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  مقدمة

 .قا بالتنمية المتعددة والتي ترتبط ارتباطا وثياألبعاد ذات الخطيرةيعد الفقر من الظواهر االجتماعية 

 وكذلك المنظمات ، الحد منه هدف ال تختلف حوله المجتمعات والدولأو تقليل الفقر نأومما ال شك فيه 

ن العالقة وثيقة بين الفقر والسياسات العامة في إومن هذا المنطلق ف. الدولية العاملة في مجال التنمية

ولهذا السبب من الضروري تقييم هذه . ةكافة النواحي والمجاالت، اقتصادية وصحية وتعليمية وبيئي

 تتبناها الدولة تؤدي التيهل السياسات العامة : أساسي على سؤال اإلجابةالسياسات العامة من خالل 

   زيادة معدالته؟إلى أم تخفيف حدة الفقر إلى

 عليه من خالل مسح الدراسات لإلجابة التي تسعى هذه الدراسة األساسيوهذا في الواقع السؤال 

  . وخصائصها وعالقتها بالسياسات العامة، وعالقتها بالتنميةبعادهاأوالمعنية بالفقر في مصر، 

يعد هذا الجهد البحثي محاولة لتقديم ببليوجرافيا شارحة للدراسات التي تناولت الفقر في مصر وذلك 

مل ك يأويطوره  لإما ينطلق مما هو قائم أن أي جهد بحثي مستقبلي البد نأانطالق من افتراض مؤداه 

  .ما ينقصه
 

   المنهجي للدراسةاإلطار

   الدراسةأهمية

 التي األساسية القاعدة إنها مسح الدراسات السابقة المعنية بظاهرة ما وتوثيقها وتحليلها من أهميةنبع ت

 مراجعة التراث النظري نإ.  في مجال دراسة نفس الظاهرةأخرىتنطلق منها أي جهود بحثية 

 قبل الشروع في أي جهد بحثي جراؤهاإ الواجب األولىية بظاهرة ما هو الخطوة والدراسات المعن

 التوثيق الشارح والذي يقدم خريطة معرفية شاملة تضم كافة الجهود البحثية أهميةوهنا تبرز . جديد

ت  حظيالموضوعات وأيالسابقة مما يحيط الباحثين علما بماهية القضايا التي تم تناولها وكيفية تناولها 

  . الموضوعات التي مازالت تحتاج لمزيد من البحث والدراسةوأيباهتمام مكثف 
 

  الهدف من الدراسة

 المصرية األكاديميةتسعى هذه الدراسة للتعرف على مالمح الجهد البحثي التي قامت به الجماعة 

جهد من بحوث  الاهذعينات وذلك بتصنيف وتحليل نتائج ي التسأوائلالمعنية بدراسة ظاهرة الفقر منذ 

 كلما اقتضت إليهاودراسات ومقاالت وغيرها من مصادر، بما يوفر قاعدة بيانات علمية يسهل الرجوع 

  :أساسية أمور هذا الهدف سيوفر ثالثة إنجاز أنوبال شك . الحاجة

  .اآلخرون إليهنتهى أ االنطالق مما إمكانية -١

 .تجنب تكرار الجهود البحثية -٢
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 والظروف المجتمعية األوضاعالت المتوفرة في ضوء تغير  اختبار الفروض والمقوإعادة -٣ 

 .أبعادهابكافة 

  :تياآل الهدف العام للدراسة سيتم من خالل إنجاز أن

  .تحديد حجم االهتمام بالموضوع من حيث كم الدراسات التي تناولته وسمات هذا االهتمام -١

 وأييت باهتمام مكثف  العلمي حول الفقر وتحديد أي الموضوعات التي حظباإلنتاجالتعريف  -٢

 .الموضوعات التي مازالت تحتاج لمزيد من الجهد البحثي

 .توفير ببليوجرافيا موثقة توثيقا علميا بما يوفر قاعدة للبيانات -٣
 

  مجاالت الدراسة

  المجال الزمني للدراسة

راء  واألساسيوكان الدافع . اآلنيغطي المجال الزمني للدراسة الفترة منذ بداية التسعينات حتى 

 يمثل نقطة فاصلة في تاريخ مصر االقتصادي ١٩٩١ عام أناختيار مطلع التسعينات كنقطة بدء 

 تم توقيع خطاب النوايا مع صندوق النقد الدولي في هذا العام والذي بمقتضاه بدأ التبني إذالحديث، 

:  حزمهذه السياسات التي تشمل عدة. ر االقتصادييالرسمي لسياسات التكيف الهيكلي والتحر

 سياسة تحرير سعر - سياسة تحرير التجارة- سياسة تحرير الزراعة-صيةيسياسة التخص

 تغييرات عميقة وجذرية إحداث إلى أدت هذه التحوالت والسياسات أنومما ال شك فيه . الصرف

 منها أضير وهناك من ،في المجتمع المصري، فهناك من استفاد من هذه التحوالت والسياسات

  . ضررا كبيراأورا طفيفا سواء كان ضر
 

  المجال الموضوعي للدراسة

 المختلفة بعادهأب تناولت الفقر التييتحدد المجال الموضوعي لهذه الدراسة في البحوث والدراسات 

 هذه وإلنجاز. إحصاء - سياسة- اجتماع-اقتصاد: روع العلوم االجتماعية المختلفةف إطارفي 

المفتاحية على مصطلح الفقر فقط، بل امتد  وأكلمات الدالة المهمة لم يتم االقتصار في تحديد ال

 ةالسياسة الصحي - السياسة التعليمية والفقر- مثل السياسات العامة والفقرأخرىليشمل كلمات 

 االقتصادي اإلصالح - العشوائيات-األطفال عمالة - الطفل والفقر-والفقر المرأة -والفقر

 - توزيع الدخل القومي- االقتصادياإلصالحية لسياسات  االجتماعاآلثار -والسياسات العامة

  . . .البطالة
 

  مصادر الدراسة

  .الكتب -١

 . دكتوراهأوالرسائل الجامعية سواء كانت رسائل ماجستير  -٢
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 .أجنبية أو العلمية المنشورة في دوريات ومجالت سواء عربية واألوراقالبحوث  -٣ 

 .مؤتمرات أو ندوات أعمالالبحوث والدراسات التي نشرت ضمن  -٤

عض البحوث غير المنشورة التي تم الحصول عليها من مركز البحوث االجتماعية بالجامعة ب -٥

 .األمريكية

  :وقد تم الوصول لهذه المادة عبر مسح عدة مكتبات

المكتبة المركزية بجامعة القاهرة وهي التي تضم كافة الرسائل العلمية المجازة من كليات  -١

  .الجامعة

جامعة عين شمس وهي المكتبة التي تتوافر بها الرسائل العلمية المجازة من المكتبة المركزية ب -٢

 .كافة جامعات مصر

 .مكتبة كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة -٣

 .عين شمسجامعة  بجامعة القاهرة واآلدابمكتبة كلية  -٤

 . بالقاهرةاألمريكيةمكتبة الجامعة  -٥

 .ع للجامعة األمريكيةمكتبة مركز البحوث االجتماعية التاب -٦

 .مكتبة المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية -٧

 .مكتبة معهد التخطيط القومي -٨

 .، جامعة القاهرةاآلدابمكتبة مركز البحوث االجتماعية التابع لكلية  -٩

 .االنترنت -١٠
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  سمات االهتمام البحثي بظاهرة الفقر في مصر

ي تناولت ظاهرة الفقر في مصر منذ مطلع التسعينات حتى وقتنا  الدراسات التإجماليبلغ  -

  . دراسة٤٩الراهن 

 البحثية األوراق فقد كان على رأسها ، المصادر التي تناولت ظاهرة الفقر في مصرأنواعوعن  -

كتب   ٩(يلي ذلك الكتب والدراسات المنفصلة ). ورقة وبحث ٢٢(المقدمة لمؤتمرات علمية 

، ثم التقارير الموضوعة على الشبكة الدولية للمعلومات )تقارير ٩ (روالتقاري، )ودراسات

رسالة ( الرسائل العلمية وأخيرا) دراستان(والدراسات غير المنشورة )  تقارير٥) (االنترنت(

 ).مقال واحد(والمقاالت ) واحدة

 فرادإ في  العلمية بظاهرة الفقر والذي تجلىاألكاديمية رغم اهتمام الجماعة أنيتضح مما سبق 

ام بحثي مثير لشباب  ال يمثل موضوع اهتمهن، فإ لهذا الموضوعهميةأكثير من المؤتمرات 

  . لم يتوافر سوى رسالة علمية واحدة تناولت ظاهرة الفقرإذا، نالباحثين واألكاديميي

ن تصنيف الدراسات عبر السنوات إفيما يتعلق بعالقة كثافة االهتمام بفترات زمنية معينة، ف -

منذ في الزيادة  االهتمام بدراسة ظاهرة الفقر بدأ أن إلى يشير ١٩٩١ منذ عام أي الدراسة محل

 ٧ يزد عدد الدراسات والبحوث عن لمففي حين . ٢٠٠١ في عام لذروتهووصل . ١٩٩٥عام 

 دراسة في الفترة ١٩ن هذا العدد بلغ حوالي إ، ف١٩٩٤-١٩٩١دراسات وبحوث منذ عام 

 ٢٠٠١، كان نصيب عام ٢٠٠٣-٢٠٠٠ دراسة في الفترة ٢٢ لىإ، ثم ارتفع ١٩٩٩-١٩٩٥

  . دراسة منهم)١٣(

.  كيفيا لظاهرة الفقرتنوعت مناحي الدراسات ما بين دراسات كيفية، اهتمت بتقديم تحليال -

 أي ركزت على تحديد الفقراء وخصائصهم باالعتماد اإلحصائيةودراسات اهتمت بالجوانب 

 .األولين ن وان كان عددها اقل مقارنة بالنوعي∗اسات ميدانية ودرإحصائيةعلى بيانات ومسوح 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ي عنيت باألساس بالنزول إلى الجمهور الختبار فروضها وذلك من خالل أدوات علمية مستقر عليها  يقصد بالدراسات الميدانية الدراسات  الت ∗

  .لجمع المادة سواء االستبيان أو المقابالت بكافة أنواعها
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   المعنية بظاهرة الفقر في مصر تللدراساالتصنيف الموضوعي 
 

 تدور التي االتجاهات أهم تحليل أيضا ليس هدفها مجرد التوثيق فحسب ولكن الدراسة هذهن نظرا أل

 وضع بعض المعايير الموضوعية للتصنيف وذلك من فقد تم. برز النتائجحولها الدراسات، وكذلك أ

 عةوقد دارت هذه المحاور حول موضوعات سب. خالل واقع مضمون الجهد البحثي الذي تم توثيقه

  . العام للخاص في ترتيبها تم مراعاة االنتقال منأساسية

ن كافة  ملدراسات التي تناولت ظاهرة الفقريعرض هذا المحور ا(االقتصاد والفقر والمجتمع  -١

  ) نظرة شمولية في دراسة الظاهرةتي تبنالت - االقتصادية واالجتماعيةأبعادها معظم أو

 .الفقر في الريف -٢

 .الفقر في الحضر -٣

يتناول كل محور من هذين المحورين الدراسات التي ركزت على الفقر في الريف والحضر كل 

  .على حدة

  .الفقر والتعليم -٤

 .المرأة  الفقر و -٥

 .الفقر والطفل -٦

 . مواجهة الفقرلياتآ -٧

ي معالم الجهد البحث ألهمهدفه من حيث تقديم رؤية واضحة  الموضوعيحقق التصنيف وكي ي

 يشمل الشرح الهدف من الدراسة أن الشروح التوثيقية م تقديثناءأ في موضع الدراسة فقد راعينا

 إليها اإلشارةلسابق ما تم تصنيف الدراسات وفقا للمحاور السبعة اك. برز نتائجهاأواهم محاورها و

  . كل محورداخلمع مراعاة الترتيب الزمني 

  .هاحرط تم التي لكل الدراسات أبجدياة ببليوجرافيا مرتبة ترتيبا قائم موفي ختام الدراسة تم تقدي

 عملية التوثيق قد مثلت حصرا جامعا مانعا لجميع البحوث أن نزعم أنوفي نهاية القول ال نستطيع 

ولكنها سعت بكل ما توفر من جهد . ة بالفقر في مصر وعالقته بالسياسات العامةوالدراسات المعني

  .إنجازه ما يمكن أقصى إنجاز إلى مادية وبشرية وإمكانيات
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   التصنيف الموضوعي للدراسات المعنية بظاهرة الفقر في مصرأبعاد

المحاور الموضوعية  أساس تم مسحها وتصنيفها على التي عرض الدراسات إلىا الجزء ذهدف هي

 الموضوعات التي حظيت أي تحديد غيةالدراسات ب وتقديم رؤية نقدية لهذه إليها اإلشارةالسابق 

 وتستلزم إشكاليةوالقضايا التي ما زالت تمثل   الموضوعات وأيوكيفية تناولها مكثف باهتمام 

  . الدراسة واختبار الفروضإعادة

  : المحاور حولاتدراس

  . والمجتمعاالقتصاد والفقر -١

 .الفقر في الريف -٢

 .الفقر في الحضر -٣

 .الفقر والتعليم -٤

 .المرأة  والفقر  -٥

 .الفقر والطفل -٦

 . مواجهة الفقرآليات -٧

  .يوضح الجدول التالي عدد الدراسات التي اهتمت بكل محور من هذه المحاور

  

 النسبة  العدد  المحور

  ٤٨,٩٨  24  .االقتصاد والفقر والمجتمع -١

  ٦,١٢  3  .الفقر في الريف -٢

  ٤,٠٨  2  .الفقر في الحضر -٣

  ٤,٠٨  2  ..الفقر والتعليم -٤

  ١٤,٣  7  المرأة  الفقر و -٥

  ١٤,٣ 7  الفقر والطفل -٦

  ٨,١٦  4  .آليات مواجهة الفقر -٧
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 األولمحور ال

   االقتصاد والفقر والمجتمع
 

. بعادهاأ معظم أوكافة من  تناولت ظاهرة الفقر في مصر التييجمع هذا المحور الدراسات والبحوث 

 نجد دراسات اهتمت بتتبع اإلطار هذا فيو. تها لظاهرة الفقري تبنت نظرة شبه شمولية في دراسأ

ودراسات . معدالت الفقر بين الحضر والريف وبين الفئات السكانية المختلفة وعالقة ذلك بتوزيع الدخل

ر وعالقة ذلك بزيادة  االقتصادي في مصاإلصالح السلبية المترتبة على برامج باآلثار عنيت أخرى

 سعت للربط بين الفقر والتنمية البشرية واستراتيجيات الحد التيفضال عن الدراسات . معدالت الفقر

  .من الفقر

 اإلصالح االجتماعية السلبية المترتبة على اآلثار قضية أنور تضح من تتبع دراسات هذا المحكما ي

إلى عنيت  الدراسات أنفي حين .  الباحثينكثير من حظيت باهتمام إلىاالقتصادي من القضايا 

  . كانت قليلة للغايةأخرىبالمقارنة بين مصر وبلدان 
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Bent Hansen, The Political Economy of Poverty, Equity, Growth, Egypt, 
Turkey, New York, Oxford Univ. Press 1991. 

 
في التعامل مع النمو والفقر والمساواة والعدالة هما تجربة مصر يتعرض هذا الكتاب إلى تجربتين 

ختار الكاتب هاتين البلدين بالتحديد بسبب وجود بعض التشابه بينهما في عدد اوقد . وتجربة تركيا

  .ات يالسكان وتقارب مستويات التنمية والدخل خاصة في عقد العشرين

المصرية والجزء الثاني للحالة التركية وامتدت الدراسة وقد أفرد الكاتب الجزء األول من كتابه للحالة 

  .اتيات حتى الثمانينيمن العشرين

تبع وقد ا. للنمو والفقر وتوزيع الدخلوكان هدفها استكشاف العمليات التي أدت للمستويات المختلفة 

  الكاتب المنهج التاريخي في تحليله للتاريخ االقتصادي لهذه األقطار

 ،٨٥ -٢٣لجزء الخاص بمصر عدة موضوعات أولها النمو وتوزيع الدخل والفقر تناول الكاتب في ا

وفيه ناقش سجل النمو في مصر بتتبع مسيرة النمو االقتصادي متعرضا لقضايا توزيع الدخل والثروة 

أما في الجزء الثاني فقد عنى بالعوامل الحاكمة للقضايا . وتكافؤ الفرص والفقر في الريف والحضر

هى الموارد الطبيعية والبنية األساسية والسكان وعنصر العمل ورأس المال واإلنتاج والدخل السابقة و

 وكذلك التطورات السياسية ،والتجارة والملكية ومؤسسات السوق والحكومة والميزانية العامة

  .والدستورية

 ١٩٥٢ -٢٣مو تنمية بال ن: وفى الجزء الثالث الذي أطلق عليه فشل الديموقراطية والمشروع الخاص

فقد ناقش فيه استراتيجيات التنمية، الفلسفة والنتائج والسياسة االقتصادية بين الحربين العالميتين األولى 

  .والثانية

 وفيها ناقش الكاتب دور األتوقراطية المصرية في السلم ١٩٨٥ -٥٢تعرض الجزء الرابع للفترة 

 سياسات االستثمار واألسعار – األبعاد التنظيمية - التطورات األيديولوجية-الهياكل السياسية(والحرب 

وقد خلص عند . كما تعرض للعوامل الخارجية المؤثرة على النمو وتوزيع الدخل). والتشغيل والدخول

 ،مقارنته بين الحالة المصرية والحالة التركية أن تركيا كانت أكثر نجاحاً في تقليل حدة الفقر عن مصر

 وأشار أيضاً أن ،لتعليم رغم أنها أنفقت أقل على التعليم مقارنة بمصرألنها اهتمت برفع مستوى ا

   .العاليمشكلة مصر التحيز في اإلنفاق لصالح التعليم 
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  .١٩٩٤ اهرة، منتدى العالم الثالث،كريمة كريم، الفقر وتوزيع الدخل في مصر، الق 

  

 الفقر إلى ثالث أنواع، التعريف وقد قامت الباحثة بتقسيم مفهوم. بدأت الدراسة بتعريف مفهوم الفقر

 للفقر وهو تعيين مستوى محدد من الدخل أو اإلنفاق أو األرقام القياسية أو النسبة، ويعتبر الموضوعي

 للفقر وهو الذاتي فهو التعريف الثانيأما النوع . هذا المستوى الحد الفاصل بين الفقراء وغير الفقراء

  .بمعنى شعوره أنه ال يحصل على ما يحتاج إليه. اته يعرف الفقر من وجهة نظر الفرد ذالذي

 للفقر إذ يعرف الفقراء بأنهم من يحصلون من المجتمع على السوسيولوجيالنوع الثالث هو التعريف 

  .مساعدة اجتماعية

وقد تم في هذه الدراسة استخدام نهج االحتياجات األساسية لقياس الفقر في مصر وذلك بتقدير دخل خط 

   ٩٠/٩١الفقر عام 

 يتناول تقدير خط الفقر في والثانيتنقسم الدراسة إلى خمسة أجزاء، األول متعلق بتعريف الفقر، 

يتعرض الجزء الرابع إلى تقييم  . ٩٠/٩١أما الثالث فخاص بتقدير الفقر المدقع في مصر . ٩٠/٩١

توى ، وعلى مسالقومي في مصر على المستوى والريفي الحضريمستوى الفقر في القطاعين 

وقد خلصت الدراسة إلى . اتيالمحافظات، وأخيراً تطور الفقر وتوزيع الدخل في مصر في الثمانين

 يالحظ ازدياد الفقر زيادة كبيرة ٩٠/٩١ و٨١/٨٢نتائج عديدة من أهمها أنه عند المقارنة بين الفترة 

  .الحضري عن الريفي وبدرجة أكبر في القطاع الثمانينياتفي عقد 

 ٨١/٨٢عما كان عليه في % ٥٠ بأكثر من ٩٠/٩١ توزيع الدخل زاد الفقر في الحضر فوفقا لبيانات

  خالل نفس الفترة% ١٠٠على حين زاد الفقر في الريف بأكثر من 

األولى إن توزيع الدخل ازداد سوءا :  تبرز مالحظتانالثمانينياتوعن تطور توزيع دخل األسرة في 

، فقد زاد هذا جينى كما يتبين من الزيادة في معدل مانينياتالث في والحضري الريفيفي كال القطاعين 

 الريفي، بينما زاد في القطاع ٩٠/٩١ في ٠,٣٨ إلى ٨١/٨٢ في ٠,٣٢ منالحضريالمعدل في القطاع 

  . في نفس الفترة٠,٣٢ إلى ٠,٢٩من 

ل في  لحقت بها أكبر خسارة في تطور توزيع الدخالتيأما المالحظة الثانية فتتعلق بأن الفئات 

% ٣٠من أسر الطبقة الدنيا في حين استفاد % ٣٠ والوسطيمن أسر الطبقة %٤٠ كانت الثمانينيات

       .من أسر الطبقة العليا في الريف والحضر
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 في مصر في جودة عبد الخالق االقتصاديهبه نصار، بعض اآلثار االجتماعية لبرامج اإلصالح  

 بقسم العلمي وأثاره التوزيعية، أعمال المؤتمر صادياالقت، اإلصالح )محرران(وهناء خير الدين 

  .١٩٩٤ العربيالقاهرة، دار المستقبل . ١٩٩١ نوفمبر ٢٣-٢١االقتصاد 
 

ولهذا .  من آثار اجتماعيةاالقتصاديتسعى هذه الورقة إلى تقييم ما يترتب على برامج اإلصالح 

عات أساسية ترتبط كل منها بآثار  إلى ثالث مجمواالقتصاديالغرض تقوم بتقسيم سياسات اإلصالح 

المجموعة األولى تتعلق بسياسة خفض اإلنفاق الكلى، والثانية خاصة . محددة على الرفاهية االجتماعية

 فهيأما المجموعة الثالثة . بسياسات تحويل الطلب الكلى وإعادة تخصيص الموارد االقتصادية

 والحد من دور الدولة في إصالح ،ير التجارة تهدف لتحقيق إصالحات هيكلية مثل تحرالتيالسياسات 

  األسواق المالية 

 التي يتطلب تحديد الكيفية االقتصاديتشير الباحثة إلى أن دراسة اآلثار االجتماعية لسياسة اإلصالح 

 سوف التيسوف يتأثر بها أفراد المجتمع بتلك السياسات من ناحية أولى، ثم تحديد السياسات المختلفة 

وأخيراً دراسة آثار هذه السياسات على . راد المجتمع في أدوارهم المختلفة من ناحية ثانيةتؤثر على أف

 االجتماعية كالفقر والتفاوت السائد المصريمجموعة مؤشرات الرفاهية في ضوء مشكالت المجتمع 

ك على وبعد أن حللت الباحثة آثار هذه السياسات على المنتجين والمستهلكين، وكذل. في نوعية الحياة

وقد خلصت بصفة عامة أن هناك . المنتفعين بالخدمات العامة اتجهت إلى دراسة تأثيرها على الفقراء

  : في المجاالت اآلتيةاالقتصاديآثار اجتماعية سلبية قصيرة المدى لبرامج اإلصالح 

  . اتجاه معدالت البطالة السافرة إلى االرتفاع -١

 . اع العام والحكومةانخفاض األجور الحقيقية للعاملين في القط -٢

إعادة توزيع الدخل في غير صالح الفئات الدنيا كالعمالة الزراعية في الريف والعمالة األجيرة  -٣

 . في الحضر نتيجة لتخفيض الدعم

 .ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة لسياسات تحرير األسعار -٤

ناك عدة فئات فقيرة وعن آثار هذه السياسات على الفئات الفقيرة، فقد توصلت الباحثة إلى أن ه

 المتعطلين، فسياسات تحويل الموارد وعلى وجه فئة أولها االقتصادي من اإلصالح تضررتس

 فهيأما الفئة الثانية . الخصوص سياسات التشغيل سوف تؤدى إلى زيادة األعداد داخل هذه الفئة

األسعار وسياسات ، فإنها ستتأثر كثيراً بسياسات تحرير االجتماعيفئة أصحاب المعاش والضمان 

هذا عدا العاملين في القطاع العام . الحد من الدعم على الغذاء وسياسات الحد من دور الدولة

  . الزراعيةاألراضيوصغار مالك 

 حتى ولو كانت االقتصاديتشير الدراسة في النهاية إلى خطورة اآلثار السلبية لسياسات اإلصالح 

 والتفاوت في نوعية الحياة بين المصريفي المجتمع قصيرة األجل نتيجة الرتفاع نسبة الفقر 
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 والتيويستلزم هذا األمر ضرورة وضع برامج تعويضية للفئات محدودة الدخل . الحضر والريف 

    . ودراسة حجم تلك الفئات بصورة دقيقةاالقتصاديسوف تتأثر ببرامج اإلصالح 
 
 

  ١٩٩٥، تقرير التنمية البشرية، مصر، القوميمعهد التخطيط 
 

ويوصى بضرورة البحث عن حل ،  بقضية البطالة والتخفيف من الفقرمما يهتيهتم التقرير ضمن 

زيادة فرص العمل من خالل التوسع في األنشطة االقتصادية ف. للبطالة طويل األمد بين الشباب المتعلم

  . وغيرها من آليات تخفيف حدة الفقر أصبحت حتمية وضرورية القوميونمو الناتج

، اجتماعي للتنمية أنشأ لهذا السبب، ليكون شبكة أمان االجتماعيار التقرير إلى أن الصندوق كما أش

 ُحددت على نحو ضيق يتمثل في التلطيف من حدة ارتفاع تكاليف الفترة االنتقالية للتكيف، هأهدافولكن 

شبكة لألمان  يؤدى دوره كلكيكذلك فإن االعتمادات المتاحة له قليلة في ضوء المبالغ المطلوبة 

 وال أن يتعامل مع ، وال يستطيع الصندوق بموارده الحالية المحدودة أن يخفف من حدة الفقراالجتماعي

كل المشاكل االجتماعية الناتجة عن برنامج التكيف وأيضاً البد من تشجيع ومساعدة المشروعات 

  .القوميالصغيرة وإدماجها في االقتصاد 

  . لمشكلة الفقر البد أن تقوم على ثالثة عناصرللتصديجية شاملة  استراتيأيوأوصى التقرير بأن 

 ويطبق فقط على الفقراء فقراً مدقعاً وال يستطيعون مساعدة الرفاهمنهج يقوم على مبدأ دولة  -١

  ....)مثل العجزة واليتامى(أنفسهم للخروج من حالة الفقر 

ين يمارسون نشاطاً اقتصادياً  للتعامل مع حاالت الفقر المزمن بين هؤالء الذاقتصاديمنهج  -٢

 ولكن دخولهم غير كافية

منهج يقوم على تكوين رأس المال البشرى ويطبق على هؤالء الذين يستطيعون مساعدة  -٣

أنفسهم ولكنهم أضيروا من إعادة الهيكلة االقتصادية ويحتاجون بشدة للحصول على خدمات 

   .الرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص العمل
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  ١٩٩٦، تقرير التنمية البشرية، القوميطيط معهد التخ 

  

 العالميُيعنى هذا التقرير بقضية الفقر في مصر على اعتبار أنها من القضايا الهامة ذات االهتمام 

  . لمكافحة هذه المشكلةتهرؤيوالمحلى على السواء ويطرح 

التنمية البشرية ال تقاس بما ف. ينقسم التقرير إلى عدة فصول، يعنى الفصل األول بالتنمية البشرية والفقر

.  ولكنها تشمل أيضاً جوانب صحية وتعليمية وثقافية واجتماعية وسياسية وبيئية، فقطاقتصاديهو 

وعلى هذا فإن بناء القدرات البشرية من خالل االستثمار في البشر مع توفير فرص استخدام هذه 

  . واحدا من أهم السبل لتخفيف حدة الفقردياالقتصا تدفع النمو التيالقدرات من االستثمارات المادية 

 فيقدم بانوراما لحالة الفقر واتجاهاته في مصر وذلك بالبدء في حسم قضية اختيار خط الثانيأما الفصل 

  . على الفقرالهيكلي والتكيف االقتصادي وأيضاً تقييم تأثير برنامج اإلصالح ،الفقر في مصر

، ثنيناالر مع اإلشارة إلى العالقة بين لفقر في الريف والحضوفى الفصل الثالث يتم التعرض لظاهرة ا

فالفقر المنتشر في الريف هو أحد أهم عوامل زيادة انتشار الفقر في الحضر بسبب الهجرة من الريف 

 البيئيكما أن هذه الظاهرة أدت إلى مزيد من التدهور . للحضر هروبا من الحالة االقتصادية المتردية

  .اتوانتشار العشوائي

يطرح التقرير في الفصل الرابع بعض السياسات االقتصادية لتقليل الفقر، فرغم نجاح سياسة التكيف 

 في تخفيض عجز الموازنة العامة وانخفاض معدل التضخم لكن سرعان ما تزايدت معدالت الهيكلي

  . لإلنفاق العامالنسبيالبطالة وانتشر الفقر وذلك نتيجة لالنخفاض 

 والتي والتخفيف من حدة الفقر االجتماعيس يتعرض التقرير إلى شبكات األمان وفى الفصل الخام

  .االقتصاديهدفها مساعدة الفقراء في إطار الحد من اآلثار السلبية المترتبة على التحرير 

وسياسات تحسين أحوالها االقتصادية  المرأةوفى الفصل السادس يتم تناول هشاشة أوضاع 

زيادة األسر إلى عدم تعليمها والظروف الصحية و المرأةقرير هشاشة وضع ويرجع الت. واالجتماعية

تطوير سياسات وبرامج حساسة لقضايا النوع  المرأةلتحسين وضع التقرير قترح وا.  تعولها إناثالتي

وإبراز دورها في  مامهاأفتح مجاالت للعمل والتوسع في  المرأةوالقضاء على األمية وتحسين صحة 

     تصاديةاألنشطة االق
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، القمة ) محرر  (  عال أبوزيدهبة الليثى ، مسألة توزيع الدخل وخصائص الفقر في مصر ، في 

 دراسات وبحوث الدول ز ، مركة األبعاد الدولية واإلقليمية والمحلية ، جامعة القاهر،االجتماعية

   .١٩٩٦النامية ، 

  

صالح االقتصادي سوف تتأثر المستويات داها أنه مع تطبيق سياسات اإلؤتنطلق الدراسة من مقولة م

المعيشية لفئات عديدة من المجتمع بدرجات متفاوتة ، وأن األسر محدودة الدخل سوف تعاني أكثر من 

  .غيرها نتيجة التغيرات التي تطرأ على األسعار وارتفاع معدالت البطالة وانخفاض األجور الحقيقية 

(  جوانب ، أين يتركز الفقراء ، ما هي خصائصهم وقد ركزت الدراسة على مشكلة الفقر من عدة

  ......) أنماط االستهالك – الحالة التعليمية – المهن – النشاط االقتصادي –مكان اإلقامة 

تنقسم الدراسة إلى خمسة أجزاء ، األول معني  بالتعرف على الفقراء وتحديد ماهية المقاييس التي 

  .ي فيتعرض لخصائص الفقراء من جوانب عدة أما الجزء الثان. تستخدم لقياس الفقر 

 .وفي الجزء الثالث يتم التركيز على أنماط استهالك الفقراء سواء بالنسبة للسلع الغذائية أو غير الغذائية

أما الجزء الرابع فيدرس مدى استفادة الفقراء من الخدمات العامة األساسية مثل التعليم والصحة 

  . طرأت على مشكلة الفقر عبر الزمنتتبع التغيرات التيوفى الجزء األخير يتم . وغيره

 الجهاز أعدها والذي ١٩٩١-١٩٩٠اعتمدت الدراسة على بيانات الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام 

 و ٧٥-٧٤كما اعتمدت الدراسة على األبحاث المناظرة لعام .  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

   .١٩٨٦عام للسكان لعام  ، وكذلك بيانات التعداد ال٨٢-٨١

  

  :وقد طرحت الدراسة عدة قضايا وخلصت إلى عدة نتائج 

 مؤشر مستوى المعيشة والذي يمكن استخدامه  أهميةإلىشارت الدراسة أ فيما يتعلق بقياس الفقر ، -١

ة  الفرعية الدالتومن ضمن المؤشرا. لقياس مستوى الرفاهية وكيفية التفرقة بين الفقراء وغير الفقراء

مع التنويه إلى أن هناك عوامل .  على هذا المؤشر نسبة اإلنفاق على الطعام إلى إجمالي اإلنفاق 

 مثلعديدة أخرى تؤثر في مستويات معيشة األفراد وال يمكن ترجمتها في مقياس مادي واحد ومحدد 

فر الحياة ، مدى توا) مدى توافر الخدمات الصحية ( خدمات التعليم وجودتها ، الرعاية الصحية 

  .المأمونة والمسكن المالئم 

  

 وعن خصائص الفقراء ، فعلى الصعيد الجغرافي ، كانت محافظات الوجه القبلي في صدارة -٢

ومن ناحية . ةحضري الوجه البحري ثم المحافظات التالمحافظات التي ينتشر فيها الفقر ، يليها محافظا

ما عمال غير مهرة أو من إون في األسر الذي يعولها ن الفقراء يتركزإالمهنة والنشاط االقتصادي ، ف

وبالنسبة للتعليم ، فقد أكدت .   وأيضا من يشتغلون بالزراعة كعمال إجراء،مهن هامشيةبيعملون 
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 نور يتركز بين هؤالء الذين ال يقرأ فالفق،الدراسة أن هناك عالقة عكسية بين مستوى التعليم والفقر 

  .يكتبونال و

 التي طرأت على مشكلة الفقر ، فقد كشفت الدراسة عن ازدياد نسبة الفقراء في  وعن التغيرات-٣

وذلك على عكس الريف حيث انخفضت نسبة الفقر في .  الثمانينياتالحضر في التسعينيات مقارنة ب

 ما أسفرت عن سياسة تحرير الزراعة من للباحثةومرد ذلك وفقاً .  الثمانينياتالتسعينيات مقارنة ب

  .ي مستويات المعيشة في الريفتحسين ف
 

، القمة )محرر(عال أبو زيدعالية المهدي ومصطفى السيد ، التكيف الهيكلي ومواجهة الفقر ، في 

االجتماعية ، األبعاد الدولية واإلقليمية والمحلية ، جامعة القاهرة ، مركز دراسات وبحوث الدول 

  .١٩٩٦النامية ، 

  

أبعاد مشكلة الفقر وكيفية مواجهتها في مصر ودول الجنوب وذلك تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على 

 من قبل البنك الدولي ةمنذ أواخر الثمانينيات وبالتحديد بعد تبني برنامج اإلصالح الهيكلي المطروح

  .وصندوق النقد الدولي 

وأهدافه بعاده أ ولتبنيهاستعرضت الدراسة مالمح برنامج اإلصالح الهيكلي من حيث العوامل الدافعة 

  .ومراحل تطوره

  .ما تعرض له من إخفاقات قه هذا البرنامج من نجاحات وأيضاوقد تمت اإلشارة إلى ما حق

 سواء في الشمال أو ةالدولة مسألة أساسية في عملية التنميفدوركما برز التأكيد على دور الدولة ، 

 ،استخدام السياسات المالية والنقديةالجنوب ، فالدولة البد أن تتدخل في توجيه عملية التنمية عن طريق 

   .ة األساسية وإعادة توزيع الدخلني البروأيضا توفي

ونفس األمر ينطبق على المنظمات غير الحكومية فقد أصبح لهذه المنظمات دوراً أساسيا في التنمية في 

  .كل أنحاء العالم 
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 Heba El laithy, Structural Adjustment and Poverty in Alia Elmahdi (ed), 
Aspects of Structural Adjustment in Africa and Egypt, Cairo univ, Center 
for Developing Counties Studies 1997. 
 

 
تنقسم الدراسة إلى .  على الفقراء في مصرالهيكليتهدف هذه الدراسة إلى دراسة أثر برنامج التكيف 

أما القسم الثاني فيركز .  القسم األول بين تعريفات الفقر المختلفةيقارن. ستة أقسام باإلضافة للمقدمة

وفى القسم الثالث يتم التعرض ....).  التعليم- األنشطة االقتصادية–اإلقامة (على خصائص الفقراء 

وفى .  على الفقراءالهيكلييعنى القسم الرابع بتقييم أثر سياسات التكيف . لنماذج وأنماط االستهالك

وأخيراً أهم . ٩٠/٩١ – ٧٤/٧٥ طرأت على معدالت الفقر بين التيخامس يتم تناول التغيرات القسم ال

  .اإلستخالصات والنتائج

  :اآلتي وقد خلصت الدراسة إلى 

تركز النسبة األكبر من الفقراء والفقراء فقراً مدقعاً في الصعيد بمناطقه الريفية والحضرية، كما -١

 في القاهرة واإلسكندرية ولذلك البد من إعطاء أهمية أكبر لهذه ينتشر الفقر أيضاً بصورة كبيرة

  المناطق والمحافظات في استراتيجيات تخفيف الفقر 

 برامج فعالة للتخفيف من حدة الفقر في الحضر يجب أن تركز على وجه الخصوص على أي إن -٢

طاعات اإلنتاج والنقل، وفى  ليس لعائلها مهنة محددة، وأيضاً العمال الذين يشتغلون في قالذياألسر 

  الريف البد من التركيز على العمالة الزراعية

  أمي يعولها الذي يتركز الفقراء في األسر -٣

   للدخل بالنسبة للفقراء في الريف والحضراألساسي يعد األجر هو المصدر -٤

  :  ثالثةنواحي بالفقراء من الهيكلي أضرت سياسات التكيف -٥

  دين من خدمات الحكومة المدعومةيستهلكين للسلع والخدمات ، كمستف لألجور ، كمككاسبي -

 أضرت عملية بيع القطاع العام بفئات عديدة من العمال الذين تم تسريحهم أو إحالتهم للمعاش -٦

  المبكر

 كان منخفضا من األصل والذي على الصحة الحكومي لخفض اإلنفاق الهيكلي أدت سياسة التكيف -٧

  اء ضرراً شديداًوهذا أضر بالفقر

    . إلى زيادة ظاهرة عمالة األطفال لدى أوالد الفقراءالهيكلي أدت سياسة التكيف -٨
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 رسالة –مؤنس السيد محمد فياله، ظاهرة الفقر واستراتيجيات التنمية في مصر، دراسة مقارنة  

  .١٩٩٨ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس 

  

ى تزايد معدالت الفقر في البلدان النامية في السنوات األخيرة، وعلى أشار الباحث في مقدمة رسالته إل

هي األسباب والعوامل التي تضافرت سويا  هذا تهدف الدراسة إلى اإلجابة على سؤال رئيسي وهو ما

وساهمت في تزايد الفقر في البلدان النامية على وجه العموم، وفى مصر على وجه الخصوص، وما 

  .مواجهة هذه الظاهرة االقتصادية االجتماعية الخطيرة مواجهة فعالة وحاسمة لألمثلهو األسلوب 

 إذ يطرح مفاهيم ،تنقسم الدراسة إلى عشرة فصول، يقدم الفصل األول رؤية جديدة للتنمية االقتصادية

أما .  وكذلك التنمية المتواصلة والتنمية البشريةاالقتصاديعديدة عن التنمية االقتصادية وعالقتها بالنمو 

 تعترض التيوفى الفصل الثالث تتم مناقشة المشاكل . الفصل الثاني فيتعرض لطبيعة ظاهرة الفقر

قياس الفقر، ويتعرض الفصل الرابع إلى االتجاهات االقتصادية الحديثة في التفريق بين ظاهرة الفقر 

لمفسرة للفقر في يتناول الفصالن الخامس والسادس المناهج ا. وبعض الظواهر االقتصادية األخرى

أما في الفصول من السابع حتى . البلدان النامية، وكذلك األبعاد االقتصادية واالجتماعية لظاهرة الفقر

 الفقر وتوزيع الدخل في ظاهرتيالعاشر فإن التركيز ينصب على مصر إذ يتم التعرض إلى اتجاه 

 وأخيراً يطرح الباحث المصريتصاد مصر واستراتيجية التنمية في مصر واالختالالت الهيكلية في االق

  . لمكافحة الفقر في مصرةاستراتيجي

    :وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج

إن التنمية عملية معقدة ذات أبعاد متعددة وهى مفهوم أوسع عموما من مفهوم النمو  -١

، فالتنمية تهدف إلى إحداث تغيرات كبيرة ودائمة في الهياكل االجتماعية االقتصادي

  االقتصاديتصادية والمؤسسية للمجتمعات، فضالً عن تحقيق معدالت عالية من النمو واالق

إن التنمية البشرية تعتبر الغاية النهائية للتنمية من خالل توسيع نطاق اختيارات الشعوب بزيادة  -٢

 فرصهم من حيث التعليم والرعاية الصحية وكذلك من حيث الدخل والعمالة

يف الفقر مما يلقى صعوبة على الباحث في الوصول لتعريف هناك اتجاهات عديدة في تعر -٣

 .محدد للفقر

شهد عقد التسعينات تغيرات كبيرة في طبيعة ظاهرة الفقر في معظم البلدان النامية أبرزها  -٤

وكذلك التزايد السريع في . تزايد عدد األفراد المعدمين بالريف والذين يعانون من الفقر المدقع

 الدولي أصبحت تقع أسفل خط الفقر التيعدد البلدان النامية 

هناك نوعين من الفقر، فقر قصير األجل يستمر لفترة زمنية تتراوح ما بين ثالث سنوات  -٥

وسبع سنوات على األكثر، وفقر طويل األجل أو دائم يظل لفترة طويلة نسبياً تزيد في أغلب 

 تعانى من الفقر طويل األجلاألحوال عن خمسة عشر سنة، وإن معظم البلدان النامية عادة ما 
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هناك دول غنية وشعوب فقيرة، يعود هذا التناقض بين غنى الدولة وفقر الشعب إلى سوء  -٦ 

 .  توزيع الدخل والثروة لصالح فئة قليلة من األغنياء

تتعدد مقاييس الفقر بدرجة كبيرة، فهناك أكثر من ستة مقاييس أو مؤشرات مثل مؤشر نصيب  -٧

، ومؤشر استهالك األسرة من السلع والخدمات، ومؤشر حجم اإلجمالي ميالقوالفرد من الناتج 

 الستهالك الغذاء، ومؤشر خط الفقر، ومؤشر الحاجات األساسية والمؤشرات الضروريالدخل 

 البشرية واالجتماعية ومؤشر فقر القدرات 

رز األبعاد فمن أب. هناك عدة أبعاد وتجليات اقتصادية واجتماعية للفقر في البلدان النامية -٨

والتجليات االقتصادية البطالة السافرة، وتدهور القوة الشرائية للعمالة المحلية وانخفاض 

 في الطاقات العاطلة النسبيمستويات الدخل واالستثمار، وانخفاض مستوى اإلنتاج، واالرتفاع 

للفقر الفساد ومن أهم التجليات االجتماعية . والنمو غير المتناسب للسكان والتبعية االقتصادية

ووراثة الغنى والفقر وهجرة الفقراء وارتفاع نسبة األمية وعادات وتقاليد الفقر وانخفاض 

 المرأة   وانتشار التلوث واألمراض وتدهور وضع الصحيالمستوى 

 متوسطيمن دخولهم على الغذاء، أما % ٩٠ أكثر من فينفق الفقراء طبقا لتقرير اليونيسي -٩

% ٢٠ حوالي من هذا الدخل على األقل في حين أن تلك النسبة تبلغ %٦٠الدخل فإنهم ينفقون 

 فقط في الدول المتقدمة

 في الحضر% ٤٩من الفقراء في الريف و% ٦٤يتركز  -١٠

 يوالتإن أحد أسباب تزايد معدالت الفقر في مصر خلل إستراتيجيات التنمية المتتالية  -١١

، والخلل بين الزراعة والصناعة،  الخلل بين الريف والحضر في توزيع الدخل واإلنفاقتكرس

 وعدم التوازن بين الجوانب السياسية للتنمية والجوانب االقتصادية

يعتبر الباحث أن استراتيجية التنمية في مصر بما قامت عليه من مبادىء التخطيط  -١٢

  النتشار ظاهرة الفقرالرئيسي السبب هي والقطاع العام في السبعينات المركزي

اتيجية لمكافحة الفقر تقوم على رفع كفاءة الموارد البشرية المتاحة يقترح الباحث استر -١٣

واألخذ  المرأةبفي المجتمع ورفع مستوى التعليم واالهتمام بالرعاية الصحية وزيادة االهتمام 

بمبدأ المزايا النسبية والمزايا التنافسية واالعتماد على القطاع الخاص وتطوير سوق العمل 

 وتعظيم فرص العمل المتاحة الصناعييرة والمغذية وتنويع الهيكل وإنماء الصناعات الصغ

والتوسع في الصناعات التصديرية واحترام الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتحقيق العدالة في 

        .توزيع  الدخل



18
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 هو تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية اقتصادي نظام ألي النهائيتنطلق الدراسة من أن الهدف 

للمواطنين، وأن هذا يتطلب إشباع أدنى حد من الحاجات األساسية بطريقة تتوافق مع الكرامة 

ض الدخل أو الفشل في الحصول على الحاجات تبنى الكاتب تعريفا للفقر على أنه ليس انخفا. اإلنسانية

األساسية، ولكن عجز القدرة اإلنسانية، بمعنى عجز الناس عن الحصول على القدرات اإلنسانية 

والعجز هنا . فالفقر بهذا المعنى مرادف للعجز. الالزمة لتحقيق الرفاهية للشخص واألسرة والمجتمع

 نقص الوصول أو التحكم في - األساسية وإشباعهايظهر في عدم القدرة على الحصول على الحاجات

  ....الموارد األساسية اجتماعية ومادية ومالية

 االقتصاديولسوء الحظ معظم الدراسات المعنية بالفقر وقياسه أكدت بصورة مفرطة على المعيار 

 م يقدالفاالرتكان إلى هذا المنهج بمفرده . وتحديد خط الفقر على أساسه وهذا أمر كان له مضاره

 ال يتعامل مع وبالتاليصورة كاملة لخصائص الفقر، وال يقترب من مشكلة ديناميات إنتاج الفقر، 

. مشكلة كيفية استئصال الفقر، وحينئذ ينصب التركيز على التخفيف من حده الفقر وليس استئصاله

، المصري المجتمع  أثرها الكبير على زيادة حدة الفقر فيالهيكليويذكر الكاتب أن لسياسات التكيف 

  .فقد أدت لتدهور مستويات معيشة األغلبية من المواطنين

، ورغم االتفاق بين كل المحللين الهيكليوهذا هو حال كل البلدان الفقيرة التي تتبنى سياسات التكيف 

على حتمية هذه اآلثار السلبية إال أن الخالف يظهر حول هل هذه اآلثار مؤقتة ومرحلية أم دائمة 

  .ليةوهيك

 تؤدى لتآكل القدرة اإلنسانية على اإلنتاج نتيجة انسحاب الدولة من االقتصاديفسياسات اإلصالح 

وعلى هذا .  الفعالاالجتماعيمجاالت التعليم والصحة وغيره خاصة في ضوء غياب أشكال للتنظيم 

ما الشك فيه أن كل وم.  وكذلك التركيبة االجتماعيةاالقتصادي النمو تإمكانيا يدمر الهيكليفاإلصالح 

فالسوق ال يفضل الفقراء، وإذا نجحت سياسات السوق في . هذا يعتمد على كيفية إدارة عملية اإلصالح

 فإنها ال تنجح في تحقيق توزيع الدخل العادل وتوزيع عوائد النمو، ولذا على االقتصاديدفع النمو 

  تمعالدولة أن تضطلع بهذا الدور لتحمى الشرائح الضعيفة في المج

 ديناميات الفقر في أيثم ينتقل الكاتب لطرح بعض المؤشرات الدالة على تزايد حدة الفقر في مصر 

فالفقر في مصر يجب أن يفهم كنتاج لعمليات هيكلية اقتصادية معقدة، بدون فهمها من الصعب . مصر

راتيجيات التنمية  للفقر هو فشل سياسات واستالرئيسيفالسبب .  استراتيجية لمواجهة الفقرأياقتراح 

، وهذا الفشل تجلى في النفاذ المقيد وغير العادل اقتصادي تم اعتبارها إصالح والتيفي العقود األخيرة 

فالتكيف .  الحرمان من رأس المال بكل أنماطهأي االجتماعي -المادي –لكل أشكال رأس المال البشرى

، فالحرمان من التعليم والرعاية الصحية أدى ياالجتماع أدى لزيادة الفقر نتيجة تقليص اإلنفاق الهيكلي
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والمشكلة عدم تمتع . وسكان الريف المرأة في مصر ومزيد من استبعاد االجتماعيلزيادة التهميش  

 الخصخصة لم تؤد إلى تحسين اإلنتاجية المحلية والنمو أنكما .  حماية قانونيةبأيهذه الفئات الهشة 

 تمكين الفقراء من التخلص من هي األكثر فعالية الستئصال الفقر ويرى الكاتب أن الطريقة. االقتصادي

الفقر وهذا يحتاج إلى أن تعمل الدولة على ضمان وكفالة مصالح كل المواطنين وأن تتبنى سياسات 

  .وبرامج تعدهم للنفاذ لرأس المال بأنواعه

  : استراتيجية لمواجهة الفقر تحتاج إلىأيإن 

  رصد لظاهرة الفقر -

  تمكين الفقراءالعمل على -

 االهتمام بالتعليم والرعاية الصحية -

 مؤسسيإصالح  -

  المدنيتحرير المجتمع  -

 
Gaurav Datt, Dean Joliffe and Manohar Sharma, A Profile of Poverty in 
Egypt, 1997, Washington, International Food Policy Research Institute, 
FCND Discussion Paper No 49, August 1998. 

  

 من حيث تقييم حجمه وتوزيعه عبر المناطق الجغرافية ١٩٩٧تقدم هذه الدراسة مسح للفقر في مصر 

وقد استعان الباحثون بمسح . والجماعات والفئات االجتماعية المختلفة، أيضا من حيث خصائص الفقراء

 تكلفة الحاجات األساسية يةمنهجكما أستخدم الباحثون . القومي تم على المستوى الذياألسر المعيشية 

  .لتحديد خطوط الفقر وذلك من خالل تطبيق عدة معادالت

مسح األسر المعيشية (مقدمة ثم جزء خاص بالبيانات . ينقسم التقرير إلى ستة أجزاء باإلضافة للمالحق

 الرابع يتعرض الجزء. أما الجزء الثالث فعن خطوط الفقر ومقاييسه).  اإلنفاق الكلى لألسرة–المتكامل 

وفى الجزء الخامس يتم تناول . إلى الفقر في مصر ويقارن بين تقديرات الفقر من مصادر مختلفة

 المشاركة في - التعليم- خصائص السكن-خصائص الفقراء من حيث تكوين األسرة ومسئولية رعايتها

 األراضية  ملكي- تطعيم األطفال- مستويات الفقر عبر الصناعات المختلفة-قوة العمل والبطالة

  . القدرة على النفاذ للمرافق والخدمات-الزراعية

من السكان فقراء في % ٢٦,٥ حوالي ي مليون شخص أ١٥,٧ حواليوقد خلصت الدراسة إلى أن 

  . مليون منهم فقراء فقر مدقع أو تحت خط الفقر٥,١ وحوالي ١٩٩٧مصر وذلك في عام 

. من الفقراء يعيشون في الريف% ٦٣الحضر، فـ كما لوحظ ارتفاع معدالت الفقر في الريف مقارنة ب

 في مستويات ومعدالت القبلي والوجه البحريكما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين الوجه 

وعن خصائص الفقراء لوحظ .  أكثر فقراًالقبليالفقر في ذلك الشأن وهذا عكس ما يشاع عن أن الوجه 
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ن ألسر كبيرة الحجم، وأيضاً ازدياد معدالت اإلعالة في أنهم من ذوى األسر كبيرة الحجم أو ينتمو 

  .هذه األسر

تتسم خصائص السكن بالسوء، فمعظم الفقراء يعيشون في مساكن بدون حوائط دائمة أو أسقف دائمة 

الفرق . كما لم تظهر فروق بين الفقراء وغير الفقراء في الوصول للخدمات والمرافق العامة. وعشش

قرا مدقعا إذ يقل إلى حد كبير وصولهم للمدارس والمستشفيات واألسواق ولكنهم يظهر عند الفقراء ف

 تكون أسر امرأةكما وضح أيضاً أن األسر التي تعولها . أكثر وصوالً ونفاذا للتعاونيات وبنوك القرى

 يعانون من الفقر، وهذه امرأةمن األسر التي تعولها % ٣٣ الحضر ففي. فقيرة في األغلب األعم

من األسر التي تعولها نساء % ٣٦وفى الريف %. ٢٢ة تنخفض عند األسر التي يعولها رجال النسب

  .من األسر التي يعولها رجال% ٢٨في عداد الفقراء مقابل تقع 

وعن القدرة على النفاذ لسوق العمل، فإن البطالة أعلى لدى الفقراء عن غير الفقراء، كما يتركز الفقراء 

والموسمية، ولذلك يتركز الفقراء في قطاعات الزراعة والمقاوالت في المهن منخفضة الدخل 

  . في مجاالت الصناعةنوالخدمات وقليالً ما يظهرو

كما أن هناك . وعن تطعيم األطفال فإن الفقراء أقل حرصاً على تطعيم أطفالهم مقارنة بغير الفقراء

داد المشكلة تعقيداً عندما تتقاطع هذه فجوة كبيرة في التعليم والتمدرس بين الفقراء وغير الفقراء وتز

   .الفجوة مع الفجوة النوعية بين الذكور واإلناث في التعليم

 
M. Riad El Ghonemy, Affluence and Poverty in the Middle East, Routledge,  
New york, 1998 
 

سية محل اهتمام كانت القضية األسا. تعرض الكاتب في كتابه لمصر من ضمن الحاالت التي درسها

وقد أشار إلى أن هذا البرنامج أدى لخلق .  على الفقراءاالقتصاديالكاتب تأثيرات برامج اإلصالح 

 أدى إلى ارتفاع األسعار االقتصاديفاإلصالح . مجموعة جديدة من الفقراء خصوصا في الحضر

  . السبعيناتوتدهور القوة الشرائية مما أدى لزيادة معدالت الفقر في مصر مقارنة بفترة

 ستؤدى لمزيد من تدهور األوضاع المصريويتوقع الباحث أن حالة الركود التي يعانى منها االقتصاد 

  .خاصة في ظل ارتفاع معدالت البطالة بعد وقف التشغيل من قبل الحكومة

 االقتصادي لم ينجح في تحقيق الهدف منه وهو التقاط ضحايا اإلصالح االجتماعيوحتى الصندوق 

   .قليل من حدة الفقروالت
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 Gaurav Datt and Dean Joliffe, Determinants of Poverty in Egypt: 1997, 
Washington: International Food Policy Research Institute, (FCND) 
Discussion Paper No.75, 1999 
 
Gaurav Datt, Dean Joliffe, Poverty in Egypt: Modeling and Policy 
Simulation, Internet, users.Starpower.net d Joliffe Egypt/ edet/08 PDF.   
 
يشير الكاتبان إلى أن الحالة المصرية نموذج لتراكم تحليالت وصفية عن خصائص الفقراء لكن دون 

 وهذا يعود إلى عدم توافر القوميوجود نموذج أمبريقى لمحددات الفقر يستند إلى بيانات على المستوى 

 مثل المصريت موحدة أو تقاس على أساس واحد من المسوح المختلفة التي تجرى في المجتمع بيانا

مسح االستهالك واإلنفاق ومسح الدخل لألسر المعيشية، ولكن البد من القول أن وطأة هذه المشكلة 

 فمن خالل بيانات هذا المسح ١٩٩٧ (EJHS)خفت اآلن بعد إجراء مسح األسرة المعيشية المتكامل 

وبالفعل يستخدم الكاتبان . من الممكن إجراءات تحليالت عديدة ومتعددة المتغيرات لمستويات المعيشة

  .هذا المسح لتحديد محددات الفقر في مصر

 -وقد سعى الباحثان لتصميم نموذج خاص بالحضر يقوم على دراسة التفاعل بين خصائص المدرسة

م النموذج على دراسة التفاعل بين خصائص المدرسة وبالنسبة للريف يقو.  الملكية-معدالت البطالة

 خصائص المجتمع المحلى، فضال عن بعض المؤشرات - الملكية-  معدالت البطالة-وعملية التمدرس

وقد خلصت الدراسة لنتيجة أساسية مؤداها أن التعليم يلعب دوراً محوريا في . االقتصادية واالجتماعية

 لآلباء كلما أرتفع التعليميزادت سنوات التمدرس وتحسن المستوى التخفيف من الفقر في مصر، فكلما 

  .مستوى المعيشة وقل الفقر

دات الفقر تعد هذه الدراسة دراسة إحصائية باألساس إذ سعت إلى تصميم نماذج للتعرف على محد

  .مبريقيةباالعتماد على بيانات إ

 
Dirck Stryker, Selina Pandolfi, Investment, Trade, Growth and Poverty in 
Egypt, Cairo, Egypt Economic Policy Conference 1999. 

  

 الخاصة بمحددات االستثمار القياسييسعى الباحثان في دراستهما إلى تطبيق أحد نماذج االقتصاد 

  .والتجارة والنمو والفقر على مصر واختبار مدى صحة ذلك فيما يتعلق بالحالة المصرية

 واالتجاه نحو السوق الحر واالقتصاد االقتصادي أولها أن اإلصالح ، عدة افتراضاتيقوم النموذج على

 زيادة النمو واالستثمار، وأن هذا سيحدث من خالل وبالتاليالمفتوح سيؤدى إلى زيادة التجارة الدولية، 

رتبط  توالتي سيؤدى إلى زيادة األهمية النسبية للتجارة االقتصاديعدة قنوات أهمها أن اإلصالح 

  . تزايد معدالت النمووبالتالي ،ارتباطا قوياً بمزيد من تراكم رأس المال
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إن اإلصالح سيشجع النمو من خالل إعادة تخصيص . وسيترتب على ذلك في النهاية الحد من الفقر 

 ألنه يمثل باعث لنقل المصريالموارد بصورة أكثر كفاءة وإن هذا سيحسن من أداء االقتصاد 

  .شرهاالتكنولوجيا ون

  :إن تطبيق هذا النموذج على الحالة المصرية يكشف عن عدد من النتائج الهامة

 في مصر على خالف دول اإلجمالي القوميإن التجارة الدولية ال تشغل نسبة هامة في الناتج  -١

أخرى  لها نفس معدالت التنمية، وهذا سببه تبنى مصر لسنوات طويلة لسياسة التصنيع بإحالل 

   أضعفت قطاع التصديرتيوالالواردات 

 سريع مثل زيادة فائض الميزانية وتحسين البيئة اقتصاديإن الظروف األساسية المطلوبة لنمو  -٢

 وفرص للنمو، لكن هذا الفرض لن يتحقق بدون مزيد من تاإلدارية والقانونية يخلق إمكانيا

 .فتح االقتصاد للتجارة واالستثمار

 النامية على ضوء هذا النموذج مخيب لآلمال، فرغم إن سجل مصر مثلها مثل عديد من الدول

 االقتصاديالبدء في اإلصالح من أكثر من عشر سنوات، حققت فيها مصر زيادة في النمو 

ونجحت في الحد من التضخم وتحسين حالة موازين المدفوعات، فإنها مازالت تعانى من معدالت 

لكبير على الموارد الخارجية وانخفاض بطالة عالية ومعدالت فقر كبيرة فضال عن االعتماد ا

 المتواضع وفشل سياسات االقتصاديوالسؤال هو هل سبب ذلك األداء . مستوى االستثمار

اإلصالح أم هناك عوامل أخرى مثل االفتقاد للمؤسسات المالية الكفء أو عدم توافر بنية فنية 

  .وقانونية مالئمة

 سيؤدى لزيادة معدالت سكانيالنمو في ضوء تضخم ومما الشك فيه أن نقص االستثمار والتجارة و

  .الفقر

إن سياسات السوق ال تسهم في التغلب على الفقر بتشجيع االستثمار والتجارة والنمو، ولكن بضمان أن 

ويشير الكاتب أن مصر بهذه الكثافة السكانية قادرة على توفير فرص . نموذج النمو ال يتحيز ضد الفقر

ت بتصدير منتجات كثيفة العمالة أكثر مما تلجأ لحماية صناعاتها كثيفة رأس المال أكبر للعمالة إذا قام

ومن ناحية ثانية إذا قامت بتوجيه مزيد من االستثمارات لمجاالت التعليم والخدمات . هذا من ناحية

  .االجتماعية ُبغية خلق عمالة مدربة وماهرة
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 في مصر، القاهرة، مركز دراسات وبحوث ، الفقر واستراتيجيات مواجهتهرشدي أسعد وملك راجي 

  .١٩٩٩الدول النامية، سبتمبر 

  

تنقسم هذه الدراسة إلى ثالث فصول، ُيعنى الفصل األول بتحديد معالم ظاهرة الفقر في مصر من حيث 

 كما . للفقراء في مصر وخصائصهم االجتماعيةالجغرافيقياس الفقر وتحديد خطه وكذلك التوزيع 

 من حيث قدرة هؤالء الفقراء في الحصول على االجتماعير وعملية االستبعاد تناول قضية الفقي

كما يتعرض هذا الفصل إلى . الخدمات المختلفة مثل التعليم والصحة والعمل والسلطة والملكية والثروة

  .استراتيجيات تكيف الفقراء والوضع الراهن لبحوث الفقر في مصر من حيث الكم والكيف

لثاني على استعراض الجهود الحالية لتخفيف الفقر في مصر من حيث الفاعلون كما يركز الفصل ا

الرئيسيون في مجال تخفيف الفقر في مصر سواء كانت برامج حكومية رسمية أو جمعيات أهلية أو 

  .جهات مانحة وتقييم هذه الجهود

متعلق ببرامج  هو ماأما الفصل الثالث واألخير فيحتوى على أهم النتائج واالستخالصات سواء 

 صلة بتنمية المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات ذي هو ماالمنشآت الصغيرة والقروض الصغيرة أو 

  .االجتماعية

ستخدم الباحثان أسلوب المقابالت المتعمقة مع أكثر من أربعين من قيادات الجمعيات األهلية ا

انحة للتعرف على أنشطتهم ورؤاهم  الجهات الموممثليوالمسئولين الحكوميين والباحثين والنشطين 

كما اعتمدت الدراسة أيضاً على استعراض كم كبير من الدراسات والوثائق . لسبل مواجهة الفقر

  .المتعلقة بالموضوع

أشارت الدراسة إلى أن رغم كثرة الوثائق التي ناقشت استبعاد الفقراء وعدم وصولهم إلى األرض 

لصحية إال ما يلقونه من استبعاد منظم من مؤسسات الدولة لم ورأس المال وفرص التعليم والرعاية ا

فالفقراء مستبعدون من مؤسسات الدولة سواء تم هذا في شكل منعهم . يلقى حتى اآلن إال اهتماماً قليالً

 كسكان العشوائيات الجماعيمن الوصول إلى مصادر االئتمان  الرسمية أو عدم االعتراف بوجودهم 

  .يضا عدم االعتراف بوجودهم كأفراد ألنهم ال يحملون  بطاقات شخصية رسميةأو كباعة جائلين وأ

  : وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج

 حتى منتصف التسعينات وبلوغ معدل الفقر أشده الثمانينيات الفقر في مصر في أوائل ازدياد -١

 كانت زيادة كما.  واستمرار زيادته ولكن بمعدل أبطء حتى منتصف التسعيناتالثمانينياتفي 

كما يصل الفقر إلى أعلى مستوياته في . معدل الفقر في الحضر أعلى من زيادته في الريف

  .ريف جنوب مصر

إن مراجعة الخصائص العامة للفقر في مصر تكشف عن أن الفقر ظاهرة معقدة ومتعددة  -٢

زم للحصول الجوانب، فالفقر يعنى عجز فئة من األفراد واألسر المعيشية عن توفير الدخل الال
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ي يحتاجون إليها لتحقيق الحد األدنى من مستوى المعيشة ذ ال،على السلع االستهالكية 

ومن ناحية أخرى فإن الفقر يعنى عجز فئة من . وهذا هو اتجاه الرفاهية لقياس الفقر. المقبول

لغذاء الناس عن تحقيق المستويات الدنيا من االحتياجات األساسية كالرعاية الصحية والتعليم وا

. والقدرة على المشاركة في أعمال إنتاجية مدرة للدخل وهو اتجاه قياس الفقر القائم على القدرة

وجدير بالذكر أن برامج التخفيف من حدة الفقر تستند لهذين االتجاهين بدرجات مختلفة وتجمع 

 .بينهما

 االجتماعيس المال  يستند إلى ضرورة وصول الفقراء إلى رأالذيهناك اتجاه ثالث وهو االتجاه 

 يستند لضرورة مساعدة الفقراء على الوصول لمؤسسات الدولة من خالل تبنى أسلوب تعديل والذي

 في المناطق األراضي التي تؤدى إلى تهميش الفقراء وإضفاء شرعية على امتالك حالقوانين واللوائ

ورغم أهمية هذا . نونيةالعشوائية أو مساعدة الفقراء في الحصول على بطاقات شخصية ومشورة قا

االتجاه إال أنه مازال ال يمثل اهتماماً سائداً ضمن أنشطة برامج تخفيف الفقر خاصة أنشطة 

  .الجمعيات األهلية

يتبع الفقراء سياسات متعددة للتكيف مع الفقر تعتمد على أشكال التضامن والعالقات االجتماعية  -٣

خدام أشكال من االدخار لمساندة بعضهم البعض  إقامة شبكات للدعم، فضالً عن استأيالداخلية 

  .في األزمات مثل الجمعية أو االدخار الدوار، وأيضاً عمالة األطفال

فيما يتعلق بالجهود الحالية لتخفيف حدة الفقر في مصر توصلت الدراسة إلى أن هناك نقصاً  -٤

 يق تقدم ملموس فيعلى التأثير في السياسات العامة أو تحقغير الحكومية في قدرة المنظمات 

والجدير بالذكر أن التمويل ليس العائق األكبر بل على العكس فالمطروح من التمويل . هاتطأنش

 قدرة المؤسسات الحكومية  محدوديةويبدو أن العوائق األساسية تتمثل في. أكثر من الطلب

ن أن تنفذ على الوصول للفقراء على المستوى المحلى ومحدودية الجمعيات األهلية التي يمك

وفى نهاية الدراسة أقترح . البرامج المبدعة الناجحة التي تجرى تجربتها حالياً في مصر

 :الباحثان قائمة بحثية تحتاج لمزيد من االهتمام

الحاجة الملحة للتحليل المنظم لتأثير السياسات الحكومية والمساعدات األخرى واسعة النطاق  -

 أمام الوطنيتقييم فاعلية هذه البرامج على المستوى  ابتكار طرق منتظمة لأيعلى الفقراء 

 وأنماط الملكية في مصر، وهناك حاجة لمزيد من األراضيالتغيرات الحالية في قوانين إيجار 

البحوث في العالقات الزراعية وتأثير تغيير السياسات على الفقراء في المناطق الريفية على 

على مختلف األساليب التي يتبعها الفالحون وجه التحديد، ويمكن أن تركز هذه البحوث 

        .الزراعي الزراعية وعلى قدرتهم على مواصلة اإلنتاج األراضيللحصول على 
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 Karima korayem, Social Implications of Globalization on the Developing 
Countries, in Center for Developing Countries Studies , Globalization and 
the South, Economic and Social Implications, Cairo 2000. 
 

  .تتعرض هذه الدراسة إلى اآلثار السلبية المترتبة على العولمة بالنسبة للدول النامية 

أما الجزء .   الدراسة إلى ثالثة أجزاء باإلضافة للمقدمة ، يختص الجزء األول بمفهوم العولمة تنقسم

 أما الجزء الثالث واألخير فيركز على ،ثار االجتماعية للعولمة على البلدان الناميةالثاني فيتناول اآل

  .السياسات التي تقلل أو تحد من اآلثار السلبية للعولمة على الدول النامية 

 كاسبى فالعولمة تؤثر على الفقر من خالل تأثيرها على ،لعالقة بين العولمة والفقرل ءاً الورقة جزتفرد

  .سعار السلع والخدمات األساسية األجور وأ

 ثلون انخفاض الدخل الصافي للعمال والذين يمإلى يؤدىفالتحرير المالي وهو أحد أبعاد العولمة 

وهذا معناه مزيد من التدهور أو عدم العدالة .   والدنيا لكاسبي األجر في أي مجتمع الوسطيالشريحة 

 أن ومما الشك فيه .ر صالح العمال والفقراءفي توزيع الدخل لصالح أصحاب رؤوس األموال ولغي

األثر السلبي للعولمة على األجور يكون أكثر تعاظماً في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة وذلك 

 االجتماعية الفئات ونظام سياسي ديمقراطي يفتح المجال أمام كافة قويةار لنقابات عمال قتالفبسبب ا

  .سهم والدفاع عن مصالحهمير عن أنفومنهم العمال للتعب

ن كان تحرير الزراعة إو.  وال يختلف تأثير العولمة كثيراً على الفالحين خاصة صغارهم من العمال

ن العولمة إقد يؤدي إلى تحسين دخول فقراء الفالحين خاصة العمال األجراء بدرجة ما ، وأخيراً ف

  .راء األكثر احتياجاً لهذه السلع المدعومة بالفقيضرتؤدي إلى تقليل الدعم على السلع األساسية مما 

  

، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيعبد الرازق الفارسى، الفقر وتوزيع الدخل في الوطن 

   ٢٠٠١العربية، 

  

، مركزاً على األبعاد النظرية لمفهوم الفقر ثم تطبيق ذلك العربييتناول الكتاب قضية الفقر في الوطن 

  .العربيعلى الوطن 

 يشير والذي للدراسة النظرييتعرض الفصل األول لإلطار . سم الكتاب إلى خمسة فصول وخاتمةينق

أما الفصول األربعة الباقية فإنها تتناول أوضاع . فيه الكاتب إلى مفهوم الفقر وكيفية قياسه ومؤشراته

 وخصائص ربيالع، إذ يخصص كال من الفصل الثاني والثالث للفقر في الوطن العربيالفقر في الوطن 

  .العربي فيتعرضان إلى قضية توزيع الدخل في الوطن األخيرينأما الفصلين . الفقر والفقراء
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كما أشار إلى .  لفئة معينة من فئات المجتمعالنسبيرادف الكاتب بين مفهوم للفقر ومفهوم الحرمان  

حد أدنى من  تعريف للفقر البد أن يتعرض لمستويات المعيشة والحق في الحصول على أيأن 

  .كما تعرض المؤلف إلى المؤشرات المختلفة لقياس الفقر وتعريف خط الفقر. الموارد

  .اعتمد الكاتب في دراسته عن المنهج االحصائى وبناء المؤشرات لقياس الفقر

، فإن األقطار العربية تتباين تبايناً كبيراً في المستويات المعيشية العربيوعن خريطة الفقر في الوطن 

األقطار النفطية وتشمل : ولذلك يمكن تقسيم األقطار العربية إلى ثالث فئات. فراد وتوزيع الثروةلأل

، كما أنها تحقق النفطي وليبيا وهى التي تتصف باعتمادها الكبير على القطاع الخليجيدول التعاون 

 األقطار فهيلثانية أما الفئة ا. معدالت تنمية عالية نسبياً مما ساهم في تراجع ظاهرة الفقر لديها

.  تشمل مصر والعراق واألردن ولبنان وسوريا والمغرب وتونس والجزائروالتيمتوسطة الدخل 

.  وفلسطينوجيبوتيوأخيراً الفئة الثالثة وهى األقطار منخفضة الدخل مثل السودان والصومال واليمن 

ى أن ظاهرة الفقر في مصر وقد ركز الكاتب على مصر في دراسته لألقطار متوسطة الدخل مشيراً إل

 حين ارتفعت معدالتها من منتصف السبعينيات إلى أواخر السبعينيات، ففيقد مرت بمنحنى متعرج، 

 إال إنها عادت االرتفاع من جديد منذ مطلع التسعينيات مما يعنى أن الثمانينياتفقد انخفضت في 

جتماعية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة الظروف اإلقليمية والدولية وكذلك السياسات االقتصادية واال

وقد ربط الكاتب هذا التأرجح تحديدا بالسياسات . قد لعبت دوراً مهما في زيادة أو الحد من ظاهرة الفقر

فمثال ربط بين تصاعد . االقتصادية المتبعة وأيضاً ببعض المتغيرات االقتصادية ذات الطبيعة الخارجية

 فأشار إلى تحسن الثمانينياتأما في . االقتصادي وتبنى سياسات االنفتاح معدالت الفقر في السبعينيات

أسعار النفط وزيادة موارد مصر االقتصادية سواء من تحويالت المصريين من الخارج أو عوائد قناة 

أما في التسعينيات فإن ارتفاع معدالت الفقر ارتبط . السويس مما أدى للتقليل من معدالت الفقر

  .االقتصادياسات اإلصالح باألساس بسي

فالفقر أكثر انتشارا . ولم يفوت الكاتب اإلشارة إلى التباينات الموجودة داخل كل قطر في توزيع الفقر

كما أن معدالته ترتفع كلما انخفض مستوى التعليم وكلما زاد عدد أفراد األسرة . في الريف عن الحضر

  .وكذلك عدد المعالين فيها
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باحث ورقته باستعراض المناهج المختلفة التي تعرف الفقر وتقيسه مؤكدا على أن الفقر ظاهرة ستهل الا

متعددة األبعاد وأن سياسات الحد من الفقر البد أن تستند إلى معدل نمو اقتصادي معقول، يمكن أن 

ية الخدمات يوفر فرص كافية للكسب بالنسبة للفقراء، كما يحسن نفاذهم للتعليم والرعاية الصحية وبق

 وعلى هذا فقد ركز الكاتب على مقولة أساسية مفادها أن الحد من الفقر يستلزم زيادة النمو ،االجتماعية

  .خاصة في القطاعات التي يتركز فيها الفقراء مثل قطاع الزراعة والصناعات الصغيرة

 non- incomeحديداً   ال تتعلق بفقر الدخل توالتيوعلى صعيد التعامل مع األنماط األخرى من الفقر 

Poverty اهتم الباحث بقضية توزيع اإلنفاق العام بين الخدمات االجتماعية ونصيب الصحة والتعليم  

مشيرا إلى أن األسر الفقيرة تتحمل عبء أكبر ناتج عن نفقات التعليم، وأن نصيب الفقراء من اإلنفاق 

ن تدنى مستوى الخدمات والرعاية الصحية العام على التعليم أقل من نسبتهم العددية، هذا فضالً ع

وفى النهاية خلص الكاتب ألهمية تنمية الدخل وزيادة اإلنفاق . المقدمة لهؤالء الفقراء خاصة في الريف

.  هو في النهاية استثمار في البشراالجتماعيفاإلنفاق .  العام كآليات أساسية لمواجهة الفقراالجتماعي

مية تغيراً جذريا من األهداف التي كانت تركز على رفع متوسط الدخل كما أشار إلى تغير أهداف التن

إلى األهداف التي تسعى للحد من الفقر، فلم يعد الباحثون يتحدثون عن تنمية اجتماعية واقتصادية ولكن 

 لم يعد قاصراً على االفتقار للمال أو الدخل ولكن نقص أو -كمفهوم–كما أن الفقر . عن تنمية بشرية

 يمكن التعامل معه من خالل سياسات عامة هدفها مكافحة الفقر وعلى رأسها والذيقدرات فقر ال

     .السياسات االجتماعية أو المتعلقة بالخدمات االجتماعية
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فمن أول .  على الفقرالهيكلي والتكيف االقتصاديتسعى هذه الدراسة إلى تقييم أثر برنامج اإلصالح 

 تيجة تسريح العمال بسببلة سواء ناآلثار السلبية المترتبة على هذه السياسات ارتفاع معدالت البطا

  .الخصخصة أو عدم توافر فرص عمل

 مصر متوصلة إلى أن الفقر أكثر انتشارا في الريف عن الحضر فيوقد حللت الباحثة خصائص الفقر 

  .وأيضاً بين األميين والمتعطلين واإلناث والشباب

 خاصة فيما الهيكليتكيف وتخلص الباحثة إلى أن الفقر تزايد مع تبنى الدولة اإلصالح االقتصادي وال

  .الوسطيبين الفقراء فقرا مدقعا، فضال عن تدهور أوضاع الشرائح الدنيا من الطبقة 

ثم تستعرض الباحثة برامج الحماية االجتماعية التي تقدمها الحكومة للفقراء مثل نظام التأمين 

 لمواجهة الفقر سواء  والدعم، ثم تقيم هذه البرامج على ضوء االستراتيجيات المختلفةاالجتماعي

  .استراتيجية الرفاهة أو توليد الدخل أو رأس المال البشرى

وتطرح الباحثة استراتيجيتها للتعامل األكثر كفاءة مع مشكلة الفقر من خالل تبنى سياسة حماية 

فعلى . الفرديالمستوى الكلى والمستوى الوسيط والمستوى : اجتماعية تستند إلى ثالث مستويات

 للفقراء والجماعات دوري معقول وتحديد اقتصاديالكلى البد من الوصول لمستوى نمو المستوى 

  .الهشة وزيادة الموارد المالية المخصصة للمساعدة االجتماعية

وعلى الصعيد المتوسط تطبيق نظام شامل لمساعدة األسر الفقيرة وتفعيل التشريعات االجتماعية 

 سواء لألطفال العاملين أو غيرهم من الفقراء، وأيضاً تقديم الموجهة للفقراء وتقديم حوافز للتعليم

  مساعدات لألسر المعيلة وتقديم تعويضات مرضية لمن خرجوا من القطاع العام

 البد من تفعيل دور المنظمات غير الحكومية والمنظمات القاعدية وتشجيع الفرديوعلى المستوى 

 . المشاركة المجتمعية
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 أيلى ستة أجزاء، يهتم الجزء األول بعرض األدبيات الخاصة بتخفيف الفقر مؤكدة أن تنقسم الدراسة إ

خطة أو برنامج لمواجهة الفقر يحتاج إلى معلومات وافية عن توزيع السكان وفقاً  للظروف االقتصادية 

فقر والدخل بصفة عامة، ثم توزيع الفقراء بصفة خاصة، وأيضاً تحديد للموارد المطلوبة لمواجهة ال

  .وبناء مؤشرات لتقييم ما هو قائم من برامج

كما .  األساسية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالفقراقتصادية السوسيويناقش الجزء الثاني المتغيرات 

 فضال عن ، خصائصهم الديموجرافية– الجغرافيتوزيعهم : يطرح خصائص الفقراء من جوانب عديدة

  .والسكن وملكية السلع المعمرةاالهتمام بالنوع والبطالة والتعليم 

وفى األجزاء الثالث والرابع والخامس تطرح الباحثة ثالث اقترابات للحد من الفقر في مصر وهم تقديم 

المساعدات المالية وتمويل المشروعات الصغيرة وأخيرا اقتراب تنمية رأس المال البشرى أو 

د خلصت الباحثة إلى وجود عديد من وق.  وذلك باستعراضها لنماذج تطبيقية متعددةاالجتماعي

المؤسسات التي تقدم برامج للحد من الفقر تدور حول ثالث آليات، من خالل تقديم مساعدات مباشرة 

للفقراء أو من خالل منحهم قروض صغيرة إلقامة مشروعات تدر عليهم دخالً أو تعزيز قدرتهم على 

لعمل على زيادة إنتاجيتهم بتحسين التعليم  اأي) االجتماعيرأس المال (الكسب من خالل تنميتهم 

  .والصحة والتغذية

وقد أشارت الباحثة أن من أكثر المشاكل التي تواجه اآللية الثانية وهو منح قروض صغيرة عدم توافر 

المعلومات والخبرة للتعامل مع القرض، وأن المشكلة ال تنحصر فقط في ذلك ولكن أيضاً في العجز 

 تنسيق أو ضعف التنسيق بين الممولين مما أيروض المتوفرة بسبب عدم وجود عن االستفادة من الق

ى التجزئة من ناحية وتكرار المشروعات من ناحية أخرى، وإن الجمعيات األهلية التي من إلأدى 

المفترض أنها أقرب للمجتمعات المحلية وأكثر قدرة على تعبئة القدرات المحلية، تعانى أيضاً من 

جتمعات البعيدة والمنعزلة فضالً عن المشكالت المتعلقة بها مثل نقص الخبرة الفنية مشكالت مع الم

  .والقيود المفروضة على التمويل

وأوصت الباحثة بضرورة إعداد نظام شامل للمعلومات عن أنشطة كافة المنظمات غير الحكومية التي 

    .لفقرتعمل في التنمية بهدف تسهيل التنسيق عند تطبيق برامج الحد من ا
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 من ضمن الدول النامية التي تعانى من ظاهرة الفقر هييستهل الكاتب عرضه بالتأكيد على أن مصر 

ي مما أدى إلى تزايد معدالت الحرمان نتيجة عدد من الظروف التي أعاقت التنمية والنمو االقتصاد

  .وعجز عديد من فئات المجتمع عن إشباع حاجاتها األساسية

عرف الكاتب الفقر بأن حالة من نقص الموارد سواء بصفة نسبية أو مطلقة مما يعوق األسر واألفراد 

  ي  تبناه في دراسته فالذيعن الحصول على احتياجاتهم األساسية وقد حدد عناصر المفهوم 

  توزيع الدخل -١

 األصول -٢

 أنماط اإلنفاق -٣

 التوازن بين الدخل واإلنفاق -٤

 توقع تغير الدخل -٥

 الصعوبات التي تعترض إشباع االحتياجات األساسية -٦

 الصعوبات في التعامل مع نفقات وتكاليف المناسبات الخاصة -٧

 ظروف السكن -٨

 من المؤسسات وقد خلص إلى أن مواجهة الفقر تحتاج ألدوار عديدة وإصالحات شتى، أدوار

إجراء  يحتاج إلىكما . اإلنصاف والعدل في توزيع الدخللتطوير الموارد البشرية ولتحقيق 

، المرأة  إصالحات اجتماعية في مجاالت التعليم والتكنولوجيا والخدمات العامة وأوضاع 

 أيبة، وإصالحات سياسية سواء على مستوى القضاء أو الخدمة المدنية و تعزيز المساءلة والمحاس

  .إصالحات في أسلوب إدارة الدولة والمجتمع

ويخلص الباحث إلى بعض التصنيفات الخاصة بالسياسة، فانطالقا من مكافحة الفقر وما يترتب 

عليه من نتائج تعتمد على قدرات كافة مؤسسات وآليات المجتمع، فإن األمر يحتاج لنظرة شمولية 

صالح على كافة األصعدة السياسية واالقتصادية  اإلوإنجازللتعامل مع تعزيز هذه القدرات 

  :واالجتماعية، فإنه البد من التأكيد على بعض المقدمات األساسية وهى

أن عملية التنمية االجتماعية تعتمد على تحقيق التوازن بين المصالح الفردية والمصالح  -

زيق أوصال فالتركيز فقط على المصالح الفردية من الممكن أن يؤدى إلى تم. الجماعية

  .كما أن التركيز على المصالح الجماعية فحسب يؤدى إلى قتل المبادرات الفردية. المجتمع

المستوى االجرائى والمؤسسي والمستوى . يحتاج إنجاز التنمية إلى العمل على ثالثة مستويات -

 . الفردي والمستوى التنظيمي
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دة السياسية واالقتصادية التنمية عملية معقدة ومركبة تحتاج للعمل على كافة األصع - 

 .واالجتماعية

 .إن التنمية تحتاج لتحديث شامل ألجهزة الدولة وإعالء قيمة القانون -

ضرورة توفير سبل أكثر فعالية لمشاركة الجماهير والعمل على توزيع المغانم والمكاسب  -

 .وكذلك األضرار بقدر أكبر من العدالة

ورغم أن . ستقرار ويعنى لديهم عدم التغييريؤكد قادة الدول النامية ومنهم مصر على اال -

فاالستقرار وفقا لهؤالء القادة يعنى .  للتنمية ولكن ليس بمعنى عدم التغييرضرورياالستقرار 

ومما الشك فيه .  من تطوير آليات التنبؤضروريولذلك . الحفاظ على الوضع الراهن والركود

 على التنبؤ بالتغيير تتوقف على توافر أنه على صعيد صنع السياسات وتنفيذها  فإن القدرة

 .الشفافية والمساءلة في عملية صنع السياسة وتنفيذها

 
United Nation, Reporting on the Millennium Development Goals at the 
Country Level, Egypt, Public Administration Research& Consultation 
Center, 2002 
 

  .ر حالة الفقر في مصر ومستوى التقدم الحادث انطالقا من خمسة أهداف أساسيةيتتبع التقرير تطو  

  استئصال الفقر المدقع والجوع: أولها

  األساسيتحقيق االستيعاب الكامل في التعليم : ثانيها

   المرأةتعزيز المساواة على أساس النوع وتمكين : ثالثها

  الحد من وفيات األطفال: رابعها

حة اإلنجابية وأيضا محاربة األمراض المستعصية والوبائية وأخيراً ضمان تحسين الص: خامسها

  استدامة البيئة

يتناول التقرير كل بعد من هذه األبعاد من خالل تقدير حالة أو مدى التقدم، وتحديد التحديات الرئيسية 

مم المتحدة في  المساعدة التنموية وذلك بناء على أهداف ألفية األياتووأولوفحص مدى مساندة البيئة 

  ٢٠١٥هذا الشأن حتى 

 انتشار معدالت الفقر وبين المحافظات فيوقد أشار التقرير إلى وجود فروق بين الريف والحضر 

وفيما يتعلق بالتعليم فمن أهم . ، وأيضا الفجوة النوعيةالقبلي والوجه البحريالحضرية والوجه 

وفيما . ستيعاب لكن مازالت هناك مشكلة تسربالتحديات التسرب من التعليم، فرغم ارتفاع نسبة اال

 المشاركة السياسية والتمثيل وصنع القرار، وأيضا في المرأةيتعلق بالنوع فمازال هناك تمييز ضد 

  .النفاذ للتعليم



32

وفيما يتعلق بتقليل وفيات األطفال، فهناك تحسن في هذا المضمار ولكن مازال هناك مشاكل سببها  

  .الزواج المبكر

 التحديفس المنوال حدث تحسن في الصحة اإلنجابية وفقا لعديد من المؤشرات، لكن مازال وعلى ن

أما عن الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها فما .  هو الزواج المبكر وحمل المراهقاتالرئيسي الثقافي

 ذلك من زالت مصر تواجه مشكلة خطيرة في هذا الشأن بسبب االستهالك المتزايد للطاقة وما ينتج عن

  . عوادم وتلوث فضال عن تجريف األرض الزراعية

    
United Nations Development Programme, Subjective Poverty and Social 
Capital, Toward a Comprehensive Strategy to Reduce Poverty, Cairo, 2003 

  

 وأن الفقراء هم ،للتعامل مع الفقرينطلق الباحث في دراسته من مقولة مفادها أن هناك أساليب متعددة 

لذلك البد من معرفة كيف يتعاملون مع . الخبراء الحقيقيون في التعامل مع قضية الفقر وكيفية مواجهتها

  .هذه القضية

  :يسعى هذا البحث إلى 

  تطوير تعريف للفقر وكذلك آليات تقييم الفقر كظاهرة متعددة األبعاد -

 ساليب األكثر توافقا مع الحالة المصريةدراسة خط الفقر باستخدام بعض األ -

 تقديم بانوراما للفقر في مصر  -

  والفقراالجتماعياقتراح عالقة ما بين رأس المال  -

 دراسة كيفية تعامل الفقراء مع أوضاعهم وكيفية تطوير القدرات المؤسسية لمساعدتهم -

الرسمية سواء فحص العالقة بين فقر األسرة والمجتمع من ناحية والمؤسسات والمنظمات  -

 .أو سياسية وكذلك المنظمات األهلية كانت اجتماعية أو اقتصادية 

األول معنى بتعريف الفقر من زوايا تتعلق بالتعليم والتشغيل وظروف . ينقسم التقرير إلى قسمين 

 اهتم بمفهوم رأس والثاني. السكن وتوزيع الدخل والعالقة بين الدخل واإلنفاق ونمط إعالة األسرة

  . قدرة الفقراء على الوصول إليه– أنماطه – معناه االجتماعيال الم

  وهو مسح تم إجراءهاالجتماعي ورأس المال الذاتيأعتمد التحليل في هذا التقرير على مسح الفقر 

ثم تطبيق استمارة استبيان غطت أبعاد متعددة تهدف لتقديم صورة متسقة . خصيصاً لهذه الدراسة

 وقد تم التطبيق . لالحتياجات األساسية ، آليات مواجهة الفقر في مصراتيالذعن الفقر، التقدير 

 ١٨٤٠٤ في الريف شملت ٢٢٨٠ في الحضر و١٧٢٠ أسرة معيشية ٤٠٠٠على عينة بلغ حجمها 

 ريف وجه – قبلي ريف وجه –مدن حضرية ( كما غطت العينة خمس مناطق جغرافية . فرد

  ).بحري حضر وجه – قبلي حضر وجه – بحري
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خلصت الدراسة لعدد من النتائج على رأسها أن من أهم استراتيجيات مواجهة الفقر هو رأس وقد  

هذه الدراسة شعور الفرد بالرضا واألمان عن حياته وداخل في والمقصود به . االجتماعيالمال 

 عياالجتما القدرة على التفاعل – شعور الفرد بالثقة – االجتماعيجماعته وأيضاً الشعور بالدعم 

 بهذا المعنى دوراً بالغ االجتماعيلمواجهة الفقر ، وعلى صعيد أكثر تخصيصاً كان لرأس المال 

كما أن من ضمن أسباب رضا الفقراء عن أوضاعهم . األهمية في مواجهة الفقر في الريف بالتحديد

  . من عند اهللاشيءفي الريف االقتناع بأن كل 

لريف في تطوير آليات تساعدهم على مواجهة الفقر مثل كما يشير التقرير إلى نجاح الفقراء في ا

 الجمعية

 مشاركات مجتمعية للعينة ويقصد بذلك عدم وجود أيوعلى صعيد ثان وضح من الدراسة غياب 

  . فالمشاركة القائمة مصدرها عالقات القرابة والعصبية، سياسي نشاط أي

ت األهلية والمنظمات غير الحكومية كما كشفت الدراسة أيضاً عن الضعف الشديد في دور الجمعيا

  مما يطرح التساؤل حول كفاءتهم في الوصول للفقراء وقدرتهم على تعبئة أعضاء المجتمع

لذلك يوصى التقرير بضرورة تطوير قنوات حقيقية لالتصال بين صناع السياسة من ناحية 

الثقة بين المواطنين والمجتمعات المحلية من ناحية أخرى خاصة وأن النتائج أوضحت عدم توافر 

وتعزيز مشاركة الناس في العمل داخل مجتمعاتهم وتشجيعهم على تقييم  المشروعات . والحكومة

  .التي يحتاجونها مما يقلل الالمباالة والسلبية

المدرسة والجامعة ثم يتطور : كما أن التدريب على المشاركة يجب أن يبدأ مبكراً من خالل التعليم

  .سسات السياسيةفيما بعد إلى المؤ

فضال عن تطوير وعى الناس باألنشطة السياسية خاصة الفقراء الذين ال يشاركوا سياسياً على 

 للخدمات بهدف تقليل ومتساوي وأخيراً تحسين الخدمات االجتماعية وتوزيع عادل ،اإلطالق

سية في مواجهة  أساةإن دراسة الحالة االجتماعية وبناء شبكات للعالقات االجتماعية نقط. التهميش

    الفقر
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  المحور الثاني 

  لريففي الفقر 

 الدراسات التي اهتمت بهذه أنوفي الواقع . بالفقر في الريفيتناول هذا المحور الدراسات التي عنيت 

 ١٩٩٩صدرت عام األولى يسفر المسح سوى عن ثالث دراسات، القضية دراسات قليلة للغاية، فلم 

ردية ط وجود عالقة إلىوخلصت . الفقر وتجريف األراضي الزراعيةوركزت على فحص العالقة بين 

 الدراسة أما .األساسية الزراعية بغية سد احتياجاتهم األراضيبين فقر الفالحين واضطرارهم لتجريف 

 سياسات تحرير الزراعة على الفقر في أثار فقد سعت التي تقييم ٢٠٠١الثانية والتي صدرت عام 

 نمو سريع إنجاز من حدة الفقر في الريف تستدعي للتخفيفاستراتيجية أي   أن إلىالريف وخلصت 

  . النمو والفقر والحفاظ على البيئةأبعاد من ناحية وتبنى سياسة متكاملة وشاملة تراعي ومتواصل

البحوث  تحت مظلة برنامج تدعيم المشاركة في بحوث التنمية بمركز أجريت الدراسة الثالثة والتي أما

تهم ا، فهي دراسة ميدانية هدفت للتعرف على خصائص الفقر وممارساألمريكيةة بالجامعة االجتماعي

 أوضاع أن إلىوخلصت الدراسة .  الوجه القبليقرى ىحدإ وبحري قرب الوجه الإحدىالتنموية في 

 السكنية الظروفالقبلي من حيث البحري أفضل من أوضاع الفقراء في الوجه الفقراء في الوجه 

  . الزراعيةواآلالت الزراعية ألراضيا ةوحياز
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Mohamed Atif Kishk, A Study on Poverty Resources Degradation in Rural 
Areas, Cairo, Mirett for Information, 1999  
 

 في الوجه ريبدأ الباحث دراسته بالتأكيد على انتشار الفقر في مصر في كل مكان مع تركزه باألكث

  . وكذلك بين النساء أكثر من الرجال ،لقبلي والريف مقارنه بالحضرا

 إلى أن ظاهره تجريف األراضي الزراعية أيضاً أصبحت ظاهرة عامة وهى مرتبطة يشيركما 

ة واقتصاديه واجتماعيه يبحاجات مادية ألصحاب هذه األراضي ، فضالً عن ارتباطها بأوضاع سياس

  .خاصة بالفالحين 

 إلى التوصل لفهم أعمق للعالقة بين التدهور البيئي والمتمثل في تجريف األراضي تهدف الدراسة

.  الزراعية من ناحية والفقر من ناحية أخرى والذي يؤثر على أساليب استخدام األراضي الزراعية 

وح هل هناك عالقة بين عجز الناس عن الوصول للموارد واضطرارهم روالسؤال األساسي المط

  .ضي الزراعيةلتجريف األرا

 مؤشرات انتشار الفقر وزيادة معدالت لىع قريتين مصريتين لدراستهما اعتماداً احثوقد اختار الب

 للحصول على بيانات كمية وكيفية باستخدم الباحث عدد من األسالي.  تجريف األراضي الزراعية

ن األحوال المادية وذلك على مستويين ، المستوى األول هو مستوى القرية من خالل جمع بيانات ع

  . وأيضاً البنية األساسية المتوفرة فيها وكذلك الموارد البشرية،للقرية

 ةى اهتم بجمع بيانات عنه فهو مستوى األسر المعيشية ، وقد اختار عينه طبقيذ أما المستوى الثاني ال

بعاد المتعددة طى األ غمن األسر المعيشية للحصول على البيانات المطلوبة من خالل تطبيق استبيان

  .المرتبطة بالنفاذ إلى الموارد والخدمات 

  وقد خلص الباحث إلى أن أصحاب القطع الزراعية الصغيرة من الفالحين ال يحصلون على 

  .احتياجاتهم األساسية من الموارد وأن هذا يدفعهم إلى تجريف أراضيهم الزراعية 
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 سياسات واقتراح ناحية تهدف هذه الدراسة إلى تقييم آثار سياسات تحرير الزراعة على الفقر من

  . من ناحية أخرى زراعية للحد من الفقر

وتبدأ الدراسة بالتأكيد . تعد هذه الدراسة دراسة تقويمية آلثار سياسات تحرير الزراعة على الفقراء

كما أن . على ارتباط الفقر بالريف بعوامل عديدة مثل حجم األسرة ونسبة اإلعالة واألمية والبطالة

  . العمالة المؤقتةأيريف يتركزون في الوظائف والمهن الدنيا الفقراء في ال

ثم تتجه الدراسة إلى اكتشاف مدى النفاذ للموارد من قبل الفقراء سواء كانت األرض أو القروض أو 

فعلى . البنية األساسية أو التكنولوجيا وذلك بإلقاء الضوء على العوامل المحددة لدرجة النفاذ للموارد

 الزراعية، هيكل الملكية األراضييما يتعلق باألرض، هناك عوامل عديدة مثل ندرة سبيل المثال ف

  . الزراعيةاألراضيالزراعية، المشاكل البيئية وتجريف 

 التكنولوجيا إما لتكلفتها العالية أو الستخدامأما فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فإن صغار الفالحين ال يميلون 

فإن عدم قدرة الفقراء على الوصول أو النفاذ للموارد الريفية يؤدى إلى لعدم تعودهم عليها، وعلى هذا 

  .مزيد من إفقارهم

 استراتيجية للتخفيف من حدة الفقر في الريف تستدعى إنجاز نمو سريع أيوتخلص الدراسة إلى أن 

 يعد أيضا حافز للنمو الزراعيفضال عن ذلك فإن النمو . األساسيومتواصل وإن هذا هو المخرج 

  .االقتصادي في كل األقطار منخفضة الدخل

 سياسة للتعامل أيكما تشير الدراسة إلى وجود درجة من التداخل والتعقد بين أبعاد الفقر، ولذلك فإن 

 منفصلة، سياسة اقتصاديةمع مشكلة الفقر البد أن تكون سياسة متكاملة، بمعنى تجنب صياغة سياسات 

لكن البد من سياسة شاملة تراعى كل األبعاد ....  سياسة للنمو-الهيكلي سياسة للتكيف -للحد من الفقر

        الحفاظ على البيئة- الفقر-السابق اإلشارة إليها النمو
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محمد إبراهيم عنتر، الفقر وعالقته ببعض الممارسات التنموية بين الريفيين، دراسة استكشافية 

 مركز البحوث االجتماعية، برنامج تدعيم  سوهاج وكفر الشيخ، القاهرة،محافظتيببعض قرى 

  .، بحث غير منشور٢٠٠١المشاركة في بحوث التنمية، الجامعة األمريكية، 
 

 قرى، أربعة منها بمحافظة سوهاج وأربعة أخرى بمحافظة كفر ثمانيتم إجراء هذه الدراسة على 

لتعرف على مستوى  مبحوث وذلك بهدف ا٥٦١الشيخ وذلك على عينة من أرباب األسر بلغ حجمها 

ق روالفقر في المحافظتين والتعرف على خصائص الفقراء وغير الفقراء من المبحوثين مع دراسة الف

بينهما من حيث الممارسات التنموية، وأهم المشاكل التي تواجه الفقراء، والتعرف على اآلليات التي 

  .نيمكن أن تساعد في النهوض بأوضاع الفقراء الريفيي

  ).طبقت بمعرفة الباحث( استمارة استبيان لجمع البيانات تم استخدام 

  : وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج

  .أن الغالبية العظمى من زوجات المبحوثين ال يخرجن إلى العمل وبصفة خاصة بين الفقراء -

 . مشروعات صغيرة وبصفة خاصة بين الفقراءأيتدنى نسبة المبحوثين الحائزين على  -

راء إلى البطالة واألمية وعدم الحرص على تطعيم األطفال والتسرب من التعليم تعرض الفق -

 . ووفيات األطفال

خلصت الدراسة إلى أن أوضاع فقراء كفر الشيخ أفضل من أوضاع فقراء سوهاج من حيث  -

 . الزراعية واآلالت الزراعيةاألراضيالظروف السكنية وحيازة 

لفقر وانتشاره عن أربعة مجموعات من األسباب تدور وقد كشفت رؤية المبحوثين حول أسباب ا

 كثرة اإلنجاب – وجود شباب بدون عمل باألسرة –حول ضعف االمكانات المادية لألسرة 

أما فيما يتعلق برؤيتهم .  الخوف من التعامل مع القروض وعدم القدرة على المخاطرة-باألسرة

 مدخل االهتمام هيإلى خمسة مداخل أساسية لكيفية التغلب على مظاهر الفقر فقد أمكن تصنيفها 

بالشباب ويركز حول توفير فرص عمل للشباب وإنشاء مشروعات صغيرة لهم، ومدخل االهتمام 

بالزراعة ويدور حول تخفيض نسبة الفوائد على القروض الزراعية ومساعدة الدولة في تسويق 

ومدخل التدريب في مجال الصناعات الحاصالت الزراعية، ومدخل تدعيم البنية األساسية بالقرى، 

  .والحرف البيئية، وأخيراً مدخل المساعدة وتقديم العون للفقراء

توصى الدراسة بتكوين روابط للفقراء ومشاركة أعضاء تلك الروابط مع القادة المحليين في أنشطة 

ا يتعلق بزيادة المجتمع المحلى من خالل برامج وندوات تدريبية لتوعية الفقراء وتنمية معارفهم فيم

 المرأةمواردهم من خالل وضع نظام إقراض محكم إلنشاء مشروعات صغيرة، وتنمية مهارات 

     . فعال لمنتجاتهمتسويقيالريفية ومجال الحرف البيئية وضمان نظام 
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  المحور الثالث 

  الفقر في الحضر

 يسفر المسح لم أنقع وفي الوا. يشمل هذا المحور الدراسات التي اهتمت بدراسة الفقر في الحضر

 عنيت بمناطق أخرىولم تظهر أي دراسات . بمحافظة القاهرة فحسبسوى عن دراستين فقط، اهتموا 

  .أخرىحضرية 

ظة ف غرابة وضع محاإلى على خصائص الفقر والفقراء ف القاهرة مشيرة األولىركزت الدراسة 

 أيضاتضم  وفي نفس الوقت ءاألغنياكبيرة من  القاهرة، فهي من المحافظات التي تضم شريحة

 ال يستهان بها،  وهذه نسبةفربع سكان القاهرة من الفقراء. مجموعات من الفقراء والفقراء فقرا مدقعا

وتقترح الدراسة استراتيجية . القاهرةمن سكان الجمهورية يعيشون من محافظة % ١٣ أن علمنا إذا

  . متعددة للتعامل مع ظاهرة الفقر من القاهرةأبعادذات 

تماما ربما عن اغلب الدراسات التي عنيت بالفقر في منحى مختلف  أخذت الدراسة الثانية فقد أما

  . كات للتضامنبش من ه وما يخترعونأوضاعهمللتعامل مع  الفقراء بأساليب اهتمت إذامصر، 

. يلها بشكل جماعاهرة ال تتحرك لمجابهة مشاكطبقات الفقيرة في الق الأنوقد خلصت الدراسة أي 

 . السياسيةعبئةوعلى هذا فال يمكن مقارنة فقراء القاهرة بفقراء طهران والمكسيك من حيث درجة الت

  

 



39

 في لحظة ة، القاهر) محرران (  ، تهبة الليثى ، الفقر في القاهرة في مصطفى السيد وأصف بيا 

   .١٩٩٨ ، مركز دراسات وبحوث الدول النامية ، ةتحول ، جامعة القاهر

  

 تبنى وأن ،كاتبة من مقولة مؤداها أن الفقر يعود إلى عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية عديدةتنطلق ال

الدولة لسياسات اإلصالح االقتصادي وما ترتب عليها من تقليص اإلنفاق الحكومي وتخفيض الدعم 

  .أدى إلى تزايد الفقر

ن كان ينظر إليها باعتبارها مشكلة كما تشير الكاتبة إلى تغير النظرة لكيفية معالجة الفقر، فبعد أ

 النظر إليها باعتبارها مسألة اجتماعية صار ،اجتماعية تستهدف مساعدة الفقراء واإلحسان إليهم

اقتصادية تستهدف تحقيق استغالل أفضل لطاقات الفقراء ، فعن طريق رفع إنتاجية الفقراء تتحسن 

 االقتصادي وتتحقق عدالة أكبر في التوزيع وفي نفس الوقت يتعزز النمو.  دخولهم وطرق معيشتهم 

   .يومستوى أعلى من االندماج االقتصاد

ولهما متعلق بقياس الفقر والفقراء ، وثانيهما يركز على ظاهرة أتتناول الباحثة في دراستها محورين 

  . في محافظة القاهرة ءالفقر في القاهرة من حيث معدالت وخصائص الفقراء وكيف يعيش الفقرا

مدت الدراسة على البيانات األولية لبحث الدخل واإلنفاق واالستهالك الذي قام به جهاز التعبئة اعت

  . ألف أسرة ١٥ والذي يشمل عينة من حوالي ١٩٩٦-٩٥العامة واإلحصاء في عام 

  :وقد خلصت الدراسة إلى عده نتائج 

 .رنتها بالمناطق الحضرية تحتل القاهرة وضعا متميزاً عن بقية أنحاء الجمهورية حتى عند مقا-١

ورغم تمتع سكان القاهرة بمتوسط دخل وإنفاق مرتفع مقارنة ببقية المحافظات ، إال أن االعتماد على 

 تضم القاهرة فبينما ، التفاوت في مستويات المعيشة داخل القاهرةرالمتوسطات يخفي في حقيقة األم

   .المدقعين من الفقراء بل والفقراء اتشريحة كبيرة من األغنياء إال إنها تضم أيضاً مجموع

 أو من ذوى األعمال متعطال عائلها هم من األسر التي يكون ة محافظة القاهرفي  إن أغلب الفقراء -٢

  .الهامشية أو من الباعة الجائلين في القطاع غير الرسمي 

جمها وزيادة نسبة  حككل بكبر تتميز األسر الفقيرة في القاهرة كما هو الحال بالنسبة للجمهورية -٣

  .سر التي تعولها إناث أل قليلة من ار كما تضم األسر الفقيرة نسبة غي،اإلعالة بها

 واالنقطاع عن الدراسة وذلك الرتفاع تكلفة ة للعمل في سن مبكراسر الفقيرة إلى دفع أبنائهأل تلجأ ا-٤

كما .  من ناحية أخرىام بها  القاهرة من ناحية ولتوفر األعمال التي يمكن لألطفال القيفيالتعليم 

 في كثير من هذه األسر إلى القيام ببعض األعمال الهامشية مثل بيع الفاكهة والخضر أو هتضطر المر أ

  .مساعده اآلخرين في األعمال المنزلية كوسيلة لزيادة دخل األسرة

ة فيما يتعلق بظاهرة وفي نهاية الدراسة ترى الباحثة أنه على الرغم من الوضع المتميز لمحافظة القاهر

 وهذه نسبة ال يستهان بها خاصة – الفقر المادي جهة من -الفقر إال أن ربع سكان القاهرة من الفقراء
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 الحاجة إلى إتباع زولهذا تبر.   من سكان الجمهورية يعيشون في محافظة القاهرة %١٣إذا علمنا أن  

 حالة هي أن ظاهرة الفقر . المتوسط والبعيد أوفي األجل القصيرسياسات لمساعدة فقراء القاهرة سواء 

 ، فالمجتمع هو الذي يولد الفقر من خالل السياسات التعليمية والصحية مجتمعية وليست فردية بحته

وأن أي سياسة لمكافحة الفقر ينبغي أن تبدأ بكسر الحلقة المفرغة للفقر .  والدعم وسياسات التشغيل 

 امرأة من يتزوج عتلةليم المتدني والمهارة المتواضعة  والصحة الموالتي تبدأ بأحد األشخاص ذوى التع

 ينبغي تقديم القصير ى األجلولذلك ف.   أبناء لهم نفس المواصفات وهكذا بالها نفس ظروفه لينج

 على احتياجاتهم األساسية من الغذاء  يتمكنوا من الحصولكيالمساعدات العامة للفقراء على األقل 

ات غذائية مجانية لألطفال في المدارس الحكومية ، كذلك يجب تسهيل إجراءات وذلك عن طريق وجب

الحصول على المساعدات االجتماعية من وزارة الشئون االجتماعية وفي صورة دعم بعض السلع 

  .الغذائية الضرورية 

صحاب األعمال الهامشية أ المتوسط فينبغي خلق فرص عمل منتظمة وتدريب وتأهيل ىأما في المد

 وكذلك إتباع سياسة لإلقراض تمكن ،والباعة الجائلين وخاصة النساء وكذلك خلق أنشطة مولدة للدخل

  .الفقراء أصالً لدى  وهى غير موجودة -األصولالفقراء من االستفادة منها بدال من االعتماد على 

 األهمية لها  أن يكونيجب ىن الحاجة إلى االستثمار في رأس المال البشرإ البعيد فىأما في المد

  .حد منه تبغي مكافحة الفقر وال سياسةألي الرئيسي مفتاح ويعد التعليم هو ال.األولى

     . على توفير الخدمات الصحية الوقائية وضمان وصولها إلى الفقراء زوينبغي أيضاً التركي
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وأصف   البقاء وشبكات التضامن ، في مصطفى السيد تاستراتيجيا: أصف بيات ، فقراء القاهرة  

،  دراسات وبحوث الدول الناميةز، القاهرة في لحظة تحول ، جامعة القاهرة ، مرك) محرران  ( تبيا

١٩٩٨. 

 من هتناقش هذه الدراسة أوضاع فقراء القاهرة وما يتبعونه من استراتيجيات للبقاء وما يخترعون

  .شبكات للتضامن

ن ستة ماليين شخص مما يشير إلى وجود  مجتمع عشوائي يسكنه أكثر م١٠٠ من رتحفل القاهرة بأكث

تبنى ، ثم ١٩٧٤  تبنى سياسة االنفتاح االقتصاديمنذخلل اقتصادي واجتماعي واضح، يرى الكاتب أنه 

 تضاعف معدل الفقر في األرياف وزاد في المدن بمعدل مره ١٩٩١ فيسياسات التكيف الهيكلي 

ما كمناطق فقيرة أو مدقعة الفقر أوائل ونصف ، كما تم تصنيف نصف القاهرة والجيزة تقريباً إ

  .التسعينيات 

  :يرصد الكاتب سبل تعامل فقراء القاهرة مع مشاكلهم والتي تتمثل في 

    تخفيض معدل استهالكهم -

    العمل ساعات أطول -

  واألطفال لسوق العمل  المرأة  دفع -

    شراء أطعمه ذات نوعيه رديئة -

   آليات وسبل   تقليل عدد الوجبات وغيرها من-

 سواء من جماعيويشير الكاتب إلى أن الطبقات الفقيرة في القاهرة ال تتحرك لمجابهة مشاكلها بشكل 

فهناك .  خالل االشتراك في أنشطة خالقة لرفع مستوى معيشتها أو مظاهرات تعارض الوضع القائم 

  .ضعف في امكانات ومجاالت التعاون المدني 

فقراء القاهرة بفقراء طهران والمكسيك العاصمة من حيث درجة التعبئة وعلى هذا فال يمكن مقارنة 

فهناك غياب للبنى  التي تسمح بالعمل الجماعي في مصر بسبب قانون الطوارىء والنظم . السياسية

االنتخابية الحالية التي ال تسودها المنافسة االنتخابية الحقيقية، فالمواطن المصري يميل للبحث عن حل 

  . كلتهفردى لمش

 الزحف الهادىء كحل بديل ويتم ذلك عبر صراعات ةولهذه األسباب يلجأ الفقراء إلى استراتيجي

فمثالً إذا أراد الفقراء توفير الكهرباء . مفتوحة وعابرة وبال أي تنظيم أو قيادة واضحة أو أيديولوجية 

وفي مجال العمل يسيطر . لمنازلهم ، فإنهم يقومون بسرقتها مباشرة من الدولة وليس من جيرانهم

 دراستهوفى نهاية . العمال بصمت على الميادين العامة للقيام بعملهم في مجال االقتصاد غير الرسمي

يشير الكاتب إلى ميوعة هذه النشاطات وإخفاقها في تطوير الدعم القانوني والتنظيمي الذي البد منه 

   .توى القومي األكثر شموالًللمضي قدماً في البحث عن العدالة االجتماعية على المس
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  الرابعالمحور  

  الفقر والتعليم

  

 على بعض األولىوتركز الدراسة . يعني هذا المحور بالدراسات التي اهتمت بعالقة التعليم بالفقر

 تدني جودة العملية التعليمية مما يؤدي إلى وتخلص ، المتوقعة لسياسة التكيف الهيكلي على التعليماآلثار

  .أخرى عمالة متدنية المهارة من ناحية وإلنتاجالت التسرب والفقر من ناحية الرتفاع معد

 فقد اهتمت األولىعد الدراسة عشر سنوات ب إلىيصل  زمني الورقة الثانية والتي ظهرت بفارق أما

  . جزئيةوأبعادة كلي أبعاد ذات ةالمشكل الفقراء التعليمية واقترحت سياسة للتعامل مع هذه أحوالبدراسة 
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 على التعليم، المجلة المصرية الهيكليمحمد نعمان نوفل، بعض اآلثار المتوقعة لسياسة التكيف  

  .١٩٩٢للتنمية والتخطيط، المجلد الثالث، العدد األول، يونيو 

  

تنطلق .  مصرفي على التعليم الهيكليتهدف هذه الدراسة إلى استشراف اآلثار المتوقعة لسياسة التكيف 

 اإلنفاق طبقاً لسياسة التكيف أواوياتض وجود عالقة بين الفقر والتعليم، فتغيير الدراسة من افترا

فاإلنفاق .  البد أن يترتب عليه فقدان بعض الفئات االجتماعية لبعض المكاسب المادية أو العينيةالهيكلي

 اإلنفاق أواويات المجتمع، وأن تغيير في على التعليم يشكل إحدى آليات إعادة توزيع الدخل الحكومي

  . التعليمفي المجتمع على مستوى االستيعاب، وأيضاً االستمرار فيتضر بالفقراء 

، ويقارنها بالرؤية الدولي للتعليم حسب رؤية البنك الهيكلييعرض الكاتب خطوط سياسة التكيف 

 في سياسة التعليم وانحياز في من أن هناك اختالالت توزيعية الدوليتنطلق رؤية البنك . الحكومية

 في معالجة لهذا األمر تتطلب االستثمار أيوإن . السياسة القائمة لصالح األغنياء على حساب الفقراء

رأس المال البشرى، فرأس المال البشرى هو األصل األعلى قيمة لدى الشعب الفقير، ولهذا فإن حماية 

القتصادي برغم تخفيض  حاسمة خالل فترة االنتقال الخاصة باإلصالح امسألةمكون الرأسمال البشرى 

  . وإن السبيل لذلك هو تحسين نموذج تخصيص واستخدام الموارد المتاحة. الحكومياإلنفاق 

  : المبادىء التاليةالدوليبناء على هذه الرؤية يقرر البنك 

 شامل أساسي وإنجاز تعليم األساسي المخصص للتعليم الحالي الحكوميالمحافظة على اإلنفاق  -١

  ة للفتياتخاص) إلزام شامل(

 لتخصيص الموارد وبالذات فيما يتعلق بالسياسات الحالية الهادفة للتوسع الحاليترشيد النموذج  -٢

 جميع مستويات التعليم ألن مثل هذه السياسة غير قابلة لالستمرار من ناحية وغير عادلة في

 من ناحية أخرى

منه، فضال عن إتاحة فرصة  العالي االجتماعي نظرا للعائد األساسيتوجيه االهتمام للتعليم  -٣

 األساسيتعليمية أفضل لغير القابلين لالستمرار فيما بعد التعليم 

 في أربعة اختيارات يمكن األخذ بها لزيادة مستوى العدالة وكفاءة اإلنفاق الدوليثم يحدد البنك 

  :التعليم وهى

  األساسي إلغاء رسوم التعليم -

 والجامعي العالي التعليم  مرحلةفي تعميم مبدأ وضع نفقة التعليم -

 كانت مخصصة للتعليم التي بنقل موارد الموازنة األساسي تحسين نوعية اإلنفاق على التعليم -

  األساسي إلى التعليم العالي

  الثانوي إدخال إجراءات أكثر دقة الختيار طالب مرحلة التعليم ما بعد -٤
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 مرحلة التعليم في تقوم على مجانية كاملة يوالتكما يعرض الكاتب للرؤية الرسمية لسياسة التعليم  

يرى ( المراحل التالية للطالب الملتزم بوظيفته االجتماعية كطالب في واقتصار المجانية األساسي

ن من المجانية، يكما ترى هذه السياسة ضرورة استبعاد القادر). الكاتب أن هذه العبارة غامضة

 المرحلة األساسية فإنه ال مبرر فيتعليم الخاص  الفيفهؤالء الذين ارتضوا طواعية اإلنفاق 

 وأخيراً دعوة القطاع الخاص الجامعي وما بعد والجامعي الثانوي في المجانيلتمتعهم بالتعليم 

  . التعليمفيللمشاركة 

يتجه الكاتب إلى طرح عدد من .  ورؤية السياسة الرسميةالدوليوبعد المقارنة بين رؤية البنك 

  :المسائل

 ظل عوامل الفقر الحالية وازدياد في األساسين الرهان الكامل على سياسة تكريس التعليم  إ:أوالً

   سوف يؤدى إلى تعليم تخترقه بحدة ظاهرة التسربالهيكلي ظل سياسات التكيف فيمعدالته 

 كال الرؤيتين، وهذا يؤدى إلى صعوبة تحديد في الثانوي منطقة التعليم فيغموض السياسات : ثانياً

 تؤهل المواطن بالفعل التي هيجهات المنشودة، فمد مظلة اإللزام حتى نهاية المرحلة الثانوية التو

  للدخول لسوق العمل كمنتج

 البلدان في التكنولوجي وربطه بمصروفات رغم أهميته لدفع التطور الجامعيتقييد التعليم : ثالثاً

  النامية

 حتى نهاية المرحلة الثانوية مع إللزاماويختم الباحث دراسته بالتأكيد على ضرورة رفع سن 

 أنها تقدم لسوق هيفإن ما يعيب السياسة التعليمية الحالية . التركيز على جودة العملية التعليمية

  العمل عمالة أكثر من نصفها غير مؤهل تأهيالً مناسباً، وهى عمالة متدنية اإلنتاجية  
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 Mona El Baredi, Toward A Pro- poor Educational Policy For Egypt In 
Heba Nassar & Heba El Laithy (eds), Socioeconomic Policies And Poverty 
Alleviation Programs In Egypt, Cairo univ,, CEFRS, 2001. 

 اقتراح بغية نفاذهم للتعليمتهدف الدراسة إلى فحص األحوال التعليمية للفقراء في مصر وأسباب عدم  

تشمل المقدمة : لك تنقسم الدراسة إلى أربع أجزاءذ ول، حساسة الحتياجات الفقراءسياسة تعليمية

والجزء الثاني الذي يتعرض ألحوال الفقراء في مصر ثم الجزء الثالث الذي يحلل األسباب األساسية 

  . الفقراء للتعليم أما الجزء الرابع فيقترح استراتيجية أكثر حساسية للفقراءذنفالعدم 

 وهو التعليم الذي ، على التعليم لصالح التعليم العالياإلنفاق هناك تحيز في أن إلى الدراسة وقد توصلت

 هناك تحيز في النفقات الجارية أنكما . األساسيال يستفيد منه الفقراء استفادة كبيرة على عكس التعليم 

يف خاصة على  لصالح الحضر على حساب الراإلنفاق فييز حوت. على حساب النفقات االستثمارية

 انخفاض جودة العملية التعليمية مما يؤدي إلى كما تشير الدراسة ، والثانوياإلعداديمستوى التعليم 

  . فالعائد من عمل الطفل اكبر من عائد تعليمه، الفقراءأبناء التسرب من التعليم بين إلى

  : حساسة للفقراء تراعيوتوصي الدراسة بتبني سياسة تعليمية

  .األساسي من الموارد للتعليم مزيدالعالي وتوجيه الحادث لصالح التعليم تعديل التحيز  )١

 .زيادة النفقات االستثمارية )٢

 .الريفية للمناطق أكثرارد  موصيصتخ )٣

 .تحسين جودة العملية التعليمية )٤

 الفقراء مثل أمام انفتاحا أكثرالتعليم التي تجعل هذا فضال عن بعض المقترحات على المستوى الميكرو 

  .، تدعيم بعض المهارات الفنية المفيدة للفقراءةيل الرسوم المدرسيتقل
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  الخامسالمحور  

  المرأة  الفقر و

  .سبع دراسات المرأةت بالعالقة بين الفقر ويالدراسات التي عنبلغ حجم 

ة مشكلة  معالجأن إلىوتشير . في منطقة االسكوا المرأة الفقر على أثار إلى األولىتتعرض الدراسة 

والفقر في  المرأة لقضية أولوية اعطاء أساسالفقر تتطلب منظورا يجمع بين الجنسين ويقوم على 

 المساهمات أنكما . ة عن معاناة الرجلفمن الفقرة مختل المرأةفمعاناة . برامج عمل الوكاالت المانحة

 أسرهنورخاء قاء ب بالغة بالنسبة لأهمية لها األزمات أوقات وخاصة في للمرآةاالقتصادية 

  .الفقيرة المرأةولذلك البد من تبني تدخالت هادفة من اجل ومجتمعاتهن 

 صحتها وإهمال المرأة هناك عالقة بين فقر أن اختبار فرضية مؤداها إلىتسع الدراسة الثانية 

  .اإلنجابية

  .ةبصفة خاص اإلنجابيةالتي تنتمي للطبقات الفقيرة ال تهتم بصحتها بصفة عامة وبصحتها  المرأةف

 ةعالاإل من حيث حداثة االهتمام بمفهوم ألسراهتمت الدراستان الثالثة والرابعة بقضية النساء المعيالت 

المعيلة  المرأة أوضاعوالذي يعقد من  المرأةالنسائية ودور الدولة والنظام االجتماعي المتحيز ضد 

  .هه من مشكالت عديدة في الريف وما تواجألسرالمعيلة  المرأة أوضاع وأيضا. ألسر

 النوع يمثل خطا فاصال ومحددا رئيسيا لالستهداف أنة فتنطلق من مقولة مؤداها مس الدراسة الخاأما

  .للفقر

 تقييم سياسات مكافحة الفقر بين أن إلىوتشير  بظاهرة تأنيث الفقر بين النساء األخيرتانتهتم الدراستان 

. المرأة  يز ضد ي التمأشكالين اولهما القضاء على كافة تم من خالل منظورين متكاملت أنيجب النساء 

ا إلى توخلص. في هذه السياسات المرأةب البرامج الخاصة عموما وادماج سياسات مكافحة الفقر وثانيهما

نية بمكافحة ي االعتبار عند وضع السياسات المعأن هناك معوقات تحول دون اخذ البعد النوعي ف

 االقتصادية األصول أنماط كل عزيز لمحاربة الفقر يأتي من خالل بناء وتياألساس العنصر نأو .الفقر

.واالجتماعية والسياسية
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 قضايا واهتمامات، اجتماع فريق خبراء حول األسرة – منطقة االسكوا فيوالفقر  المرأةاالسكوا،  

  .ظبي أبو ١٩٩٤ ديسمبر ١٤-١٠ مجتمع متغير، فيالعربية 

 وأن فقراء العالم الثالث تحملوا أعباء ،الفقر جزء ال يتجزأ من التنميةتنطلق الدراسة من أن مشكلة 

، كما تحملوا التكلفة الثمانينياتالمشكالت االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن أزمة الدين منذ أوائل 

 وأن التنمية البشرية المستدامة ال يمكن أن تتحقق إال إذا تمت. الهيكلياالجتماعية لبرامج التكيف 

  .معالجة األسباب الحقيقية للفقر

 خاص بأبعاد الفقر، أما الثالث والثانيوالفقر،  المرأةينقسم التقرير إلى أربع أجزاء، الجزء األول عن 

 في المرأةوالرابع خاص ببرنامج عمل لتخفيف حدة فقر .  منطقة االسكوافيفعن ظاهرة تأنيث الفقر 

  .منطقة االسكوا

 االسكوا بجانب األردن واإلمارات العربية والبحرين فيالبلدان األعضاء وجدير بالذكر أن مصر من 

  . المحتلةة الفلسطينيواألراضيوسوريا والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان والسعودية واليمن 

وقد أشارت الدراسة إلى أن معالجة مشكلة الفقر تتطلب منظورا يجمع بين الجنسين، ويقوم على أساس 

من الفقر مختلفة  المرأةفمعاناة .  برامج عمل الوكاالت المانحةفيوالفقر  المرأة لقضية إعطاء أولوية

 أوقات األزمات لها أهمية بالغة في وخاصة للمرآةعن معاناة الرجل، كما أن المساهمات االقتصادية 

  .بالنسبة لبقاء ورخاء أسرهن ومجتمعاتهن

 -  مصر- عمان-األردن( الريف فين الفقر أكثر انتشارا  منطقة االسكوا فإفيوفيما يتعلق بأبعاد الفقر 

  . تعولها نساءالتي المعدمين واألسر نبين صغار المالك والعمال الزراعيي) اليمن

 المنطقة العربية أدنى مقارنة في قوة العمل في المرأةوفقر اإلناث، فنسبة مشاركة  المرأةوعن مركز 

 اآلراء على وجود مؤشرين يمكن أن يقدما صورة فيتفاق كما أن هناك بعض اال. بغيرها من المناطق

 تعولها نساء وعدد النساء التي نسبة األسر المعيشية في تحدث التي، وهى التغيرات المرأة  عن فقر 

 عدم توافر هي الثانيال أن مشكلة هذين المؤشرين خاصة المؤشر إ. الرسمي القطاع غير فيالنشطات 

  .الرسميالقطاع غير  فينشطات بيانات شاملة عن النساء ال

 المرأة الريفية والمرأةوأسبابه مع التمييز بين  المرأة جزئه الثالث إلى مظاهر فقر فييتعرض التقرير 

  .الهيكليمن أعباء نتيجة سياسات التكيف  المرأةكما وردت اإلشارة إلى ما تتحمله . الحضرية

 وكذلك األوضاع الصحية المتدهورة لألطفال من يعد تسرب اإلناث من التعليم وزيادة عمالة األطفال

  .اآلثار المترتبة على تأنيث الفقر

وسوء اإلدارة غير المرأة كما أن لتأنيث الفقر أيضاً آثار على البيئة، فهناك ارتباط قائم بين فقر 

 يتم  الجزء الرابع من التقريرفي.  ينتشر فيها الفقرالتي المجتمعات فيالمقصود للموارد الطبيعية 

يقوم هذا البرنامج على . استعراض برنامج عمل للتخفيف من حدة الفقر يتكون من عدة عناصر

 االعتبار استمرارية في البد أن تأخذ والتيالفقيرة  المرأةمجموعة من التدخالت الهادفة من أجل 
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أن تأخذ قسطا  تتحسن إنتاجيتها البد كي المرأةوديمومة المشاريع المخصصة للنساء الفقيرات كما أن  

وأيضاً االستراتيجيات المالئمة لتخفيف حدة الفقر البد أن تنطلق رؤية مفادها أن . كافيا من التدريب

 تخفيف الفقر لن يتحقق إال عبر فيتخفيف الفقر جزء ال يتجزأ من سياسات كلية وجزئية، وأن النجاح 

  .المشاركة الشعبية الحقيقية

 التيين القطاع العام والخاص نتيجة للظروف االقتصادية الصعبة ومن ناحية ثالثة ضرورة التعاون ب

 تخفيف الفقر محدوداً بما يفرض العمل على تنشيط فيفقد أصبح دور الحكومة . تمر بها بلدان األسكوا

 غير الحكوميين مثل الجمعيات األهلية من خالل إزالة العوائق القانونية ووضع إطار األخريينالفاعلين 

وأخيراً ضرورة تفعيل دور الجمعيات األهلية . بناء بين الحكومة والمنظمات غير الحكوميةللتعاون ال

       . المناطق الفقيرةفيالنسائية 

  

 المرأة حول العربي مصر، المؤتمر فيمع قضايا وأبعاد الصحة اإلنجابية  المرأةعلياء راضى، تفاعل 

  .٢٠٠٠ مارس ، الدار البيضاء،والصحيوالفقر والسلوك الديمغرافى 

فيما يختص  المرأةتستهدف هذه الورقة دراسة تأثير العوامل االجتماعية والثقافية على سلوك 

الفقيرة لصحتها اعتقادا منها أن  المرأةبالمحافظة على صحتها وذلك استنادا لفرضية مفادها إهمال 

  .المرأة  كونها امرأة يعنى تحملها لأللم مما يؤدى إلى تدهور صحة 

مت الدراسة منهج المقارنة بين دراسة الحالة لعدد محدود من السيدات الفقيرات وعدد آخر من استخد

  .وتعتمد الدراسة على الوصف الكثيف كأداة استكشافية وتحليلية.  العلياالوسطيالطبقة 

 مصر مؤشر على الوضع في والصحي االجتماعي المرأةتنطلق الورقة من مقولة مؤداها أن وضع 

وفى هذا اإلطار تقدم الدراسة نظرة عامة .  نفس الوقتفي البالد وهو انعكاس له فيلعام  االتنموي

 االجتماعيفالبعد .  مصر من منظور النوع وعالقته بالثقافةفي والصحي االجتماعي المرأةلوضع 

 تؤثر  إلى مدىأساسيوهنا يثور تساؤل .  كيفية تعاملها مع صحتها اإلنجابيةفي له تأثير للمرآة الطبقي

.  واالنسانى والبيولوجىالمجتمعيلنفسها وتحديدها لدورها  المرأة رؤية فيثقافة الفقر أو ثقافة الطبقة 

عن نفسها وقدرتها  المرأة تكوين صورة في يمثل عامال أساسيا االجتماعيتخلص الدراسة إلى أن البعد 

نظر عن الطبقة االجتماعية بصرف ال المرأةوهناك دوائر تشترك فيها . على المحافظة على صحتها

 المرأة إليها مثل إعالئها لدورها االنجابى، ومع ذلك فإن الطبقات الفقيرة طبقات تتحمل فيها تنتمي التي

ضريبة الفقر وهو ما يؤثر على صحتها بوجه عام وصحتها اإلنجابية بوجه خاص، فاألعباء الملقاة 

   . للطبقة المتوسطةتنتمي التي المرأةبالفقيرة مضاعفة مقارنة  المرأةعلى 
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 Iman Bibars, Victims and Heroines, Women Welfare and the Egyptian 
State, London: Zed book LTD, 2001. 

  

تصنف الباحثة النساء المعيالت . يهتم الكتاب بالنساء المعيالت، أوضاعهم االجتماعية وعالقاتهم بالدولة

 يقفن بين طليعة الالتييقصد بالضحايا النساء المعيالت الفقيرات . إلى نمطين أساسين، ضحايا وأبطال

أما األبطال فهن أيضا .  المجتمعفي تحوالت جذرية تحدث أليالمتضررين من التداعيات السلبية 

 عقبات أو أي تمكنهم من التغلب على التي يتسمن بالذكاء والمرونة اللواتيالنساء المعيالت ولكن 

 اإلعالة –والدولة  المرأة كتابها عدة قضايا، العالقة بين فيتطرح الباحثة . همضغوط بما يخدم أهداف

 واالقتصادي االجتماعي آليات االستبعاد - مصر والنساء المعيالتفي االجتماعي نسق الرفاه -النسائية

  . المعيلةهللمر أ

ثم طرحت . المنظوربالدولة من هذا  المرأةقدمت الدراسة إطاراً نظرياً عن قضايا النوع وعالقة 

 سبعة فيفقد أجريت الدراسة الميدانية على نساء معيالت . اإلجراءات المنهجية للدراسة األمبريقية

 وتم إجراء مقابالت مفتوحة مع عينة ،سياقات حضرية يتسم قاطنوها بمستويات دخولهم المنخفضة

 القاهرة محافظتي فيلة الحضرية  ينتمين إلى الطبقة العامالالتي سيدة معيلة من الفقيرات ٤٤٤قدرها 

 سيدة منهن، فضال عن إجراء مقابالت مع القائمين على ١٥كما تمت دراسات حالة لعدد . واإلسكندرية

  ) رسمية وأهلية (االجتماعيبرامج الرفاه 

  :اآلتيخلصت الدراسة إلى 

 في مرأةال الواقع على واالقتصادي االجتماعيتمارس الدولة أدوارا داعمة لوضعية الظلم  -

 على عالقات النوع تمثل وتأثيره فإن فهم وتحليل دور الدولة وبالتاليمجتمعات العالم الثالث، 

 البيروقراطيفالدولة وجهازها . خطوة أولية ومهمة لفهم تأثيرها على أوضاع النساء بوجه عام

 بموجبها التي تحديد السياسات والبرامج االقتصادية في العالم الثالث يمارس أدوارا مركزية في

 فييتم توزيع الموارد بين الرجال والنساء، ومن خالل صياغة برامجها التنموية وتدخالتها 

 إعادة تنظيم عالقات في بالتالي، تتدخل االجتماعيسوق العمل وهيمنتها على قطاعات الرفاه 

  . محققه بذلك تمييزاً ضد النساءاالجتماعيالنوع 

.  سنة١٥النسائية، فال يعود االهتمام بهذا المفهوم ألكثر من حداثة االهتمام لمفهوم اإلعالة  -

 تعد المتكسب التي المرأة فهيالمعيلة  المرأة لتعريف االقتصاديتتبنى الدراسة المعيار 

  أو الوحيد عن إدارة شئون األسرة الحياتيةاألساسي أو الوحيد لألسرة والمسئول األساسي

 مجاالت شتى ويفتقرن إلى المهارات فيالتحيز ضدهن تعانى النساء المعيالت الفقيرات من  -

الضرورية المطلوبة اللتحاقهن بسوق العمل، وليس لديهن القدرة على اختيار األعمال المالئمة 
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 هابط يورثن اجتماعيكما تعانى هذه الفئات من النساء من حراك .  يفضلن القيام بهاالتي 

 . المجتمعفيتاج الفقر  إعادة إنفي يسهمن وبالتاليالفقر ألوالدهن، 

 الواقع على االجتماعي مصر يمثل إحدى آليات تكريس الظلم في االجتماعيأن نسق الرفاه  -

، فالجهاز الرسميفهذا النسق ال ينأى بالمستفيدين عن الوقوع تحت خط الفقر . المعيلة المرأة

دف استبعاد  المختص بهذه المساعدات يعمد إلى تعقيد اإلجراءات بهالرسمي البيروقراطي

     . يراهن غير مستحقات للمساعدةالالتيالنساء 

  

نيفين عبيد، نساء معيالت أسر، دور برامج التنمية، القاهرة، مركز البحوث االجتماعية، برنامج 

  . بحث غير منشور،٢٠٠١ بحوث التنمية، الجامعة األمريكية، فيتدعيم المشاركة 

 تعولها نساء ومدى استفادتها من القروض المتاحة التيتركز الدراسة على األسر الريفية الفقيرة 

كما تسعى الدراسة إلى تقييم برامج التنمية وعلى .  تواجههاالتيوالمعوقات الثقافية واالجتماعية 

 مع التطورات االقتصادية مالءمتهااألخص برامج التنمية المدرة للدخل من حيث الشكل واألثر ومدى 

  .الراهنة والقادمة

 الريف في دراسة نمط حياة النساء المعيالت ألسر أولهادراسة إلى فحص أربع قضايا، تهدف ال

 تقوم به نساء التي الوقوف على شكل العمل ثالثها أسباب اعتبار النساء العائل الوحيد لألسرة وثانيهاو

  . دراسة طبيعة البرامج التنموية المقدمة لهذه الفئةرابعهاالعينة و

) استبيان ودراسة حالة(يا، إذ تم القيام بإعداد عدد من األدوات الكمية والكيفية يعد هذا البحث ميدان

لدراسة القضايا السابق ذكرها وذلك من خالل التطبيق على عينة عمدية من النساء المعيالت ألسر 

 محافظتيوقد تم اختيار أربع قرى من . سواء كانت مستفيدات من برامج القروض أو غير مستفيدات

منطقة ( للدراسة، فضالً عن اختيار عينة حضرية من محافظة القاهرة مكانيا وسوهاج كإطار المني

  ).عشوائية

 تعرض لنتائج الدراسة والثاني النظري، الجزء األول تناول اإلطار نجزئيي الدراسة إلى انقسمت

عولمة وعالقة ذلك  إطار الفي مثل الفقر وتأنيثه النظري اإلطار فيتم تناول قضايا عديدة . الميدانية

 هذا الجزء إلى التفرقة بين النساء الفقيرات والنساء المعيالت فيكما سعت الباحثة . بالنوع وبالسياسة

  .ألسر

 العينة، وأيضاً فيأما الدراسة الميدانية فقد خرجت بعدد من النتائج الوصفية مثل ارتفاع نسبة األمية 

وعن مصدر دخل المعيلة فقد كان معاش . يلة ألبنائها معهيكما أن النسبة الغالبة . نسبة األرامل

 ٢٠٠و١٠٠من العينة ما بين % ٣٨,٢وقد تراوح دخل . األساسي هو المصدر االجتماعيالضمان 

  . الشهر وهو أعلى دخلفيجنية 
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 أيكانت أغلبية المشروعات المقامة من القروض بيع الطيور واألطعمة المجففة ومواد التموين  

  . مأزق كيفية تصريف المنتجاتفيدية للمشروعات مما يضع النساء األفكار التقلي

ولذلك أشارت الحاالت إلى صعوبات عديدة منها ركود السوق وعدم القدرة على السداد والعجز عن 

 التسويق والتدريب فيالتسويق، ولذا كان مطلب نسبة كبيرة من العينة أن تلعب الجمعيات األهلية دور 

      .المهني

  

المصرية والتحديات  المرأة، ندوة )محرراً( نجوى الفوال في االقتصاديوالعنف  المرأة حليم، نادية

 للبحوث االجتماعية والجنائية وصندوق األمم المتحدة للسكان القوميالمركز : المجتمعية، القاهرة

  .٢٠٠٢ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، 

  

من الفقر والحرمان من فرص الحصول على  المرأة بأنه معاناة القتصادياتعرف الباحثة مفهوم العنف 

من الفقر أكثر من معاناة الرجل وأن  المرأةفمعاناة . العمل والدخل وإمكانيات تحسين مستوى المعيشة

  .أوضاعها االقتصادية واالجتماعية أكثر هشاشة من أوضاع الرجال

ستهداف للفقر ، فهذه الفئة من النساء أشد الفئات احتياجا إلى يمثل النوع خطا فاصال ومحدداً رئيسياً لال

 في وبالتالي التعليم والتدريب واإلعداد والتأهيل، في أقل حظاً فهي. رعاية خاصة حتى تتحسن أحوالها

 لها اإلحساس باألمان أو الحماية ىءيتهال  ظل ظروف عمل فيتعمل كما فرص العمل واألجور 

  .نقابيالالقانونية أو الدعم 

 سوق في وأيضاً أوضاعها يةالتعليمية والصحية والدخل المرأةوبعد ذلك عرضت الباحثة ألوضاع 

 المرأةوفى نهاية دراستها تخلص الباحثة إلى أن هناك عدة مقترحات لتوسيع إمكانيات استفادة . العمل

   االجتماعيشبكة األمان من 

  .تبسيط إجراءات طلب الحصول على االئتمان -

 .شروط االقتراض قصير األجلتيسير  -

 . للتغلب على مشكلة عدم القدرة على توفير الضماناتالجماعياللجوء إلى اإلقراض  -

 . الحصول على عمل منتجفي ترفع من قدرات النساء التياالهتمام بالبرامج التدريبية  -

 ترتبط بالتسويق والتمويل والتي القطاع غير المنظم في المرأةمعالجة مشكالت عمل  -

 .المرأة   سوق العمل ضد فيكما طالبت الباحثة بالقضاء على التحيز . التدريبو

 قضية قومية، أن يتم توجيه الخطاب فيحديثا  المرأة ا قضايفيوأخيراً أوصت باعتبار الحديث 

 وأيضاً طرح ثقافة بديلة تشتمل على قيم المساواة وعدم التمييز والعدالة ، والرجل معاًةأللمر

لورة رؤية واضحة عن شكل التغيير المطلوب تساندها حركة اجتماعية مؤيدة لقيم والتسامح وب

     .التغيير والتطوير
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 ٢٣-٢٠والفقر  المرأةهبه الليثى، تقييم السياسات المعنية بالحد من الفقر بين النساء، مؤتمر 

  ٢٠٠٢، جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،٢٠٠١مارس 

  

يعد مفهوم تأنيث الفقر . هذه الدراسة بظاهرة انتشار الفقر بين النساء أو ما يطلق عليه تأنيث الفقرتهتم 

 العديد فيوقد أثبتت التجارب . للمتغيرات االقتصادية المرأةمن المفاهيم الحديثة، إذ يدل على حساسية 

تشكل نصف  المرأة ألن يؤدى إلى رفاهية المجتمع ككل، ليس فقط المرأةمن الدول أن مكافحة فقر 

يؤدى إلى زيادة إنفاق األسرة على التعليم والصحة  المرأة دخل فيالمجتمع ولكن ألنه ثبت أن الزيادة 

 زيادة رأس المال البشرى للمجتمع ككل، وبالتالي ، دخل الرجلفيوالتغذية أكثر مما يؤدى إليه الزيادة 

  . وصحة األطفالناهيك عن مردود التعليم على معدل الخصوبة وتغذية

أوال . ترى الباحثة إن تقييم سياسات مكافحة الفقر بين النساء يجب أن يتم من خالل منظورين متكاملين

 المجتمع والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، ثانياً سياسات مكافحة الفقر عموماً في المرأةوضع 

  . هذه السياساتفي المرأةبومدى إدماج البرامج الخاصة 

فإن هناك نسبة كبيرة من  المرأةى صعيد المحور األول، فرغم الجهود المبذولة لتحسين أوضاع وعل

النساء العربيات يعشن تحت خط الفقر ويعانين من األمية وسوء الحالة الصحية وتردى نوعية الحياة 

  .بصفة عامة

 وما تالها من ١٩٩٥ على ضوء توصيات بكين العربي بلدان الوطن في المرأةتحلل الباحثة أحوال 

  .متابعات عربية

 مصر إلى فيتشير معظم مؤشرات االقتصاد الكلى .  هذا العرض على حالة مصرفيوسيتم االقتصار 

من % ٢٨، ومع ذلك مازالت معدالت الفقر مرتفعة إذ تصل إلى الهيكلي برنامج التكيف فينجاحها 

  .١٩٩٦السكان عام 

حد من الفقر رغم عدم وجود جهة حكومية محددة مسئولة عن تتبنى الحكومة المصرية برامج متعددة لل

اعتمدت االستراتيجيات . التخطيط والمراقبة والتنسيق بين مختلف البرامج واألنشطة المقدمة للفقراء

  .استراتيجيات شبكات األمان - رأس المال البشرى –المصرية لمواجهة الفقر على توليد الدخل 

 مجال االقتصاد أو التعليم أو الصحة في الحد من الفقر سواء فيالدولة وبعد استعراض الباحثة لجهود 

 قيمت السياسات المعنية بمكافحة الفقر بين النساء، وخلصت إلى أن هناك معوقات االجتماعيأو األمان 

 االعتبار عند وضع السياسات المعنية بالفقر مثل بعض التشريعات في النوعيتحول دون أخذ البعد 

من التواجد بمواقع صنع القرار وأمية  المرأةوالرجل وعدم تمكين  المرأةبين  تميز التي والقوانين

       .بحقوقها القانونية فضال عن انتشار أمية النساء المرأة
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 على المواطنين من الهيكلي دراستها من افتراض أن هناك تأثيرات لسياسات التكيف فيلق الباحثة تنط

ثانيها كمستهلكين من . أولها ككاسبين للدخل من خالل أعمالهم ومستويات أجورهم الحقيقية.عدة زوايا

 نالثها كمستفيدي يعانى من تغيرات نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ثالذيخالل مستوى المعيشة 

تكون أكثر تأثراً من الرجل بهذه التغيرات  المرأةوترى الباحثة أن أوضاع . من الخدمات الحكومية

وهذا األمر قائم . تعانى بجانب الفقر من تحيزات اقتصادية وسياسية وثقافية ضدها المرأةف. االقتصادية

وتشير . ذلك ظهر مصطلح تأنيث الفقرمن فقراء العالم ول% ٧٠تشكل  المرأةف، العالميعلى الصعيد 

  .بصورة أكثر تعسفاً للظروف االقتصادية المتردية المرأةإلى تعرض 

  :اآلتيولذا تسعى دراستها إلى اإلجابة على 

   مصرفي أنثويهل الفقر له وجه  -

  سوق العمل ومستوياتهم التعليمية فيهل الفقر بين النساء يرتبط بوضعهم  -

مقدمة، مفاهيم تحديد الفقر، وضع اإلناث والذكور، الفقراء في :  أقسام وتنقسم دراستها إلى سبعة

 ،اس الفقراألسرة المعيشية وفقاً للمنطقة داخل كل محافظة وخصائصهم ثم القضايا المفاهيمية في قي

الخصائص –ثم سجل الفقر في مصر )  خط الفقر–مؤشر الرفاهية  ( مثل تعريف الفقر وأبعاده

   السكن- عمالة الطفل- العمل–التعليمية 

   نوع العمل والمهنة- النوع–محددات الفقر مثل التعليم  -

  زيادة حجمها وخصائصها– تعولها نساء التياألسر  -

 مؤشر الفقر البشرى -

 كيف يتكيف الفقراء مع الفقر -

 من خالل بناء وتعزيز كل أنماط يأتي لمحاربة الفقر األساسيوقد خلصت الدراسة إلى أن العنصر 

 تعزيز األصول االقتصادية خاصة العمل والقروض واألرض والنفاذ للخدمات الصحية –ل األصو

تعزيز وزيادة األصول السياسية واالجتماعية المتاحة للفقراء من خالل جماعات . والتعليمية

 أيوتؤكد الباحثة على ضرورة تحديد من هم الفقراء بدقة واألكثر احتياجاً للمساعدة . التضامن

    . مناطقأيوفى .  تحديد خصائص الفقراء أين يتركزون -ثر الجماعات هشاشةتحديد أك
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  السادسالمحور 

  الطفلوالفقر 

حد األسباب أف. األطفال عمالة  للفقر هياألساسية احد المصاحبات أناتفقت دراسات المحور السابع 

 كما برزت بعض .ذا الطفلالرئيسية التي تدفع األسرة إلخراج طفلها من المدرسة حاجتها لعائد عمل ه

 من أكثر اإلناث من الحضر وبين أكثر في الريف األطفالالنتائج الفرعية مثل انتشار ظاهرة عمالة 

  .كور خاصة في السنة المبكرةذال
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 تدفع األطفال العاملين تحت السن القانونية إلى االندراج التيتسعى هذه الدراسة للتعرف على األسباب 

 تدفع بأطفالها التيكما تهدف الدراسة إلى تحديد نوعية األسر .  سوق العمل منذ فترة عمرية مبكرةفي

 طفال تتراوح ٥٠شملت الدراسة .  ظلها هؤالء األطفالفيمل  يعالذيللعمل، وأيضاً طبيعة الظروف 

كما شملت .  ورش صناعة الجلود بمنطقة المدابغفي سنة يعملون ١٥ سنة إلى ٤,٥أعمارهم من 

  . طفال من الملتحقين بالمدارس٥٠ أسرة بها أطفال عاملون و٥٠الدراسة 

من األسر أن % ٩٠فقد ذكر . ت الفقيرةخلصت الدراسة إلى أن األطفال العاملين هم من أبناء الطبقا

من % ٥٠كما أشار . االقتصادي وراء دفع أبنائها إلى سوق العمل هو االحتياج الرئيسيالسبب 

وفى المرتبة الثانية برز سبب العجز عن تدبير مصروفات المدارس . األطفال العاملين لنفس السبب

كما أشارت النتائج أيضاً إلى . من عينة األسر% ٤٨كأحد العوامل الدافعة لعمالة األطفال وذلك لدى 

.  نفس المجالفيمن آباء هؤالء األطفال يعملون % ٤٦تأثر التعليم بثقافة األسرة وتعليمها إذ تبين أن 

 فيأما بالنسبة لظروف عمل هؤالء األطفال فقد اتضحت خطورة بيئة العمل سواء تمثلت هذه الخطورة 

فضال عن اإلساءة لهؤالء األطفال بدنياً ومعنويا .  أشياء ثقيلةطول ساعات العمل أو تحريك وحمل

وإصابتهم ببعض األمراض المهنية مثل أمراض الصدر والعيون واألمراض الجلدية وتعرضهم لبعض 

 الورش محل في وأخيراً فإن الخدمات الصحية واالجتماعية غير متوفرة بالمرة .إصابات العمل

 نهاية دراسته أهمية فيويقترح الباحث . لمياه ومياه الشرب الصالحةالدراسة بل وخلوها من دورات ا

وجود إجراءات واقعية لخدمة هؤالء األطفال مثل العيادات الطبية والمراكز الرياضية والترفيهية 

    .وفصول التوعية ومحو األمية

  

العربية، القاهرة،  البلدان في البلدان العربية، ندوة عمل األطفال فينادر فرجانى، عمل األطفال 

  .١٩٩٣ ديسمبر ١٣-١١ للطفولة والتنمية العربيالمجلس 

تسعى هذه الدراسة إلى إنجاز ثالث أهداف أساسية وهى توفير قاعدة معلومات عن ظاهرة عمالة 

األطفال، وتعزيز جهود التوعية باألبعاد المختلفة للظاهرة، وتفعيل السياسات والبرامج الساعية لمكافحة 

وأظهرت النتائج أن . وقد تم إجراء الدراسة الميدانية على تسعة بلدان عربية منهم مصر. الظاهرة

 وأيضاً أعلى بالنسبة ، الريف مقارنة بالحضرفي أعلى االقتصادي النشاط فيمعدل مشاركة األطفال 

اجى كما أشارت إلى اتساع نطاق العمل داخل األسرة وما يعنيه ذلك من سيادة النمط االنت. لإلناث

أوضحت الدراسة أسباب لجوء األطفال للعمل وهى الحاجة االقتصادية والفشل . التقليدي الزراعي

وفى ختام الدراسة أوصى الباحث بضرورة وضع السياق .  وعدم االقتناع بجدوى التعليمالدراسي
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 تنموير  لمواجهة ظاهرة عمالة األطفال، بمعنى معالجتها من منظوالسعي االعتبار عند في المجتمعي 

يهتم بمحاربة الفقر وتطوير التعليم ويخلق وعيا عاما بخطورة المشكلة على الطفل والمجتمع على 

كما ذكر الباحث خمسة اقتراحات لمكافحة ظاهرة عمالة األطفال وهى تطوير المعرفة . السواء

وضمان تعليم والتوعية وتوفير الحماية والرعاية لألطفال العاملين واالهتمام بتطوير التشريعات 

     .الفقراء

  

عزة صيام، المخاطر االجتماعية المصاحبة لاللتحاق المبكر بسوق العمل، دراسة استطالعية لعينة 

 صغير، ورقة مقدمة إلى مؤتمر الطفل واألمان، جامعة عين إنتاجيمن األطفال العاملين بقطاع 

  .١٩٩٥شمس، مركز دراسات الطفولة، 

كافة جوانب مشكلة عمالة األطفال وكافة الجوانب المجتمعية المرتبطة  فيتسعى الدراسة إلى البحث 

 تؤثر وتتأثر بهذه الظاهرة سواء كان ذلك يتعلق باألسباب المؤدية إليها أو بالعوامل المؤثرة والتيبها 

كما تهدف الدراسة أيضاً إلى . عليها، وكذلك بالنتائج المترتبة عليها بالنسبة للطفل العامل وللمجتمع

التعرف على أهم المحددات االجتماعية واالقتصادية لاللتحاق المبكر بسوق العمل، وأهم المشكالت 

 بعض وحدات اإلنتاج الصغيرة، وأخيراً محاولة الوصول إلى في تواجه عمالة األطفال التيوالمخاطر 

كل مخاطر  تشالتي المهن فيبعض الرؤى حول الحد من عمالة األطفال دون السن القانونية وخاصة 

 أهم المحددات االجتماعية واالقتصادية الباعثة هي ما فيتتحدد تساؤالت الدراسة . اجتماعية وبدنية

 يلجأ إليها األطفال لاللتحاق بقطاعات العمل التي أهم الطرق هيعلى االلتحاق المبكر بسوق العمل؟ ما 

 أهم هي التحقوا بها؟ ما الذيعمال  األماكن المفضلة لدى األطفال عند اختيارهم لألهيالمختلفة؟ ما 

  ؟اجتماعية تواجه الطفل العامل؟ كيف يمكن مواجهة عمالة األطفال كمشكلة التيالمخاطر 

 بعض وحدات اإلنتاج الصغيرة كنموذج لحالة فيسعت الدراسة إلى بحث أوضاع األطفال العاملين 

مايزين وهما قطاع إصالح السيارات وقد تم اختيار قطاعين مهنيين مت. األطفال العاملين بصفة عامة

كانت .  البساتين بالقاهرةحي في طفال، كلهم من الذكور ٣٤بلغ حجم العينة . وقطاع تشغيل المعادن

 وقد خلصت الدراسة إلى أن من أهم المحددات االجتماعية .ارباالست جمع البيانات فياألداة المستخدمة 

 واألوضاع المتردية ، من جانباالقتصاديفقر والحرمان واالقتصادية المؤثرة على عمالة األطفال ال

 واألوضاع االجتماعية لألسرة من جانب ، بشقيه التكلفة والعائد من جانب ثانالتعليمي التربويللنسق 

كما أشارت الباحثة إلى أن عمالة األطفال ليست خيرا كلها وليست شرا كلها، مما يعنى العمل . ثالث

 وتخفيف اآلثار السلبية المترتبة على عمالة األطفال وذلك عن طريق تحسين على الحد من هذه الشرور

       . ظلها وإتباع سياسات عالجية ووقائيةفي يعملون التيالظروف االجتماعية 
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رفعت عبد الباسط محمود، عمل األطفال بين األمن المفقود والتنمية المشوهة، بحث مقدم إلى  

  ١٩٩٥ مارس ١٨-١٦لخدمة االجتماعية، جامعة حلوان  الثامن لكلية االعلميالمؤتمر 

 ومعرفة كافة الحقيقييهدف البحث إلى دراسة ظاهرة عمالة األطفال بغرض الوقوف على حجمها 

.  مواجهتهافياآلثار االجتماعية واالقتصادية المصاحبة لتلك الظاهرة وفحص دور الخدمة االجتماعية 

ظاهرة عمالة األطفال؟ هل تتجه عمالة األطفال إلى االزدياد تدور تساؤالت الدراسة حول ما هو حجم 

 اآلثار االجتماعية هى ما تؤدى إلى عمالة األطفال؟ التي العوامل هيأم إلى االنخفاض؟ ما 

 الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة عمالة األطفال؟ ما هو هيواالقتصادية المصاحبة لعمالة األطفال؟ ما 

   مواجهة عمل األطفال؟فيدور الخدمة االجتماعية 

 جمع البيانات الميدانية استمارة في بطريقة العينة، كما استخدم االجتماعياستخدم الباحث منهج المسح 

طفل عامل، وقد تم اختيارهم بطريقة عمدية من منطقة بندر الفيوم ١٠٠بلغ حجم العينة . استبار

. ت وبعض مواقف األتوبيس والمزارعبمحافظة الفيوم وذلك من موقع أشتمل على عدة ورش وحواني

من أطفال عينة البحث يعملون من أجل الحصول على % ٥٠وقد خلصت الدراسة إلى أن أكثر من 

 يحدد نوعية عمل الطفل، يليها الذي الفاعل األول هيوأن األسرة . أجر لمساعدة أسرهم اقتصادياً

 لألسرة من الماليا وضح أن الفقر والعجز  كمالمهنيرغبة الطفل نفسه ثم األصدقاء ثم مراكز التأهيل 

كما .  األسرةفيأهم العوامل الدافعة لعمل الطفل يليها مرض أحد أفراد األسرة وأخيراً حدوث طالق 

 . أشارت الدراسة إلى أن نصف عينة البحث ال تشعر بالراحة على اإلطالق

 
Mohamed A. Al-Hussainy, Socio-Economic and Demographic 
Characteristics of Child Labor in  Greater Cairo, Paper Presented to CDC 
29th, Nov. Dec.1999 
 

 مناطق مختارة من القاهرة فيتهدف هذه الدراسة إلى بحث العوامل األساسية الدافعة لألطفال للعمل 

وقد . ال عمل األطففيالكبرى ودراسة ظروف عمل هؤالء األطفال وطرح بعض السياسات للتحكم 

 للدراسة، وتم التركيز على ورش جغرافيتخذ الباحث مناطق المطرية وعين شمس ومسطرد كمجال ا

وبعد أن استعرض الكاتب .  طفال عامال٤٥٠بلغ حجم العينة . تصليح السيارات وصناعة الزجاج

عة للعمل كان على رأس العوامل الداف.  توصل إلى عدد من النتائجالنظري هالدراسات السابقة وإطار

 وبالنسبة لظروف العمل، فقد بلغ عدد . التعليمفي ذلك الفشل يليالفقر وحاجة األسرة لدخل الطفل، 

 ساعة ١٣-١٠كما تراوح عدد ساعات العمل بين . من حجم العينة% ٩٧ سنة ١٥األطفال تحت 

البرنامج يستند . وفى نهاية دراسته عرض الباحث لبرنامج قصير المدى وآخر طويل المدى. يوميا

قصير األمد على تحسين ظروف الحياة لهؤالء األطفال وهنا يقع العبء األكبر على وزارة الشئون 
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أما على المدى البعيد فالبد من التعامل مع جذور المشكلة وبالتحديد نظام . االجتماعية ووزارة الصحة 

      .التعليم الدافع للتسرب والظروف االقتصادية الصعبة
 
Human Rights Watch, Underage and Unprotected: Child Labor in Egypt’s 
Cotton Fields Internet: http://www.hri.ca/children/texts/egypt.htm1, jan 
2001 
 

لقطن، فأكثر من نصف مليون  مجال الزراعة خاصة زراعة افي ليركز التقرير على عمالة األطفا

 زراعة القطن، بل نسبة كبيرة منهم تحت السن في سنة يعملون ١١ سنوات و٧طفل سنويا بين 

يعانون من ظروف عمل قاسية من حيث طول . سنة١١ الزراعة وهو في الموسمي للعمل القانوني

 وأيضا العمل طوال أيام  ساعتين للراحة،أوساعة يوميا تتخللها ساعة ١١ تمتد إلى التيساعات العمل 

 وكذلك التعرض للحرارة الشديدة ،فضال عن التعرض للضرب من المشرفين. األسبوع دون أجازات

 وقعت عليها التييشير التقرير إلى أن كل هذه الظروف تعد انتهاك التفاقية حقوق الطفل . والمبيدات

ألكثر عمال واألكثر تعرضا لألمراض كما أشار التقرير أيضا إلى أن األطفال األكثر فقرا هم ا. مصر

الناتجة عن استنشاق المبيدات مثل الدوخة واإلسهال واإلغماء، فالفقراء هم األكثر لجوءا للعمل 

 منه للتوصيات مثل تطبيق قانون الثانيويفرد التقرير الجزء .  الريففي مصر خاصة في الموسمي

عمل، وأيضا إقامة آلية لتلقى الشكاوى من الطفل بصرامة خاصة فيما يتعلق بالحد األدنى لسن ال

  . ناهيك عن ضرورة توفير وجبة غذائية لألطفال ورعاية صحية. األطفال وأسرهم

  
Social Research Center, Education and Child Labor in Egypt, File/// A1/ 
education and child labor htm (2002) 
 

 في وإلزامي مجانيوأن التعليم ) ١٨مادة ( التعليم يف على حق كل مواطن المصرينص الدستور 

ولكن الواقع غير ذلك فنظام التعليم يواجه صعوبات لها آثار خطيرة على األطفال . المراحل األساسية

لكل   ظهر أن فرص التعليم ليست مكفولة ١٩٩٩-٩٨فمن خالل مسح سوق العمل .  مصرفيالفقراء 

.  القيد بين الذكور واإلناث وبين الريف والحضرفيفروق نوعية  سن االلتحاق وأن هناك فياألطفال 

وقد أبرزت عديد من الدراسات أن من أهم أسباب عدم االلتحاق بالمدرسة أو التسرب بالنسبة للفقراء 

خالصة القول أن أبناء الفقراء أكثر .  التعليمفي االستمرار في ثم عدم الرغبة ،المشكالت المادية

 . فرصة التعليم مما يمهد الطريق أمامهم للدخول إلى سوق العملعرضة للحرمان من 
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  السابعالمحور 

  آليات مواجهة الفقر

 الحكومة المصرية بعد تبنيها أدركتوقد . أهليةحكومية واليات  آليات مواجهة الفقر بين آلياتتتعدد 

 السلبية المترتبة اآلثارى  للتغلب علآليةسياسات التكيف الهيكلي والتحرير االقتصادي ضرورة تأسيس 

وهذا هو محور اهتمام الدارستين . على التحرير االقتصادي تمثلت في الصندوق االجتماعي للتنمية

  . والثانية في هذا المحوراألولى

 دراسة عوني أما. مواجهة الفقرفي  تعني دراسة الليثي بتقييم برامج الصندوق االجتماعي للتنمية إذ

  .ايضا المشروعات الصغيرة وهو احد مشروعات الصندوق االجتماعي للتنمية فتهتم بتقييم برنامج

 والتي تتمثل األهلية اآلليات ايضا الحكومية، بل هناك اآلليات الفقر فقط عمل اليات مواجهةال تقتصر 

  . دراسة الحالةألسلوبا هو محور الدراسة الثالثة والتي تستند ذوه. األهليةفي الجمعيات 

ن الجمعيات إ الحكومية عدد من المشكالت المعوقة لفعاليتها في تخفيف الفقر فاآللياته ومثلما تواج

  .األخرى تعاني من معوقات عديدة هي األهلية
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 Heba El laithy, Evaluating the Social Fund for Development Programs to 
Alleviate poverty in Heba Nassar and Heba el laithy, (eds) Socioeconomic 
Policies and Poverty, Alleviation Programs in Egypt, Cairo, Center for 
Economic and Financial Research, 2001. 
 

تنقسم الدراسة إلى .  في التخفيف من حدة الفقراالجتماعيتهدف هذه الدراسة إلى تقييم برامج الصندوق 

راء ثم خريطة الفقر، وبعد ذلك تقديم تعريف واسع للفقر سبعة أجزاء، األول مقدمة ثم تحديد الفق

  .وأخيرا استراتيجية مواجهة الفقر

 هو مخاطبة الجماعات الهشة االجتماعي للصندوق األساسيوقد خلصت الدراسة إلى أن الهدف 

الضعيفة في المجتمع بزيادة وصولهم أو نفاذهم للخدمات األساسية وتحسين إنتاجيتهم، وكذلك فرصهم 

 جماعة، لكن يقدم تمويل ألي مادي ال يوجه دعم مباشر االجتماعيفالصندوق . ي الحصول على عملف

 برامج هيلمشروعات لتوليد الدخل وخلق وظائف وغيره وذلك من خالل خمسة برامج أساسية 

وهى برنامج األشغال العامة وبرنامج تنمية المجتمع وبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة : الصندوق

وقد توصلت الباحثة إلى انخفاض نسبة . المؤسسيرنامج التشغيل والتدريب وبرنامج الدعم وب

 استراتيجية للتخفيف من حدة أي وأشارت إلى أن نجاح االجتماعيالمستفيدين من برامج الصندوق 

 سياسة طويلة األجل تعمل على زيادة االستثمار في رأس المال البشرى من خالل بتبنيالفقر مرهون 

 للتكسب وتحسين ةللمرألتعليم والصحة وتنظيم األسرة، وسياسة قصيرة األجل من خالل توفير فرص ا

كما أوصت بضرورة اهتمام برامج الصندوق . للموارد سواء كانت معلومات أو قروض المرأةنفاذ 

   . واإلسكندرية والقاهرةالقبليبالمناطق األكثر فقرا مثل محافظات الوجه 
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 Mamdouh Awni, Impacts SME,s on Poverty Alleviation in Egypt, The 
Small Enterprise Development Organization (SEDO), in Heba Nassar & 
Heba El laithy, (eds), Socioeconomic Policies and Poverty Alleviation 
Programs in Egypt, Cairo: Center for Economic & Financial Research, 
Studies, 2001 
 
 

 في الحد من الفقر كأحد مشروعات  (SEDO)يسعى الباحث إلى تقييم برنامج المشروعات الصغيرة 

 رقم جمهوري بمقتضى قرار ١٩٩٩ للتنمية وهو البرنامج الذي قام في االجتماعيأو برامج الصندوق 

٣٤٣.   

سسات والمنظمات المختلفة  في العمل وتعامله مع المؤومنهجيتهيستعرض الباحث تنظيم البرنامج 

  .حكومية وغير حكومية

يقدم البرنامج قروض وخدمات تنموية ألصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذين يرغبون في 

  .التوسع في نشاطهم مما يؤدى إلى خلق فرص عمل يتمتع بها الفقراء

ما أن تخصيص أموال ك.  حيث ينتشر الفقرالقبلييركز البرنامج اهتماماته على الريف والوجه 

 - مؤشر األمية- مؤشر البطالة-البرنامج للمحافظات المختلفة يعتمد على مؤشر الفقر في المحافظة

 . مؤشر التنمية البشرية

  

على ليلة، دور المنظمات األهلية في مكافحة الفقر، القاهرة، الشبكة العربية للمنظمات األهلية، 

٢٠٠٢  

وقد تم إجراء . العربي غير الحكومية في مواجهة الفقر في العالم تسعى الدراسة لبحث دور المنظمات

 اليمن ولبنان ومصر والمغرب باعتبار أن هذه هيالدراسة في نطاق أربعة مجتمعات عربية 

 وآخر الرعايةوقد تم اختيار نموذج لجمعيات . المجتمعات نماذج لعديد من المجتمعات العربية األخرى

جتمع لدراسة أسلوب كل منهما في مواجهة الفقر وذلك لالستفادة من التجارب ية في كل ملجمعيات التنم

  .العربيالجادة والمشرقة في بعض المجتمعات العربية لدعم وتطوير التجارب األخرى في العالم 

تعد هذه الدراسة دراسة ميدانية للمنظمات غير الحكومية وبالتحديد كيفية تعاملها مع ظاهرة الفقر في 

 تدور التيوتم استخدام دليل لدراسة الحالة تضمن سبعة أبعاد، البعد األول يتضمن القضايا . هامجتمعات

 فيتضمن القضايا المتعلقة الثانيحول نشأة المنظمة غير الحكومية وظروف ومشكالت النشأة، أما البعد 

علقة بالمستفيدين من ويركز البعد الثالث على القضايا المت.  تقوم بها الجمعيةالتيباألنشطة والجهود 

وفى البعد الخامس . أما البعد الرابع فخاص بمسألة تمويل الجمعيات. خدمات الجمعية وأنماط االستفادة

وفى البعد السادس تم تضمين . يتم تناول القضايا المتعلقة بالجهاز االدارى وأسلوب اتخاذ القرارات

 حين يتعلق البعد السابع في. ظمات غير الحكوميةالقضايا المتعلقة بجمع البيانات الخاصة بمشكالت المن
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 مجاالت فيبتصورات المستقبل سواء فيما يتعلق بحل المشكالت القائمة أو تطوير التمويل أو التوسع  

  .جديدة

 العولمة، أما تشكلهينقسم التقرير إلى سبعة فصول، األول بعنوان القطاع الثالث على خريطة عالم 

والفصل الثالث بعنوان .  على خلفية التنمية والتنمية المستدامةاألهليلقطاع  فهو عن الدولة واالثاني

ويتخذ الفصل الرابع عنوان المنظمات غير الحكومية . العربي العالم في ومواجهة الفقر األهليالقطاع 

.  لبنانفييعنى الفصل الخامس بالمنظمات غير الحكومية ومواجهة الفقر .  اليمنفيومواجهة الفقر 

أما الفصل السابع .  مصرفيذلك الفصل السادس بعنوان المنظمات غير الحكومية ومواجهة الفقر وك

  . المغربفيواألخير فهو بعنوان المنظمات غير الحكومية ومواجهة الفقر 

 السنوات األخيرة وقام كثير في مصر فيفيما يتعلق بحالة مصر فقد نشأت عديد من الجمعيات األهلية 

  . من خالل تقديم خدمات عديدة للمواطنينالمصري المجتمع فية الفقر منها بتخفيف حد

يركز الكاتب على جمعيتين كدراسات حالة، جمعية نهضة بنى غنى بالمنيا وجمعية السيدة العذراء 

  . أحد أحياء القاهرة القديمةفي ريف الصعيد والثانية تعمل فياألرثوذكسية، األولى تعمل 

 الجماعة في تعبر عن جماعية المجتمع المتمثلة آلية العمل األهلي يعد وقد خلصت الدراسة إلى أن

 لها صلة ببناء المجتمع المحلى، ومن ناحية ثانية فإن التيالقرابية والجيرة وتستهدف األعمال العامة 

 بالمعنى الحديث ألن الدولة كانت مركزية بحكم األهليالبيئة االجتماعية تاريخياً غير مواتية للعمل 

  .نهريالتطلبات المجتمع م

 السنوات األخيرة نتيجة انسحاب الدولة من القيام بعديد من الخدمات في األهليزاد دور القطاع 

  من السكان تحت خط الفقر% ٣٥ المجتمع، فالمجتمع به فياالجتماعية مما أدى إلى تزايد حدة الفقر 

ل وعدم انتظام اجتماعات مجلس  عملها مثل نقص التمويفيتواجه الجمعيات عديد من المشكالت 

 تواجه القائمين التياإلدارة وعدم تفعيل اللجان المنبثقة عن الجمعية العمومية واإلجراءات البيروقراطية 

     على الجمعية من جانب بيروقراطية الدولة، فضال عن مشكلة التطوع
 

 
Poverty Reduction in Egypt: Indicative Strategy, Areas of Strategic Focus, 
Preliminary draft for discussion and Comments, October  23, 2003 
 

أصبح هدف الحد من الفقر من األهداف الهامة على األصعدة المصرية والموكول إنجازه لمؤسسات   

 توصى هذه االستراتيجية بأن تستند. متعددة ولذلك السبب يتم طرح استراتيجية للتعامل مع هذه القضية

  .سياسة الحد من الفقر إلى ثالث أساسيات

 في بمعنى أن تعتمد االستراتيجية على معلومات كمية وأمبريقية عن طبيعة الفقر الكميالدليل : أولها

  مصر وأبعاده 
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اإلضافة بمعنى أن تحاول االستراتيجية تحديد مؤشرات ومقاييس على أساسها يمكن تحقيق : ثانيها 

  ئمة وتالفى ما يعتريها من نقاط ضعف نجاحات أكثر للبرامج القا

 تسعى االستراتيجية لتحديد مقاييس ومؤشرات ذات أثر مباشر على الفقراء أياألثر المباشر، : ثالثها

 البد من تقييم  ومن هذا المنطلق. وليس االرتكان فقط لهدف رفع مستوى معيشة السكان ككل

تأخذ االستراتيجية بأهمية مجموعة من العوامل . فقراإلستراتيجية للسياسات العامة والخاصة للحد من ال

 تصميم وتنفيذ فيمثل التزام الحكومة واإلدارة الجيدة والتنسيق ومشاركة الفئات المستهدفة من الفقراء 

الهدف . وانطالقا من هذا تقوم االستراتيجية على عدة عناصر.  يمكن أن تساعدهمالتيالسياسات 

 البرامج والسياسات – تقييم الموقف الراهن - النتائج التحليلية-اتيجية نقطة التركيز االستر-الكلى

     .األساسية والسياسات الهيكلية
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على الرغم من التقدم االقتصادي واالجتماعي الملحوظ الذي حدث في العالم النامي عبر الثالثين عاما  

 التي تواجه األساسيةامة وفقر الدخل بصفة خاصة مازال من التحديات ن الفقر بصفة عإ، فةالماضي

 السبيل الوحيد للحد من الفقر هو أن غالبية الباحثين المهتمين بقضية الفقر أراءوقد اتفقت . العالم النامي

 لىتبني استراتيجية تحقق معدالت عالية من النمو االقتصادي وتحسن من قدرة الفئات االجتماعية ع

 في تقليل التفاوتات النجاح على باألساسا السبيل يعتمد ذ التقدم في هأنبيد . فاذ للخدمات االجتماعيةالن

  .مع بين كافة فئات وشرائح المواطنينتداخل المج

 استراتيجيات حققت معدالت عالية من النمو إتباعبالفعل نجحت كثير من بلدان العالم النامي في ف

فالنمو .  ومرد ذلك هو التفاوتات داخل المجتمع الواحد، ذلك زاد الفقرومع التسعينات فياالقتصادي 

 الفرص توزيع يصاحبه مزيد من العدالة في أن والبد ،شرط ضروري للحد من الفقر ولكن ليس كاف

  .واألصول

 وأيضا  المعنية بمصر التي تثيرها دراسات الفقراإلشكاليات السابق عن عديد من األدبياتكشف مسح 

  : من الجهد البحثيلمزيدن الفجوات التي تحتاج عديد م

  : تعريف الفقرإشكالية -

 مما دفع األبعاد الراهنة تعريف متعدد اآلونة في أصبحمر تعريف الفقر بتطورات عديدة، حتى 

 تبني مفهوما واسعا للفقر قادر على استيعاب كافة إلىكثير من الباحثين كما وضح في المسح 

 حال أيةوعلى . وهناك من ربطه بالتنمية البشرية. ر المطلق والفقر النسبيتعريفات الفقر مثل الفق

 المختلفة للحرمان بمعنى عجز البشر عن اإلشكال تعريف الفقر يشمل أنهناك شبه اتفاق على 

ا ذ هأن في تعدد التعريفات األساسية المشكلة أن إال.  احتياجاتهم االقتصادية واالجتماعيةإشباع

  . ورصدهاةالفقير وبالتالي عدم القدرة على تحديد الجماعات ، تعدد التقديراتىإلالتعدد يؤدي 

  مناهج التعامل مع الفقر -

أي استراتيجية شاملة للتعامل مع الفقر البد  أنكشف المسح عن تأكيد غالبية الدراسات والبحوث 

  : تقوم على ثالث مناهجأن

 مساعدة نيستطيعوقراء فقرا مدقعا وال  ويطبق فقط على الفالرفاهمنهج يقوم على مبدأ دولة  )١

  .. . .)مثل العجزة واليتامى ( للخروج من حالة الفقر أنفسهم

منهج اقتصادي للتعامل مع حاالت الفقر المزمن بين هؤالء الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا  )٢

 .ةكافيولكن دخولهم غير 

هؤالء الذين يستطيعون ويطبق على واالجتماعي  على تكوين رأس المال البشري يقوممنهج  )٣

 االقتصادية ويحتاجون بشدة للحصول على  الهيكلةإعادة من أضيروا ولكنهم أنفسهم ةمساعد

 .عملالخدمات الرعاية الصحية والتعليمية وفرص 
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ن المنهج إ ف،ج أي استراتيجية للتعامل مع الفقرهورغم وضوح الرؤية لدى الباحثين حول منا 

 ولم قالتطبيالباحثين في   لم يحظى باهتمام كبير من قبل -جتماعي منهج رأس المال اال– األخير

 باإلضافة إلى ما يستند منهج رأس المال االجتماعي.  المقترحة للحد من الفقراآللياتفي ينعكس 

 من خالل تبني ة الفقراء على الوصول لمؤسسات الدولة ضرورة مساند إلىسبقت اإلشارة إليه

 امتالك لى شرعية عوإضفاءوائح التي تؤدي إلى تهميش الفقراء أسلوب تعديل القوانين والل

األراضي في المناطق العشوائية أو مساعدة الفقراء  في الحصول على بطاقات شخصية ومشورة 

  .قانونية

  عدم التوازن في االهتمام -

ة دل مسح الدراسات المعنية بالفقر في مصر على عدم التوازن في االهتمام بالموضوعات المختلف

  .للفقر

ر االقتصادي بالفقر على حساب االهتمام بالسياسة التعليمية يفقد طغى االهتمام بعالقة سياسة التحر

 هذه السياسات من السياسات ذات أن بالفقر رغم  البيئية وعالقتهاوأيضاوالصحية والسكانية 

 بناء رأس فينهاية ب في الالجتماعية وتمكين الفقراء مما يصاالرتباط  الوثيق بتحسين الخدمات ا

  .مال اجتماعي

عظم منه رغم تبني المفهوم الواسع للفقر في أ هذا يحمل في مضمونه داللة هامة أنوفي الواقع 

ن التركيز على السياسة االقتصادية بهذا إ ف،أنواعها العجز عن النفاذ للموارد بكافة أيالدراسات 

  .اأساسفقر الدخل  ب– عند التطبيق العملي – االهتمام إلىالشكل يشير 

   من البحث والدراسةلمزيدموضوعات تحتاج  -

 )و التشغيل واإلسكانسياسة التعليم والصحة (العالقة بين الفقر والسياسات االجتماعية المختلفة  )١

 تحسين هذه السياسات إلى باألساس رأس المال االجتماعي في معالجة الفقر يستند ب تبني اقترانإ

فغالبية الدراسات . وهذا هو شرط استئصال الفقر وليس مجرد الحد منه. وزيادة حساسيتها للفقراء

ره فالتعويل على الجانب ذي له محاأمروهذا . ركزت على المعايير االقتصادية لقياس الفقر

 وبالتالي ال يتعامل مع قضية ، الفقرإنتاج االقتراب من مشكلة ديناميات إلىاالقتصادي ال يؤدي 

  . تقليل الفقرأو فقط يتركز التناول حول كيفية الحد  استئصال الفقر،كيفية

  في تخفيف حدة الفقرةالدولدور  )٢

فالدولة قد تلعب دورا .  التخفيف منهأو الفقر إنتاج سواء في الدولةدور  من الصعوبة تجاهل 

 تبنت سياسة عامة غير حساسة للفقراء ومتحيزة إذا المجتمع ي في زيادة حدة الفقر فأساسيا

 . والعكس صحيحءلألغنيا

 مدى قدرتها على تخفيف حدة الفقر في األساسيةحد معايير تقييم السياسات العامة فإن أولذلك 

 أعتى حتى في مراأل هذا في دور الدولة محوري أن وهنا ال بد من التأكيد ،المجتمع من عدمه
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مو االقتصادي، ذا نجحت سياسات السوق  في دفع النإفالسوق ال يحمي الفقراء، و. الرأسماليات 

 في مراألوهنا يبرز دور الدولة في هذا . الةد عأكثر ال تنجح في تحقيق توزيع الدخل بصورة فإنها

  .صورة استراتيجية واضحة للتعامل مع الفقر وليس مجرد مجموعة برامج هنا وهناك

   حدة الفقرخفيفدور المجتمع المدني في ت )٣

 في التعامل مع قضية الفقر األهلية بدور الجمعيات سباألسالوحظ من المسح قلة الدراسات المعنية 

 اهتمت بموضوع الفقر غير مدنية عن منظمات أخرىكما لم تظهر أي دراسات . )دراسة وحيدة(

 . البحوث والدراسات من لمزيد أيضا يحتاج أمر وهذا . مثل النقابات العماليةاألهليةالجمعيات 

. األساسية الشراكة أطراف أحدفقر على مستوى العالم ك في مكافحة اليأساسي مدنفدور المجتمع ال

تقييم دور منظمات المجتمع المدني في بة يولذلك البد من توجيه اهتمام بحثي اكبر لدراسات معن

ودورها في التأثير على السياسات العامة وربما تكون مشكلة الحالة المصرية الحد من الفقر، 

، مما ة المستقلتهومعوقات سياسية عديدة تحد من حركن قيود  المجتمع المدني يعاني مأنبالتحديد 

  . تقوم بدور في حماية الفقراءأن غياب أي اطر للتنظيم االجتماعي الفعال يمكن إلىيؤدي 

   السياسية لظاهرة الفقراألبعاد )٤

باستثناء دراسة  (األجانبلم يحظ هذا الموضوع باهتمام يذكر من قبل الباحثين المصريين وال 

 وأنماط على المستوى السياسي أوضاعهملم تهتم الدراسات بكيفية تعامل الفقراء مع ) بياتاصف 

ين يرص فقراء المأوضاعولم تتم مقارنة . وقيمهم السياسية مشاركتهم السياسية، وتوجهاتهم السياسية

  .إيران أو فقراء المكسيك والبرازيل بأوضاع

  باستثناءات قليلةالمقارناتغياب  )٥

. ير التي قارنت بين بلدان االسكواهانسن التي قارنت بين مصر وتركيا وبعض التقارل دراسة مث

 في العالم قد أخرى ندرس الحالة المصرية بمعزل عن حاالت إننا يعني إذ، ته له داللأمروهذا 

 يفقد أيضا المقارنات غياب أن كما .أيضاتشابه في بعض جوانبها مع الحالة المصرية وقد تختلف ت

 في التعامل مع الفقر تمت في بلدان ةجحناة البحثية المعنية بالفقر االستفادة من تجارب الجماع

  .أخرى

 قلة الدراسات المعنية بتقييم آليات مواجهة الفقر )٦

تركيزا كبيرا على تعريفات الفقر وخصائص الفقراء وعالقة ركزت الدراسات محل البحث فقد 

 مواجهة الفقر وتقييم برامج آلياتكز بنفس القدر على ، ولكنها لم تراالقتصاديةالفقر بالسياسة 

.  المنظمات غير الحكوميةأوالتخفيف من حدة الفقر سواء التي تقوم بها المؤسسات الحكومية 

 والوصول ستهدفةالفئات الم هل هذه البرامج قادرة على تحديد الشأنوالسؤال المحوري في هذا 

 .قييم فاعلية البرامج الساعية للحد من الفقرولذلك البد من ابتكار معايير لت. إليها

 .قلة الدراسات المعنية بالعالقة بين الفقر والبيئة )٧
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ؤدي إلى  بالبيئة ياألضرار أن بالبيئة، كما لألضرار رغم العالقة الوثيقة بينهم، فالفقر يدفع الناس  

 . الريفأو الحضر في من حرمان الفقراء سواء مزيد

 :األتي إلىستند مكافحة الفقر تفعالة لالحاجة لوضع استراتيجية  )٨

  . نمو اقتصادي حساس للفقراءإحداث •

 .التمكين •

 ).التنمية البشرية (األساسية االجتماعية تتوفير الخدما •

 ).تقليل التعرض للصدمات والمخاطر( والضمان االجتماعي للفقراء األمانتوفير  •

 .االهتمام بتحقيق المساواة بين الجنسين •

  .فاظ على البيئةالتأكيد على الح •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69

 قائمة المراجع 
 

 واإلنجليزيةكتب باللغة العربية  .١

  

، القاهرة، مركز دراسات الفقر واستراتيجيات مواجهته في مصرراجي اسعد، وملك شكري،  .١

  .١٩٩٩وبحوث الدول النامية، سبتمبر، 

وت، مركز دراسات الوحدة ، بيرالفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربيعبد الرازق الفارسي،  .٢

  .٢٠٠١العربية، 

 للمنظمات األهلية، العربية، القاهرة، الشبكة  دور المنظمات األهلية ومكافحة الفقرعلى ليلة، .٣

٢٠٠٢.  

  .١٩٩٤، القاهرة، منتدى العالم الثالث، الفقر وتوزيع الدخل في مصركريمة كريم،  .٤

  
5. Bibars, Iman. Victims And Heroines, Women Welfare And The Egyptian 

State, London: Zed Book, LTD, 2001. 
6. El Ghonemy, M. Riad. Affluence And Poverty In The Middle East, Rout 

ledge, New York: 1998. 
7. Hansen, Bent. The Political Economy Of Poverty, Equity, Growth, Egypt, 

Turkey, New York: Oxford Univ., Press 1991. 
8. Kishk, Mohamed Atif. A Study On Poverty Resources Degradation In 

Rural Areas, Cairo: Merett Information, 1999. 
9. Nagi, Saad. Poverty In Egypt, Human Needs And Institutional 

Capacities, Boston: Lexington Books, 2001. 
 

  مقاالت منشورة في دوريات. ٢
 
المجلة العربية ان نوفل، بعض اآلثار المتوقعة لسياسة التكيف الهيكلي على التعليم، محمد نعم .١

 .١٩٩٢، المجلد الثالث، العدد األول، يونيو للتنمية والتخطيط

  

 )باللغة العربية واللغة اإلنجليزية (أوراق بحثية مقدمة إلى مؤتمرات وندوات. ٣

  

سيد واصف بقاء وشبكات التضامن في مصطفى ال التاصف بيات، الفقر في القاهرة، استراتيجيا .١

، جامعة القاهرة، مركز دراسات وبحوث الدول النامية،  لحظة تحولالقاهرة، )محرران(بيات 

١٩٩٨.  



70

، بحث مقدم إلى شوهةرفعت عبد الباسط محمود، عمل األطفال بين األمن المفقود والتنمية الم .٢ 

 .١٩٩٥ مارس، ١٨-١٦، جامعة حلوان، ةالمؤتمر العلمي الثامن لكلية الخدمة االجتماعي

القمة ، )محرر(عال أبو زيد في عالية المهدي ومصطفى السيد، التكيف الهيكلي ومواجهة الفقر،  .٣

، جامعة القاهرة، مركز دراسات وبحوث الدول األبعاد الدولية واإلقليمية والمحلية، االجتماعية

  .١٩٩٦النامية، 

سوق العمل، دراسة استطالعية لعينة باحبة لاللتحاق المبكر عزة صيام، المخاطر االجتماعية المص .٤

، جامعة عين الطفل واألمانمن األطفال العاملين بقطاع إنتاجي صغير، ورقة مقدمة إلى مؤتمر 

  . ١٩٩٥شمس، معهد دراسات الطفولة، 

لقاهرة، ، اندوة عمل األطفال في البلدان العربيةجاني، عمل األطفال في البلدان العربية، رنادر ف .٥

  .١٩٩٣ ديسمبر ١٣-١١المجلس العربي للطفولة والتنمية، 

المصرية  المرأةندوة ، )محررا(نجوى الفوال في والعنف االقتصادي،  المرأةنادية حليم،  .٦

، القاهرة، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية بالتعاون مع صندوق والتحديات المجتمعية

  .٢٠٠٢ة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، األمم المتحدة للسكان ومنظم

، القاهرة لحظة تحول، )محرران(هبة الليثي، الفقر في القاهرة، في مصطفى السيد واصف بيات  .٧

  .١٩٩٨جامعة القاهرة، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، 

 ٢٣-٢٠والفقر مرأةالمؤتمر هبة الليثي، تقييم السياسات المعنية بالحد من الفقر بين النساء،  .٨

  .٢٠٠٢، جامعة الدول العربية، البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، ٢٠٠١مارس 

القمة ، )محرر(عال أبو زيد في هبة الليثي، مسألة توزيع الدخل وخصائص الفقر في مصر،  .٩

، جامعة القاهرة، مركز دراسات وبحوث الدول االجتماعية، األبعاد الدولية واإلقليمية والمحلية

  .١٩٩٦النامية، 

هبة نصار، بعض اآلثار االجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي في مصر في جودة عبد  .١٠

عمال المؤتمر العلمي أ، اإلصالح االقتصادي وأثاره التوزيعية، )محرران(الخالق وهناء خير الدين 

   .١٩٩٤، القاهرة، دار المستقبل العربي، ١٩٩١،  نوفمبر٢٣-٢١ بقسم االقتصاد،
11. Aballah, Ahmed. “Child Labor In Egypt, Leather Training Industry In Cairo 

In Assefa Bequele & J Boyden”, Combating Child Labor, Geneva: ILO, 
1988. 

12. Al Hussainy, Mohamed. “Socioeconomic And Demographic Characteristics 
Of Child Labor In Greater Cairo”, Paper Presented to CDC, 29th Nov. 
1999. 

13. Awni, Mamdouh. “Impacts SME’s On Poverty Alleviation In Egypt, The 
Small Enterprise Development Organization (SEDO)”, In Heba Nassar & 
Heba El Laithy, (eds), Socioeconomic Policies And Poverty Alleviation 



71

 Program In Egypt, Cairo: Center Of Economic & Financial Researches & 
Studies, 2001. 

14. El Baredi, Mona, “Toward A Pro-poor Educational Policy For Egypt”, In 
Heba Nassar & Heba El Laithy (eds), Socioeconomic Policies And Poverty 
Alleviation Program In Egypt, Cairo: Center Of Economic & Financial 
Researches & Studies, 2001. 

15. El Laithy, Heba. “Structural Adjustment And Poverty”, In Alia El Mahdi 
(ed), Aspects Of Structural Adjustment In Africa And Egypt, Cairo Univ. 
Center For Developing Countries Studies, 1997. 

16. El Laithy, Heba. “Evaluating The Social Fund For Development Programs 
To Alleviate Poverty, In Heba Nassar & Heba El Laithy, (eds), 
Socioeconomic Policies And Poverty Alleviation Program In Egypt, 
Cairo: Center Of Economic & Financial Researches & Studies, 2001. 

17. Korayem, Karina, Social Implication Of Globalization On The Developing 
Countries, In Center for Developing Countries Studies,  Globalization And 
South, Economic And Social Implication, Cairo: 2000.  

18. Hefnawy, Ghada. “Agricultural Policies, Poverty Alleviation Program In  
Rural Egypt: In Heba Nassar & Heba El Laithy, Socioeconomic Policies 
And Poverty Alleviation Program In Egypt, Cairo: Center Of Economic & 
Financial Researches & Studies, 2001. 

19. Metwalli, Manal. “Poverty Alleviation Program In Egypt: Current Situation 
And Future Steps”, In Heba Nassar & Heba El Laithy, (eds), Socioeconomic 
Policies And Poverty Alleviation Program In Egypt, Cairo: Center Of 
Economic & Financial Researches & Studies, 2001. 

20. Nassar, Haba. “Social Protection For The Poor In Egypt”, In Heba Nassar & 
Heba El Laithy, Socioeconomic Policies And Poverty Alleviation Program 
In Egypt, Cairo: Center Of Economic & Financial Researches & Studies, 
2001. 

21. Osman, Mohamed Osman. “Combating Poverty In Egypt: The Role Of 
Economic Growth And Social Spending”, In Heba Nassar & Heba El Laithy, 
Socioeconomic Policies And Poverty Alleviation Program In Egypt, 
Cairo: Center Of Economic & Financial Researches & Studies, 2001. 

 

  تقارير. ٤
 

، قضايا واهتمامات، اجتماع فريق خبراء حول والفقر في منطقة االسكوا المرأةاالسكوا،  .١

  .١٩٩٤ ديسمبر ١٤-١٠ظبي،  رة العربية في مجتمع متغير، ابواألس

، المؤتمر العربي مع قضايا وأبعاد الصحة اإلنجابية في مصر المرأةتفاعل علياء راضي،  .٢

  .٢٠٠٠والفقر والسلوك الديمغرافي والصحي، الدار البيضاء، مارس  المرأةحول 

  .١٩٩٥، مصر، تقرير التنمية البشريةمعهد التخطيط القومي،  .٣



72

  .١٩٩٦، مصر، تقرير التنمية البشريةمعهد التخطيط القومي،  .٤ 
5. Datt, Gaurav, And Joliffe, Dean. Determinants Of Poverty In Egypt, 

1997, Washington: International Food Policy Research Institute (FCND) 
Discussion Paper No. 75, 1999. 

6. Datt, Gaurav., Joliffe, Dean, And Sharma, Manohar. A Profile Of 
Poverty In Egypt 1997, Washington: International Food Policy Research 
Institute (FCND) Discussion Paper No. 49, August 1998. 

7. Poverty Reduction In Egypt, Indicative Strategy, Areas Of Strategic 
Focus, Preliminary Draft For Discussion And Comments, October 23, 
2003. 

8. Stryker, Dirck. Pandolfi Selina, Investment, Trade, Growth And 
Poverty In Egypt, Cairo: Egypt Economic Policy Conference, 1999. 

9. United Nation, Reporting On The Millennium Development Goals At 
The Country Level, Egypt: Public Administration Research & 
Consultation Center, 2002. 

10. United Nations Development Program, Subjective Poverty And Social 
Capital, Toward A Comprehensive Strategy To Reduce Poverty, 
Cairo: 2003. 

 
  اطروحات ماجستير ودكتوراه. ٥

 
، دراسة مقارنة، رسالة  التنمية في مصراتظاهرة الفقر واستراتيجي ،هيالفمؤنس السيد محمد  .١

  .١٩٩٨ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 

  

 مواقع انترنت.٦
 

1. Datt, Gaurav, And Joliffe, Dean. Poverty In Egypt, Modeling And Policy 
Simulation, Internet: users.starpower.net d Joliffe, egypt/edet/08pdf. 

2. El Laithy, Heba. The Gender Dimension Of Poverty In Egypt, Internet: 
www.erf.org.ec/htm//hebellaithy PDF. 

3. Fergany, Nader. The Growth Of Poverty In Egypt, Cairo, Almishkat, 
1998, Internet:  almishkat.org/engdoc98/rn12/rn12,htm. 

4. Human Rights Watch, Underage And Unprotected Child Labor In Egypt’s 
Cotton Fields, Internet: http://www.hrica/children/texts/egypt.htm1, Jan 
2001. 

5. Social Research Center, Educational And Child Labor In Egypt, 
file///al/education and child labor/htm.2002. 

 
 دراسات غير منشورة. ٧

 



73

دراسة ، نالفقر وعالقته ببعض الممارسات التنموية بين الريفييمحمد إبراهيم عنتر،  .١ 

 االجتماعية،  البحوث ، القاهرة، مركزاستكشافية ببعض قرى محافظتي سوهاج وكفر الشيخ

  .، بحث غير منشور٢٠٠١ة، الجامعة األمريكية، برنامج تدعيم المشاركة في بحوث التنمي

، القاهرة، مركز البحوث االجتماعية،  دور برامج التنمية،نساء معيالت ألسرنيفين عبيد،  .٢

  .، بحث غير منشور٢٠٠١برنامج تدعيم المشاركة في بحوث التنمية، الجامعة األمريكية، 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 


