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إطار مقترح لترشيد سياسة الدعم النقدى كأداه إلقتصادالسوق  
 اإلجتماعى لتفعيل جهود التنمية البشرية

 ق ارنة مع بعض التجارب األوروبية  دراسة م
        .             [81] 

(3)هشام محمدى عمر الجابى -(2)سهير عادل العطا -(8)أحمد فؤاد مندور
 

 وزارة المالية (3( كمية البنات، جامعة عين شمس 7جامعة عين شمس  التجارة،كمية  (0
 

 المستخلص
ىدفت الدراسة إلى طرح إطار يتم من خاللو ترشيد سياسة الدعم النقدى معتمدا عمى 

وىى من أىم ركائز اقتصاد السوق  الدور الذى يمكن أن تقوم بو المؤسسات غير الحكومية
بتوسيع قاعدة المستفدين من الدعم النقدي  وذلك بيدف تفعيل الجيود المبذولة فى  اإلجتماعى

مجال التنمية البشرية وفاء الدولة بمسئوليتيا اإلجتماعية مستخدما المنيج الوصفي والمنيج 
بعد الحرب العالمية الثانية  ألولىلمدولة األلمانية التجربة االتحميمي وذلك فى ضوء تجربتين 

والتجربة الثانية بعد انييار حائط برلين واتحاد ألمانيا الغربية والشرقية مستخدما المنيج 
 0191إلى  0191االستقرائي لجمع الجقائق وتفسيرىا واستخالص داللتيا خالل الفترة من 

 .0111إلى الفترة  0111والفترة من 
ومة المعوقات االساسية لمتنمية البشرية المتمثمة فى ارتفاع قد توصمت الدراسة إلى ديمو 

معدالت الفقر واالمية والتسرب من التعميم وتدنى مقومات البيئة الصحية متمثمة فى نوعية مياه 
الشرب والصرف الصحى والغذاء باالضافة إلى إرتفاع معدالت التموث واالمراض المزمنة 

مى الحد من اآلثر السمبى إلقتصاد السوق الحر وضعف قدرة المؤسسات غير الحكوميو ع
وعدم وجود استراتيجية واضحة الستدامة الموارد البشرية اال ان ىذا الطرح يتطمب تبنى 
الحكومة إستراتيجية تقوم عمى برنامج عمل محدد بفترة زمنية تعمل عمى معدالت الفقر واالمية 

الموازنة العامة لمدولة في تنفيذه عمي والتسرب فى التعميم عمي أن يمول ىذا البرنامج من 
المؤسسات غير الحكومية ومتضمن خطة لتحسين الرعاية الصحيو ونوعيو الغذاء وكذلك 
السيطرة عمى التموث وخفض معدالتو دعم الحريات العامة والمشاركة فى الحياة السياسية 

قضايا القومية عمى ىذه بتفعيل دور االحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية والخيرية وطرح ال
المؤسسات لمناقشتيا ووضع تصورات لمحمول الممكنة ليا وعمى رأسيا قضايا التعميم والتدريب 

 والشفافية والعولمة.
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 مقدمة الدراسة

البشر ىم الثروة الحقيقية ألى أمة ولذا فإن قدرات أى أمة تكمن فيما تمتمكو من طاقات 
التكيف والتعامل مع أى جديد بكفاءة وفاعمية فتمك األمم التى بشرية مؤىمة ومدربة وقادرة عمى 

قطعت عمى نفسيا إلتزمات ىامة تجاه تجميع رأس المال البشرى وتحويمو الى طاقة وميزه 
تنافسية عالية تم توجييا إلى استثمارات عالية اإلنتاجية كان مبعثو إيمانينيا بأن سر نيضتيا 

اعدىم وقد وقد كان ثمار ذلك أن حققت إقتصاديات تمك ونموىا يكمن فى عقول أبنائيا وسو 
– 7101-)أحمد وفاء زيتون البمدان معدالت متسارعة من النمو فاقت بيا أكثر البمدان تقدما

 (02ص
وقد ساىمت تنفيذ العديد من اإلصالحات اإلقتصادية التي تعتمد عمى إعادة الييكمة 

مما أثر عمى مستوى التشغيل باإلضافة إلى  واستخدام األساليب اإلنتاجية كثيفة رأس المال
ىمال  إعتماد سياسة الخصخصة التى تسعى إلى رفع درجة الكفاءة اإلقتصادية لممؤسسات وا 
االعتبارات اإلجتماعية أى تحقيق أقصى األرباح بأقل التكاليف وبالتالى التخمص من العمالة 

أن ذلك التعديل  إنعكاسات كونالزائدة وتحرير األسعار ورفع الدعم عن السمع االساسية 
من خالل الضغط عمى الطمب مما يقمص من مستويات النمو)أسامة  نكماشيةايتطمب سياسات 

 (39ص – 0119-عبد الخالق 
وقد ساىمت ىذه السياسات في تفاقم ظاىرة الفقر وتدىور األوضاع االجتماعية لمفئات 

ية البشرية و نيذا أصبح لزامًا عمى الضعيفة وىما من أىم المشكالت التى تعوق جيود التنم
الحكومة أن تتبنى إستراتيجية تقوم عمى برنامج عمل محدد بفترة زمنية تعمل عمى معدالت 

 الفقر واالمية والتسرب فى التعميم.
 

 مشكلة الدراسة
مخصصات الدعم ونسبة  عند إعداد مشروع الدراسة تم إجراء دراسة أستطالعية حول

مميار جنيو  037الدعم من سةأرتفاع مخصاصات وقد اظيرت الدراالسكان تحت خط الفقر 
% من إجمالي اإلنفاق العام بالموازنة العامة لمدولة لتصل 01.3 بنسبة 7111/7111عام 
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ق العام بالموازنة % من إجمالي اإلنفا71.2بنسة  7103/7109مميار جنيو عام  330إلى 
لسكان تحت خط الفقر عمي مستوي الجيورية من ، وبمقارنة  ذلك بارتفاع نسبة االعامة لمدولة

،إي أننا أمام ظاىرة ترتفع فييا مخصصات 7103عام  79.1%إلي  7111% عام 70.3
الدعم وعمي الرغم من ذلك يرتفع أعداد الفقراء ، مما يضعف الجيود المبذولة لموصول إلي 

عمى الدعم النقدي كأدة تنمية بشرية حقيقة مماإستوجب إجراء ىذه الدراسة وطرح إطار يعتمد 
 من أدوات إقتصاد السوق اإلجتماعي.

 

 أهداف الدراسة
  تبنى إطار لسياسة الدعم النقدى ييدف إلى تفعيل أليات اقتصاد السوق اإلجتماعى ويدعم

 جيود التنميو البشرية.
  توسيع قاعدة المستفدين من سياسة الدعم النقدى والعمل عمى رضاىم عمى البرنامج التى

 تتبناىا ىذه السياسة .
  دعم الجيود المبذولة لنقل مصر من المستوى الثانى طبقا لتقرير التنمية البشرية الصادر

 إلى المستوى األول . 7101عن األمم المتحدة عام 
 

 الدراسة فروض
بين تفعيل دور المؤسسات غير الحكومية ومجريات العممية ىناك عالقة ذات داللة  -0

 التعميمية.
 بين ترشيد الدعم النقدى والمساىمة فى الناتج المحمى االجمالى.  داللةىناك عالقة ذات  -7
 بين االستثمار فى الموارد البشرية والتنمية االقتصادية. ىناك عالقة ذات داللة -3
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 الدراسات المرجعية
: إطار مقترح لسياسة موضوعها) 2282)دراسة جهاد عبد العزيز عمى يوسف  (8

 لمتمية المستدامة.ضريبة كأداة 
وتيدف الدراسة إلى تقييم اآلثار اإلجتماعية واإلقتصاديو إلدارة مشروعات تمك 
المنظمات البيئية لمعرفة مدى اسياميا فى التنمية المستدامة من حيث إيجاد فرص عمل 

 جديدة من الخدمات المقدمة لمحفاظ عمى البيئة.
يمكن استخداميا كمؤشر يعمل عمى وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من التوجييات 

تمكين تمك المنظمات من التوسع فى المشروعات البيئية والتخمص من المخمفات وخفض 
عادة استخدام الجزء الرطب منيا فترفع الجدوى اإلقتصادية  معدالت التموث أضرار انباعثيا وا 

ء بجانب توفير فرص لتمك المشروعات بما يعود بالنفع عمى المنظمة وتعزيز قدرتيا عمى البقا
متعددة وتخفيف العبئ عمى الموازنة العامة لمدولة بمشروعات متكاممة يراعى فييا اإلعتبارات 

 البيئية والتى ال تستطيع الدولة تحمل أعبائيا اإلقتصادية واإلجتماعية.
: التاثير التبادلى بين التدهور البيئى موضوعها( 2282دراسة إكرام فتحى إلياس) (2

 سة تطبيقية عمى الوضع فى مصر.والفقر درا
وتيدف الدراسة إلى معرفة مدى التأثير وحجمو بين التدىور البيئى والفقر وخاصة فى 

 .دور المؤسسات الشعبية والحكوميةالريف المصرى و 
وقد خمصت الدراسة إلى أن اىم مشكالت تموث البيئة الريفية ىى تموث المياه والتموث 

اإلجتماعىومن أىم مصادر التموث فى الريف ىى التموث  بالقمامة والمخمفات والتموث
بالمبيدات واألتربة ومزارع الحيوان بما تحويو من مخمفات وحيوانات نافقة وتصريف األسمدة 
فى المجرى المائية أىم مصادر التموث فى البيئة الحضرية ىى التموث بعادم وسائل النقل 

عمى تموث البيئة ىى االمراض الصدرية وأن ىناك  والقمامة واألتربة وأن أىم اآلثار المترتبة
أدوار عديدة يقوم بيا األفراد والجماعات والقيادات المحمية والمؤسسات الشعبية والحكومية فى 
مواجية التموث ومشكالتو إال أنيا تؤثر عمى المستوى المتوقع فى البيئة الحضرية وقد إتضح 

 ة وبعض متغيرات المشاركة وأنواع المشاركة.عدم وجود عالقة بين التغيرات الديموجرافي
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وموضوعها: دور التنميه البشرية فى ( 2222)دراسة راشد قران راشد المنصورى (3
 تحسين األداء فى مستشفيات دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 قياس التحسن فى دولة االمارات نتيجة تفعيل جيود التمية البشرية. وتيدف الدراسة إلى
الدراسة إلى بيان القائمين عمى مستوى الجمعيات وأفراد المجتمع وغياب وقد خمصت 

النظرة الشمولية لمجمعيات األىمية عمى المستوى الوطنى أو اإلقميمى وغياب التنسيق بين كال 
من األجيزة الحكومية والجمعيات االىمية والجامعات والمراكز البحثية لتحسين االستفادة من 

مور المتعمقة باليئة وضعف الحماس الجماىيرى بسبب انقالب العاممين خبرات كل منو فى اال
بالجمعيات عمى أنفسيم وضعف لغة الحوار بين الجيات الحكومية والجمعيات األىمية وضف 
الدور الذى تقوم بو األجيزه الحكومية واالجيزة الشعبية والمحمية فى مساعدة الجمعيات األىمية 

منتظر منيا وأن الجمعيات األىمية تمتمك قدرة أكبر مقارنتا باألجيزة فى تأية الدور المطموب وال
قناعيم بجانب أنيا تستطيع تشكل جماعات  الحكومية فى سعييا لمتأثير عمى أفراد المجتمع وا 
ضغط عمى متخذى القرار وتستطيع أن تقوم بتنفيذ الكثير من المشروعات التى تخدم البيئة 

 قرب وجيات النظر بين الجمعيات االىمية فى مقترحات التطوير.بدال من األجيزة الحكومية وت
دور االدوات االقتصادية فى  :وموضوعها( 2223)دراسة متى نجيب رزق سالمة (4

دراسة تطبيقية عمى المستشفيات –االدارة البيئية لمتحكم فى نفايات المستشفيات 
 الخاصة بالقاهرة.

 لمتحكم فى نفايات المستشفيات. وتيدف الدراسة إلى قياس االدوات االقتصادية
وقد خمصت الدراسة إلى أن المشكالت البيئية بكل انواعيا مثل تراكم القمامة والمخمفات 
لتزال قائمة فى المجتمعات التى استيدفتيا الدراسة فى إنشاء بؤر التموث كتجمعات القمامة 

من االمراض ومياه الصرف الصحى قد انعكست عمى السكان باالصابة بأنواع عديدة 
وباألخص الحساسية بأنواعيا وأن التنسيق بين الجمعيات المنفذة لممشروعات البيئية التى 
استيدفتيا الدراسة وأن أصحابيا من خالل عدم تكرار الضغوط المبذولة بالمجتمعات 
المستيدفة فى أثر تحقيق جزء منفاعمية تمك المشروعات وأنو اليوجد فروق ممموسة بين 

 السموكية السمبية وحدة المشكالت البيئية أو دراسة الوعى والثقافة البيئية.اإلتجاىات 
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والنيولبرالية  االجتماعي االقتصاد :اموضوعهو ( 2282) في بول. ستيفنج دراسة (5
 المعرفة. الرأسمالية إلى الحرة السوق األكاديمي، من والتعميم

 االكاديمى،الى بيان الجدوى االقتصادية لمتعميم  بيان الجدوى االقتصادية: راسة الىتهدف الد
 ووضع األىداف وتحقيقيا عمى مستوى الفمسفة السياسية والنظرية االقتصادية.

وقد خمصت الدراسة الى أنو  ظل صعود الميبرالية الجديدة خالل الثمانينات والتسعينات 
عميم العالى األخرى إلى تحول جوىرى فى الطريقة التى قامت بيا الجامعات ومؤسسات الت

باالفق الرحب  بتحديد وتبرير وجودىا المؤسسى فقد استعيض عن الثقافة المينية التقميدية
والمناقشة الفكرية بضغط مؤسسى عمى األداء، وتدابير ضمان الجودة والتدقيق األكاديمى، وقد 

واالقتصاد لنيوليبرالية تتبعت ىذة الورقة البحثية الروابط بين النيوليبرالية والعولمة من جية، وا
يمان أخرى منجية االجتماعي  التعميم وخاصة التعميمية، المؤسسات بدور الحكومات وا 
 العالم، أنحاء فيجميع الحكومية لمسياسات نبراس التعميم يصبح أن جدا الميم فمن األكاديمي
 ومن خاص، بوجو السوق واقتصاد عموما المعرفة اقتصاد في رئيسيا محركا الجامعات وتشكل

 التجارية واألعمال الصناعة مع صالت إقامة عمى التعميمية المؤسسات تشجيع يتم ثم
 لمتعميم االقتصادية باألىمية االعتراف أدى وقد المشاريع، مجال في الجديدة الشراكات
لى األكاديمي  تنظيم ميارات من المزيد تشجيع إلى ترمي مبادرات إلى االقتصادية، الجدوى وا 
 وتحقيقيا، األىداف ووضع الناتج لتعزيز لألداء جديدة مقاييس وضع عن فضال المشاريع،
 االقتصادية. والنظرية السياسية الفمسفة مستوى عمى االتجاىات ىذه توثيق الورقة ىذه وتحاول

 

 التعقيب على الدراسات المرجعية
الدراسات السابقة اوضحت العالقة بين الفقر والتنمية البشرية واالقتصاد من زوايا مختمفة 
لبيان دور الدعم وخاصة الدعم النقدى فى التنمية االدارة البيئية و لبيان أثر المخاطر التى 
تتعرض ليا البيئة مع المخاطر مع إىمال باقى مؤسسات المجتمع المدنى والدراسات السابقة 

ممت مع المخاطر التى تواجيو البيئة الطبيعية من وجيو نظر بيئية واشارت إلى األساليب تعا
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التى يمكن من خالليا مواجيو ىذه المخاطر دون محاولة إيجاد تقييم كمى أو إحصاء نوعى 
 ألثر ىذه المخاطر عمى عناصر البيئة الطبيعية.

ئى والنشاط اإلقتصادى واألثر باإلضافة إلى الدراسات السابقة ربطت بين التدىور البي
السمبى عمى النشاط اإلقتصادى دون التعرض لمتكمفة التى يتحمميا المجتمع نتيجة التدىور 

 البيئى.
وجاءت ىذه الدراسة مكممة لمدراسات المرجعية السابقة من خالل طرح أفكار بيدف 

المساىمات التى تقدميا  إيجاد أساليب مناسبة إلجراء تقييم نوعى لجيود التمنية البشرية وكذلك
لمعالجة قضيات الفقر واألمية وتسرب من التعميم كما ىدفت الدراسة إلى إيجاد وسيمة لتفعيل 

 الدعم النقدى.
 

 اإلطار النظري
الدعم  -يمكن اإلشارة إلى نوعين من الدعم ىما )الدعم العينى: المفهوم االول: الدعم

 النقدى( 
توفير سمع وخدمات معينة لفئات من المجتمع بعينيا غير ىو عبارة عن  :والدعم العينى

قادرين عمى تمبية احتياجتيم األساسية وذلك بأسعار منخفضة ويعد الدعم العينى من أكثر 
انواع الدعم انتشار و خاصة فى حاالت التضخم الحاد وىناك عدة طرق يمكن من خالليا 

ت والبطاقات التموينية وكوبونات الغذاء توصيل الدعم لممواطن وىى دعم اسعار السمع والخدما
 وبرامج التغذية المكممة واإلستيداف الذاتى.

فيو تقديم مساعدات نقدية لفئات معينة من المواطنين غير القادرين عمى  :أما الدعم النقدى
تمبية احتياجتيم األساسية أو بيدف اإلسيام فى برامج توليد الدخل سواء كانت ىذه البرامج 

 تيدف إلى التوظيف الذاتى او الحد من الظواىر الجتماعية مثل التسرب من التعميم واالمية.
 د السوق : اقتصاالمفهوم الثانى

اقتصاد السوق قتصاد السوق الحر و اد السوق ىما يمكن اإلشارة إلى نوعين من اقتصا
 اإلجتماعى 
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ىو اإلقتصاد الذى يعتمد فى اليات عممو عمى قواعد العرض والطمب  واقتصاد السوق الحر:
حيث يرى عالم اإلقتصاد الشيير آدم سميث أن ترك السوق يتصرف طبقا لمعرض والطمب 
يؤدى إلى أفضل النتائج لكل من المستيمكين والمنتجين وان ىناك يد خفية توجو العرض 

بكفاءة تخصص الموارد التى تتصف بالندرة بصفة دائمة لالستجابة لمطمب ما يحقق ما يسمى 
تحيد الحكومة وذلك فى مواجيو احتياجات المستيمكين المتعددة وفى ىذا السوق الحر يتم 

التفاعل الكفء بين العرض ىناك عدة معايير تحكم ىذا االقتصاد بيدف الوصول الى كمنتج و 
 .والطمب

ع والخدمات حتى يتم تحديد السعر التبادل الطوعى والحر لمقيمة والقيم المرتبطة بالسم
 الخدمات دون تشوه .و  ليذه السمع

سائل االنتاج وتبادل ىذه كفالة الحرية لممؤسسات لمدخول والخروج من السوق وتممك و 
 ؛ وان كافة اشكال النشاط االقتصادى متاحة أمام الجميع.الوسائل

النقابات و الجمعيات وغيرىا حرية انتقال وتدفق المعمومات والشفافية كذلك حرية تكوين 
من المؤسسات غير الحكومية التى تيدف الى ضبط ايقاع السوق، وعمل الحكومات بكفاءة 

 بيدف حماية السوق من الممارسات الفاسدة مثل االحتكار والمضاربة.
ىو اقتصاد يعمل وفقا الليات عمل اقتصاد السوق الحر  :جتماعىأما اقتصاد السوق اال

كفاءة والفاعمية التى يحققيا ىذا االقتصاد ومستخدما ىذه الفاعمية االقتصادية مستفيدا من ال
 لتحقيق العدالة االجتماعية وايجاد مناخ من تكافؤ الفرص بين افراد المجتمع.

ن اقتصاد السوق االجتماعى ىو اقتصاد المبادرات الخاصة التى تكفميا الدولة و انو أى ا
الربح وكذلك الكفاءة القصوى فى تخصيص الموارد دون  يعمل فى ظل منافسة كاممة وييدف

التفريط فى الحقوق األساسية لممواطن والتى تضمنيا االعالن العالمى لحقوق االنسان الصادر 
عن االمم المتحدة وبذلك يكون اقتصاد السوق االجتماعى ىو اقتصاد تعظيم قدرات المواطن و 

 توسيع اختياراتو.
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البشر ىم الثروة الحقيقية ألى امة وان قدرات أى أمة : التنمية البشرية: لمفهوم الثالثا
تكمن فيما تممكو من رأس مال بشرى حيث عرف برنامج االمم المتحدة عممية التنمية البشرية 
بأنيا توسيع لخيارات االفراد و ان توسيع ىذه الخيارات امام االفراد ويتطمب ثالث دعائم وىى 

ة مديدة وصحيو وان يكتسبو معرفو وان يحصموا عمى الموارد الالزمة ان يعيش االفراد حيا
لمستوى معيشى الئق متغمبين عمى أىم التحديات التى تواجو التنمية البشرية متمثمة فى الفقر 
واألمية والتموث والعولمة وان خيارات االفراد البد من أن تعمل فى مناخ من الحرية السياسية 

ية إلطالق الطاقات اإلبداعية لدى األفراد وتمتعيم باالحترام وقد وضع واالقتصادية واالجتماع
 :ليا يعمل من خالل ثالثو معاييربرنامج األمم المتحدة لمتنمية البشرية مؤشر 

 ) معيار العمر المتوقع عند الميالد )مؤشر صحى 
  مؤشر معيار التحصيل العممى وىو معرفة القراءة والكتابة ومتوسط عدد سنوات الدراسة(

 تعميمى(
 ) معيار متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى الحقيقى ) مؤشر اقتصادى 

وتتراوح القيم الناتجة عن ىذا لمؤشر بين الصفر والواحد الصحيح وكمما اقترب ىذا 
الدليل من الواحد الصحيح عكس مدى تقدم الدولة فى مجال التنميو البشرية والعكس صحيح 

الفئة وقد قسم برنامج األمم المتحدة لمتنمية البشرية الدول الى ثالث فئات طبقا ليذا الدليل 
 9، والفئة الثالثة وىى أقل من9حتى  ،1الفئة الثانية اقل من ، و 1تى االولى وىى ح

 011ن ىناك العديد من مؤشرات التنميو البشرية تصل إلى اكثر من أوالجدير بالذكر 
عطاء صورة عن حجم التطور المحقق فى التوقعات المستقبمية إمؤشر يمكن من خالليا 

االجتماعية والثقافية وحقوق السياسية واالقتصادية و ى الحياه واعطاء صورة حقيقية عن مستو 
 األفراد والحريات العامو.
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 إجراءت الدراسة
عتمد الباحث أدوات بحثية لجمع البيانات المعمومات من خالل تقارير إحصائية لمدعم ا

 في مصر بشقيو العيني والنقديمن أىميا:
  جراءات تقرير عن مركز المعمومات إتخاذ القرار بمركز المعمومات عن رفع الدعم وا 

وتقرير الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء عن  7102الحماية اإلجتماعية يونيو 
 التعداد العام لمسكان واإلسكان والمنشأت.

  إلي  0191ودراسات مرجعية بعد الحرب لمتجربة األلمانية العالمية الثانية خالل الفترة من
 من أىميا: 0111الي  0111والفترة من   0191

  ،7109المنيل لمنشر ،  محمد حمزة حسين ، داركتاب تاريخ العالم المعاصر  . 
قتصاديا اوصفى دراسة الظاىرة وتقييم أثرىا ستخدام الباحث المنيج اإلستقرائي لاوقد 

 جتماعيا من خالل التحميل الكيفى.او 
 

 النتائج
إلى إيجاد وسيمة لتفعيل  وجاءت ىذه الدراسة مكممة لمدراسات المرجعية حيث ىدفت

الدعم النقدى من خالل إيجاد أساليب مناسبة إلجراء تقييم نوعى لجيود التنمية البشرية وكذلك 
المساىمات التى تقدميا لمعالجة قضايا الفقر واألمية وتسرب من التعميم وقد شممت الدراسة 

سةأن ىناك عدة عوامل عمى العديد الدراسات المرجعية والتقارير االحصائية وأظيرت الدرا
 لنجاح التجربة األلمانية بعد الحرب العممية الثانيةمن أىميا:

 والصناعة. التجارة قطاعي في المزدوج الميني التدريب 
 الصادرات. عمى كبيرة بدرجة األلماني إعتماد اإلقتصاد 
 الحجم تمثل الركيزة األساسية لإلقتصاد. متوسطة الشركات من كبير وجود عدد 
 االختراع تميز الدولة األلمانية عن نظيرتيا االوروبية. براءات دد كبير منوجود ع 
 .رتفعيا بإعتدال بمقارنة مع الدول األوروبية  التطور اإليجابي لتكاليف االنتاج وا 
 معينة مما يكسبيا تميز واضح. مناطق في تتركز تقميدية صناعية وجود تجمعات 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+,+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%22
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 التنمية البشرية في مصر نجد أن:أما بخصوص التحديات المعيقة بجيود 
 7111% عام 70.3الجيورية قد إرتفعت من  مستوي عمي الفقر خط تحت السكان نسبة 

 الوفاء واليستطيعون فقراء مصر فى السكان % من72.1إي أن  7109% عام 72.1إلي
 وغيره. الغذاء من األساسية باحتياجاتيم

 370.1نحو  طالب وأن ىناك مميون 0.077نحو  التعميم من المتسربين عدد إجمالى بمغ 
 ومن اإلعدادية، المرحمة من متسرب 990.2و االبتدائية، المرحمة من متسرب طالب ألف

 متسرب. ألف 391نحو  يوجد الثانوية، المرحمة
 01سن  من أمى مميون 01.9نحو  بمصر يوجد ،7102لعام  مصر تعداد لنتائج وفقا 

 ألف 321و مميونا 20يبمغ  العمرية الفئة ىذه فى سكان عدد إجمالى من فأكثر سنوات
% ويعد 79.1فأكثر"،  سنوات 01المصريين " بين األمية إنتشار نسبة شكمت حيث فرد،

% من إجمالي عدد 31نحو  7112اإلمية في تعداد  ىذا تحسن حيث  نسبة إنتشار
 سنوات فأكثر. 01السكان من سن 

 ىميا:أنتيت الدراسة الى عدة نتائج من اوقد 
ديمومة المعوقات االساسية لمتنمية البشرية المتمثمة فى ارتفاع معدالت الفقر واالمية -0

والتسرب من التعميم وتدنى مقومات البيئة الصحية متمثمة فى نوعية مياه الشرب والصرف 
 الصحى والغذاء باالضافة إلى ارتفاع معدالت التموث واالمراض المزمنة .

لعمالية والمينية وغيرىا من المؤسسات غير الحكومية فى فرض ضعف دور النقابات ا-7
اجندتيا لسد الفجوة بين نوعية التعميم بصفة عامة والتعميم الفني بصفة خاصة واحتياجات 

 سوق العمل باالضافة إلى نوعية التـاىيل والتدريب المقدم ليذه العمالة.
المال البشرى بصفو خاصة انخفاض انتاجية رأس المال بصفة عامة وانتاجية رأس -3

ع الناتج القومى واالعتماد عمى االقتصاد الريعى وضعف اإلستثمارات والخمل فى توزي
 .وغياب الشفافية

عدم وجود استراتيجية واضحة الستدامة الموارد البشرية مما يضعف مساىمتيا فى الناتج -9
 .ىالقوم
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 التوصيات
عمل محدد بفترة زمنية تعمل عمى خفش ستراتيجية تقوم عمى برنامج اتبنى الحكومة  -0

معدالت الفقر واالمية والتسرب فى التعميم عمي أن يمول ىذا البرنامج من الموازنة العامة 
متضمن خطة لتحسين الرعاية الصحيو يذه عمي المؤسسات غير الحكومية و لمدولة في تنف

 .السيطرة عمى التموث وخفض معدالتوونوعيو الغذاء وكذلك 
ات العامة والمشاركة فى الحياة السياسية بتفعيل دور االحزاب والنقابات دعم الحري -7

والجمعيات الحقوقية والخيرية وطرح القضايا القومية عمى ىذه المؤسسات لمناقشتيا ووضع 
 تصورات لمحمول الممكنة ليا وعمى رأسيا قضايا التعميم والتدريب والشفافية والعولمة.

اض الخارجى عمى دعم اض من الخارج وقصر اإلقتر قتر قتراض وخاصة االترشيد اال -3
 .إلى اإلقتصاد اإلنتاجى التنافسىقتصاد الريعى الزبائى التحول من اال

تحفيز االستثمار فى العنصر البشرى والبيئة المحيطة بو من خالل برنامج لمتنمية البشرية  -9
 .وعوائدىا لوالمستدامو فعممية التنمية اإلقتصادية يقوم عمى العنصر البشرى 

 

 المراجع
دراسات فى الفقر والتنمية الفيوم، مكتبة الصفوة لمنشر  ،(02، ص7101)أحمد وفاء زيتون

 والتوزيع
ستراتيجيات البقاء (39، ص0119)اسامة عبد الخالق ، تنمية وتطوير الموارد البشرية العربية وا 

 .جديدة، مجمة العمل العربيةفى ظل المتغيرات االقتصادية ال
، رسالة دكتوراة التأثير التبادلى بين التدىور البيئى والفقر، دراسة (7101)إكرام فتحى إلياس

جامعة عين  -ات والبحوث تطبيقية عمى الوضع فى مصر، معيد الدراس
 .شمس

، ة ضريبة كأداه لمتنمية المستدامةإطار مقترح لسياس :(7101)جياد عبد العزيز عمى يوسف
 .رسالة دكتوراة، ،جامعة عين شمس، البيئيةوث معيد الدراسات والبح

دور التنمية البشرية فى تحسين األداء فى مستشفيات دولة  :راشد قران راشد المنصورى
 رسالة ماجستير ،جامعة عين شمس ،حوث البيئيةاإلمارات، معيد الدراسات والب
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التطبيق عمى رأس سمية أمين عمى، المحاسبة عمى رأس المال الفكرى، دراسة تحميمية مع 
، الدراسات العميا 21المال البشرى، مجمة المحاسبة واإلدراة والتأمين العدد 

 711، ص7113، جامعة القاىرة-بحوث كمية تجارة وال
 .011ص، موارد البشرية دار المريخ لمنشرمحاسبة ال (:0119)عمى محمد عبد الوىاب
دور االدوات االقتصادية فى اإلدارة البيئية لمتحكم فى نفايات  :(7113)متى نجيب رزق سالمة

جامعة عين ، ت والبحوث البيئةالمستشفيات الخاصة بالقاىرة، معيد الدراسا
 رسالة ماجستير ،شمس

بالتعاون مع برنامج األمم  7113معيد التخطيط القومى، تقرير التنمية البشرية لمصر عام 
 القاىرة. 7113المتحدة اإلنمائى لعام 
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ABSTRACT 

The study aims at introducing a framework through which the 

monetary support policy will be rationalized, based on the role that 

NGOs can play, which is one of the most important pillars of the social 

market economy, in order to activate the efforts in the field of human 

development. The descriptive approach and the analytical approach in 

the light of two experiences of the German state The first experience 

after the Second World War and the second experiment after the 

collapse of the Berlin Wall and the Union of West and East Germany 

using the inductive method of collecting, Almhkh during the period to 

follow them from 1949 to 1958 and from 1990 to 1999 period, and 

represented research tools in reference to the German experience of 

studies and statistical reports on government support both types. 

The study found that the main obstacles to human development are 

high levels of poverty, illiteracy, dropout of education, poor health 

environment, weak capacity of non-governmental institutions to reduce 

the negative impact of free market economy, and lack of government-
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based strategy. On poverty, illiteracy and dropout rates in education. 

This program should be financed from the state budget in its 

implementation to non-governmental organizations. It includes a plan to 

improve health care and food quality, as well as controlling pollution 

and reducing its rates. To participate in the political life of activating 

the role of parties, trade unions, human rights associations and charities 

put national issues on these institutions to discuss and develop ideas for 

possible solutions on top of her education, training, transparency and 

globalization issues. 

 

 


