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 الباب األول: اإلطار العام للدراسة
 مقدمة 1-1

الفقر هو الحالة التي تعبر عن النقص والعجز في االحتياجات األساسية والضرورية لإلنسان، 
وأهم هذه االحتياجات هي الغذاء، الرعاية الصحية، التعليم، المسكن والمدخرات لمواجهة 
الظروف الطارئة أو األزمات التي قد تتعرض لها األسرة أو الفرد. ويعزى ظهور الفقر واستمراره 

دولة ما إلى سوء إدارة الموارد وعدم عدالة توزيع الدخول والثروات، والتدهور البيئي، في 
والضغط السكاني، والكوارث الطبيعية، وتهميش دور فئة معينة في المجتمع كالمرأة وسكان 
الريف. وتعد السياسات االقتصادية المتحيزة لفئات معينة من العوامل التي ساهمت في خلق 

لفقر في بعض الدول خالل السنوات األخيرة، وخاصة السياسات المتعلقة باإلصالح اواستمرارية 
  .االقتصادي غير المقترنة بآليات الحماية االجتماعية، باإلضافة إلى النزاعات الداخلية والدولية

صر نسبة الفقراء في من إلحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فإووفقًا     
لمحافظة أسيوط  %66.1وحد أعلى بلغ لمحافظة بور سعيد  %1.6ين حد أدنى بلغ تراوحت ب

مؤشر ألف جنيه/ فرد، في حين بلغ  5.2وبلغ خط الفقر القومي حوالي م. 2112/ 2111 عام
ويتركز  .2115عام / فرد ألف جنيه 3.9الفقر المدقع )تكلفة البقاء على قيد الحياه( حوالي 

الريفية، ويعتمدون على األنشطة الزراعية في سد احتياجاتهم  معظم الفقراء في المناطق
المعيشية. ومما ال شك فيه بأن نمو القطاع الزراعي يؤدي إلى زيادة الدخول المزرعية وتوفير 
فرص العمالة للسكان الريفيين، وبالتالي يساهم القطاع الزراعي في الحد من الفقر والبطالة. 

مثل إحدى المشكالت االقتصادية واالجتماعية، لما يترتب عليها وفي الواقع أن ظاهرة الفقر ت
من نتائج سلبية تتعلق بحرمان األفراد من الحد األدنى لالحتياجات األساسية الغذائية وغير 

 الغذائية ومن ثم يتطلب األمر مواجهتها والتخفيف منها. 
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 األهداف البحثية 1-2
ناطق ظاهرة الفقر في الماإلقتصادي واإلجتماعي لالتعرف على البعد هذه الدراسة تستهدف 
 ، وذلك من خالل دراسة األهداف التالية:بجمهورية مصر العربيةالريفية 

صفة بصفة عامة وفي المناطق الريفية بمصر العربية الوضع الراهن للفقر في جمهورية  -1
 خاصة.

 الريفية. المناطق اآلثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة على تفشى ظاهرة الفقر في -2
مناطق لالفقر لظاهرة وأهمية القطاع الزراعي في الحد من العوامل المحددة للفقر دراسة  -3

 .اإلسكندريةالريفية بمحافظة 
اطق الريفية المناقتراح السياسات وآليات الحماية االجتماعية للحد من الفقر والفقراء في  -4

 .اإلسكندريةمحافظة ب
 
 األسلوب البحثي 1-3

ويات المعيشية المستهذه الدراسة في تحقيق أهدافها على تحديد خطوط الفقر التي تمثل اعتمدت 
 التي تميز الفقراء عن غيرهم، وخطوط الفقر األكثر شيوعًا واستخدامًا هي:

 Abject poverty lineخط الفقر المدقع  -1
لفرد أو االستهالكية الغذائية ليعرف بأنه إجمالي تكلفة سلة السلع المطلوبة لسد االحتياجات 

، والتي ةعلى قيد الحيا األسرة، ويمثل الحد األدنى من الضروريات الالزمة لبقاء الفرد أو األسرة
  . ( سعر حراري للفرد يوميا2211 – 2151توفر ما بين )

  Absolute poverty lineخط الفقر المطلق  -2
ائية لسد االحتياجات االستهالكية األساسية الغذيعرف بأنه إجمالي تكلفة سلة السلع المطلوبة 

وغير الغذائية للفرد أو األسرة، ويمثل الحد المعيشي المتعلق بكفاية األفراد من السلع والخدمات 
 . الضرورية والمتمثلة بالغذاء والملبس والمسكن، والتعليم والصحة والنقل

 Relative poverty lineخط الفقر النسبي  -3
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الفقر النسبي باعتبار أن من يقل دخله عن الوسيط يعتبر فقيرًا نسبيًا، في حين عرف البعض 
من مدى الدخل من أسفل. ويتغير خط الفقر  %41عرفه آخرون بأنه الدخل الذي يعادل 

النسبي بتغير الدخل من دولة ألخرى ومن وقت ألخر في الدولة نفسها. ويستخدم هذا الخط 
زت مسألة توفير الحد األدنى من االحتياجات األساسية، وتتوافر في الدول المتقدمة التي تجاو 

 . لديها التأمينات االجتماعية المختلفة
كما تعتمد هذه الدراسة على مؤشرات قياس الفقر والتي تساعد صانعي القرار في معرفة    

ياسًا مق (Foster, et al. 2010)من  وقدم كلحجم الظاهرة، لوضع الخطط الالزمة للحد منها. 
   :في مجال الفقر، ويتم إيجاده باستخدام المعادلة التالية أصبح أكثر شيوعًا واستخداماً 

𝑃∝ =  
1

𝑁
∑ 𝑄𝑖 × [

(𝑍 − 𝑌𝑖)

𝑍
]

∝

                                                    

تمثل عدد  𝑄خط الفقر، تمثل  𝑍، تشير إلى دخل أو إنفاق كل فرد من الفقراء 𝑌𝑖:حيث أن
صفر، ا، تساوي  ∝تمثل عدد السكان،  𝑁األفراد الذين يقل دخلهم أو إنفاقهم عن خط الفقر، 

 اعتمادا على طبيعة المقياس المستخدم والذي يتضمن ثالثة مؤشرات هي: 2
 The Head Count Index (𝑷𝟎)مؤشر نسبة الفقر -1

هو مقياس يدل على نسبة عدد األفراد أو األسر في المجتمع الذين يقعون تحت خط الفقر. 
وتكون نسبة السكان الفقراء عادة أكبر من نسبة األسر الفقيرة الن األسر الفقيرة هي أكبر حجمًا 

 يمكن حساب نسبة الفقر من المعادلة التالية:و في المتوسط من األسر غير الفقيرة. 
𝑃0 =  

1

𝑁
∑ 𝑄𝑖 × [(𝑍 − 𝑌𝑖)/𝑍]0                                                             

 The Poverty gap (𝑷𝟏)مؤشر فجوة الفقر -2
ويقيس حجم الفجوة النقدية اإلجمالية الالزمة لرفع دخل أو هو مؤشر يدل على عمق الفقر 

ى الالزم للخروج من حالة الفقر إلمقدار الدخل إنفاق الفقراء إلى مستوى خط الفقر، أي يمثل 
. ويمكن قياسه بالوحدات النقدية، أو كنسبة مئوية من القيمة الكلية مستوى خط الفقر المحدد

 يمكن حساب فجوة الفقر من المعادلة التالية:و  الستهالك السكان.
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𝑃1 =  
1

𝑁
∑ 𝑄𝑖 × [

(𝑍 − 𝑌𝑖)

𝑍
]

1          

                                       

 The poverty index(𝑃2)شدة الفقر مؤشر -3
ل يقيس عدم المساواة في توزيع الدخيقيس مدى التفاوت بين الفقراء أنفسهم، أي هو مؤشر 

أسفل خط الفقر ويعطي وزن كبير للعائالت التي تقع في المستويات الدنيا من الدخل أو 
ًا. قر أوسع وأشد عمقكلما كانت قيمة مؤشر شدة الفقر أعلى كلما كانت فجوة الفاإلنفاق. و 

 الفقر من المعادلة التالية:شدة يمكن حساب و 
𝑃2 =  

1

𝑁
∑ 𝑄𝑖 × [(𝑍 − 𝑌𝑖)/𝑍]2                                                      

هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على التحليل االقتصادي القياسي وبصفة اعتمدت وأخيرًا  
تحليل االنحدار المتعدد في الصورة الخطية واللوغاريتمية المزدوجة في تقدير العالقة خاصة 

ن التعبير . وأمكاإلسكندريةبين معدل الفقر والعوامل المحددة له في المناطق الريفية بمحافظة 
 عن النموذج المستخدم في هذه الدراسة كما يلي: 

Y = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + 𝑏5𝑋5 +  𝑒               
 :حيث أن

Y  اإلسكندريةتمثل معدل الفقر لألسر في المناطق الريفية بمحافظة. 
𝑋1  جنيهالدخل من النشاط الزراعي باأللف. 
𝑋2  جنيهالدخل من األنشطة األخرى غير الزراعية باأللف . 
𝑋3  بالفدانمساحة الحيازة المزرعية . 
𝑋4  .عدد أفراد األسرة 
𝑋5  العاملين داخل األسرة.عدد 
,𝑎, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3أما 𝑏4, 𝑏5   مثِّل َمعَلمات تparameters  ،النموذج𝑒 .تمثل الخطأ العشوائي   

 (.OLSويتم تقدير النماذج بطريقة المربعات الصغرى العادية )
مشكلة االرتباط الخطي وفي حالة استخدام بيانات قطاع عرضي، قد تظهر     

Multicolinearity  تشير إلى وجود ارتباط قوي بين أحد المتغيرات المستقلة ومتغير أو والتي
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أكثر من المتغيرات المستقلة األخرى. وفي ظل وجود مشكلة االرتباط الخطي يكون من الصعب 
معرفة تأثير كل متغير مستقل منفردًا على المتغير التابع. ويتم الكشف عن مشكلة االرتباط 

بتقدير معامل االرتباط البسيط بين المتغيرات المستقلة التي يتضمنها النموذج. كما  الخطي
مرتفعة ومعنوية ( 𝑅2)تظهر مشكلة االرتباط الخطي المتعدد عندما تكون قيمة معامل التحديد

معامالت االنحدار الجزئية غير معنوية إحصائيًا، وبالتالي يتطلب األمر معالجة هذه المشكلة 
ما قد كزيادة حجم العينة أو استبعاد أحد المتغيرات المستقلة التي بينها ارتباط قوي.  من خالل

وتتعدد اختبارات الكشف عن  .Heteroscedasticityمشكلة اختالف التباين تظهر أيضًا 
. وفي حالة وجود مشكلة Breusch-Pagan-Godfrey Testاختالف التباين وأهمها اختبار

التخلص منها باستخدام طريقة المربعات الصغرى المرجحة، أو بإجراء اختالف التباين، يتم 
 (.2111بعض التحويالت للنموذج األصلي وفقًا لنمط اختالف التباين )إسماعيل، 

 
 مصادر البيانات البحثية 1-4

يصدرها التي البيانات الثانوية ( 1ما يلي: )هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على اعتمدت 
( 2، )ة األسرةميزانيبحث الفقر و مؤشرات والمتعلقة ب، للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز المركزي 

لتحقيق  ممتص   البيانات األولية التي تم تجميعها من خالل إعداد استمارة االستبيان، والتي
اوي بالتسمفردة، تم توزيعها  150الهدف من الدراسة. وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة قوامها 

. ة اإلسكندريةبمحافظ( وخاصة القرية الثانية والرابعة أبيسقرى )العامرية و على المناطق الريفية 
وفقًا للقانون  %2.1 المسموح بهوحد الخطأ  %5 تم تحديد حجم العينة عند مستوى معنويةو 

سماعيل، التالي )  (:2111حمد وا 
                                  N = 𝑃(1−𝑃)𝑍2

(𝑑)2 =  
(0.25)(1.96)2

(0.08)2 = 150    
ت مثِّل نسبة مفردات مجتمع  p ت مثِّل حد الخطأ المسموح به، dت مثِّل حجم العينة،  Nحيث أن: 

ت مثِّل القيمة المعيارية  z، 1.5الدراسة التي يتوافر فيها الخاصية محل الدراسة وغالبًا تساوي 
 .1.15عند مستوى معنوية 
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 )مفهوم الفقر(البحثية مفاهيم ال 1-5
 األدبيات االقتصادية واالجتماعية، حيث تتباين مفاهيم الفقر حسبتتعدد مفاهيم الفقر في 

ن كان أغلبهم يركز في تعريفه للفقر  المنطلقات الفكرية للباحثين ومواقفهم المبدئية من الفقر. وا 
 ات االساسيةمن االحتياج حصول على الحد األدنىعلى مستوى الدخل أو االنفاق الالزم لل

الالزمة للعيش، كالغذاء والمسكن والملبس وغيرها من أساسيات المعيشة، والشخص الذي يقل 
لية عمستوى دخله أو أنفاقه عن الحد األدنى يعد فقيرًا. وكل دولة وضعت حدا للفقر أطلق 

ف فروع لظاهرة الفقر متعددة األبعاد في مخت. و )حد الفقر الوطني( وتم تحديده بالعملة المحلية
المعرفة )االقتصاد، االجتماع، والسياسية، واألنتروبولوجيا(. والفقر ضد الغنى، وهو أن يصبح 

م(. وقد يكون الفقر في الماديات أي المال 1992االنسان محتاج وليس لدية ما يكفيه )مسعد، 
قص شعر نأو المعنويات أي الثقافة أو المعرفة، وعند احتياج االنسان الى أي شيء يكمل به ال

 م(. 1915بالحرمان والقلة فهو فقير في الشيء أو مفتقر إلية )مذكور، 
وقد تطور مفهوم الفقر تطورا تاريخيا وهو يختلف اختالفا شاسعا من مجتمع الى مجتمع.       

وهناك العديد من الدراسات التي تناولت تعاريف للفقر، وهذا ال يعني ان التعاريف مختلفة عن 
نما  نما يعود سبب هذه االختالفات في التعاريف إلى بعضها وا  هي مكملة لبعضها البعض وا 

اختالف نظرة الباحثين والدارسين لهذه الظاهرة، فظاهرة الفقر تعتبر ظاهرة معقدة ولها أبعاد 
 متعددة، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، وبيئية. ومن هذه التعاريف مايلي: 

بأنه " األحوال المعيشية التي تتكون نتيجة سوء التغذية والجهل  عرف روبرت ماكنمارا الفقر
والمرض والقذارة وارتفاع وفيات األطفال وقصر العمر االفتراضي، مما يجعلها أدنى من 

م(. كما يعرف الفقر على أنه الحرمان، بحيث 2115المستوى المعهود للحياة الالئقة" )شعبان، 
اسية للعيش إال نادرا وهذا ال يتجاوز الحد األدنى للبقاء ال يمكن الحصول على األشياء األس

م(. ويركز هذا التعريف على االحتياجات األساسية المتمثلة في 1996على قيد الحياة" )وهب، 
األكل والملبس والمأوى وال يركز على االحتياجات التي تؤثر على ظاهرة الفقر مثل الدخل، 

 التعليم، الصحة وغيرها.
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وهيل عرفان الفقر بأنه حالة من النقص المادي، الذي يترجم بصفة عامة بمستوى أما قرا    
 (.Douglas Greenwald,1984الدخل النقدي، الذي يبقى دائما أقل من مستوى حد الفقر )

ويعرفه فيليب عطية بشكل عام بأنه ندرة المادة أو تبديدها أو توزيعها على نحو غير عادل 
م(، الفقر بأنه 1991المنظمات الدولية في تقرير التنمية البشرية )م(. وتعرف 1992)عطية، 

" الحرمان من الفرص والخيارات األساسية للتنمية البشرية لعيش حياة طويلة وصحية ومريحة، 
والتمتع بمستوى الئق من الحياة والحرية والكراهة واحترام الذات واحترام اآلخرين )البرنامج 

 م(.1991 اإلنمائي لألمم المتحدة،
الفقر بأنه " عدم كفاية الدخل من حيث ال  (UNDP)ويعرف البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

م(. وعرف 1992يلبي االحتياجات الغذائية وغير الغذائية )البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، 
شة". معيم( الفقر بانه "عدم القدرة على تحقيق الحد األدنى من مستوى ال2111البنك الدولي )

م( بأن الفقر " هو عدم القدرة على تحقيق الحد األدنى 1991وجاء في تقرير التنمية في العالم )
من مستوى المعيشة". كما عرف الطويل، الفقر بأنه " عدم القدرة على الحصول على القدرات 

ى جلهـ(. وعرف باقر الفقر بأنه حالة من الحرمان المادي التي تت1415األساسية ")الطويل،
أهم مظاهرها في انخفاض استهالك الغذاء كما ونوعا وتدني الحالة الصحية والمستوى التعليمي 
والوضع السكني والحرمان من تملك السلع المعمرة واألصول المادية األخرى وفقدان االحتياطي 
 أو الضمان لمواجهة الحاالت الصعبة كالمرض واالعاقة والبطالة والكوارث واألزمات )باقر،

 م(.1996
أما الفارس فقد عرف الفقر بأنه عدم القدرة على تحقيق مستوى معين من المعيشة المادية      

التي تمثل الحد األدنى المقبول في مجتمع ما من المجتمعات في فترة زمنية محددة. وهذا 
ة يالتعريف يركز على مستوى المعيشة المادي القابل للقياس والذي يرتبط بالظروف االقتصاد

واالجتماعية لكل مجتمع من المجتمعات على حدة وخالل فترة زمنية محددة. ويعرف الفقر وفقا 
م بأنه " وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر أو 2111للمنظمة الدولية لحقوق االنسان عام 

المزمن من الموارد واإلمكانات والخيارات واألمن والقدرة على التمتع بمستوى معيشي الئق 
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لك من الحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية األخر )الفارس، وكذ
 م(.2111

( الفقر بأنه الحالة االجتماعّية حيث ال يتوفر لألفراد فيها 2111ويعرف اشلي كروسمان ) 
ياة، حأدنى مستويات المعيشة الم توقّعة والشائعة في المكان الذين يعيشون فيه للبقاء على قيد ال

والذي يحدد مستوى الفقر هو مستوى الدخل الذي يختلف من مكان إلى آخر، فيرى العلماء أّن 
الفقر ناتج عن التوزيع غير المتكافئ للموارد المالّية وللثروات في المجتمعات، كما يعتقد علماء 

ل ثاالجتماع أّن أفضل تعريف للفقر يكون بناءًا على الظروف القائمة في مكان معين، م
االفتقار إلى الغذاء، والملبس، والمأوى، فعادًة ما ي عاني الفقراء من الجوع والمجاعات، وتدّني 

 . (Ashley Crossman, 2017)أو غياب التعليم والرعاية الصحية)
وفيما  .لفقرلواإلجتماعي المفهوم الموضوعي  بالفقر منهاأخرى تتعلق مفاهيم توجد عدة كما    

تفرقة ضوابط موضوعية لتحديد مستوى الفقر لل توجد ، حيثيتعلق بالمفهوم الموضوعي للفقر
بين الفقراء وغير الفقراء، وبناء على مستوى الدخل ونفقات االستهالك يحدد الفقراء وغير الفقراء 

وهو الذي يتضمن توفير الغذاء الضروري واستهالك السلع  وذلك وفق مستوى الدخل المحدد
الغذائية األساسية للفرد، وعند عدم قدرة الدخل على تحقيق الحد األدنى من توفير مستوى 
المعيشية والحاجات الغذائية، التعليمية والصحية لألفراد، وبالتالي يكون أصحاب هذا الدخل 

ن األفراد الحاصلييتعلق ب المفهوم االجتماعي للفقرأما م(. 1999فقراء )تقرير التنمية البشرية، 
على المساعدات من الدولة والتي اعترفت بفقرهم، ويتطابق هذ المفهوم مع المفهوم اإلداري 
للفقر المستند على برامج الضمان االجتماعي ومشروعات اإلسكان خاصة وأن المستفيدين من 

 هذه البرامج والمشروعات يوصفون بالفقراء.
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 محتويات الدراسة 1-6
شتمل على المقدمة  اإلطار العام للدراسة الباب األولأبواب تناول خمسة الدراسة تضمنت  وا 

فقد  الثاني الباب. أما والمفاهيم البحثية واألهداف البحثية واألسلوب البحثي ومصادر البيانات
وأهم التجارب الدولية الناجحة في الحد من ظاهرة الفقر. وتناول  الدراسات السابقةإشتمل على 
ما أ ة مصر العربية )الريف والحضر(.يالوضع الراهن لظاهرة الفقر في جمهور  الباب الثالث

مهورية مصر جبلظاهرة الفقر السلبية اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية فقد تناول  الرابعالباب 
األهمية النسبية للقطاع الزراعي في الحد من ظاهرة الفقر في  الخامسالباب وتناول العربية. 

، باإلضافة إلى الملخص أبيس( بمحافظة اإلسكندريةقرى )العامرية و المناطق الريفية 
 والمراجع باللغة العربية واإلنجليزية. والملحق والتوصيات 
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 الباب الثاني
 الناجحة في الحد من الفقرالدولية وأهم التجارب  الدراسات السابقة
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 الباب الثاني: الدراسات السابقة وأهم التجارب الدولية الناجحة في الحد من الفقر
 الدراسات السابقة )اإلستعراض المرجعي( 2-1

تناول هذا الجزء من الدراسة استعراض نتائج أهم الدراسات واألبحاث ذات الصلة بالفقر 
 Hansenوقام االقتصادية واالجتماعية.  القطاع الزراعي في الحد من أثارهومساهمة 
بإجراء مقارنة بين مصر وتركيا في كيفية الحد من الفقر، حيث أوضحت الدراسة أن  (1991)

برفع مستوى التعليم الفني والمتوسط،  تركيا كانت أكثر نجاحاً في الحد من الفقر، نظراً الهتمامها
 ليم أقل من مصر، بينما انحازت مصر إلى اإلنفاق لصالح التعليم العالي.وأنفقت على التع

وجود عالقة قوية بين الفقر وتدني مستوى األجور،   World Bank( 1993)قرير وأوضح ت
من دخل الفقراء يأتي عن طريق األجور، كما تبين وجود عالقة طردية بين  %62.2حيث أن 

من الفقراء يعملون في القطاع  %23.9الفقر ومعدالت اإلنجاب. وتبين أيضًا أن حوالي 
 Chombers,Rober (1995)يعملون في القطاع العام. وقام  %11.2الخاص مقابل 

بدراسة تبين منها أن األسر الفقيرة تعاني من الفقر وتدني المرتبة االجتماعية والعزلة والضعف 
  البدني )الوهن(، وموسمية العمالة، والعجز وقلة الحيلة، والمهانة.

األسباب المختلفة للفقر في المناطق الريفية في الدول  Kham (2000)وأوضحت دراسة 
وضع مجموعة من العناصر األساسية الالزمة للحد من الفقر في الريف والتي من النامية، و 

بينها االهتمام بجمع المعلومات عن فقراء الريف الذين يواجهون مشكالت عديدة والتصدي لها 
واالهتمام بإقامة البنية التحتية في المناطق الريفية واالهتمام بالرعاية الصحية، وتوجيه برامج 

لفقراء بجانب توظيف عدد كبير منهم في األشغال العامة حيث أن العديد منهم يعملون اإلئتمان ل
الدولي  الصندوقتقرير وتبين من  باألجر، وال يملكون أصوال تساعدهم على الحياة الكريمة.

أن الحد من الفقر يتطلب النهوض بتخصيص وتوزيع الموارد المائية  م(2111) للتنمية
الزراعية، إذ تعاني العديد من أراضي المناطق الجافة إجهادا مائيا حادا وانخفاض المياه الجوفية 
والضغط المستمر لتحويل المياه إلى االستخدامات الحضرية والصناعية. وأنه إذا ما أريد للفقراء 

يجب منحهم السيطرة على مواردهم المائية. وأشار التقرير أيضا إلى أن تحسين أوضاعهم ف
الفضل فيما حققته دول شرق وجنوب أسيا من معدالت سريعة في الحد من الفقر والنمو الزراعي 
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من األراضي  %51-%31يعزى إلى أن نسبة األراضي الزراعية المروية تراوحت بين 
في دول أفريقيا وجنوب الصحراء والذي نتج  %5-%1ة المزروعة، بينما ال تتجاوز تلك النسب

بدراسة الفقر وتوزيع الدخل  م(2111الفارس )وقام  عنه استمرار الفقر الريفي والركود الزراعي.
في الوطن العربي. وتبين من هذه الدراسة أن ظاهرة الفقر موجودة في دول مجلس التعاون 

ندوق النقد ت الكبير في الدخل. ووفقًا لتقديرات صالخليجي بصورة مختلفة ونسبية، نظرًا للتفاو 
م، فإن دولة الكويت تحتل المرتبة األولى في متوسط الدخل الفردي السنوي 1992العربي عام 

البالغ أكثر من عشرون ألف دوالر، في حين جاءت دولة اليمن في المرتبة األخيرة، حيث لم 
توزيع الدخل والفقر في محافظة  م(2112) الطيب درسو دوالر.  351يتجاوز الدخل الفردي 

من فقراء محافظة الكرك  %21م. وأوضحت الدراسة أن 1991الكرك بدولة العراق عام 
من أغنى  %21من الدخل اإلجمالي للمحافظة، بينما حوالي  %5.5يحصلون على ما نسبته 

أن نسبة  من دخل المحافظة. كما تبين أيضاً  %42.1أغنياء الكرك يحصلون على ما نسبته 
، ونسبة األسر التي تعيش تحت %12.2األسر التي تعيش تحت خط الفقر المدقع قدرت بنحو 

 .%43.1خط الفقر المطلق بنحو 
بدراسة بعض المؤشرات حول الفقر في العالم، وتوصل إلى أنه يوجد  م(،2114خضر)وقام    

ر، )النسبة المئوية من سكانها يعيشون تحت درجة الفق %51دولة بها أكثر من  35حوالي 
من السكان التي تعيش على أقل من دوالر واحد في اليوم وفق مقياس البنك الدولي(، والعشرون 

وقام من سكانها تحت خط الفقر.  %21 - %31بلدا األفقر في العالم يعيش بين نسبة تتراوح 
لتابعة النائية ابدراسة تميز األسر الفقيرة عن غيرها في المناطق  م(2114) الحنيطي، واخرون

إلقليم جنوب األردن. وأمكن تحديد األسر ذي الفقر المدقع من خالل المتغيرات التالية: معدل 
البطالة، ملكية المسكن، القروض التنموية، االنفاق على الهدايا للغير، متوسط مساحة الحيازات 

و سر لجهاز فيديالزراعية، نسبة األطفال للنساء، مدى استخدام واسطة البريد، وملكية األ
وكاست. أما األسر ذات الفقر المطلق يمكن تحديدها من خالل ستة متغيرات: ممتلكات المنزل 
الحديث، نسبة العاطلين عن العمل ممن سبق لهم العمل، مدى توفر حظائر للماشية ضمن 

  مرافق المنزل، ملكيات األسر لجهاز مسجل كاسيت، نسبة المعاقين في األسرة.
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تبين منها أن زيادة عدد المهاجرين الدوليين  Adams and Page (2005)أما دراسة     
تؤدي إلى تناقص عدد السكان الذين يعيشون على أقل من واحد دوالر للفرد في  %11بنسبة 

. كما تبين أيضاً أن زيادة نصيب الفرد من التحويالت الدولية الرسمية بنسبة %2.1اليوم بنسبة 
. وقام %3.5ناقص عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة تؤدي إلى ت 11%

Lipton (2005)،  بدراسة دور المزارع العائلية في التخفيف من وطأة الفقر، ووجد أن المزارع
العائلية تعتبر وحدات لتشغيل العمالة األسرية. وتهيمن المزارع العائلية الصغيرة على الزراعة 

م بلغت نسبة عدد 2114قيا وجنوب الصحراء الكبرى. وفي عام في شرق وجنوب أسيا وافري
 1.1من إجمالي عدد سكان هذه الدول، حيث بلغ عدد الفقراء في تلك الدول  %92الفقراء 

مليار نسمه )األسر التي تستهلك أقل من دوالر أمريكي واحد من متوسط االستهالك العالمي 
سبة الفقر من خالل زيادة االنتاج من المزارع للفرد الواحد(، مما يتطلب البدء في تخفيض ن

العائلية. ويتوقف زيادة اإلنتاج على الحوافز االقتصادية والسياسية واستخدام التكنولوجيا وتوفير 
األرض والمياه، وتوفير األسواق للبيع. وقد قطعت العديد من الدول األسيوية وامريكا الالتينية 

زال امامها الكثير للوصول الى التطور العلمي والتقني شوطا كبير في هذا المجال ولكن الي
 لمكافحة الفقر.

بدراسة معتقدات األردنيين في محافظة الكرك حول أسباب الفقر م( 2115) العثمانوقام     
ومحدداته. وتوصل الباحث إلى أن نتائج التحليل العاملي االستكشافي لفقرات أسباب الفقر 

عوامل البنائية، العوامل الفردية. والعوامل القدرية، كما كشفت تتمثل في ثالثة عوامل هي ال
نتائج التحليل الوصفي أن المبحوثين يعتقدون بشكل عام أهمية العوامل البنائية للفقر بالدرجة 
األولى، والعوامل القدرية بالدرجة الثانية والعوامل الفردية بالدرجة الثالثة. وكشفت نتائج تحليل 

ي وجود عالقة ذات داللة احصائية بين حالة الفقر لألسر المعيشية ومعتقدات االنحدار المرحل
المبحوثين في أسباب الفقر البنائية. كما كشفت نتائج التحليل االحصائي وجود عالقات ذات 
داللة احصائية بين المستوى التعليمي، والطبقة االجتماعية الذاتية، وحالة الفقر لألسر المعيشية، 

مة من جهة ومعتقدات المبحوثين في أساب الفقر الفردية من جهة أخرى. كما ومكان االقا
أوضحت نتائج التحليل وجود عالقات ذات داللة احصائية بين المستوى التعليمي وحالة الفقر 
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لألسر المعيشية، ومكان االقامة من جهة ومعتقدات المبحوثين في أسباب الفقر القدرية من 
 جهة أخرى.

أن التفاوت في دخل األسر في المملكة األردنية الهاشمية،  (2112الحنيطي ) وأوضحت دراسة
دينار،  239نفاق الشهري لألسرة يعزى إلى االختالف في نوعية العمل، حيث بلغ متوسط اإل

دينار لكل أسرة شهريا. كما تبين من هذه الدراسة أن نسبة  162في حين بلغ خط الفقر المدقع 
. ويعزى فقر األسر %13.5، ونسبة األسر الفقيرة على اإلطالق %3.3نة الفقر المدقع في العي

عاطلون عن العمل، وكبر حجم األسرة، باإلضافة إلى  %64إلى عدة أسباب أهمها أن حوالي 
في الجزء الخاص بموجز ( 2112تقرير البنك الدولي )إعالة النساء لهذه األسر. كما أوضح 
من الفقراء على مستوى العالم يعيشون  %11بأن حوالي  السياسات الزراعية وتقليص الفقر،

في المناطق الريفية. كما أن نمو القطاع الزراعي يؤدي بشكل مباشر إلى تقليص ظاهرة الفقر 
من خالل زيادة الدخل الزراعي. كما يؤدي ذلك النمو بشكل غير مباشر إلى خلق فرص عمل 

       للسكان الريفيين وخفض أسعار السلع الغذائية. 
بإعداد استراتيجية النهوض  (2119وزارة الزراعة بالجمهورية اللبنانية )وقامت  

. وتبين من البعد االجتماعي لالستراتيجية أن 2114 -2111بالقطاع الزراعي خالل الفترة 
تطوير القطاع الزراعي والتنمية الريفية يساهم في محاربة الفقر وسوء التغذية. وتراوحت نسبة 

 %39.9طية وحد أعلى بلغ لمحافظة النب %5.9الفقر في الجمهورية اللبنانية بين حد أدنى بلغ 
. كما أن نسبة العمال الفقراء في القطاع 2111لجبل لبنان )تشمل ضواحي بيروت( عام 

 وهي أعلى من نظيرتها المقدرة لبقية القطاعات االقتصادية األخرى. %25الزراعي بلغت 
بية، ر في الجزء الخاص بالفقر الريفي في الدول الع (2119) حتر وعبد القادروأوضحت دراسة 

دولة عربية )األردن وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا  12أن عدد الفقراء في 
مليون نسمة عام  22حواليوالصومال وفلسطين ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن( بلغ 

 %59من إجمالي عدد سكان تلك الدول، منهم حوالي  %31.2، أي بنسبة بلغت 2114
من إجمالي عدد سكان الريف. كما يندرج  %42ة، ويمثلون حوالي يعيشون في المناطق الريفي

في فئة الفقراء في معظم الدول العربية المزارعون الذين ال يمتلكون حيازات زراعية ويمارسون 
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الزراعة في أراضي مستأجرة أو بالمشاركة في المحصول. وينتشر الفقر وسط األسر الزراعية 
 متسربين من المدارس والتعليم، والبدو والرعاة الذين يعيشون فيالتي تعولها نساء، واألميين وال

 بيئيًا. ورة المناطق الحدية والمتده
الفقر الريفي في الوطن العربي ودور المنظمة العربية  (2119صالح )وتناولت دراسة     

الدول  يللتنمية الزراعية في الحد من الفقر. وبينت الدراسة الظواهر المرتبطة بالفقر الريفي ف
العربية والتي من أهمها ضعف قاعدة الموارد الطبيعية والتقلبات المناخية المتكررة والتدني 
النسبي لقيمة الناتج المحلي الزراعي، والتدني النسبي لدخل المرأة الريفية وهشاشة أوضاع األمن 

بالتعاون  يالغذائي. وتوصلت إلى منهجية التصدي للظواهر المرتبطة بالفقر في الريف اليمن
مع صندوق النقد الدولي وبعض المنظمات الدولية، تتمثل في إتباع نهج الدراسات البحثية 
الشخصية لوضع استراتيجيات للحد من الفقر لضمان زيادة معدالت النمو االقتصادي وتطوير 
حداث تنمية ريفية مستدامة وتحسين عجلة النشاط  الموارد البشرية والخدمات االجتماعية وا 

القتصادي وتوفير فرص العمل والتعليم األساسي لجميع األطفال وخاصة الفتيات في الريف ا
 وتطوير الخدمات االجتماعية في الريف وربط المناطق النائية باألسواق الحضرية.

بدراسة في محافظة الطفيلية باألردن وتبين منها أن  (2111الطيب وآخرون )وقام       
على الغذاء. كما أن  %44.2دينار، ينفق ما نسبته  661.2متوسط إنفاق الفرد السنوي بلغ 

غالبية السكان يعيشون فوق خط الفقر، حيث يقدر خط الفقر المطلق ونظيره المدقع بحوالي 
كما أن نسبة األسر التي تقع دون خطي  دينار شهريا لكل منهما على التوالي. 24.2، 44.4

لكل منهما على التوالي. كما قدرت  %1.14، %34.2الفقر المطلق والمدقع شكلت ما نسبته 
وهي قيمة  1.32مليون دينار سنويا. وقدرت معامل جيني بحوالي  4211فجوة الفقر بنحو 

 منخفضة تشير إلى عدم العدالة في توزيع الدخل في المحافظة.
الفقر في الدول العربية واإلقالل منها، بأن الفقر يعد ظاهرة  م(2114) قادة، أمالوبينت 

عالمية تعرفها كل الدول منذ العصور اليونانية القديمة، حيث أظهرت االحصائيات والدراسات 
أن ظاهرة الفقر ناتجة عن عدة مشاكل اجتماعية يعاني منها الفقراء كانخفاض المستوى 

لمسكن، وقلة الرعاية الصحية، وهذه المشاكل تعد حواجز تحول دون الحصول التعليمي، وأزمة ا



24 
 

 –على فرص العمل، وهذا ما يؤدي الى ارتفاع معدل البطالة، والدوران في حلقة مفرغة فقر 
 فقر. –بطالة 

بدراسة ظاهرة الفقر واستراتيجيات التنمية في مصر. وأوضحت  (1992) الفيالهوقام     
د معدالت الفقر في مصر يعزى إلى استراتيجيات التنمية المتتالية والتي كرست الدراسة أن تزاي

الخلل بين الريف والحضر في توزيع الدخل واإلنفاق وكذلك الخلل بين القطاع الزراعي 
 والصناعي، باإلضافة إلى عدم التوازن بين الجوانب السياسية واالقتصادية للتنمية. 

أن الدول التي استطاعت رفع معدالت  م(2111بنك الدولي )الوأوضحت الدراسة التي أعدها 
نموها االقتصادي مع تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدخل، تميزت باعتمادها على 
سياسات تنموية شاملة، بجانب تدخالت حكومية مناسبة، واستقرار في األوضاع السياسية 

سات ي مجال التعليم والتدريب، واتباع سياواالقتصادية، وتحقيق معدالت مرتفعة من التطور ف
تشجيعية لتعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو االستثمارات االنتاجية التي تهدف الى تحقيق 

 حالة من التوازن بين القطاعات المكونة لالقتصاد القومي.
 يع الدخلبدراسة العالقة بين النمو االقتصادي وتوز  م(2116) خير الدين، والليثيوقام      

. وركزت هذه الدراسة م2114/2115 – 91/1991والحد من الفقر في مصر خالل الفترة من 
على التجربة المصرية منذ بداية التسعينات في تفسير النمو االقتصادي وربطه بزيادة معدالت 
الفقر خالل تلك الفترة، وذلك في محاولة لتحديد ما إذا ارتبط النمو االقتصادي بتحسن في 

زيع الدخل بحيث أدى كالهما معا إلى خفض معدالت الفقر بصورة معنوية. وعلى العكس تو 
من ذلك صاحب النمو تدهور في توزيع الدخل. واعتبرت الدراسة أن خفض معدالت الفقر من 
األهداف الرئيسية للتنمية االقتصادية التي تتطلب اتباع مزيج من سياسات النمو والتوزيع 

الدول التي مزجت بين تحقيق نمو سريع وتحسين نمط توزيع الدخل كانت الخاصة بكل دولة، ف
األسرع في خفض معدالت الفقر، وبالتالي فمن المفيد بحث األهمية النسبية لعامل النمو وعدم 

 العدالة عند محاولة تحقيق توازن بين العدالة والتدخالت لمساندة النمو االقتصادي.
بدراسة دور السياسة االقتصادية في تفاقم ظاهرتي الفقر والغنى في  (2112) حسين وقام   

عام  %16.5الدول العربية. وأوضحت الدراسة أن نسبة البطالة في الدول العربية ازدادت من 
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في ظل سياسات اإلصالح االقتصادي والتكييف الهيكلي.  1992عام  %22.2إلى  1925
روة، وسوء استغالل الموارد االقتصادية المتاحة، كما تبين أيضًا أن عدم عدالة توزيع الث

وقام  باإلضافة إلى الفساد اإلداري أدى إلى ضياع األموال وانتشار ظاهرة الفقر والبطالة.
Audet and others (2007)  بدراسة الدعم الغذائي والفقر في مصر: تحليل برنامج

ل األثار ات سيادة االستهالك لتحلياإلصالح باستخدام الهيمنة العشوائية، حيث استخدمت منحني
المترتبة على تغير نظام الدعم الغذائي على الفقير في مصر، وانطالقا من المسح المتكامل 
لميزانية األسرة التي أنجزت في مصر، وخلص البحث الى نتيجة مضادها أن التغيرات التي 

 محاربة الفقر.أحدثت ضمن قائمة المواد المدعمة لم تعمل دائما على الحد من أو 
بدراسة تبين منها أن السياسة الرامية لتخفيض معدل النمو السكاني  (2119) يونسوقام    

ومعدالت الخصوبة لن تكون كافية لتخفيض الجوع في دول العالم الثالث، كما أن الفقر يؤدي 
بل قد  ،إلى زيادة الجوع. وأوضحت الدراسة أن سياسات توزيع الدخل التؤثر معنويًا في الجوع

تؤدي إلى زيادة مؤشر الجوع، وذلك بسبب اآلثار السلبية للتضخم الناتج عن السياسات اإلنفاقية 
حصة الفرد من  الرامية إلعادة توزيع الدخل والممولة بالعجز أواالقتراض. كما تبين أن زيادة

( 2115) صندوق النقد العربيوقام  الناتج تؤدي دورًا إيجابيًا في تخفيض مؤشرات الفقر.
بإصدار التقرير االقتصادي العربي الموحد. وتبين من التقرير تصاعد معدالت الفقر في بعض 

، وخاصة التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي. 2114 -2111الدول العربية خالل الفترة 
كما ارتفع عدد السكان الالجئين والنازحين العرب الذين يعيشون في المخيمات، بسبب الظروف 

تمر بها كل من دولة سوريا واليمن وليبيا والصومال وفلسطين والعراق. كما يعيش نسبة  التي
كبيرة من السكان تجاوزت الثلث تحت خط الفقر المدقع في كل من دولة السودان وجزر القمر 

 والصومال وجيبوتي وموريتانيا واليمن. 
االقتصادي: الحالة المصرية بدراسة عدالة توزيع الدخل والنمو  م(2115السيدة )وقامت     

نموذجا، وأوضحت أن االقتصاد المصري كان ينمو بمعدالت مرتفعة نسبيا خالل فترة الدراسة 
إال أن توزيع الدخل في هذه الفترة كان متفاوتا، وهو ما يعني أن نمط النمو االقتصادي في 

ما الماضية التي عا 25مصر لم يؤدي إلى انخفاض حدة التفاوت في توزيع الدخل على مدار 
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نقطة، وقد ثبت  1.31 – 1.45تمثل الدراسة حيث كان مؤشر جيني لمصر يتراوح ما بين 
عدم وجود تأثير معنوي لمعامل جيني الذي يقيس مستوى العدالة في توزيع العدالة على الناتج 

-)المحلي اإلجمالي، حيث تشير نتائج تقدير النموذج الى معنوية هذا المتغير الذي يبلغ 
عدم وجود ارتباط بينه وبين الناتج المحلي  ( والذي ثبت أيضا1.19-)t( وبقيمة اختبار1.113

االجمالي، عكس باقي المتغيرات االقتصادية االخرى التي ثبت وجود ارتباط بينها كمتغيرات 
مستقلة وبين الناتج المحلي االجمالي كمتغير تابع والذي يعتبر من فروض النموذج المقترح. 

توصلت الباحثة تبعا للنموذج المقدر أنه بزيادة كال من االستهالك النهائي والتراكم الرأسمالي  كما
وااليرادات العامة وتعداد السكان داخل الجمهورية واالنفاق العام بمقدار وحده واحده لكل متغير 

 (1.13، 1.13، 1.16، 1.34، 1.93)على حده يتأثر الناتج المحلي االجمالي بزياده قدرها 
على التوالي، وذلك لوجود ارتباط معنوي قوي بين الناتج المحلي االجمالي كمتغير تابع 
والمتغيرات المستقلة، بينما انخفاض معامل جيني أو ارتفاعه ال يؤثر في الناتج المحلي االجمالي 

لى عدم معنوية هذا المتغير مع الناتج المحلي إتبعا للنموذج المقدر حيث تشير نتائجه 
 الجمالي.ا

في ر لظاهرة الفق االقتصاديالبعد استهدفت التعرف على  م( بدراسة2121وأخيرًا قام غانم وقمره )    
والتوزيع لفقر امؤشرات هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على واعتمدت بمحافظة اإلسكندرية. المناطق الريفية 
ي المناطق ف في دراسة العوامل المحددة للفقر، باإلضافة إلى التحليل االقتصادي القياسي االحتمالي لها

تراوحت م، 2119في منطقة العامرية عام نسبة الفقر الريفية بمحافظة اإلسكندرية. وأوضحت هذه الدراسة أن 
وفي القرية الثانية بمنطقة . %95عند درجة ثقة  %29.22وحد أعلى بلغ  %21.32بين حد أدنى بلغ 
عند درجة  %24.31وحد أعلى بلغ  %16.13بين حد أدنى بلغ م 2119عام نسبة الفقر أبيس، تراوحت 

 %19.15بين حد أدنى بلغ م 2119عام نسبة الفقر أما في القرية الرابعة بمنطقة أبيس، تراوحت  .%95ثقة 
كما أوضحت هذه الدراسة أن الدخل المزرعي ذات تأثير  .%95عند درجة ثقة  %21.65وحد أعلى بلغ 

من الفقر للمناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية، حيث إن زيادة الدخل المزرعي بنسبة نسبي ضعيف في الحد 
لمنطقة العامرية وحد  %1.12تؤدي إلى تناقص نسبة فجوة الفقر بمعدل تراوح بين حد أدنى بلغ  11%

 تؤدي إلى %11للقرية الرابعة بمنطقة أبيس. أما زيادة الدخل غير المزرعي بنسبة  %1.92أعلى بلغ 
 %12.1للقرية الرابعة وحد أعلى بلغ  %15.4تناقص نسبة فجوة الفقر بمعدل تراوح بين حد أدنى بلغ 

 للقرية الثانية بمنطقة أبيس.
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 أهم التجارب الدولية الناجحة في الحد من الفقر 2-2
القضاء على الفقر أهم سبل تحسين أوضاع الجوع واألمن الغذائي لألسر ذات الدخل 

من خالل وضع برامج للحماية االجتماعية لضمان حصول جميع األفراد على المنخفض، وذلك 
األغذية، وتحسين أوضاعهم المعيشية. وفي هذا الجزء من الدراسة تم إستعراض تجربة دولة 

 بنجالدش والبرازيل ومصر.
 تجربة بنجالدش )بنك الفقراء( 2-2-1

 ين من التجارب الرائدة في مجالتعد تجربة بنك الفقراء أو ما يطلق علية تجربة بنك جارم
مساعدة الفقراء وتحسين أوضاعهم المعيشية. ويقوم بنك الفقراء بتقديم المساعدات للفقراء 
لتحسين أوضاعهم المعيشية. كما يقوم البنك بإقراض الفقراء حتى يتمكنوا من إقامة مشروعات 

لى علم البنك. والمقترض ع صغيرة دون فوائد. وفي حالة تعثر الفقراء عن السداد ال يالحقهم
تام بأن ما يسدده للبنك سيذهب لمساعدة أشخاص آخرون يعانون من الفقر. ونجحت التجربة 

شخص لألفضل. واقتنع البنك المركزي بهذه الفكرة  511نجاحًا باهرًا وأسفرت عن تغير حياة 
رع، وبلغ ف 2611م، حيث تبنى مشروع القرية وأنشأ عدة فروع في القرى بلغت 1919عام 

مليون شخص معظمهم من النساء، كما بلغ معدل سداد القروض  2.5عدد المقترضين حوالي 
. وبفضل القروض الممنوحة للنساء احتلت بنجالدش المركز الثاني عالميًا بعد الصين 99%

في صناعة المالبس الجاهزة. ولم تتوقف إسهامات بنك الفقراء في بنجالديش عند هذا الحد، 
في القضاء على الفقر بجميع أشكاله، حيث ساهم بالنهوض في التعليم والصحة بل ساهم 

والتأمين الصحي ومجاالت االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. كما تم استحداث شركات غير 
 ربحية تعمل لحل المشكالت اإلجتماعية.

 تجربة البرازيل )منحة األسرة( 2-2-2
التجربة البرازيلية من أفضل التجارب الدولية في مجال الدعم النقدي المشروط وغير المشروط. 

م، ومن خالل هذا البرنامج 2113وتم تنفيذ برنامج الدعم النقدي )منحة األسرة( في بداية عام 
مليون شخص برازيلي من الفقر المدقع. وترتكز أهداف البرنامج على  35تم تحرير أكثر من 

يف وطأة حدة الفقر المدقع، من خالل تحويالت نقدية لألسر الموجودة تحت خط الفقر، تخف
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حتى ال ينتقل الفقر عبر األجيال، وذلك من خالل ضمان حق المستفيدين في الصحة والتعليم. 
ولقد واجه البرنامج العديد من التحديات، منها كيفية تحديد الفئات المستهدفة وآليات المراقبة 

دارة البرنامج. ومن خالل منحة األسرة خرجت البرازيل من خريطة الجوع  ومثالية التقييم وا 
م كانت 2114م، 2112العالمية، بشهادة منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة. وبين عامي 

البرازيل ضمن أفضل ثالث دول في مجال خفض عدد األشخاص الذين يعانون من نقص 
كما انخفضت وفيات األطفال الناجمة عن سوء التغذية بنسبة  ،%22الغذاء والتغذية بنسبة 

، وكذلك حققت البرازيل نتائج إيجابية أخرى، منها زيادة أعداد المستفيدين بالرعاية 52%
. كما ساعد البرنامج أطفال األسر الفقيرة على االنتظام في %51الصحية قبل الوالدة بنسبة 

بين الطبقات األفقر دخال، ومختلفي األعراق والفئات  المدارس، والحد من عدم المساواة خاصة
العمرية. كما استهدف البرنامج إنشاء شبكة من الخدمات لتعزيز الحماية االجتماعية، ووضع 
استراتيجية لمكافحة الفقر المدقع. ويركز مركز التدخل الحكومي الذي أنشئ لذلك، على تحسين 

لين في المناطق الريفية والحضرية في مواجهة أوضاع الحماية االجتماعية ومساندة العام
 التغيرات التي طرأت في سوق العمل.

 
 التجربة المصرية 2-2-3

تتضمن التجربة المصرية استعراض الجهود الحكومية واألهلية في مجال تحسين أوضاع الفقر 
والجوع، من خالل التعرف على برنامجي تكافل وكرامة الذي يمثل الدور الحكومي، وتجربة 
بنك الطعام الذي يمثل الجهود األهلية. وفيما يتعلق بالجهود الحكومية )برنامجي تكافل وكرامة(، 

دأت وزارة التضامن االجتماعي بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات األخرى في تنفيذ فقد ب
برنامجين للدعم النقدي بهدف دعم الفئات األكثر فقرا في قرى صعيد مصر، وبعض المناطق 
المتاخمة لمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث تعيش بعض األسر التي تعاني من الفقر الشديد. 

نسانية حيث إن البرنامجين موجهان ولبرنامجي )تكافل  وكرامة( أهداف اقتصادية، واجتماعية، وا 
أساسا إلى فئتين هما: الفئة األولى )برنامج تكافل( هي األسر التي لديها أطفال ملتحقون 
بمراحل التعليم المختلفة حتى المرحلة الثانوية، أو صغار يحتاجون للرعاية والمتابعة الصحية، 
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عاما والذين ال يقدرون على  65ة )برنامج كرامة( فهي فئة كبار السن فوق أما الفئة الثاني
العمل، وليس لهم مصادر دخل ثابتة أو المعاقين إعاقة تمنعهم من العمل والكسب، وأيضا ال 

 يملكون دخال ثابتا.
وتنفيذ برنامجي تكافل وكرامة يعكس فهمًا عميقا لقضية العدالة االجتماعية المتشابكة       

والتي تحتاج لحلها رؤية جذرية وشاملة. وقد أدركت الحكومة المصرية أهمية العدالة االجتماعية 
عادة توزيع الدعم الحكومي ليصل إلى مستحقيه الفعليين حيث يستفيد من هذين البرنامجين  وا 
في مرحلتهما األولى أكثر من نصف مليون مصري يحصلون على الدعم النقدي. ومن خالل 

( إجبار 2( تقليل معدالت التسرب من التعليم، )1كافل وكرامة تم تحقيق مايلي: )برنامجي ت
األسر الفقرة في القرى والنجوع على المتابعة الصحية ألطفالهم، حيث يقدم برنامج تكافل 
مساعدات مادية مشروطة لألسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، أو األطفال 

جنيها  61( حدد البرنامج مبلغ 3ون إلى الرعاية والمتابعة الصحية، )الصغار الذين يحتاج
جنيه للمرحلة الثانوية،  111جنيها للمرحلة اإلعدادية،  21شهريا للطالب في المرحلة االبتدائية، 

عاما، حيث قدم  65( قدم البرنامج مساعدات لذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن فوق 4)
أشخاص  3جنية لكل شخص بحد أقصى  411-351تراوحت بين برنامج كرامة مساعدات 

عاما، الذين ليس لهم معاش ثابت، ولمن لديه عجز كلي  65لألسرة الواحدة، لكبار السن فوق 
 أو إعاقة كاملة. 

أما فيما يتعلق بالجهود األهلية )بنك الطعام المصري(، حيث قامت مجموعة من رجال    
م ورؤيته أن تصبح مصر خالية من الجوع 2114مصري عام األعمال بتأسيس بنك الطعام ال

( إطعام غير القادر، 1م. ويعمل البنك على خمسة محاور رئيسية هي: )2121بحلول عام 
( 5( االستثمار ضمان االستقرار، )4( التوعية بعدم إهدار الطعام، )3( تنمية القادر، )2)

 تنظيم عشوائية العمل الخيري.
  

 
 



31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 الثالثالباب 
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 لظاهرة الفقر في جمهورية مصر العربية: الوضع الراهن الثالثالباب 
 مقدمة 3-1

 -1999/2111 خالل الفترةمصر تناول هذا الجزء من الدراسة الوضع الراهن لظاهرة الفقر في 
جمالي االستثمارات  إجمالي الناتج المحليدراسة تطور  وذلك من خاللم، 2111/2112 وا 

الدخل واإلنفاق ومؤشرات الفقر في الريف والحضر بجمهورية ومعدل االستثمار، باإلضافة 
 بصفة خاصة.المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية بصفة عامة وفي مصر العربية 

 مصرفي والتضخم تطور إجمالي الناتج المحلي ومعدل االستثمار  3-2
كين ألسعار المستهلبدراسة تطور إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية والرقم القياسي 

يتضح من م، 2111/2112 -1999/2111 لتضخم ومعدل االستثمار خالل الفترةلمؤشر ك
 مايلي:  (3-3، 2-3، 1-3بالجداول )البيانات الواردة 

 م1999/2111 عام جنيهمليار  341.1ازداد إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية من  -1
مليار  1421.5، بمتوسط سنوي يقدر بحوالي م2111/2112 عام جنيهمليار  4431إلى 
الفترة خالل  %14.5. وازداد الناتج المحلي باألسعار الجارية بمعدل نمو سنوي بلغ جنيه

 . م2111/2112 -1999/2111
إلى  م1999/2111 عام جنيهمليار  64.4من  مصرازدادت جملة االستثمارات في  -2

مليار  225.4 ، بمتوسط سنوي يقدر بحواليم2111/2112 عام جنيهمليار  121.1
 خالل الفترة %12.2. وازدادت جملة االستثمارات بمعدل نمو سنوي بلغ جنيه

. وبحساب معدل االستثمار من خالل قسمة إجمالي م2111/2112 -1999/2111
ن حد تراوح بيالمحلي، حيث تبين أن معدل االستثمار االستثمارات على إجمالي الناتج 

م، 2111/2112عام  %22.22م وحد أعلى بلغ 2113/2114عام  %12.45أدنى بلغ 
مصر . وبصفة عامة تناقص معدل االستثمار في %16.9بمتوسط سنوي يقدر بحوالي 

 م. 2111/2112 -1999/2111 سنويا خالل الفترة %1.6بلغ بمعدل 
عام  %65.1من كمؤشر للتضخم ألسعار المستهلكين في الحضر قياسي ازداد الرقم ال -3

، بمتوسط سنوي يقدر بحوالي م2111/2112 عام %211.9إلى م 1999/2111
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وي بمعدل نمو سنألسعار المستهلكين في الحضر . وقد ازداد الرقم القياسي 126.24%
ألسعار ازداد الرقم القياسي م. كما 2111/2112 -1999/2111 خالل الفترة %1.2بلغ 

 %296.9إلى م 1999/2111عام  %64.2من كمؤشر للتضخم المستهلكين في الريف 
. وقد ازداد الرقم القياسي %131.11، بمتوسط سنوي يقدر بحوالي م2111/2112 عام

 -1999/2111 خالل الفترة %1.6بمعدل نمو سنوي بلغ ألسعار المستهلكين في الريف 
 م. 2111/2112

وعدد السكان، تم حساب متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إجمالي في ضوء و  -4
ل ظ. وفي من خالل قسمة إجمالي الناتج المحلي على إجمالي عدد السكانالناتج المحلي، 

ن مباألسعار الجارية متوسط نصيب الفرد ازداد ، سنوياً  %2.4معدل النمو السكاني البالغ 
م، 2111/2112 عام جنيهألف  45.11إلى م1999/2111 عام جنيهألف  5.33

إجمالي . وازداد متوسط نصيب الفرد من جنيهألف  16.6بمتوسط سنوي يقدر بحوالي 
 -1999/2111 خالل الفترة %12.1بمعدل نمو سنوي بلغ  المحليالناتج 
ألف  2.21ازداد من باألسعار الحقيقية فقد متوسط نصيب الفرد أما م. 2111/2112
بمتوسط سنوي م، 2111/2112 عام جنيهألف  15.91إلى  م1999/2111 عام جنيه

تج الناإجمالي من الحقيقي . وازداد متوسط نصيب الفرد جنيهألف  11.29يقدر بحوالي 
  م. 2111/2112 -1999/2111 خالل الفترة %4.1بمعدل نمو سنوي بلغ  المحلي
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 -2222/   1111الفترة خالل مصر (: الناتج المحلي اإلجمالي ومعدلي التضخم واالستثمار في 1-3جدول )  

 م. 2212/2212
عدد السكان 

 بالمليون نسمة

 معدل االستثمار

% 

االستثمار إجمالي 

  جنيه بالمليار

الناتج المحلي باألسعار 

  جنيهالجارية بالمليار 

 السنة

63.86 18.94 64.4 340.1 1111/2222 

65.18 17.73 63.6 358.7 2222/2221 

66.63 17.81 67.5 378.9 2221/2222 

67.97 16.31 68.1 417.5 2222/2223 

69.30 16.40 79.6 485.3 2223/2224 

70.65 17.92 96.5 538.5 2224/2222 

72.10 18.73 115.7 617.7 2222/2222 

74.83 20.85 155.3 744.8 2222/2222 

76.65 22.28 199.5 895.5 2222/2222 

78.52 18.92 197.1 1042 2222/2221 

80.44 19.20 231.8 1207 2221/2212 

82.41 16.71 229.1 1371 2212/2211 

84.42 14.69 246.1 1675 2211/2212 

86.46 12.99 241.6 1860 2212/2213 

88.53 12.45 265.1 2130 2213/2214 

90.62 13.65 333.7 2444 2214/2212 

92.74 14.47 392.0 2709 2212/2212 

95.20 14.82 514.3 3470 2212/2212 

97.10 16.25 721.1 4437 2212/2212 

 المتوسط 1427.5 225.4 16.9 79.1

 االنحراف المعياري 1163.7 171.4 2.6 10.6

 معامل االختالف % 81.5 76.1 15.6 13.4

 والمتابعة واإلصالح اإلداريالمصدر: وزارة التخطيط           
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لناتج ااألرقام القياسية ألسعار المستهلكين في الحضر والريف ومتوسط نصيب الفرد من (: 2-3جدول )

 م. 2212/2212 -1111/2222الفترة خالل مصر في باألسعار الجارية والحقيقية المحلي اإلجمالي 
 نصيب الفرد من الناتج المحلي متوسط

 جنيهباأللف 

 السنة كمؤشر للتضخم ألسعار المستهلكينالرقم القياسي 

 الحضر الريف المتوسط  الجاري  الحقيقي

8.21 5.33 64.95 64.8 65.1 1111/2222 

8.29 5.50 66.35 66.1 66.6 2222/2221 

8.37 5.69 67.95 67.5 68.4 2221/2222 

8.56 6.14 71.75 72.2 71.3 2222/2223 

8.38 7.00 83.5 83.9 83.1 2223/2224 

8.76 7.62 87 86.6 87.4 2224/2222 

9.18 8.57 93.35 92.9 93.8 2222/2222 

9.66 9.95 102.95 103.2 102.7 2222/2222 

9.50 11.68 122.95 124.4 121.5 2222/2222 

9.68 13.27 137.05 138.3 135.8 2222/2221 

14.23 15.00 105.4 105.7 105.1 2221/2212 

14.29 16.64 116.45 117.2 115.7 2212/2211 

15.87 19.84 125.05 126.2 123.9 2211/2212 

15.58 21.51 138.05 140.5 135.6 2212/2213 

15.82 24.06 152.05 154.8 149.3 2213/2214 

16.03 26.97 168.25 171.7 164.8 2214/2212 

15.15 29.21 192.75 197.9 187.6 2212/2212 

14.46 36.45 252.05 261.2 242.9 2212/2212 

15.90 45.70 287.4 296.9 277.9 2212/2212 

 المتوسط 126.24 130.11 128.17 16.6 11.89

 االنحراف المعياري 58.59 64.42 61.50 11.54 3.35

 معامل االختالف % 46.41 49.51 47.98 69.34 28.15

 جمعت وحسبت من: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة. المصدر: 
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ألسعار المستهلكين والرقم القياسي إلجمالي الناتج المحلي (: معادالت االتجاه العام 3-3دول )ج

 م. 2212/2212 -1111/2222الفترة  واالستثمارات خالل

معدل  البيان

 النمو%

F 𝑅2 المعادلة 

المحلي الناتج إجمالي 

 باألسعار الجارية
14.5 2240.03 0.99 𝐿𝑛�̂� = 5.507 + 0.145𝑋 

                    (157.92)∗∗(47.33)∗∗ 

𝐿𝑛�̂� 0.96 405.07 12.8 إجمالي اإلستثمارات = 3.881 + 0.128𝑋 

               (53.35)∗∗ (20.13)∗∗ 

𝐿𝑛�̂� 0.34 8.65 1.6- معدل اإلستثمار = 2.979 − 0.016𝑋 

             (46.99)∗∗(−2.94)∗∗ 

𝐿𝑛�̂� 0.99 13059.82 2.4 إجمالي عدد السكان = 4.124 + 0.024𝑋 

             (1733.92)∗∗(114.28)∗∗ 

الرقم القياسي ألسعار 

 رحضالالمستهلكين في 
7.2 214.16 0.93 𝐿𝑛�̂� = 4.028 + 0.072𝑋 

             (71.67)∗∗(14.63)∗∗ 

القياسي ألسعار الرقم 

 المستهلكين في الريف
7.6 211.10 0.93 𝐿𝑛�̂� = 4.007 + 0.076𝑋 

          (67.02)∗(14.53)∗∗ 

متوسط نصيب الفرد 

  من الناتج الجاري
12.1 1703.95 0.99 𝐿𝑛�̂� = 1.383 + 0.121𝑋 

        (41.39)∗∗(41.28)∗∗ 

 متوسط نصيب الفرد

 من الناتج الحقيقي
4.7 96.11 0.85 𝐿𝑛�̂� = 1.970 + 0.047𝑋 

        (36.27)∗∗(9.80)∗∗ 

 .%1**معنوية عند المستوى االحتمالي 

 (. 2-3، 1-3البيانات الواردة بجدولي )المصدر: جمعت وحسبت من 
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 الريف والحضر بجمهورية مصر العربيةالدخل واإلنفاق في  3-3
م، 2111/2112 -2114/2115 بدراسة تطور الدخل واإلنفاق الكلي في مصر خالل الفترة

زيادة متوسط الدخل السنوي لألسرة ( 1-3وشكل ) (4-3يتضح من البيانات الواردة بجدول )
م. 2111/2112ألف جنيه عام  52.25م إلى 2114/2115ألف جنيه عام  13.46من 

م إلى 2114/2115ألف جنيه عام  11.2كما ازداد متوسط اإلنفاق الكلي السنوي لألسرة من 
ومما سبق يتضح أن متوسط المدخرات السنوية لألسرة  م.2111/2112ألف جنيه عام  51.4

م، ثم 2115ألف جنيه عام  14.69م إلى 2114/2115ألف جنيه عام  2.26ازداد من 
 م.2111/2112ألف جنيه عام  1.45تناقص إلى 

ح من البيانات يتضأما فيما يتعلق باإلنفاق اإلستهالكي والكلي في كل من الحضر والريف،     
ألف جنيه  41.2( أن متوسط اإلنفاق اإلستهالكي لألسرة في الحضر بلغ 5-3الواردة بجدول )

م. كما 2115ألف جنيه عام  42.52من متوسط اإلنفاق الكلي لألسرة البالغ  %95.95يمثل 
من  %93.21ألف جنيه يمثل  29.26بلغ متوسط اإلنفاق اإلستهالكي لألسرة في الريف 

كما تبين أيضاً أن متوسط  م.2115ألف جنيه عام  31.21سط اإلنفاق الكلي لألسرة البالغ متو 
ألف جنيه، في حين بلغ نظيره  11.12نصيب الفرد من اإلنفاق اإلستهالكي في الحضر بلغ 

ألف جنيه ومن ثم يزيد متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق اإلستهالكي  6.66الريف المقدر في 
 %52.25ألف جنيه، أي بمعدل بلغ  3.52يره المقدر في الريف بحوالي في الحضر على نظ

ألف  11.61كما أن متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق الكلي في الحضر بلغ  م.2115عام 
ألف جنيه ومن ثم يزيد متوسط نصيب الفرد  1.11في الريف المقدر جنيه، في حين بلغ نظيره 

ألف جنيه، أي  3.51لمقدر في الريف بحوالي من اإلنفاق الكلي في الحضر على نظيره ا
 م.2115عام  %49.44بمعدل بلغ 
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 -2224/2222(: تطور متوسط الدخل واإلنفاق الكلي السنوي لألسرة خالل الفترة 4-3جدول )

 م.2212/2212

متوسط الدخل   السنة

 لألسرة باأللف جنيه

متوسط اإلنفاق الكلي 

 لألسرة باأللف جنيه

 متوسط المدخرات

 لألسرة باأللف جنيه

2224/2222 13.42 11.22 2.22 

2222/2221 22.22 12.22 2.22 

2212/2211 22.32 22.32 3.22 

2212/2213 32.41 22.22 4.21 

2212 44.11 21.22 14.21 

2212/2212 22.22 21.42 2.42 

 م.2211، بحث الدخل واإلنفاق، المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 

 
 م.2211المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق 
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 م.2212(: متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق السنوي في كل من الحضر والريف عام 2-3جدول )

 الريف الحضر البيان

 21222.4 42223.2 متوسط اإلنفاق االستهالكي لألسرة بالجنيه

 31212.2 42212.2 اإلنفاق الكلي السنوي لألسرة بالجنيه متوسط

 2221.3 12124.2 متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالكي السنوي لألسرة بالجنيه

 2212.2 12212.3 متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق الكلي السنوي لألسرة بالجنيه

 م.2211في أرقام، المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر 

 

 تطور مؤشرات الفقر في جمهورية مصر العربية 3-4
يمكن التمييز بين نوعين من الفقر هما الفقر المادي )الفقر الوطني أو القومي( والفقر المدقع 

يعنى عدم قدرة الفرد أو األسرة على توفير احتياجاتهم األساسية )الفقر الغذائي(. والفقر المادي 
الغذائية المتمثلة في )المأكل، المسكن، الملبس، الصحة، التعليم، المواصالت، الغذائية وغير 
عدم قدرة الفرد أو األسرة على توفير االحتياجات الغذائية . أما الفقر المدقع يعني االتصاالت(

األساسية، أي عدم القدرة على اإلنفاق للحصول على الغذاء فقط )تكلفة البقاء على قيد الحياة(. 
نسبة أو معدل الفقر ويتم الحصول ( 1ويتم قياس ظاهرة الفقر من خالل عدة مؤشرات أهمها: )

عليه من خالل حاصل قسمة عدد الفقراء على إجمالي عدد السكان. ويتم تحديد عدد الفقراء 
خالل المقارنة بين إجمالي الدخل وخط الفقر القومي )تكلفة الحصول على السلع والخدمات من 

م إلى 2111/2111ألف جنيه/ فرد عام  3.1القومي من األساسية للفرد(. وازداد خط الفقر 
كما ازداد خط الفقر المدقع )تكلفة البقاء على قيد الحياه(  م.2115ألف جنيه/ فرد عام  5.2
م )الجهاز 2115ألف جنيه/ فرد عام  3.9م إلى 2111/2111جنيه/ فرد عام  ألف 2.1من 

 م(.2119المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
م، 2111/2112 -1999/2111بدراسة تطور مؤشرات الفقر في مصر خالل الفترة و    

عام  %16.1الفقراء في مصر من الفقر المادي أي نسبة نسبة زيادة ( 2-3يتضح من شكل )
وعلى مستوى المحافظات فقد تراوحت . م2111/2112عام  %32.5م إلى 1999/2111

 %66.1لمحافظة بور سعيد وحد أعلى بلغ  %1.6نسبة الفقر المادي بين حد أدنى بلغ 
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تزداد نسبة الفقر المادي في محافظات كما . (3-3)شكل  م2111/2112لمحافظة أسيوط عام 
لغت نسبة حيث ب، مقارنة بمحافظات الوجه البحري الريفيةالوجه القبلي وخاصة في المناطق 

، أما في الحضر فقد بلغت %51.94الفقر المادي في المناطق الريفية بالوجه القبلي حوالي 
م. كما بلغت نسبة الفقر المادي في المناطق الريفية بالوجه البحري 2111/2112عام  31.1%
 (. 6-3 م )جدول2111/2112عام  %114.3، أما في الحضر فقد بلغت %21.29حوالي 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2211المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق 
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 م.2211المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق                          
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 م. 2212/2212 -2212/2211خالل الفترة (: نسبة الفقراء بين أقاليم الجمهورية 2-3دول )ج

المحافظات  السنة

 الحضرية

محافظات  القبليالوجه  الوجه البحري

 الحدود

إجمالي 

 الجمهورية
 الريف الحضر الريف الحضر

2212/2211 1.2 12.3 12.2 21.2 21.4 32.1 22.2 

2212/2213 12.2 11.2 12.4 22.2 41.4 24.2 22.3 

2212 12.1 1.2 11.2 22.4 22.2 - 22.2 

2212/2212 22.23 14.31 22.21 32.2 21.14 - 32.2 

 م.2211الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق المصدر: 

 
( أن نسبة الفقر 4-3وبدراسة العالقة بين نسبة الفقر وحجم األسرة، يتضح من شكل )    

فقط من األفراد الذين  %1تزداد بزيادة حجم أو عدد أفراد األسرة، حيث تبين أن حوالي 
 %49.3أفراد هم من الفقراء، في حين تزداد هذه النسبة إلى  4يعيشون في أسر بها أقل من 

ألسر في ا %15.2أفراد. كما تزداد نسبة الفقر إلى  1-6يعيشون في أسر بها لألفراد الذين 
وبدراسة بعض المؤشرات الخاصة م. 2111/2112أفراد فأكثر عام  11التي يعيش فيها 

توصف بأنها القرى األشد فقرًا، قرية  46توجد ( 5-3بالمناطق الريفية، يتضح من شكل )
أو أكثر.  %21إلى في تلك القرى تصل نسبة الفقراء . و محافظة أسيوطقرية في  35منها 

وتمثل القرى األشد فقرًا . ألف شخص فقير 322تلك القرى حوالي  ويبلغ عدد الفقراء في
كما بلغ م. 2111/2112قرية عام  4524من إجمالي عدد القرى البالغ  %1.1حوالي 

قرية،  641حوالي  %21إلى أقل من  %61بين فيها نسبة الفقر تراوحت عدد القرى التي 
بة فيها نس تدد القرى التي تراوحبلغ عمن إجمالي عدد القرى. كما  %14.11تمثل حوالي 

من إجمالي عدد  %21.32قرية، تمثل  1255حوالي  %61إلى أقل من  %41بين الفقر 
 %41إلى أقل من  %21بين فيها نسبة الفقر  توبلغ أيضًا عدد القرى التي تراوح. القرى

تي من إجمالي عدد القرى. وأخيرًا بلغ عدد القرى ال %36.12قرية، تمثل  6511حوالي 
من إجمالي عدد  %21.49قرية، تمثل  925حوالي  %21بلغت فيها نسبة الفقر أقل من 

 م.2111/2112قرية عام  4524القرى البالغ 
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 م2211المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق 

 

 

 
 م.2211واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
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م، 2111/2112 -1999/2111خالل الفترة  أما فيما يتعلق بنسبة الفقر المدقع في مصر
م إلى 1999/2111عام  %2.9سبة الفقر المدقع من ( زيادة ن6-3يتضح من شكل )

لى يدل ع . ومماإرتفاع أسعار السلع الغذائيةإلستمرار نظرًا  م،2111/2112عام  6.2%
ذلك زيادة الرقم القياسي ألسعار المستهلكين للطعام والمشروبات الغذائية في الحضر من 

 %21.1م، أي ازداد بمعدل نمو سنوي بلغ 2112عام  353.1م إلى 2111عام  111.1
كما ازداد الرقم القياسي ألسعار المستهلكين للطعام  م.2112 -2111خالل الفترة 

م، أي 2112عام  365.1م إلى 2111عام  119.1ي الريف من والمشروبات الغذائية ف
)الجهاز المركزي  م2112 -2111خالل الفترة  %29.1ازداد بمعدل نمو سنوي بلغ 

 .م(2119للتعبئة العامة واإلحصاء، 
 

 

 

 م.2211المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق 
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 األسر الحائزة على األجهزة واألدوات المنزلية ووسائل اإلنتقال واإلتصاالتنسبة  3-5
يعتبر حيازة أو امتالك األسر للسلع المعمرة )األجهزة الكهربائية واألدوات المنزلية ووسائل 
 االنتقال واالتصاالت( من مظاهر زيادة الدخل والحد من الفقر في كل من الحضر والريف.  

زيادة نسبة عدد األسر في الحضر الذين ( 1-3البيانات الواردة بجدول )يتضح من و 
م إلى 2111/2111عام  %96.3من ثالجة لحفظ المواد الغذائية في بيوتهم يمتلكون 
م. كما ازدادت نسبة عدد األسر في الريف الذين يمتلكون 2111/2112عام  91.9%

 %95.4م إلى 2111/2111عام  %21.1من ثالجة لحفظ المواد الغذائية في بيوتهم 
م. كما ازدادت نسبة عدد األسر في الحضر الذين يمتلكون غسالة 2111/2112عام 

م. 2111/2112عام  %42.2م إلى 2111/2111عام  %32.2مالبس أتوماتيك من 
 %5.1كما ازدادت نسبة عدد األسر في الريف الذين يمتلكون غسالة مالبس أتوماتيك من 

 م. 2111/2112عام  %11.9م إلى 2111/2111عام 
عام  %95.1وازدادت نسبة عدد األسر في الحضر الذين يمتلكون تليفزيون ملون من      
م. كما ازدادت نسبة عدد األسر في 2111/2112عام  %91.1م إلى 2111/2111

عام  %94.6م إلى 2111/2111عام  %25.2الريف الذين يمتلكون تليفزيون ملون من 
م. وتراجعت نسبة عدد األسر في الحضر الذين يمتلكون كمبيوتر شخصي 2111/2112
م، في حين ازدادت 2111/2112عام  %32.2م إلى 2111/2111عام  %36.3من 

عام  %11.4نسبة عدد األسر في الريف الذين يمتلكون كمبيوتر شخصي من 
 م. 2111/2112عام  %15.2م إلى 2111/2111
امتالك سيارة ركوب خاصة فقد تبين زيادة نسبة عدد األسر في  وفيما يتعلق بحيازة أو    

عام  %12.9م إلى 2111/2111عام  %11.3الحضر الذين يمتلكون سيارة خاصة من 
م. كما ازدادت نسبة عدد األسر في الريف الذين يمتلكون سيارة خاصة من 2111/2112
نسبة عدد  م. كما تراجعت2111/2112عام  %3.2م إلى 2111/2111عام  1.2%

م 2111/2111عام  %91.9األسر في الحضر الذين يمتلكون تليفون محمول عادي من 
، نظرًا لزيادة نسبة عدد األسر الذين يمتلكون تليفون محمول سمارت )متقدم( %11.6إلى 
م. كما تراجعت أيضًا نسبة عدد األسر في الريف الذين 2111/2112عام  %61.1إلى 

، نظراً لزيادة %21.2م إلى 2111/2111عام  %21.5ادي من يمتلكون تليفون محمول ع
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عام  %39.3نسبة عدد األسر الذين يمتلكون تليفون محمول سمارت )متقدم( إلى 
 م.2111/2112

 

(: النسبة المئوية لألسر الحائزة على األجهزة واألدوات المنزلية ووسائل االنتقال واالتصاالت في 2-3دول )ج

 م.2212/2212، 2212، 2212/2211الل السنوات كل من الحضر والريف خ

 2212 2212/2211 البيان

 الجمهورية الريف الحضر الجمهورية الريف الحضر

 12.2 13.2 12.1 11.2 22.2 12.3 ثالجة

 12.4 11.4 22.2 2.2 2.1 12.2 ديب فريزر

 12.2 14.1 12.2 11.1 12.1 11.4 غاز( كهرباء/ موقد بوتاجاز/

 2.2 2.2 1.2 2.1 1.2 2.2 شواية ميكروويف/

 22.3 12.2 42.2 22.2 2.2 32.2 غسالة مالبس أتوماتيك

 كهرباء/ سخان مياه )بوتاجاز/

 غاز(

22.2 23.2 43.1 24.2 32.1 24.2 

 23.2 12.2 32.1 12.2 2.1 31.1 مكنسة كهربائية

 11.1 4.1 11.4 2.2 1.4 12.2 جهاز تكييف

 14.3 12.2 12.2 12.2 22.2 12.1 تليفزيون ملون

 12.1 11.3 14.2 21.2 23.2 22.1 توصيلة دش دش/

 32.2 22.1 42.2 22.1 12.4 32.3 الب توب كمبيوتر شخصي/

 2.1 3.1 13.2 2.1 1.2 11.3 سيارة ركوب خاصة

 1.2 12.1 2.3 4.1 2.2 3.2 فسبا موتوسيكل/

 22.4 12.2 31.2 42.2 22.2 24.1 خط تليفون عادي

 22.1 21.2 22.4 22.2 21.2 12.1 محمول عاديتليفون 

 12.2 12.1 21.1 2.1 2.2 14.3 راوتر وصلة إنترنت/ إنترنت/
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 (: تكمـــــله.  2-3جدول )

 2212/2212 البيان

 الجمهورية الريف الحضر

 12.2 12.4 12.1 ثالجة

 12.2 12.3 21.2 ديب فريزر

 12.1 12.4 12.4 موقد )بوتاجاز/كهرباء/غاز(

 32.4 22.3 12.4 فرن )بوتاجاز/كهرباء(

 2.1 2.3 12.2 ميكروويف/شواية

 22.2 11.1 42.2 غسالة مالبس أتوماتيك

 1.2 2.2 2.4 غسالة أطباق كهربائية

 22.3 42.1 22.2 سخان مياه )بوتاجاز/كهرباء/غاز(

 11.3 12.3 32.2 مكنسة كهربائية

 12.2 4.2 21.2 جهاز تكييف

 12.2 14.2 12.1 تليفزيون ملون

 14.1 13.2 12.2 دش/توصيلة دش

 23.3 12.2 32.2 كمبيوتر شخصي/الب توب

 2.2 3.2 12.1 سيارة ركوب خاصة

 1.2 13.1 2.2 موتوسيكل/فسبا

 22.2 14.3 42.2 خط تليفون عادي

 22.1 22.2 22.2 تليفون محمول عادي

 41.1 31.3 22.2 تليفون محمول سمارت )متقدم(

 22.1 11.1 32.2 إنترنت/وصلة إنترنت/راوتر

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق، أعداد متفرقة.المصدر: 
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 في المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندريةتقدير مؤشرات الفقر  3-6
تم قياس مؤشرات الفقر في المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية من خالل المقارنة بين 

جنيه/ فرد عام  2613متوسط دخل الفقراء وخط الفقر المادي في ريف الوجه البحري البالغ 
م، باإلضافة إلى تحديد عدد الفقراء ونسبتهم إلى إجمالي عدد األفراد في 2111/2112

 المعادلة التالية:  التطبيق في  العينة البحثية، ثم

𝑃∝ =  
1

𝑁
∑ 𝑄𝑖 × [

(𝑍 − 𝑌𝑖)

𝑍
]

∝

                                                    

المناطق الريفية أن مؤشر نسبة الفقر في  (2-3) يتضح من البيانات الواردة في جدولو 
وحد أعلى بلغ القرية الثانية في  %21.2تراوح بين حد أدنى بلغ اإلسكندرية بمحافظة 

كما تراوحت للعينة البحثية.  %23.2، بمتوسط يقدر بحوالي منطقة العامريةفي  25.6%
في  %6.2وحد أعلى بلغ  ةالقرية الرابعفي  %2.1نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ 

 وتراوحت نسبة شدة الفقر بينللعينة البحثية.  %3.6، بمتوسط يقدر بحوالي منطقة العامرية
، بمتوسط منطقة العامريةفي  %1.5وحد أعلى بلغ القرية الرابعة في  %1.2بلغ  حد أدنى

 .للعينة البحثية %1.6يقدر بحوالي 
 

 م. 2211(: مؤشرات الفقر بالمناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية عام 2-3جدول )

إجمالي العينة 

 البحثية

 منطقة أبيس
 البيان العامرية

 القرية الثانية  القرية الرابعة 

 عدد األفراد في العينة البحثية 410 356 381 1147

خط الفقر المادي في ريف الوجه  م2212/2212جنيه/ فرد عام 8673 

 البحري 

266 
89 72 105 

عدد األفراد الذين يقل دخلهم عن 

 خط الفقر 

7332.7 
7908 7510 6580 

متوسط دخل األفراد الذين يقل 

 الفقر بالجنيه/ فرددخلهم عن خط 

 نسبة الفقر 0.256 0.202 0.234 0.232

 فجوة الفقر 0.062 0.027 0.021 0.036

 شدة الفقر 0.015 0.004 0.002 0.006

 م.2211المصدر: جمعت وحسبت من البيانات األولية الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام 
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 في المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر  3-2
من خالل ندرية اإلسكبمحافظة المناطق الريفية بدراسة التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر في 

في تقدير احتمال  %95التوزيع االحتمالي ذي الحدين واألخطاء المعيارية عند درجة ثقة 
لتقدير و احتمال مؤشر الفقر، فإن اقيم مؤشرات الفقر في منطقة الدراسة. وعند تقدير نسبة أ

 يكون مصحوبًا بأخطاء معيارية تؤخذ في االعتبار عند تقدير فترات الثقة كما يلي:

N=  %95الخطأ المعياري لالحتمال عند درجة ثقة 

PP )1(
*96.1




 

Nلالحتمال =  %95فترة الثقة 

PP
P

)1(
*96.1




 
 N(، تمثل احتمال عدم وجود ظاهرة الفقر، p-1تمثل احتمال نسبة الفقر، ) pحيث أن 

 .(William, 2003تمثل حجم العينة البحثية )
 
 التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر في منطقة العامرية 3-2-1

بدراسة التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر في منطقة العامرية، يتضح من البيانات الواردة 
وحد أعلى بلغ  %21.32أن نسبة الفقر تراوحت بين حد أدنى بلغ  (9-3)بجدول 
 %3.21.  كما تراوحت نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ %95عند درجة ثقة  29.22%

. وتراوحت نسبة شدة الفقر بين حد أدني بلغ %95عند درجة ثقة  %2.53وحد أعلى بلغ 
بمحافظة في منطقة العامرية  %95عند درجة ثقة  %2.62وحد أعلى بلغ  1.32%

 .اإلسكندرية
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 م.2211(: األهمية النسبية الحتمال وجود ظاهرة الفقر في منطقة العامرية عام 1-3جدول )

 شدة الفقر فجوة الفقر متوسط نسبة الفقر البيان

 2.212 2.222 2.222 احتمال وجود مشكلة الفقر

 2.122 2.132 2.244 مشكلة الفقراحتمال عدم وجود 

 2.222 2.212 2.222 الخطأ المعياري الحتمال وجود الفقر

 2.212 2.223 2.242 %12الخطأ المعياري عند درجة ثقة 

 %12احتمال وجود الفقر عند درجة ثقة 
2.222 ± 

2.242 

2.222 ± 

2.223 

2.212 ± 

2.212 

 .%12نسبة الفقر عند درجة ثقة 

 الحد األعلى

 الحد األدنى

 

21.22% 

21.32% 

 

2.23% 

3.22% 

 

2.22% 

2.32% 

 م.2211المصدر: جمعت وحسبت من البيانات األولية الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام 

 
 
 القرية الثانية بمنطقة أبيسالتوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر في  3-2-2

الواردة بجدول  ، يتضح من البياناتالقرية الثانيةبدراسة التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر في 
 %24.31وحد أعلى بلغ  %16.13أن نسبة الفقر تراوحت بين حد أدنى بلغ  (3-11)

وحد أعلى  %1.12. كما تراوحت نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ %95عند درجة ثقة 
عند  %1.16حد أعلى فقد بلغت كنسبة شدة الفقر أما . %95عند درجة ثقة  %4.32بلغ 

 القرية الثانية بمنطقة أبيس.في  %95درجة ثقة 
 

 م.2211القرية الثانية بمنطقة أبيس عام (: األهمية النسبية الحتمال ظاهرة الفقر في 12-3جدول )

 نسبة شدة الفقر نسبة فجوة الفقر متوسط نسبة الفقر البيان

 2.224 2.222 2.222 احتمال وجود مشكلة الفقر

 2.112 2.123 2.212 احتمال عدم وجود مشكلة الفقر

 2.223 2.221 2.221 الخطأ المعياري الحتمال وجود الفقر

 2.222 2.212 2.242 %12الخطأ المعياري عند درجة ثقة 

 %12احتمال وجود الفقر عند درجة ثقة 
2.222 ± 

2.242 

2.222 ± 

2.212 

2.224 ± 

2.222 

 .%12نسبة الفقر عند درجة ثقة

 الحد األعلى

 الحد األدنى

 

24.32% 

12.23% 

 

4.32% 

1.22% 

 

1.22% 

- 

 .2212المصدر: جمعت وحسبت من البيانات األولية الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام 
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 القرية الرابعة بمنطقة أبيسالتوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر في  3-2-3
الواردة  ، يتضح من البياناتالقرية الرابعةبدراسة التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر في 

وحد أعلى بلغ  %19.15أن نسبة الفقر تراوحت بين حد أدنى بلغ  (11-3)بجدول 
 %1.66. كما تراوحت نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ %95عند درجة ثقة  21.65%

أعلى فقد بلغت كحد نسبة شدة الفقر أما . %95عند درجة ثقة %3.54وحد أعلى بلغ 
 القرية الرابعة بمنطقة أبيس. في  %95عند درجة ثقة  1.65%

 

 م.2211عام القرية الرابعة بمنطقة أبيس (: األهمية النسبية الحتمال ظاهرة الفقر في 11-3جدول )

 شدة الفقر فجوة الفقر متوسط نسبة الفقر البيان

 2.222 2.221 2.234 وجود مشكلة الفقراحتمال 

 2.112 2.121 2.222 احتمال عدم وجود مشكلة الفقر

 2.222 2.222 2.222 الخطأ المعياري الحتمال وجود الفقر

 2.224 2.214 2.243 %12الخطأ المعياري عند درجة ثقة 

احتمال وجود الفقر عند درجة ثقة 

12% 

2.234 ± 

2.243 

 2.221 ± 

2.214 

2.222 ± 

2.224 

 %12نسبة الفقر عند درجة 

 الحد األعلى 

 الحد األدنى

 

22.22% 

11.12% 

 

3.24% 

2.22% 

 

2.22% 

- 

 . 2211المصدر: جمعت وحسبت من البيانات األولية الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام 

 
ناطق الريفية المإلجمالي العينة البحثية في وبدراسة التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر     

أن نسبة الفقر تراوحت  (12-3)، يتضح من البيانات الواردة بجدول اإلسكندريةبمحافظة 
كما تراوحت  .%95عند درجة ثقة  %25.64وحد أعلى بلغ  %21.16بين حد أدنى بلغ 

 .%95عند درجة ثقة  %4.62وحد أعلى بلغ  %2.52نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ 
عند درجة  %1.15وحد أعلى بلغ  %1.15حد أدنى بلغ بين وتراوحت نسبة شدة الفقر 

 .اإلسكندريةمحافظة المناطق الريفية بفي  %95ثقة 
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 محافظةبفي المناطق الريفية إلجمالي العينة البحثية (: التوزيع االحتمالي لمؤشرات الفقر 12-3جدول )

 م. 2211اإلسكندرية عام 

 البيان نسبة الفقر فجوة الفقر شدة الفقر

 احتمال وجود مشكلة الفقر 2.232 2.232 2.222

 احتمال عدم وجود مشكلة الفقر 2.222 2.124 2.114

 الخطأ المعياري الحتمال وجود الفقر 2.212 2.222 2.222

 %12الخطأ المعياري عند درجة ثقة  2.224 2.211 2.224

2.222 ± 

2.224 

 2.232 ± 

2.211 

2.232 ± 

2.224 
 %12احتمال وجود الفقر عند درجة ثقة 

 

1.22% 

2.12% 

 

4.22% 

2.22% 

 

22.24% 

22.22% 

 .%12نسبة الفقر عند درجة ثقة 

 الحد األعلى

 الحد األدنى

 .2211المصدر: جمعت وحسبت من البيانات األولية الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام 
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 الباب الرابع: اآلثار السلبية لظاهرة الفقر في جمهورية مصر العربية
 مقدمة 4-1

ظاهرة الفقر يترتب عليها عدة آثار سلبية أهمها انتشار األمية والحرمان من التعليم والتسرب 
من التعليم األساسي وانتشار ظاهرة عمل األطفال في عدة مجاالت أهمها الزراعة والتشييد 

رة التسول ، باإلضافة إلى إنتشار ظاهانتشار الجرائم والسرقاتو والبناء والصناعات التحويلية 
 .أو الشحاته في الميادين وأمام المساجد والكنائس والمحالت التجارية

 ومدى القدرة على القراءة والكتابة األمية انتشار 4-2
سنوات فأكثر(، يتضح من البيانات الواردة بجدول  11وبدراسة التوزيع النسبي للسكان )

م 1926عام  %35.6( أن نسبة األميين في الحضر تراجعت من 1-4( وشكل )4-1)
بين عامي  %51.3م، أي تراجعت بمعدل تغير نسبي بلغ 2111عام  %11.1إلى 

م إلى 1926عام  %61.6ريف من م. كما تراجعت نسبة األميين في ال2111م، 1926
م، 1926بين عامي  %41.1م، أي تراجعت بمعدل تغير نسبي بلغ 2111عام  32.2%
م 1926عام  %49.9م. وعلى مستوى الجمهورية فقد تراجعت نسبة األميين من 2111
بين عامي  %42.3م، أي تراجعت بمعدل تغير نسبي بلغ 2111عام  %25.2إلى 

 م.  2111م، 1926
 والكتابة ومحو األمية، فقد تبين أن نسبة يقرأ ةيما يتعلق بمدى القدرة على القراءوف     

عام  %9.1م إلى 1926عام  %21.1ويكتب ومحو األمية في الحضر تراجعت من 
م. كما 2111م، 1926بين عامي  %55.3م، أي تراجعت بمعدل تغير نسبي بلغ 2111

 %11.1م إلى 1926عام  %11.1ف من تراجعت نسبة يقرأ ويكتب ومحو األمية في الري
م. 2111م، 1926بين عامي  %31.9م، أي تراجعت بمعدل تغير نسبي بلغ 2111عام 

عام  %19.9وعلى مستوى الجمهورية فقد تراجعت نسبة يقرأ ويكتب ومحو األمية من 
بين  %41.1م، أي تراجعت بمعدل تغير نسبي بلغ 2111عام  %11.4م إلى 1926
 م.  2111م، 1926عامي 
عام  %5.4وعلى الصعيد اآلخر فقد تبين أن نسبة الجامعي في الحضر ازدادت من      
بين  %242.6م، أي ازدادت بمعدل تغير نسبي بلغ 2111عام  %12.5م إلى 1926
م 1926عام  %1.1م. كما ازدادت نسبة الجامعي في الريف من 2111م، 1926عامي 
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بين عامي  %561.1تغير نسبي بلغ م، أي ازدادت بمعدل 2111عام  %6.6إلى 
عام  %3.1م. وعلى مستوى الجمهورية فقد ازدادت نسبة الجامعي من 2111م، 1926
بين  %293.3م، أي ازدادت بمعدل تغير نسبي بلغ 2111عام  %11.2م إلى 1926
 م.  2111م، 1926عامي 

 

 

التعليمية في الحضر والريف خالل سنوات فأكثر( وفقاً للحالة  12(: التوزيع النسبي للسكان )1-4دول )ج

 م. 2212، 2222، 1112، 1122السنوات 

 2212 2222 1112 1122 البيان

 12.2 22.2 22.2 32.2 الحضر أمي

 32.2 32.2 41.2 21.2 الريف

 22.2 32.1 31.4 41.1 اإلجمالي

يقرأ ويكتب 

 ومحو األمية

 1.2 12.2 11.2 21.2 الحضر

 11.2 13.3 12.2 12.2 الريف

 12.4 12.1 12.2 11.1 اإلجمالي

أقل من 

 متوسط

 12.2 22.1 11.2 12.2 الحضر

 11.2 11.4 12.1 11.4 الريف

 12.2 11.2 12.2 14.2 اإلجمالي

 2.4 - - - الحضر تربية فكرية

 2.1 - - - الريف

 2.3 - - - اإلجمالي

 32.3 22.2 21.2 12.2 الحضر المتوسط

 22.2 23.3 12.2 2.4 الريف

 21.1 22.1 12.2 12.1 اإلجمالي

 4.2 3.2 2.2 1.2 الحضر فوق المتوسط

 1.1 1.2 1.4 2.2 الريف

 3.1 2.2 2.2 1.1 اإلجمالي

 12.2 12.2 1.2 2.4 الحضر الجامعي

 2.2 4.2 2.2 1.2 الريف

 11.2 1.4 2.2 3.2 اإلجمالي

أعلى من 

 الجامعي

 1.2 2.2 2.3 2.2 الحضر

 2.2 2.1 2.1 2.2 الريف

 2.2 2.2 2.2 2.1 اإلجمالي
 م(. الكتاب اإلحصائي السنوي، باب التعليم، إصدار سبتمبر.2211المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )
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 (.1-4المصدر: البيانات الواردة بجدول )
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م2017على مستوى الجمهورية عام 
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 انتشار ظاهرة التسرب من التعليم األساسي 4-3
ظاهرة التسرب من التعليم األساسي وفقًا للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان  بدراسة

-4( وشكل )2-4م، يتضح من البيانات الواردة بجدول )2111واإلسكان والمنشآت عام 
مليون نسمة، منهم حوالي  24.36سنوات فأكثر( بلغ  4( أن إجمالي عدد السكان )2

. كما بلغ عدد الذين %26.24ا بالتعليم، حيث بلغت نسبتهم مليون نسمة لم يلتحقو  22.64
. كما %1.22مليون نسمة بنسبة بلغت  6.14التحقوا وتسربوا من التعليم األساسي حوالي 

، في حين بلغت نسبة الذين %31.22بلغت نسبة الملتحقين حاليًا بالتعليم األساسي حوالي 
 م. 2111عام  %35.65التحقوا وأنهوا التعليم األساسي حوالي 

وعلى مستوى المحافظات فقد تراوحت نسبة عدد السكان الذين لم يلتحقوا بالتعليم بين     
لمحافظة مرسى  %41.11لمحافظة بور سعيد وحد أعلى بلغ  %16.3حد أدنى بلغ 

كما تراوحت  .%25.22، بمعامل اختالف بلغ %26.11مطروح، بمتوسط يقدر بحوالي 
 %5.39التحقوا وتسربوا من التعليم األساسي بين حد أدنى بلغ  نسبة عدد السكان الذين

لمحافظة مرسى مطروح، بمتوسط يقدر بحوالي  %12.56لمحافظة المنيا وحد أعلى بلغ 
 .%22.29، بمعامل اختالف بلغ 1.1%
م بين حد أدنى بلغ سبتهأما فيما يتعلق بالملتحقين حاليًا بالتعليم األساسي فقد تراوحت ن    

لمحافظة شمال سيناء،  %34.61لمحافظة مرسى مطروح وحد أعلى بلغ  25.61%
كما تراوحت نسبة عدد  .%1.42، بمعامل اختالف بلغ %31.41بمتوسط يقدر بحوالي 

لمحافظة مرسى  %21.61السكان الذين التحقوا وأنهوا التعليم األساسي بين حد أدنى بلغ 
، %35.9لمحافظة بور سعيد، بمتوسط يقدر بحوالي  %51.31لغ مطروح وحد أعلى ب
.%21.41بمعامل اختالف بلغ 
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 م.2212(: التسرب من التعليم األساسي بمحافظات جمهورية مصر العربية وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت عام 2-4جدول )

عدد السكان )من  المحافظات

 سنوات فأكثر(  4

 ألف نسمة

 ملتحق حالياً  التحق وتسرب التحق وأنهى لم يلتحق بالتعليم

 العدد 

 ألف نسمة

 العدد %

 ألف نسمة 

 العدد %

 ألف نسمة 

 العدد  %

 ألف نسمة

% 

 32.22 22412.22 2.22 2143.21 32.22 32221.34 22.24 22242.22 24323.13 إجمالي الجمهورية

 22.22 2323.22 2.42 421.42 42.24 4232.23 11.22 1222.22 2223.21 القاهرة

 22.41 1221.12 12.12 421.22 42.21 1141.12 21.34 112.31 4331.21 اإلسكندرية

 22.22 124.13 2.24 32.23 21.31 321.12 12.32 111.22 222.21 بور سعيد

 22.22 122.31 2.21 32.12 42.24 321.23 12.21 112.33 242.22 السويس

 31.24 421.13 1.12 132.44 32.32 411.21 21.12 222.21 1332.22 دمياط

 32.32 1224.22 2.21 442.21 32.14 2131.22 22.11 1331.22 2211.22 الدقهلية

 32.32 2241.24 2.24 322.22 32.41 2242.12 22.11 1223.13 2334.22 الشرقية

 31.32 1222.31 2.21 324.21 32.22 1222.22 24.32 1234.42 2223.12 القليوبية

 31.22 122.22 2.21 122.13 34.13 1242.12 22.41 242.22 2122.32 كفر الشيخ

 32.42 1322.12 2.23 322.24 31.32 1223.22 22.31 1222.22 4223.21 الغربية

 32.21 1224.31 2.24 212.22 32.22 1434.14 22.23 221.14 3224.22 المنوفية

 32.22 1242.22 2.12 432.34 21.24 1222.24 32.42 1222.22 2411.21 البحيرة

 22.13 321.22 2.22 22.32 32.22 441.23 24.22 222.12 1131.34 اإلسماعلية

 32.11 2321.21 2.22 222.32 32.22 2242.32 22.42 2212.21 2224.22 الجيزة

 31.32 221.23 2.13 112.23 22.22 232.22 34.24 122.42 2242.32 بني سويف

 31.12 122.23 2.23 212.11 22.42 242.11 33.24 1242.21 3221.22 الفيوم

 32.22 1412.12 2.31 221.24 22.12 1322.11 32.21 1222.22 4223.22 المنيا

 21.22 1121.12 2.22 222.22 22.22 1212.22 34.11 1321.41 3214.22 أسيوط

 32.22 1321.22 2.24 321.42 22.22 1122.21 34.34 1422.12 4322.21 سوهاج

 32.24 231.12 2.22 223.44 31.23 223.22 32.33 242.13 2223.33 قنا

 21.22 323.22 1.21 124.24 42.22 221.11 21.42 221.24 1311.24 أسوان

 22.22 311.42 2.22 22.14 32.23 411.24 22.21 211.42 1112.22 األقصر
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 32.24 122.21 2.42 24.21 43.22 131.21 12.43 22.21 321.11 البحر األحمر

 32.11 22.22 2.24 12.22 41.24 11.42 12.22 41.23 211.21 الوادي الجديد

 22.22 13.22 12.22 42.23 21.22 22.12 42.12 142.32 324.21 مطروح

 34.22 132.21 2.42 21.32 31.21 122.42 22.32 124.42 312.22 شمال سيناء

 34.33 31.21 12.22 1.22 31.21 22.22 23.22 21.22 12.31 جنوب سيناء

 22.2 31.21 2.31 1.22 21.22 22.22 12.32 21.22 12.31 الحد األدنى

 34.22 2323.22 12.22 222.32 21.31 4232.23 42.12 2212.21 2223.21 الحد األعلى

 32.4 144.31 2.22 222.24 32.1 1114.22 22.11 232.21 3112.32 المتوسط

 2.22 231.41 1.22 122.21 2.32 124.22 2.21 241.22 2443.42 االنحراف المعياري

 2.42 22.42 22.21 22.22 22.42 22.42 22.22 22.41 22.12 معامل االختالف %
 اإلحصائي السنوي، باب التعليم، إصدار سبتمبر.م(. الكتاب 2211المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )
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 (.2-4المصدر: البيانات الواردة بجدول )
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 في مختلف المجاالتانتشار ظاهرة عمل األطفال  4-4
وفقاً إلحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، فإن إجمالي عدد األطفال العاملين  

عامًا، حيث أن حوالي  11-5بين مليون طفل في الفئة العمرية  1.59يصل إلى في مصر 
من  ٪21من األطفال العاملين يمنحون أجورهم ألولياء أمورهم. وبلغت نسبة اإلناث  21.4٪

للذكور. كما أن عمالة األطفال تتركز في ريف الوجه  ٪19األطفال مقابل  إجمالي عمالة
 .٪41.2، في حين تصل نسبة عمالة األطفال في ريف الوجه البحري إلى ٪42.1القبلي بنسبة 

كما أوضحت نتائج مسح عمالة األطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أن األطفال 
ة، فضاًل الحرارة الشديدو ة واألدخنة والتعب الشديد والبرودة ألتربايتعرضون لعدة مخاطر أهمها 

االت كما تبين أن أهم المجعن التعرض للمواد الخطرة من المواد الكيماوية والمبيدات واألصباغ. 
المواقع الصناعية  في، والعمل %63الزراعة بنسبة هي مصر  فياألطفال التي يعمل بها 

)جامعة الدول العربية وآخرون،  %12.9حويلية بنسبة كالتعدين والتشييد والصناعات الت
( يوضحان عمل األطفال في بعض المجاالت أو المهن 4-4، 3-4م(. وشكلي )2119
 الصعبة.

، الفقر( تفشي ظاهرة 1في مصر تعزى إلى عدة عوامل أهمها: )ظاهرة تشغيل األطفال و     
هم، فبداًل ل تكاليف معيشة أطفالاألسر التي تعيش تحت خط الفقر يصع ب عليها تحم  حيث أن 

من إرسالهم إلى المدرسة فإّنهم يرسلونهم إلى العمل دون رضاهم، إذ يضطرون لتحم ل مشاق 
العمل على اعتبار أّنهم جزء مهم للمساهمة في الحصول على الدخل للمساعدة على توفير 

( 3ة توزيع الثروات، )( سوء استخدام الموارد وعدم عدال2)االحتياجات األساسية لألسرة، 
ر فرص إّن عدم توفحيث البطالة يؤدي ارتفاع معّدل البطالة إلى زيادة ظاهرة تشغيل األطفال، 

ي خاصة فعمل لآلباء قد يدفع األطفال إلى البحث عن عمل لتوفير مصدر دخل لألسرة، و 
ؤدي رى توجود بعض الوظائف المالئمة لعمل األطفال أكثر منها للبالغين، ومن جهة أخظل 

البطالة إلى استغالل الشركات والمؤسسات لألطفال وجعلهم يعملون في ظروف صحّية وبيئّية 
 .صعبة
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 (: عمالة األطفال في مجال التشييد والبناء.3-4شكل )

 
 م.2112يوليو،  3المصدر: جريدة اليوم السابع، الثالثاء، 

 
 .ات التحويلية(: عمالة األطفال في مجال الصناع4-4شكل )

 
 م.2112يوليو،  3المصدر: جريدة اليوم السابع، الثالثاء،    
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 وةانتشار معدالت الجرائم والسرقات والرش 4-5
حتلت مصر اتربة خصبة النتشار الجرائم بمختلف أنواعها. وقد واإلدمان يعتبر الفقر والبطالة 

رون السادسة والعشالمرتبة و المركز الرابع على مستوى الدول العربية في معدالت الجريمة، 
تتعدد الجرائم و . مؤشر الجريمة العالمي )نامبيو(م وفقًا ل2112عام  عالمًيا، والثامنة أفريقًيا

باإلضافة  ،%351، والسرقة باإلكراه %131بنسبة ازداد القتل العمد حيث أن وطرق تنفيذها، 
)وزارة الداخلية،  %55ألف بلطجًيا في مصر، والمسجلون خطر ارتفعوا بنسبة  92إلى وجود 

همها أ عدد من الجرائمالسيئة أهم الدوافع الرتكاب األوضاع االقتصادية م(. وتعتبر 2111
واجهة وصعوبة مظروف المعيشية، العلى التعايش مع القدرة االغتصاب والقتل، نتيجة عدم 

افة كضرورة اإلسراع في اتخاذ االجتماعية واالقتصادية، مما يتطلب األمر المشكالت  بعض
 ي للمواطنين وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض. اإلجراءات الالزمة لرفع المستوى المعيش

معدالت في ا أكثر المحافظات ارتفاعً ، القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والدقهليةوتعتبر      
أكتوبر والبساتين والمعادي والشيخ زايد والمرج والسالم  6وجاءت مدن الرحاب و. ارتكاب الجرائم

أسباب ارتفاع معدالت الجرائم أن م 2112عام وأوضح تقرير وزارة الداخلية  على رأس القائمة.
انتشار األسلحة النارية، واإلفراج عن عدد كبير من العناصر اإلجرامية، تتمثل في كل من 

وشيوع ظاهرة العنف االجتماعي، والتأثيرات الناجمة عن األعمال الفنية من األفالم والمسلسالت 
وانعكاسها على تقليد المواطنين لها، الظروف االقتصادية والمتغيرات المحيطة بالدولة، وظهور 
 أنماط جديدة للجريمة، وتكوين تشكيالت عصابية جديدة من الشباب العاطلين، وسهولة تنفيذ
البعض لجرائم السرقات بسبب قصور المواطنين في وسائل تأمين ممتلكاتهم، وغياب الوعى 

 االجتماعي والثقافي، واستغالل البعض للحرب التي تخوضها الدولة على اإلرهاب.
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 التسول أو الشحاتةانتشار ظاهرة  4-6
تعمل على تشويه المنظر  التيالمشينة أو الظواهر  التسول من أخطر األمراض االجتماعية

تحدث ة عالمي . وهذه الظاهرة ال تختص بدولة معينة، بل أصبحت ظاهرةمجتمع ألي الحضاري
بشكل فج ول التسومع بداية األعياد والمناسبات تنتشر ظاهرة من الدول الفقيرة والغنية. كل في 
 حقفي ل جريمة ما يشكمالشوارع والميادين وأمام المحالت والمساجد وكذا الكنائس،  في

ن م للحد منهاوتواجه الدولة المصرية ظاهرة التسول  .(5-4شكل ) المجتمعات نتيجة انتشارها
من  6وحددت المادة م. 1914لسنة  31م والقانون 1933لسنة  49خالل تطبيق القانون 

نصت على حبس كل من أغرى حدثا  المتسولين، حيثعقوبة المسئول عن تسريح القانون 
ذا كان المتهم وليا على الصغير، . شهور 3بالتسول، مدة ال تتجاوز ( سنة 12من  عمره أقل) وا 

 من القانون فقد نصت على أنه في 1أشهر. أما المادة  6-3مدة تتراوح من يعاقب بالحبس 
 2كما تنص المادة . حالة العودة لممارسة التسول، يعاقب المتهم بالحبس مدة ال تجاوز سنة

خاله الملجأ بإد القاضيه بعد الحكم على المتسول غير صحيح البنية، يأمر على أنمن القانون 
 .بعد تنفيذ العقوبة

 
  م.2119(: بعض ظواهر التسول في مصر عام 5-4شكل )

 
 م.2119يو، نيو  3، اإلثنينالمصدر: جريدة اليوم السابع، 
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 الخامسالباب 
األهمية النسبية للقطاع الزراعي في الحد من ظاهرة الفقر في المناطق الريفية 

 اإلسكندريةبمحافظة 
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 الخامسالباب 
 األهمية النسبية للقطاع الزراعي في الحد من ظاهرة الفقر في المناطق الريفية بمحافظة

 اإلسكندرية
 مقدمة 5-1

تناول هذا الجزء من الدراسة األهمية النسبية للقطاع الزراعي في الحد من ظاهرة الفقر في 
اع لقطاإلمكانيات الموردية لوذلك من خالل دراسة ، اإلسكندريةالمناطق الريفية بمحافظة 

م، 2112 – 2111خالل الفترة  مصر العربيةعلى معدل الفقر في جمهورية وأثر نموه الزراعي 
 إلى دراسة العوامل المحددة للفقر للعينة البحثية في المناطق الريفية بمحافظة باإلضافة
 .اإلسكندرية

 

 اإلمكانيات الموردية للقطاع الزراعي في جمهورية مصر العربية 5-2
  الموارد األرضية الزراعية 5-2-1

( أن متوسط 1-5بدراسة الوضع الراهن للموارد األرضية، يتضح من البيانات الواردة بجدول )
تمثل مساحة  فدانمليون  9.11منها فدان، مليون  245.92بلغ المصرية مساحة األراضي 

، في حين بلغت مساحة األراضي الصالحة %3.13األراضي الزراعية، أي بنسبة بلغت 
. كما بلغ متوسط مساحة المحاصيل %2.2، أي بنسبة بلغت فدانمليون  6.29للزراعة 
أما متوسط من متوسط مساحة األراضي المصرية.  %1.93فدان تمثل مليون  2.22الدائمة 
. وأخيراً بلغ متوسط مساحة األراضي %1.11ألف فدان، يمثل  111.6الغابات فقد بلغ مساحة 
من متوسط مساحة األراضي المصرية خالل  %96.2مليون فدان يمثل  236.63األخرى 
اضي الزراعية من ناحية والصالحة محدودية األر ومما سبق يتضح . 2111-2111الفترة 

 للزراعة من ناحية أخرى. 
، 2111-2111وبدراسة تطور المساحة المنزرعة في جمهورية مصر العربية خالل الفترة     

( أن إجمالي المساحة المنزرعة يتمثل في كل من 2-5يتضح من البيانات الواردة بجدول )
مساحة المحاصيل الشتوية ومساحة المعمرات )البرسيم الحجازي وقصب السكر ونخيل البلح 
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وحدائق الفاكهة واألشجار الخشبية( في كل من األراضي القديمة واألراضي الجديدة. وبلغ 
مليون فدان في  6.11ا حوالي مليون فدان، منه 2.92متوسط إجمالي المساحة المنزرعة 

، في حين ال تزيد األهمية النسبية للمساحة المنزرعة %62.33األراضي القديمة بنسبة بلغت 
. كما بلغ متوسط مساحة 2111-2111خالل الفترة  %31.61في األراضي الجديدة عن 
 من متوسط إجمالي المساحة %16.42مليون فدان يمثل  6.22المحاصيل الشتوية حوالي 

حالل الفترة  %23.52المنزرعة، في حين ال تزيد األهمية النسبية لمساحة المعمرات عن 
2111-2111. 

 

 

 . 2212-2212 هكتار خالل الفترة في مصر باأللف(: تطور مساحة الموارد األرضية 1-2جدول)

إجمالي  السنة

مساحة 

 األراضي

مساحة 

األراضي 

 الزراعية

األراضي 

الصالحة 

 للزراعة 

مساحة 

المحاصيل 

 الدائمة

مساحة 

 الغابات

مساحة 

األراضي 

 األخرى

2010 11242 3221 2223 212 22 12224 

2011 11242 3222 2222 212 22.2 12224.4 

2012 11242 3212 2221 222 21.2 12222.2 

2013 11242 3232.12 2222.12 1223 21.2 12242.23 

2014 11242 3212.11 2242.11 1222 22.4 12222.41 

5102 11242 3221.22 2222.22 124.21 23.2 12222.13 

5102 11242 3233.22 2222.22 142 23.2 12232.23 

5102 11242 3233.22 2222.22 142 23.2 12232.23 

باأللف  المتوسط

 هكتار

11242.2 3211.3 2222.2 124.2 21.1 12221.2 

المتوسط باأللف 

 *فدان

242122.2 1122.2 2222.1 2223.2 122.2 232222.4 

األهمية النسبية 

% 

- 3.23 2.22 2.13 2.22 12.22 

 .2212-2212(، الفترة FAOSTATالمصدر: منظمة األغذية والزراعة، الموقع اإللكتروني )

 

 

 

 

 

 

                                                           
 فدان. 2.421الهكتار=  *
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 (: تطور إجمالي المساحة المنزرعة في جمهورية مصر العربية باأللف فدان خالل2-2دول )ج

 .2212-2212الفترة  

مساحة المحاصيل  السنة

 الشتوية

 إجمالي المساحة المنزرعة مساحة المعمرات

األراضي 

 القديمة

األراضي 

 الجديدة

األراضي 

 القديمة

األراضي 

 الجديدة

األراضي 

 القديمة

األراضي 

 الجديدة

 اإلجمالي

2212 2223.32 1222.22 224.42 1242.22 2112.22 2223.42 2241.12 

2211 2222.22 1421.22 224.41 1222.21 2221.22 2242.21 2211.43 

2212 2142.22 1212.34 221.13 1124.22 2211.31 2222.24 2211.44 

2213 2212.21 1222.31 224.21 1224.42 2122.21 2221.22 2124.32 

2214 2214.22 1212.22 222.41 1321.23 2222.12 2234.21 2112.42 

2212 2222.22 1213.11 223.13 1322.24 2122.22 2131.12 1212.21 

2212 2222.22 1222.14 222.22 1332.21 2142.22 2123.22 1121.22 

2212 2112.22 1213.22 222.22 1334.23 2122.22 3142.22 1133.22 

 2122.12 2224.13 2212.11 1234.22 222.14 1212.12 2222.22 المتوسط

األهمية 

النسبية 

% 

22.21 12.23 1.24 13.24 22.33 31.22 122 

 المصدر: جمعت وحسبت من:

 .2211الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، سبتمبر، 

 

المساحة المحصولية يقصد بها مجموع مساحات المحاصيل النباتية التي جرى إنتاجها أما     
وتتضمن كل من مساحة المحاصيل المؤقتة الشتوية وحصادها خالل عام زراعي واحد، 

لواردة بجدول . ويتضح من البيانات االفاكهةبنخيل البلح و ، والمساحة المزروعة والنيلية والصيفية
مليون  16.4إلى  2111مليون فدان عام  15.3( أن المساحة المحصولية ازدادت من 5-3)

. 2111-2111مليون فدان خالل الفترة  15.66، بمتوسط يقدر بحوالي 2111فدان عام 
وبحساب معامل التكثيف المحصولي للزراعة المصرية )حاصل قسمة المساحة المحصولية 

 . 2111-2111خالل الفترة  1.16على إجمالي المساحة الفعلية المنزرعة(، فقد تبين أنه بلغ 
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 . 2212-2212المحصولي خالل الفترة (: تطور المساحة المحصولية ومعامل التكثيف 3-2جدول )

المساحة المحصولية  السنة

 بالمليون فدان

 المساحة المنزرعة

 بالمليون فدان

 معامل التكثيف المحصولي

2212 12.3 2.24 1.22 

2211 12.4 2.22 1.21 

2212 12.2 2.22 1.22 

2213 12.2 2.12 1.23 

2214 12.2 2.12 1.22 

2212 12.2 1.21 1.22 

2212 12.2 1.12 1.24 

2212 12.4 1.12 1.22 

 1.22 2.12 12.22 المتوسط

 المصدر: جمعت وحسبت من:

 .2211الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، سبتمبر، 

 
( زيادة إجمالي عدد سكان جمهورية مصر العربية 4-5ويتضح من البيانات الواردة بجدول )   
، بمتوسط سنوي 2111مليون نسمة عام  95.21إلى  2111مليون نسمة عام  12.69من 

. ونظرًا لزيادة إجمالي عدد 2111-2111مليون نسمة خالل الفترة  26.15يقدر بحوالي 
السكان بمعدالت تفوق نظيرتها المقدرة لكل من المساحة المنزرعة والمحصولية، فقد تناقص 

فدان  1.196إلى  2111فدان عام  1.111رعة من متوسط نصيب الفرد من المساحة المنز 
كما  .2111-2111فدان خالل الفترة  1.114، بمتوسط سنوي يقدر بحوالي 2111عام 

إلى  2111فدان عام  1.194تناقص متوسط نصيب الفرد من المساحة المحصولية من 
-2111فدان خالل الفترة  1.122، بمتوسط سنوي يقدر بحوالي 2111فدان عام  1.112
2111. 
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     . 2212-2212(: تطور متوسط نصيب الفرد من المساحة المنزرعة والمحصولية خالل الفترة 4-2جدول )
إجمالي عدد السكان  السنة

 بالمليون نسمة

 متوسط نصيب الفرد بالفدان 

 المحصولية المنزرعة

2212 22.21 2.111 2.114 

2211 22.23 2.122 2.111 

2212 22.22 2.122 2.121 

2213 24.23 2.122 2.123 

2214 22.21 2.123 2.121 

2212 22.12 2.122 2.122 

2212 11.22 2.122 2.124 

2212 12.22 2.212 2.122 

 2.122 2.124 22.22 المتوسط

 المصدر: جمعت وحسبت من:

 .2211الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، سبتمبر، 

 

  مصرالمتاحة والمستخدمة في لموارد المائية ا 5-2-2
الموارد المائية من أهم العناصر المحددة لألمن الغذائي، حيث يعتمد األمن المائي والغذائي 
على االستخدام األمثل للموارد المائية. ويزداد الطلب على الموارد المائية نظرًا للتزايد السكاني 

قامة المزيد من المش وعات ر المستمر ومتطلبات التوسع الزراعي األفقي واستصالح األراضي وا 
الزراعية. ومصادر الموارد المائية في مصر تتمثل في كل من المصادر التقليدية وغير التقليدية. 
وتعتمد الموارد المائية التقليدية على مياه النيل واألمطار والسيول، باإلضافة إلى المياه الجوفية 

اه الصرف إعادة استخدام ميالمتجددة وغير المتجددة. أما الموارد المائية غير التقليدية تتمثل في 
 الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالجة، باإلضافة إلى تحلية المياه المالحة. 

 وبدراسة تطور كمية الموارد المائية المتاحة لجمهورية مصر العربية خالل الفترة    
كمية مياه نهر  ( أن2-2، يتضح من البيانات الواردة بجدول )م2212/2212 -2212/2213

م بلغت 1121 وفقًا التفاقية االنتفاع الكامل لمياه نهر النيل بين مصر والسودان عاميل الن
مليار  22.23من متوسط كمية المياه المتاحة لمصر البالغ  %23.2تمثل ،  3مليار م 22.2

المسحوبة م. وبلغ متوسط كمية المياه الجوفية 2212/2212 -2212/2213خالل الفترة  3م
، في حين بلغ متوسط كمية المياه %1.22، تمثل 3مليار م 2.22حوالي بالوادي والدلتا 

. كما بلغ %14.22تمثل  3مليار م 11.32المتحصل عليها من تدوير مياه الصرف الزراعي 
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تمثل  3مليار م 1.22ل عليها من تدوير مياه الصرف الصحي صمتوسط كمية المياه المتح
حلية مياه البحر فقد ساهمت في كمية المياه . أما حصاد مياه األمطار والسيول وت1.22%

 -2212/2213لكل منهما على التوالي خالل الفترة  %2.12، %1.22المتاحة لمصر بحوالي 
 م. 2212/2212

 

خالل الفترة  3بدددالمليدددار م(: كميدددة الموارد المدددائيدددة المتددداحدددة لجمهوريدددة مصددددددر العربيدددة 2-2جددددول )

 م. 2212/2212 -2212/2213

 % المتوسط 12/2212 14/2212 13/2214 12/2213 المصدر

 23.22 22.22 22.2 22.2 22.2 22.2 حصة مياه نهر النيل

المياه الجوفية بالوادي 

 والدلتا

2.2 2.2 2.1 2.1 2.22 1.22 

تدوير مياه الصرف 

 الزراعي

12.1 11.2 11.2 11.1 11.32 14.22 

تدوير مياه الصرف 

 الصحي

1.3 1.3 1.3 1.2 1.22 1.22 

 1.22 2.22 2.22 2.1 2.12 2.24 األمطار والسيول

 2.12 2.21 2.12 2.12 2.12 2.22 تحلية مياه البحر

 122 22.23 22.3 22.4 22.2 22.4 اإلجمالي

 م.2211الموارد المائية، مارس،  -مصر في أرقامالمصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

 

لواردة ، يتضح من البيانات الجمهورية مصر العربيةباإلستخدامات المائية أما فيما يتعلق     
خالل الفترة  3مليار م 2.132بلغ ( أن متوسط اإلستخدامات المائية لمصر 2-2بجدول )

. والقطاع الزراعي أكبر القطاعات االقتصادية استهالكاً للمياه، م2212/2212 -2212/2213
، أي حوالي 3مليار م 2.242ستخدمة في القطاع الزراعي كمية المياه الممتوسط حيث بلغ 

إجمالي كمية المياه المستخدمة. وبلغت كمية المياه المستخدمة في متوسط من  22.22%
كمية متوسط . أما %2.21، أي حوالي 3مليار م 12.12القطاع المنزلي )مياه الشرب( حوالي 

. %22.1، أي بنسبة بلغت 3مليار م 2.1المياه المستخدمة في القطاع الصناعي فقد بلغ 
متوسط من  %12.3، تمثل 3مليار م 2.2كمية فاقد البخر حوالي متوسط وأخيرًا بلغ 

 م. 2212/2212 -2212/2213خالل الفترة جمهورية مصر العربية اإلستخدامات المائية ل
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 -2122/2213الفترة خالل  3بالمليار ملجمهورية مصددددددر العربية اإلسددددددتخدامات المائية (: 2-2جددول )

 م. 2212/2212

 % المتوسط 12/2212 14/2212 13/2214 12/2213 المصدر

 22.22 22.24 22.12 22.32 22.32 22.1 الزراعة

الفاقد بالتبخر من النيل 

 والترع

2.2 2.2 2.2 2.2 2.22 3.12 

 12.22 12.12 12.4 12.32 1.12 1.2 مياه الشرب

 1.22 1.22 1.2 1.22 1.22 1.2 الصناعة

 122 22.13 22.3 22.2 22.2 22.1 اإلجمالي

 م.2211الموارد المائية، مارس،  -مصر في أرقامالمصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

 
ومن خالل المقارنة بين كمية المياه المتاحة ونظيرتها المستخدمة، يتضح أن مصر تعاني     

، وبالتالي يتطلب األمر ترشيد استخدام 3مليار م 2.1من عجز في الموارد المائية يقدر بحوالي 
 الموارد المائية ورفع كفاءة استخدام ونقل وتوزيع المياه وتطوير نظم الري في مصر. 

األخيرة تصاعدت أزمة المياه حول االتفاقية اإلطارية لمبادرة حوض النيل سنوات الوفي     
بعد م 2111في منتصف مايو ورواندا وتنزانيا وأوغندا عندما وقعت أربع دول هي إثيوبيا 

وعقب ثم سرعان ما لحقت بهما دولة كينيا. مشاورات مكثفة جرت في مدينة عنتيبي األوغندية، 
وانشغال الحكومة المصرية بالشأن السياسي  2111يناير  25تي حدثت بعد ثورة التغيرات ال

بالتوقيع أيضًا على اتفاقية عنتيبي، األمر الذي سوف يقود إلى الداخلي قامت دولة بوروندي 
في أبريل  دخولها حيز التنفيذ. كما أعلنت دولة إثيوبيا البدء الفعلي في إنشاء سد النهضة

. ومما سبق يتضح أن أزمة مياه النيل بالنسبة 2115له أن ينتهي في عام والمقرر  2111
لمصر تنقسم إلى محورين، أولهما يتعلق باإلطار القانوني لمبادرة حوض النيل المشتركة 

وبشكل خاص سد المعروفة إعالميا باسم اتفاقية عنتيبي، وثانيهما يتعلق بالسدود اإلثيوبية 
  (.2114النهضة )قمره، 

  
 
 
 



72 
 

 الزراعية في مصر الكلية و العمالة  5-2-3
، يتضح من 2112-2111بدراسة الوضع الراهن للعمالة والبطالة في مصر خالل الفترة 

مليون عامل عام  26.12( أن جملة القوة العاملة ازدادت من 1-5البيانات الواردة بجدول )
العاملة من الذكور والتي . كما أن معظم القوة 2112مليون عامل عام  22.21إلى  2111

، في حين ال تزيد األهمية النسبية للقوة العاملة من اإلناث عن %19.14بلغت نسبتهم 
 2111مليون عامل عام  23.23. وازداد إجمالي أعداد المشتغلين من 2112عام  21.26%
، تمثل أيضًا الذكور الغالبية العظمي بنسبة بلغت 2112مليون عامل عام  26.12إلى 

. 2112عام  %12.12، في حين ال تزيد نسبة أعداد المشتغلين من اإلناث عن 21.22%
 %9.1مليون عاطل، تمثل  2.35ومما سبق يتضح زيادة جملة أعداد العاطلين عن العمل من 

من جملة القوة  %9.26مليون عاطل، تمثل  2.24إلى  2111من جملة القوة العاملة عام 
معظم العاطلين عن العمل من الذكور، حيث بلغت نسبتهم . كما أن 2112العاملة عام 

 . 2112عام  %45.39، في حين بلغت نسبة أعداد العاطلين من اإلناث حوالي 54.61%
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 . 2212-2212سنة فأكثر( في مصر خالل الفترة  12(: التقديرات السنوية للعمالة ومعدالت البطالة )2-2جدول )

 2212 2212 2212 2212 2214 2213 2212 2211 2212 البيان

     قوة العمل باأللف:

 22243.3 22423 21134 21222 21312 21122 22224 22241 22142 الذكور

 2222.2 2221 2111 2222 2221 2422 2142 2122 2242 اإلناث

 22222.2 21424 22134 22431 22144 22222 22221 22221 22122 اإلجمالي

     المشتغلون باأللف:

 21221.2 22222 11122 11214 11224 11222 12132 12211 11123 الذكور

 4231.1 2322 2342 2222 2232 4211 4224 4222 4222 اإلناث

 22222.1 22222 22331 24221 24211 23123 23212 23342 23221 اإلجمالي

     العاطلون باأللف:

 1223.2 1223 1142 2232 2222 2224 1142 1222 122 الذكور

 1211.4 1212 1222 1211 1214 1222 1423 1321 1324 اإلناث

 2244.1 3422 3222 3222 3242 3241 3422 3123 2321 اإلجمالي

     معدل البطالة %:

 2.2 2.2 2.1 1.4 1.2 1.2 1.3 2.1 4.1 الذكور

 21.4 23.1 23.2 24.2 24.2 24.2 24.1 22.2 22.2 اإلناث

 1.1 11.2 12.2 12.2 13.2 13.2 12.2 12.2 1.2 اإلجمالي

 م. 2211، الكتاب اإلحصائي السنوي، باب العمل، سبتمبر، المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
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 االستثمارات الزراعية في جمهورية مصر العربية 5-2-4
االستثمار الزراعي هو دمج عوامل اإلنتاج المتوافرة في الزراعة )األرض والعمل ورأس 

( وتشغيلها بقصد إنتاج مواد زراعية لسّد حاجات المستهلكين وللحصول واإلدارة المال
وتختلف هذه النتائج باختالف النظام االقتصادي السائد،  الممكنة.على أفضل النتائج 

ففي نظام اإلنتاج الرأسمالي يجب أن يحقق االستثمار الزراعي أفضل عائد اقتصادي 
. أما في اإلنتاج االشتراكي فيجب أن يحقق قدر ممكن من األرباحممكن؛ أي أكبر 

لزراعي ويتم االستثمار ا آن واحد. االستثمار الزراعي أفضل عائد اقتصادي واجتماعي في
وسير  الشكل والتنظيمناحية في مشروعات زراعية تختلف عن المشروعات الصناعية من 

مفهوم االستثمار الزراعي يطابق في بعض األحيان مفهوم االستثمار الصناعي، . و العمل
بح يتم صاالستثمارات الزراعية نحو التركيز في اإلنتاج الذي أهت الكثير من فقد اتج

 .وفق أسس صناعية )صناعة الدواجن، المجمعات الزراعية الصناعية وغيرها(
لزراعي التوسع ا أولهماواالستثمارات الزراعية تنشأ أهميتها من محورين أساسيين      

ويختص  التوسع الزراعي الرأسي ثانيهمااألفقي ويختص باستصالح األراضي الزراعية، و
بتحسين إنتاجية األراضي الزراعية. وبدراسة تطور النصيب النسبي للقطاع الزراعي من 

-5، يتضح من البيانات الواردة بجدولي )2112-2111االستثمارات الكلية خالل الفترة 
 %2.14مليار جنيه تمثل  2.22( زيادة االستثمارات الزراعية الحكومية من 5-9، 2

 32.39إلى  2111مليار جنيه عام  115.19من جملة االستثمارات الحكومية البالغة 
مليار جنيه  411.41من جملة االستثمارات الحكومية البالغة  %6.22مليار جنيه تمثل 

مليار جنيه تمثل  3.21. كما ازدادت االستثمارات الزراعية الخاصة من 2112عام 
إلى  2111مليار جنيه عام  126.14صة البالغة من جملة االستثمارات الخا 3.15%
مليار  251.65من جملة االستثمارات الخاصة البالغة  %6.32مليار جنيه تمثل  16.1

مليار  6.14. ومما سبق يتضح زيادة جملة االستثمارات الزراعية من 2112جنيه عام 
جنيه عام  مليار 231.23من جملة االستثمارات الكلية البالغة  %2.91تمثل  ،جنيه

من جملة االستثمارات الكلية البالغة  %6.11تمثل  ،مليار جنيه 42.39إلى  2111
 .2112مليار جنيه عام  121.13
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مليار  1.12ومما سبق يتضح أن متوسط االستثمارات الزراعية الحكومية بلغ حوالي 
من متوسط االستثمارات الكلية الحكومية. كما بلغ متوسط  %3.49جنيه يمثل 

من متوسط  %4.15مليار جنيه يمثل  1.15االستثمارات الزراعية الخاصة حوالي 
االستثمارات الكلية الخاصة. وبصفة عامة بلغ متوسط جملة االستثمارات الزراعية حوالي 

الكلية خالل الفترة  من متوسط جملة االستثمارات %3.2مليار جنيه يمثل  14.93
من  %42.1. كما تبين أيضًا أن االستثمار الزراعي الحكومي يمثل 2111-2112

من جملة  %51.9جملة االستثمارات الزراعية، في حين يمثل االستثمار الخاص حوالي 
 . 2112-2111االستثمارات الزراعية خالل الفترة 

 
 .2112-2111خالل الفترة (: تطور االستثمارات الزراعية والكلية 2-5جدول )

 االستثمارات الكلية بالمليون جنيه االستثمارات الزراعية بالمليون جنيه السنة

 اإلجمالي الخاصة الحكومية اإلجمالي الخاصة الحكومية

2212 2222.1 3222.2 2243.1 122222.1 122232.3 231222.2 

2211 3222.2 3222.2 2233.2 22312.3 141222.1 221222.4 

2212 2222.2 2212.2 2322.2 12242.2 123222.2 242222.2 

2213 2122.4 2434.2 2324.4 12122.2 142212.2 241212.2 

2214 4142.1 2422.2 11222.2 112423.2 124212.2 222211.3 

2212 2213.2 2221.2 13414.2 142213.3 122112.2 333221.3 

2212 2231.2 11242.2 12221.2 121422.2 212212.1 312232.1 

2212 2232.2 11322.2 12332.2 322242.2 213422.3 214321.2 

2212 32322.1 12222.2 42322.1 422423.1 222223.2 221122.2 

 322221.1 122221.2 122221.2 14132.2 2222.1 2122.2 المتوسط

األهمية 

 النسبية %

42.1 21.1 122 22.1 41.1 122 

 www.Mpmar.gov.egالمصدر: وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mpmar.gov.eg/
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 .2212-2212(: تطور النصيب النسبي لالستثمارات الزراعية خالل الفترة 1-2جدول )

 النصيب النسبي لالستثمارات الزراعية %  السنة

 اإلجمالي الخاصة الحكومية

2212 2.24 3.22 2.11 

2211 3.22 2.21 2.12 

2212 2.21 1.22 2.12 

2213 3.22 3.23 3.42 

2214 3.22 4.24 4.31 

2212 3.23 4.41 4.22 

2212 2.22 2.34 4.12 

2212 2.21 2.21 3.32 

2212 2.22 2.32 2.21 

 3.22 4.12 3.41 المتوسط

 (. 2-2المصدر: البيانات الواردة بجدول )

 
 اإلسكندريةالعوامل المحددة للفقر في المناطق الريفية بمحافظة  5-3
 منطقة العامريةالعوامل المحددة للفقر في  5-3-1

جمالي Yيتحدد معدل الفقر) ( معبرا عنه بنسبة فجوة الفقر )الفرق بين قيمة خط الفقر وا 
 ( الدخل المزرعي1التالية: )الدخل( إلى إجمالي الدخل بمجموعة من العوامل االقتصادية 

، (𝑋3عدد أفراد األسرة ) (𝑋2( ،)3) بالجنيهالدخل غير المزرعي  (2) ،(𝑋1) بالجنيه
. (𝑋5) بالفدانإجمالي المساحة المزروعة  (5) (،𝑋4)عدد العاملين داخل األسرة  (4)

نطقة موبإجراء مصفوفة االرتباط بين المتغيرات االقتصادية المحددة لنسبة فجوة الفقر في 
( أن معامالت االرتباط في 11-5، يتضح من البيانات الواردة بجدول )العامرية

وهذا يدل على عدم وجود مشكلة تعدد العالقات الخطية  1.52المصفوفة ال تزيد عن 
 ين المتغيرات المستقلة.أو ما يعرف باالزدواج الخطي ب
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 م.2211عام  منطقة العامرية(: معامالت االرتباط ألهم العوامل المحددة للفقر في 12-2جدول )

 البيان
معدل 

 الفقر

الدخل 

 المزرعي

الدخل 

غير 

 المزرعي

عدد 

أفراد 

 األسرة

عدد 

العاملين 

داخل 

 األسرة

 المساحة

 المزروعة

      1.00 معدل الفقر

     1.00 0.058- الدخل المزرعي

    1.00 0.043- 0.58- الدخل غير المزرعي

   1.00 0.30 0.27 0.38 عدد أفراد األسرة

عدد العاملين داخل 

 األسرة
0.13 0.17 0.36 0.57 1.00  

 1.00 0.043 0.08 0.26 0.19 0.16- المزروعةالمساحة 

 .2211الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام المصدر: جمعت وحسبت من البيانات األولية 

 
وبإجراء تحليل االنحدار المتعدد المرحلي للمتغيرات االقتصادية المحددة لنسبة فجوة الفقر 

في الصورة الخطية واللوغاريتمية المزدوجة، تبين أفضلية النموذج  منطقة العامريةفي 
اللوغاريتمي المزدوج في تمثيل البيانات المستخدمة في التقدير وأمكن التعبير عنه 

 بالمعادلة التالية:
 𝐿𝑛Y = 21.644 − 0.054𝐿𝑛𝑋1 − 1.79𝐿𝑛𝑋2 + 1.86𝐿𝑛𝑋3 

          (24.45)∗∗ (−3.48)∗∗     (−22.01)∗∗     (16.72) 
𝑅−2 = 0.77    𝐹 = 203.8 

 ويتضح من النموذج المقدر مايلي:
( يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة الفقر 𝑋1في الدخل المزرعي ) %11تغيرا مقداره  -1

ولكن في اإلتجاة العكس. وقد ثبت معنوية هذا  %1.5مقداره  منطقة العامريةفي 
 %1التقدير عند مستوى معنوية 

( يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة 𝑋2غير المزرعي ) في الدخل %11تغيرا مقداره  -2
ولكن في اإلتجاة العكسي. وقد تثبت  %11.9مقداره  منطقة العامريةالفقر في 

 .%1معنوية هذا التقدير عند مستوى معنوية 
( يؤدي إلى تغير في نفس اإلتجاة لنسبة 𝑋3في عدد أفراد األسرة ) %11تغيرا مقداره  -3

. وقد تثبت معنوية هذا التقدير عند %12.6مقداره  العامريةمنطقة فجوة الفقر في 
 .%1مستوى معنوية 

                                                           
  1معنوية عند مستوى%. 
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وهذا يعني أن المتغيرات التي  1.11بحوالي  (𝑅−2) يقدر معامل التحديد المعدل -4
من التغيرات التي حدثت في نسبة فجوة الفقر  %11يتضمنها النموذج تفسر حوالي 

تعزى إلى  %23لتغيرات وتقدر بحوالي ، بينما بقية امنطقة العامريةفي  ةالسائد
 عوامل أخرى ال يتضمنها النموذج المقدر.

من خالل اختبار  Heteroscedasticityتم الكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين  -2
Breusch pagan Godfrey test حيث بلغت قيمة ،F  1.52لالختبار حوالي 

، مما يؤكد عدم وجود مشكلة %5وهي غير معنوية إحصائيا عند المستوى االحتمالي 
 اختالف التباين.

 
 القرية الثانية بمنطقة أبيسالعوامل المحددة للفقر في  5-3-2

جمال)معبرا عنه بنسبة فجوة الفقر  (Y)يتحدد معدل الفقر ي الفرق بين قيمة خط الفقر وا 
 الدخل المزرعي( 1)إلى إجمالي الدخل بمجموعة من العوامل االقتصادية التالية:  (الدخل
(، 𝑋3( عدد أفراد األسرة )𝑋2( ،)3) بالجنيه( الدخل غير المزرعي 𝑋1( ،)2) بالجنيه

 (. 𝑋5) بالفدان( إجمالي المساحة المزروعة 𝑋4( ،)5( عدد العاملين داخل األسرة )4)

لقرية اوبإجراء مصفوفة االرتباط بين المتغيرات االقتصادية المحددة لنسبة فجوة الفقر في 
أن معامالت االرتباط في المصفوفة  (11-5)، يتضح من البيانات الواردة بجدول الثانية

وهذا يدل على عدم وجود مشكلة تعدد العالقات الخطية أو ما يعرف  1.13ال تزيد عن 
 باالزدواج الخطي بين المتغيرات المستقلة.
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ام عالقرية الثانية بمنطقة أبيس : معامالت االرتباط ألهم العوامل المحددة للفقر في (11-2)جدول 

 م.2211

معدل  البيان

 الفقر

الدخل 

 المزرعي

الدخل 

غير 

 المزرعي

عدد 

افراد 

 األسرة

عدد العاملين 

 داخل األسرة

المساحة 

 بالفدان

      1.00 معدل الفقر

     1.00 0.087- الدخل المزرعي 

الدخل غير 

 المزرعي

-0.53 0.023 1.00    

   1.00 0.44 0.14 0.41 عدد افراد األسرة

العاملين داخل عدد 

 األسرة

0.077 0.09 0.38 0.51 1.00  

 1.00 0.17 0.17 0.17 0.73 0.17- بالفدانالمساحة 

 .2211المصدر: جمعت وحسبت من البيانات األولية الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام 

 
وبإجراء تحليل االنحدار المتعدد المرحلي للمتغيرات االقتصادية المحددة لنسبة فجوة الفقر 

لية في الصورة الخطية واللوغاريتمية المزدوجة، تبين أفض القرية الثانية بمنطقة أبيسفي 
النموذج اللوغاريتمي المزدوج في تمثيل البيانات المستخدمة في التقدير وأمكن التعبير 

 معادلة التالية:عنه بال
 
 

𝐿𝑛 𝑌 = 21.71 − 0.058𝐿𝑛𝑋1 − 1.80𝐿𝑛𝑋2 + 1.94𝐿𝑛𝑋3 
           (28.57)∗∗   (−4.31)∗∗      (−24.97)∗∗    (19.65) 

𝑅−2 = 0.82     𝐹 = 252.41 
 ويتضح من النموذج المقدر مايلي:

( يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة الفقر 𝑋1في الدخل المزرعي ) %11تغيرا مقداره  -1
ولكن في اإلتجاة العكس. وقد ثبت معنوية هذا التقدير  %1.6مقداره للقرية الثانية 

 .%1عند مستوى معنوية 
( يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة 𝑋2في الدخل غير المزرعي ) %11تغيرا مقداره  -2

ولكن في اإلتجاة العكسي. وقد تثبت معنوية  %12.1مقداره للقرية الثانية الفقر 
 .%1ند مستوى معنوية هذا التقدير ع

                                                           
 1معنوية عند مستوى%. 
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( يؤدي إلى تغير في نفس اإلتجاة 𝑋3في عدد أفراد األسرة ) %11تغيرا مقداره  -3
. وقد تثبت معنوية هذا التقدير %19.4مقداره  القرية الثانيةلنسبة فجوة الفقر في 

 .%1عند المستوى االحتمالي 
تغيرات التي وهذا يعني أن الم 1.22( بحوالي 𝑅−2يقدر معامل التحديد المعدل ) -4

من التغيرات التي حدثت في نسبة فجوة  %22يتضمنها النموذج تفسر حوالي 
تعزى  %12، بينما بقية التغيرات وتقدر بحوالي القرية الثانيةفي  ةالفقر السائد

 إلى عوامل أخرى ال يتضمنها النموذج المقدر.
من خالل  Heteroscedasticityتم الكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين  -2

لالختبار  F، حيث بلغت قيمة Breusch pagan Godfrey testاختبار 
، مما %5( وهي غير معنوية إحصائيا عند المستوى االحتمالي 1.19حوالي )

 يؤكد عدم وجود مشكلة اختالف التباين.
 
 القرية الرابعة بمنطقة أبيسالعوامل المحددة للفقر في  5-3-3

جمال)معبرا عنه بنسبة فجوة الفقر  (Y)يتحدد معدل الفقر ي الفرق بين قيمة خط الفقر وا 
 الدخل المزرعي (1)إلى إجمالي الدخل بمجموعة من العوامل االقتصادية التالية:  (الدخل
(، 𝑋3( عدد أفراد األسرة )𝑋2( ،)3) بالجنيه( الدخل غير المزرعي  𝑋1( ،)2) بالجنيه

 (. 𝑋5. )بالفدان( إجمالي المساحة المزروعة 𝑋4( ،)5( عدد العاملين داخل األسرة . )4)
لقرية اوبإجراء مصفوفة االرتباط بين المتغيرات االقتصادية المحددة لنسبة فجوة الفقر في 

أن معامالت االرتباط  (12-5) ، يتضح من البيانات الواردة بجدولالرابعة بمنطقة أبيس
وهذا يدل على عدم وجود مشكلة تعدد العالقات الخطية  0.58في المصفوفة ال تزيد عن 

 أو ما يعرف باالزدواج الخطي بين المتغيرات المستقلة.
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ام عالقرية الرابعة بمنطقة أبيس : معامالت االرتباط ألهم العوامل المحددة للفقر في (12-2)جدول 

 م.2211

معدل  البيان

 الفقر

الدخل 

 المزرعي

الدخل 

غير 

 المزرعي

عدد افراد 

 األسرة

عدد 

العاملين 

داخل 

 األسرة

 المساحة

 بالفدان

      1.00 معدل الفقر

     1.00 0.21- الدخل المزرعي

    1.00 0.007- 0.55- الدخل غير المزرعي

   1.00 0.28 0.23 0.41 عدد افراد األسرة

عدد العاملين داخل 

 األسرة

-0.15 0.33 0.48 0.49 1.00  

 1.00 0.34 0.14 0.28 0.58 0.28- بالفدانالمساحة 

 .2211المصدر: جمعت وحسبت من البيانات األولية الستمارات االستبيان التي تم تجميعها عام 

 
وبإجراء تحليل االنحدار المتعدد المرحلي للمتغيرات االقتصادية المحددة لنسبة فجوة الفقر 

لية في الصورة الخطية واللوغاريتمية المزدوجة، تبين أفض القرية الرابعة بمنطقة أبيسفي 
النموذج اللوغاريتمي المزدوج في تمثيل البيانات المستخدمة في التقدير وأمكن التعبير 

 عنه بالمعادلة التالية:
 𝐿𝑛𝑌 = 19.46 − 0.096𝐿𝑛𝑋1 − 1.54𝐿𝑛𝑋2 + 1.74𝐿𝑛𝑋3 

         (17.19)∗∗   (−5.25)∗∗    (−14.63)∗∗   (12.77) 
𝑅−2 = 0.78    𝐹 = 114.64 

 ويتضح من النموذج المقدر مايلي:
يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة  ( 𝑋1) المزرعي الدخل في %11 مقداره تغيرا -1

ولكن في اإلتجاة العكس. وقد ثبت معنوية  %0.96مقداره  القرية الرابعةالفقر في 
 .%1هذا التقدير عند مستوى معنوية 

(  يؤدي إلى تغير في نسبة 𝑋2الدخل غير المزرعي )في  %11تغيرا مقداره  -2
ولكن في اإلتجاة العكسي. وقد  %15.4مقداره  القرية الرابعةفجوة  الفقر في 

 .%1تثبت معنوية هذا التقدير عند مستوى معنوية 

                                                           
  1معنوية عند مستوى%. 
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( يؤدي إلى تغير في نفس اإلتجاة 𝑋3) األسرة أفراد عدد في %11 مقداره تغيرا -3
. وقد تثبت معنوية هذا التقدير %17.4مقداره  القرية الرابعةلنسبة فجوة الفقر في 
 .%1عند مستوى معنوية 

وهذا يعني أن المتغيرات التي  1.12( بحوالي R-2يقدر معامل التحديد المعدل ) -4
من التغيرات التي حدثت في نسبة فجوة  %12يتضمنها النموذج تفسر حوالي 

تعزى إلى  %22ية التغيرات وتقدر بحوالي ، بينما بقالقرية الرابعةالفقر السائد في 
 عوامل أخرى ال يتضمنها النموذج المقدر.

 خالل من Heteroscedasticity التباين ثبات عدم مشكلة عن الكشف تم -2
لالختبار  F، حيث بلغت قيمة Breusch pagan Godfrey test اختبار

، مما %5( وهي غير معنوية إحصائيا عند المستوى االحتمالي 1.15حوالي )
 يؤكد عدم وجود مشكلة اختالف التباين.
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 والتوصيات الملخص
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 :الملخص والتوصيات
في  لظاهرة الفقر واالجتماعي االقتصاديهذه الدراسة التعرف على البعد استهدفت 

( 1) المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، وذلك من خالل دراسة األهداف التالية:
الوضع الراهن للفقر في جمهورية مصر العربية بصفة عامة وفي المناطق الريفية بصفة 

اآلثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة على تفشى ظاهرة الفقر في المناطق ( 2، )خاصة
اقتراح ( 4، )العوامل المحددة للفقر في المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية( 3، )يفيةالر 

السياسات وآليات الحماية االجتماعية للحد من الفقر والفقراء في المناطق الريفية بمحافظة 
 اإلسكندرية.

هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على تحديد خطوط الفقر التي تمثل واعتمدت     
ويات المعيشية التي تميز الفقراء عن غيرهم، وخطوط الفقر األكثر شيوعاً واستخدامًا المست
لدراسة هذه ااعتمدت كما . خط الفقر النسبيو خط الفقر المطلق و خط الفقر المدقع  هي

 .شدة مؤشرو  مؤشر فجوة الفقرو الفقر مؤشر نسبة أهمها على مؤشرات قياس الفقر و 
هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على التحليل االقتصادي القياسي وبصفة اعتمدت وأخيرًا 
تحليل االنحدار المتعدد في الصورة الخطية واللوغاريتمية المزدوجة في تقدير خاصة 

العالقة بين معدل الفقر والعوامل المحددة له في المناطق الريفية بمحافظة اإلسكندرية. 
رها الجهاز التي يصدهذه الدراسة في تحقيق أهدافها على البيانات الثانوية كما اعتمدت 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، والمتعلقة بمؤشرات الفقر وبحث ميزانية األسرة، 
وتم  .البيانات األولية التي تم تجميعها من خالل إعداد استمارة االستبيانباإلضافة إلى 

على المناطق بالتساوي مفردة، تم توزيعها  150قوامها  اختيار عينة عشوائية بسيطة
 رية. ( بمحافظة اإلسكندوخاصة القرية الثانية والرابعة أبيسقرى الريفية )العامرية و 

لى واشتمل ع اإلطار العام للدراسة الباب األولأبواب تناول خمسة وتضمنت الدراسة     
المقدمة واألهداف البحثية واألسلوب البحثي ومصادر البيانات والمفاهيم البحثية. أما 

د وأهم التجارب الدولية الناجحة في الح الدراسات السابقةفقد اشتمل على  الباب الثاني
ة مصر يالوضع الراهن لظاهرة الفقر في جمهور  الباب الثالثمن ظاهرة الفقر. وتناول 

 تماعيةواالج االقتصاديةاآلثار فقد تناول  الباب الرابعأما  ة )الريف والحضر(.العربي
النسبية  األهمية الباب الخامسوتناول جمهورية مصر العربية. بلظاهرة الفقر السلبية 
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أبيس(  قرى)العامرية و للقطاع الزراعي في الحد من ظاهرة الفقر في المناطق الريفية 
غة والمراجع باللوالملحق الملخص والتوصيات ، باإلضافة إلى بمحافظة اإلسكندرية
 العربية واإلنجليزية. 

  وأسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:    
فيما يتعلق بالدروس المستفادة من الدراسات السابقة والتجارب الدولية للحد من أواًل: 

 ، فقد تبين ما يلي:ظاهرة الفقر
 وضاعهمأ لتحسين للفقراء بنك بإنشاء بنجالدش مثل الفقيرة الدول بعض قيام -1

 إقامة من ايتمكنو  حتى للفقراء فوائد بدون قروض بتقديم البنك وقام. المعيشية
 الثاني كزالمر  بنجالدش احتلت للنساء الممنوحة القروض وبفضل. صغيرة مشاريع
 . الجاهزة المالبس صناعة في الصين بعد عالمياً 

 مشروطال وغير المشروط النقدي الدعم بتقديم البرازيل مثل الدول بعض اهتمت -2
 شخص مليون 35 من أكثر تحرير تم البرنامج هذا خالل ومن(. األسرة منحة)

 خريطة من البرازيل خرجت األسرة منحة خالل ومن. المدقع الفقر من برازيلي
 ترةالف خالل وفي. والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمة بشهادة العالمية، الجوع
 ددع خفض مجال في دول ثالثة أفضل ضمن البرازيل أصبحت م2112-2114
 وفيات انخفضت كما ،%22 بنسبة والتغذية الغذاء نقص من يعانون الذين األفراد
 يةإيجاب نتائج البرازيل حققت وكذلك ،%52 بنسبة التغذية سوء عن الناجمة األطفال
 %. 51 بنسبة الوالدة قبل الصحية بالرعاية المستفيدين أعداد زيادة منها أخرى،

 ألهليةوا الحكومية الجهود على العربية مصر جمهورية ومنها الدول بعض اعتمدت -3
 لدورا يمثل الذي وكرامة تكافل برنامج تطبيق خالل من والجوع الفقر من للحد

 التضامن وزارة وقامت. األهلية الجهود يمثل الذي الطعام وبنك الحكومي،
 لىع البرنامج بتنفيذ األخرى والجهات الوزارات بعض مع بالتعاون االجتماعي

 حيث ،(ريالمص الطعام بنك) األهلية بالجهود يتعلق فيما أما. فقرا األكثر الفئات
 م2114 عام المصري الطعام بنك بتأسيس األعمال رجال من مجموعة قامت
 . م2121 عام بحلول الجوع من خالية مصر تصبح أن ورؤيته
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فقد تبين  ،لظاهرة الفقر في جمهورية مصر العربيةالوضع الراهن ثانيًا: وفيما يتعلق ب
 ما يلي:

م 2113/2114عام  %12.45تراوح معدل االستثمار في مصر بين حد أدنى بلغ  -1
م، بمتوسط سنوي يقدر بحوالي 2111/2112عام  %22.22وحد أعلى بلغ 

سنويا  %1.6معدل االستثمار في مصر بمعدل بلغ  . وبصفة عامة تناقص16.9%
م. وازداد الرقم القياسي ألسعار 2111/2112-1999/2111خالل الفترة 

لكل منهما  %1.6، %1.2المستهلكين في الحضر والريف بمعدل نمو سنوي بلغ 
 م. 2111/2112-1999/2111على التوالي خالل الفترة 

الناتج المحلي باألسعار الحقيقية من  كما ازداد متوسط نصيب الفرد من إجمالي -2
م، 2111/2112ألف جنيه عام  15.91م إلى 1999/2111ألف جنيه عام  2.21

-1999/2111خالل الفترة  %4.1أي ازداد بمعدل نمو سنوي بلغ 
 واليح الحضر في الكلي اإلنفاق من الفرد نصيب متوسط وبلغم. 2111/2112
 ومن جنيه، ألف 1.11 الريف في المقدر نظيره بلغ حين في جنيه، ألف 11.61

 في لمقدرا نظيره على الحضر في الكلي اإلنفاق من الفرد نصيب متوسط يزيد ثم
 .م2115 عام% 49.44 بلغ بمعدل أي جنيه، ألف 3.51 بحوالي الريف

 5.2 إلى م2111/2111 عام فرد/ جنيه ألف 3.1 من القومي الفقر خط ازداد -3
 قيد على البقاء تكلفة) المدقع الفقر خط ازداد كما. م2115 عام فرد/ جنيه ألف
 عام فرد/ جنيه ألف 3.9 إلى م2111/2111 عام فرد/ جنيه ألف 2.1 من( الحياة
 . م2115

 عام% 16.1 من مصر في الفقراء نسبة أي المادي الفقر نسبة ازدادت -4
 المحافظات مستوى وعلى. م2111/2112 عام% 32.5 إلى م1999/2111

 أعلى وحد سعيد بور لمحافظة% 1.6 بلغ أدنى حد بين المادي الفقر نسبة تراوحت
 المادي الفقر نسبة تزداد كما. م2111/2112 عام أسيوط لمحافظة% 66.1 بلغ
 لوجها بمحافظات مقارنة الريفية المناطق في وخاصة القبلي الوجه محافظات في

 حوالي بليالق بالوجه الريفية المناطق في المادي الفقر نسبة بلغت حيث البحري،
 بلغت كما. م2111/2112 عام% 31.1 بلغت فقد الحضر في أما ،51.94%
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 في أما ،%21.29 حوالي البحري بالوجه الريفية المناطق في المادي الفقر نسبة
 . م2111/2112 عام% 14.31 بلغت فقد الحضر

 فقط% 1 حوالي أن تبين حيث األسرة، أفراد عدد أو حجم بزيادة الفقر نسبة تزداد -5
 تزداد حين في الفقراء، من هم أفراد 4 من أقل بها أسر في يعيشون الذين األفراد من
 تزداد كما. أفراد 1-6 بها أسر في يعيشون الذين لألفراد% 49.3 إلى النسبة هذه
 عام فأكثر أفراد 11 فيها يعيش التي األسر في% 15.2 إلى الفقر نسبة

 . م2111/2112
. أسيوط محافظة في قرية 35 منها فقرًا، األشد القرى بأنها توصف قرية 46 توجد -6

 تلك في الفقراء عدد ويبلغ. أكثر أو% 21 إلى القرى تلك في الفقراء نسبة وتصل
 من% 1.1 حوالي فقراً  األشد القرى وتمثل. فقير شخص ألف 322 حوالي القرى

 الفقر نسبة ازدادت كما. م2111/2112 عام قرية 4524 البالغ القرى عدد إجمالي
 عام% 6.2 إلى م1999/2111 عام% 2.9 من مصر في المدقع

 .الغذائية السلع أسعار الرتفاع نظراً  م،2111/2112
عام  %11.3ازدادت نسبة عدد األسر في الحضر الذين يمتلكون سيارة خاصة من  -1

م. كما ازدادت نسبة عدد األسر 2111/2112عام  %12.9م إلى 2111/2111
 %3.2م إلى 2111/2111عام  %1.2الذين يمتلكون سيارة خاصة من  في الريف

م. كما تراجعت نسبة عدد األسر في الحضر الذين يمتلكون 2111/2112عام 
، نظرًا لزيادة %11.6م إلى 2111/2111عام  %91.9تليفون محمول عادي من 

ام ع %61.1نسبة عدد األسر الذين يمتلكون تليفون محمول سمارت )متقدم( إلى 
م. كما تراجعت أيضًا نسبة عدد األسر في الريف الذين يمتلكون 2111/2112

، نظرًا لزيادة %21.2م إلى 2111/2111عام  %21.5تليفون محمول عادي من 
عام  %39.3نسبة عدد األسر الذين يمتلكون تليفون محمول سمارت )متقدم( إلى 

 م.2111/2112
م بين حد 2119حافظة اإلسكندرية عام تراوحت نسبة الفقر في منطقة العامرية بم -2

. كما تراوحت %95عند درجة ثقة  %29.22وحد أعلى بلغ  %21.32أدنى بلغ 
عند درجة ثقة  %2.53وحد أعلى بلغ  %3.21نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ 
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 %2.62وحد أعلى بلغ  %1.32. وتراوحت نسبة شدة الفقر بين حد أدني بلغ 95%
 .%95عند درجة ثقة 

م بين حد أدنى بلغ 2119تراوحت نسبة الفقر في القرية الثانية بمنطقة أبيس عام  -9
. كما تراوحت نسبة فجوة %95عند درجة ثقة  %24.31وحد أعلى بلغ  16.13%

. أما %95عند درجة ثقة  %4.32وحد أعلى بلغ  %1.12الفقر بين حد أدنى بلغ 
 . %95ثقة  عند درجة %1.16نسبة شدة الفقر فقد بلغت كحد أعلى 

م بين حد 2119تراوحت أيضًا نسبة الفقر في القرية الرابعة بمنطقة أبيس عام  -11
. كما تراوحت %95عند درجة ثقة  %21.65وحد أعلى بلغ  %19.15أدنى بلغ 

عند درجة ثقة %3.54وحد أعلى بلغ  %1.66نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ 
 %. 95عند درجة ثقة  %1.65ى . أما نسبة شدة الفقر فقد بلغت كحد أعل95%

فقد تبين  ،ثالثًا: وفيما يتعلق باآلثار السلبية لظاهرة الفقر في جمهورية مصر العربية
 ما يلي:

 في ناألميي نسبة تراجعت حيث والكتابة، القراءة على القدرة ومدى األمية انتشار -1
 نسبة تراجعت كما. م2111 عام% 11.1 إلى م1926 عام% 35.6 من الحضر
 كما. م2111 عام% 32.2 إلى م1926 عام% 61.6 من الريف في األميين
 إلى م1926 عام% 21.1 من الحضر في األمية ومحو ويكتب يقرأ نسبة تراجعت
 من يةاألم ومحو ويكتب يقرأ نسبة تراجعت فقد الريف في أما. م2111 عام% 9.1

 ازدادت فقد اآلخر الصعيد وعلى. م2111 عام% 11.1 إلى م1926 عام% 11.1
. م2111 عام% 12.5 إلى م1926 عام% 5.4 من الحضر في الجامعي نسبة
 عام% 6.6 إلى م1926 عام% 1.1 من الريف في الجامعي نسبة ازدادت كما

 . م2111
 4) السكان عدد إجمالي بلغ حيث ،األساسي التعليم من التسرب ظاهرة انتشار -2

 يلتحقوا لم نسمة مليون 22.64 حوالي منهم نسمة، مليون 24.36( فأكثر سنوات
 من وتسربوا التحقوا الذين عدد بلغ كما%. 26.24 نسبتهم بلغت حيث بالتعليم،
 مستوى وعلى%. 1.22 بلغت بنسبة نسمة مليون 6.14 حوالي األساسي التعليم

 بلغ أدنى حد ينب بالتعليم يلتحقوا لم الذين السكان عدد نسبة تراوحت فقد المحافظات
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. مطروح مرسى لمحافظة% 41.11 بلغ أعلى وحد سعيد بور لمحافظة% 16.3
 حد بين األساسي التعليم من وتسربوا التحقوا الذين السكان عدد نسبة تراوحت كما
 مرسى لمحافظة% 12.56 بلغ أعلى وحد المنيا لمحافظة% 5.39 بلغ أدنى

 . مطروح
 عدد جماليإ أن تبين حيث المجاالت، مختلف في األطفال عمل ظاهرة انتشار -3

-5 بين العمرية الفئة في طفل مليون 1.59 إلى يصل مصر في العاملين األطفال
 ألولياء أجورهم يمنحون العاملين األطفال من ٪21.4 حوالي أن حيث عامًا، 11

. للذكور ٪19 مقابل األطفال عمالة إجمالي من ٪21 اإلناث نسبة وبلغت. أمورهم
 تصل حين في ،٪42.1 بنسبة القبلي الوجه ريف في تتركز األطفال عمالة أن كما
 تشغيل ظاهرة وتعزى .٪41.2 إلى البحري الوجه ريف في األطفال عمالة نسبة

 ستخداما وسوء والبطالة الفقر ظاهرة تفشي أهمها عوامل عدة إلى مصر في األطفال
 . الثروات توزيع عدالة وعدم الموارد

 تربة اإلدمانو  والبطالة الفقر يعتبر حيث والرشوة، والسرقات الجرائم معدالت انتشار -4
 لىع الرابع المركز مصر احتلت وقد. أنواعها بمختلف الجرائم النتشار خصبة
 لمًيا،عا والعشرون السادسة المرتبةو  الجريمة، معدالت في العربية الدول مستوى
 وضاعاأل وتعتبر. (نامبيو) العالمي الجريمة مؤشرل وفقاً  م2112 عام أفريقًيا والثامنة

 القتل،و  االغتصاب أهمها الجرائم من عدد الرتكاب الدوافع أهم السيئة االقتصادية
 ضبع مواجهة وصعوبة المعيشية، ظروفال مع التعايش على القدرة عدم نتيجة

 خاذات في اإلسراع ضرورة األمر يتطلب مما واالقتصادية، االجتماعية المشكالت
 اتذ الفئات وخاصة للمواطنين يالمعيش المستوى لرفع الالزمة اإلجراءات كافة
 . المنخفض الدخل

 على تعمل التي المشينة الظواهر أخطر من وهي الشحاتة أو التسول ظاهرة انتشار -5
 ظاهرة تنتشر والمناسبات األعياد بداية ومع. مجتمع ألي الحضاري المنظر تشويه
. ئسالكنا وكذا والمساجد المحالت وأمام والميادين الشوارع في فج بشكل التسول
 لسنة 49 القانون تطبيق خالل من منها للحد التسول ظاهرة المصرية الدولة وتواجه
 . م1914 لسنة 31 والقانون م1933
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األهمية النسبية للقطاع الزراعي في الحد من ظاهرة ب رابعًا: أما فيما يتعلق
 فقد تبين ما يلي:، اإلسكندريةالفقر في المناطق الريفية بمحافظة 

 فقرال خط قيمة بين الفرق) الفقر فجوة بنسبة عنه معبرا( 𝑌)الفقر معدل يتحدد -1
جمالي ( 1: )أهمها االقتصادية العوامل من بمجموعة الدخل إجمالي إلى( الدخل وا 
عدد  (3) ،(𝑋2) الدخل غير المزرعي بالجنيه (2) ،(𝑋1)بالجنيه  المزرعي الدخل

إجمالي المساحة  (5) ،(𝑋4)عدد العاملين داخل األسرة  (4)، (𝑋3أفراد األسرة )
 . (𝑋5)المزروعة بالفدان 

في  %11تغيرا مقداره ( 1) ما يلي:لمنطقة العامرية يتضح من النموذج المقدر  -2
( يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة الفقر في منطقة العامرية 𝑋1الدخل المزرعي )

في الدخل غير  %11تغيرا مقداره ( 2ي، )العكسولكن في االتجاه  %1.12مقداره 
( يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة الفقر في منطقة العامرية مقداره 𝑋2المزرعي )

في عدد أفراد األسرة  %11تغيرا مقداره ( 3، )ولكن في االتجاه العكسي 11.9%
(𝑋3يؤدي إلى تغير في نفس اإلتجاة لنسبة فجوة الفقر في منطقة العامرية م )داره ق

12.6% . 
تغيرا مقداره ( 1) يلي: ماللقرية الثانية بمنطقة أبيس تبين النموذج المقدر وفي ضوء  -3

لثانية للقرية ا( يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة الفقر 𝑋1في الدخل المزرعي ) 11%
في الدخل غير  %11تغيرا مقداره ( 2ي، )العكس االتجاهولكن في  %1.16مقداره 

 %12.1 مقدارهللقرية الثانية دي إلى تغير في نسبة فجوة الفقر ( يؤ 𝑋2المزرعي )
( يؤدي 𝑋3في عدد أفراد األسرة ) %11تغيرا مقداره ( 3، )العكسي االتجاهولكن في 

 . %19.4 مقداره القرية الثانيةإلى تغير في نفس اإلتجاة لنسبة فجوة الفقر في 
( 1) :ليي ما تبين فقد أبيس بمنطقة الرابعة للقرية المقدر النموذج ضوء في أما  -4

( يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة الفقر 𝑋1) المزرعي الدخل في %11 مقداره تغيرا
 %11تغيرا مقداره ( 2، )يولكن في االتجاه العكس %1.92في القرية الرابعة مقداره 

( يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة الفقر في القرية 𝑋2في الدخل غير المزرعي )
 عدد في %11 مقداره تغيرا( 3، )ولكن في االتجاه العكسي %15.4الرابعة مقداره 
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( يؤدي إلى تغير في نفس اإلتجاة لنسبة فجوة الفقر في القرية 𝑋3) األسرة أفراد
 . %17.4الرابعة مقداره 

يطرة المقترحة للس االجتماعية: أخيرًا فيما يتعلق بالسياسات وآليات الحماية خامساً 
يذ ، فقد تبين أن الحد من الفقر يتطلب سرعة تنفعلى ظاهرة الفقر في المناطق الريفية

 عدة سياسات تتمثل في كل من:
التوسع في نشاط الجمعيات األهلية تحت الرقابة الحكومية لزيادة قدرتها على الحد  -1

 ويتم تنفيذ تلك السياسة من خالل عدة آليات أهمها:الجوع الفقر و من 
يتم تمويله من رجال وسيدات األعمال المخلصين الذي لطعام ابنك التوسع في نشاط  -

 وتحديد المناطق والفئات المستهدفة.
رها مع للقيام بدو في جميع المحافظات معيات حماية المستهلك ي نشاط جالتوسع ف -

 اسية.أسعار السلع األس ارتفاعالحكومة في مراقبة األسواق وحماية األسر الفقيرة من 
لتي امتناهية الصغر  االستثماريةتوفير التمويل الالزم للتوسع في المشاريع  -2

ات ويتم تنفيذ تلك السياسة من خالل عدة آلي، تتناسب مع قدرات ومؤهالت األسر الفقيرة
 أهمها:

ويقوم  .راءللفقناصر االجتماعي لتحسين األوضاع المعيشية بنك التوسع في نشاط  -
 البنك بتقديم قروض بدون فوائد للفقراء حتى يتمكنوا من إقامة مشاريع صغيرة. 

 القتصاديةامن الناحية  االستثماريةمساعدة األسر الفقيرة على المفاضلة بين الفرص  -
د على معدل العائ وارتفاعرأس المال  استردادالمشاريع التي تتسم بسرعة  واختيار

 .االستثمار
ته للقطاع الزراعي وأهمي االقتصاديالتركيز على التنمية المستدامة وزيادة الحجم  -3

 مها:أه، ويتم تنفيذ تلك السياسة من خالل عدة آليات النسبية في الحد من الفقر
ي ضوء ف االقتصاديةبين القطاعات  االستثماراتقيام الدولة بمراجعة خريطة توزيع  -

بين المحافظات لزيادة معدالت النمو والتنمية لجميع المحافظات وعدم حرمان التوازن 
 البعض كما حدث لمحافظات الصعيد وسيناء خالل العقود الثالثة الماضية. 

 ةاالقتصاديالدخل المزرعي لتقليل المخاطر حث المزارعين على تنويع مصادر  -
 ؤثر على الدخل ومستوى المعيشة وخاصة لألسر الفقيرة. ت)السعرية( التي 
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 هذه البيانات سرية 
 ولن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي فقط
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 أواًل: بيانات عامة عن األسرة
 االسم )اختياري(: ................. -1
 : ...................القرية -2
 عدد أفراد األسرة: .............. -3
 عدد العاملين داخل األسرة: ............. -4
 مزارع........  موظف ...... عامل زراعي ....... أعمال حرةمهنة رب األسرة: ......  -5
 هل تعتبر أسرتك من الفقراء: ....... نعم........... ال -6
 هل تمتلك حيازة زراعية: ....... نعم ....... ال -1
 فدانفإذا كانت اإلجابة بنعم فما هو حجم الحيازة الزراعية.........  -

 سرة: بيانات الدخل الشهري لألثانياً 
 هل يوجد دخل شهري ثابت لألسرة: .......... نعم........... ال -1
 من المصادر التالية:بالجنيه كم يبلغ معدل دخل األسرة الشهري  -2
 بيع منتجات نباتية .......... -
 بيع منتجات حيوانية ........... -
 تأجير اآلالت والمعدات..........  -
 .إيجار مساكن ومحالت...............  -
 وظيفة حكومية.............  -
 عمل في القطاع الخاص..............  -
 عوائد إستثمار................  -
 تقاعد أو معاش................  -
 ..............مصرتحويالت من خارج   -
 أخرى تذكر...........  -
 ....... الالبنوك التجارية: ....... نعم أحد هل لديك مدخرات أو شهادات إستثمار في   -3

 : بيانات اإلنفاق الشهري لألسرةثالثاً 
 على كل من: بالجنيهمعدل اإلنفاق الشهري لألسرة  -1
 الغذاء............ -
 التدخين ................... -
 المالبس........... -
 المواصالت........... -
 الكهرباء.......... -
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 المياه.......... -
 ..............إيجار المسكن )في حالة اإليجار(  -
 التعليم............. -
 الصحة ومراجعة األطباء.............. -
 أخرى تذكر.............. -

 : الدعم والحماية اإلجتماعية لألسرةرابعاً 
 هل تحصل على دعم نقدي من المنظمات األهلية المحلية: ............. نعم ........... ال -1
 . جنيهالمبلغ الذي تحصل عليه شهريًا................إذا كانت اإلجابة بنعم فما هو  -
هل تحصل على دعم نقدي حكومي أو ما يسمى بالضمان اإلجتماعي: ........ نعم .........  -2
 ال
 . جنيهإذا كانت اإلجابة بنعم فما هو المبلغ الذي تحصل عليه شهريًا ............ -
رت -3  فاع األسعار: ......... نعم ........... الهل تقوم الدولة بحمايتك من الغالء وا 
 هل توجد رقابة على األسواق في المناطق الريفية: ............. نعم.......... ال    -4
 هل تحصل على معونات شهرية من الجمعيات الخيرية: ......... نعم ........ ال -5
 دة دخلك: نعم .... الهل لديك الرغبة في عمل مشروع صغير أو متناهي الصغر لزيا -6
 فإذا كانت اإلجابة بنعم فما هو المشروع الذي ترغب في تنفيذه ...................... - 
 أما إذا كانت اإلجابة بال إذكر من فضلك أسباب عدم الرغبة في عمل أي مشروع: - 
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