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تعتبر ظاهرة الفقر من المشاكل الرئیسیة التي تواجه العالم، فهو مشكلة عالمیة لها 

الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والعسكریة والجغرافیة، ، وبذلك فهي أبعاد متعددة 

ظاهرة معقدة تواجه جمیع الدول دون تمییز، بین الدول المتقدمة والدول النامیة ، مما ترتب 

على ذلك اختالف الباحثین، واختالف مواقفهم المبدئیة من الفقر وتصوراتهم بشأنه، واختالف 

 .ه ومظاهره واختالف مجتمعاته وأزمانهصوره  وأشكال

  مشكلة البحث: ثانیا 

بدء االهتمام العالمي بالفقر من المؤسسات الدولیة  كظاهرة عالمیة منذ عام 

وكان نتیجة هذا االهتمام ، ١٩٩٠، بتقریر البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة عام ١٩٩٠

ف لتخفیض نسبة الفقر إلى تهدوضعت المؤسسات الدولیة استراتیجیة لتقلیص الفقر، 

، كما اهتمت األدبیات االقتصادیة بالفقر، باختالف مفاهیمه، وانواعه، ٢٠١٥النصف حتى 

واسبابه، وخصائصه، ولذلك سوف یهتم هذا البحث باستخالص ما توصلت إلیه هذه 

  : األبحاث في ذلك، كما یهتم باإلجابة على العدید من التساؤالت وهي

جم الفقر العالمي على مستوى دول العالم على مستوى الدول ما هو  التطور في ح

؟ وما هي ظاهرة ٢٠١٥ حتى ١٩٩٠النامیة وخاصة الدول العربیة والدول المتقدمة منذ عام 

تأنیث الفقر العالمیة؟، وما هي نتیجة استراتیجیة تقلیص الفقر؟، ما هو التطور في حجم 

 على الفقر في ٢٠١١ ینایر ٢٥یر ثورة الفقر في مصر ؟ وما هي خصائصها؟ وما هو تأث

  مصر؟ ، وكیف ستواجه مصر مستقبال هذه الظاهرة؟ 

ورغم وجود عدد ال نهائي من المتغیرات التي تؤثر على الفقر،  إال أن  المؤسسات 

في التأثیر على الفقر، وهو ما یثیر تساؤل والعدالة في التوزیع الدولیة تهتم بالصحة والتعلیم 

  :حول 
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 تحسن كل من الصحة والتعلیم على الفقر؟، وما  معامل جیني ومدى تأثیرما هو 

  هو االختالف في ذلك بین الدول النامیة والمتقدمة؟ 

  : أهمیة البحث: ثالثا

  :تبرز أهمیة البحث في اآلتي

تعتبــر مــشكلة الفقــر مــن أهــم وأخطــر المــشكالت التــي تمثــل تحــدیا للمجتمــع الــدولي  -١

أحــد المحــددات التــي تعرقــل عملیــة التنمیــة، وأحــد ســمات المعاصــر، حیــث أنــه یعتبــر 

 . معظم البلدان  النامیة

 إال أن مـا زال الفقـر یمثـل ٢٠١٥ رغم الوصـول لألهـداف االنمائیـة للفقـر حتـى عـام  -٢

  .مؤشر هام  یحظى باهتمام المجتمع الدولي والمؤسسات الدولیة

  - :الهدف من البحث: رابعا 

   -:یهدف هذا البحث إلى 

اء الضوء على مشكلة الفقر في العالم على مستوى الدول النامیة و الدول متقدمة إلق -1

 .والدول العربیة، مع التركیز على مصر 

تحدید تأثیر كل من  التعلیم والصحة ومعامل جیني كمتغیرات مستقلة والفقر كمتغیر  -2

 بها في عالج   لالسترشاد.تابع ومدى فاعلیة كل منها في الدول النامیة والدول المتقدمة

 الفقر

  ٢٠١١ ینایر ٢٥تحدید االتجاهات المستقبلیة لمصر في عالج الفقر بعد  -3

 - :فروض البحث: خامسا 

 ٢٠١٥رغــم تحقیــق األهــداف اإلنمائیــة العالمیــة فــي خفــض نــسب الفقــر للنــصف فــي عــام  -

  .إال أن ما زالت نسب الفقر تمثل خطر على دول العالم  خاصة في دول العالم النامي 

ثورات الربیع العربي تسببت في عدم الوصول لألهداف اإلنمائیة وزیادة الفقـر فـي دول  -

 .الربیع العربي

 لتـــدهور االقتـــصاد المـــصري وزیـــادة مؤشـــرات الفقـــر ، وعـــدم ٢٠١١ ینـــایر ٢٥أدت ثـــورة  -

 تحقیق األهداف اإلنمائیة 
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 صرتوجد فجوة فقر بین ریف وحضر مصر في غیر صالح الریف وتتركز في صعید م -

 فـي مـصر للقـضاء علـى الفقـر مـن ٢٠٣٠تهدف استراتیجیة التنمیة المـستدامة حتـى عـام  -

  .خالل استهداف فقر القدرات

فـي القـضاء علـى الفقـر أكثـر فاعلیـة ) التعلیم والصحة والعدالة في التوزیـع(االعتماد على  -

  .في  الدول المتقدمة عنه في الدول النامیة

ء علــى الفقــر أكبــر مــن التعلــیم االبتــدائي والجــامعي علــى تــأثیر التعلــیم الثــانوي فــي القــضا -

  .مستوى العالم

تــأثیر االنفــاق علــى الــصحة أقــوى مــن االنفــاق علــى التعلــیم فــي القــضاء علــى الفقــر علــى  -

 .مستوى العالم

 - : مصادر البیانات: سادسا 

  : سوف یقوم الباحث بجمع البیانات عن طریق

ء دراسة مكتبیة لمجموعة األبحاث والدراسات یقوم الباحث بإجرا: الدراسة المكتبیة

الخاصة بالفقر على مستوى العالم والدول النامیة والدول العربیة والدول المتقدمة ومصر على 

، واإلحصاءات الخاصة بكل مستوى االقتصاد النظري واالقتصاد التطبیقي واالقتصاد القیاسي

، واإلنفاق على الرعایة )لي الناتج المحليمن إجما(% من الفقر ، واإلنفاق العام على التعلیم

، رقم جیني القیاسي، واإلنفاق الشخصي المباشر )من إجمالي الناتج المحلي(% الصحیة 

، وااللتحاق بالمدارس، التعلیم )من مجموع النفقات على الرعایة الصحیة(% على الصحة 

من إجمالي (% یة خاصة ، وااللتحاق بالمدارس المرحلة االبتدائ)من اإلجمالي(% العالي 

من (% ، االلتحاق بالمدارس المرحلة الثانویة )الطالب الملتحقین بالمرحلة االبتدائیة

لكل (، و أطباء )من إجمالي الناتج المحلي(% ، اإلنفاق على البحث والتطویر )اإلجمالي

  .٢٠١٣،  لدول العالم  باالعتماد على بیانات البنك الدولي لعام ) شخص١٠٠٠

    طریقة البحث : سابعا

یعتمد البحث على المنهج التحلیلي في دراسة العالقة الفقر على مستوى العالم مع 

التركز على مصر، و بحث عالقة الفقر كمتغیر تابع بالتعلیم والصحة ومعامل جیني 

كمتغیرات مستقلة مع التفرقة بین الدول النامیة والدول المتقدمة  من خالل المتغیرات 
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  .EVIEWS وبرنامجSPSSالعتماد على برنامج الصوریة  با

  : محتویات الدراسة: ثامنا 

  یتكون هذا البحث من 

  اساسیات الفقر: الفصل األول 

  الفقر في العالم: الفصل الثاني 

  الفقر في مصر: الفصل الثالث 

  نماذج الفقر في العالم: الفصل الرابع



  مروة منصور نصر قموح. د                               دراسة تطبیقیة- الفقر في العالم  مع  التركیز على مصر 

 - ٤٩٧ - 

  الفصل األول

  الفقرأساسیات 

  تعریف الفقر: ًأوال

تدني مستویات المعیشة حیث یتدنى الدخل لیكفي بالكاد  كن تعریف الفقر على أنهیم

 )١(.إشباع الحاجات األساسیة

  )٢(أو هو انخفاض الدخل أو االنفاق عل الحد األدنى لمستویات المعیشة

حالة من الحرمان المادي، التي تتجلى أهم مظاهرها في انخفاض االستهالك "فهو 

حالة الصحیة والمستوى التعلیمي الوضع السكني والحرمان من تلك كما ونوعا، وتدني ال

السلع الضروریة واألصول المادیة األخرى، وفقدان االحتیاطي أو ضمان لمواجهة الحاالت 

نقص أو انعدام القدرة " ولذلك فهو )٣("الصحیة كالمرض واإلعاقة والبطالة والكوارث واألزمات

 . )٤(" المعیشةعلى الوصول إلى حد أدنى من مستوى

فالفقر یمثل  أصحاب الدخول الدنیا التي تشكل نسبة معینة من متوسط الدخل الفردي 

  )٥(".في المجتمع

 

  :تقسیم الفقر: ًثانیا

  یمكن تقسیم الفقر إلى فقر مطلق وفقر نسبي

    Absolute Poverty)٦( الفقر المطلق-١

  وینقسم الفقر المطلق إلى فقر غیر مدقع وفقر مدقع

   : الفقر غیر المدقع-أ

 یطلق علیه البعض الفقر المطلق هو نقص قدرات الفرد في الوصول إلى الحد األدنى 

الالزم لالستمتاع ) مادیة وغیر مادیة(من الدخل الذي یكفي إلشباع الحاجات األساسیة للفرد 

كن بمستوى الئق للمعیشة فتتمثل الحاجات األساسیة المادیة في الغذاء والملبس والمس

والتعلیم والصحة ، أما الحاجات غیر المادیة مثل حق المشاركة واألمن والحریة والعدالة 

  .والدیمقراطیة 

   Extremely poverty): ٧( الفقر المدقع-ب 

عدم القدرة على الحصول على دخل یكفـي إلشـباع الحاجـات األساسـیة "هو     
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 والمــأوى والملـــبس، ویالحـــظ أن ویقـــصد بالحاجـــات األساســیة الـــضروریة المأكـــل" . الــضروریة

الــبعض ال یأخــذ الحاجــة للغــذاء فقــط علــى أنهــا أساســیة ضــروریة وهــي تحــدد حــد الكفــاف أو 

الحــد األدنــى للفقــر ، وبالتــالي الفقــر المــدقع هــو الفقــر األولــي، كمــا یتــشابه مفهــوم العــوز وهــو 

ســرة المعــوزة هــي أقــصى حــاالت الفقــر مــع كــل مــن الفقــر المــدقع والفقــر األولــي، وذلــك ألن األ

  .التي ال تكفي دخولها لشراء طعام یكفي متطلبات تغذیة كل أعضائها 

  :وینقسم الفقر المدقع إلى 

مـن االحتیاجـات الـدنیا مـن % ٨٠وهو عدم تمكن األسرة من تلبیة   :  الفقر المتناهي-أ

ٕحتــى وان الــسعرات الحراریــة التــي حــددتها منظمــة األغذیــة والزراعــة ومنظمــة الــصحة العالمیــة 

  ).٨(من دخلها لشراء األغذیة% ٨٠استخدمت 

  : فقر مدقع غیر متناهي-ب 

فـــأكثر مـــن الحـــد األدنـــى مـــن الـــسعرات الحراریـــة % ٨٠ یمثـــل قـــدرة الفـــرد علـــى إشـــباع 

األساســیة ولكــن تنعــدم قدراتــه للوصــول إلــى حــد الكفــاف ، ولــذلك یعكــس الفقــر المتنــاهي مــدى 

  .ینعكس فیما بعد في أمراض سوء التغذیة شدة الفقر والمعاناة من الحرمان، 

وتوجد تقسیمات أخرى مثل الفقر النسبي والفقر الذاتي ولكن ما یعنینافي هذا البحث  

  هو هو التقسیم السابق

 أسباب الفقر: ًثالثا

یعــزي الفقــر إلــى مــزیج لعدیــد مــن العوامــل االقتــصادیة واالجتماعیــة والدیموجرافیــة 

  .ئیة التي تضافر وتؤدي إلى نقص قدرة الفرد والثقافیة والسیاسیة والبی

  .وسوف یتم عرض أهم هذه العوامل في أسباب الفقر 

   : العوامل االقتصادیة-١

  .أو انعدامه وانخفاض مستوى معیشتهتؤدي إلى نقص دخل الفرد :  البطالة -

عیـشته یؤدي إلى انخفاض القوة الشرائیة للفرد وانخفاض دخلـه الحقیقـي ومـستوى م:  التضخم-

.  

حیــث یــؤدي إلــى تقــسیم المجتمــع إلــى طبقتــین قلــة أغنیــاء :  عــدم المــساواة فــي توزیــع الــدخل-

تـــستأثر بـــالجزء األكبـــر مـــن الـــدخل القـــومي وكثـــرة فقـــراء یبقـــى لهـــم الفتـــات ممـــا یـــؤدي إلـــى 

 .(انخفاض مستوى معیشتهم

 .حیث تؤدي إلى نقص قدراته :  نقص ملكیة الفرد من عناصر اإلنتاج-
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، یترتـب علیهـا انخفـاض إنتاجیـة الفـرد وانخفـاض ) الكفـاءة فـي اإلنتـاج( الكفاءة الفنیة  نقص-

 .دخله وقد یرجع ذلك للتخلف التكنولوجي للدولة 

 . سوء التغذیة یؤدي إلى اعتالل الصحة والمرض ونقص القدرة -

دة مثــل  عــدم الكفــاءة فــي توزیــع المــوارد نتیجــة الســتخدام الــدول النامیــة سیاســات غیــر رشــی-

 .اإلحالل محل الواردات 

 . التبعیة االقتصادیة-

 . عدم العدالة في شروط التبادل التجاري-

انخفــاض أســعار الــصرف عملــة الدولــة تــؤدي إلــى زیــادة تكلفــة الــسلع المــستوردة 

 .وخاصة الغذائیة وبالتالي انخفاض القوة الشرائیة لألفراد ونقص قدراتهم 

 : عوامل سلوكیة وثقافیة -٢

یمكـن أن یكتـسب الفـرد مـن بیئـة مجموعـة مـن الـصفات والخـصائص والثقافـات والـسلوكیات  -

  .التي تكون عائق أمام قدراته في ارتفاع مستوى معیشته ، أو نتیجة الستعدادات فطریة 

 كمـــا أن االســـتعدادات الفطریـــة والمهـــارات المكتـــسبة للـــشخص مـــن ذكـــاء ودافعیـــة وطمـــوح -

إلى ترتیب األفراد في أدوارهم وبالتالي یكـون وجـود أفـراد تتمتـع ٕوابداع وخبرة وغیرها یؤدي 

  . بحد أدنى من هذه الصفات من أسباب فقرهم

  :( العوامل االجتماعیة-٣

  . ضعف المؤسسات االجتماعیة -

 التفرقـة العنـصریة والحـروب األهلیـة بـین الطبقــات والحـروب بـین الـدول تـؤدي إلـى اســتنزاف -

  .قدرات األفراد 

رقــة النوعیــة حــسب الجــنس تــؤدي إلــى تهمــیش دور المــرأة ونقــص قــدراتها ومعانــاة الفقــر  التف-

 ) .الفقر النوعي(

 . ، العوامل الفطریة، إلى غیر ذلك یرجع ذلك لعدة أسباب منها العادات والتقالید المجتمعیة-

   : العوامل الدیموجرافیة-٤

  .ي إلى نقص القدرات  األمیة والتسرب من التعلیم من أهم األسباب التي تؤد-

 ارتفـاع معــدالت الموالیـد یمكــن أن یكــون مؤشـر إلــى زیــادة الكثافـة الــسكانیة وعــدم -

  ) .كفاءة تقدیم الخدمات االجتماعیة والعامة وبالتالي نقص قدرات األفراد

  . نسبة اإلعالة تؤدي إلى انخفاض مستوى معیشة األسرة -
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  . انخفاض مستوى الخدمات الصحیة -

  . المستویات من الخدمات التعلیمیة  انخفاض-

ـــد لألســـرة - قـــد یـــؤدي ذلـــك إلـــى الفقـــر، حیـــث یعـــرض األســـرة :  المـــرأة كعائـــل وحی

لمعادلة صعبة في االختیـار بـین بـدلین، األول مراعـاة األسـرة والتـضحیة بالـدخل وتعـرض 

ال ٕاألسـرة للجـوع والحرمـان، والثـاني الـذهاب إلــى العمـل واهمـال األسـرة ممـا یعـرض األطفــ

  ) .٩(للمخاطر والمرض

  . العجز یؤدي إلى نقص قدرت األفراد -

  .) ١٠( العوامل السیاسیة-٥

عــدم تــوافر الدیموقراطیــة، و القــوانین التــي تنتهــك حریــات األفــراد، حیــث یــؤدي ذلــك إلــى 

نقــص القــدرة لــدى األفــراد، وضــعف درجــة المــشاركة فــي الحیــاة ، ویــرى تقریــر التنمیــة البــشریة 

 ، أن غیــاب الحریــات، ونقــص المعلومــات، واضــطهاد المــرأة، هــو ٢٠٠٢ة لعــام لألمــم المتحــد

  ) .تجاهل بذلك أثر االنفجار السكاني والعوامل األخرى(سبب التخلف للدول العربیة 

   : العوامل البیئیة والجغرافیة-٦

 نقــــص المــــوارد الطبیعیــــة یمكــــن أن یــــؤدي إلــــى نقــــص قــــدرات األفــــراد وانخفــــاض -

هـــذا باإلضـــافة إلـــى العوامـــل البیئیـــة، التـــي تـــؤدي إلـــى إهـــدار المـــوارد مـــستوى معیـــشتهم، 

الطبیعیــة، مثـــل الجفـــاف والتــصحر وعوامـــل التعریـــة المختلفــة، أو نتیجـــة لعـــدم االســـتخدام 

، وقـد تـؤثر الظـروف )مثـل احتـرام الغابـات إلـى غیـر ذلـك(األمثل لهـا مـن جانـب اإلنـسان 

ارة، إلـى التـأثیر علـى قـدرات األفـراد وأنـشطتهم البیئیة من شدة برودة، أو شدة درجات الحـر

  .وانخفاض مستوى معیشتهم 

 : خصائص الفقر:ًرابعا

للفقر العدید من اآلثار التي تنعكس في مجموعة من الخصائص التـي یتمیـز بهـا الفقـراء 

نتیجــة للفقــر الــذي یعیــشونه، فبــرغم اخــتالف المجتمعــات التــي یعــیش فیهــا الفقــراء مــن النــواحي 

یة واالجتماعیــــة واالقتــــصادیة والدیموجرافیــــة إال أنــــه یمكــــن تحدیــــد مجموعــــة مــــن تلــــك الــــسیاس

الخصائص واآلثار التي تجمـع بـین الفقـراء ، والتـي تـشكل شـبكة متداخلـة مـن أشـكال الحرمـان 

التــــي تنــــسج حیــــاة الفقــــراء ، فهــــي مجموعــــة مــــن الخــــصائص واآلثــــار المتــــشابكة والمتسلــــسلة 

بعــه ظهــور األخــرى ، فكــل منهــا ســبب ونتیجــة لآلخــر ، فهــي ببعــضها ، فظهــور أي منهــا یت
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شبكة عنكبوتیة توقع الفقراء في حلقة الفقر المفرغة، وسـوف یـتم التركیـز فـي فـي هـذا المبحـث 

  .على أهم تلك الخصائص واآلثار 

   :)١١(أسباب الرزق والممتلكات وأحوال معیشتهم غیر مستقرة ومواجهتها  صعبة – ١

فـــي المنـــاطق الریفیـــة فـــي كـــل أنحـــاء العـــالم إلـــى كثیـــر مـــن حیـــث یتعـــرض الفقـــراء 

المصاعب الزراعیة التي تختلف من قریـة إلـى أخـرى ولكـن تبـرز بینهـا أنمـاط مـشتركة، فكثیـرا 

مــا یــشار إلیــه مــشكلة الحــصول علــى أرض أو نقــصها أو تجزئتهــا، وارتفــاع أســعار المــدخالت 

 غیـر المـستقرة ، ونقـص الـدعم المؤسـسي، وهبوط األرباح وكذلك العدید مـن المـشكالت البیئیـة

هــذا باإلضــافة إلــى أنهــم أكثــر تــأثر بالتقلبــات الموســمیة، وصــعوبة الحــصول علــى النقــود مــن 

التنظیم الرسمي أو غیر الرسمي عن طریق االئتمان، كما أن الفقر والجـوع یؤدیـان أحیانـا إلـى 

  .ممارسة أنشطة مخالفة للمجتمع وضد القانون 

منعزلـة خطـرة وال تـصل إلیهـا خـدمات ) مواطن الفقراء(لتي یقطنها الفقراء  األماكن ا– ٢

  :وموصومة

فـــالفقر مـــن خـــصوصیات مكـــان (تتـــسم كثیـــر مـــن األمـــاكن التـــي یعـــیش فیهـــا الفقـــراء 

بمــساوئ كثیــرة ال تقتــصر علــى عــدم وجــود أو كفایــة البنیــة التحتیــة مــن صــرف صــحي ) محــدد

، بـل تـشمل أیـضا علـى ظـروف جغرافیـة غیـر مواتیـة وكهرباء ومیاه نقیة وغیرهـا مـن الخـدمات

وتعرضــها لــصدمات بیئیــة وظــروف موســمیة ســیئة، وكثیــرا مــا تتــضافر هــذه المــساوئ بحیــث 

تعـــرض مـــن یعیـــشون فیهـــا للخطـــر أو لزیـــادة الفقـــر، فهـــي أمـــاكن غیـــر مأمونـــة، وتعـــاني مـــن 

وال الطــرق ونقــص العزلــة، بــسبب بعــد المــسافة بینهــا وبــین المنــاطق األخــرى، وبــسبب ســوء أحــ

الكبـــاري وعـــدم كفایـــة وســـائل النقـــل، وال تختلـــف تلـــك الخـــصائص فـــي المجتمعـــات الریفیـــة أو 

كمـا . الحضریة التي یقطنهـا الفقـراء، ویالحـظ أن عزلـة المنـاطق الحـضریة تبـدو أقـل وضـوحا 

أن مــــساكنهم ســــیئة وغیــــر صــــحیة، ومــــصادر الطاقــــة تكــــون فــــي الغالــــب بدائیــــة وبهــــا نــــدرة، 

  . ملیئة بالقمامة وشوارعها

ــــة  إن كثیــــرا مــــن مــــواطن الفقــــر تــــوقعهم فــــي شــــراك متعــــددة مــــن األضــــرار تــــشمل العزل

ومــشكالت المیــاه والطاقــة والــصرف الــصحي والنفایــات والتلــوث والقــاذورات والمخــاطر البیئیــة، 

وســـــوء الـــــصحة، والتعـــــرض الموســـــمي ألســـــوأ األحـــــوال وانعـــــدام األمـــــن بالنـــــسبة لألشـــــخاص 

ه المــضار لیــست عامــة، ولكــن الكثیــر منهــا ینطبــق علــى أمــاكن كثیــرة یقطنهــا والممتلكــات، هــذ

  .الفقراء، تتشابك وكأنها مصیدة لهم 
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  ):١٢( الجسد جوعان ومرهق ومریض وسیئ المظهر-٣

إن ســوء الحالــة الجــسدیة للفقــراء جــزء مــن حیــاتهم الــسیئة، فــالفقراء وخاصــة المــدقعین   

لــضعف والمــرض واإلرهــاق واأللــم والتــوتر، فهــم ال مــنهم ذو مظهــر ســیئ یعــانون مــن الجــوع وا

یــــستطیعون إطعــــام أنفــــسهم بمــــا فیــــه الكفایــــة وال یــــستطیعون تحمــــل تكــــالیف العــــالج، وتتنــــوع 

أمراضـــهم فـــي كـــسور األعـــضاء، والحـــروق، والتـــسمم، والتلـــوث، والبـــول الـــسكري، وااللتهـــاب 

، والمالریا، والطفیلیـات، مـن تلـوث الرئوي والشعبي، والسل، واإلیدز، والربو، واإلسهال،والتیفود

  .المیاه واألمراض الجلدیة، إلى غیر ذلك، مما ترتب علیه جعل الفقراء أكثر فقرا

  -: الشقاء االجتماعي من تمییز وعزل وتقلیل المنزلة سمتا العالقات االجتماعیة -٤

لتجاهـل مـن یعاني الفقیر من العزلة واإلغفال واالزدراء واالغتـراب واإلزاحـة جانبیـا، وا

قبـل العملیـات االجتماعیـة والثقافیــة والـسیاسیة الرئیـسیة ، ومـن الممكــن أن تحـدث المعانـاة مــن 

الـــشقاء االجتمـــاعي بـــشكل جمـــاعي وفـــردي علـــى حـــد ســـوءا، ویبـــدو أن االغتـــراب یتخـــذ شـــكل 

االفتقــار إلــى ســبل الحــصول علــى المــوارد والمعلومــات والفــرص والــسلطة والحركــة، وعــادة مــا 

 الشقاء االجتماعي مع الحرمان االقتصادي بفعل عوامل اجتماعیـة وثقافیـة مثـل العـرق یتداخل

  .واللون والجنس 

 وهناك ثالث أبعاد رئیسیة للشقاء االجتماعي:-  

  عملیة االغتراب واالنعزال واالستبعاد االجتماعي.  

  العالقات االجتماعیة المتوترة والتالحم االجتماعي المتضائل.  

 سین غیر المتساویة على مستوى المجتمع عالقات الجن. 

 واالستبعاد یعكس وجهـة نظـر الفقـراء فـي أنهـم جماعـات محتقـرة أو منـسیة أو متجاهلـة -

 ) .١٣(أو متخوف منها أو مكروهة،أو التي تعاني التمییز

 ویتواصـــل التمییـــز علـــى أســـاس العنـــصر واألصـــل العرقـــي واللغـــة والـــدین بـــال انقطـــاع -

رومـــا  جنـــوب البرازیـــل وماعـــات بأكملهـــا مـــن الفقـــراء، مثـــل الـــسود فـــيعلـــى مـــضاعفة عزلـــة ج

  .والبوماك في بلغاریا 

 كما یعاني الفقراء من وصمة المنطقة حیـث أن النـاس تتجنـبهم بـسبب عنـاوینهم، ففـي -

بعض المناطق وبخاصـة فـي شـمال أمریكـا الالتینیـة ومنطقـة البحـر الكـاریبي توصـم جماعـات 

سبب التــصور العــام لــدى المجتمــع ألحیــائهم بأنهــا منــاطق مغلقــة علــى بأكملهــا مــن الفقــراء، بــ
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ســـكانها أو أحیـــاء یـــسود فیهـــا العنـــف والجریمـــة، كمـــا یـــرفض أربـــاب العمـــل اســـتئجار قـــاطني 

المساكن العشوائیة ولذلك یأتي االستبعاد الـذاتي ، حیـث یـشعر الفقـراء وقـد أذلـوا بـسبب فقـرهم، 

لهم، وحتــى عنــدما ال تــسعى المجتمعــات إلــى اســتبعادهم بــأنهم أدنــى منزلــة ویخجلــون مــن أحــوا

  .بشكل إیجابي فإنهم قد یختارون عدم االختالط باآلخرین

  : القلق والخوف واالفتقار إلى األمن وراحة البال - ٥

تتنـــوع أشـــكال ودرجـــات األمـــن واالفتقـــار إلـــى األمـــن تبعـــا الخـــتالف المنطقـــة ونـــوع 

في البیت وعند الترمل وفـي أمـاكن العمـل، أمـا الرجـال الجنس، فالنساء عرضة للقسوة والعنف 

  .فعرضة أكثر لالعتقال من قبل الشرطة 

  وترجــع أصــول وطبیعــة االفتقــار إلــى األمــن بأنواعــه مــن التهدیــد والــصدمة والــضغوط

  :لما یلي 

 االفتقار إلى األمـن فـي العمـل وسـبل الـرزق ، متمثلـة فـي عائـدات غیـر مؤكـدة فـي –أ 

  .یف وعدم القدرة على المساومة في الحضر الزراعة في الر

  . الكوارث الطبیعیة والكوارث التي من صنع البشر –ب 

ــــشرطة –ج   الجریمــــة والعنــــف، النــــزاع المــــدني والحــــرب ،و االضــــطهاد مــــن جانــــب ال

  .واالفتقار إلى العدالة 

 صــدمات وضــغوط الــسیاسة التحكمیــة ، تتمثــل فــي الــصدامات الناجمــة عــن الــدیون -د

  ) .١٤(ٕل سعر الصرف واغالق المصانع وتحریر األسواق والخصخصةوتعدی

 انعـــدام الحیلـــة االجتماعیـــة نتیجـــة االســـتبعاد وترمـــل النـــساء وانعـــدام حمایـــة كبـــار -هــــ 

ٕالسن وغیر ذلك من الصحة والمرض والموت وان كان بعـض هـذه العوامـل تـصیب األغنیـاء 

  .ولكن خطرها على الفقراء أشد 

  :ضعیفة وغیر مترابطة  مؤسسات الفقراء -٦

من منظور الفقراء في جمیـع أنحـاء العـالم ، أن المؤسـسات التـي تلعـب دور مهـم فـي   

حیــاة الفقــراء، تــستبعدهم مــن المــشاركة فــي نظــام اإلدارة وغالبــا مــا تكــون مــن مؤســسات الدولــة 

ئولة ســواء ممثلــة فــي الــوزارات المركزیــة أو الحكومــات المحلیــة، غیــر مــستجیبة للفقــراء أو مــس

أمــامهم والتقــاریر تعــرض تفاصــیل المعــامالت التــي تتــسم بالتعــالي واالزدراء التــي یتعامــل بهــا 

الفقـراء، وممارسـة الظلــم واإلجـرام واإلســاءة والفـساد فـي معــامالتهم مـع هــذه المؤسـسات، ولــیس 
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ٕمـن المــستغرب أن الفقــراء مــن الرجــال أو النــساء یفتقــدون الثقــة فــي هــذه المؤســسات، وان ظلــوا 

یعبــرون عــن رغبــتهم فــي مــشاركتها علــى أســاس مختلــف مــن الــسلوك والقواعــد ، كمــا یجــدون 

صــعوبة فــي االســتفادة مــن مزایــا البــرامج الحكومیــة فــي مجــال القــروض والتعلــیم، والــصحة أو 

        ).                                                        ١٥(المزایا الممنوحة لألطفال والعجزة والمسنین

  ) :١٦( نقص القدرات- ٧

تتمثـــــل فـــــي جوانـــــب العجـــــز الشخـــــصیة أو االفتقـــــار إلـــــى المعلومـــــات أو التعلـــــیم أو 

المهــارات أو الثقــة وعــدم القــدرة علــي الوصــول لمعلومــات عــن الحكومــة أو الــسوق أو األنــشطة 

 تمــنعهم واالفتقــار إلــى االتــصاالت واالســتبعاد االجتمــاعي، كمــا أن تكــالیف الوصــول، المدنیــة 

واالفتقــار إلــى المهــارات العلمیــة والعملیــة التــي تــساعدهم علــي ، مــن إرســال أبنــائهم للمــدارس 

ویــؤدى افتقــارهم للقــدرة علــي تــوفیر االحتیاجــات الــضروریة ألســرهم إلــى ضــعف ،كــسب الــرزق 

  .الثقة وتقدیر الذات 

  

  : المعانــــــاة -٨

و الطعـام أو معانـة الخیـار بـین المـرض تواجه األسر الفقیرة یومیا خیـار بـین التعلـیم أ

أو التـــضور جوعـــا أو معانـــة الخیـــار بـــین إهمـــال األطفـــال أو المـــوت جوعـــا فـــي األســـر التـــي 

تعولهــا النــساء، فــالفقراء یعملــون فــي أنــشطة هامــشیة، أو متعطلــون، أو ذوي أجــور منخفــضة، 

  .لذلك فهم یستهلكون أقل من الطعام ولكن تكلفة طعامهم أعلى نسبیا

  ):١٧( الخصائص الدیمجرافیة للفقراء-٩

یتمیز الفقراء بزیادة عدد أفراد األسرة وارتفاع نسبة اإلعالة بها وانتشار ظاهرة تأنیث 

وزیادة معدل وفیات األطفال وانخفاض العمر المتوقع للحیاة والرغبة في إنجاب طفل ، الفقر 

 . ذكر
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 الفصل الثاني

  الفقر في العالم

  ر في العالمحجم الفق: أوال 

 حوالي ٢٠١٤ عدد سكان العالم عام تشیر اإلحصاءات التابعة للبنك الدولي إلى أن

 دوالر في ١.٩من سكان على أقل من % ١٢.٧نسمة ، یعیش منهم  )7,260,710,677(

 انخفاض معدالت الفقر ١٨.  نسمة في حالة فقر مدقع922,110,256الیوم،  وهو ما یعني 

، كان  ما یقارب نصف سكان العالم ١٩٩٠ففي عام  . ماضیینالمدقع خالل العقدین ال

 دوالر في الیوم الواحد؛ غیر  أن هذه النسبة انخفضت ١.٢٥النامي یعیشون على أقل من  

  وعلى المستوى العالمي، تراجع عدد الناس الذین ٢٠١٥.١٩   في المائة في عام  ١٢إلى 

 بلیون شخص ١.٩ هذا العدد من  یعیشون في فقر مدقع بأكثر من النصف، فقد انخفض

وقد تحقق الجانب األعظم من . ٢٠١٥ ملیون شخص في عام ٨٣٦ إلى ١٩٩٠في عام  

، ارتفع ثالثة ٢٠١٥ و ١٩٩١،  وخالل الفترة بین عامي  ٢٠٠٠هذا التقدم منذ عام  

أضعاف عدد الناس في الطبقة الوسطى العاملة، أي الذین یعیشون على أكثر من  

وتشكل هذه الفئة اآلن نصف القوى العاملة في المناطق النامیة . في الیوم الواحدّ دوالرات ٤

،  وانخفضت نسبة الذین ١٩٩١ في المائة في  عام  ١٨بعد أن كانت نسبتها ال تزید على 

ّ ، أي من  ١٩٩٠یعانون من نقص التغذیة في المناطق النامیة بما یقارب النصف منذ  عام  

 في المائة خالل الفترة  ٩.١٢ إلى  ١٩٩٢  - ١٩٩٠الفترة   في المائة خالل ٢٣.٣

ًملیونا  795، كما بلغ عدد یعانون  من نقص التغذیة في العالم ككل نحو ٢٠١٦ – ٢٠١٤

ًویعني هذا أن شخصا واحدا تقریبا من أصل كل تسعة أشخاص ال یجد ما یكفي من . نسمة ً ً

  ٢٠. الطعام

  الفقر في الدول النامیة: ثانیا 

ًشهد معدل الفقر في الدول النامیة هبوطا كبیرا، من وقد   في المائة في عام ٤٧ً

 ، وكانت المناطق ّ ، أي بنسبة تزید على الثلثین2015في المائة في عام ١٤إلى  ١٩٩٠

 الغایة ٢٠١١ جنوب الصحراء  الكبرى، قد بلغت بحلول عام  -النامیة، فیما عدا أفریقیا 

ن الذین یعیشون في فقر مدقع إلى النصف، حیث انخفض المتمثلة بتخفیض  نسبة السكا

 ،  ٢٠١٥عام % ٤١ ثم إلى ٢٠١١عام % ٤٧ إلى ١٩٩٠عام % ٥٧الفقر المدقع من 
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ًولعب البلدان األكثر سكانا في العالم، الصین والهند، دورا مركزیاّ في التخفیض العالمي  ً ً َ

دل الفقر المدقع في  شرق آسیا لمعدل الفقر، فنتیجة للتقدم المحرز في الصین، انخفض مع

% ٤ ثم إلى ٢٠١١عام % ٦ إلى ١٩٩٠عام % ٦١من  وانخفض الفقر في الصین من 

عام % ٤٦و هبط معدل الفقر في جنوب اسیا من اما جنوب شرق اسیا من . ،٢٠١٥عام 

 ، أما أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر ٢٠١٥عام % ٧ ثم إلى ٢٠١١عام % ١٢ إلى ١٩٩٠

،  ٢٠١٥عام % ٤ ثم إلى ٢٠١١عام % ٥ إلى ١٩٩٠عام % ١٣فانخفض من الكاریبي 

، كما أن معظم الذین یعیشون على أقل من ٢٠٠٨وتسارع معدل االنخفاض فیها منذ عام 

 جنوب الصحراء - في الیوم الواحد یعیشون في منطقتین هما جنوب آسیا وأفریقیا ١.٢٥

موع السكان الذین یعیشون في فقر مدقع  في المائة من مج٨٠الكبرى ، وهم یمثلون نحو  

 في المائة من سكان العالم الذین یعانون من الفقر المدقع، ٦٠ویعیش نحو  . في العالم ككل

ًوالبالغ عددهم بلیونا واحدا، في خمسة بلدان هي الهند ونیجیریا والصین وبنغالدیش ً 

  ٢١.وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

وتعیش . ى ونقص التغذیة في الدول النامیة، حیث كما تتركز أیضا اعداد الجوع

 رغم ما تشیر إلیه. ًملیونا  780 الغالبیة العظمى من هؤالء في المناطق النامیة بعدد 

التوقعات من انخفاض النسبة  إلى النصف في عدد الذین یعانون من نقص التغذیة في 

 المائة في فترة ١٢.٥  إلى١٩٩٢-١٩٩١ في المائة في فترة٣.٢٣المناطق النامیة، من 

القوقاز وآسیا الوسطى وشرق آسیا وأمریكا ، ومن تلك المناطق منطقة ٢٠١٦-٢٠١٤

شرق آسیا و الصین و أوقیانوسیا ومنطقة البحر الكاریبي وجنوب آسیا  الالتینیة وجنوب

 جنوب الصحراء الكبرى ، وتواجه منطقة جنوب آسیا أكبر قدر من أعباء الجوع، -وأفریقیا 

 جنوب -ًملیونا من الذین یعانون من نقص التغذیة، وفي أفریقیا ١٢٨ یعیش فیها نحو حیث

 ّ إلى معدل لنقص التغذیة یكاد یبلغ ٢٠١٦-٢٠١٤الصحراء الكبرى، تشیر توقعات الفترة  

ً في المائة،ّ وفي حین أن معدل الجوع شهد تراجعا فإن عدد الذین یعانون من نقص ٢٣

 مما یعكس االرتفاع الكبیر في معدل ، ١٩٩٠یون شخص منذ عام مل٤٤التغذیة ارتفع إلى 

كما یوجد تباین كبیر في األوضاع بین المناطق الفرعیة،  ، النمو السكاني في المنطقة

فشمال أفریقیا والجنوب األفریقي وغرب أفریقیا بلغت أو قاربت الغایة المستهدفة في هذا 

 أعاقه النمو السكاني السریع وهشاشة البیئة،  المجال، غیر أن التقدم في أفریقیا الوسطى



  مروة منصور نصر قموح. د                               دراسة تطبیقیة- الفقر في العالم  مع  التركیز على مصر 

 - ٥٠٧ - 

وقد ارتفع إلى ضعفیه عدد الذین یعانون . باإلضافة إلى االضطرابات االقتصادیة والسیاسیة

 ، وفي غرب آسیا، یالحظ نمط ١٩٩٠من نقص التغذیة في هذه المنطقة الفرعیة منذ عام 

أعداد الذین یعانون من نقص ًفعلى الرغم من المستوى المنخفض نسبیا في . مختلف بشدة

التغذیة، والتقدم السریع في تخفیف انعدام األمن الغذائي في عدة  بلدان، فإن التوقعات تشیر 

 ١٩٩٢-١٩٩١ في المائة بین ٣٢إلى أن معدل انتشار نقص التغذیة سیرتفع بنسبة 

  ، وذلك بسبب الحروب واالضطرابات المدنیة والتزاید السریع في عدد٢٠١٦-٢٠١٤و

 وعلى الرغم من انخفاض نسب الفقر المدقع إال أنه  توجد فجوة بین الدول ٢٢.الالجئین

من % ٩٧تمتلك الدول الصناعیة تملك النامیة والدول المتقدمة   ففي الوقت الذى  

من امتیازات التقنیة % ٩٠االمتیازات العالمیة كافة، وأن الشركات الدولیة عابرة القارات تملك 

من أرباح إجمالي االستثمار األجنبي المباشر في % ٨٠سویق، وأن أكثر من واإلنتاج والت

  23.  دولة٢٠البلدان النامیة یذهب إلى 

  الفقر في الدول المتقدمة: ثالثا 

ًوالواقع أن الدول المتقدمة لیست أفضل حاال بشكل مطلـق، إالحینمـا نقارنهـا بالوضـع 

فـي العـالم، وهـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة ، المتدهور في دول  العالم الثالث ، فأغنى دولة 

مــن الــسكان % ١٤.٦٥ ملیــون نــسمة،  وهــي تمثــل ٤٦.٧ بلــغ عــدد الفقــراء ٢٠١٤ففــي عــام 

 12.4%، وتمثــل ٢٠٠٧ ملیــون نــسمة فــي عــام ٣٧.٣تحــت خــط الفقــر بالمقارنــة بعــدد فقــراء 

كـان معـدل الفقـر  عـام،  و٥٢وهـو یمثـل اعلـى عـدد للفقـراء منـذ من السكان تحت خـط الفقـر، 

٪ والبـیض غیـر ١٢ فـي المئـة، الآلسـیویین ٢٣.٦ في المئة، اللالتینیـین ٢٦.٢ للسود ٢٠١٤

فـي  % ٢١.١ سـنة ١٨وكان معدل الفقر بین األطفال دون سن .   في المئة١٠.١الالتینیین 

مـن مجمـوع .% ٢٣ویمثل األطفال .  ملیون١٥.٥ وكان عدد من األطفال الفقراء ٢٠١٤عام 

.  ملیون أمریكـي یعیـشون فـي فقـر مـدقع١٩.٩ویوجد .  من عدد  الفقراء % ٣٣.٣ و السكان

 $ ١٠،٠٠٠وهــذا یعنــي أن الــدخل النقــدي ألســرهم أقــل مــن نــصف خــط الفقــر، أي أقــل مــن  

مــن  % ٤٤.٦مــن جمیــع النــاس و  %  ٦.٦وهــي تمثــل . فــي الــسنة لعائلــة مــن أربعــة أفــراد

الفقــر فــي العــالم؛ : یــسیة للفقــر فــي الوالیــات المتحــدةوتوجــد ثالثــة أســباب رئ. الــذین فــي الفقــر

تشغیل النظام السیاسي واالقتصادي في الوالیات المتحـدة التـي كانـت تمیـل لجعـل األفـراد  مـن 

  ٢٤.ٕاألسر الفقیرة فقراء، والى حد أقل، وسیكولوجیة األفراد الفقراء
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مأســـاویة ، والوضـــع فـــي روســـیا ، والتـــي تـــصنف ضـــمن قائمـــة الدواللمتقدمـــة ، أكثـــر 

مـن إجمـالي سـكان روسـیا % ١٦ بنـسبة – ملیـون شـخص ٢٢.٩حوالي حیث بلغ عدد الفقراء 

 ١٥٠حــوالي ( روبــل ٩٩٦٢، وهــم المواطنــون الــذین یقــل راتــبهم الــشهري عــن ٢٠١٥ فــي عــام

 ٢٠١٦ومن المتوقع  أن تـنخفض الـدخول الحقیقیـة للمـواطنین فـي روسـیا فـي العـام ٢٥. )دوالر

 بالمقارنـة ٢٠١٥ّوبرغم ارتفاع األجـور األسـمیة فـي  %. ١٠ور الحقیقیة ، واألج %٧بحوالي 

ّویتـضرر مـن هـذا االتجـاه فـي . بالعام الماضـي، إال أن األجـور الحقیقیـة انخفضتبـشكل واضـح

وتــــشیر . االقتــــصاد الروســــي أصــــحاب الــــدخول واألجــــور الثابتــــة وأصــــحاب معاشــــات التقاعــــد

ـــ ٤٠تقــدیرات إلــى أن نحــو  ســر الروســیة تــضم العدیــد مــن المتقاعــدین، حیــث مــن األ % ٤٥ ـ

ًیمثل ما یحصل علیه هؤالء من معاشات تقاعدیة جزءا مهما من مجمل الدخول التـي تحـصل  ً

لمثـــل هـــذه » وســـادة أمـــان اجتماعیـــة«فمـــدفوعات معاشـــات التقاعـــد تعتبـــر . علیهــا هـــذه األســـر

ل على فـرص متاحـة للعمـل ُاألسر في حال فقدان العناصر الشابة فیها للعمل أو عدم الحصو

ّوهذا، في حد ذاته، یقلل من نمو نـسب الفقـر وعـدد الفقـراء فـي المجتمـع. ّأو التوظف ولـذلك، . ُ

ًفـــإن تخلــــي الحكومــــة الروســــیة جزئیـــا عــــن تعــــویض أصــــحاب معاشـــات التقاعــــد عــــن ارتفــــاع 

بالنـسبة التضخم سیزید من احتمال ارتفاع خطر الفقر لیس فقط بالنسبة إلـى المتقاعـدین، بـل و

  .26إلى نصف سكان روسیا تقریبا

  ٢٧الفقر في العالم العربي: رابعا

لمنطقة الشرق األوسط وشمال ) الفاو(منظمة األغذیة والزراعة باألمم المتحدة 

في تقریرها الخاص باألهداف اإلنمائیة لأللفیة لخفض معدالت الجوع إلى النصف،  ،أفریقیا

 دولة عربیة عضوا في المنظمة، یبلغ عدد ١٩ من أصل ١٥حیث زادت معدالت الفقر في 

 ملیون نسمة، ولفتت ٣٣ًمن یرزحون فیها تحت خط الفقر المدقع، وفقا للتقریر، أكثر من 

أن  ،.ًإلى أن مشكالت األمن الغذائي في تلك البلدان مرشحة للزیادة مستقبال) الفاو(منظمة 

ضرورة "ّونوهت إلى ". ر مقبولمرتفعة بشكل غی"أعداد من یعانون نقص التغذیة ال تزال 

، مشیرة في الوقت "تجدید االلتزام السیاسي والجهود اإلقلیمیة المشتركة لمعالجة هذه المشكلة

ذاته إلى أن الجهود المبذولة على صعید كل دولة، وفي إطار العمل المشترك، مازالت 

غنیاء والفقراء ضعیفة ولم یتحقق منها سوى مكاسب متواضعة، بینما تتسع الهوة بین األ

وتراجع أوضاع الطبقة الوسطى في العدید من مجتمعات تلك الدول، إلى حد وقوفها على 
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% ١٠ ملیون جائع في البلدان العربیة تمثل ما نسبته أكثر من ٣٣حیث یوجد ، حافة الفقر

من إجمالي عدد السكان ال یجدون ما یأكلونهوفي ظل األزمات التي تعصف ببعض البلدان 

ة، وعدم التساوي في التوزیع والتنوع االقتصادي بین المناطق، الریفیة والحضریة، في العربی

غالبیة البلدان العربیة األخرى، والفوارق والعوائق االقتصادیة وانتشار الفساد واإلفالت من 

  .ًالعقاب، من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة ارتفاعا أكبر في أعداد الفقراء

% ٥٤.٥ه البنك الدولي عن ارتفاع نسبة الفقر في الیمن إلى وكشف تقریر أصدر

 ملیون نسمة، بسبب األزمة السیاسیة ٢٢من مجموع السكان الذین یزید عددهم على 

وكشفت ، الماضي إلى صراع مسلح) سبتمبر(، وتحولت في أیلول ٢٠١١المستمرة منذ عام 

 ملیون ١٨أن ) األسكوا(بي آسیا دراسة للجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغر

 مالیین تحت خط الفقر األدنى یعانون من ٤سوري یعیشون تحت خط الفقر، بینهم أكثر من 

األمر الذي سینعكس على تشوه "الجوع، في سابقة هي األولى في تاریخ سوریا الحدیث، 

 ".النسیج االجتماعي وسیتطلب عدة سنوات إلصالحه

لمناطق ) داعش( العراق بعد أحداث احتالل تنظیم كما ارتفعت  نسبة الفقر في

 ملیون شخص من محافظات شمالي ٢.٥، بسبب نزوح ٢٠١٤  واسعة في العراق عام

، ٢٠١٤عام % ٣٠وأشار الهنداوي إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى . وغربي البالد

  .٢٠١٣نهایة % ١٩بعدما كانت 

) فبرایر(واإلحصاء، في شهر شباط وفي مصر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة 

، .٢٠١٥من السكان مطلع % ٢٦.٣الماضي، أن نسبة المصریین تحت خط الفقر بلغت 

 . %٨٠وفي السودان نسبة الفقر في السودان تصل إلى حدود 

 مالیین جزائري یقعون تحت الفقر، وفي األردن نسبة الفقر بین ١٠وفي الجزائر

في حین ذكر تقریر للبنك الدولي نشر في مطلع %. ١٠.٥األسر في المملكة بلغت نحو 

 مالیین یعانون ٥ ملیون مواطن مغربي یعیشون على عتبة الفقر، منهم ١٣، أن ٢٠١٤عام 

 .العوز الشدید بشتى ألوانه

في قطاع غزة، وفي إحصائیة الحقة %   ٦٠وفي فلسطین ارتفعت نسبة الفقر إلى 

ووصلت نسبة الفقر الشدید . األخیرة على القطاعبعد الحرب اإلسرائیلیة % ٧٠إلى أكثر من 

 .في العام نفسه% ٢٠ الغربیة إلى أكثر من  في الضفة
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وطبق للمؤشرات الثمانیة التي حددتها األمم المتحدة لقیاس الفقر، یظهر لنا الوضع 

ًأكثر سوءا، من حیث المسكن والتعلیم والصحة والمیاه الصالحة للشرب والقانون والمجتمع 

دمات االئتمانیة والحصول على المعلومات، تجاهلها وعدم وضع برامج لمعالجتها سیزید والخ

 .من معدالت الفقر

  تأنیث الفقر : ًخامسا

ًإن الفقر یؤثر على المرأة أكثر مـن الرجـل إلـى درجـة انـه ظهـر مـؤخرا مـصطلح كثـر 

لفقــر فــي النــساء ، ویعنــي تأنیــث الفقــر أن نــسبة انتــشار ا"تأنیــث الفقــر"تداولــه، وهــو مــصطلح 

أكثر من الرجال، خاصة في ظل االنثى المعیلة، وأن أعمال النـساء أكثـر هـشاشة مـن أعمـال 

الرجــال، وتــأثر النــساء بالمخــاطر واألزمــات أكثــر مــن الرجــال والنــساء أقــل أجــر مــن الرجــال، 

لمتحـدة  بالمائة من مجموع الفقراء في العالم، وبحسب تقریر األمـم ا٧٠ّیشكلن حوالي "فالنساء 

 بالمائـة مــن األسـر فــي العـالم، وعلــى الـرغم مــن ذلـك ال تملــك ٣٣باتـت المـرأة تعیــل أكثـر مــن 

 بالمائة مـن الجهـود االقتـصادیة التـي ٥٣من المورد، وهي تبذل أكثر من  % ١سوى اقل من 

ــــى اقــــل مــــن  ــــادل إال أنهــــا ال تحــــصل ســــوى عل  بالمائــــة مــــن ١٠یمكــــن أن تكــــون موضــــع تب

  .٢٨القروض

  نتیجة إستراتیجیة تقلیص الفقر :ًسادسا
ارتــبط اســتراتیجیة تقلــیص الفقــر والتــي كــان مــن المــستهدف تخفــیض نــسبة الفقــر إلــى 

 باألهداف اإلنمائیة الثمانیة  مـن خـالل األهـداف اإلنمائیـة لأللفیـة والتـي ٢٠١٥النصف حتى 

  ٢٩:سوف یتم عرض نتائجها على المستوى العالمي كاآلتي

  على الفقر المدقعالقضاء : الهدف األول 

ًشـــهدت معـــدالت الفقـــر المـــدقع انخفاضـــا كبیـــرا خـــالل العقـــدین الماضـــیین ففـــي عـــام . ً

دوالر فـي  25.1، كـان مـا یقـارب نـصف سـكان العـالم النـامي یعیـشون علـى أقـل مـن 1990

، وعلــى ٢٠١٥فــي المائــة فــي عــام  14الیــوم الواحــد؛ غیــر أن هــذه النــسبة انخفــضت إلــى 

اجــع عــدد النــاس الــذین یعیــشون فــي فقــر مــدقع بــأكثر مــن النــصف، فقــد المــستوى العــالمي، تر

 ملیــون شــخص فــي ٨٣٦إلــى  1990بلیــون شــخص فــي عــام  9.1انخفــض هــذا العــدد مــن 

وخـالل الفتـرة بـین .  2000وقـد تحقـق الجانـب األعظـم مـن هـذا التقـدم منـذ عـام  .2015عـام

العاملـة، أي . قـة الوسـطى ، ارتفع ثالثة أضعاف عدد الناس فـي الطب٢٠١٥و  1991عامي 
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وتــشكل هــذه الفئــة نــصف القــوى . ّ دوالرات فــي الیــوم الواحــد4الــذین یعیــشون علــى أكثــر مــن 

 فـــي المائـــة فـــي عـــام ١٨العاملـــة فـــي المنـــاطق النامیـــة بعـــد أن كانـــت نـــسبتها ال تزیـــد علـــى 

 وانخفـــضت نـــسبة الـــذین یعـــانون مـــن نقـــص التغذیـــة فـــي المنـــاطق النامیـــة بمـــا یقـــارب. 1991

 1992 - 1990فــي المائــة خــالل الفتــرة  3.23ّ ، أي مــن 1990النــصف منــذ عــام 

  ...2016  -.2014في المائة خالل الفترة   12.9إلى

  تحقیق التعلیم االبتدائي -:الهدف الثاني

 في ٩١بلغ معدل صافي التسجیل في المدرسة االبتدائیة في المناطق النامیة  

  ، ٢٠١٥المائة في عام  

وانخفض عدد األطفال في سن .  ٢٠٠٠ في المائة في عام  ٨٣ن بعد أن كا

 ٥٧ًالمدرسة االبتدائیة غیر الملتحقین بالمدرسة إلى النصف تقریبا، ویقدر أن عددهم بلغ 

وكان سجل . ٢٠٠٠ ملیون طفل في عام ١٠٠ بعد أن كان  ٢٠١٥ملیون طفل في عام  

   التعلیم االبتدائي هو  جنوب الصحراء الكبرى فیما یتعلق بتحسین-أفریقیا 

 األفضل بین جمیع المناطق منذ وضع األهداف اإلنمائیة لأللفیة، فقد حقق معدل 

 نقطة مئویة، وذلك بالمقارنة ٢٠ زیادة بلغت  ٢٠١٥ و ٢٠٠٠صافي التسجیل بین عامي  

وارتفع معدل معرفة . ٢٠٠٠ و ١٩٩٠ نقاط مئویة في الفترة بین عامي  ٨بزیادة بلغت 

   في ٨٣ سنة من  ٢٤ سنة و ١٥ والكتابة بین الشباب بین سن  القراءة

كما .  في العالم ككل٢٠١٥ و ١٩٩٠ في المائة بین عامي  ٩١المائة إلى  

  .تناقص الفارق بین النساء  والرجال

  تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة: ٣الهدف 

ارنة بما كان علیه الحال هناك زیادة كبیرة في أعداد الفتیات في المدارس بالمق

 سنة، وقد حققت المناطق النامیة ككل الغایة المتمثلة بإزالة التفاوت بین ١٥منذ  

، كان عدد البنات ١٩٩٠وفي عام  . الجنسین في التعلیم ، االبتدائي والثانوي والعالي

   من البنات مقابل كل٧٤المسجالت في المدرسة االبتدائیة في جنوب آسیا ال یتجاوز  

 من ١٠٠ّ من البنات المسجالت مقابل كل  ١٠٣أما الیوم فهناك .  من البنین١٠٠

 في المائة من مجموع العاملین بأجر خارج القطاع ٤١وتشكل النساء اآلن  . البنین

وخالل الفترة بین عامي  .  ١٩٩٠ في المائة في عام  ٣٥الزراعي بعد أن كانت نسبتهن  

  ساء في العمالة الهشة كجزء من ، انخفضت نسبة الن٢٠١٥ و ١٩٩١
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وفي المقابل، انخفضت العمالة الهشة .  نقطة مئویة١٣مجموع العمالة النسائیة 

وحققت المرأة مكاسب على صعید التمثیل في .  نقاط مئویة٩بین الرجال  بنسبة  

   في المائة من ٩٠المجالس البرلمانیة في ما یقارب  

وخالل . بیانات لفترة العشرین سنة الماضیة التي تتوفر عنها ١٧٤البلدان الـ  

الفترة نفسها،ّ تضاعف متوسط معدل النساء في المجالس البرلمانیة، ومع ذلك، فإن المرأة 

ًال تشغل إال مقعدا برلمانیا واحدا من أصل كل خمسة مقاعد ً ً ّ  

  تقلیل وفیات األطفال واألمهات : الهدف الرابع 

األطفال دون الخامسة من العمر على المستوى نخفض بأكثر من النصف معدل وفیات 

و ١٩٩٠ والدة حیة بین عامي  ١ ٠٠٠ حالة وفاة في كل  ٤٣ إلى  ٩٠العالمي، فقد هبط من  

وعلى الرغم من النمو السكاني في المناطق النامیة، فإن عدد وفیات األطفال دون .   ٢٠١٥

 مالیین في عام  ٦ إلى حوالي  ١٩٩٠ً ملیونا في عام  ٧.١٢الخامسة  من العمر انخفض من  

ومنذ أوائل التسعینات، ارتفع معدل خفض وفیات األطفال دون .  على  المستوى العالمي٢٠١٥

 جنوب الصحراء - وفي أفریقیا . الخامسة من العمر أكثر من ثالثة أضعاف على المستوى العالمي

 ٢٠٠٥ن العمر خالل الفترة  الكبرى، كان المعدل السنوي لخفض وفیات األطفال دون  الخامسة م

وساعد .  ١٩٩٥  -  ١٩٩٠ أسرع بأكثر من خمسة أضعاف سرعته خالل الفترة  ٢٠١٣  - 

 ملیون طفل من الوفاة خالل الفترة بین عامي  ٦.١٥التلقیح ضد الحصبة على إنقاذ ما یقارب  

 ٦٧ بنسبة وقد تراجع عدد إصابات الحصبة المبلغ عنها على المستوى العالمي . ٢٠١٣ و٢٠٠٠

 في المائة من األطفال في ٨٤ّ ، تلقى نحو  ٢٠١٣وفي عام .  في المائة خالل الفترة نفسها

 في المائة من ٧٣مختلف أنحاء العالم جرعة واحدة على  األقل من لقاح الحصبة، بالمقارنة بنسبة 

  . 0٢٠٠األطفال في عام  

  تحسین الصحة النفاسیة: ٥الهدف 

 في المائة على المستوى ٤٥عدل الوفیات النفاسیة بنسبة   تراجع م١٩٩٠منذ عام  

وفي جنوب آسیا، تراجع معدل . ٢٠٠٠العالمي،  وقد تحقق معظم االنخفاض منذ عام  

 - ّ ، أما في أفریقیا ٢٠١٣ و١٩٩٠ في المائة بین عامي ٦٤الوفیات النفاسیة بنسبة  

 ٧١وتم أكثر من  . ي  المائة ف٤٩جنوب الصحراء الكبرى فقد انخفض هذا المعدل بنسبة  

في المائة من الوالدات بمساعدة عاملین صحیین مهرة، على المستوى العالمي في عام  
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و في شمال . ١٩٩٠ في المائة في عام  ٥٩ً ، مما یشكّ ل تحسنا بالمقارنة بنسبة  ٢٠١٤

ًبعا أو  نسبة النساء الحوامل الالتي تلقین  أر٢٠١٤ و ١٩٩٠أفریقیا، ارتفعت بین عامي 

و ارتفع .  في المائة٨٩ في المائة إلى  ٥٠أكثر من زیارات الرعایة السابقة للوالدة، من  

،  المتزوجات أو ٤٩  – ١٥انتشار وسائل منع الحمل بین النساء في الفئة العمریة  

 في المائة في عام  ٦٤ إلى  ١٩٩٠ في المائة في عام  ٥٥المرتبطات بشریك، من  

  .ى العالمي على المستو٢٠١٥

  .اإلیدز والمالریا وغیرهما من األمراض/مكافحة فیروس نقص المناعة البشریة: ٦الهدف 

 ٤٠انخفضت نسبة اإلصابات الجدیدة بفیروس نقص المناعة البشریة بما یقارب  

 ملیون ٥.٣ّ ، أي من عدد اإلصابات التقدیري البالغ ٢٠١٣ و٢٠٠٠في المائة  بین عامي  

 ٦.١٣، كان هناك ٢٠١٤یونیه  /بحلول شهر حزیران• . لیون إصابة م١.٢إصابة إلى  

ملیون شخص مصاب بفیروس نقص  المناعة البشریة یتلقون العالج باألدویة المضادة 

على المستوى  العالمي، مما یشكل زیادة هائلة على عددهم ) T R A(للفیروسات العكوسة 

 مالیین من ٦.٧ هذا العالج حیاة  وقد  أنقذ.  مصاب٨٠٠ ٠٠٠ الذي بلغ  ٢٠٠٣في عام 

  .  ٢٠١٣ و١٩٩٥الموت بمرض اإلیدز خالل الفترة بین عامي  

 و ٢٠٠٠ مالیین من الموت بالمالریا بین عامي  ٢.٦كما تم إنقاذ حیاة  • 

، وهم في المقام  األول من األطفال دون الخامسة من العمر یعیشون في بلدان ٢٠١٥

وقد انخفض المعدل العالمي التقدیري لإلصابة بالمالریا . برى جنوب الصحراء  الك-أفریقیا 

• .  في المائة٥٨ في المائة، أما معدل الوفیات بالمالریا فقد انخفض بنسبة ٣٧بنسبة  

 ملیون من الناموسیات  ٩٠٠، تم تورید أكثر من  ٢٠١٤ و ٢٠٠٤وخالل الفترة بین عامي  

 جنوب الصحراء الكبرى التي تستوطن  -ریقیا المعالجة بمبیدات الحشرات إلى بلدان في أف

، أنقذت تدخالت الوقایة من مرض ٢٠١٣ و٢٠٠٠وخالل الفترة بین عامي  . فیها المالریا

وقد انخفض معدل الوفیات . ّ ملیون شخص٣٧السل وتشخیصه ومعالجته حیاة ما یقدر بـ 

ي المائة، وذلك خالل  ف٤١ في المائة، كما انخفض معدل انتشاره بنسبة  ٤٥بالسل بنسبة  

  .٢٠١٣ و١٩٩٠الفترة بین عامي 

  كفالة االستدامة البیئیة: ٧الهدف 

ً، تم التخلص بشكل یكاد یكون كامال من المواد المستنفدة ١٩٩٠منذ عام  

  .لألوزون، ومن  المتوقع أن تستعید طبقة األوزون صحتها في أواسط هذا القرن
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یة في كثیر من األقالیم زیادة كبیرة منذ عام  وشهدت المناطق البریة والبحریة المحم• 

وقد ارتفعت تغطیة المناطق البریة المحمیة في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر . ١٩٩٠

  .٢٠١٤ و ١٩٩٠ في المائة بین عامي  ٤.٢٣ في المائة إلى  ٨.٨الكاریبي من 

ًّ محسنا لمیاه ً في المائة من سكان العالم یستخدمون مصدرا٩١، بات  ٢٠١٥وفي عام  • 

  .١٩٩٠ في المائة في عام  ٧٦الشرب،  بالمقارنة بنسبة 
ّ بلیون شخص اكتسبوا القدرة على الحصول على میاه الشرب المحسنة  ٦.٢ومن أصل  • 

 بلیون شخص اكتسبوا القدرة على الحصول على میاه الشرب  ٩.١، هناك  ١٩٩٠منذ عام  

 في  ٥٨یتمتع اآلن أكثر من نصف سكان العالم  و. الممددة باألنابیب إلى أماكن سكنهم

  المائة 

ً بلداّ من تحقیق الغایة المحددة لمیاه الشرب، كما حقق ١٤٧وعلى المستوى العالمي، تمكن • 

  .ً بلدا تمكنوا من بلوغ كلتا الغایتین٧٧ً بلدا الغایة المحددة للصرف الصحي، في حین أن ٩٥

 بلیون شخص إمكانیة الحصول على ١.٢وعلى مستوى العالم ككل، اكتسب  • 

ً، انخفض بنسبة النصف تقریبا عدد سكان ١٩٩٠ومنذ عام  . الصرفّ الصحي المحسن

  .المناطق  الحضریة الذین یتغوطون في العراء

وانخفضت نسبة سكان المناطق الحضریة الذین یعیشون في األحیاء الفقیرة في المناطق  • 

 في المائة في عام  ٧.٢٩ إلى ٢٠٠٠ة في عام   في المائ٤.٣٩النامیة من حوالي  

٢٠١٤.  

  إقامة شراكة عالمیة من أجل التنمیة: ٨الهدف 

فـي المائـة   66ارتفعـت المـساعدة اإلنمائیـة الرسـمیة المقدمـة مـن البلـدان المتقدمـة النمـو بنـسبة 

وفــي عــام . بلیــون دوالر٢.١٣٥، حیــث بلغــت ٢٠١٤و  2000بالقیمــة الحقیقیــة بــین عــامي 

، اســتمر كــل مــن الــدانمرك والــسوید ولكــسمبرغ والنــرویج والمملكــة المتحــدة فــي  تجــاوز 2014

فـي  0.7 الغایـة التـي حـددتها األمـم المتحـدة للمـساعدة اإلنمائیـة الرسـمیة والتـي تبلـغ نـسبتها 

  .المائة من الدخل الوطني اإلجمالي

لمتقدمة النمـو مـن  في المائة من مجموع ما تستورده البلدان ا٧٩، كان 2014وفي عام 

 2000فـي المائـة عـام 65 البلدان النامیة بدون تعرفة جمركیة، وذلك بالمقارنة بنـسبتها البالغـة

وانخفــضت نــسبة خدمــة الــدین الخــارجي إلــى اإلیــرادات المتأتیــة عــن . ًتغلغــل اإلنترنــت عالمیــا 
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ئـة فـي عـام  فـي الما٣إلـى  2000 فـي المائـة فـي عـام ١٢الـصادرات فـي البلـدان النامیـة مـن 

٢٠١٣.  

فـي المائـة مـن سـكان العـالم یحـصلون علـى تغطیـة إشـارة  95 ، كـان 2015وفـي عـام 

وخالل السنوات الخمس عشرة األخیرة، ارتفع عدد اشـتراكات الهـاتف . الخلیوي-الهاتف النقال 

إلـى أكثـر مـن  2000ً ملیونـا فـي عـام ٧٣٨ الخلیوي بما یقارب العشرة أضعاف، من -النقال 

 فــي المائــة أو أكثــر بقلیــل ٦ ، وتزایــدت نــسبة تغلغــل اإلنترنــت مــن ٢٠١٥ین فــي عــام  بالیــ٧

  2000من سكان العالم في عام 

  :خالصة الفصل

 ٢٠١٥ فــي خفــض نــسب الفقــر للنــصف فــي عــام  العالمیــةرغــم تحقیــق األهــداف اإلنمائیــة -

  .لنامي إال أن ما زالت نسب الفقر تمثل خطر على دول العالم  خاصة في دول العالم ا

لــم تحقــق دول الربیــع العربــي األهــداف اإلنمائیــة فــي خفــض نــسب الفقــر للنــصف فــي عــام  -

  . نتیجة ثورتها وزاد تدهور أوضاع الفقر بها٢٠١٥

  .نساء العالم أكثر فقرا من الرجال وأكثر حساسیة لالزمات االقتصادیة -
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  الفصل الثالث

  الفقر في مصر

 ، على أن الفقر UNDPالمتحدة اإلنمائي تشیر دراسات واحصاءات برنامج األمم 

مفهوم متعدد األبعاد، ال ینحصر في محدودیة الدخل، ولكن یعكس عوامل أخرى مثل 

اعتالل الصحة والمستوى المتدني من التعلیم والحرمان من المعرفة ووسائل االتصاالت وعدم 

  قدرة الفرد على التمتع بحقوقه اإلنسانیة

  مصرمؤشرات  الفقر في : أوال 

تشیر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء إلى ارتفاع نسبة الفقراء في 

، مقارنة )٢٠١٣ -٢٠١٢(من إجمالي عدد السكان خالل عام % ٢٦.٣مصر إلى 

وفق دراسة البرنامج اإلنمائي لألمم % (٤٣.٧٧و)  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨(خالل % ٢١.٦بـ

، )٢٠١٣ -٢٠١٢(خالل % ٤.٤ إلى ، بینما انخفضت نسبة من هم في فقر مدقع)المتحدة

وفق (م ٢٠٠٢عام % ٢٠و,  )٢٠٠٩ -٢٠٠٨(من إجمالي السكان خالل % ٦.١مقارنة بـ

كما ارتفعت  نسبة الفقراء في ریف الوجه القبلي من ). دراسة البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة

عام % ٤٩.٤، ثم إلى )٢٠٠٩ -٢٠٠٨(خالل % ٤٣.٧ إلى ٢٠٠٢عام % ٣٤.٨٧

م ٢٠٠٢عام % ١٩.٩، كما ارتفعت النسبة في حضر الوجه القبلي من »٢٠١٣ -٢٠١٢«

من ) ٢٠١٣-٢٠١٢(خالل % ٢٦.٧ثم  إلى ) ٢٠٠٩ -٢٠٠٨(خالل % ٢١.٣إلى 

إجمالي السكان في تلك المناطق، كما ارتفاع نسبة الفقراء في ریف الوجه البحري من 

عام % ١٧.٤، ثم إلى )٢٠٠٩ -٢٠٠٨(عام % ١٦.٧ إلى  ٢٠٠٢عام  %١٦.٥٧

 ٢٠٠٢عام % ٩.٨١، وكذلك ارتفاع النسبة في حضر الوجه البحري من )٢٠١٣ -٢٠١٢(

، مع مالحظة )٢٠١٣- ٢٠١٢(خالل % ١١.٧ثم إلى )٢٠٠٩-٢٠٠٨( خالل % ٧.٣إلى 

، والسویس %٢ًأن محافظة البحر األحمر أقل المحافظات فقرا، حیث بلغت نسبة الفقراء 

ًفیما جاءت محافظة أسیوط أكثر المحافظات فقرا، ، %١١، الغربیة %١٠، ودمیاط %٥

كما  ، %٤٧، واألقصـر %٥٥، وسوهاج %٥٨، وقنا %٦٠حیث بلغت نسبة الفقراء بها 

، )٢٠١٣ -٢٠١٢(، )٢٠١١ -٢٠١٠(تراجعت نسبة الفقراء في صعید مصر بین عامي

، ومحافظة أسیوط من %٣٩إلى % ٥٤حیث انخفضت النسبة في محافظة أسوان من 
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% ٣٧وبلغت نسبة الفقراء بین األمیین %. ٣٦إلى % ٤١، والفیوم من %٦٠إلى % ٦٩

لمن حصل على شهادة جامعیة في العام نفسه، % ٩، مقابل »٢٠١٣ -٢٠١٢«عام 

فقط % ٧ أفراد فأكثر، مقابل ١٠بین أفراد األسر التي یقیم بها % ٦٧وسجلت نسبة الفقر 

بین األفراد الذین % ٣٨ بینما بلغت هذه النسبة  أفراد،٣ -١بین أفراد األسر التي یقیم بها 

  ٣٠. أفراد٧ -٦یقیمون في أسر بها 

  الفجوة بین الحضر والریف:ثانیا 

تشیر تقاریر التنمیة البشریة إلى وجود فجوة  بین المناطق الریفیة والحضریة في 

بالنسبة مؤشر التنمیة البشریة على حساب نسبة المناطق الریفیة إلى المناطق الحضریة ، ف

وقد تراوحت نسبة . ًللسكان، كان حجم سكان الریف دائما أعلى من حجم سكان الحضر

% ١٣٣ و٢٠٠٥عام % ١٣٥ و١٩٩٥عام % ١٢٧سكان الریف إلى سكان الحضر بین 

، وعلى الرغم من ذلك ، هناك انخفاض واضح في الفجوة بین المناطق الحضریة ٢٠١٠عام 

 المیاه اآلمنة والصرف الصحي ونسبة معرفة القراءة والریفیة بالنسبة للحصول على خدمة

، حیث كانت نسبة ٢٠٠٨وكانت الفجوة أكبر بالنسبة للصرف الصحي عام . والكتابة

% ٥.٢٩الحصول على خدمة الصرف الصحي في المناطق الریفیة إلىلمناطق الحضریة 

. ٢٠١٠م في عا% ٨.٤١فقط ، وبعد ذلك ، تحسن الوضع كثیرا حیث بلغت هذه النسبة 

وقد انخفضت أیضا الفجوة المتعلقة بالحصول على المیاه اآلمنة ، حیث زادت النسبة من 

وعالوة على ذلك، انخفضت الفجوة في . ٢٠١٠في عام % ٩.٩٦ إلى ٢٠٠٨فیعام % ٩٤

% ٤.٧٩ إلى ٢٠٠٨في تقریر % ٤.٧٨نسبة معرفة القراءة والكتابة حیث زادت النسبة من 

  ٣١.ب العمل على تضیق الفجوة بین الریف والحضر، ولذلك یج٢٠١٠في عام 

  فجوة النوع االجتماعي : ثالثا

وقد كان مؤشر توقع الحیاة عند المیالد هو المؤشر الوحید لصالح وضع اإلناث 

 في كل ١٠٠بالمقارنة بالذكور، ویصدق هذا في جمیع الدول، كما أن هذا المؤشر یزید عن 

فإنه بالنسبة للعدد المطلق في إجمالي السكان، كان عدد ومع هذا، . تقاریر التنمیة البشریة

كما شهد مؤشر قوة . ٩٥الذكور یتجاوز كثیراعدد اإلناث حیث بلغ معدل اإلناث إلى الذكور 

، وهو ما یعني أن من بین كل ٣.٣١العمل أسوأ تفاوت بین الذكور واإلناث حیث بلغ المعدل

ویوضح مؤشر معرفة القراءة والكتابة  أنثى فقط، ٣١.٣ ذكر في قوة العمل هناك ١٠٠
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تقریر التنمیة البشریة  )٥٧تحسنا حیث ضاقت الفجوة وزاد معدل اإلناث إلى الذكور من 

، وبالنسبة لمعدالت ٢٠١٠ عام ٧.٨٠، وبلغ ٢٠٠٨ عام ٩.٧٨ إلى ١٩٩٥لمصر عام 

ي القید في القید في التعلیم، فإنهباستثناء الزیادة المستمرة في عدد اإلناث عن الذكور ف

، مما یشیر إلى استمرار الفجوة على الرغم ١٠٠التعلیم االبتدائي، كانت المؤشرات أقل من 

  ٣٢ .٢٠١٠من تراجعها عام

أكدت فجوة النوع االجتماعي أهمیة استعراض المؤشرات المتعلقة بالمرأة ، ویالحظ 

ة القراءة والكتابة، أن  نسبة القید اإلجمالي في التعلیم األساسي یمكن أن توضح حالة معرف

وقد بلغت نسبة القید اإلجمالي لإلناث في . وقد تستطیع أن تفسر الفجوة بین الذكور واإلناث

، ولكنها تراجعت % ٩١، حیث بلغت نحو ١٩٩٧التعلیم األساسي أكبر قیمة لها في  عام 

% ٩٣ بلغتهذه النسبة ٢٠١٠وفي عام % ١.٨٧ حیث وصلت إلى ٢٠٠٨لحد ما في عام 

 أنثى، تسربن من التعلیم األساسي، على ١٠٠ إناث من بین ٧ما یشیر إلى أن هناك وهو 

الرغم من أن مبادرة تعلیم الفتیات أدت إلى تحسن الوضع الذي انعكس في ارتفاع نسبة قید 

وفیما . ٢٠١٠في عام % ٨.١٠٤اإلناث فیالمرحلة األولى من التعلیم األساسي التي بلغت 

 قوة العمل، مازالت قیمة هذا المؤشر محدودة، فبعد أن بلغت هذه یتعلق بنسبة اإلناث في

، ٢٠٠٨في عام % ٢٣، تراجعت لحد ما إلى ٢٠٠٥ في عام )%٢٤(النسبة أعلى قیمة لها 

وهذا یعكس وضعالمرأة فیما یتعلق بالعمل أو البحث عن . ٢٠١٠في عام % ٩.٢٣وبلغت 

في عام % ١٨.٦ ثم ٢٠٠٨ عام في% ٢٥حیث بلغت نسبة البطالة بین اإلناث . العمل

وفي ظل حساسیة المرأة للظروف االقتصادیة أكثر من الرجل یعني زیادة النسبة بعد  .٢٠١٠

  ٢٠١١.٣٣ ینایر ٢٥

  تحدیات تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة: رابعا

كما یشیر تقریر حدیث لوزارة التخطیط والمتابعة واإلصالح اإلداري وبرنامج األمم 

نمائي إخفاق مصر في تحقیق الكثیر من األهداف اإلنمائیة لأللفیة التي كان المتحدة اإل

، والتي جاء على رأسها العمل على خفض معدالت ٢٠١٥على مصر تحقیقها في عام 

 ویرجع ذلك ٣٤).١٩٩١ - ١٩٩٠(الفقر إلى نصف المستوى الذي كانت علیه خالل عام 

لة اإلنتاجیة والذي أثر بالتالي علي األداء للخلل جسیم في مسار األداء الكلي لقطاعات الدو

 یونیو، وفیما یلى بعض العوامل التي ٣٠ ینایر و٢٥بعد ثورتي . االقتصادي للدولة ككل 

  ٣٥-:أثرت بالسلب علي األداء االقتصادي للدولة 
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، األمر الذي ٢٠١١تراجع الحالة األمنیة في األشهر األولي التي أعقبت ثورة ینایر  -

أدي الي توقف العجلة اإلنتاجیة في العدید من القطاعات، وساهم ذلك في زیادة 

  .أعداد البطالة، وتراجع الدخل القومي

  .وقوع أحداث أدت الي إظهار البالد في حالة عدم استقرار -

ًفضال عن توالي . حاالت االعتصامات والمطالبات الفئویةالزدیاد الحاد في ا -

 عن عدم استقرار السیاسات وتحقیقها المأمول ةالمظاهرات واالحتجاجات الناتج

  .منها

زیادة الضغوط والتحدیات التي تتعرض لها قوي الجیش واألمن من خالل تدفق  -

تجاوز السالح غیر الشرعي عبر الحدود، والسعي الدؤوب إلحداث الفوضي و

بما أثر علي معدالت التدفق السیاحي، وقدوم . القانون في ربوع الدولة

  .االستثمارات

% ١٨لخلل الكبیر في معالجة سعر صرف الجنیه، فأدي ذلك الي خسارته بنحو ا -

من قیمته أمام العمالت األجنبیة، فأثر ذلك بالسلب علي قیمة العجز بالموازنة 

ي تدبیر العمالت لتسدید واردات مصر السلعیة، ًالعامة للدولة، فضال عن العجز ف

 . وخلق سوق موازیة لسعر الصرف الرسمي

 تدهور التصنیف االئتماني الخاص بمصر، وما تبعه من ارتفاع أسعار فائدة  -

وهروب االستثمارات، .  تبرمها مصر سواء من الداخل أو الخارجيالقروض الت

 بصورة كبیرة ي النقديتیاطوتراجع معدالت الجذب السیاحي، وانخفاض االح

ًوتعویض جزء منه عبر االقتراض من دول إقلیمیة فضال عن تزاید عجز الموازنة 

، وأدت الضغوط ٢٠١١-٢٠١٠العامة للدولة لضعف ما كانت علیه في موازنة 

 والحذر في اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها ضبط البوصلة التباطؤالشعبیة الي 

یاطي النقدي األجنبي، وتركز مفتاح الحل في السعي االقتصادیة، وتدعیم االحت

إلبرام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، الذي یعد شهادة ثقة دولیة في قدرة 

االقتصاد علي النهوض والتعافي، إال أن هذا الحل تراجع بشكل كبیر، وحل محله 

اب انقاذ آخر تمثل في معونات وقروض دول عربیة كالسعودیة وقطر والكویت أعق

 .٢٠١٣ یونیو ٣٠ثورة 
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   إلى زیادة الفقر في مصر٢٠١١ ینایر ٢٥وبذلك فقد أدى الوضع االقتصادي والسیاسي بعد 

  خریطة الفقر في مصر: خامسا

قامت وزارة التنمیة االقتصادیة ، بالتعاون مع البنك الدولي، بإصدار تقریرها عن 

لخریطة »لتقریر عرضا ، تضمن هذاً ا٢٠٠٧في منتصف عام « تقییم الفقر في مصر»

في مصر، وقدم معلومات تفصیلیة عن المحددات التي تقف وراء انخفاض مستوى « الفقر

المعیشة وارتفاع معدل الفقر، باإلضافة إلى المؤشرات ذات الصلة على مستوى أصغر 

یمكن أن تساعد الخریطة في مكافحة الفقر، ورفع مستوى  و. )القریة والمركز(محلیة وحدة

اإلنفاق العام من خالل االستهداف الدقیق للمناطق الفقیرة وذلك بتحدید احتیاجاتها كفاءة 

ولتقدیر الفقر على مستوى . الفعلیة باإلضافة إلى تخفیض تسرب المزایا إلى غیر الفقراء

 مؤشرً ا، كل منها یعكس بعد ا أو أكثر من األبعاد االقتصادیة ٣٧القریة، تمً استخدام نحو 

 )وتتضمن أبعاد الفقر مؤشرات عن التعلیم. المرتبطة بالفقر أو مستوى المعیشةواالجتماعیة 

معدالت البطالة ، نسبة  )وعن التشغیل( معدل معرفة القراءة والكتابة، ومعدالت القید بالتعلیم

وعن ( العمالة الدائمة والعمالة العارضة والعمالة المؤقتة ، ونسبة المشاركة في قوة العمل

 نسبة المنازل المتصلة بشبكة میاه آمنة وبشبكة صرف صحي وشبكة كهرباء )امةالمرافق الع

وتم تغطیة (.  متوسط حجم األسرة، ونسبة اإلعالة )هذا باإلضافة إلى مؤشرات دیموجرافیة(

كافة المحافظات فیماعدا المحافظات الحدودیة التي تم استبعادها من خریطة الفقر نظرا 

وقد كانت أهم نتیجة لخریطة الفقرً هى تحدید األلف قریة .  بهاالنخفاض الكثافة السكانیة

األكثر فقرا في مصر، ووضع األساس الستهداف األسر الفقیرة حتى یمكن القضاء على 

  .الفقر المدقع
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  )١(جدول رقم 

  ٢٠٠٩ لعام التوزیع الجغرافي للقرى األكثر فقرا: خریطة الفقر المحدثة 

 ٢٠٠٩  
٢٠١

٣  

 
عدد القرى 

 كثر فقرااأل
 عدد االسر عدد الفقراء عدد السكان

عدد األسر 

 الفقیرة

نسبة الفقر 

 بالمحافظة

نسبة 

  الفقر

 272,083 654,148 1,270,324 3,049,039 356  المنیا
41.6630

9 

33.

1  

 274,016 593,151 1,268,608 2,733,101 271 سوهاج
46.4164

3 

55.

8 

 298,569 527,027 1,436,795 2,530,302 236 أسیوط
56.7835

4 

61.

7 

 119,167 305,470 587,743 1,497,021 150 قنا
39.2608

4 

59.

8  

 37.4939 49,182 131,022 227,576 606,968 74  الشرقیة
14.

6 

 3,660 9,983 17,109 46,656 8 اكتوبر٦
36.6705

2 
 

 6,697 18,394 31,702 86,945 10 حلوان
36.4621

3 
 

 5,584 15,542 31,162 86,807 13 بني سویف
35.8980

3 

38.

5 

 996 2,786 5,839 16,406 19 البحیرة
35.5906

4 

21.

8 

 655 1,803 2,391 6,518 4 أسوان
36.6830

3 

44.

3  

 1,141 اجمالي
11,849,76

3 
5,349,249 

2,489,32

6 

1,130,60

9 

45.1422

4 
 

  : لمصدر ا

  ٢٠٠٩للفقر ، یونیو وزارة التنمیة االقتصادیة ، المشروع القومي لالستهداف الجغرافي  -

  ود األخیر تم اعداده بواسطة الباحث باالعتماد على بیانات الجدولالعم -
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وتبین خریطة الفقر أن أكثر من ملیون أسرة فقیرة تعیش في األلف قریةً األكثر فقرا، 

. من إجمالي سكان هذه القرى% ٤٦ ملیون نسمة یمثلون ٥ویبلغ إجمالي عدد سكانها 

من إجمالي سكان الریف الفقراء في مصر، % ٥٤في هذه القرى نحو ویشكل عدد الفقراء 

 وهناك ثالث محافظات في الوجه القبلي. من إجمالي السكان في الجمهوریة% ٤٢ونحو 

من إجماليً عدد الفقراء % ٨٢ قریة یشكل فیها الفقراء ٧٩٤ تضم )أسیوط والمنیا وسوهاج(

 أولى المحافظات سیوط أكثر المحافظات فقراوتمثل محافظة أ .ًفي األلف قریة األكثر فقرا

وتأتي ثاني ، من عدد سكانها% ٥٦.٧٨ حیث یبلغ مؤشر الفقر العددي  شدة الفقر 

من عدد سكانها، % ٤٦.٤٢ محافظة سوهاج حیث یبلغ مؤشر الفقر العددي  المحافظات 

من % ٤١.٦٦ محافظة المنیا حیث یبلغ مؤشر الفقر العددي  أما ثالث المحافظات فقرا 

محافظة قنا حیث یبلغ مؤشر الفقر العددي  رابع المحافظات فقرا عدد سكانها، ثم 

محافظة الشرقیة حیث یبلغ مؤشر خامس المحافظات فقرا من عدد سكانها، ثم % ٣٩.٢٦

 ثم سادس المحافظات فقرا محافظة أسوان حیث من عدد سكانها،% ٣٧.٤٩الفقر العددي  

 ٦محافظة سابع المحافظات فقرا  ثم من عدد سكانها،% ٣٦.٦٨یبلغ مؤشر الفقر العددي  

ثامن المحافظات فقرا  ثم من عدد سكانها،% ٣٦.٦٧أكتوبر حیث یبلغ مؤشر الفقر العددي  

تاسع ثم من عدد سكانها، % ٣٦.٤٦محافظة حلوان حیث یبلغ مؤشر الفقر العددي  

من عدد % ٣٥.٩لعددي  محافظة بني سویف حیث یبلغ مؤشر الفقر االمحافظات فقرا 

 محافظة البحیرة حیث یبلغ مؤشر الفقر العددي   عاشر المحافظات فقرا سكانها، ثم

  .من عدد سكانها% ٣٥.٥٩

  )١(شكل رقم 

  ٢٠١٣نسبة الفقراء في محافظات مصر عام 

  

الصندوق االجتماعي :   الصندوق االجتماعي للتنمیة ، خریطة الفقر، القاهرة:المصدر

  ٢٠١٤للتنمیة، 

،  ٢٠١١ ینایر ٢٥یالحظ زیادة نسبة الفقراء في معظم محافظات مصر بعد ثورة 

وهو ما یتضح من الشكل السابق ، كما اختلف ترتیب أكبر عشر محافظات في نسبة الفقراء 

حیث یتضح من الشكل السابق أن محافظة أسیوط أكثر المحافظات فقرا فهي أولى 
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من عدد سكانها، وتأتي  % ٦١.٧ الفقر العددي  المحافظات شدة الفقر  حیث یبلغ مؤشر

  من عدد سكانها،% ٥٩.٨ثاني المحافظات  محافظة قنا حیث یبلغ مؤشر الفقر العددي  

من  % ٥٥.٨ حیث یبلغ مؤشر الفقر العددي  سوهاج أما ثالث المحافظات فقرا  محافظة 

  عدد سكانها،

% ٤٧.٧لغ مؤشر الفقر العددي   حیث یبشمال سیناء ثم رابع المحافظات فقرا محافظة 

  من عدد سكانها، 

من % ٤٤.٣ حیث یبلغ مؤشر الفقر العددي  أسوانثم خامس المحافظات فقرا محافظة 

  عدد سكانها، 

من % ٤٣ حیث یبلغ مؤشر الفقر العددي  األقصرثم سادس المحافظات فقرا محافظة 

  عدد سكانها،

% ٣٨.٥یث یبلغ مؤشر الفقر العددي  حبني  سویف  ثم سابع المحافظات فقرا محافظة 

  من عدد سكانها، ثم

من عدد % ٣٦.٩ حیث یبلغ مؤشر الفقر العددي  الفیوم ثامن المحافظات فقرا محافظة 

  سكانها، ثم 

من عدد % ٣٣.١ حیث یبلغ مؤشر الفقر العددي  المنیاتاسع المحافظات فقرا محافظة 

  سكانها،

من % ٣٢.١ حیث یبلغ مؤشر الفقر العددي  جیزةال ثم عاشر المحافظات فقرا  محافظة 

  .عدد سكانها

مع مالحظة أن محافظات الصعید مازالت تتصدر المناطق األكثر فقرا، مع زیادة نسبة 

  الفقر في المحافظات التي تعتمد على السیاحة كمصدر للدخل مثل األقصر وأسوان
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  ١٩٩٩ ة للعدد اإلجماليعدد سكان وعدد فقراء كل محافظة بالنسبنسب 

 عدد األسر الفقیرة عدد االسر عدد الفقراء  عدد السكان عدد القرى األكثر فقرا 

 24.065172 26.27812 23.74771 25.730802 31.2007  المنیا

 24.2361418 23.82778 23.71563 23.064605 23.7511 سوهاج

 26.4078032 21.17147 26.85975 21.353187 20.68361 أسیوط

 10.5400718 12.27119 10.98739 12.633341 13.14636 قنا

 4.35004498 5.263352 4.254354 5.1221953 6.485539 الشرقیة

 0.32371934 0.401032 0.319839 0.3937294 0.701139 اكتوبر٦

 0.59233564 0.738915 0.592644 0.7337278 0.876424 حلوان

 0.49389311 0.624346 0.582549 0.7325632 1.139351 بني سویف

 0.08809412 0.111918 0.109156 0.13845 1.665206 البحیرة

 0.05793338 0.072429 0.044698 0.0550053 0.35057 أسوان

 100 100 100 100 100 اجمالي

  )١( تم اعداد الجدول بواسطة الباحث باالعتماد على الجدول رقم :المصدر

یـث عـدد القـرى الفقیـرة فتـأتي  فـي المركـز األول المنیـا أما ترتیـب كـل محافظـة مـن ح

مـــن أجمـــالي عـــدد القـــرى الفقیـــرة ، ثـــم محافظـــة ســـوهاج  فـــي المركـــز الثـــاني  % ١٣.٢بنـــسبة 

بنـسبة  فـي المركـز الثالـث من أجمالي عدد القرى الفقیرة، ثم محافظة اسـیوط% ٢٣.٧٥بنسبة 

% ١٣.١٥في المركـز الرابـع بنـسبة  نامن أجمالي عدد القرى الفقیرة، ثم محافظة ق% ٢٠.٦٨

مـن % ٦.٤٩بنـسبة  فـي المركـز الخـامس من أجمالي عـدد القـرى الفقیـرة، ثـم محافظـة الـشرقیة

مـن أجمـالي % ١.٦٧بنسبة  ثم محافظة البحیرةفي المركز السادسأجمالي عدد القرى الفقیرة، 

مــن أجمــالي عــدد % ١.١٤عــدد القــرى الفقیــرة، ثــم محافظــة بنــي ســویففي المركــز السابعبنــسبة 
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 مـــن أجمـــالي عـــدد القـــرى ٠.٨٨.الثامنبنـــسبة فـــي المركـــز  حلـــوانالقـــرى الفقیـــرة، ثـــم محافظـــة 

مـن أجمـالي عـدد القـرى الفقیـرة، % ٠.٧بنـسبة   أكتـوبرفي المركـز التاسـع٦ثم محافظة الفقیرة، 

  .من أجمالي عدد القرى الفقیرة% ٠.٣٥بنسبة  العاشرثم محافظة أسوان في المركز 

رى كـل محافظـة بالنـسبة لمجمـوع فقـراء األلـف قریـة قـ الفقراء في  عددةبا بخصوص نسأم

مـــن % ٢٦.٨٩فتـــأتي  محافظـــة أســـیوط فـــي المركـــز األول حیـــث تـــشكل نـــسبة الفقـــراء بهـــا فقیـــرة، 

حیـــث تـــشكل نـــسبة الفقـــراء بهـــا  فـــي المركـــز الثـــاني لمنیـــاااجمـــالي عـــدد فقـــراء القـــرى، ثـــم محافظـــة 

حیــث تــشكل  فــي المركــز الثالــث دد فقــراء القــرى، ثــم محافظــة ســوهاجمــن اجمــالي عــ% ٢٣.٧٥٩

حیـث  فـي المركـز الرابـع محافظـة قنـامن اجمـالي عـدد فقـراء القـرى، ثـم % ٢٣.٧٢نسبة الفقراء بها 

فـي المركــز  مـن اجمـالي عــدد فقـراء القـرى، ثـم محافظـة الـشرقیة% ١٠.٩٩تـشكل نـسبة الفقـراء بهـا 

مـن اجمـالي عـدد فقـراء القـرى، ثـم محافظـة حلـوان % ٤.٢٥ بهـا حیث تـشكل نـسبة الفقـراء الخامس

مـــن اجمـــالي عـــدد فقـــراء القـــرى، ثـــم % ٠.٥٩فـــي المركـــز الـــسادسحیث تـــشكل نـــسبة الفقـــراء بهـــا 

مـن اجمـالي عـدد فقـراء % ٠.٥٨حیث تشكل نسبة الفقراء بهـا  محافظة بني سویففي المركز السابع

مـن اجمـالي % ٠.٣٢حیـث تـشكل نـسبة الفقـراء بهـا  ن أكتوبرفي المركـز الثـام٦محافظة القرى، ثم 

% ٠.١١حیــث تــشكل نــسبة الفقــراء بهــا  فــي المركــز التاســع عــدد فقــراء القــرى، ثــم محافظــة البحیــرة

حیـث تـشكل نـسبة الفقـراء بهـا  فـي المركـز العاشـر من اجمالي عدد فقراء القرى، ثـم محافظـة أسـوان

  .من اجمالي عدد فقراء القرى% ٠.٠٤

  

   والقضاء على الفقر٢٠٣٠ستراتیجیة التنمیة المستدامة حتى عام ا: سادسا

 مــن ٢٠٣٠فــي اســتراتیجیة التنمیــة المــستدامة حتــى عــام یــأتي االهتمــام بعــالج الفقــر 

خـــالل التركیـــز علـــى هـــدف العدالـــة االجتماعیـــة، الـــذي ینطلـــق مـــن رؤیـــة بنـــاء مجتمـــع عـــادل 

ــــسیاسیة، متكــــاتف یتمیــــز بالمــــساواة ، وفــــي الحقــــوق ، والفــــرص اال قتــــصادیة واالجتماعیــــة وال

 االجتمــاعي، قــادر علــى كفالــة حــق المــواطنین، فــي المــشاركة االنــدماجوبــأعلى درجــات مــن 

والتوزیـــع العـــادل فـــي ضـــوء معـــاییر  الكفـــاءة واالنجـــاز وســـیادة القـــانون، ویتـــیح فـــرص الحـــراك 

المتوقعــة وغیــر المجتمعــي المبنــي علــى القــدرات، وتــوفیر آلیــات الحمایــة مــن مخــاطر الحیــاة 

 الحمایــة للفئــات األولــى المتوقعــة، ویقــوم بــالتوازي بمــساندة شــرائح المجتمــع المهمــشة وتحقیــق

  : ومن خالل تلك الرؤیة جاءت األهداف الرئیسیة األتیةبالرعایة،
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 : هدف المساواة في الحقوق والفرص االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة  -١

 ین فرعیین هماویتم تحقیق هذا الهدف من خالل هدف

ویـتم قیاسـه مـن خـالل :  دولة  في ترتیب مؤشر التنمیة البشریة٣٠مصر من أفضل   - أ

، وهو ما یعني ضرورة االهتمام بأبعـاده الثالثـة مـن حیـاة مدیـدة وصـحیة مؤشر التنمیة البشریة

مــن خــالل متوســط العمــر المتوقــع، واكتــساب المعرفــة ویــتم  مــن خــالل االهتمــام زیــادة متوســط 

الدراسة الفعلي والمتوقع ، واالهتمام بمستوى معیشة الئق ویتم من خالل زیـادة نـصیب سنوات 

  .الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 

 دولـــة فــي معـــدل تحـــسن المــساواة بـــین الجنـــسین خــالل الفتـــرة مـــن ٢٠مــصر أفـــضل   - ب

وبـذلك ویتم قیاس ذلك الهدف من خالل مؤشر عـدم المـساواة بـین الجنـسین، : ٢٠١٣-٢٠١٥

 . االهتمام بالفوارق بین الجنسین من خالل ثالث أبعاد هي الصحة والتمكین وسوق العملیتم

  :أعلى درجة من االندماج المجتمعي -٢

 دولــة فــي ســعادة المــواطن ٣٠ویــتم ذلــك مــن خــال الهــدف الفرعــي أن تكــون مــصر مــن أكبــر 

ر مــن الــذي یعتمــد علــى عــدد مــن المعــاییویــتم قــاس ذلــك الهــدف مــن خــالل مؤشــر الــسعادة، 

أهمها شعور االنسان بوجود هدف لـه فـي الحیـاة، ومـستوى رفاهیـة مالیـة وحالـة صـحیة جیـدة، 

والمــشاركة المجتمعیــة المحلیــة، والــضغوط واالعبــاء الیومیــة، والنیــة للهجــرة مــن عدمــه، واألمــن 

  الغذائي ووجود مأوى

ءة كفالــــة حــــق المــــواطنین فــــي المــــشاركة والتوزیــــع العــــادل فــــي ضــــوء معــــاییر  الكفــــا -٣

 .واالنجاز وسیادة القانون

  .ویتم  تحقیق ذلك الهدف من خالل عدة أهداف فرعیة هي

نسبة الفقراء ومحدودي الـدخل الـذین لـدیهم عمـل الئـق، ویـتم قیـاس ذلـك الهـدف مـن زیادة   -أ 

 خالل نسبة الفقراء ومحدودي الدخل الذین لدیهم عمل الئق

ل دائـم، ویـتم قیـاس ذلـك الهـدف مـن زیادة نسبة الفقراء ومحدودي الـدخل الـذین لـدیهم عمـ  -ب 

 .خالل نسبة الفقراء ومحدودي الدخل الذین لدیهم عمل دائم

، ویــتم %٣٠زیــادة نــسبة النــساء الــذین لــدیهم عمــل دائــم فــي قطــاع العمــل الرســمي بنحــو   - ج 

 .قیاس ذلك الهدف من خالل نسبة النساء الذین لدیهم عمل دائم في قطاع العمل الرسمي
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 ألطفال، ویتم قیاس ذلك الهدف من خالل نسبة عمالة األطفالالقضاء على عمالة ا  -د 

انخفــاض معــدالت الــزواج المبكــر وزواج األطفــال ، تــم قیــاس ذلــك الهــدف مــن خــالل   -ه 

 . عاما الذین یضعن طفلهن األول١٨نسبة البنات أقل من 

 

   المبني على القدراتزیادة فرص الحراك المجتمعي -٤

  : فرعیین هماویتم تحقیق ذلك الهدف من خالل هدفین

 دولـة فـي سـو العمــل، ویـتم قیـاس ذلـك الهـدف مـن خـالل مؤشــر ٥٠مـصر ضـمن أفـضل   - أ

 .التنافسیة

 .زیادة معدالت التوظف في قطاع العمل الرسمي  - ب

 . وتحقیق الحمایة للفئات األولى  بالرعایةمساندة شرائح المجتمع المهمشة -٥

.  علـى شـهادة جـودة تعلـیمزیادة نسبة الطالب المقیمـین بمـدارس نموذجیـة وزكیـة وحاصـلة  - أ

ویتم قیاسه بنـسبة الطـالب المقیمـین بمـدارس نموذجیـة وزكیـة وحاصـلة علـى شـهادة جـودة 

 .تعلیم

زیادة نسبة تالمیذ المرحلة اإلعدادیة الحكومیة الذین یجیدون اسـتخدام الحاسـب بنـاء علـى   - ب

ین یجیـــدون اختبـــار مـــتقن، ویـــتم قیاســـه ب نـــسبة تالمیـــذ المرحلـــة اإلعدادیـــة الحكومیـــة الـــذ

 .استخدام الحاسب بناء على اختبار متقن

التحـــاق طـــالب المنـــاطق  بنـــسبة قیاســـهتحـــسین جـــودة التعلـــیم فـــي المنـــاطق الفقیـــرة، ویـــتم   - ت

 .الفقیرة بالتخصصات عالیة المردود في التعلیم الجامعي

توفیر االحتیاجات األساسـیة لألسـر التـي تعـیش فـي فقـر مـدقع، ویـتم قیاسـه بنـسبة الفقـراء   - ث

، ونـسبة األسـر التـي تعـیش فـي بیئـة %٢٠لذین یحصلون على دعم غذائي ما بین أفقـر ا

 %.٢٠أمنة ما بین أفقر 

تـــوفیر الرعایـــة الـــصحیة للفئـــات األولـــى بالرعایـــة، ویـــتم قیاســـه بنـــسبة الـــذین لـــدیهم تـــأمین   - ج

 .صحي ما بین المصابین بأمراض معضلة

ذوي االحتیاجــــــات الخاصــــــة حمایــــــة ذوي االحتیاجــــــات الخاصــــــة ، ویــــــتم قیاســــــه بنــــــسبة   - ح

 .الحاصلین  على عمل

القضاء على الفجوات بین المحافظات في نـسب التوظـف، وفـي الحـصول علـى الخـدمات   - خ
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الــصحیة والتعلیمیـــة، ونـــسب مــشاركة المـــرأة فـــي ســوق العمـــل، ویـــتم قیاســه بـــتقلص فجـــوة 

 .%٥٠الفقر بحوالي 

  خالصة الفصل

لمـصري وزیـادة مؤشـرات الفقـر بزیـادة قـدرها  لتـدهور االقتـصاد ا٢٠١١ ینـایر ٢٥أدت ثورة  -

٥.٣.% 

 . لعدم العدالة في توزیع الدخل٢٠١١ ینایر ٢٥یرجع الفقر قبل  -

یزید الفقر في الریف المصر بنسبة اعلى من الحضر المـصري ممـا یعنـي وجـود فجـوة بـین  -

 .الریف  والحضر على حساب الریف

رأة الخاصـة بـالتعلیم إال أن نـسبة بـرغم تحـسن أوضـاع المـفجوة النوع االجتماعي في مصر  -

 .بطالة االناث مازالت مرتفعة  

 . لم تحقق مصر األهداف اإلنمائیة لأللفیة  -

 .تشیر خرائط الفقر في مصر أن الصعید هو األكثر فقرا بین المحافظات -

 فــي مــصر للقــضاء علــى الفقــر مــن ٢٠٣٠تهــدف اســتراتیجیة التنمیــة المــستدامة حتــى عــام  -

  .ر القدراتخالل استهداف فق
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  الفصل الرابع

  ذج الفقر في العالمانم

هنـــاك عــــدد ال نهـــائي مــــن المتغیـــرات االقتــــصادیة واالجتماعیـــة والــــسیاسیة والثقافیــــة 

والعسكریة التي تؤثر في فقر الدخل ولكـن فـي هـذا الجـزء سـوف یـتم توضـیح العالقـة بـین فقـر 

خدمها الدولــة فــي عــالج الفقــر، ومجموعــة مــن أهــم المتغیــرات االقتــصادیة التــي یمكــن أن تــست

وتوضیح مدى فاعلیة كل منها في عـالج الفقـر وهـي تعتبـر بـذلك مرشـد، لمـا سـوف تـستخدمه 

 دولـة وفقـا لبیانـات ٢٤٤الدولة من سیاسات لعالج الفقر، وقد تم أدخال المتغیرات االتیة لعدد 

  :البنك الدولي  كما یوضحه الجدول

  )٣(جدول رقم 

   في الدراسةالمتغیرات المستخدمة

نوع  رمز المتغیر تعریفه
  المتغیر

 دوالر في الیوم للفرد ١.٩٠المؤشر العددي للفقر مقارنة بخط فقر 
  )من تعداد السكان) (% تعادل القوة الشرائیة٢٠١١(

Y متغیر تابع  

 X1  )من إجمالي الناتج المحلي(% اإلنفاق العام على التعلیم، إجمالي 
متغیر 
 مستقل

 X2  )من إجمالي الناتج المحلي(% الرعایة الصحیة، إجمالي اإلنفاق على 
متغیر 
 مستقل

 X3  رقم جیني القیاسي
متغیر 
 مستقل

من مجموع النفقات على (% اإلنفاق الشخصي المباشر على الصحة 
 )الرعایة الصحیة

X4 
متغیر 
 مستقل

 X5 )من اإلجمالي(% االلتحاق بالمدارس، التعلیم العالي 
متغیر 
 مستقل

من إجمالي الطالب (% اللتحاق بالمدارس، المرحلة االبتدائیة، خاصة ا
 )الملتحقین بالمرحلة االبتدائیة

X6 
متغیر 
 مستقل

 X7 )من اإلجمالي(% االلتحاق بالمدارس، المرحلة الثانویة 
متغیر 
 مستقل

 X8 )من إجمالي الناتج المحلي(% اإلنفاق على البحث والتطویر 
متغیر 
 مستقل

 X9 ) شخص١٠٠٠لكل (أطباء 
متغیر 
 مستقل

  DU  ٠=  ، الدولة نامیة ١=المتغیر الصوري وهو یعبر عن الدولة متقدمة 
متغیر 
 مستقل

 X11   نسمة١٠٠٠عدد األطباء لكل 
متغیر 
 مستقل
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 - Y=3.40876ونظـرا لوجـود ارتبــاط خطـي قــوي بـین المتغیـرات المــستقلة لـذلك 

0.485152 X6  

، وذلـك ألنـه بإدخـال تلـك )  y(البسیط بین متغیـر الفقـر سوف یتم استخدام االنحدار 

 وبــإجراء تكــوین نمــاذج انحــدار خطــي متعــدد وانحــدار أســـي SPSSالمتغیــرات علــى برنــامج 

 وجد أن ال یمكن اجراء العملیات الحـسابیة لالختبـارات STEPWISEمتعدد باستخدام طریقة 

  .اإلحصائیة

 

 دوالر فـــي الیـــوم للفردتعـــادل ١.٩٠خــط فقـــر نمــاذج االنحـــدار الخطـــي للفقـــر عنـــد : أوال 

  )القوة الشرائیة

 :النموذج المقترح -١

  DU=0عند 

Y=AN+BN XN 

DU=1 عند  

Y=AN+BN XN +AM DU +BM XN*DU 

Y=(AN + AM)+ (BN+ BM) XN 

  حیث 

AN :  الجزء المقطوع  من محور الصادات في الدول النامیة  

AM : تأثیر المتغیر الصوري على القاطع  

 BN :المتغیرامل انحدار معY على  المستقل XN  

BM : تأثیر المتغیر الصوري على المیل  

XN : المتغیر المستقل  

 تقدیر النماذج -٢
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  )٤(جدول رقم 

  والمتعددنماذج االنحدار الخطي البسیط  

 م

  sig  R2  النموذج

Durbi

n-

Wats

on 

Breusch-

Godfrey 

Serial 

Correlati

on LM 

Test  

:Prob. 

Chi-

Square 

(1) 

ARCH 

Heteros

kedastici

ty Test  

: Prob. 

Chi-

Square(

1 

Normalit

y Tes  : 

Jarque-

Be; ra 

Normalit

y 

TestPro

b 

١  Y=15.97982 – 

2.187281 X1 

٠.٠

٠٨٥  

٠.٠

٦٤٩ 

٠.١٦

٠٢ 

٢.٠٦

٤ 

٠.٠٠٠٩ ٠.٢٧٩٨ ٠.٩٧١٢ 

٢  Y=46.20445 -

6.100433  X1 – 

39.10462 DU + 

5.093861 DU_ X1 

٠.٠

٠٠٠  

٠.٠

٠٠٠  

٠.٠

٠٠٠  

٠.٠

٠١٠  

٠.٧٨

١٥  

٠.٢٧

٦٩  

٠.٥١٤٧  ٠.٤٤٧٠  ٠.٥٧٦  

٣  Y= 25.6869 – 

2.6273539 X2 

٠.٠

٠٠٥  

٠.٠

٢١٢  

٠.٠٨

٨٣  

٠.٠٠٠ ٠.٧٠٢٤  ٠.٧٥٢٦  ١.٣٩  

٤  Y= 45.12533 – 

4.26689 X2 -45.54036 

DU + 4.661207 DU*X2 

٠.٠

٠٠٠  

٠.٠

٠٢٩  

٠.٤٤

٤٣ 

١.٤٦

٨٦ 

٠.٠٠ ٠.٥٠٤٨ ٠.٨٢١١  
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٠.٠

٠٠٥  

٠.٠

١٨٦ 

٥  

  

Y=-16.39767 + 

0.62469 X3 

٠.٠

٦٥٨  

٠.٠

٠٦٩ 

٠.١٤

٢٤ 

٠.٩٩

٦ 

٠.٠٠٠ ٠.٣٣٣ ٠.٨٧٦٤  

٦  Y=-27.07561 + 

1.137465 X3 – 

0.411832 DU*X3 

٠.٢

٠٣١  

٠.٠

٠١٢  

٠.٠

٠٠١  

٠.٣٨

٦  

٠.٤٦

٦٩  

٠٠٠٠  ٠.٣٦٢٢  ٠.٩٧٧  

٧  Y=28.53934 – 

0.440697 X5 

٠.٠

٠٠٠  

٠.٠

٠٠٠ 

٠.٤٢

٤٥ 

٠.٠٠٠ ٠.١٥٤٨ ٠.٤٥٥٤ ١.٣ 

٨  Y=3.40876 - 

0.485152 X6 

٠.١

٥٣٨  

٠.٠

١٩٨ 

٠.١٠

٥٢  

٠.٠٠٠  ٠.٨٤٠٩  ٠.٧٧٤٥ ١  

٩  Y=1.807028 – 

1.412481 X6  – 1.334 

DU*X6 

٠.٢

٥١٧  

٠.٠

٠٠٠  

٠.٠

٠٠٠  

٠.٥٤

١٦  

٠.٢٢

٠٦  

٠.٠٠  ٠.٩٧  ٠.٩٨٩٣  

١

٠  

Y=٦٤.٦٧٠٥٣ - 0.6689 

X7 

٠.٠

٠٠٠  

٠.٠

٠٠٠  

٠.١١  ٠.٧١

١  

٠.٠٠٠ ٠.٥١٥٩  ٠.٩٧٢٨ 

١

١  

Y=٨٢.٩١ – 1.0092 X7 

+0.9058 DU – 71.59 

٠.٠

٠٠٠  

٠.٧١

٦  

٠.٠٠

٠٥  

٠.٠٠٠  ٠.٠٨٤١  ٠.٧٢٢٣  
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  EVIEWSنتائج مخرجات برنامج  :المصدر

  

  ویالحظ  من جدول  

  

  معامل التحدید  ) أ

تأثیر اإلنفاق العام على  ترجع إلى Yت التي تحدث في الفقر من التغیرا% ٧٨

  X1  )من إجمالي الناتج المحلي(% التعلیم، إجمالي 

اإلنفاق على الرعایة  ترجع إلى Yمن التغیرات التي تحدث في الفقر % ٤٤.٤٣

 X2  )من إجمالي الناتج المحلي(% الصحیة، إجمالي 

رقم جیني القیاسي ترجع إلى Yمن التغیرات التي تحدث في الفقر % ٤٢.٤

  X3 

االلتحاق بالمدارس،  ترجع إلى Yمن التغیرات التي تحدث في الفقر % ٤٢.٤٥

 X5  )من اإلجمالي(% التعلیم العالي 

االلتحاق بالمدارس،  ترجع إلى Yمن التغیرات التي تحدث في الفقر % ٥٤.١٦

DU*X7 ٠.٠

٠٠٠  

٠.٠

٠١٧  

٠.٠

٠٣٦  

١

٢  

Y= 16.17198 – 

6.431965 X9 – 

17.04971 DU + 

7.444149 DU*X9 

٠.٠

٠٤١  

٠.٠

٤١٣  

٠.٠

٣٩٥  

٠.٠

٤٦٣ 

٠.٣٦

٥١ 

- -   
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)المرحلة االبتدائیةمن إجمالي الطالب الملتحقین ب(% المرحلة االبتدائیة، خاصة 

  X6 

االلتحاق بالمدارس، المرحلة  ترجع إلى Yمن التغیرات التي تحدث في الفقر % ٧١.٦

 X7  )من اإلجمالي(% الثانویة 

 ١٠٠٠لكل (أطباء  ترجع إلى Yمن التغیرات التي تحدث في الفقر % 36.51

 X9  )شخص

   ).Fاختبار(كلل  جمیع النماذج السابقة جوهریة وفق اختبار معنویة النموذج -ب

اختبار ( جمیع النماذج السابقة  جوهریة وفق معنویة كل متغیر تفسیري على حدة -ج

T(  

 جمیع النماذج السابقة اجتازت اختبار عدم وجود ارتباط ذاتي بین البواقي وفق -د

  اختبار 

Serial Correlation: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test , 

Prob. Chi-Square (1) 

  جمیع النماذج السابقة اجتازت اختبار ثبات التباین  البواقي وفق اختبار _ ه

ARCH Heteroskedasticity Test : Prob. Chi-Square(1) 

  اجتاز اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي النموذج الثاني فقط ، وباقي النماذج لم -و

  تجتاز ذلك االختبار

  :القرار

  .قة معظم االختبارات اإلحصائیة وبالتالي یتم قبولها احصائیااجتازت النماذج الساب

  

  التقییم وفقا للنظریة االقتصادیة:ثالثا 

  :یم النماذج المقدرة وفقا للنظریة االقتصادیة كاآلتيقییمكن ت) من الجدول السابق
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  : النموذج األول

یمــة الفقــر  قأكبــر مــن صــفر فــال یمكــن أن تكــون) ١٥.٩٧٩٨٢(قیمــة المقــدار الثابــت  -

 دوال تعـادل القـوة الـشرائیة أقـل مـن الـصفر ، وهـو مـا ١.٩٩نسبة من السكان عنـد خـط 

یعنـــــي وجـــــود فقـــــر فـــــي ظـــــل عـــــدم االنفـــــاق علـــــى التعلـــــیم  ویتفـــــق ذلـــــك مـــــع النظریـــــة 

  .االقتصادیة

ــــي یوضــــح وجــــود ) ٢.١٨٧٢٨١-( ســــالب X١معامــــل انحــــدار  - حیــــث أن الواقــــع العمل

لتعلـــیم كنـــسبة مئویـــة مـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي عالقـــة عكـــسیة بـــین اإلنفـــاق علـــى ا

فــالتعلیم یــؤدي إلــى زیــادة قــدرات األفــراد فــي ) فهنــاك عالقــة عكــسیة بــین التعلــیم والفقــر(

 .التغلب على الفقر وهو ما یتفق مع افتراضات النظریة االقتصادیة

  : النموذج الثاني

مــن صــفر فــال یمكــن أن فــي الــدول النامیــة أكبــر ) ٤٦.٢٠٤٤٥(قیمــة المقــدار الثابــت  -

 دوال تعــادل القـوة الــشرائیة أقـل مــن ١.٩٩تكـون قیمـة الفقــر نـسبة مــن الـسكان عنــد خـط 

الـصفر ، وهـو مـا یعنـي وجـود فقـر فـي ظــل عـدم االنفـاق علـى التعلـیم  ویتفـق ذلـك مــع 

  .النظریة االقتصادیة

ملـي فـي الـدول النامیـة حیـث أن الواقـع الع)  ٦.١٠٠٤٣٣-( سـالب X١معامل انحـدار  -

یوضح وجود عالقـة عكـسیة بـین اإلنفـاق علـى التعلـیم كنـسبة مئویـة مـن النـاتج المحلـي 

ــیم والفقــر(اإلجمــالي  فــالتعلیم یــؤدي إلــى زیــادة قــدرات ) فهنــاك عالقــة عكــسیة بــین التعل

 .األفراد في التغلب على الفقر وهو ما یتفق مع افتراضات النظریة االقتصادیة

وهو یعني أنـه فـي الـدول المتقدمـة یـنخفض ) ٣٩.١٠٤٦٢-(سالب  DUمعامل انحدار -

عنـه فـي الـدول النامیـة  وهـو مـا یتفـق مـع ) ٣٩.١٠٤٦٢-)   (المقـدار الثابـت(القاطع 

 .افتراضات النظریة االقتصادیة

وهـو یعنـي أنـه فـي الـدول المتقدمـة یـنخفض ) ٥.٠٩٣٨٦١ ( DU*X1معامـل انحـدار -

 التعلـــیم كنـــسبة مئویـــة مـــن النـــاتج میـــل العالقـــة بـــین عالقـــة عكـــسیة بـــین اإلنفـــاق علـــى

 المحلي اإلجمالي وهو ما ال یتعارض مع النظریة االقتصادیة

  : النموذج الثالث
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أكبر من صفر فال یمكن أن تكون قیمـة الفقـر نـسبة ) ٢٥.٦٨٦٩(قیمة المقدار الثابت  -

 دوال تعـادل القـوة الـشرائیة أقـل مـن الـصفر ، وهـو مـا یعنـي ١.٩٩من السكان عند خط 

  .د فقر في ظل عدم االنفاق على التعلیم  ویتفق ذلك مع النظریة االقتصادیةوجو

ـــي یوضـــح وجـــود ) ٢.٦٢٧٣٥٣٩-( ســـالب X2معامـــل انحـــدار  - حیـــث أن الواقـــع العمل

عالقــة عكــسیة بــین اإلنفــاق علــى الــصحة كنــسبة مئویــة مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي 

 إلى زیادة قـدرات األفـراد فـي فالصحة تؤدي) فهناك عالقة عكسیة بین الصحة  والفقر(

 .التغلب على الفقر وهو ما یتفق مع افتراضات النظریة االقتصادیة

 

  : النموذج الرابع

فــي الــدول النامیــة أكبــر مــن صــفر فــال یمكــن أن ) ٤٥.١٢٥٣٣(قیمــة المقــدار الثابــت  -

 دوال تعــادل القـوة الــشرائیة أقـل مــن ١.٩٩تكـون قیمـة الفقــر نـسبة مــن الـسكان عنــد خـط 

لصفر ، وهو ما یعني وجود فقـر فـي ظـل عـدم االنفـاق علـى الـصحة  ویتفـق ذلـك مـع ا

  .النظریة االقتصادیة

فــي الــدول النامیــة حیــث أن الواقــع العملــي )  ٤.٢٦٦٨٩-( ســالب X2معامــل انحــدار  -

یوضح وجود عالقة عكسیة بین اإلنفاق علـى الـصحة كنـسبة مئویـة مـن النـاتج المحلـي 

فالــصحة تــؤدي إلــى زیــادة قــدرات ) كــسیة بــین الــصحة والفقــرفهنــاك عالقــة ع(اإلجمــالي

 .األفراد في التغلب على الفقر وهو ما یتفق مع افتراضات النظریة االقتصادیة

وهـــو یعنـــي أنـــه فـــي الـــدول المتقدمـــة ) ٣٩.١٠٤٦٢-( ســـالب  DUمعامـــل انحـــدار  -

و مــا عنــه فــي الــدول النامیــة  وهــ) ٤٥.٥٤٠٣٦-)   (المقــدار الثابــت(یــنخفض القــاطع 

 .یتفق مع افتراضات النظریة االقتصادیة

وهـو یعنـي أنـه فـي الـدول المتقدمـة یـنخفض ) ٤.٦٦١٢٠٧ ( DU*X1معامل انحـدار  -

میــل العالقــة بــین العكــسیة بــین اإلنفــاق علــى الــصحة كنــسبة مئویــة مــن النــاتج المحلــي 

 اإلجمالي عنه في الدول النامیة وهو ما ال یتعارض مع النظریة االقتصادیة

  : نموذج الخامسال

ــــدار الثابــــت  - ــــأن النمــــوذج اهمــــل بعــــض ١٦.٣٩٧٦٧-(قیمــــة المق ــــسر ذلــــك ب سالبهویف

  .المتغیرات االقتصادیة المؤثرة على الفقر وال یوجد لها تفسیر اقتصادي
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حیــث أن الواقــع العملــي یوضــح وجــود عالقــة )  ٠.٦٢٤٦٩(موجبــةX3معامــل انحــدار  -

، فزیــادة عــدم العدالــة فــي فــي التوزیــع  طردیــة  بــین معامــل جینــي كنــسبة مئویــة والفقــر

 .تؤدي إلى زیادة الفقر وهو ما یتفق مع افتراضات النظریة االقتصادیة

  : النموذج السادس

فــي الــدول النامیــة والمتقدمــة  ویفــسر ذلــك بــأن ) 27.07561-(قیمــة المقــدار الثابــت  -

 لهـــا تفـــسیر النمــوذج اهمـــل بعـــض المتغیـــرات االقتـــصادیة المــؤثرة علـــى الفقـــر وال یوجـــد

 .اقتصادي

فـــي الـــدول النامیـــة حیـــث أن الواقـــع العملـــي )  ١.١٣٧٤٦٥(موجبـــةX3معامـــل انحـــدار  -

یوضـح وجـود عالقــة طردیـة  بــین معامـل جینــي كنـسبة مئویــة والفقـر، فعــدم العدالـة فــي 

 .التوزیع تؤدي إلى زیادة الفقر وهو ما یتفق مع افتراضات النظریة االقتصادیة

وهو یعني أنه فـي الـدول المتقدمـة ) DU*X1  SHGF) -0.411832معامل انحدار -

یــنخفض میــل العالقــة بــین الطردیــة بــین معامــل جینــي كنــسبة مئویــة و الفقــر عنــه فــي 

الــدول النامیــة وهــو یتفــق مــع  النظریــة االقتــصادیة، حیــث أن الــدول النامیــة أقــل عدالــة 

 .في التوزیع عن الدول المتقدمة

  : النموذج السابع

أكبــر مــن صــفر فــال یمكــن أن تكــون قیمــة الفقــر ) ٢٨.٥٣٩٣٤(ر الثابــت قیمــة المقــدا -

 دوال تعـادل القـوة الـشرائیة أقـل مـن الـصفر ، وهـو مـا ١.٩٩نسبة من السكان عنـد خـط 

یعنـــي وجـــود فقـــر فـــي ظـــل عـــدم  االلتحـــاق بـــالتعلیم العـــالي   ویتفـــق ذلـــك مـــع النظریـــة 

  .االقتصادیة

ث أن الواقــــع العملــــي یوضــــح وجــــود حیــــ) ٠.٤٤٠٦٩٧ –( ســــالب X5معامــــل انحــــدار  -

فهنـــاك عالقـــة (عالقـــة عكـــسیة بـــین االلتحـــاق بـــالتعلیم العـــالي  كنـــسبة مـــن اإلجمـــالي 

فــالتعلیم یــؤدي إلــى زیــادة قــدرات األفــراد فــي التغلــب علــى ) عكــسیة بــین التعلــیم  والفقــر

 .الفقر وهو ما یتفق مع افتراضات النظریة االقتصادیة

  : النموذج الثامن

أكبر من صفر فال یمكن أن تكون قیمـة الفقـر نـسبة ) 3.40876(قدار الثابت قیمة الم -

 دوال تعـادل القـوة الـشرائیة أقـل مـن الـصفر ، وهـو مـا یعنـي ١.٩٩من السكان عند خط 
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وجـــــود فقـــــر فـــــي ظـــــل عـــــدم االلتحـــــاق بـــــالتعلیم االبتـــــدائي  ویتفـــــق ذلـــــك مـــــع النظریـــــة 

  .االقتصادیة

 حیــــث أن الواقــــع العملـــي یوضــــح وجــــود )٠.٤٨٥١٥٢ -( ســـالب X6معامـــل انحــــدار  -

عالقة عكسیة بین عدد الطالب الملتحقین بالتعلیم االبتدائي والفقـر، فـالتعلیم یـؤدي إلـى 

زیـــادة قـــدرات األفـــراد فـــي التغلــــب علـــى الفقـــر وهـــو مــــا یتفـــق مـــع افتراضـــات النظریــــة 

 .االقتصادیة

  : النموذج التاسع

لنامیـة والـدول المتقدمـة أكبـر مـن صـفر في الدول ا) ٦٤.٦٧٠٥٣(قیمة المقدار الثابت  -

 دوال تعـــادل القـــوة ١.٩٩فـــال یمكـــن أن تكـــون قیمـــة الفقـــر نـــسبة مـــن الـــسكان عنـــد خـــط 

الــشرائیة أقــل مــن الــصفر ، وهــو مــا یعنــي وجــود فقــر فــي ظــل عــدم االلتحــاق بــالتعلیم 

  .االبتدائي  التعلیم  ویتفق ذلك مع النظریة االقتصادیة

فـي الـدول النامیـة حیـث أن الواقـع العملـي )  ١.٤١٢٤٨١-( سـالب X6معامل انحـدار  -

یوضــح وجــود عالقــة عكــسیة بــین االلتحــاق بــالتعلیم االبتــدائي  كنــسبة والفقــر، فــالتعلیم 

یـــؤدي إلـــى زیـــادة قـــدرات األفـــراد فـــي التغلـــب علـــى الفقـــر وهـــو مـــا یتفـــق مـــع افتراضـــات 

 .النظریة االقتصادیة

 یعني أنـه فـي الـدول المتقدمـة یزیـد وهو) ١.٣٣٤ – ( DU*X٦SHGFمعامل انحدار -

بـــین االلتحـــاق بـــالتعلیم االبتـــدائي  كنـــسبة ) ١.٣٣٤ –(میـــل العالقـــة العكـــسیة  بمقـــدار 

 مئویة من الناتجمن اإلجمالي وهو ما یتفق مع النظریة االقتصادیة

  : النموذج العاشر

قــر أكبــر مــن صــفر فــال یمكــن أن تكــون قیمــة الف) ٦٤.٦٧٠٥٣(قیمــة المقــدار الثابــت  -

 دوال تعـادل القـوة الـشرائیة أقـل مـن الـصفر ، وهـو مـا ١.٩٩نسبة من السكان عنـد خـط 

یعنـــي وجـــود فقـــر فـــي ظـــل عـــدم االلتحـــاق بـــالتعلیم الثـــانوي ویتفـــق ذلـــك مـــع النظریــــة 

  .االقتصادیة

حیــث أن الواقــع العملــي یوضــح وجــود عالقــة ) ٠.٦٦٨٩ -( ســالب ٧Xمعامــل انحــدار  -

لتعلیم الثـانوي والفقركنـسبة مـن اإلجمـالي ، فـالتعلیم یـؤدي عكسیة بـین نـسبة االلتحـاق بـا

إلــى زیــادة قــدرات األفــراد فــي التغلــب علــى الفقــر وهــو مــا یتفــق مــع افتراضــات النظریــة 

 .االقتصادیة
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  : النموذج الحادي عشر

فــي الــدول النامیــة أكبــر مــن صــفر فــال یمكــن أن تكــون ) ٨٢.٩١(قیمــة المقــدار الثابــت  -

 دوال تعـادل القـوة الـشرائیة أقـل مـن الـصفر ١.٩٩ السكان عند خـط قیمة الفقر نسبة من

، وهـــو مـــا یعنـــي وجـــود فقـــر فـــي ظـــل عـــدم االلتحـــاق بـــالتعلیم الثـــانوي ویتفـــق ذلـــك مـــع 

  .النظریة االقتصادیة

فـــي الـــدول النامیـــة حیـــث أن الواقـــع العملـــي )  ١.٠٠٩٢-( ســـالب X7معامـــل انحـــدار  -

فهنـاك (بالتعلیم الثـانوي كنـسبة مـن اإلجمـالي یوضح وجود عالقة عكسیة بین االلتحاق 

فــالتعلیم یــؤدي إلــى زیــادة قــدرات األفــراد فــي التغلــب ) عالقــة عكــسیة بــین التعلــیم والفقــر

 .على الفقر وهو ما یتفق مع افتراضات النظریة االقتصادیة

وهـو یعنـي أنـه فـي الـدول المتقدمـة بزیـد القـاطع ) ٠.٩٠٥٩( موجـب DUمعامل انحدار -

عنـــه فـــي الـــدول النامیـــة  وهـــو مـــا ال یتعـــارض ) ٠.٩٠٥٩(بمقـــدار  )  الثابـــتالمقـــدار(

 .افتراضات النظریة االقتصادیة

وهـو یعنـي أنـه فـي الـدول المتقدمـة یزیـد  ) ٧١.٥٩-( سـالب  DU*X1معامـل انحـدار -

میــل العالقــة بــین العالقــة العكــسیة بــین االلتحــاق بــالتعلیم الثــانوي كنــسبة مــن اإلجمــالي 

 .مع النظریة االقتصادیةوهو ما یتفق 

  :نتائج التحلیل االقتصادي

  .جمیع النماذج السابقة تتفق مع النظریة االقتصادیة -

فـــي القـــضاء علـــى الفقـــر أكثـــر ) التعلـــیم والـــصحة والعدالـــة فـــي التوزیـــع(االعتمـــاد علـــى  -

  .فاعلیة في  الدول المتقدمة عنه في الدول النامیة

  .الفقر أكبر من التعلیم االبتدائي والجامعيتأثیر التعلیم الثانوي في القضاء على  -

  .تأثیر االنفاق على الصحة أقوى من االنفاق على التعلیم في القضاء على الفقر -
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  النتائج والتوصیات

  

  : النتائج: أوال 

 ٢٠١٥رغــم تحقیــق األهــداف اإلنمائیــة العالمیــة فــي خفــض نــسب الفقــر للنــصف فــي عــام  -

  .ر على دول العالم  خاصة في دول العالم النامي إال أن ما زالت نسب الفقر تمثل خط

لــم تحقــق دول الربیــع العربــي األهــداف اإلنمائیــة فــي خفــض نــسب الفقــر للنــصف فــي عــام  -

 . نتیجة ثورتها وزاد تدهور أوضاع الفقر بها٢٠١٥

، رغـــم تحقـــق نـــساء العـــالم أكثـــر فقـــرا مـــن الرجـــال وأكثـــر حـــساسیة لالزمـــات االقتـــصادیة -

 .٢٠١٥ة  حتى عام األهداف اإلنمائی

 لتدهور االقتصاد المصري وزیادة مؤشرات الفقـر بزیـادة قـدرها ٢٠١١ ینایر ٢٥أدت ثورة  -

٥.٣.% 

 . لعدم العدالة في توزیع الدخل٢٠١١ ینایر ٢٥ قبل  في مصریرجع الفقر -

 بنـسبة اعلـى مـن الحـضر المـصري ممـا یعنـي وجـود فجـوة يیزید الفقر فـي الریـف المـصر -

 .ر على حساب الریفبین الریف  والحض

إال أن فجـوة النــوع االجتمـاعي فــي مــصر  ، بـرغم تحــسن أوضـاع المــرأة الخاصـة بــالتعلیم  -

 .نسبة بطالة االناث مازالت مرتفعة  

 . لم تحقق مصر األهداف اإلنمائیة لأللفیة  -

 .تشیر خرائط الفقر في مصر أن الصعید هو األكثر فقرا بین المحافظات -

 فـي مـصر للقـضاء علـى الفقـر مـن ٢٠٣٠یة المـستدامة حتـى عـام تهدف استراتیجیة التنم -

  .خالل استهداف فقر القدرات

اجتـــازت اختبـــارات ) مـــن النمـــوذج األول حتـــى النمـــوذج الحـــادي عـــشر(جمیـــع النمـــاذج  -

  .النظریة  اإلحصائیة واختبارات النظریة االقتصادیة

اء علـــى الفقـــر أكثـــر فـــي القـــض) التعلـــیم والـــصحة والعدالـــة فـــي التوزیـــع(االعتمـــاد علـــى  -

  .فاعلیة في  الدول المتقدمة عنه في الدول النامیة

  .تأثیر التعلیم الثانوي في القضاء على الفقر أكبر من التعلیم االبتدائي والجامعي -
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 .تأثیر االنفاق على الصحة أقوى من االنفاق على التعلیم في القضاء على الفقر -

  

  :التوصیات: ثانیا 

ـــة حتـــى ضـــرورة تركیـــز خطـــة التن - ـــصعید فـــي ٢٠٣٠می ـــى محافظـــات ال  فـــي مـــصر عل

  استهداف الفقر

ضــرورة اجــراء دراســة  تطبیقیــة مقارنــة عــن خــصائص الفقــر فــي كــل مــن الــدول النامیــة  -

 .والدول المتقدمة

 .إجراء دراسة تطبیقیة توضح فقر العالقة بین فقر المرأة واألزمات االقتصادیة -

 .محلي وعالج الفقر في دول شرق أسیاأجراء دراسة توضح العالقة بین الناتج ال -
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  المراجع
                                 

  : لمزید من التفصیل راجع -1

  .١٧٧، ص ٢٠٠٣ إقبال األمیر السمالوطي ، التنمیة االجتماعیة،بدون ناشر، -

ّ عبداهللا الدح وحسین حجازي، توزیع الدخل، نمط اإلنفاق وظاهره ،الفقر في لبنان ،المركزاللبناني -

  .١٥لدراسات ، ص ل

عزت حجازي، الفقر في مصر ، المركز القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیة ، القاهرة ، /  د-

   .١١ ،ص ١٩٩٦

دراسة لبعض الجوانب االجتماعیة :  سونیا محي الدین نصري، الفقر في الریف المصري-

ستیر مقدمة لكلیة الزراعة، واالقتصادیة للفقر في أربع قرى بمحافظتي البحیرة والمنیا ،رسالة ماج

   .١٨ ، ص ٢٠٠٠جامعة القاهرة ، 

 مؤنس السید محمد فیالة، ظاهرة الفقر واستراتیجیات التنمیة في مصر ،دراسة مقارنة ، رسالة -

   .١٤،١٥ ، ص ١٩٩٨ماجستیر، كلیة التجارة ، جامعة عین شمس ، 
صالح االقتصادي في تحقیق  عبد المنعم الشحات ممدوح، تقییم سیاسات تقییم سیاسات اإل–2

األهداف اإلنمائیة لالقتصاد المصري، دراسة قیاسیة، رسالة دكتوراه، كلیة التجارة، جامعة عین 

  .١٤٩، ص ٢٠٠٠شمس، 

، )األسكوا( محمد حسین باقر، قیاس الفقر في دول اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب أسیا -

  .١٤٩ ، ص ١٩٩٦ نیویورك، ، األمم المتحدة ،٣سلسلة مكافحة الفقر 
 معهد التخطیط القومي، اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا، وقائع اجتماع فریق خبراء -3

، القاهرة ) ٨(بشأن تحسین مستویات المعیشة في دول المشرق العربي ، سلسلة مكافحة الفقر 

  .١٩٩٩، األمم المتحدة ، نیویورك ، ١٩٩٧ نوفمبر ١٦/١٨

 كلیة الزراعة جامعة – محیى الدین نصرت، الفقر في الریف المصري، رسالة دكتوراه  سونیا-

   .٢٠٠٠القاهرة ، 
   المراجع– 2

 ٢٠٠٤، مایو ٣٠٣ أمارتیا صن، التنمیة حریة، ترجمة شوقي جالل، سلسلة عالم المعرفة عدد -   

  ١٠٠-٥ص

   .٤١الفقر ص ، ١٩٩٠ البنك الدولي ، تقریر التنمیة البشریة في العام -   

   ١٥:١٧ ، القاهرة ص ١٩٩٦مصر ، . تقریر التنمیة البشریة :  معهد التخطیط-   
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نمط اإلنفاق وظاهرة الفقر في لبنان، المركز : ّ عبد اهللا الدح، حسین حجازي ، توزیع الدخل -   

   .١٦ص . اللبناني للدراسات 

   .١٧٧، ص ٢٠٠٣ون ناشر ، إقبال األمیر السمالوطي، التنمیة االجتماعیة، بد.  د-   

 سونیا محیى الدین نصرت، الفقر في الریف المصري، رسالة دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة -   

  ١٧-١٦، ص٢٠٠٠القاهرة، 

 معهد التخطیط القومي، اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا، وقائع اجتماع فریق خبراء -   

 ص ١٩٩٧ ،نوفمبر ١٦/١٨ل المشرق العربي، القاهرة بشأن تحسین مستویات المعیشة في دو

٤٤.   

 عبد المنعم الشحات محمد علي، تقییم سیاسات اإلصالح االقتصادي في تحقیق األهداف -    

دراسة قیاسیة، رسالة دكتوراه، كلیة التجارة ، جامعة عین شمس ، : اإلنمائیة لالقتصاد المصري

   .١٩٤- ١٩٣ ص٢٠٠٠

، لن یمكن القضاء على الفقر في مصر دون إصالح مؤسسي واسع وعمیق، نادر فرجاني/  د-    

  ١٠-١ ص١٩٩٩المشكاة، ینایر 
   راجع-٣

   ١٣، القاهرة، ص١٩٩٦ معهد التخطیط القومي، تقریر التنمیة البشریة مصر، -  

  عبد المنعم الشحات محمد علي، تقییم سیاسات اإلصالح االقتصادي في تحقیق األهداف -  

دراسة قیاسیة، رسالة دكتوراه، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، : یة لالقتصاد المصرياإلنمائ

   .١٩٥، ص٢٠٠٠

   .٢١٤ص  . ٢٠٠٣إقبال أمیر السمالوطي، التنمیة االقتصادیة، بدون ناشر ، /  د-   

اء على ٕ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مكافحة وازالة الفقر، العناصر الرئیسیة االستراتیجیة للقض-

الفقر في البلدان العربیة، إدارة الدعم للتنمیة والخدمات اإلداریة، األمم المتحدة، نیویورك، 

   .١٤، ص١٩٧٧

 اللجنة ا القتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا، أثر سیاسات االقتصاد الكلي والسیاسات االجتماعیة -

  .، ص ك١٩٧٧لمتحدة، على الفقر، حالة األردن ومصر والجمهوریة الیمنیة ، األمم ا

ماجد بدر، قیاس الفقر وتوزیع الدخل في األردن / د.عبد الحي الربیعي، أ/ د.حسین یحیى، أ/ د. أ-

   .٩، ص٢٠٠١ لسنة ٢٤، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، العدد ) ١٩٧٧(، دراسة مقطعیة 

اعة، جامعة  سونیا محیى الدین نصرت، الفقر في الریف المصري، رسالة دكتوراه، كلیة الزر-
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   .٢٠- ١٩، ص٢٠٠٠القاهرة ، 

- Robert H.frank,: "The standard of living" journal of economic literature , 

June, vol. XXVII, No . 2.1989,p.p666-667 . 

- GrahamRoom,: "New poverty in the European community" , Mac- 

Millanpab., London, 1990, p.p 185-186. 

- Kleintensink J., and Buikema H., : "poverty reduction in India , options 

and perspectives" poverty and development : Analysis and policy , 

development cooperation information department , ministry of foreign 

affairs, The Hague , Nertrel ands, Feb., 1991, p.p12-13.  
  لمزید من التفصیل راجع -6

ماجد بدر، قیاس الفقر وتوزیع الدخل، األردن /د.عبد اهللا الربیعي، أ/ د.حسین یحیى، أ/ د. أ-

   .٩، ص٢٠٠١، ٢٤، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، العدد )١٩٩٧(دراسات مقطعیة 

دراسة مقارنة ، رسالة : صر  مؤنس السید محمد فیاله، ظاهرة الفقر واستراتیجیات التنمیة في م-

   .٢٧:٣٩، ص١٩٩٨ماجستیر ، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، 

 عبد المنعم الشحات محمد علي، تقییم سیاسات اإلصالح االقتصادي في تحقیق األهداف -

دراسة قیاسیة، رسالة دكتوراه، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، : اإلنمائیة لالقتصاد المصري

   .١٤٩، ص٢٠٠٠

   .١٣-١٢، القاهرة ، ص ١٩٩٦مصري :  معهد التخطیط القومي، تقریر التنمیة البشریة-

اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا، أثر سیاسات االقتصاد الكلي :  األمم المتحدة-

حالة األردن ومصر والجمهوریة الیمنیة، األمم المتحدة ، : والسیاسات االجتماعیة على الفقر

  .، ص ك ١٩٩٧نیویورك، 

   .٢١٤-٢١١، ص ٢٠٠٣ إقبال األمیر السمالوطي ، التنمیة االجتماعیة،بدون ناشر، -

   .٣١٧- ٣١٦، ص ١٩٩٥محمد عبد الصبور محمد علي،االقتصاد والمجتمع، بدون ناشر، /  د-

 سونیا محي الدین نصرت، الفقر في الریف المصري، رسالة دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة القاهرة -

   .١٩- ١٨ ص٢٠٠٠ ،

- Robert H.Frank,: "The standard of living" journal of economic literature , 

June,1989, vol. XXVII, No . 2.1989,p.p666-667 . 
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- Julian le Grand and Ray Robinson :"The economics of social problems" 

Third edition , MC-Millan pub.,1990,p.p185-186 . 

- Michael P. Todaro: "Economic development ", fifth edition, Longman , 

New York and London , 1994, 145-146 . 

- Michael Lipton : "Who are the poor? What do they do? What should we 

do? Center for advanced studies in international development , East 

Lansing, Michigan state university , Michigan , Mimeo, 1983,p.p6-9. 

- Frida Johansen "poverty reduction in east Asia": The silent revolution , 

World Bank, discussion papers, NO  203.1993, Washington , D.C 

,p.p26-28. 

- BhanojiRao. :"Measurement of deprivation and poverty based on the 

proportion spent on food" World development , 1991,p.p2-9 . 

- World Bank, poverty reduction Hand Book, The World Book , 

Washington , D.C., 1993,p.p 13-16. 

- Heba EL-Lathy., "The Gender dimension of poverty in Egypt" Economic 

research forum, 2002, p.p5-8. 

- Mohamed Hasan Khan, "Rural poverty in developing countries Issues 

and Policies , International Monetary fund, 2000, p.p3-6 . 

- SalwaSoliman and others:" Population and development in Egypt", Cairo 

demographic , 1994,p.p58 .   
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  .١٩ ص٢٠٠٠القاهرة ، 

   .١١٣- ١٢، القاهرة، ص١٩٩٦ معهد التخطیط القومي، تقریر التنمیة البشریة، مصر ، -

ل، األردن ماجد بدر، قیاس الفقر وتوزیع الدخ/د.عبد اهللا الربیعي، أ/ د.حسین یحیى، أ/ د. أ-

  .٩، ص٢٠٠١، ٢٤، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، العدد )١٩٩٧(دراسات مقطعیة 
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اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا، أثر سیاسات االقتصاد الكلي :  األمم المتحدة-

   .٤١، ص ١٩٩٧حالة األردن ومصر والجمهوریة الیمنیة، : والسیاسات االجتماعیة على الفقر

   .٢١٣-٢١٢، ص ٢٠٠٣ األمیر السمالوطي ، التنمیة االجتماعیة،بدون ناشر،  إقبال-    

- Michael Lipton : "Problem in poverty measurement" mathematical social . 

science , North –Holand. Oct. 1995, p.p87-97. 
 الزراعة ،جامعة  سونیا محیى الدین نصرت، الفقر في الریف المصري، رسالة دكتوراه، كلیة-8

  .٢٠ ص٢٠٠٠القاهرة ، 
  راجع -9

 دیبا ناریان وآخرون، أصوات الفقراء صیحة للتغییر، المجلد الثاني، مركز األهرام للترجمة والنشر، -

   .٢٥٨، ص٢٠٠٢

- DeepaNaryan and Others: "voices of the poor crying out for chang" the 

world bank , Oxford university press, 2000,p.p 258 . 
   لمزید من التفصیل راجع-10

- Amartyasen "Development As freedom" , Oxford university press , New 

Delhi, 2000. 
  راجع -11

 ، ٢٠٠٢ مركز األهرام للترجمة والنشر، – صیحة للتغییر – دیبا نوریان وآخرون، أصوات الفقراء -

   .٦٩-٤٥ص

ر هو انعدام الحیلة وانعدام القدرة على التعبیر، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق  دیبا نوریان، الفق-

   .١٨، ص٢٠٠٠دیسمبر ) ٣٧، مجلد ٤عدد (النقد الدولي 

   .٣٢، ص٢٠٠٠ سونیا محي الدین نصرت، الفقر في الریف المصري، مرجع سابق، -

لة على التنمیة في منطقة االسكوا،  اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا، آثار الفقر والبطا-

، األمم المتحدة ٢٠٠٢ سبتمبر ٤ أغطس إلى ٢٦مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة من (

  .١٨، ص)٢٠٠٢

ملك رشدي، الفقر واستراتجیات مواجهته في مصر، ترجمة عاللي عبداهللا، / راجي أسعد، د/  د-

   .٢٥-١٨، ص١٩٩٩سبتمبر 

 حجازي، توزیع الدخل ونمط اإلنفاق وظاهره، الفقر في لبنان، المركز ّ عبد اهللا الدح، حسین-
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   .٤٢-٤١اللبناني للدراسات،ص

   راجع-12

   .١٠٨-٨٩، ص٢٠٠٢ صیحة للتغییر، – دییانا رایان، أصوات الفقراء -

، ٢٠٠٠ دیانا رایان، الفقر هو انعدام الحیلة وانعدم القدرة على التغییر ، مرجع سابق ذكره، -   

  . ١٩ص

   .٣٣ سونیا محي الدین نصرت، الفقر في الریف المصري، مرجع سابق، ص-   

 آثار الفقر والبطالة والتنمیة ، مرجع –) اسكوا( اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا -   

   .١٨سابق، ص

   .٢٠- ١٨ملك رشدي، مرجع سابق ص/ راجي أسعد، د-   
   .١٥٠- ١٣٢، ص٢٠٠٢ة للتغییر ،  دیبا نارییان ، أصوات الفقراء، صیح-13

   .١٩-١٨ دیبا نارییان، الفقر هو انعدام الحیلة، مرجع سابق ، ص-   

  .٣٦-٣٣ سونیا محي الدین نصرت، الفقر في الریف المصري، مرجع سابق، ص-   

، آثار الفقر والبطالة على التنمیة في ) أسكوا( اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا -   

  .٧قة االسكوا، مرجع سابق، صمنط

   .٢٣-٢١ راجي أسعد، الدكتور ملك رشدي، مرجع سابق، ص-   

   .٥٥-٥٤، ص٢٠٠٠ بیتي آل كوك، فهم الفقر، المكتبة األكادیمیة ، -    
   .١٧٧- ١٥١، ص٢٠٠٢ دیبا نارییان ، أصوات الفقراء، صیحة للتغییر ، -14

  .١٩رجع سابق ، ص دیبا نارییان، الفقر هو انعدام الحیلة، م-   

  .٣٤ سونیا محي الدین نصرت، الفقر في الریف المصري، مرجع سابق، ص-   

، آثار الفقر والبطالة على التنمیة في ) أسكوا( اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا -   

  .٧منطقة االسكوا، مرجع سابق، ص

  ٢٥-٢١ راجي أسعد، الدكتور ملك رشدي، مرجع سابق، ص-   
   .٢٣٣-١٩٧، ص٢٠٠٢  دیبا نارییان ، أصوات الفقراء، صیحة للتغییر ، -15

  ٢٠-١٩ دیبا نارییان، الفقر هو انعدام الحیلة، مرجع سابق ، ص-   

  .٣٥ سونیا محي الدین نصرت، الفقر في الریف المصري، مرجع سابق، ص-   

فقر والبطالة على التنمیة في ، آثار ال) أسكوا( اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا -   

  .٧منطقة االسكوا، مرجع سابق، ص
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   .٣١-٣٠ راجي أسعد، الدكتور ملك رشدي، مرجع سابق، ص-   

  ٢٤٨- ٢٣٤ص،٢٠٠٢، صیحة للتغییر –أصوات الفقراء ،  دیبا نا رایان وآخرون -  ٣

  . ٢٠-١٩ص،مرجع سابق ذكره ،الفقر هو انعدام الحیلة ،  دیبا نارایان -   

  .٣٥-٣٤ص،مرجع سابق ،الفقر في الریف المصري ،سونیا محي الدین نصرت -   

أثار الفقر والبطالة علي التنمیة في  ، ) اسكوا( اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة الغربي آسیا -   

  ٧مرجع سابق ص ، منطقة االسكوا
  .٣٦-٣٢  سونیا محي الدین نصرت، الفقر في الریف المصري، مرجع سابق، ص-  ١

، آثار الفقر والبطالة على التنمیة في ) أسكوا(  اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا -   

  .٧منطقة االسكوا، مرجع سابق، ص

  ببیر ستروبل، من الفقر إلى الحرمان، مجتمع األجراء أم مجتمع حقوق اإلنسان، المجلة -   
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