.5

9045.0
23242.5

6490.8
2371.0
2605.2
4308.4
3560.1
3874.0
3096.9

469.5
1222.3

27998.4
8938.0

19060.4
296.8
193.0
337.4
357.9
152.5

1337.6
908.0
429.6

75097.3
32325.0
42773.0

1.1
1.3
1.6
2.5
1.3
2.1
1.9
2.3
2.8
2.1
1.7
2.2
2.1
2.8
2.2
2.2
2.2
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.2
1.9
1.9
2.4
2.1
2.5
5.7
2.3
2.8
4.0
6.6
3.8
3.9
3.6
2.1
1.8
2.3

1.5
2.0
1.8
2.0
1.7
1.8
1.6
2.1
2.4
1.6
1.6
1.7
1.7
2.7
1.9
1.8
1.9
2.5
2.0
2.2
2.2
2.0
2.4
2.0
2.2
1.9
2.2
2.5
2.1
5.3
2.6
3.9
2.9
8.5
4.1
5.3
2.0
2.0
2.0
2.0

28.7
26.1
23.4
28.9
27.6
30.2
26.8
27.4
26.4
24.0
25.3
27.5
28.5
30.9
27.0

00
00

27.8
30.3
30.1
30.4
30.5
29.3
26.3
26.0
25.5
28.9

00
00

21.9
25.2
31.4
31.3
14.0
26.4

00
00

27.8
00
00

9.1
7.7
6.3
6.0
8.4
6.3
6.2
5.4
4.9
4.8
5.8
6.1
5.2
6.0
5.5
00
00

5.3
5.9
4.8
6.0
6.8
6.1
5.7
6.8
3.8
5.7
00
00

3.8
4.1
3.3
4.4
3.5
3.9
00
00

6.1
00
00

66.8
63.7
54.7
65.8
65.2
64.2
64.4
65.7
59.9
62.1
67.1
66.3
66.1
56.5
64.3

00
00

62.4
56.9
55.7
54.1
47.4
36.3
48.0
54.5
53.4
52.7

00
00
00
00
00
00
00

0.0
00
00

60.3
00
00

11.9
6.7

34.0
37.9

00
5.4
1.9
4.6

14.4
2.6
1.7
2.1
4.1

31.3
00
00
00

20.4
2.2
0.6
0.7
1.2
0.6
1.4
1.3
3.6
00
00
00

28.7
16.7
13.5
14.1
27.4

00
00
00

6.6
00
00

41.4
43.2
42.3
50.1
42.3
49.5
51.5
56.4
53.0
54.4
51.0
54.8
55.5
52.3
53.6

00
00

52.1
69.3
69.5
67.7
67.9
67.2
67.6
57.2
58.1
63.6

00
00

46.5
54.2
59.3
60.4
46.8
55.4

00
00

54.9
00
00

* بدون حمافظتي حلوان )11.2%( و 6 اكتوبر )%10.5(
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م/19 املوارد األرضية

املحافظة

مساحة
األرض
بالكم2
2007

الكثافة السكانية*
)نسمة / كم2(

2007

**األراىض املنزرعة 
عدد األفراد
لكل فدان

2007

املساحة املحصولية 
آالف

األفدنة
2007

)%( من مساحة
األرض
2007

آالف 
األفدنة
2007

نسبة اىل املساحة
املنزرعة
2007

القاهرة
االسكندرية

بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

 حرض
 ريف
اجليزة

بىن سويف
الفيوم

املنيا
أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

 حرض
ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

  حرض
 ريف

 مصــــر
  حرض 

ريف

3085.0
2300.0
1351.1
9002.2

15738.3
910.0

3716.0
4911.0
1124.0
3748.0
1947.5
2499.0
9826.0
5067.0

33748.5
00
00

13184.0
10954.0

6068.0
32279.0
25926.0
11022.0
10798.0

2410.0
62726.0

175367.0
00
00

119099.0
440098.0
166563.0

27564.0
31272.0

784596.0
00
00

1009449.8
00
00

2610.1
1824.0

429.5
58.2

848.3
1234.9
1369.5
1113.4
3863.6

714.3
2098.2
1336.1

493.5
192.7
946.8

00
00

487.2
214.0
424.1
132.0
135.8
347.2
283.7
193.0

19.3
157.9

00
00

2.5
0.4
2.0

12.8
4.8
1.7
00
00

73.6
00
00

15.6
252.5

61.8
35.4

365.3
111.9
619.7
799.3
173.4
567.5
371.9
509.3

1221.0
321.6

4695.6
00
00

343.3
290.1
399.1
468.3
330.6
294.7
351.6

47.8
174.2

2699.8
00
00

0.7
159.3
345.3
154.7

11.4
671.5

00
00

8432.3
00
00

2.1
46.1
19.2

1.7
9.7

51.6
70.0
68.4
64.8
63.6
80.2
85.6
52.2
26.7
58.4

00
00

10.9
11.1
27.6

6.1
5.4

11.2
13.7

8.3
1.2
6.5
00
00

0.0
0.2
0.9
2.4
0.2
0.4
00
00

3.5
00
00

514.8
16.6

9.4
14.8
36.5
10.0

8.2
6.8

25.0
4.7

11.0
6.6
4.0
3.0
6.8
00
00

18.7
8.1
6.4
9.1

10.6
13.0

8.7
9.7
6.9

10.3
00
00

408.8
1.2
1.0
2.3

13.3
2.0
00
00

8.8
00
00

18.7
493.7
113.3

52.8
678.6
217.2

1273.7
1534.1

316.1
1097.9

719.1
831.5

2355.5
468.1

8813.1
00
00

646.8
559.8
779.1
906.9
641.3
571.6
499.0

74.6
237.1

4916.1
00
00

1.0
206.6
442.5
167.2

11.5
828.8

00
00

15236.7
00
00

1.20
1.96
1.83
1.49
1.86
1.94
2.06
1.92
1.82
1.93
1.93
1.63
1.93
1.46
1.88

00
00

1.88
1.93
1.95
1.94
1.94
1.94
1.42
1.56
1.36
1.82

00
00

1.45
1.30
1.28
1.08
1.01
1.23

00
00

1.81
00
00

* يقدر متوسط الكثافة السكانية باملساحة املأهولة بنحو 42286.7 ، 5392.9 ، 4048.3 ، 11322 ، 1491.3 ، 2212.3 ، 919.7 ، 940.8 نسمة/كم2 يف كل من القاهرة واجليزة والقليوبية واملحافظات 
احلرضية والوجه البحري والوجه القبيل وحمافظات احلدود وإمجايل مرص عىل الرتتيب.

** تقدر مساحة األرايض اجلديدة املنزرعة بنحو 1925.6 ألف فدان ، تبلغ مساحتها املحصولية 2955.3 ألف فدان.
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م/ 20 املشاركة ىف التنمية

املحافظـــة

 املشتغلون باملهن العلمية 
 والفنية كنسبة من إمجاىل 

املشتغلني )15+(

نسبة القيد
اإلمجالية 
ىف التعليم
بالقطاع

اخلاص )%(

العاملون باحلكومة والقطاع
 العام وقطاع االعامل العام )%(

من قوة العمل )15+(

املشاركة ىف األنشطة االقتصادية
املشتغلون باألنشطة احلرفية  )%(

من قوة العمل )15+(
املشتغلون بالقطاع غري املنظم )%(

من قوة العمل )15+(

إناثإمجاىلإناثإمجاىل إناثإمجاىلإناثإمجاىل
200820082007200820082006200620082008

القاهرة
االسكندرية

بورسعيد
السويس

املحافظات احلرضية
دمياط

الدقهلية
الرشقية

القليوبية
كفر الشيخ

الغربية
املنوفية
البحرية

اإلسامعيلية
الوجه البحري

 حرض
 ريف
اجليزة

بىن سويف
الفيوم

املنيا
أسيوط
سوهاج

قنا
األقرص

أسوان
الوجه القبيل

 حرض
  ريف

البحر األمحر
الوادى اجلديد

مطروح
شامل سيناء

جنوب سيناء
حمافظات احلدود

       حرض
       ريف
مصـــــر

حرض
ريف

31.5
25.8
24.4
27.3

00
18.5
19.1
18.6
22.5
15.5
23.5
22.4
12.2
23.9

00
00
00

16.7
13.0
11.7

9.6
17.8
16.9
17.8
27.2
23.6

00
00
00

28.6
33.4
12.5
28.7
24.2

00
00
00

20.5
00
00

59.3
40.1
51.3
56.9

00
53.3
35.2
21.4
44.8
23.3
40.8
31.2
13.7
40.5

00
00
00

38.5
13.2
17.0
10.1
32.7
22.3
28.8
43.9
65.8

00
00
00

20.3
36.7
21.3
52.8
68.3

00
00
00

31.0
00
00

15.7
9.3
3.5
4.9

12.6
1.1
0.9
1.8
2.7
0.1
0.9
0.9
0.6
1.6
1.2
00
00

10.3
0.9
1.0
0.7
0.7
0.4
0.1
0.2
0.0
2.5
00
00

2.1
0.0
0.7
0.6
1.8
0.9
00
00

3.4
00
00

31.2
22.8
39.2
44.8

00
27.2
25.6
25.7
30.1
22.9
28.9
31.1
18.4
39.5

00
00
00

23.4
17.2
18.4
15.0
24.5
20.5
30.3
34.3
38.7

00
00
00

51.1
53.7
25.6
41.7
42.4

00
00
00

25.6
00
00

58.9
31.4
78.2
62.9

00
64.0
35.7
24.7
41.1
26.3
36.7
32.4
12.4
50.4

00
00
00

40.0
11.2
19.4
10.6
26.1
18.2
31.8
28.8
69.8

00
00
00

75.8
40.5
34.8
74.0
75.0

00
00
00

30.5
00
00

15.1
7.5
7.2

14.7
12.2
33.6
14.1

9.5
20.0

9.0
12.8
10.7

7.8
11.3
12.6

00
00

8.8
12.8
15.8

8.5
12.5
14.6
15.5
12.8
10.1
11.8

00
00

12.8
4.3

10.5
7.3

10.2
9.0
00
00

13.7
00
00

1.3
1.8
6.2
0.8
1.7
0.7
1.0
1.2
6.3
3.4
0.9
1.5
2.1
1.9
2.0
00
00

0.9
1.5
1.8
1.1
1.9
1.3
0.9
0.5
0.9
1.3
00
00

1.8
0.4
1.1
2.2
1.0
1.1
00
00

1.7
00
00

15.8
24.1
19.3
16.3
18.7
28.3
50.4
40.1
34.4
55.1
41.5
45.6
81.6
33.0
49.4

00
00

30.6
78.2
55.4
72.5
52.7
56.0
55.2
25.0
41.3
53.5

00
00

20.9
46.2
39.2
41.5
32.0
36.2

00
00

45.4
00
00

2.7
1.8

2
0.5
2.3

9
33.8
13.7
16.5

33
32.6
52.7

00
13.1
45.4

00
00

8.4
99.4
19.1
67.6
15.6
21.9
46.4

4.7
4

42.4
00
00
00

57.1
00

5.6
6.7

25.2
00
00

37.6
00
00


