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الملخص
استهدفت هذه الدراسة التعرف علي مؤشرات التنمية البشرية في مصر والوقوف علي الفجوات التنموية بين
مختلف المحافظات المصرية ،والتعرف علي مؤشرات الفقر كنتيجة لتلك الفجوات وتوزيعه الجغرافي بين مختلف
المحافظات المصرية ،والتعرف علي مسبباته وكذلك السياسات التي يمكن من خاللها الحد من مستويات الفقر في المجتمع
المصري.
وقد أوضحت الدراسة أن مصر تحتل المرتبة  111بين دول العالم البالغ عددها  181دولة من حيث
دليل التنمية البشرية لعام  1310حيث بلغت قيمة دليل التنمية البشرية بها حوالي  3...1وهي بذلك دون
المتوسط العالمي في مستويات التنمية البشرية.
وأوضحت الدراسة من خالل التقدير القياسي لتأثير كل من دليلل اللدخل ودليلل التعلليم ودليلل توقلع الحيلاه عللي
قيمة دليل التنمية البشرية لمصر خالل الفترة ( )1311-1991أن أكثر تلك األدلة تلأثيرا عللي دليلل التنميلة البشلرية هلو
دليل الدخل حيث يفوق تأثيره تأثير كل من دليل التعليم ودليل الصحة (دليل توقع الحياه).
كما أوضلحت الدراسلة تفلوق المحافظلات الحضلرية (القلاهرة – اإلسلكندرية – بلور سلعيد – السلوي)) علن بلاقي
المحافظات المصلرية فلي كلل ملن دليلل التعلليم ودليلل توقلع الحيلاه فلي حلين تفوقلت المحافظلات الحدوديلة (البحلر األحملر –
شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – الوادي الجديد) عن باقي المحافظات في دليل الدخل.
وتشير الدراسة من خالل استعراض مؤشرات فقر الدخل إلي أن مصر دون المتوسط العالمي بالنسبة لعديد من
تلك المؤشرات والتي كان أهمها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،ومعدل اإلعالة ،ونسبة العاملين
لمجموع السكان ،ونسبة كل من الصادرات والواردات إلجمالي الناتج المحلي اإلجمالي.
وقد تبين من الدراسة أن نسبة الفقراء في مصر تمثل حوالي  %11..من مجموع السكان ،كما تشير تقديرات
قيمة معامل جيني إلي عدم عدالة توزيع الدخول وزيادة الفجوة بين األغنياء والفقراء.
كما أوضحت الدراسة ارتفاع نسبة الفقراء والفقراء المدقعون في ريف الجمهورية عن الحضر حيث تمثل نسبة
كل منهما نحو  %8.1 ،%18.9علي الترتيب في الريف في حين تمثل حوالي  %1.. ،%11لكل منهما علي الترتيب
في الحضر .كما تبين ارتفاع نسبة الفقراء والفقراء المدقعون في محافظات الوجه القبلي عن باقي محافظات الجمهورية
حيث بلغت نسبة الفقراء والفقراء المدقعون فيها حوالي  %11.8 ،%0..9من إجمالي عدد السكان علي الترتيب ،في
حين بلغت في الحضر حوالي  %..0 ،%11.0علي الترتيب.
كما تبين من دراسة الفقر وفقا للفئات العمرية ارتفاع نسبة الفقر للفئة العمرية ( 19-18سنة) الممثلة للشباب عن
باقي الفئات العمرية وأوضحت الدراسة أن السبب في ذلك يعزي إلي ارتفاع معدل البطالة في تلك الفئة العمرية عن باقي
الفئات العمرية للسكان.
وأوضحت مؤشرات الفقر المتمثلة في خلل العالقة األرضية السكانية وهيكل الحيازة تراجع نصيب الفرد من
كل من الرقعة االرضية الزراعية والرقعة المحصولية من حوالي  3.00 ،3.18فدان لكل منهما علي الترتيب عام
 1993إلي حوالي  3.13 ،3.11فدان لكل منها علي الترتيب عام  1313وهو ما يشير إلي ضعف قدرة االرض
الزراعية في مصر علي تحقيق األمن الغذائي للسكان ،كما تبين من التوزيع الحيازي لألرض الزراعية في مصر ارتفاع
نسبة الزراع الحائزين ألقل من فدان عام  1313حيث بلغت نسبتهم حوالي  %40.4من إجمالي عدد الحائزين لالرض
الزراعية وبلغت نسبة ما يحوزونه من األرض حوالي  %8فقط من إجمالي الرقعة الزراعية إلي انخفاض دخول نسبة
كبيرة من السكان الزراعيين في مصر.
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كما تبٌن من خالل التقدٌر القٌاسً لمحددات فقر الدخل فً مصر أن  %.4من التغٌرات التً تحدث فً نسبة
الفقر فً مصر تعزي إلً كل من معدل اإلعالة ومعدل البطالة حٌث أن زٌادة معدل اإلعالة بنسبة ٌ %1ترتب علٌه زٌادة
معدل الفقر بنسبة  ،%1.9وأن زٌادة معدل البطالة بنسبة ٌ %1ترتب علٌه زٌادة معدل الفقر بنسبة .%1.4
كما أوضحت الدراسة أن مصر دون المتوسط العالمً بالنسبة لعدٌد من من مؤشرات فقر القدرات التً تعكس
مظاهر الحرمان البشري والتً من شأنها التاثٌر علً فقر الدخل نتٌجة عدم امكانٌة كسر حلقة الفقر المفرغة للدخل
وبصفة خاصة معدالت االلمام بالقراءة والكتابة.

المقدمه
ٌعتبر الفقر أحد مظاهر التخلف االقتصادي ،والتخلف فً مدلوله االقتصادي هو تقرٌر عن واقع ٌتعلق
باألوضاع المرحلٌة أو النسبٌة التً ٌجتازها النشاط االقتصادي داخل الدولة خالل فترة زمنٌة معٌنة .فالدولة مثالً تعد
متخلفة إذا ما كانت مستوٌات االستهالك والرخاء فٌها منخفضة بالنسبة لغٌرها من الدول األخري ،أو إذا ما هً
عجزت عن أن تحقق لمواطنٌها درجة من االشباع أو من أسباب الرفاهٌة تقرب أو تعادل تلك التً قد تكفلها ألمثالهم
اقتصادٌات الدولة المتقدمة.
وٌعتبر الفقر وبصفة خاصة الفقر المطلق ضٌاع وتلف للموارد البشرٌة ألن إنتاجٌة الفقٌر أقل من إنتاجٌة
الفرد الذي ٌفوقه دخالً وذلك ألن الفقٌر أقل تغذٌة وصحة وتعلٌما ً وتدرٌباً .باالضافة إلً ذلك فقد ٌكون الفقر عامالً من
العوامل التً تؤدي إلً انتشار الجرٌمة واألمراض المعدٌة وتلوث البٌئة والمشكالت االجتماعٌة وعدم االستقرار
السٌاسً ،كما ٌؤدي إلً تشوٌه المدن وانتشار األحٌاء العشوائٌة والمساكن البائسة .ولذلك فالفقر لٌس مشكلة فردٌة تهم
المتضررٌن منها فقط ولكنها مشكلة اقتصادٌة واجتماعٌة تهم المجتمع كله.
وعموما ً فإن معالجة الفقر تقلل من هدر الموارد البشرٌة وضٌاع جزء منها وحماٌة المجتمع من كثٌر من
المضار وتعمل علً صٌانة الموارد االقتصادٌة ،وكلما قلت نسبة الفقراء فً المجتمع إزدادت إنتاجٌة الموارد البشرٌة
وانخفضت معدالت الجرٌمة وغٌرها من المشكالت .وٌعد خفض معدالت الفقر من األهداف الرئٌسٌة للتنمٌة،
وٌتطلب تحقٌق هذا الهدف اتباع مزٌج من سٌاسات النمو والتوزٌع.
وقد عرف البرنامج اإلنمائً لألمم المتحدة ( )1999التنمٌة البشرٌة بأنها توزٌع الخٌارات المتاحة لجمٌع
الناس فً المجنمع ،وٌعنً ذلك أن تتركز عملٌة التنمٌة علً الرجال والنساء ،وبخاصة الفقراء والفئات الضعٌفة ،كما
أنها تعنً حماٌة فرص الحٌاه لألجٌال المقبلة ،وكذا النظم الطبٌعٌة التً تعتمد علٌها الحٌاه ،وذلك ٌجعل الهدف
المحوري للتنمٌة ٌتمثل فً خلق بٌئة تمكٌنٌة ٌمكن أن ٌتمتع فٌها الجمٌع بحٌاة طوٌلة وصحٌة ومبدعه ،وبالتالً فالنمو
االقتصادي لٌس غاٌة بل أنه وسٌلة لتحقٌق التنمٌة البشرٌة المستدامة.
وٌرتكز قٌاس التنمٌة البشرٌة علً نوعٌن من المقاٌٌس علً أساس أن التنمٌة بمفهومها الشامل تشتمل علً
جانبٌن رئٌسٌٌن أولهما اقتصادي وثانٌمها اجتماعً ،وأن أي جهود تنموٌة فً أي مجتمع ال ٌجب أن تتوقف عند حد
تحقٌق االهداف االقتصادٌة المتمثلة فً زٌادة اإلنتاج والدخل ألفراد المجتمع ،بل البد وأن تمتد إلً تحسٌن األحوال
()1
الصحٌة والتعلٌمٌة ومستوي معٌشة أفراد المجتمع وكذا تحسٌن البٌئة المحٌطة بهم .
وٌعرف االقتصادٌون الفقر بأنه مستوي الدخل الالزم الشباع أدنً االحتٌاجات المادٌة لالربعة أبواب
لالنفاق وهم :الغذاء والمسكن والملبس والترفٌه (شاملة التعلٌم والصحة).
وقسم بعض الباحثٌن خطوط الفقر إلً الفقر المطلق والنسبً مستخدمٌن مقٌاس الدخل ،وٌرتبط الفقر النسبً
بمتوسط الدخل الفردي أي أن الفقر بنسب إلً متوسط دخل اآلخرٌن وبالتالً ٌتأثر بتوزٌع الدخل .أما الفقر المطلق
فٌعرف بتكالٌف الحد األدنً لالحتٌاجات األساسٌة لالنسان.
وٌعتبر منهج االحتٌاجات األساسٌة لتعرٌف الفقر هو أنسب المقاٌٌس المستخدمة لتحدٌد خط الفقر ،وٌتضمن
تحدٌد مستوي معٌن من الدخل أو االنفاق للتفرقة بٌن الفقراء وغٌر الفقراء فاألفراد الذٌن ٌقع مستواهم عنده أو أدنً
منه هم فقراء ،ومن ٌقعون فوقه هم غٌر فقراء ،كما ٌعبر عنه بنسبة معٌنة من الدخل أو نسبة معٌنة من رقم قٌاسً
ٌحدد الخط الفاصل للفقر ،ولذا فإن خط الفقر هو مستوي الدخل الذي ال ٌمكن دونه تحمل تكالٌف الحد األدنً للغذاء
الكافً والمتطلبات غٌر الغذائٌة األساسٌة ،فالفقر المطلق هو مستوي الدخل الذي ٌحصل علٌه الشخص بحٌث ال ٌكفً
احتٌاجاته االساسٌة من االنفاق االستهالكً الغذائً وغٌر الغذائً أو ٌكاد ٌغطٌها فقط ،وتشٌر فجوة الفقر إلً الفرق
بٌن إجمالً دخل الفقراء والدخل الكلً ألولئك الفقراء لو أن كل واحد منهم حصل علً دخل ٌساوي خط الفقر حٌث
()8
ٌمكن من خالل فجوة الفقر تقدٌر شدة الفقر التً تبٌن مدي انخفاض دخل الفقراء عن دخل خط الفقر .
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المشكلة البحثٌة:
لقد واكب الطبٌعة االنكماشٌة آللٌات برامج التكٌف الهٌكلً فً مصر آثاراً اقتصادٌة واجتماعٌة تمثلت
فً زٌادة معدالت البطالة ،ومعدل التضخم  ،وانخفاض نصٌب الفرد من االنفاق العام والدعم باالضافة إلً
ارتفاع أسعار الغذاء بمعدالت ال تتمشً مع معدالت الزٌادة فً الدخول ومعدالت التنمٌة ،وتدنً مستوي
الخدمات وعدم توافرها لقطاع ال ٌستهان به من السكان مما أدي إلً انخفاض مستوي معٌشة الفئات محدودة
الدخل وعدم إشباع حاجاتهم األساسٌة وإقترابهم من خط الفقر وزٌادة فجوة الفقر فً مصر ،هذا باالضافة إلً
وجود فجوة واسعة وتفاوتا ً كبٌراً فً متوسط نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً ومن مختلف الخدمات
االجتماعٌة بٌن مختلف المحافظات بمصر وبٌن المناطق الرٌفٌة والمناطق الحضرٌة داخل كل محافظة ،لذا فإن
التعرف علً حجم تلك الظواهر االقتصادٌة واالجتماعٌة ومحدداتها ٌعتبر من األسس التً ٌجب أن تستند إلٌها
برامج التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة.
األهداف البحثٌة:
استهدفت هذه الدراسة تحقٌق مجموعة من األهداف الرئٌسة التً تمثلت فٌما ٌلً:
( )1التعرف علً مؤشرات التنمٌة البشرٌة فً مصر لالستدالل منها علً مستوٌات التنمٌة ومدي تقدمها وتأثٌر الجانب
االقتصادي المتعلق بالدخل وما ٌرتبط به من مستوٌات الفقر علً التنمٌة البشرٌة فً مصر.
( )1التعرف علً الفجوات التنموٌة بٌن مختلف المحافظات المصرٌة حتً ٌمكن مراعاتها عند وضع خطط التنمٌة
االقتصادٌة واالجتماعٌة علً المستوي القومً واإلقلٌمً.
( )0التعرف علً مؤشرات الفقر كنتٌجة للفجوات التنموٌة وتوزٌعه الجغرافً بٌن مختلف المحافظات المصرٌة ودراسة
مسبباته.
( )4التعرف علً مختلف السٌاسات التً ٌمكن من خاللها الحد من مستوٌات الفقر فً المجتمع المصري.

األسلوب البحثى ومصادر البٌانات
استندت الدراسة وهً بسبٌل تحقٌق األهداف البحثٌة إلً أسلوب التحلٌل الوصفً لمختلف الظواهر
االقتصادٌة واالجتماعٌة ،باالضافة إلً استخدام بعض المؤشرات المستخدمة فً قٌاس المستوٌات التنموٌة
والتً من أهمها دلٌل التنمٌة البشرٌة والذي هو محصلة ثالثة أدلة متمثلة فً كل من دلٌل الدخل ودلٌل التعلٌم
ودلٌل الصحة ،باالضافة إلً استخدام بعض األسالٌب االحصائٌة المتمثلة فً أسلوب اإلنحدار البسٌط للتعرف
علً االتجاهات العامة لبعض مؤشرات التنمٌة واإلنحدار المتعدد للتعرف علً تأثٌر مختلف العوامل
االقتصادٌة واالجتماعٌة ذات الصلة بظاهرة الفقر ،وكذلك استخدام تقدٌرات معامل جٌنً لقٌاس عدالة توزٌع
الدخل واالنفاق االستهالكً بٌن المحافظات المصرٌة وبٌن الرٌف والحضر داخل المحافظات.
كما استندت الدراسة إلً البٌانات الثانوٌة التً تضمنتها مختلف تقارٌر التنمٌة البشرٌة الصادرة عن
كل من معهد التخطٌط القومً والبرنامج االنمائً لألمم المتحدة ،باالضافة إلً البٌانات التً أمكن الحصول
علٌها من نشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ووزارة التنمٌة المحلٌة ،وتلك التً أمكن الحصول
علٌها من مختلف الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث.
الوضع الراهن للتنمٌة البشرٌة فً مصر:
تستهدف برامج التنمٌة فً مصر تحقٌق التوازن بٌن النواحً االقتصادٌة واالجتماعٌة لحل كثٌر من
مشكالت التخلف والتنمٌة وذلك العطاء األهمٌة الواجبة لتنمٌة العنصر البشري عن طرٌق تنمٌة الموارد
البشرٌة علً أساس أن البشر هم ركٌزة التقدم ولٌست الموارد الطبٌعٌة والمادٌة فقط ،وذلك عن طرٌق تحسٌن
نوعٌة حٌاة البشر ،وتوسٌع الخٌارات المتاحة أمام الناس بتمكٌنهم من الحصول علً الموارد الالزمة،
وإعدادهم الستخدامها االستخدام األكفأ عن طرٌق تطوٌر قدراتهم الفنٌة والصحٌة واكسابهم المعارف وتحسٌن
ظروف البٌئة المحٌطة بهم .وٌعتبر دلٌل التنمٌة البشرٌة المقدر من خالل تقارٌر التنمٌة البشرٌة علً مستوي
العالم هو مقٌاس ٌمكن من خالله متابعة االنجازات التنموٌة ودلٌل التنمٌة البشرٌة هو متوسط بسٌط لخارج
قسمة ثالثة أدلة :أولهما دلٌل الصحة وٌعبر عنه بطول العمر مقٌسا ً بمتوسط العمر المتوقع عند الوالدة،
وثانٌهما هو دلٌل التحصٌل التعلٌمً مقٌسا ً بتولٌفة من معرفة القراءة والكتابة بٌن البالغٌن (ولها وزن مرجح
قدره ثلثان) ونسب القٌد اإلجمالٌة فً التعلٌم اإلبتدائً والثانوي والعالً معا ً (ولها وزن مرجح قدره ثلث)،
وثالثهما هو دلٌل مستوي المعٌشة مقٌسا ً بنصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً (بالدوالر حسب
تعادل القوة الشرائٌة).

1109

Al Saadany, M.M. and G. A. Mohemd

وٌتضح من بٌانات تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  1310أن مصر تحتل المرتبة  111بٌن دول العالم
البالغ عددها  18.دولة من حٌث دلٌل التنمٌة البشرٌة .كما ٌتضح من جدول ( )1إنخفاض قٌم دلٌل التنمٌة
البشرٌة لمصر عن مثٌله علً مستو ي دول العالم حٌث بلغت قٌمته فً مصر عام  1983حوالً  3.439فً
حٌن كانت علً مستوي دول العالم حوالً  3.1.1وبلغت قٌمته عام  1311فً مصر  3...1فً حٌن كانت
علً مستوي دول العالم حوالً .3..94
جدول رقم ( :)1قٌم دلٌل التنمٌة البشرٌة فً مصر ودول العالم خالل الفترة ( ) 2112 – 1981
السنوات
مصر
دول العالم

1981
3.439
3.1.1

1991
3.131
3.33

2111
3.190
3..09

2115
3..11
3....

2117
3..43
3..98

2111
3...1
3..93

2111
3...1
3..91

2112
3...1
3..94
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وٌتضحححح محححن تقحححدٌر االتجحححاه العحححام الزمنحححً لحححدلٌل التنمٌحححة البشحححرٌة ومكوناتحححه خحححالل الفتحححرة ()1313 – 1991
والموضححح نتححائج تقححدٌرات معالمححه بالجححدول رقححم ( )1أن دلٌححل التنمٌححة البشححرٌة فححً مصححر قححد أخححذ إتجاه حا ً تزاٌححدٌا ً معنححوي
إحصائٌا ً كما أخذت مكوناته إتجاها ً تزاٌدٌا ً معنوي احصائٌا ً خالل فترة الدراسة.
جدول ( :)2االتجاه العام الزمنً لدلٌل التنمٌة البشرٌة ومكوناته لمصر خالل الفترة ()2111-1995
(**)  :معنوٌة عند مستوى ،٪1

(*)  :معنوٌة عند مستوى  )-( ،٪5غٌر معنوٌة.
2

البٌان

R

دلٌل التنمٌة البشرٌة

0.83

**

69.07

دلٌل الدخل

0.59

**

19.93

دلٌل التعلٌم

0.76

**

44.13

دلٌل الصحة

0.94

F

**

207.40

المعادلة
YT = 0.58 + 0.01 Xt
**
**
)(46.23) (8.32
Yt = 0.50 + 0.015 Xt
**
**
)(16.00) (4.46
Yt = 0.57 + 0.01 Xt
**
**
)(39.69) (6.64
Yt = 0.67 + 0.008 Xt
**
**
)(13.90) (14.40

حٌث أن  = Yt :القٌمة التقدٌرٌة للمتغٌر التابع وهو دلٌل التنمٌة البشرٌة ومكوناته الثالثة  = Xt ،متغٌر الزمن.
المصدر  :معهد التخطٌط القومً بالتعاون مع البرنامج اإلنمائً لألمم المتحدة ،تقرٌر التنمٌة البشرٌة لمصر والعالم ،أعداد متفرقة.

وللتعرف علً أهمٌة تأثٌر كل من األدلة الثالثة المكونة لدلٌل التنمٌة البشرٌة لمصر علً قٌمة الدلٌل
خالل الفترة (  ) 1313 – 1991فقد استندت الدراسة إلً أسلوب اإلنحدار المتعدد والذي إفترض فٌه تأثر
المتغٌر التابع ( )Yوالممثل لقٌمة دلٌل التنمٌة البشرٌة علً كل من المتغٌرات المستقلة المتمثلة فً كل من
( )X1دلٌل الدخل )X2( ،دلٌل التعلٌم ) X3( ،دلٌل توقع الحٌاه (دلٌل الصحة) كنسب مئوٌة وقد كانت أفضل
الدوال المقدرة لتلك العالقة من الوجهة اإلحصائٌة هً المعادلة التالٌة:
LOG Y = 0.27 LOG X1 + 0.32 LOG X2 + 0.44 LOG X3
**
**
**
)(23.69
)(11.08
)(9.95
2
**
R = 0.99
F= 1928
وٌتضح من المعادلة السابقة وجود تأثٌر طردي معنوي إحصائٌا ً لكل من دلٌل الدخل ودلٌل التعلٌم ودلٌل
الصحة علً قٌمة دلٌل التنمٌة البشرٌة خالل فترة الدراسة ،كما ٌتضح من تقدٌر قٌمة معامل المرونة لألدلة الثالثة أن
دلٌل الدخل ٌمثل األهمٌة النسبٌة األولً فً التأثٌر علً قٌمة دلٌل التنمٌة البشرٌة حٌث بلغت قٌمة معامل المرونة له
نحو ٌ ،3.44لٌه فً التأثٌر دلٌل التعلٌم ثم دلٌل الصحة حٌث بلغت قٌمة معامل المرونة لكل منهما نحو ،3.01
 3.19علً الترتٌب.
الوضع الراهن للتنمٌة البشرٌة علً مستوي المحافظات المصرٌة:
ٌتضح من جحدول ( )0إنخفحاض قٌمحة دلٌحل التنمٌحة البشحرٌة لمحافظحات الوجحه القبلحً بشحكل ملححوظ عحن بحاقً
المحافظححات المصححرٌة ،كمححا جححاءت المحافظححات الحضححرٌة (القححاهرة ،اإلسححكندرٌة ،بححور سححعٌد ،السححوٌس) فححً المقدمححة
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بمتوسط بلغ حوالً  3.994تلٌها المحافظات الحدودٌة (البحر األحمحر ،الحوادي الجدٌحد ،مطحروم ،شحمال سحٌناء ،جنحوب
سٌناء) بمتوسط بلغ حوالً  3.910فحً ححٌن جحاءت محافظحات الوجحه البححري فحً المركحز الثالحث بمتوسحط بلحغ ححوالً
 3.904وأخٌراً محافظات الوجه القبلً بمتوسط .3.938
جدول رقم ( :)3دلٌل التنمٌة البشرٌة لمصر ومكوناته علً مستوي المناطق المختلفة
المناطق
المحافظات الحضرٌة
الوجه البحري
الوجه القبلً
المحافظات الحدودٌة
إجمالً الجمهورٌة

دلٌل التنمٌة البشرٌة
3.994
3.904
3.938
3.910
3.901

دلٌل الدخل
3.911
3.904
3.911
3.911
3.919

دلٌل التعلٌم
3.908
3..94
3..11
3.90.
3..89

دلٌل توقع الحٌاه
3.989
3.991
3.910
3.9.8
3.998
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ومن حٌث دلٌل الدخل فقد جاءت المحافظات الحدودٌة فً المرتبة األولً بمتوسط  ،3.911تلٌها
محافظات الوجه البحري بمتوسط  ،3.904ثم المحافظات الحضرٌة بمتوسط  ،3.911وأخٌراً محافظات
الوجه القبلً بمتوسط .3.911
ومن حٌث دلٌل توقع الحٌاه ( الصحة ) فقد جاءت المحافظات الحضرٌة فً المركز األول بمتوسط بلغ حوالً
 ،3.989تلٌها محافظات الوجه البحري بمتوسط  3.991ثم المحافظات الحدودٌة بمتوسط  3.9.8وأخٌراً محافظات
الوجه القبلً بمتوسط .3.910
وٌستدل مما سبق علً تفوق المحافظات الحضرٌة عن باقً المحافظات المصرٌة فً كل من دلٌل التعلٌم ودلٌل
توقع الحٌاه وتفوق المحافظات الحدودٌة عن باقً المحافظات فً دلٌل الدخل.
مؤشرات الفقر فً مصر :
استندت الدراسة لتقدٌر مؤشرات الفقر فً مصر إلً بعض المؤشرات والفجوات التنموٌة المتحصل
علٌها من تقارٌر التنمٌة البشرٌة ،وقد قسمت تلك المؤشرات إلً قسمٌن تناول أولهما فقر الدخل وتناول ثانٌهما
فقر القدرات (الحرمان البشري) وذلك علً النحو التالً:
أوالً :مؤشرات فقر الدخل:
ٌتضح من جدول ( )4أن المتوسط السنوي لنصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً فً مصر ٌقدر بحوالً
 1314..1جنٌه وهو ما ٌعادل حوالً  1431دوالر بالقوة الشرائٌة المعادلة بالدوالر وذلك عام  1313فً
الوقت الذي بلغ فٌه نظٌره علً مستوي دول العالم حوالً  13184دوالر ،أي أن المتوسط السنوي لنصٌب
الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً فً مصر ٌمثل نحو  % 10من مقدار نظٌره علً مستوي متوسط دول العالم
وٌشٌر ذلك علً أن مصر فً مرتبة متدنٌة عن المتوسط العالمً بالنسبة لهذا المؤشر.
كما تبٌن من الجدول سالف الذكر أن معدل اإلعالة فً مصر ٌقدر بنحو  ،%19.1فً حٌن بلحغ نظٌحره
علً مستوي متوسط دول العحالم ححوالً  %11وٌشحٌر ذلحك إلحً إرتفحاع معحدل اإلعالحة فحً مصحر عحن المتوسحط
العالمً بنحو  %13ومن المعروف أن إرتفاع نسبة اإلعالحة ٌترتحب علٌهحا إنخفحاض محا ٌخحص الفحرد محن الحدخل
فً األسرة المعالة ومن ثم إنخفاض مستوي المعٌشة ،أي أن مصر وفقا ً لهذا المؤشر دون المتوسط العالمً.
كمححا ٌتضححح أن نسححبة العححاملٌن إلححً مجمححوع السححكان مححن الفئححة العمرٌححة  11سححنة فححأكثر ٌقححدر فححً مصححر بحححوالً
 ،%11.4فححً حححٌن بلححغ نظٌححره علححً مسححتوي العححالم  %.1.8أي أن مصححر دون المسححتوي العححالمً وفق حا ً لهححذا
المؤشر بنسبة تقل بحوالً  %11وهو ما ٌعنً إنخفاض نسبة مساهمة السكان فً النشاط االقتصحادي فحً مصحر
عن المستوي العالمً.
كما ٌتضح أن معدل مشاركة من هم فً سن العمل من السكان ( 11سحنة فحأكثر) فحً القحوي العاملحة قحد
بلغ للذكور فً مصر حوالً  ،%94.0فحً ححٌن بلحغ نظٌحره العحالمً ححوالً  ،%99.1وبلحغ لننحاث فحً مصحر
حوالً  %10.9فً حٌن بلغ نظٌحره العحالمً ححوالً  %11.0وهحو ٌعنحً إنخفحاض نسحبة المشحتغلٌن محن القحوي
العاملة فً مصر عن نظٌرتهحا علحً مسحتوي العحالم بنححو  %0.9للحذكور ونححو  %10.8لننحاث ،وٌسحتدل محن
ذلك علً ضعف دور المرأة فً النشاط االقتصادي فً مصر.
كما ٌتبٌن من جدول ( )4أن نسبة الصحادرات محن السحلع كنسحبة محن النحاتج المحلحً اإلجمحالً بلغحت فحً
مصححر نحححو  ،%11.9فححً حححٌن بلغححت نظٌرتهححا علححً مسححتوي العححالم نحححو  %10.1بنسححبة إنخفححاض بلغححت نحححو
 %44.4عن المتوسط العالمً ،وفً نفس الوقت بلغت نسبة واردات مصر من السلع كنسحبة محن النحاتج المحلحً
اإلجمححالً نحححو  %1.فححً حححٌن بلغححت نظٌرتهححا علححً مسححتوي العححالم  %14.1أي بارتفححاع نسححبته  %1.8عححن
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المتوسط العالمً .وٌستدل من ذلك علً ضعف مسحاهمة التجحارة الخارجٌحة فحً مصحر فحً تموٌحل بحرامج التنمٌحة
لتفوق قٌمة الواردات عن قٌمة الصادرات.
جدول رقم ( :)4مؤشرات فقر الدخل وفقر القدرات علً مستوي مصر والعالم
السنة

المؤشر

مصر

فقر الدخل
نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً بالقوة الشرائٌة المعادلة بالدوالر
نسبة اإلعالة اإلجمالٌة لكل  133شخص من الفئة العمرٌة  .4-11سنة %
نسبة العاملٌن إلً مجموع السكان من فئة  11سنة فأكثر %
معدل المشاركة فً القوي العاملة بالنسبة المئوٌة من الفئة العمرٌة  11سنة فأكثر:
10.93
1311
اإلناث %
94.03
1311
الذكور %
11.93
1313
الصادرات من السلع كنسبة من الناتج المحلً اإلجمالً %
1..33
1313
الواردات من السلع كنسبة من الناتج المحلً اإلجمالً %
فقر القدرات
(91.00 )1313-1331
معدل االلمام بالقراءة والكتابة للفئة العمرٌة  11سنة فأكثر %
1.83
()1313-1331
عدد األطباء لكل  1333شخص
معدل الوفٌات لكل ألف مولود حً:
19.33
1313
األطفال الرضع
11.33
1313
األطفال دون سن الخامسة %
...33
1313
نسبة وفٌات األمهات لكل  133333حالة والدة
40..
1311
نسبة سكان المناطق الحضرٌة إلجمالً عدد السكان
المصدر :معهد التخطٌط القومً بالتعاون مع البرنامج اإلنمائً لألمم المتحدة ،تقرٌر التنمٌة البشرٌة لمصر والعالم.2113 ،
1313
1311
1311

1.43
19.13
11.43

العالم
13.18
11.33
.1.83
11.03
99.13
10.13
14.11
81.03
1.43
43.33
11.33
11.13
11..

( )1تطور مؤشرات فقر الدخل فً مصر:
ٌتضححح مححن جححدول ( )1تزاٌححد نسححبة الفقححراء فححً مصححر مححن حححوالً  %13.1مححن مجمححوع السححكان عححام
 1331إلً حوالً  %11..من مجموعهم عام  1338أي بمعدل تزاٌد  ،%9.1كما تزاٌدت نسحبة األشحد فقحراً
من السكان (الفقراء المدقعون) من حوالً  %1.8من مجموع عدد السكان عام  1331إلً ححوالً  %..1محن
مجموعهم عام  1338بمعدل تزاٌد بلغ نحو  %1.1وذلك علً الرغم من تزاٌد المتوسط السنوي لنصٌب الفحرد
من الناتج المحلً اإلجمالً فً مصر من حوالً  1109..جنٌه عام  1331إلً ححوالً  1314..1جنٌحه عحام
 1338أي بمعدل  %81وزٌادته بالقوة الشرائٌة المعادلة بالدوالر األمرٌكحً محن  13.3.9دوالر عحام 1331
إلححً حححوالً  9989دوالر عححام  1338أي بمعححدل زٌححادة حححوالً  .%10.8وٌعححزي تزاٌححد معححدالت الفقححر فححً
مصر خالل فترة الدراسة سالفة الذكر رغحم تزاٌحد المتوسحط السحنوي لنصحٌب الفحرد محن النحاتج المحلحً اإلجمحالً
إلححً سححببٌن أولهمححا تزاٌححد الححرقم القٌاسححً ألسححعار المسححتهلكٌن نتٌجححة التضححخم االقتصححادي ،ومححن جانححب آخححر عححدم
عدالة توزٌع الدخول بٌن سكان المجتمع والتً ٌوضحها قٌمة معامل جٌنً الذي ٌقٌس التفاوت فً توزٌحع الحدخل
واالستهالك حٌحث ٌتضحح محن جحدول ( )1إرتفحاع قٌمتحه محن  3.19عحام  1331إلحً  3.01عحام  1338وتعنحً
إرتفاع قٌمة ذلك المعامل إرتفاع نسبة عدم العدالة فً توزٌع الدخول وزٌادة الفجوة بٌن األغنٌاء والفقراء.
كما ٌتضح من جدول ( )1إنخفاض النسبة المئوٌة ألجور األسحر الفقٌحرة محن إجمحالً الحدخول محن  %19..عحام
 1331إلحً  %11.1عحام  1338أي بمعحدل  ،%11.4وكحذلك إنخفححاض النسحبة المئوٌحة ألجحور األسحر الفقٌححرة
من دخولهم من  %4...عام  1331إلً  %41.0عام  1338أي بمعدل .%11.4
جدول رقم ( :)5معدالت التغٌر فً بعض مؤشرات فقر الدخل فً مصر
المؤشر
نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً بالجنٌه
نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً بالقوة الشرائٌة المعادلة بالدوالر
نصٌب أدنً  %43من األشخاص من الدخل
نصٌب أغنً  %13إلً أفقر %13
معامل جٌنً
 %للفقراء من السكان
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عام 2111
1109..
13.3.9
11.9
4.4
3.19
13.1

عام 2118
1314..1
9989.3
11.0
0.1
3.01
11..

معدل التغٌر %
81
10.8
()1.8 -
()19.0 -
..9
9..
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 %للفقراء األشد فقراً من السكان
 %أجور األسر الفقٌرة من إجمالً الدخول
 %أجور األسر الفقٌرة من دخولهم

1.8
19..
4...

1.1
()11.4 -
()44.4 -

..1
11.1
41.0
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كمححا ٌتضححح إنخفححاض نصححٌب أدنححً  %43مححن األشححخاص مححن الححدخل مححن  %11.9عححام  1331إلححً
 %11.0عححام  1338أي بمعححدل  ،%1.8وإنخفححاض نصححٌب أغنححً  %13إلححً أفقححر  %13مححن  %4.4عححام
 1331إلً  %0.1عام  1338أي بمعدل .%19.0
وٌتضح من جدول ( ).والذي ٌوضح خط الفقر الكلً استناداً إلً قٌمة المتوسط السنوي لنصحٌب الفحرد
من السلع الغذائٌة وغٌر الغذائٌة وخط الفقر المحدقع اسحتناداً إلحً قٌمحة المتوسحط السحنوي لنصحٌب الفحرد محن السحلع
الغذائٌة فقط استناداً إلحً بححث توزٌحع الحدخل واالنفحاق واالسحتهالك لعحام  1339/1338أن الشحخص الحذي ٌنفحق
سنوٌا ً أقل من  1100جنٌها ً أي ما ٌعادل  181جنٌها ً شهرٌا ً ٌعتبر فقٌراً وأن الشخص الذي ٌنفق سنوٌا ً أقحل محن
 1.48جنٌها ً أي ما ٌعادل  104جنٌها ً شهرٌا ٌعتبر فقٌراً فقراً مدقعاً.
جدول ( :)6المتوسط السنوي لنصٌب الفرد من الغذاء وخط الفقر الكلً بالجنٌه المصري سنوٌا ً حسبب االقلبٌم
عام 2119/2118
خط الفقر الكلً
خط الفقر الغذائً
األقالٌم
1184
1911
المحافظات الحضرٌة
المناطق الحضرٌة بالوجه البحري

1.10

1199

المناطق الرٌفٌة بالوجه البحري

1.89

1198

المحافظات الحضرٌة بالوجه القبلً

1181

1118

المناطق الرٌفٌة بالوجه القبلً

1.31

1193

إجمالً الجمهورٌة

1.48

1103
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كما ٌتضح من الجدول سالف الذكر تباٌن قٌمة خط الفقر وقٌمة خط الفقر المدقع فٌما بٌن مختلحف المنحاطق
فً مصر حٌث ترتفحع قٌمحة كحل محن خحط الفقحر وخحط الفقحر المحدقع فحً المحافظحات الحضحرٌة حٌحث تبلحغ ححوالً
 1911 ،1184جنٌه/سححنة لكححل منهمححا علححً التححوالً ،فححً حححٌن تححنخفض بشححكل ملحححوظ فححً المنححاطق الحضححرٌة
بالوجه القبلً حٌث تبلغ حوالً  1181 ،1118جنٌه/سنة لكل منهما علً التوالً.
( )2فقر الدخل فً مصر وفقا ً للفئات العمرٌة
ٌتضح من جدول ( )9تركز الفقر فً مصر فً الفئة العمرٌة ( 19-18سنة) الممثلة للشباب وبصفة
خاصة فً المناطق الرٌفٌة فً الوجه القبلً ففً حٌن تبلغ نسبة الفقر لكافة األفراد علً مستوي جمٌع الفئات
العمرٌة فً المحافظات الحضرٌة نحو  %..9من سكان المجتمع فإنها تبلغ فً الفئة العمرٌة ( 19-18سنة)
حوالً  % 8.1من أفراد تلك الفئة ،وفً حٌن تبلغ لكافة األفراد فً المناطق الحضرٌة فً الوجه البحري
حوالً  %9.0فإنها تبلغ للفئة العمرٌة ( 19-18سنة) حوالً  ،%8.8وفً حٌن تبلغ لكافة األفراد فً المناطق
الرٌفٌة فً الوجه البحري حوالً  %1..9فإنها تبلغ فً الفئة العمرٌة ( 19-18سنة) حوالً  ،%19.0وفً
حٌن تبلغ فً المناطق الحضرٌة بالوجه القبلً لكافة األفراد حوالً  %11.0فإنها تبلغ فً الفئة العمرٌة (-18
 19سنة) حوالً  ،% 11.9وفً حٌن تبلغ فً المناطق الرٌفٌة فً الوجه القبلً لكافة األفراد حوالً %40.9
فإنها تبلغ لألفراد فً الفئة العمرٌة ( 19-18سنة) حوالً  .%44.0وعلً مستوي الجمهورٌة فإنه فً حٌن
تبلغ نسبة الفقر لكافة األفراد حوالً  %11..فإنها تبلغ لألفراد فً الفئة العمرٌة ( 19-18سنة) حوالً
 .% 10.1كما ٌتضح من الجدول سالف الذكر أن االفراد فً الفئة العمرٌة ( 19-18سنة) ٌمثلون حوالً
 %10.0من سكان المجتمع.

1113

Al Saadany, M.M. and G. A. Mohemd

جببدول ( :)7معببدالت الفقببر وفق با ً للمنبباطق والفئببة العمرٌببة( )%وفق با ً لمسببت دخببل وةنفبباق واسببتهال االسببرة
2119/2118
المناطق
المحافظات الحضرٌة
المناطق الحضرٌة بالوجه البحري
المناطق الرٌفٌة بالوجه البحري
المحافظات الحضرٌة بالوجه القبلً
المناطق الرٌفٌة بالوجه القبلً
إجمالً الجمهورٌة

لألفراد فً الفئة
العمرٌة  29-18سنة
8.1
8.8
19.0
11.9
44.0
10.1

لكافة االفراد
..9
9.0
1..9
11.0
40.9
11..

نسبة األفراد فً الفئة
العمرٌة  29-18سنة
10.0
11.4
10.4
10.1
10.4
10.0
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وٌعزي ارتفاع معدالت الفقر فً الفئة العمرٌة للشباب إلً تزاٌد معدالت البطالة فً تلك الفئة العمرٌة
عن باقً الفئات العمرٌة حٌث ٌتضح من إحصاءات البطالة وفقا ً للفئات العمرٌة للسكان الواردة بجدول ( )8أن
معدل البطالة للفئة أكبر من  11وأقل من 13سنة عام  1311بلغ حوالً  ،% 11.14كما بلغ للفئة العمرٌة
أكبر من  13وأقل من  11سنة حوالً  %41..9وبلغ للفئة العمرٌة أكبر من  11سنة وأقل من  03سنة
حوالً  %11.91وبذلك ٌبلغ إجمالً المتعطلٌن للفئات العمرٌة أكبر من  13سنة وأقل من  03سنة والممثلة
للشباب نحو  %.1..4فً حٌن تبلغ للفئة العمرٌة أكبر من  03وأقل من  43سنة حوالً .%19.01
جدول ( :)8أعداد المتعطلٌن فً مصر وفقا ً للفئات العمرٌة عامً ( )2112 ،2111باأللف نسمة
السنة الفئات
 1333العدد
%
 1311العدد
%

21-15
0.0
11.08
081
11.14

25-21
901
40.31
14.1
41..9

31-25
409
11.81
98.
11.91

41-31
11.
9.19
190
19.01

51-41
.
3.01
191
4.99

61-51
0
3.18
1.
3.9.

64-61
1
3.3.

اإلجمالً
1.98
133
0411
133
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( )3خلل العالقة االرضٌة السكانٌة وهٌكل الحٌازة الزراعٌة كؤشرات للفقر:
تحتل المشكلة السكانٌة مكان الصدارة بٌن المشكالت التً تواجحه المجتمحع المصحري فمنحذ مطلحع القحرن
العشرٌن وسكان مصر ٌتزاٌدون بمعدالت مرتفعة وال ٌضارعها فً هذا المضمار سوي الهند والصٌن.
وبدراسة معدالت النمو السكانً فحً مصحر ٌتضحح أنحه بلحغ ححوالً  %1.8فحً نهاٌحة الثالثٌنٌحات ثحم تصحاعد إلحً
 %1.0فٌما بحٌن  19.3 ،1949ثحم تصحاعد حتحً وصحل إلحً  %1.9محع منتصحف الثمانٌنحات ثحم انخفحض إلحً
().
 %1.1خالل التسعٌنات .
وٌتضح من دراسة العالقة السكانٌة األرضٌة التً ٌوضحها جدول ( )9عحدم تمشحً الزٌحادة فحً الرقعحة
األرضححٌة الزراعٌححة مححع الزٌححادة السححكانٌة فححً مصححرخالل الفتححرة ( )1313-1993فححالبرغم مححن زٌححادة الرقعححة
المزروعة فً مصر من حوالً  .ملٌون فحدان عحام  1993إلحً ححوالً  8..ملٌحون فحدان عحام  ،1313وكحذلك
تزاٌححد الرقعححة المحصححولٌة مححن حححوالً  13.91ملٌححون فححدان عححام  1993إلححً حححوالً  11.1ملٌححون فححدان عححام
 1313إال أن زٌححادة عححدد السححكان بمعححدالت تفححوق زٌححادة الرقعححة المزروعححة أدي إلححً تنححاقص نصححٌب الفححرد مححن
الرقعححة المزروعححة مححن حححوالً  3.18فححدان عححام  1993إلححً حححوالً  3.11فححدان عححام  ،1313وكححذلك تنححاقص
نصٌبه من الرقعة المحصولٌة من  3.00فدان إلً  3.13فدان خالل نفس العامٌن .وٌسحتدل محن ذلحك علحً عحدم
قدرة األرض الزراعٌة فً مصر علً توفٌر األمن الغحذائً للسحكان ومحن ثحم زٌحادة معحدالت الفقحر نتٌجحة ارتفحاع
تكالٌف المعٌشة المترتبة علً ارتفاع تكلفة الغذاء الذي تعتمد الدولة علً استٌراد شطر كبٌر منه من الخارج.
ومن جانب آخر ٌتضح من جدول ( )13أن محن مؤشحرات الفقحر فحً مصحر هحو عحدم العدالحة فحً هٌكحل
حٌححازة األرض الزراعٌححة فقححد أدي عححدم تمشححً الزٌححادة فححً الرقعححة األرضححٌة مححع الزٌححادة السححكانٌة باالضححافة إلححً
قوانٌن االصحالم الزراعحً وقحوانٌن التورٌحث الخاصحة بتوزٌحع التركحة إلحً تفتحت الحٌحازات الزراعٌحة وأصحبحت
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الحٌازة والمزارع القزمٌة هً األكثر شٌوعا ً فً الزراعة المصرٌة حٌث ٌمثل عحدد الحزراع الححائزون ألقحل محن
فدان حوالً  %40.43محن إجمحالً عحدد الحزراع فحً مصحر وال ٌمتلكحون سحوي  %8فقحط محن مسحاحة األرض
الزراعٌة بمتوسط نصف فدان لكل حائز (وأسرته) وٌستدل من ذلك علً ضعف الدخول المزرعٌة لنسحبة كبٌحرة
من الزراع وهو ما ٌعد مؤشراً للفقر فً الرٌف المصري.
جدول رقم ( :)9تطور عدد السكان ورقعة األرض الزراعٌة والمساحة المحصولٌة فً مصر خالل األعوام
()2111 ،2111 ،1991 ،1981 ،1971
السنة

عدد السكان مساحة األرض الزراعٌة
(ملٌون فدان)
(ملٌون نسمة)
..33
00.0
1.89
41.0
..90
11..
9.83
.0.0
8261
7728

المساحة المحصولٌة
(ملٌون فدان)
13.91
11.10
11.03
10.83
15251

نصٌب الفرد بالفدان
من الرقعة الزراعٌة من الرقعة المحصولٌة
3.000
3.183
3.1.0
3.109
3.111
3.111
12221
12121
12211
12111

1993
1983
1993
1333
2111
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جدول رقم ( :)11عدد الحائزٌن والمساحة الحٌازٌة لألرض الزراعٌة فً مصر عام 2111
مساحة الحٌازة
عدد الحٌازات
%
الفئات الحٌازٌة
(ألف فدان)
(ألف حائز)
8.3
911.0
40.41
1.11..
أقل من فدان
11.4
1191.4
09..3
1098.3
من فدان ألقل من 0
10.9
1111.0
9.01
04..1
من  0فدان ألقل من 1
1626
1441..
..03
104.4
من  1فدان ألقل من 13
11.8
1349..
1.19
81..
من  13ألقل من 13
13.0
910.1
3.93
00..
من  13ألقل من 13
4.3
019.1
3.11
1.9
من  13ألقل من 133
13.1
941.3
3.39
1.9
 133فدان فأكثر
11121
892825
111211
371821
اإلجمالً
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%

متوسط المساحة
فدان/حائز
3.1
1..
0.1
622
11.9
19.1
.1.9
048.1
224

( )4تطور البطالة فً مصر كمؤشر للفقر:
ٌتضح من جدول ( )11أن أعداد المتعطلون فً مصر تزاٌد من  1.804ملٌون نسمة فً متوسط
الفترة ( )1331-1333إلً نحو  1.804ملٌون نسمة فً متوسط الفترة ( .)1311-1339كما تبٌن من ذات
الجدول أن معدل البطالة كنسبة من قوة العمل ( 11سنة فأكثر) قد تزاٌد فً مصر من حوالً  %9.4.فً
متوسط الفترة ( )1331-1333إلً حوالً  %13.99فً متوسط الفترة ( .)1311-1339كما ٌتضح من
ذات الجدول ارتفاع معدل البطالة فً اإلناث عن نظٌره للذكور بمعدالت كبٌرة خالل جمٌع سنوات فترة
الدراسة ،فً حٌن ٌبلغ هذا المعدل للذكور حوالً  %9.39من قوة العمل فً متوسط الفترة ()1311-1339
بالمقارنة بمثٌله لنناث حٌث ٌبلغ خالل نفس الفترة حوالً  %10.39وبمتوسط عام بلغ حوالً %9.81
للذكور ،وحوالً  %11..للغناث ،وحوالً  %13.19إلجمالً كل من الذكور واإلناث خالل الفترة (-1333
.)1311
كما ٌتضح من جدول ( )11أن إجمالً أعداد المتعطلون فً مصر ٌتزاٌد سنوٌا ً زٌادة معنوٌة إحصائٌا ً
مقدارها  130ألف نسمة وبمعدل نمو ٌبلغ  % 4.0من المتوسط العام خالل فترة الدراسة (.)1311-1333
وأن اعداد المتعطلون من الذكور واإلناث ٌتزاٌد سنوٌا ً زٌادة معنوٌة إحصائٌا ً مقدارها حوالً 08.9 ،.4.1
ألف نسمة ،وبمعدل نمو حوالً  %0.0 ،%1.1لكل منهما علً الترتٌب خالل فترة الدراسة.
جدول ( :)11أعداد ومعدل البطالة فً مصر باأللف نسمة خالل الفترة ()2112-2111
الفترة
1331-1333
1331-1330
1338-133.
1311-1339

ذكور
8.3
1138
1111
1441

%
4..91
48.49
13.10
49..0

المتعطلون
ةناث
994
1194
1119
1090

%
10.11
11..1
49.89
13.09

1115

جملة
1804
1181
1108
1804

معدل البطالة  %من قوة العمل
جملة
ةناث
ذكور
9.4.
10.3.
1...
13.84
14.11
..81
9.4
13.14
..31
13.99
10.39
9.39
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111.

المتوسط

49.44

1181

1008

13.1.

9.81

11..

13.19
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جدول ( :)12االتجاه العام الزمنً للبطالة فً مصر باأللف نسمة خالل الفترة ()2111-1995
** معنوٌة عند %1

البٌان

معدل
النمو %

R

المتعطلون من الذكور

5.1

0.51

المتعطلون من اإلناث

3.3

0.73

إجمالً المتعطلون

4.3

0.67

2

المعادلة

F
**

11.55

**

**

29.1

40.96

= Yt

706.8 + 64.2 Xt
**
**
)(4.3) (3.4
Yt = 909.8 + 38.9 Xt
**
**
)(15.9) (5.4
Yt = 1616.6 + 103.1 Xt
**
**
)(9.5) (6.4
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( )4التوزٌع الجفرافً لفقر الدخل فً مصر:
ٌتضح من جدول ( )10أن إجمالً عدد الفقراء فً مصر ٌمثل حوالً  %11..من إجمالً عدد
السكان استناداً لبٌانات عام  ،1339/1338وأن نسبة الفقراء المدقعون تمثل  %..1من إجمالً عدد السكان،
كما تزداد نسبة الفقراء والفقراء المدقعون فً رٌف الجمهورٌة عن الحضر حٌث تمثل نسبة كل منهما نحو
 %8.1 ،%18.9فً الرٌف فً حٌن تمثل حوالً  %1.. ،%11فً الحضر علً الترتٌب.
جدول ( :)13التوزٌع الجغرافً للدخل والفقر فً مصر عام 2111
األنصبة الدخلٌة
متوسط نصٌب الفرد من
نسبة أدنً %41
الناتج المحلً اإلجمالً
لمحافظات
نسبة أعلً %21
من األشخاص من
بالجنٌه
ةلً أدنً %21
الدخل
3.01
1.4
13.1
8181
المحافظات الحضرٌة
3.10
0.3
1..0
8904
الوجه البحري
3.19
8.3
11.1
حضر
3.1
1.8
01.0
رٌف
3.18
4.3
10.4
9998
الوجه القبلً
3.00
11.3
11.8
حضر
3.10
1.9
01..
رٌف
3.03
4.0
11.8
1311.
المحافظات الحدودٌة
3.03
9.8
19.3
حضر
3.10
3.9
48.1
رٌف
3.01
4.4
11.0
1314..1
مصر
3.04
1.1
13.9
حضر
3.11
0.1
1..3
رٌف
المصدر :معهد التخطٌط القومً بالتعاون مع البرنامج الإلنمائً لألمم المتحدة ،تقرٌر التنمٌة البشرٌة ،عام .2111
معامل
جٌنً

 %للفقراء من السكان
ةجمالً
الفقراء

الفقراء
المدقعون

..9
14.1
9.0
1..9
0..9
11.0
40.9
11.1
4.8
10.1
11..
11.3
18.9

1.1
1.3
3.8
1.1
11.8
..0
11..
0.8
1.1
8.9
..1
1..
8.1

كما تبٌن ارتفاع نسبة الفقراء والفقراء المدقعون فً محافظات الوجه القبلً عن باقً محافظات
الجمهورٌة حٌث بلغت نسبة كل منهما فٌها حوالً  %11.8 ،%0..9من إجمالً عدد السكان علً الترتٌب،
كما بلغت فً رٌف تلك المحافظات نحو  % 11.. ،%40.9من إجمالً عدد السكان علً الترتٌب ،فً حٌن
بلغت فً الحضر نحو  % ..0 ،%11.0علً الترتٌب ،كما بلغت نسبتهم فً محافظات الوجه البحري
 % 1 ،%14.1علً الترتٌب ،فً حٌن بلغت نسبتهم فً رٌف الوجه البحري نحو  %1.1 ،%1..9علً
الترتٌب بالمقارنة بنسبتهم فً حضر الوجه البحري والتً تبلغ حوالً  %3.8 ،%9.0علً الترتٌب .وتقل
نسبة الفقراء فً المحافظات الحدودٌة عن محافظات الوجه البحري والقبلً حٌث بلفت نسبتهم فٌها حوالً
 % 11.1من إجمالً عدد السكان ،فً حٌن أن نسبة الفقراء المدقعون بها كانت أعلً من نسبة الفقراء المقعون
فً محافظات الوجه البحري ،كما بلغت نسبة الفقراء والفقراء المدقعون فً رٌف المحافظات الحدودٌة نحو
 % 8.9 ،%10.1علً الترتٌب ،فً حٌن بلغت فً الحضر نحو  %1.1 ،%4.8علً الترتٌب .كما اتسمت
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المحافظات الحضرٌة بانخفاض نسبة الفقراء والفقراء المدقعون عن باقً محافظات الجمهورٌة حٌث بلغت
نسبتهم فٌها نحو  %1.1 ،%..9علً الترتٌب.
كما ٌتضح من توزٌع األنصبة الدخلٌة الواردة بجدول ( )10عدم عدالة توزٌعها علً مستوي مختلف
المناطق حٌث تبٌن أن  % 43من األشخاص قد حصلوا علً حوالً  %11.0فقط من الدخل علً مستوي
الجمهورٌة ،كما تشٌر قٌمة معامل جٌنً إلً ارتفاع نسبة عدم توزٌع الدخل فً الحضر عن الرٌف حٌث بلغت
قٌمة هذا المعامل نحو  3.04فً الحضر ونحو  3.11فً الرٌف.
( )5التقدٌر القٌاسً لمحددات فقر الدخل فً مصر
استندت الدراسة فً الوقوف علً أهم العوامل المستقلة ذات التأثٌر علً نسبة الفقراء فً مصر
كمتغٌر تابع علً مستوي محافظات الجمهورٌة والبالغ عددها ثمانٌة وعشرون محافظة استناداً إلً البٌانات
الواردة بتقرٌر التنمٌة البشرٌة عام  1313إلً المتغٌرات التالٌة:
 :Yنسبة إجمالً الفقراء من عدد السكان.
 :X1دلٌل الدخل :X2 ،دلٌل التعلٌم :X3 ،دلٌل توقع الحٌاة (دلٌل الصحة) :X4 ،معدل اإلعالة :X5 ،صافً
الهجرة :X6 ،معدل البطالة كنسبة من قوة العمل :X7 ،نسبة قوة العمل فً الزراعة إلجمالً القوي العاملة،
 :X8نسبة قوة العمل فً الصناعة إلجمالً القوي العاملة :X9 ،نسبة قوة العمل فً الخدمات إلجمالً القوي
العاملة :X10 ،نسبة العاملون فً الحكومة والقطاع العام.
وقد أسفرت نتائج التحلٌل علً أن أفضل الدوال المقدرة من الوجهة اإلحصائٌة وتمشٌا ً مع المنطق
االقتصادي هى الدالة التالٌة:
Y = - 90.73 + 1.72 X4 + 1.44 X6
*
**
**
)(-5.19) (6.47) (2.41
2
**
R = 0.64
F= 20.96
وٌتضح من المعادلة السابقة معنوٌتها عند مسحتوي  3.31اسحتناداً إلحً قٌمحة  .Fكمحا ٌتضحح محن تقحدٌر قٌمحة معامحل
2
التحدٌد  Rأن  %.4من التغٌرات التً تحدث فً نسبة الفقحر فحً المحافظحات المصحرٌة تعحزي إلحً كحل محن معحدل اإلعالحة
ومعدل البطالة .حٌث ٌتضح من تقدٌر معامل االنححدار لكحل محن تلحك المتغٌحرات أن زٌحادة معحدل اإلعالحة بنسحبة ٌ %1ترتحب
علٌه زٌادة معدل الفقر بنسبة  %1.9وأن زٌادة معدل البطالة بنسبة ٌ %1ترتب علٌه زٌادة معدل الفقر بنسبة .%1.4
ثانٌاً :مؤشرات فقر القدرات فً مصر:
ٌتضح من جدول ( )4انخفاض معدل االلمام بالقراءة والكتابة للفئة العمرٌة  11سنة فأكثر فً مصر
عن المتوسط العالمً بنحو  % 11.4وٌشٌر ذلك إلً ارتفاع نسبة األمٌة فً مصر عن المتوسط العالمً بنحو
 %11.4ومن ثم زٌادة معدل فقر القدرات النخفاض المستوي التعلٌمً ومن المعروف أن فقر القدرات ٌترتب
علٌه زٌادة فقر الدخل نتٌجة لعدم إمكانٌة كسر حلقة الفقر المفرغة حٌث أن انخفاض المستوي التعلٌمً ٌعنً
انخفاض اإلنتاجٌة وانخفاض الدخول .كما تبٌن ارتفاع نسبة وفٌات األمهات لكل مائة ألف حالة والدة فً مصر
عن المستوي العالمً بنحو  % 18.9وهو ما ٌعنً انخفاض المستوي الصحً فً مصر عن المستوي العالمً،
ومن ثم التأثٌر علً مستوي فقر الدخل حٌث تنخفض اإلنتاجٌة وتنخفض الدخول بانخفاض المستوي الصحً
وهو ما ٌترتب علٌه عدم امكانٌة كسر حلقة الفقر المفرغة بالنسبة لفقر الدخل .كما تبٌن انخفاض نسبة سكان
المناطق الحضرٌة إلجمالً عدد السكان فً مصر عن المستوي العالمً بنحو  %19.1حٌث تعنً زٌادة
التحضر زٌادة االستفادة من مختلف الخدمات التً توجد فً الحضر وٌفقتقر إلٌها الرٌف.
وتجدر اإلشارة إلً أن مفهوم حلقة الفقر المفرغة ٌضم العدٌد من المتغٌحرات االقتصحادٌة ،والتحً تشحكل فحً تأثٌرهحا اإلٌجحابً
دفعا ً للنمو المتزاٌد ،بٌنما تؤدي فحً تاثٌرهحا السحالب وقصحور أدائهحا االقتصحادي إلحً تثبحٌط معحدل النمحو االقتصحادي وفحً هحذه
الحالحة االخٌحرة أطلحق علٌهحا محا ٌسحمً بحلقحة الفقحر المفرغححة وٌوجحد بحالمجتمع المصحري وفقحا ً للنتحائج سحالفة الحذكر العدٌحد مححن
حلقات الفقر نذكر منها ماٌلً:
انخفححاض المسححتوي الصحححً للسححكان ومححا ٌترتححب علٌححه مححن انتشححار االمححراض المتوطنححة والححذي ٌححؤثر علححً كفححاءة
األفححراد وبالتححالً انخفححاض قححدرتهم اإلنتاجٌححة وهححذا ٌححؤدي إلححً انخفححاض دخححولهم الفردٌححة الحقٌقٌححة ومححن ثححم انخفححاض وسححوء
مستوي تغذٌتهم مما ٌترتب علٌه سوء مستواهم الصحً.
كما أن ارتفاع مستوي االمٌحة ٌترتحب علٌحه انخفحاض المسحتوي المهحاري لمحورد العمحل البشحري فحً مختلحف مجحالت اإلنتحاج
حٌث تنعدم قحدرة األفحراد علحً متابعحة الحدورات التدرٌبٌحة لعنصحر العمحل وكحذا متابعحة التطحورات المهنٌحة وهحذا المسحتوي محن
العمحل الححذي ال ٌتسححم بالمهححارة ٌترتححب علٌححه انخفححاض مسححتوي الحدخل الفححردي وهححذا المسححتوي مححن الححدخل ال ٌمكححن معححه محححو
األمٌححة أو رفححع مسححتوي التعلححٌم المهنححً أو تحقٌححق مسححتوي مناسححب منححه ومححن ثححم زٌححادة نسححبة األمٌححة حٌححث أن الفقححر هححو أحححد
أسباب األمٌة.
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كمححا أن انخفححاض الححدخل الفححردي الحقٌقححً ٌترتححب علٌححه انخفححاض الطلححب الفححردي ،وهححذا بححدوره ٌححؤدي إلححً خفححض
االستثمار النعدام الحافز علً اإلنتاج للسوق وهذا بدوره ٌترتب علٌه انخفاض مستوي الدخل.
وهكحذا نجححد أن هنححاك العدٌححد مححن العالقححات الدائرٌححة .وغالب حا ً مححا تعتبححر هححذه الحلقححات المفرغححة ذات تشححابك وتححداخل فٌمححا بٌنهححا
وتعتبر محن مسحببات الفقحر فحً المجتمحع .لحذا فحإن كسحر إححدي جوانحب هحذه الحلقحات ٌعتبحر ضحرورة للحتمكن محن الحدخول محن
خاللها لتغٌٌر تأثٌر المتغٌرات سالفة الذكر كمسببات للفقر فً المجتمحع ،لحذا التحوازن فحً بحرامج التنمٌحة بحٌن مختلحف الجوانحب
التً تستهدف تحسٌن المستوي االقتصادي والصحً والتعلٌمحً ٌعحد ذو أهمٌحة لكسحر حلقحات الفقحر المفرغحة التحً ٌعحانً منهحا
المجتمع وتعتبر من مسببات الفقر.
()5
ثالثا ً :التجارب الدولٌة الستراتٌجٌات الحد من الفقر :
لما كانت مشكلة الفقر من أهم القضاٌا االجتماعٌة التً تشغل أذهان الحكومات والمنظمات الدولٌة
المتخصصة فً التنمٌة االجتماعٌة ،وذلك نظراً ألهمٌتها وتأثٌرها علً نسبة كبٌرة من أفراد المجتمع لذلك فقد
وضع البنك الدولً بعض االستراتٌجٌات التً ٌمكن باتباعها تقلٌص حدة الفقر وتحسٌن مستوٌات المعٌشة
لألفراد والتً تركزت فً كل من )1( :توفٌر فرص عمل الفقراء )1( ،التعلٌم والتدرٌب لتنمٌة الموارد
البشرٌة )0( ،شبكات األمان االجتماعً ) 4( ،التوازن االقلٌمً فً توفٌر الخدمات األساسٌة وتكافؤ الفرص.
هذا باالضافة إلً بعض االستٌراتٌجٌات االخري التً طبقتها بعض الدول والتً قامت بتنفٌذ بعض
استٌراتٌجٌات البنك الدولً والتً أثبتت فعالٌتها فً الحد من الفقر والتً كان من أهمها )1( :فعالٌة دور
المنظمات غٌر الحكومٌة ) 1( ،االهتمام بالرعاٌة الصحٌة ودعمها للفئات الفقٌرة غٌر القادرة )0( ،االهتمام
بالبنٌة األساسٌة وزٌادة فرص حصول الفقراء علً الخدمات األساسٌة .وقد تمثلت استٌراتٌجٌات بعض الدول
والتً ادت إلً تخفٌض معدالت الفقر بها والزٌادة الملموسة فً مؤشرات الرفاهٌو االجتماعٌة فٌما ٌلً:
األردن :تعتبر شبكات الحماٌة االجتماعٌة فً األردن بالتعاون مع البنك الدولً من اكثر الشبكات تطوراً فً
المنطقة العربٌة والتً تشتمل علً عدٌد من البرامج المتمثلة فً المعونات النقدٌة المتكررة والطارئة التً تمنح
لمرة واحدة فً حالة وفاة رب األسرة أو مرضه مرضا ً مزمنا ً أو أي حاالت طارئة أخري ،قروض ومنح
المشارٌع اإلنتاجٌة ،المعونة النقدٌة ألسر المعاقٌن ،برنامج مساعدة الطلبة الفقراء ،مشارٌع التأهٌل المهنً
والجسدي ،برنامج التامٌن الصحً لألسر الفقٌرة ،معونات الغذاء ،برنامج دعم القمح لجمٌع السكان ،برنامج
صنادٌق االئتمان ،برنامج األسر المنتجة للحد من الفقر والبطالة.
لبنان  :تعتبر شبكات الحماٌة االجتماعٌة والتً تهدف فً لبنان إلً تقدٌم خدمات خاصة لألسر الفقٌرة إما فً
شكل برامج دائمة مثل تموٌل المشروعات الصغٌرة وبرامج الخدمات الصحٌة والمعاشات أو فً شكل برامج
مؤقتة مثل تغطٌة التكالٌف الصحٌة حتً ٌتم الشفاء من البرامج التً أدت إلً الحد من الفقر .كما تتمٌز لبنان
بشكل خاص من بٌن الدول العربٌة بخبرتها الواسعة فً مجال عمل المنظمات غٌر الحكومٌة والتً تقوم بدور
حٌوي فً مساعدة الحكومة علً التخفٌف من حدة الفقر من خالل عدد من البرامج التً تدعم مجاالت التعلٌم
والصحة وغٌرها من االحتٌاجات االساسٌة للفقراء.
الٌمن  :اهتمت الٌمن بوضع التشرٌعات الخاصة التً توضح المعاٌٌر الخاصة لتنفٌذ البرامج المختلفة ،ولتحدٌد
المستهدفٌن من تلك البرامج وقد كان آخر هذه القوانٌن قانون الرعاٌة االجتماعٌة لعام  199.والذي ٌهدف إلً
زٌادة فعالٌة الخدمة المقدمة للفقراء ،لٌس فقط بتقدٌم االعانات ولكن أٌضا ً بتوفٌر فرص الحصول علً زٌادة
فً الدخل.هذا باالضافة إلً قٌام الحكومة ببناء شبكة لألمان االجتماعً والتً تعمل علً حماٌة الفقراء،
وتوفٌر االحتٌاجات األساسٌة وحماٌتهم من اآلثار السلبٌة وقد اشتملت برامج الشبكة علً مساعدة الفئات الفقٌرة
علً زٌادة الدخل باالضافة إلً مساعدتهم علً الوصول إلً الخدمات االساسٌة ،هذا باالضافة إلً الدور
الكبٌبر للمنظمات غٌر الحكومٌة فً التخفٌف من حدة الفقر من خالل امتداد نشاطها فً جمٌع المجاالت مثل
تقدٌم االعانات المالٌة ،والرعاٌة الصحٌة ،والتدرٌب المهنً.
تونس :وقد كان من أبرز برامجها للحد من الفقر برنامج موائد التضامن والتً تعمل علً نمط االرسالٌات
األوروبٌة والتً تقوم بتوفٌر الغذاء لم ٌحتاجه من الفقراء والمعوزٌن والذي ٌعتبر من أبسط الحقوق فً الحٌاه.
كما تعتبر الرعاٌة بالمسنٌن والمعاقٌن علً رأس قائمة الفئات التً تحتاج إلً رعاٌة نظراً لما لهم من صفات
خاصة تمنع بعضهم من العمل والحصول علً االحتٌاجات األساسٌة.
الصٌن :اعتبرت الصٌن التعلٌم وتنمٌة الموارد البشرٌة الحل األمثل للحد من الفقر وٌرجع ذلك العتمادها علً
الموارد البشرٌة بشكل كبٌر فً التنمٌة ،باالضافة إلً إٌمانها بأن التدرٌب والتعلٌم ٌزٌد من مهارات األفراد
وبالتالً زٌادة الفرص أمامهم لزٌادة الدخل وقد اشتملت استراتٌجٌات الحكومة الصٌنٌة لتخفٌض حدة الفقر علً
تطبٌق برامج محو األمٌة ،وبرامج التعلٌم االجباري (لمدة تسع سنوات) ورفع مستوي التعلٌم لفقراء الرٌف
والذي مكنهم من التزود بالمهارات الفنٌة الالزمة لزٌادة دخولهم وتخفٌض حدة الفقر التً ٌعٌشونها ،ورفع
مستوي التعلٌم األساسً وتحسٌن جودته ،وإجراء تعدٌالت علً النظام التعلٌمً حتى ٌمكن مقابلة االحتٌاجات
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المحلٌة ،ووضع مقاٌٌس خاصة لضمان سالمة تطبٌق برنامج التعلٌم ،ووضع نظام للتفتٌش التعلٌمً والذي
ٌعتبر نظام أساسً لضمان سالمة تطبٌق القوانٌن الخاصة بالتعلٌم .وٌعتبر من أهم السٌاسات التً إتبعتها
الصٌن هو وضع لجان للتف تٌش المستمر علً تطبٌق نظام التعلٌم وتنمٌة الموارد البشرٌة ووضع عقوبات
صارمة لمخالفة ذلك باالضافة إلً تحدٌد المشكالت التً تقابلها التنمٌة البشرٌة فً جمٌع أنحاء الصٌن والعمل
علً وضع حلول لها.
الهند :تعتبر الهند من أكثر الدول النامٌة اهتماما ً بتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ،ومن خالل دراسة قامت
بها منظمات  DFID,FAO,ODIلتحلٌل دور تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً التنمٌة الرٌفٌة وتقلٌص
الفقر والذي ٌتركز علً تسهٌل عملٌة التبادل المعرفً ،وتبادل المعلومات باالضافة إلً تحسٌن االتصال بٌن
الهٌئات المعنٌة وبعضها البعض لزٌادة التنسٌق ومنح الفرصة للمجتمعات الفقٌرة فً المشاركة فً دعم القرار
ومعرفة ما ٌدور فً مشارٌع تنموٌة فً مختلف المناطق واالستفادة منها ألقصً حد.
رابعاً :سٌاسات الحد من الفقر فً مصر:
( )1تشٌر الدراسات التً خصت نفسها بقٌاس الفقر فً مصر إلً أن ارتفاع معدالت الفقر مرتبط بانخفاض
معدالت االستثمار والتشغٌل والنمو االقتصادي وهو ما ٌدعو إلً تكثٌف الجهود إلً رفع معدالت النمو
االقتصادي فً مصر.
( )1نظرا ٌ ألن قطاع الزراعة هو المصدر الوحٌد واألهم للتشغٌل فً المناطق الرٌفٌة بالنسبة للفئات األشد فقراً
والذٌن ال ٌمتلكون أرضا ً زراعٌة حٌث ٌعمل األشد فقراً فً أغلب األحٌان فً قطاع الزراعة كأجراء .أما
غٌر الفقراء فً المناطق الرٌفٌة فقد ٌتجهون للعمل فً أنشطة غٌر مرتبطة بالزراعة أكثر من الفقراء.
ونظراً لما تبٌن من الدراسات التً تناولت مسح الدخل واالنفاق واالستهالك لألسرة من أن األسر التً
تعٌش علً الدخل الزراعً فقط هً األشد فقراً واألكثر تأثراً بتقلبات الدخل الزراعً فإنه ٌستدل من ذلك
علً ضرورة دعم التنمٌة الزراعٌة وتعزٌز نصٌب العامل من الناتج الزراعً لضمان احتواء الفقر فً
عملٌة النمو االقتصادي وذلك من خالل المحاور التالٌة:
(أ) تحقٌق التوازن بٌن معدل النمو السكانً ومعدل نمو األرض الزراعٌة من خالل برامج التوسع الزراعً
األفقً والتً تتطلب توفٌر الموارد المائٌة والمحافظة علٌها واستغاللها االستغالل األمثل طبقا ً لالحتٌاجات
بٌن وحدة األرض الزراعٌة والمقننات المائٌة المالئمة وذلك كوسٌلة لمعالجة تراجع نصٌب الفرد من الرقعة
الزراعٌة والمحصولٌة فً مصر ،وكذلك لوقوع مصر تحت خط الفقر المائً حٌث ٌقدر المتوسط السنوي
للفرد من المٌاه فً مصر حالٌا ً بحوالً  .33متر مكعب فً حٌن أن خط الفقر المائً ٌقدر بحوالً ألف
متر مكعب للفرد فً السنة ،كما تراجع متوسط ما ٌخص الفرد من الرقعة المزروعة من  3.10فدان عام
 1998إلً  3.11فدان عام  ،1313وتراجع ما ٌخصه من الرقعة المحصولٌة من  3.10فدان إلً 3.13
فدان خالل نفس العامٌن.
(ب) تحقٌق األمن الغذائً من خالل الحد من الفجوة الغذائٌة وذلك بزٌادة الننتاجٌة الفدانٌة للمحاصٌل
الزراعٌة الغذائٌة وتعدٌل التركٌب المحصولً للتوصل إلً أفضل البدائل التً تعظم صافً العائد الزراعً
من خالل منطقة الموارد وزٌادة القدرة التنافسٌة للحاصالت الزراعٌة التصدٌرٌة للحد من العجز فً
المٌزان التجاري.
(ج) تقلٌل الفاقد من األرض الزراعٌة بوقف التعدي علٌها سواء بالبناء أو التبوٌر أو التجرٌف وكذلك العمل
علً تقلٌل الفاقد من اإلنتاج الزراعً من مختلف الحاصالت الزراعٌة فً مختلف مراحل اإلنتاج
والتسوٌق.
( )0استناداً لما تبٌن من الدراسات التً تناولت البطالة فً مصر من أنها تتركز فً فئة الشباب واستناداً إلً
مزاٌا الهجرة الخارجٌة من منظور التشغٌل وتحوٌالت العاملٌن فإنه ٌنبغً علً الحكومة أن تدعم عملٌة
الهجرة الخارجٌة من خالل منهج شامل ٌرتكز علً قواعد مؤسسٌة ٌملٌها هٌكل الموارد البشرٌة الحالً فً
مصر ،وكذلك من خالل دراسة التوقعات المستقبلٌة والطلب فً أسواق العمالة فً العالم الخارجً ،وعالوة
علً ذلك ٌجب أن تتفاوض الحكومة بشأن حركات العمالة مع الدول المضٌفة علً أساس الهجرة المؤقتة
والشروط التً تحقق مصالح كافة األطراف المعنٌة.
( )4وضع وتنفٌذ استراتٌجٌة قومٌة للتشغٌل ترتكز علً الشراكة بٌن القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات
المجتمع المدنً.
( )1ضرورة أن ترتكز استراتٌجٌة التنمٌة علً المالمح الخاصة للفقر فً مصر من خالل التركٌز علً
المشروعات متناهٌة الصغر والصغٌرة وبصفة خاصة فً القطاع الزراعً ،وكذلك زٌادة االستثمارات التً
تهدف إلً تخفٌف حدة الفقر فً المناطق الرٌفٌة ورفع معدالت التنمٌة الزراعٌة.
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( ).إن من أهم وسائل معالجة الفقر هو التفاعل المتبادل بٌن الفقر وأسبابه وبخاصة نقص التعلٌم والمهارات
وعدم توفر وظائف مناسبة  .وقد سعت الدولة إلً ذلك من خالل االستهداف الجغرافً لألسر الفقٌرة من
خالل المشروع القومً لتنمٌة األلف قرٌة األكثر فقراً والذي ٌعد توجها ً اٌجابٌا ً ٌتفق مع مؤشرات التنمٌة
الرٌفٌة وذلك لتضٌٌق الفجوة بٌن المناطق الرٌفٌة والمناطق الحضرٌة ،وتكمن فلسفة االستهداف الجغرافً
فً السعً نحو تحقٌق طفرة نوعٌة فً مستوي معٌشة المواطنٌن من خالل تدخل الدولة عن طرٌق تطوٌر
الخدمات العامة بصورة شاملة ومتكاملة فً القري المستهدفة .ونظراً للعالقة القوٌة بٌن الخدمات العامة
والفقر فإن النهج المتبع هو كسر الحلقة المفرغة للفقر عن طرٌق األوضاع السٌئة للبنٌة األساسٌة التً من
شأنها أن تؤدي إلً استمرار الفقر.
( )9نظراً لما أسفر عنه الفقر وبخاصة فً المناطق الرٌفٌة وندرة فرص العمل من ارتفاع مستوٌات الهجرة
الداخلٌة إلً أطراف المدن الكبري مما أدي إلً تواصل مشكالت العشوائٌات والمناطق الفقٌرة فثمة جهود
ٌجب أن تبذل من قبل الدولة العطاء األولوٌة فً خطط التنمٌة لحل مشكالت العشوائٌات.
( )8وعلً مستوي السٌاسات االقتصادٌة فإ ن فرص الضرائب التصاعدٌة لتموٌل برامج الضمان االجتماعً
والرفاهٌة االجتماعٌة والتً تستهدف تحقٌق الحد األدنً من األجور والحد األدنً من الدخل ودعم أسعار
السلع الضرورٌة ودعم مجانٌة الرعاٌة الصحٌة والتعلٌم ورعاٌة المسنٌن والعجزة والمعوقٌن تعد من
السٌاسات الضرورٌة للحد من مستوٌات الفقر فً المجتمع.
( )9نظراً لما تبٌن من نتائج الدراسة من انخفاض مساهمة المرأة فً النشاط االقتصادي النخفاض أهمٌتها
النسبٌة فً القوي العاملة وبصفة خاصة فً القطاع الرٌفً لذلك فإن األمر ٌتطلب ضرورة تشجٌع وتموٌل
المشروعات الصغٌرة الخاصة بالمرأة الرٌفٌة والتً تساهم فً زٌادة دخل األسرة الرٌفٌة وتحد من مشكلة
الفقر فً الرٌف.
( ) 13تفعٌل برامج المشاركة الشعبٌة وٌقصد بها العملٌة التً ٌساهم من خاللها السكان المحلٌون فً صنع
القرارات المجتمعٌة المحلٌة ،وذلك من خالل العمل معا ً فً برامج وأنشطة مجتمعٌة محلٌة تستهدف مقابلة
احتٌاجاتهم وحل مشكالتهم .وٌعتبر اسهام السكان المحلٌٌن فً إحداث التنمٌة المحلٌة أحد الدعامات
االساسٌة التً تستند علٌها تنمٌة المجتمعات المحلٌة والتً تعتمد علٌها الكثٌر من المجتمعات ،وبخاصة
المجتمعات النامٌة الجتٌاز هوة التخلف واللحاق بركب المجتمعات المتقدمة حٌث أن مشاركة السكان
المحلٌٌن فً البرامج واالنشطة التنموٌة توفر كثٌر من الموارد التً تتطلبها هذه البرامج واألنشطة والتً
ٌمكن تعبئتها محلٌا ً وتوظٌفها فً تلك البرامج ،وٌعمل ذلك علً توفٌر الجهد واالنفاق الحكومً لتوجٌهه إلً
مستوٌات أكبر ،كما أن تفاعل المشاركة الشعبٌة مع االمكانٌات الحكومٌة سوف تؤدي إلً دفع المجتمعات
المحلٌة للخروج من حلقات الفقر المفرغة التً تعانً منها.
( ) 11توفٌر التدرٌب المهنً الالزم لمساعدة الفقراء علً الحصول علً وظٌفة أو البدء فً مشروع مدر
للدخل.
( )11زٌادة فعالٌة المنظمات غٌر الحكومٌة نظراً للدور الهام والفعال الذي تقوم به ،وذلك من خالل وضع
األطر التشرٌعٌة التً تسهل علٌها القٌام بعملها.
( ) 10االهتمام بالبرامج والمشاربع الخاصة بالمعاقٌن بحٌث تشتمل علً كل من التأهٌل الجسدي من عالج
وتوفٌر التدرٌب الطبٌعً الالزم واألطراف الصناعٌة والتأهٌل المهنً لمساعدتهم علً الحصول علً
وظائف تضمن لهم الحٌاه الكرٌمة.
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ABSTRACT
This study aimed to identify the indicators of human development in Egypt and
stand on the development gaps between the various Egyptian governorates, and to
identify the indicators of poverty as a result of those gaps and geographical
distribution among the various Egyptian governorates, and to identify the causes as
well as the policies in which they can reduce the levels of poverty in the Egyptian
society.
The study showed through appreciation of the standard of the impact of all of
the evidence of income and proof of education and life expectancy index on the value
of the Human Development Index for Egypt during the period (1995-2012) that more
such evidence impact on the Human Development Index is a proof of income, where
more than influence the effect of each of Guide Education Guide health (life
expectancy index).
The study also showed superiority of urban governorates for the rest of the Egyptian
governorates in each of the guide education and life expectancy index while
outperforming the border provinces from the rest of proof of income in the provinces.
According to the study by reviewing indicators of income poverty that Egypt is
less than the global average for many of these indicators, which was the most
important average per capita GDP, and the dependency ratio, the ratio of workers to
total population, and the proportion of both exports and imports to gross domestic
product (GDP).
The study also showed the high proportion of poor and very poor in the
countryside for the urban republic where each representing approximately 28.9%,
8.5%, respectively, while in rural areas represent about 11%, 2.6% each, respectively
in urban areas. As it turns out the high proportion of poor and very poor in the
provinces of Upper Egypt from the rest of the provinces of the Republic where the
percentage of poor and very poor with about 36.9%, 12.8% of the total population,
respectively, while the total in urban areas is about 21.3%, 6.3%, respectively.
As it turns through the appreciation of the standard of the determinants of
income poverty Egypt that 64% of the changes that occur in the poverty rate in Egypt
attributed to each of the dependency rate and the unemployment rate as an increase
in the dependency ratio by 1% consequent increase in the poverty rate by 1.7%, and
to increase the unemployment rate by 1% consequent increase in the poverty rate by
1.4%.
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