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 خصلالم

سيتم التطرق يف هذه الورقة البحثية التجربة املصرية يف مكافحة الفقر اليت سنربز من خالهلا دور خريطة الفقر كأحد أهم اآلليات لذا 
 .املستحدثة ملكافحة الفقر، وخمتلف الربامج والسياسات االسرتاتيجيات املوضوعة للحد من هذه الظاهرة اخلطرية

 .فقر، األمية والبطالة، خريطة الفقر، مكافحة الفقرالفقر، مظاهر ال: الكلمات المفتاحية

Abstract 
Exacerbated the problem of poverty in the habit in developing societies, especially those gasping 

economic growth behind population growth and this is the case with Egypt today, and poverty rates 

recorded in recent years in Egypt to be reckoned with, and it is known that Egypt has witnessed 

over the past decade period of stagnation , has affected the poor segments of society sharply. On the 

other hand, Egypt is considered one of the nine countries with the highest rates of illiteracy in the 

world, which led to the aggravation of the situation of the poorer segments of Egyptian society. 

So will be addressed in this paper the Egyptian experience in the fight against poverty that'll 

bring out the role which the poverty map as one of the most important mechanisms developed to 

combat poverty, and the various strategies, programs and policies designed to curb this dangerous 

phenomenon. 

 

Keywords: Poverty, the manifestations of poverty, illiteracy, unemployment, poverty map, fight 

against poverty. 
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وخباصة تلك اليت يلهث منوها االقتصادي وراء منوها السكاين وهذا هو حال  النامية، يف العادة يف اجملتمعات الفقر تتفاقم مشكلة
مصر اليوم، كما أن نسب الفقر املسجلة يف السنوات األخرية يف مصر ال يستهان هبا، ومن املعلوم أن مصر قد شهدت خالل العقد 

ومن ناحية أخرى تعترب مصر من بني إحدى تسعة بلدان  .املاضي فرتة من الركود، أدت إىل تأثر الشرائح الفقرية يف اجملتمع بشكل حاد
 .توجد هبا أعلى معدالت لألمية يف العامل، مما أدى إىل تفاقم أوضاع تلك الشرائح الفقرية يف اجملتمع املصري
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 مقدمة
يعترب أضحى من املؤكد اليوم أن الفقر من القضايا األساسية اليت احتلت مكانة معتربة يف حيز االنشغال العاملي والبحث العلمي، إذ 

وهى ظاهرة ال خيلو منها . ة ذات امتدادات اقتصادية وانعكاسات سياسية متعددة األشكال واألبعادالفقر مشكلة عاملية وظاهرة اجتماعي
 . أي جمتمع، مع التفاوت الكبري ىف حجمها وطبيعتها والفئات املتضررة منها

تواجه  12ا وهي يف مطلع ق كما أن البلدان العربية وإن كانت قد حققت اجنازات إمنائية كبرية خالل العقود الثالثة املاضية، إال أهن
مشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة متس حاضرها ومستقبلها، ويتصدر الفقر أوىل هذه املشاكل حيث يقف عائق يف وجه التنمية 

 .املنشودة، إذ يعترب ظاهرة عاملية وال يقتصر على دولة دون سواها
القتصادية واالجتماعية الرئيسية اليت تعاين منها الدولة  شأهنا شأن تعد مشكليت الفقر وعدالة توزيع الدخل من املشاكل اويف مصر 

 . الكثري من الدول النامية وباألخص يف مناطق األرياف واملدن واحملافظات املصرية
 :من هنا جاءت هذه املداخلة لتحاول املسامهة يف النقاش حول أخطر ظاهرة هتدد العامل بأسره من خالل بعض التساؤالت هي

 هل يوجد تعريف موحد ملفهوم الفقر ؟  -   
 هل ميكن تصنيف الفقر وما هي أسبابه ؟  -   

 املظاهر اخلاصة بالفقراء يف مصر ؟  /هل هناك بعض اخلصائص -    

 ما هي أهم اآلليات والربامج حملاربة الفقر يف مصر ؟  -    
 هل من اسرتاتيجية مقرتحة للحد من ظاهرة الفقر يف مصر ؟  :ويف هناية األمر -     

I .مفهوم الفقر، تصنيفاته وأسبابه 
 مفهوم الفقـر. 0

ملنظمات  فقد وردت عدة تعاريفليس مثة تعريف موحد للفقر ىف مجيع الكتابات، لكن مع اتساع استعماله اكتسب دالالته املختلفة 
 :دولية ولكتاب ومنظرين من أصحاب االختصاص واليت سنأيت على ذكر البعض منها يف ما يلي

يعيشون دون التمتع حبرية العمل واالختيار اليت يعتربها : " تعريف الفقراء على أهنهم 1222ورد يف تقرير التنمية للبنك الدويل سنة 
إىل ما يكفي من الغذاء، واملأوى، والتعليم، والرعاية الصحية، مما حيرمهم من التمتع باحلياة اليت األغنياء أمرا مسلما به، و كثريا ما يفتقرون 

يتمناها كل إنسان، كما أهنم معرضون بشدة لإلصابة باألمراض، وآثار االضطراب االقتصادي والكوارث الطبيعية وكثريا ما يتعرضون لسوء 
 .  1"لكون القدرة على التأثري على القرارات اهلامة اليت تؤثر يف حياهتماملعاملة من مؤسسات الدولة واجملتمع وال مي

ويشمل األصول االقتصادية . حالة من احلرمان من املزايا أو الركائز االقتصادية واالجتماعية والبشرية"وقد مت وضع تعريف للفقر بوصفه 
ل وغريها من العناصر املادية اليت توفر قاعدة لتوليد الدخل واإلنتاج واملادية، األرض، املاشية والسكن واملهارات والصحة اجليدة والعم

 .2" وغريها من العناصر املادية اليت توفر قاعدة لتوليد الدخل واإلنتاج سواء ىف احلاضر أو ىف املستقبل
 املستدام أو باحلرمان يتسم إنساين ظرف" :أنه على الفقر والثقافية االقتصادية، واالجتماعية باحلقوق املعنية املتحدة األمم عرّفت جلنة وقد

 والثقافية، املدنية، من احلقوق وغريها للحياة الئق مبستوى الضرورية للتمتع والقوة واألمن واملقدرات واخليارات، املوارد، من املزمن

.واالجتماعية واالقتصادية، والسياسية
3
" 

ه باخنفاض االحتياجات األساسية من الغذاء وما يرتبط به من تدين احلالة بأنه حالة احلرمان املادي تنعكس مسات: "كما يعرف الفقر
ياتية أو الصحية و التعليمية و تدين املتطلبات السكنية عن مستواها املالئم، فضال عن فقدان األصول الثابتة سواء املتعلقة منها باملتطلبات احل

  . 4."تلك املولدة للدخل
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عدم القدرة على حتقيق مستوى معني من املعيشة املادية ميثل احلد األدىن املعقول و املقبول يف جمتمع ما من اجملتمعات " :ويف تعريف أخر
 5."يف فرتة زمنية حمددة

ومن خالل عدة مواثيق دولية صادرة عن هيئات األمم املتحدة أصبح ينظر للفقر من خالل مفهوم واسع يستند على عدة معايري حتدد 
االفتقار إىل الدخل وموارد اإلنتاج الكافية لضمان وسائل "اهر املتعددة هلذه اآلفة حيث ورد أنه من بني األشكال املتعددة للفقر املظ

العيش بكيفية مستمرة واجلوع أو سوء التغذية وسوء الصحة والوصول احملدود إىل التعليم وغريه من اخلدمات األساسية أو االفتقار إليها 
دل الوفيات النامجة عن األمراض والتشرد والسكن غري املالئم والبنيات غري املألوفة والتمييز واالقتصاد االجتماعيني كما يتسم وازدياد مع

 . 6"بعدم املشاركة ىف صنع القرار وىف احلياة املدنية واالجتماعية والثقافية
 7تصنيفـات الفقـر. 1

 :ظاهرة الفقر و من بينها جند تقسيم الفقر لعدة مستويات بغرض قياسهلقد حاول الكثري الباحثني وضع تصنيفات حمددة ل
 Absolute Povertyالفقر المطلق * 

و هو احلالة اليت ال يستطيع اإلنسان عرب التصرف يف دخله، الوصول إىل إشباع حاجاته " :8
 ". األساسية املتمثلة يف الغذاء و املسكن وامللبس و التعلم و الصحة و النقل

يصنف الفرد يف خانة الفقراء إذا كان حيضا مبستوى معيشي أدىن من مستوى املعيشة السائد يف  :  relative povertyفقر النسبيال* 
 .املنطقة اليت يقطنها، أو اجملتمع الذي ينتمي إليه، فهو يتغري عرب الزمان و املكان

هو احلالة اليت ال يستطيع اإلنسان عرب التصرف يف دخله الوصول إىل إشباع حاجاته " :Extreme Poverty( المزري)الفقر المدقع * 
 .Pauperismوهو يسمى الفاقة ." الغذائية لتأمني عدد معني من السعرات احلرارية اليت متكنه من مواصلة حياته

حدده بعض الباحثني يف اجملتمعات الغربية اليت يتمتع أفرادها باملنجزات احلضارية  :Welfar Povertyبفقر الرفاهية وهناك ما يسمى 
 .احلديثة كاألجهزة املتطورة و بعض وسائل الرتفيه املتنوعة اليت تفتقر إليها بعض الشرائح االجتماعية

 أسباب الفقـر. 3
فنجد ما هو سياسي كالفساد وهتميش لشرحية الفقراء، كما  .تنشأ ظاهرة الفقر يف اجملتمعات نتيجة تفاعل عدة أسباب وعوامل خمتلفة

جند اجلانب االقتصادي كضعف معدالت النمو االقتصادي، ارتفاع معدالت البطالة، لتتفاعل معها األسباب االجتماعية كاخنفاض 
 :الشكل املوايل نوجز أهم أسباب الفقرمستويات التعليم واخلدمات الصحية والالمساواة، ويف 
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 أسبــاب الفقـر(: 80)شكل رقم 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

على  ،إستراتيجية معالجة الفقر في ظل العولمة حالة الجزائربلحمدي سيد علي، . بن نوي مصطفى، أ. عجيلة حممد،أ. 2: المصدر
 .12/20/1222، بتاريخ  www.kantakji.comاملوقع 

، مداخلة مقدمة يف مؤمتر التنمية البشرية ومقومات تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربيعبد الرحيم حممد عبد الرحيم، . 1
 .21-22:، ص ص1222التنمية البشرية وأثرها على التنمية املستدامة، شرم الشيخ، 

، مذكرة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية  الفقر في فلسطين وسياسات مكافحته، حالة عملية محافظة جنيندق أمني، عبد اهلل صا .3
 .13: ، ص1222كلية الدراسات العليا نابلس، 

II .مظاهر الفقر يف مصر /خصائص 

 :يف العربية، مصر مجهورية ىف الفقراء خصائص أهم تتمثل

متثل  االجتماعية اإلعانات أن كما .الفقراء دخل جممل من % 0124 األجور تشكل حيث للدخل، الرئيسي املصدر هي: األجور. 0
فقط من العاملني  % 1322إناث، كما تشري اإلحصائيات إىل أن العاملني يف القطاع العام يشكلون  تعيلها اليت األسر دخل من % 31

يف القطاع غري الرمسي وبذلك تشكل األجور مصدر الدخل حلوايل  % 22، منهم % 21بينما يشغل القطاع اخلاص  1222سنة 
وتشري التقارير إىل أن وجود خلل كبري يف هيكل األجور وتراجع األجور احلقيقية كان له الدور البارز يف من قوة العمل يف مصر،  % 02

 .9تفاقم حدة الفقر واختالل توزيع الدخل يف االقتصاد املصري
الضرائب دور هام يف إعادة توزيع الدخل إال ان السياسة الضريبية يف مصر وخاصة منذ صدور قانون ضرائب تلعب : الضـرائب. 4

املبيعات والذي أعقبه صدور قانون الضرائب على الدخل مث قانون الضريبة على العقارات املبنية تعمق خلل سياسات توزيع الدخل لصاحل 
 .21صر وهذا ما ميكن استنتاجه من خالل الشكل األغنياء ومبا يزيد من معدالت الفقر يف م
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 4803-4804تكوين اإليرادات الضريبية لسنة (: 84)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حسب  % 25من البطالني مقابل  % 01، وميثل الذكور 1223 % 2321تشري اإلحصائيات إىل أن معدل البطالة بلغ : البطالـة. 3

مليون بطال بينما يوجد  220من مجلة البطالني بواقع  % 25إذ تشتد البطالة يف املدن واليت ميثل فيها البطالني  ،1222إحصائيات سنة 
، كما تتميز البطالة يف مصر بأهنا بطالة متعلمني 1222من إمجايل البطالني سنة  % 01ألف بطال يف الريف ميثلون نسبة  422
 .% 02واملؤهالت اجلامعية وفوق اجلامعية  % 4من البطالني واملؤهالت فوق املتوسطة  % 01محلة املؤهالت املتوسطة ميثلون  ،% 42
   

 
 

 .CAPMASاجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر
 وتشري ،10احلدودية واملناطق البحري بالوجه احلضرية واملناطق احلضرية احملافظات ىف: إناث تعيلها التي األسر فى الفقر مستوى ارتفاع. 2

 مصر يف العمل قوة ضمن اإلناث عدد أن إيل واإلحصاء العامة للتعبئة املركزي اجلهاز عن الصادر 1222 العاملة لسنة القوي حبث بيانات

8,5 9,5 
11 11,5 11,9 

13,2 

24.5 
25,5 25 25 26 

30 

 معدل البطالة لدى الشباب معدل البطالة االجمالية

 

4803 -4882تطور عدد البطالين في مصر (: 84)شكل رقم   
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 1222من إمجايل العاملني بأجر يف مصر سنة   %2020 كما تشكل اإلناث ،1222عام  العمل قوة من 23.1 % ميثلن مليون 6  بلغ
أما يف إطار احلماية االجتماعية . من البطالني ومل يسبق هلن العمل % 0122ممن يعملن لدى األسرة بدون أجر، و  % 21.5وميثلن 

غري مشرتكات يف  % 2420غري خاضعات للتأمني الصحي،  % 11.5غري خاضعات للتأمني،  % 2422للنساء العامالت فنجد 
 . 11يعملن بعقود غري قانونية % 2020يعملن يف عمل غري دائم و  % 2322نقابات عمالية أو مهنية، 

 0 من أعمارهم يرتاوح املصريني الذين األطفال جممل من % 323 أن يُقدر حيث الفقرية، العائالت بني انتشارا أكثر : األطفال عمالة. 5

. عددهم ضعف إناث تعيلها اليت العائالت ىف األطفال عمالة معدل ويبلغ عمالية، أنشطة وميارسون باملدارس ملتحقني غري سنة 22 إىل
  21%    طفل، مليون  1.59بلغ سنة 5-17 يف الفئة العمرية العاملني األطفال عدد أن األطفال لعمالة القومي املسح نتائج أظهرتو 

مع أنه سن ال يسمح فيه لألطفال  % 13سنة  21، كما بلغت نسبة األطفال العاملني األقل من ذكور   79% مقابل إناث منهم
من إمجايل عمالة  % 0021سنة حيث بلغت حوايل  22-22لعاملني يف الفئة العمرية بالعمل، بينما تركزت أعلى نسبة لألطفال ا

 .12األطفال أي ما يقرب نصف عددهم
 نسبة أما العاملني، األطفال إمجايل من  62 % حوايل بنسبة الزراعي بالنشاط يعملون الذين بني العاملني لألطفال نسبة أعلى تركزت 

بنسبة   األسرة دخل زيادة هبدف إما العاملني األطفال من 88 % حوايل حبيث يعمل،  18.9 %الصناعة بنشاط العاملني األطفال
 1.6 %، بينماحرفة لتعلم العاملني األطفال من  5.9 % يعمل كما 49.6 %  مشروعات أسرهم بنسبة ىف للمساعدة أو 38.8 % تقدر 

13أنفسهم على الصرف إىل عملهم سبب يرجعون العاملني األطفال من 
. 

 االحتياجات على هاما   أثرا   املعالني لعدد يكون للفقر، حيث املالزمة العناصر أهم أحد العائلة تركيبة تعترب: الكبير العائلة حجم. 6

  .احلاجات تلك تلبية على وقدرهتا للعائلة االستهالكية

اإلعالة،   من مرتفعة نسبة العالية اخلصوبة نسبة تقتضى إذ الفقرية، العائلة بوضع وتتأثر اخلصوبة معدالت تؤثر: الخصوبة معدل ارتفاع. 2
 أشكال من شكال   يعد الذي األمر العائلة، رزق مصدر ويوفرون ثروة ميثلون األطفال ألن األطفال، من املزيد إجناب ىف الفقراء يرغب كما

 .السن ىف تقدمهما عند للوالدين االجتماعي الضمان
 شهادات حيملون الذين األفراد أولئك حيقق ما عادة حيث العائلة، ىف الفقر وضع على قوي تأثري هلا :األسرة لمعيل التعليمية الحالة. 0

14مرتفعة معيشية مستويات جامعية
. 

III .اجتاهات ومعدالت الفقر والدخل يف مصر 
من  % 21إىل أن  1223حيث أشار تقرير البنك الدويل عام  تتضارب اإلحصائيات واألرقام فيما خيص معدالت الفقر ىف مصر،

فيما أشار نواب معارضون ىف جملس الشعب إىل . يعيشون حتت خط الفقر %13املصريني يعيشون على أقل من دوالرين يوميا وأن حنو 
 . من جمموع السكان %22مليون مواطن يعيشون حتت خط الفقر أي حنو  05أن 

من السكان، وانتقدت  % 12علن وزير التخطيط املصري أن عدد من يعيشون حتت خط الفقر حنو ، أ1222وىف أواخر عام 
احلكومة التصرحيات حينها واعتربهتا خروجا عن النهج العام للحكومة، بينما شككت أصوات معارضة ىف دقة البيانات، وأكدت أن أعداد 

ما أكده املركز املصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية، حيث تأكد ، وهو فعال % 12 الفقراء املصريني تتجاوز بكثري نسبة الـ
 22تقريبا يف السنوات  % 22، أن معدل الفقر يف مصر ارتفع بنسبة (23)االحصائيات اليت يقدمها وهو ما يوضحه الشكل رقم 

كان أكثر من   1222كما تشري االحصائيات أنه يف سنة   ،1222يف سنة  % 12.2إىل ( مليون نسمة 424) % 2022املاضية من 
 .15مليون شخص يف فئة املعرضني خلطر الفقر 2524من السكان يعيشون فوق خط الفقر بقليل مما يضع  % 1322
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 .CAPMASاجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر
، أن اغلب الفقراء ىف 1225سنة  "دور المجتمع المدني: العقد االجتماعي فى مصر"وأوضح تقرير التنمية البشرية الصادر بعنوان 

من إمجايل عدد السكان، بينما تنخفض نسبة  %3221 مصر يعيشون ىف حمافظات الوجه القبلي حيث تبلغ نسبة الفقراء فيها حوايل
وذكر التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر عند مستوى إنفاق دوالر  ،% 2322إىل الفقراء بالوجه البحري لتصل 

 .%322واحد ىف اليوم تبلغ 
أن معدالت الفقر ىف مصر مرتفعة مقارنة مع باقي الدول العربية مما جعل مصر حتتل  1224وأفاد تقرير التنمية البشرية العربية لعام 

 . تفاع معدالت الفقر بعد اليمناملرتبة الثانية ىف ار 
كما أنه توجد فروقات واسعة يف معدالت الفقر بني األقاليم حيث تسجل أعلى األرقام باملناطق الريفية بصعيد مصر، فقد وصل 

سب يف املناطق احلضرية يف مصر السفلى واخلارطة أسفله تبني ن % 224مقارنة بـ  1224سنة  % 02.3معدل الفقر بني األطفال إىل 
 .تعداد الفقراء تبعا للمحافظات

 .نسب تعداد الفقراء تبعا للمحافظات(: 82)شكل رقم 

 
 

16,7 19,4 19,6 21,6 25,2 9,9 12 14,8 17,5 20,1 

 معدالت الفقر وتعداد السكان ممن يعيشون في فقر(: 03)شكل رقم 
 (مليون)تعداد السكان ممن يعيشون في فقر     نسبة الفقر 

10/11 
08/09 

04/05 
99/00 95/96 

12242الصندوق االجتماعي للتنمية، : المصدر  
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 :1221ترتيب مصر ضمن الدول العربية حسب خط الفقر الدويل لسنة  والشكل املوايل يوضح
 4804في بعض الدول العربية لسنة مؤشرات الفقر وفق خط الفقر الدولي  (:85)شكل رقم 

 
 .1221البنك الدويل، شيكة مراقبة الفقر يف العامل،  :المصدر

وفقا  للبنك الدويل تصنف مصر بأهنا من ذوى الدخول املنخفضة، حيث حتتل املرتبة اخلامسة على مستوى منطقة الشرق األوسط 
 . 1224الصادر عن األمم املتحدة يناير  ماعيةدليل السياسة االجتعامليا  وفقا  ملا ورد ىف  01واملركز 

ة مهما كانت دقة هذه التقديرات غري أن ما يلفت االنتباه أن بلدا مثل مصر، الذي ميكن اعتباره بلدا ذا ثقل دميغرايف يف املنطقة العربي
ر مبعية سوريا، فلسطني، مليون نسمة يصنف ضمن البلدان املتوسطة من حيث مستوى الفق 52حبيث ميثل عدد سكان مصر حوايل 

 .وهذا ما ال ميكن تفسريه بالعوامل االقتصادية فقط بل هنالك أسباب أخرى أمهها إجتماعية وسياسية وثقافية. واليمن
VI. آليات وبرامج مكافحة الفقر يف مصر 

 اقتصادي ا تنميتهم يف وباإلسهام احتياج ا، األشد والفئات الفقراء وبتمكني املتكاملة، التنمية خالل من الفقر عبء مصر بتخفيف تلتزم

 .  معيشتهم وذلك مبجموعة من اآلليات والربامج اليت سيتم التطرق إليها يف هذا احملور مبستوى النهوض جانب إىل واجتماعي ا،
 16االستهداف بالمعنى الواسع. 0

 معينة أهداف لتحقيق معينة اجتماعية فئات حنو العامة املوارد توجيه مبعىن(لالستهداف  طريقة أو آلية من أكثر مصر استخدمت

 بدون الشعب، فئات لكل االجتماعية واملزايا اخلدمات بتقدمي أي الواسع، باملعىن االستهداف إىل أحيان ا الدولة جلأت ، وقد)التنمية لسياسة

 من نوع إىل آلخر وقت من تلجأ احلكومة كانت كما .والتعليمية الصحية اخلدمات دعم حالة يف هو كما كمستفيدة، معينة فئة حتديد

 السلع لدعم املباشر واالستهداف املدعم اخلبز برنامج يف الذايت االستهداف على قريب وقت حىت اقتصر الذي نطاق ا األضيق االستهداف

 تكلفة بأقل االستهداف إجراء يف كامل جناح حتقيق دون حالت كبرية عيوب على انطوت اآلليات هذه كل أن إىل الواقع ويشري ،التموينية

 ارتفاع جانب إىل هذا الفقراء، غري إىل األخرى االجتماعية واملزايا الدعم وذهب مرتفع ا، هدر املوارد املالية املرصودة كان كما ممكنة، مالية

 وآليات طرق تطبيق إىل احلاجة برزت وهلذا .العام اإلنفاق كفاءة وتراجعت ضعيفة الربامج هذه فاعلية كانت لذلك ونتيجة .املالية التكلفة

 .والقرى الريفية املناطق يف وخباصة للفقراء، اجلغرايف لالستهداف جديدة

 مصر في الفقر خريطة. 4

 تضمن ، 2007عام منتصف يف "مصر في الفقر تقييم"عن  تقريرها بإصدار الدويل، البنك مع بالتعاون االقتصادية التنمية وزارة قامت

 :فيما خيص تفصيلية معلومات وقدم مصر، يف "الفقر لخريطة" عرض ا التقرير هذا
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 الفقر؛ معدل وارتفاع املعيشة مستوى اخنفاض وراء تقف اليت احملددات  -
 .واملركز القريةمصر واملتمثلة يف  حمليةوحدة  أصغر مستوى على الصلة ذات املؤشرات  -

ا يعكس منها كل مؤشر ا، 37 حنو استخدام مت القرى، مستوى على الفقر ولتقدير   واالجتماعية االقتصادية األبعاد من أكثر أو بعد 

 وعن( بالتعليم القيد ومعدالت والكتابة، القراءة معرفة معدل)التعليم  عن مؤشرات الفقر أبعاد وتتضمن .املعيشة مستوى أو بالفقر املرتبطة

 نسبة)العامة  املرافق وعن (العمل قوة يف املشاركة ونسبة املؤقتة، والعمالة العارضة والعمالة الدائمة العمالة نسبة البطالة، معدالت) التشغيل

 ونسبة األسرة، حجم متوسط) رافيةغدميو  مؤشرات إىل باإلضافة هذا (كهرباء وشبكة صحي صرف وبشبكة آمنة مياه بشبكة املتصلة املنازل

 . (اإلعالة
 "التوزيع الجغرافي للقرى األكثر فقـرا"خريطة الفقـر المحدثة  (:83)جدول رقم 

 عدد األسر الفقيرة عدد األسر عدد الفقراء عدد السكان عدد القرى األكثر فقرا المحافظات
 121253 020205 2122310 3204234 320 المنيـا

 120220 243222 2105025 1233222 122 سوهاج
 145204 212212 2030242 1232321 130 أسيوط

 224202 322022 252203 2042212 222 قنا
 04251 232211 112220 020405 20 الشرقية

 3002 4453 22224 00020 5 أكتوبر 6
 0042 25340 32221 50402 22 حلوان

 2250 22201 32201 50522 23 بني سويف
 440 1250 2534 20020 24 البحيرة
 022 2523 1342 0225 0 أسوان

 060386680 462006346 563206420 0060206263 06862 اإلجمالي
 .1224، جوان المشروع القومي لالستهداف الجغرافي للفقروزارة التنمية االقتصادية،  :المصدر
 فقرية أسرة مليون 222 أن أكثر من  الفقر خريطة وتبني مصر، يف فقر ا األكثر قرية األلف حتديد هي الفقر خلريطة نتيجة أهم كانت وقد

 يف الفقراء عدد ويشكل. القرى هذه سكان إمجايل من  46 % ميثلون فقري مليون 5.3 قرية األلف وتضم فقر ا، األكثر قرية األلف يف تعيش
 حمافظات ثالث يف % 20بنسبة  تقريب ا الفقراء أرباع ثالثة حنو يرتكزمصر، و  يف الفقراء الريف سكان إمجايل من 54 % حنو القرى هذه

17 22فقر ا بنسبة قدرت بـ  األكثر قرية األلفمن  قرية 863 تضم هذه احملافظات إذ وأسيوط وسوهاج املنيا : هي
%. 

تصدر حمافظات الصعيد وقراها التابعة املناطق األكثر فقرا، يف حني تراجعت معدالت الفقر  1223كما تشري آخر إحصائيات سنة 
الدلتا، بينما تتالشى معدالت الفقر هنائيا يف حمافظات تعتمد على مورد السياحة مثل جنوب سيناء، يف يف القرى واحملافظات القريبة من 

 : يف حمافظات مصر كما هو مبني يف الشكل املوايل 1223وهذا ما تفسره معدالت الفقر املسجلة سنة 
 
 
 
 
 



 تجربة جمهورية مصر في مكافحة الفقر

363 

 

 4803معدالت الفقر في محافظات مصر سنة (: 86)شكل رقم 

 .1223 عي للتنمية، خريطة الفقر الصادرة سنةالصندوق االجتما :المصدر
                         18للفقر الجغرافي لالستهداف القومي المشروع. 3

 قرية األلف يف الفقر ختفيض إىل هتدف تنموية خطة وضع على احلكومة عملت ، 2007عام يف "الفقر تقييم تقرير" إعداد مت أن منذ

 ".للفقر الجغرافي لالستهداف القومي المشروع" خالل من هذا حتقيق احلكومة وتأمل .فقر ا األكثر
 واملرافق اإلسكان وزراء اجملموعة هذه وتضم 2007. عام يف االجتماعية للتنمية وزارية جمموعة ُشكلت املشروع هذا تنفيذ يتم وحىت

 الصندوق عام وأمني احمللية، والتنمية والنقل، والصحة، العايل، والتعليم والتعليم، االجتماعي، والتضامن البيئة، وشؤون العمرانية، والتنمية

 واجمللس للشباب، القومي واجمللس والسكان، األسرة وزارة مثل 2009 عام اجملموعة هلذه آخرين شركاء ضم مت للتنمية، كما االجتماعي

 .للربيد القومية واهليئة الكبار، وتعليم األمية حملو العامة واهليئة للرياضة، القومي

 تطوير طريق عن الدولة تدخل خالل من املواطنني معيشة مستوى يف نوعية طفرة حتقيق حنو السعي يف اجلغرايف االستهداف فلسفة وتكمن
 كسر هو املتبع النهج فإن والفقر، العامة اخلدمات بني القوية للعالقة ونظر ا. املستهدفة القرى يف ومتكاملة شاملة بصورة العامة اخلدمات

 .الفقر استمرار إىل تؤدي أن شأهنا من اليت األساسية للبنية السيئة األوضاع على القضاء طريق عن للفقر املفرغة احللقة
 : كاآليت مراحل ثالث على  "اجلغرايف لالستهداف القومي املشروع" تنفيذ  يتم أن املخطط منو

 أخرى 750 تليها ، قرية 151 تنمية :األولى المرحلة* 
 تنفيذ ويستغرق والبحرية، والشرقية، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، املنيا، حمافظات 6 عرب وتنتشر تقريب ا، نسمة مليون 1.5 القرى هذه وتضم

 :التنموية التالية خالل التدخالت من القرى هذه تنمية يتم كما .سنوات ثالث املرحلة هذه

 ملشكلة للتصدي متكامل نظام ووضع اإلسكان مشروعات تنفيذ يف للمساعدة حملية وحدة كل يف املدين اجملتمع منظمات مشاركة تفعيل -

 الصلبة املخلفات؛ املخلفات وتدوير مجع

 ؛"لإلسكان القومي المشروع"من   قرية لكل سكنية وحدة 20 بواقع  سكنية وحدات املستفيدة األسر منح -

 معاجلة وحمطات جتديدها، أو فيها التوسع أو مياه، وشبكات حمطات إنشاء خالل من الصحي والصرف الشرب مياه خدمات حتسني -

 املنزلية؛ والتوصيالت الصحي للصرف ورفع
 حملية وفريق وحدة كل يف جمهزة إسعاف وسيارات إطفاء سيارة الصحية وتوفري الوحدات تطوير املدين، والدفاع احلريق إلطفاء مراكز إقامة -

 مؤهل؛ طيب
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-35 العمرية الفئة يف السكان أمية حمووالعمل  القائمة، املدارس تطوير أو جديدة مدارس إنشاء خالل من األساسي التعليم جودة حتسني -

 سنة؛  15

 أسرة؛ 50-70 لكل اجتماعي أخصائي وتوفري االجتماعية، واخلدمات االجتماعي، الضمان مظلة توسيع -

 والصندوق احمللية التنمية وزارة من الصغر ومتناهية الصغرية للمشروعات ميسرة قروض منح خالل من للشباب العمل فرص توفري -

 ؛للتنمية االجتماعي
 إىل باإلضافة األراضي استخدامات توزيع وإعادة للقرى، اجلديدة العمرانية املخصصات حتديد خالل من العمراين التخطيط إجراء -

 .العمرانية البيئة وحتسني العشوائي، العمراين الزحف على السيطرة

 أخرى قرية 912 تنمية: الثانية المرحلة* 

 من سنوات ثالث املرحلة هذه تنفيذ ويستغرق .وقنا وسوهاج، وأسيوط، املنيا، حمافظات أربع على موزعة مركز ا 43 القرى هذه تتبع

 : كاآليت رئيسية تدخالت عدة خالل

 القرى؛ مداخل وإنارة رصف -

 الصلبة؛ املخلفات مع والتعامل البيئية، األوضاع حتسني -

 والطوارئ؛ اإلسعاف وخدمات الصحية اخلدمات حتسني -
 ورجال املدين، اجملتمع منظماتو  الدولة شراكة بني خالل من قرية لكل مسكن ا 20 بواقع الفقر من معاناة األكثر لألسر مساكن بناء -

 اخلاص؛ والقطاع األعمال،

 وأسوان سويف، وبني أكتوبر،6 و ، حلوان محافظات في قرية 78 تنمية :الثالثة المرحلة* 

 .الثانية املرحلة تنفيذ بدء من سنة خالل املرحلة هذه تنفيذ وسيبدأ
               19بالرعاية األولى األسر الستهداف القومي المشروع. 3

 الفقر من معاناة األكثر لألسر دقة أكثر استهداف إلجراء قومي مشروع تنفيذ االجتماعي التضامن وزارة خالل من حالي ا الدولة تتوىل

 :اآلتية األهداف بنفسها الوزارة ووضعت ، 2008عام املشروع هذا إطالق ومت الفقرية، املناطق يف
 االجتماعية؛ للرعاية احتياج ا األشد األسر حتديد -

 والدعم؛ للرعاية املستحقة األسر احتياجات حتديد -

 الفعلية؛ االحتياجات هبذه للوفاء الدولة تقدمها اليت اخلدمات مالئمة مدى رصد -

 االجتماعية؛ للرعاية احتياج ا األشد األسر عن بيانات قاعدة بناء -

 .األسر واحتياجات تتالءم بطريقة االجتماعية الرعاية وبرامج سياسات وضع -

 حبث خالل من) أسرة كل لظروف وشاملة تفصيلية خريطة إعداد بالرعاية من خالل األوىل األسر معيشة لتحسني املشروع هذا ويطمح

 الفقر لدرجة وفق ا األسر تصنيف مت،إذ املعيشية احتياجاهتا جبانب هلا واملالية البشرية القدرة حيدد أسرة لكل ملف وإعداد  (ميداين اجتماعي

 .فقرية غري وأسر فقرية، شبه وأسر فقرية، وأسر مدقع ا، فقر ا فقرية أسر: جمموعات أربع إىل

 اخلدمات مراكز دور وتفعيل االجتماعية والربامج اخلدمات صياغة بإعادة حالي ا االجتماعي التضامن وزارة تقوم املشروع، هذا مع ومتاشي ا
 .االستهداف عملية فاعلية حتسني ميكن حىت االجتماعيني الباحثني دور تعظيم إىل باإلضافة االجتماعية
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 الالزمة املالية املتطلبات عبء حتمل على األطراف كافة قدرة على فقر ا األكثر قرية األلف برامج فشل أو جناح يتوقف سوف عام، بوجه

 املشرتكة احلكومية واألجهزة الوزارات مجيع بني التنسيق من عالية درجة أيض ا سيتطلب كما مراحله، مجيع يف والطموح الضخم املشروع هلذا

 .املشروع يف

  املشروعات والربامج، خمتلف تنفيذ أمام األساسية العقبة هي القرى املستهدفة يف األراضي ختصيص مشكلة تبقى هذا، ومع

 مصر يف الفقر لتخفيض الفريدة احملاولة هذه أن املأمول من فإنه منها، كبري جانب أو األهداف املسطرة من هذه الربامج، كل تنفيذ مت وإذا

 .الفقر ضد املعركة يف كنموذج وتعترب مثارها تؤيت سوف

V .احملاور الكربى لإلسرتاتيجية املقرتحة للحد من الفقر 
لقد عملت خمتلف األطراف الفاعلة يف اجملتمع املصري وبالتشاور مع اهليئات الرمسية واحلكومة املصرية على طرح اسرتاتيجية مقرتحة 

 تأهيل الفقراء ليصبحوا أناسا يسامهون ىف تنمية اجملتمع، بدال من أن للحد من الفقر يف مصر، ويتمثل اهلدف الرئيسي هلذه االسرتاتيجية ىف
وتأخذ هذه . يكونوا جمرد مستهلكني ألموال ومساعدات اجتماعية، وبالتايل فإن مكافحة الفقر تصب ىف التنمية البشرية مبفهومها الشامل

يت حققت نتائج سريعة ىف جمال تقليص الفقر، على أن تتضمن االسرتاتيجية ىف اعتبارها الدروس املستفادة من جتارب الدول األخرى ال
حبيث تقوم اسرتاتيجية مكافحة الفقر على عدة حماور رئيسية تتضافر فيما بينها من أجل حتقيق األهداف . أيضا  إجراءات ملتابعة التنفيذ

 :احملددة هلذه االسرتاتيجية تتمثل ىف مايلي
 اإلسراع من وترية النمو االقتصادي كأساس لتقليص الفقر، وحتسني تنافسية االقتصاد واحلد من تبعيته للعوامل اخلارجية؛ *

وسيكون هلذا احملور، ىف املدى البعيد األثر األكرب على الفقر، من خالل . تنمية املوارد البشرية والنفوذ إىل البىن التحتية األساسية* 
 جية الفقراء وحتسني ظروفهم؛انعكاسه على إنتا

إعادة هيكلة منظومة األجور ىف مصر، حىت تتماشى واحلد األدىن الذي يتوافق وتوفري حياة كرمية للمواطن املصري وتلىب له كافة * 
 احتياجاته األساسية، وإصدار تشريع يربط بني حتسني األجور ووضع حد الرتفاع األسعار؛

قتصادية واالجتماعية ، وهناك جماالت وقطاعات ذات أولوية بالنسبة لإلطار اإلسرتاتيجي ملكافحة الفقر، إيالء اهتمام أكرب باحلقوق اال* 
 تتمثل ىف إصالح قطاع الصحة والسكن والتعليم واملياه؛

سها حماربة الفقر، وعلى رأ 1222االلتزام بتحقيق األهداف التنموية لأللفية، واليت حددهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة ىف سبتمرب * 
 ؛1222ووضع اخلطط واالسرتاتيجيات اليت تتفق وحتقيق هذه األهداف حبلول العام 

استنهاض الكفاءات واملؤسسات التشريعية والقضائية واإلدارية واملالية الوطنية ىف جهد مشرتك للمسامهة ىف القضاء على الفساد، عرب * 
 .جهتشخيص ودراسة مظاهره وأنواعه وأسبابه ونتائ

 خاتمـة
إن الفقر مشكلة عاملية هلا امتداداهتا اقتصادية واجتماعية وانعكاسات سياسية تعاين منها اغلب اجملتمعات مع وجود تفاوت يف حجم 

 .وطبيعة املشكلة ويف الفئات املتضررة منها
واملالحظ أن معاجلات ظاهرة الفقر اقتصرت يف معظمها على رصد الظاهرة من حيث احلجم واألبعاد واخلصائص، بينما املطلوب يف 
 املرحلة القادمة دراسة آليات كيفية إعادة إنتاج الفقر يف الريف واملدينة، الجياد احللول ووضع السياسات لتلك األقسام من السكان اليت

 .جيال بعد جيل" د الفقرمصائ"تقبع داخل 
 اجلموع علي التنمية نتائج تعود حبيث الثروة توزيع وإعادة خمتلفة، تنموية لرؤية حتتاج جذوره من واجتثاثه للفقر احلقيقة عليه فاملواجهة

 ملواجهة جذرية رؤية وتبين السياسية اإلرادة لتوافر ذلك حيتاج .املستويات مجيع علي العامة الشئون إدارة يف حقيقة مشاركة خالل من وذلك
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 دولة حبجم دولة مصر مستقبل أجل ومنوالقرى الفقرية  الفقراء أجل من للفقر خمتلفة ملواجهة الوقت حان لقد .حقيقية تنمية وحتقيق الفقر

 .العالج دون املسكنات تقدمي احلكومات املتعاقبة يف ستستمر ذلك ودون
 توزيع الدخل والفقر في محافظات مصر (:10)لحق رقم م
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