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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )4( - نوفمبـــر 2022

يمـر المجتمـع المصـري بمراحل تنمويـة بالغة األهمية 

ثرواتـه  بكافـة  االهتمـام  تتطلـب  والتـي  والتعقيـد، 

وموارده وإمكاناته البشرية، وتكييفها على نحو يضمن 

لـه التقـدم المجتمعـي في مختلف المجـاالت. ولما كان 

المسـاهمة  الرئيسـة  المـوارد  أحـد  البشـرى  العنصـر 

أيًضـا  وهـو  التنميـة،  تحقيـق  فـي  مباشـرة  بصـورة 

الهـدف االسـتراتيجي  ـل  تمثَّ المنشـودة، فلقـد  غايتهـا 

للتنميـة المسـتدامة في تحسـين جـودة حياة المواطن 

المصـري بتكثيـف االسـتثمار فـي البشـر، واإلقـدام علـى 

إصالحـات جـادة، وتنفيـذ مشـروعات تنمويـة كبـرى فـي 

والمرافـق)1(،  واإلسـكان،  والصحـة،  التعليـم،  قطاعـات 

فـي إطـار سياسـات إصالحية وتوجهـات تنموية تنطلق 

من حق اإلنسان الطبيعي في العيش الكريم، واألمان 

االجتماعـي، فكمـا جـاء فـي اإلعـان العالمـي لحقـوق 

اإلنسـان المـادة 25 )1( فـإن: »لـكلِّ شـخص حـقٌّ فـي 

والرفاهـة  الصحـة  لضمـان  يكفـي  معيشـة  مسـتوى 

لـه وألسـرته، خاصـًة علـى صعيـد الخدمـات االجتماعيـة 

والعنايـة  والمسـكن،  والملبـس،  كالمـأكل،  الضروريـة 

الطبيـة، ولـه الحـقُّ فيمـا يأمـن بـه فـي حـاالت األزمـات 

ـل الترمُّ أو  العجـز  أو  المـرض  أو  كالبطالـة   والصدمـات 

أو الشيخوخة«)2(.

وفـــي هـــذا الســـياق، تســـعى االســـتراتيجية المصريـــة 

إطـــار  -فـــي   2030 مصـــر  رؤيـــة  المســـتدامة:  للتنميـــة 

الحمايـــة  لتوفيـــر ســـبل  االجتماعيـــة-  العدالـــة  محـــور 

خـــالل  مـــن  بالرعايـــة)3(،  األولـــى  للفئـــات  االجتماعيـــة 

توفيـــر االحتياجـــات الضروريـــة لألســـر الفقيـــرة، وتوفيـــر 

الخدمـــات الصحيـــة للفئـــات األولـــى بالرعايـــة، وحمايـــة 

ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، وتوفيـــر عمـــل الئـــق مســـتمر 

شـــبكات  توفيـــر  وكـــذا  الدخـــل،  ومحـــدودي  للفقـــراء 

الطـــوارئ  اســـتجابة  وتدابيـــر  االجتماعيـــة،  الحمايـــة 

خاصـــًة  الضعيفـــة،  المجتمعـــات  حمايـــة  أجـــل  مـــن 

فـــي صعيـــد مصـــر والمجتمعـــات الريفيـــة، وذلـــك مـــن 

ــن  ــدام األمـ ــن انعـ ــي مـ ــي تعانـ ــر التـ ــن األسـ ــالل تمكيـ خـ

اإلنســـاني والُمهمشـــة فـــي قـــرى ُمختـــارة مـــن صعيـــد 

مصـــر -مـــن الحصـــول علـــى فـــرص كســـب العيـــش، 

إدارة  يضمـــن  ممـــا  والتعليـــم،  التغذيـــة  وخدمـــات 

المخاطـــر االجتماعيـــة، وإتاحـــة الخدمـــات االجتماعيـــة 

األساســـية للجميـــع؛ إيمانـــا بمبـــادئ تكافـــؤ الفـــرص 
االجتماعيـــة.)4( والعدالـــة 

وتأسيًســا علــى ذلــك، جــاءت مبــادرة »حيــاة كريمــة« 

لتســتهدف تحســين جــودة حيــاة المواطــن المصــري، 

حيــاة  توفيــر  مــع  األبعــاد،  متعــدد  الفقــر  ومواجهــة 

كريمــة تتســم باالســتدامة للفئــات المجتمعيــة األكثــر 

ا، بمــا  احتياًجــا فــي محافظــات الجمهوريــة األكثــر فقــًر

يكفــل ســد الفجــوات التنمويــة بيــن المراكــز والقــرى 

وتوابعهــا واالســتثمار فــي تنميــة اإلنســان المصــري، 

أربعــة  فــي  المبــادرة  أهــداف  تحديــد  يمكــن  ثــم  ومــن 

وتحســين  اإلنســان،  بنــاء  هــي:  اســتراتيجية،  أهــداف 

جــودة حيــاة المواطنيــن، وتحســين مســتوى معيشــة 

ــا، وتوفيــر فــرص عمــل الئقــة  المواطنيــن األكثــر احتياًج

بيــن  والتشــارك  التكامــل  علــى  باالعتمــاد  ومنتجــة 

الدولــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدني 

وشــركاء التنميــة، بمــا يضمــن توفيــر حيــاة كريمــة لتلــك 
الفئــة، وتحســين ظــروف معيشــتها.)5(

أ. أسماء مجدي علي حسين 

الـــــقـــــومـــــي الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط  مـــــعـــــهـــــد   - مــــــســــــاعــــــد  مــــــــــــــدرس 

مبادرة حياة كريمة وإعادة بناء اإلنسان المصري



14

مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

ــادرة الرئاســية  أوًلا: نشــأة وتطــور المب
لتنميــة الريــف المصــري »حيــاة كريمة« 

فــي  الشــباب  شــارك  عندمــا  المبــادرة  فكــرة  نشــأت 

 ،)6(2019 يوليــو   30 للشــباب  الســابع  الوطنــي  المؤتمــر 

وقامــوا بعــرض رؤيتهــم وأفكارهــم بشــأن المبــادرة، 

وعلــى إثــر ذلــك أطلــق فخامــة الســيد الرئيــس »عبــد 

الفتــاح السيســي« المبــادرة فــي عــام 2019؛ بهــدف إحداث 

تغييــر ارتقائــي مخطــط ألوضــاع القريــة المصريــة مــن 

خــالل تحســين جــودة حيــاة أهالــي القــرى الريفيــة األكثــر 

فقــًرا فــي إطــار اســتراتيجية التنميــة المســتدامة: رؤيــة 

قريــة   4500 تنميــة  إلــى  المبــادرة  تهــدف  إذ  2030؛  مصــر 

اســتثمارات  بإجمالــي  ســنوات،  ثــالث  خــالل  مصريــة 

تتجــاوز 500 مليــار جنيــه.

نموذًجـــا  كريمـــة«  »حيـــاة  الرئاســـية  المبـــادرة  ُتمثـــل 

الحكوميـــة،  والمؤسســـات  الـــوزارات  بيـــن  للشـــراكة 

والقطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المدنـــي؛ لتعزيـــز رأس 

القـــرى  المـــال البشـــري للفئـــات األكثـــر ضعفـــا فـــي 

تحســـين  جانـــب  إلـــى  المبـــادرة  مـــن  الُمســـتهدفة 

احتياجـــا  األكثـــر  للفئـــات  المعيشـــة  مســـتويات 

)اإلســـكان الالئـــق وتحســـين خدمـــات الميـــاه والصـــرف 

الصحـــي(، وتحســـين الخدمـــات التعليميـــة والصحيـــة، 

ــاة  ــادرة حيـ ــداف مبـ ــن أهـ ــد مـ ــق العديـ ــم تتطابـ ــن ثـ ومـ

لألمـــم  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  مـــع  كريمـــة 

ـــز بشـــكل أساســـي علـــى  المتحـــدة )SDGs(، التـــي ُتركِّ

التخفيـــف مـــن حـــدة الفقـــر، والقضـــاء علـــى الجـــوع، 

وتوفيـــر الصحـــة والتعليـــم الجيديـــن، فضـــًلا عـــن ميـــاه 

الصحـــي.)7(  الصـــرف  وخدمـــات  الشـــرب، 

الرئاســـية  المبـــادرة  اتخـــذت  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 

سلســـلة  كريمـــة«  »حيـــاة  المصـــري  الريـــف  لتنميـــة 

الحيـــاة  جـــودة  لتحســـين  التنمويـــة  اإلجـــراءات  مـــن 

والمعيشـــة؛ وذلـــك مـــن خـــالل توفيـــر الســـكن الالئـــق، 

الصحيـــة  المؤشـــرات  كفـــاءة  رفـــع  إلـــى  باإلضافـــة 

للســـكان، حيـــث اســـتعانت المبـــادرة بقاعـــدة بيانـــات 

ـــة  ـــط الفقـــر الصـــادرة عـــن الجهـــاز المركـــزي للتعبئ خرائ

العامـــة واإلحصـــاء لعـــام 201٨، وعلـــى إثـــر ذلـــك تـــم تحديـــد 

أفقـــر 1000 قريـــة، ُمرتَّبـــة حســـب نســـبة الفقـــراء بـــكل قريـــة، 

حيـــث تتبنـــى المبـــادرة مفهـــوم الفقـــر المتعـــدد األبعـــاد، 

وتســـعى لتوفيـــر حيـــاة كريمـــة للفئـــة األكثـــر احتياجـــا 

فـــي القـــرى المصريـــة، مـــع ســـد الفجـــوات التنمويـــة 

بيـــن المراكـــز والقـــرى وتوابعهـــا، وتحســـين مؤشـــرات 

جـــودة الحيـــاة والخدمـــات الصحيـــة والتعليميـــة فـــي 
الريـــف المصـــري.)٨(

ــا: مراحــل عمــل المبــادرة الرئاســية  ثانًي
»حيــاة كريمــة«

المبــادرة  جانــب  مــن  المســتهدفة  القــرى  قســمت 

وفًقــا لقاعــدة بيانــات خرائــط الفقــر الصــادرة عــن الجهاز 

مــع  بالتنســيق  واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة  المركــزي 

الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة المعنيــة، والقطــاع 

وزارات  فــي  وتتمثــل  المدنــي،  والمجتمــع  الخــاص 

التضامــن االجتماعــي والتخطيــط والتنميــة االقتصاديــة 

والقــوى العاملــة والتنميــة المحليــة والماليــة، باإلضافة 

إلــى جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة 

ومتناهيــة الصغــر وغيرهــا مــن المؤسســات الحكومية، 

كمــا يشــارك فيهــا عــدد مــن الجمعيــات األهليــة، فضــًلا 

والصدقــات  الــزكاة  وبيــت  المصرفــي  القطــاع  عــن 

المصــري، وعليــه رصــدت المبــادرة 103 مليــارات جنيــه 

الفاعـــل  هـــو  البشـــرى  العنصـــر 
وهـــو  التنميـــة،  تحقيـــق  فـــي  الرئيـــس 
أيًضـــا غايتهـــا، وتتبنـــى مبـــادرة »حيـــاة 
كريمـــة« مفهـــوم الفقـــر متعـــدد األبعـــاد، 
المعيشـــة  مســـتوى  لرفـــع  وتســـعى 
الحيـــاة  نوعيـــة  مؤشـــرات  بتحســـين 

والتعليـــم. والصحـــة 
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ــة تتجــاوز نســبة الفقــر فيهــا 70%، وتــم  ــر 277 قري لتطوي

التنســيق مــع 16 جمعيــة أهليــة للتنفيــذ، وانقســمت 
ــالث مراحــل أساســية، هــي:)9( ــى ث ــادرة إل المب

نســـب 	  ذات  القـــرى  تشـــمل  األولـــى:  المرحلـــة 

الفقـــر البالغـــة 70% فأكثـــر )القـــرى األكثـــر احتياًجـــا، 

ـــالت عاجلـــة(. إلـــى تدخُّ التـــي تحتـــاج 

نســـب 	  ذات  القـــرى  تشـــمل  الثانيـــة:  المرحلـــة 

الفقـــر التـــي تتـــراوح مـــن 50% إلـــى 70% )وهـــي القـــرى 

ـــل، ولكـــن بصـــورة أقـــل  الفقيـــرة التـــي تحتـــاج لتدخُّ

مـــن المجموعـــة األولـــى(.

المرحلـــة الثالثـــة: تشـــمل القـــرى ذات نســـب فقـــر 	 

أقـــل مـــن %50.

وفـي ضـوء مـا سـبق، تبنـت مبـادرة حيـاة كريمـة نهًجا 

الحيـاة  التركيـز علـى جميـع جوانـب  ا مـن خـالل  شـموليًّ

يلي:)تطويـر  مـا  المبـادرة  تدخـالت  وتشـمل  الكريمـة، 

وتجديـد  الئقـة  منـازل  توفيـر  خـالل  مـن  التحتيـة  البنيـة 

والمجمعـات  األسـقف  وبنـاء  المتهالكـة،  المنـازل 

ميـاه  ومعالجـة  الميـاه  إمـدادات  وتوفيـر  السـكنية، 

الصـرف الصحـي والغـاز والكهربـاء، وإنشـاء المشـاريع 

الصغيرة، وتنفيذ ورش عمل تكوين المهارات المهنية 

والحـرف اليدويـة، وخلـق فـرص عمـل للشـباب، فضـال 

المبـادرة  تمكنـت  حيـث  التعاونيـات(،  دور  تعزيـز  عـن 

وحـدات  تسـع  تطويـر  مـن  األولـى  المرحلـة  خـالل 

اجتماعيـة، ووحدتيـن صحيتيـن اسـتهدفتهما المبـادرة، 

فـي  التعليميـة  جهودهـا  ضمـن  المبـادرة  رت  طـوَّ كمـا 

القـرى المسـتهدفة ثمـان مـدارس، إضافـة إلـى تطويـر 

الصحيـة  الخدمـات  تطويـر  صعيـد  وعلـى  10حضانـات، 

قافلـة   43 المبـادرة  أطلقـت  المسـتهدفة،  بالقـرى 

عمليـة   1060 إجـراء  وتـم  طبيـة،  قافلـة  و175  بيطريـة، 

جراحيـة، و3920 عمليـة عيـون، باإلضافـة إلـى رفـع كفـاءة 

21974 منزال لتصبح »سـكنا كريما«، مع توصيل خدمات 

ميـاه الشـرب والصـرف الصحـي، بجانـب تنفيـذ 51 وحـدة 

الخدمـات  لتقديـم  تدخـل  ألـف   31 واسـتكمال  صحيـة، 

 الصحيـة واالجتماعيـة، وتحسـين شـبكات الطـرق فـي

تمويـل  قـروض  تقديـم  عـن  فضـًلا  تجمعـا،   92
جنيـه.)10( مليـون   400 بقيمـة  صغيـرة  لمشـروعات 
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ــر  وفيمــا يتعلــق بالمرحلــة الثانيــة، فقــد أطلقهــا وزي

ــر 2020، باســتثمارات تقــدر  التنميــة المحليــة، فــي 17 أكتوب

ــا  بنحــو 9.6 مليــارات جنيــه، وتســتهدف 375 تجمًعــا ريفيًّ

فــي 14 محافظــة، معظمهــا فــي صعيــد مصــر، حيــث 

تضــم المراكــز والقــرى وتوابعهــا فــي مناطــق وســط 

وجنــوب الصعيــد، والتــي تقــدر بنحــو 315 قريــة، وقــد تــمَّ 

تنفيــذ 1592 مشــروًعا فــي المرحلــة الثانيــة بعــدد كبيــر 

مــن القطاعــات التــي تهــم المواطنيــن، وفــى مقدمتهــا 

الصحــي  والصــرف  والصحيــة  التعليميــة  الخدمــات 
وتوفيــر ميــاه الشــرب المأمونــة.)11(

وفي ضوء ما ســبق، يمكن القول بأن تقييم المرحلة 

األولــى والثانيــة من المشــروع التنمــوي للريف المصري 

»حيــاة كريمــة« أثبــت أن الصكــوك والمبــادئ والعهــود 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان يمكــن ترجمتهــا إلــى إجــراءات 

بأفضــل الممارســات إذا تــم دمجهــا فــي خطــة واضحــة 

ــار قــدرات الــدول، وخصائــص الســكان  تأخــذ فــي االعتب

الريفييــن/ المحلييــن المســتهدفين، حيــث اســتطاعت 

مراحــل عمــل المبــادرة تحقيــق العدالــة المكانيــة، وهــي 

علــى  عــالوة  الدولــة،  خطــة  مســتهدفات  أهــم  مــن 

تحســين مؤشــر جــودة الحيــاة، وخفــض معــدالت الفقــر 

متعــدد األبعــاد فــي القــرى المســتهدفة. 

اســـتطاعت مبـــادرة »حيـــاة كريمـــة« 
عـــاوة  المكانيـــة؛  العدالـــة  تحقيـــق 
علـــى تحســـين مؤشـــر جـــودة الحيـــاة، 
وخفـــض متوســـط معـــدل الفقـــر فـــي 

الُمســـتهدفة. القـــــرى 
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ثالًثــا: االســتثمار فــي تنميــة اإلنســان 
كريمــة« »حيــاة  ومبــادرة 

ــل االســتثمار فــي العنصــر البشــرى أحــد المقومــات  ُيمثِّ

التنميــة  عمليــة  وجوهــر  المجتمــع،  لبنــاء  األساســية 

فــي  إصالحــات  تحقيــق  ــن  يتضمَّ والــذي  المســتدامة، 

قطاعــات التعليــم، والصحــة، وتوفيــر الســكن الالئــق 

بهــدف بنــاء وتطويــر قــوة بشــرية مؤهلــة، وقــادرة علــى 

قيــادة مســيرة التنميــة.

فــي  البشــري  المــال  بــرأس  مصــر  اهتمــام  ويتجّلــى 

التعــاون مــع مختلــف شــركاء التنميــة مــن خــالل العديد 

مــن المبــادرات؛ أبرزهــا التعــاون مــع مجموعــة البنــك 

تعزيــز  مثــل: مشــروع  عــدة مشــروعات،  فــي  الدولــي 

شــبكات األمــان االجتماعــي، وتوفيــر خدمــات الصــرف 

ــة الصحيــة، ومشــروعات  الصحــي، ودعــم قطــاع الرعاي

إصــالح التعليــم فــي مصــر؛ إذ يهــدف مشــروع رأس 

المــال البشــري لمجموعــة البنــك الدولــي، والــذي ُأطَلــق 

إلــى التكامــل مــع اســتراتيجيات الحكومــات  عــام 2017، 

المواطنيــن؛  فــي  االســتثمار  تحفيــز  يخــص  فيمــا 
المســتدام.)12( للنمــو  الرئيــس  المحــرك  باعتبارهــم 

مبـــادرة  المصريـــة  الدولـــة  أطلقـــت  عليـــه،  وبنـــاًء 

ــاط  ــة لألنمـ ــة جامعـ ــة مجتمعيـ ــاة كريمـــة« كمظلـ »حيـ

ـــة، والتـــي  ـــة االجتماعي ـــة لبرامـــج الحماي األساســـية الثالث
علـــى:)13( تشـــتمل 

إلى 	  تستند  ال  التي  االجتماعية  الحماية  برامج 

اشتراكات أو مساهمات مالية، والتي تشتمل على 

للفئات  تقدم  التي  االجتماعية  المساعدات  جميع 

األكثر احتياًجا والبرامج المعنية بالتمكين االقتصادي 

مثل:  اإلغاثي،  الطابع  ذات  الطارئة  والمساعدات 

وكرامة  تكافل  )برنامج  االجتماعي  األمان  شبكات 

للتحويالت النقدية المشروطة وغير المشروطة – 

معاش الضمان االجتماعي - وغيرها(.

برامــج الحمايــة االجتماعيــة القائمــة علــى اشــتراكات 	 

المســتفيدين أو المموليــن، مثــل: نظــام التأمينــات 

االجتماعيــة، ونظــام التأميــن الصحــي الشــامل. 

برامـــج ســـوق العمـــل النشـــطة، وهـــي البرامـــج التـــي 	 

تهـــدف إلـــى تســـهيل إدمـــاج الباحثيـــن عـــن عمـــل 

ـــى إدارة مخاطـــر  فـــي ســـوق العمـــل، مـــع الســـعي إل

هـــذا الســـوق لحمايـــة الفئـــات األفقـــر والعاطلـــة 

عـــن العمـــل؛ بهـــدف تحريكهـــا مـــن خانـــة الحاجـــة، 

فـــي  البرامـــج  تلـــك  وتتمثـــل  التمكيـــن،  خانـــة  إلـــى 

التدخـــالت والمبـــادرات التـــي تســـاعد األفـــراد فـــي 

أو  البطالـــة  حـــاالت  فـــي  وظيفـــة  علـــى  الحصـــول 

االنتقـــال إلـــى عمـــل أفضـــل، مثـــل: مبـــادرة الشـــمول 

المالـــي، وجهـــاز تنميـــة المشـــروعات المتوســـطة 

والصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر.

»حيـاة  مبـادرة  ُتعتبـر  سـبق،  مـا  علـى  وتأسيًسـا 

كريمة« من أهم المبادرات الحيوية في قطاع الحماية 

البشـرية،  الثـروة  تنميـة  وتسـتهدف  االجتماعيـة، 

ـد لضـخ  وتعزيـز البنيـة التحتيـة للريـف المصـري، وُتمهِّ

مزيـد مـن االسـتثمارات االجتماعيـة واالقتصاديـة من 

الدوليـة. للشـراكات  المتاحـة  خـالل اإلمكانيـات 
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رابًعـــا: مبـــادرة حيـــاة كريمـــة وأهـــداف 
المســـتدامة التنميـــة 

ـــذي للمشـــروع  ـــر متابعـــة الموقـــف التنفي طبقـــا لتقري

القومـــي لتطويـــر الريـــف المصـــري »حيـــاة كريمـــة« 

2021/ 2022، الصـــادر عـــن وزارة  الماليـــة  خـــالل الســـنة 

األثـــر  لقيـــاس  االقتصاديـــة  والتنميـــة  التخطيـــط 

التنمـــوي للمبـــادرة الرئاســـية »حيـــاة كريمـــة«، وفقـــا 

لمنهجيـــة البرامـــج واألداء وربـــط مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن 

أعمـــال فـــي إطـــار المبـــادرة بأهـــداف األمـــم المتحـــدة 

المبـــادرة  إدراج  تـــم  المســـتدامة،  التنميـــة  لتحقيـــق 

الرئاســـية »حيـــاة كريمـــة« ضمـــن أفضـــل الممارســـات 

التنمويـــة ومســـرعات أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 

علـــى منصـــة األمـــم المتحـــدة؛ نظـــًرا إلحداثهـــا تغييـــرا 

ارتقائيـــا مخطـــط ألوضـــاع القريـــة المصريـــة اقتصاديـــا 

شـــموليتها  إلـــى  باإلضافـــة  ومؤسســـيا،  وثقافيـــا 

وأهميتهـــا فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 

فـــي إطـــار رؤيـــة مصـــر 2030، حيـــث نالـــت المبـــادرة إشـــادة 

اإلقليميـــة  التنميـــة  مؤسســـات  قبـــل  مـــن  دوليـــة 

والدوليـــة، التـــي أكـــدت علـــى دور مصـــر الريـــادي فـــي 

تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة فـــي المجتمعـــات 

الريفيـــة، ال ســـيما فـــي ظـــل كـــون المبـــادرة مـــن أكبـــر 

تطويـــر  اســـتهدفت  التـــي  التنمويـــة  المشـــروعات 

ذلـــك،  وفـــي ضـــوء  العالـــم.  علـــى مســـتوى  القـــرى 

الرئاســـية  للمبـــادرة  التنمـــوي  األثـــر  قيـــاس  يظهـــر 

»حيـــاة كريمـــة« فـــي المرحلـــة األولـــى مـــن المبـــادرة، 

مـــن خـــالل الوقـــوف علـــى تطـــور وضـــع مصـــر فـــي 

»مؤشـــر جـــودة الحيـــاة«، حيـــث تحســـن وضـــع مصـــر 

فـــي المؤشـــر 6 نقـــاط خـــالل عـــام واحـــد مـــن تطبيـــق 

وفـــق   %32 نســـبة  علـــى  مصـــر  لتحصـــل  المبـــادرة، 

المبـــادرة،  تطبيـــق  قبـــل   %26 بــــ  مقارنـــة  المؤشـــر 

وقـــد تجلـــي هـــذا التحســـن فـــي تطـــور وضـــع مصـــر 

بالمؤشـــرات الفرعيـــة لمؤشـــر جـــودة الحيـــاه، حيـــث 

 بلـــغ التحســـن فـــي تغطيـــة خدمـــات الصـــرف الصحـــي

 4 نقـــاط، وبلـــغ التحســـن فـــي حجـــم التغطيـــة الصحيـــة

الخدمـــات  بتوفـــر  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا  نقطـــة،   45

إلـــى التحســـن  معـــدل  وصـــل  فقـــد   التعليميـــة 

11 نقطـــة، كمـــا بلـــغ التحســـن فـــي توفيـــر شـــبكات الغـــاز 

ُمعـــدل  فـــي  التحســـن  نقـــاط، ووصـــل   4 الطبيعـــي 

توفيـــر الخدمـــات الرياضيـــة 5 نقـــاط، وهـــو مـــا يؤكـــد 

الـــدور المحـــوري والفاعـــل لمبـــادرة حيـــاة كريمـــة فـــي 

تحســـين جـــودة حيـــاة الفئـــات األكثـــر احتياجـــا فـــي قـــرى 

ــتهدفة.)14(  ــر المسـ مصـ

ـــادرة  ـــاًء علـــى مـــا ســـلف ذكـــره، يمكـــن القـــول إن مب بن

ـــة  ـــق أهـــداف التنمي ـــاة كريمـــة ســـاهمت فـــي تحقي حي

خـــالل:  مـــن   )SDGs( المتحـــدة  لألمـــم  المســـتدامة 

األكثـــر  للفئـــات  المعيشـــة  مســـتويات  تحســـين 

احتياجـــا )اإلســـكان الالئـــق وتحســـين خدمـــات الميـــاه 

ـــة  والصـــرف الصحـــي(، وتحســـين الخدمـــات التعليمي

والصحيـــة.

خامًسا: مبادرة حياة كريمة الرقمية 

»حيـــاة  لمبـــادرة  اإللكترونيـــة  المنظومـــة  أ. 
كريمـــة«

االقتصاديـــة  والتنميـــة  التخطيـــط  وزارة  اطلقـــت 

ـــاة كريمـــة عـــام 2021،  ـــادرة حي المنظومـــة اإللكترونيـــة لمب

والتـــي تشـــتمل علـــى المراحـــل المتكاملـــة لعمليـــة إعـــداد 

الخطـــة ومتابعـــة وتقييـــم األثـــر التنمـــوي، ودمـــج لقواعـــد 

بيانـــات الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة واإلحصـــاء 

ــة،  ــرارات التخطيطيـ ــع القـ ــا فـــي صنـ ــتفادة منهـ واالسـ

فضـــًلا عـــن حســـابها التلقائـــي واللحظـــي لمؤشـــر جـــودة 

الحيـــاة؛ ممـــا يمكنهـــا مـــن حصـــر االحتياجـــات التنمويـــة 

ــادرة، ومتابعـــة وتقييـــم  للقـــرى المســـتهدفة فـــي المبـ

أثـــر جهـــود التنميـــة وانعكاســـاتها علـــى جـــودة الحيـــاة 

ــن  ــات؛ ومـ ــز والمحافظـ ــرى والمراكـ ــتوى القـ ــى مسـ علـ

االنتقالـــي  للتطـــور  المنظومـــة كنتـــاج  تلـــك  تأتـــي  ثـــم 

التدريجـــي مـــن المتابعـــة الماليـــة والمرتبطـــة بنفقـــات 

ــرات  ــة مؤشـ ــى متابعـ ــرى إلـ ــف القـ ــي مختلـ ــادرة فـ المبـ

األداء الكميـــة، التـــي تســـتهدف قيـــاس كفـــاءة الخدمـــات 
ــادرة.)15( ــار المبـ المقدمـــة للمواطنيـــن فـــي إطـ
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ب. مبادرة »حياة كريمة رقمية«

عـــت مؤسســـة حيـــاة كريمـــة بروتوكـــول تعـــاون مـــع  وقَّ

ــي أبريـــل  ــات، فـ ــا المعلومـ ــاالت وتكنولوجيـ وزارة االتصـ

2022، بشـــأن تنفيـــذ مبـــادرة »حيـــاة كريمـــة رقميـــة« فـــي 

المصريـــة  القـــرى  لتطويـــر  القومـــي  المشـــروع  إطـــار 

»حيـــاة كريمـــة«، بهـــدف محـــو األميـــة الرقميـــة ألهالـــي 

الرقميـــة  قدراتهـــم  وتنميـــة  المســـتهدفة  القـــرى 

وتحويـــل  الرقمـــي  االقتصـــادي  التمكيـــن  لتحقيـــق 

رقمـــي  مجتمـــع  إلـــى  المســـتهدفة  القـــرى  مجتمـــع 

ـــج، وذلـــك مـــن خـــالل رفـــع كفـــاءة 
ِ
تفاعلـــي آمـــن وُمنت

البنيـــة التحتيـــة المعلوماتيـــة للقـــرى وخلـــق مجتمـــع 

لبنـــاء  المبذولـــة  الجهـــود  يعـــزز  بمـــا  تفاعلـــي،  رقمـــي 

مصـــر الرقميـــة وتمكيـــن المواطنيـــن مـــن االســـتخدام 

واالتصـــاالت،  المعلومـــات  لتكنولوجيـــا  الفّعـــال 

هـــي:  محـــاور،  أربعـــة  العمـــل  مشـــروعات  وتتضمـــن 

ــاءة  ــع كفـ ــة لرفـ ــاف الضوئيـ ــالت األليـ ــرى بكابـ ــط القـ ربـ

إلـــى  خدمـــات اإلنترنـــت لمليـــون منـــزل بكلفـــة تصـــل 

نحـــو 5.٨ مليـــارات جنيـــه، والعمـــل علـــى تطويـــر عـــدد 

ـــر عـــدد 11 منفـــذ توزيـــع، وتزويـــد  906 منافـــذ بريديـــة وتطوي

إلـــى  باإلضافـــة  اآللـــي،  الصـــراف  بماكينـــات  المكاتـــب 

تحســـين جـــودة خدمـــات شـــبكات االتصـــاالت مـــن خـــالل 

تزويـــد القـــرى بعـــدد ألـــف بـــرج تشـــاركي، مـــع العمـــل 

علـــى تنميـــة وبنـــاء القـــدرات الرقميـــة للمواطنيـــن فـــي 
قـــرى حيـــاة كريمـــة.)16(

النجاحـــات  اســـتعراض  ضـــوء  فـــي  فإنـــه  وختاًمـــا، 

ــادرة  ــار مبـ ــي إطـ ــري فـ ــف المصـ ــرى الريـ ــة بقـ المتحققـ

حيـــاة كريمـــة، يمكـــن القـــول بـــأن تنميـــة القـــرى المصريـــة 

فـــي ظـــل المبـــادرة يعـــد مـــن أهـــم المشـــروعات التنموية 

الوطنيـــة التـــي توليهـــا الدولـــة اهتماًمـــا بالًغـــا فـــي ظـــل 

بمســـتوى  االرتقـــاء  أجـــل  مـــن  الدؤوبـــة  مســـاعيها 

المصـــري  الريـــف  فـــي  العامـــة  والمرافـــق  الخدمـــات 

بعـــد عقـــود مـــن اإلهمـــال والتهميـــش، بهـــدف االرتقـــاء 

ــتدامة،  ــة المسـ ــة، وتحقيـــق التنميـ ــتوى المعيشـ بمسـ

ـــة واضحـــة تضـــع العنصـــر  ـــة تنموي ـــذ رؤي فـــي إطـــار تنفي

البشـــرى كأولويـــة أولـــى فـــي التنميـــة.
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