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  مصر في الفقرو  ساددراسة تحلیل�ة للف
  )2012/2013 - 1999/2000(ة تـر خال ل الف

  *حةتـر وطرق العالج المق

  د. إ�مان محمد عبد اللطیف
  مدرس �قسم االقتصاد

  أكتو�ر  6جامعة  - �ل�ة االقتصاد واإلدارة
  جمهور�ة مصر العر��ة

   :     مقدمة

                                                هتمـــام األدب�ـــات العالم�ـــة، مثلمـــا شـــغلها موضـــوع الفقـــر                                                 لـــم �شـــغل موضـــوع مـــن الموضـــوعات أو قضـــ�ة مـــن القضـــا�ا ا 
                              ٕ                                                                                   وعالقته �الفساد ��افة أش�اله، وٕاذا �انـت ال�شـر�ة اهتمـت �ـالفقر �ظـاهرة إنسـان�ة، فإنـه لـ�س هنـاك بلـد فـي العـالم لـم یتعـرض 

   �ـل                هرة منتشـرة فـي  ظـا           الفسـاد �عـد         �مـا إن                                                                         للفقر �حیث أنه أص�ح �مثل إحد� القضا�ا التي تعبر عن وحدة تـار�خ تلـك البلـد.
   ، ة     فر�ق�ـ         القـارة اإل  و                    منطقة الشرق األوس�    في   حـ        نحو واض         داد على    یـز                                 الدول المتقدمة أو النام�ة ولكنه     في                     النظم الس�اس�ة سواء

      الضـرر                      س�اس�ة فالفساد یلحـ�  و     �ة       واقتصاد    �ة      اجتماع                                     النزاهة ظاهرة متعددة األوجه ذات أ�عاد   و                غ�اب الشفاف�ة  و         الفساد        �ما إن
   . )  42  –    41   :    1990       دولي،  ال          . (البنك              على نحو متفاوت          �الفقراء

        ال�حث:       مش�لة
 منها دولة من الدول وتساهم تلك الظاهرة        ال تخلو                جم�ع الشعوب وقد                                    الفقر ظاهرة عالم�ة عرفتها وتعرفها        حیث إن                                       

        أن �طـرح                       الجهل ومن هنا �ان یجب     ، و       األمراض        انتشار  ،                 منها سوء التغذ�ة       مش�الت   وال          من اآلفات     یـر        خل� الكث    في
   ؟   مصر    في        الفساد  و            بین الفقر                    هل هناك عالقة سبب�ة   :    اآلتي              ال�حث التساؤل 

        ال�حث:      فروض

      وهي:               عدد من الفروض                   �قوم ذلك ال�حث على 
   . )    2013  /       2012-    2000 /    1999 (  ة     تـر                 مصر خاصة خالل الف    في        الفساد  و                                       أن هناك عالقة سبب�ة متداخلة بین الفقر - 1
     وذلـك                                                          ة الداخل�ة للمصر�ین من الر�ف إلى الحضر �حثا عن فرص للعمـل     جـر      ة اله   نس�        ارتفاع     إلى     یـر             الفقر �ش�ل �ب     أد� - 2

   .                           على مستو� محافظات الجمهور�ة
          علـى مسـتو�                األسرة المع�ش�ة     حجم       متوس�                المصاحب بتدهور      األسر     عدد         ارتفاع        مصر إلى     في            نس�ة الفقر        ارتفاع     أد� - 3

   .    2013  /       2012      تعداد       ألحدث          وذلك وفقا                   محافظات الجمهور�ة 
        �ف وحضـــر     بــــر          الســـنو�                       النســـ�ة المئو�ـــة لإلنفـــاق         ارتفـــاع    إلـــى      مصـــر    فـــي   ة   ســـر   لأل         الســـنو�             متوســـ� الـــدخل         ارتفـــاع   �   یـــؤد - 4

   .          الع�س صح�ح  و                 الرعا�ة الصح�ة  و                              الجمهور�ة على �ل من التعل�م

																																																											
	2016    ایو  م                 تم تسلم ال�حث في        * 	 	 	20	1	6      ولیو ی   ُ             ، وُقبل للنشر في 	 	.   
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   :           أهم�ة ال�حث

     ة مــن     واحــد             تلــك الظــاهرة      آثــار      عــن أن    ً الً   فضــ       مصــر�   ال       قتصــاد  اال    فــي        الفســاد                                 تتجلــى أهم�ــة ال�حــث مــن خــالل توجهــات
                         مـن األهم�ـة مـن أجـل معالجـة     یــر          علـى قـدر �ب      علمـي               أسالیب ال�حث ال    في     لها        التصد�        أن ��ون       �م�ن    تـي   ال  ة     رئ�س          المسائل ال

   .            مواجهة الفقر  و 

   :           أهداف ال�حث

        �اآلتي:  ة     رئ�س          ثالث أهداف                   تكز هذا ال�حث على     یـر 

     مصــر�   ال       قتصــاد        تواجــه اال    تـــي   ال   ت    مشــ�ال         مــن أهــم ال            �اعت�ارهمــا    مصــر     فــي       الفقــر  و                                الوقــوف علــى أســ�اب �ــل مــن الفســاد - 1
       جذر�.                                  وتحاول الدولة جاهدة مواجهتها �ش�ل 

   . ة    یـر            السنوات األخ    في     مصر    في                        أدت لتفاقم مش�لة الفقر    تـي   ال                   الوقوف على العوامل  - 2
         �ــالنموذج      شاد    تـــر    االس       محاولــة     فــي      وذلــك                   جذر�ــة �قــدر اإلم�ــان          تحقــ� حلــوال     تـــي   ال                الوســائل واآلل�ــات                  محاولــة إیجــاد �عــض  - 3

   .   یلي     التحل

             منهج ال�حث:

   :                                                  یتضمن ال�حث جانبین أو أسلو�ین من أسالیب ال�حث وهما
 لكـــل مـــن الفقـــر               اإلطـــار النظـــر�        �ســـتعرض        والـــذ�   :          االســـتن�اطي)   أو        نظـــر�          الجانـــب ال    فـــي         (و�تمثـــل   :           الجانـــب األول              

   .      الفساد  و 
 المتاحة)         للب�انات         الوصفي                    وذلك من خالل التحلیل           التطب�قي   أو            االستقرائي       الجانب     في         (و�تمثل       ثاني:         الجانب ال        .   

  :          حدود ال�حث

                تســاعد علــى تحقیــ�     تـــي   ال                                                                                  مــن المتفــ� عل�ــه أن تحدیــد حــدود الدراســة ســواء الم�ان�ــة أو الزمن�ــة بدقــة مــن أهــم العوامــل 
       لطب�عــة    ً  نظــًرا        محافظــة    )  27 (             ال�ــالغ عــددها   و                                       �ز هــذه الدراســة علــى محافظــات الجمهور�ــة    تـــر     ســوف         التــالي  و�   ،             أهــداف الدراســة

                                                                  هذه الطب�عة تفرض حلوال جذر�ة للمشـ�لتین معـا علـى مسـتو� �ـل محافظـة علـى         حیث إن   ،   مصر    في        الفساد  و        الفقر    تـي     مش�ل
   .   حدة

  :              مصادر الب�انات

   :                نوعین من المصادر    في           هذا ال�حث    في                                تتمثل مصادر الب�انات المستخدمة

     ف�مــا    "      اإلحصــاء  و               تعبئــة العامــة  لل          المر�ــز�        الجهــاز  "                   تــم الحصــول علیهــا مــن     تـــي   ال         الب�انــات     فــي        وتتمثــل   :     ألول�ــة ا         المصــادر - 1
  ،      للفـرد               العمـر المتوقـع       متوسـ�   ،     لألسـرة         السـنو�               ومتوسـ� اإلنفـاق    ،                       مصـر نسـ�ة إلـى عـدد السـ�ان    فـي                     یتعل� بنس�ة الفقـراء

   .                                               ومستو� المع�شة وذلك على مستو� محافظات الجمهور�ة   ،     األم�ة  و                مستو� التعل�م  و 
       الكتـب  و                                   مختلـف المصـادر مـن الرسـائل العلم�ـة    في          المنشورة  و       تاحة            الب�انات الم  و           الدراسات    في        وتتمثل   :                المصادر الثانو�ة - 2

   .       الدراسة               �ما یخدم أهداف       مهمة                  التوصل إلى نتائج    في       تساهم    تـي   ال                ذلك من الب�انات      یـر غ  و                   الدور�ات العلم�ة  و 
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      اآلتي:            ة على النحو     رئ�س     مهمة                          یتناول ال�حث أر�ع محاور   :         خطة ال�حث

 2013  /     2012-    2000   /    1999 (  ة     تـر            مصر خالل الف   ي ف                   اإلطار العام للفقر   :           المحور األول    ( .   
 2013  /     2012-    2000   /    1999 (  ة     تـر            مصر خالل الف    في                    اإلطار العام للفساد   :    ثاني         المحور ال    (   
 2013                                                على مستو� محافظات الجمهور�ة وفقا ألحدث إصدار عام       الفقر        مش�لة      طب�عة        تحلیل   :             المحور الثالث    .   
 خـر                  أش�اله من ناح�ة أ        �مختلف              مواجهة الفساد   و                           ة لمحار�ة الفقر من ناح�ة ح    تـر            الحلول المق  و          النتائج   :             المحور الرا�ع     �  .   

   : )    2013 /    2012  –      2000 /    1999  ة     تـر        خالل الف (    مصر     في              لمش�لة الفقر             اإلطار العام  -           المحور األول

   :1           تعر�ف الفقر - 1

     فظـات           عـدد مـن محا    فـي   %  50   مـن      ثــر  أك      2013  ي                                                مصر من ارتفـاع معـدالت الفقـر، حیـث بلغـت نسـب الفقـر فـ       تعانى
                                                                                              و�انت مصر تعاني من الفقـر قبـل عـدة سـنوات �سـبب إهمـال تنم�ـة محافظـات الصـعید والر�ـف المصـر� واالهتمـام    ،      الصعید

     ثــر                              حیـث تـدهور الوضـع االقتصـاد� ممـا آ      2011     یــر   ینا    25         �عـد ثـورة    ا                                            ً فق� �المحافظات الحضر�ة، ولكن تفاقم الوضـع سـوءً 
      و�انـــت    ، )    2013  –      2012 (    فـــي   %    26.3                   فع معـــدالت الفقـــر إلـــى  ت    تــــر  ل                   مختلـــف محافظـــات مصـــر                 علـــى المـــواطنین فـــي    ا   ً ســـل�ً 

                  ) وصـــلت النســـ�ة إلـــى     2011  -    2010       ، وفـــي ( %    16.7                ) قـــد بلغـــت حـــوالي     2000  -    1999 (                       معـــدالت الفقـــر فـــي مصـــر عـــام 
                   و�ختلـف مفهـوم الفقــر    ،       تار�خ�ـة  و              ر�مـا س�اسـ�ة  و     �ـة       واجتماع    �ة      اقتصــاد                                        �مثـل الفقـر ظـاهرة معقـدة ذات أ�عـاد متعـددة   و    . %    25.2

                                       جم�ـع دول العـالم ولكـن الفقـر مـوزع �طر�قـة     فـي                                   ومن المالح� أن ظـاهرة الفقـر متواجـدة   ،      األزمنة  و           الثقافات  و          البلدان      ختالف  �ا
      دولي                 ولقــد حــدد البنــك الــ   .                                                  �ــذلك ف�مــا بــین المنــاط� المختلفــة داخــل الدولــة الواحــدة  و                                    متكافئــة بــین منــاط� العــالم المختلفــة     یـــر غ

   . )Bourguignon (   "       المع�شة                                على تحقی� الحد األدنى من مستو�             عدم القدرة     أنه "    على             مفهوم الفقر 

       اآلتي:            ة على النحو     رئ�س      أنواع       خمسة                     �م�ن تصنیف الفقر إلى    : )World Bank, 2004: VI (             أنواع الفقر - 2
              األساسـ�ة للفـرد            االحت�اجـات              الحـد األدنـى مـن      یـر                  عدم القدرة على توف                       هذا النوع من الفقر إلى      یـر   و�ش   :      الماد�      الفقر   - أ

   .       األساس�ة            احت�اجاتهم                       الموارد الكاف�ة لتلب�ة          أو األسر               �ان لد� األفراد         �عد أن       لألسرة    أو
                   الضـرور�ة مـن السـلع           االحت�اجـات                  مان من الحصـول علـى     حـر                          هذا النوع من الفقر إلى ال     یـر  �ش  و    :      النقد�     یـر       الفقر غ  - ب

   .                                      أو المس�ن أو التعل�م أو الرعا�ة الصح�ة        الكافي                   الخدمات مثل الغذاء   و 
   :                الحاجات اإلنسان�ة    فقر  - ج

                                      وقــد تــم تحدیــد مجموعــة مــن الفئــات األساســ�ة    ،                             مان مــن إشــ�اع الحاجــات اإلنســان�ة    حـــر                          هــذا النــوع مــن الفقــر إلــى ال     یـــر   و�ش
   ،               التغذ�ــة الكاف�ــة   :                                                     ض أن یــتم تقیــ�م فقــر األفــراد أو األســر علــى أساســها مــن أهمهــا    تـــر        مــن المف    تـــي   ال         اإلنســان�ة            لالحت�اجــات

   .  ها    یـر         الصحة وغ   ،        المشار�ة  و     �ة    حـر           التمتع �ال   ،       المعرفة   ،     األمان  و          الحما�ة   ،     العمل   ، ء     الكسا   ،            المأو� الالئ�
   :           فقر القدرات  - د

      مقـــدرة     فــي                                ومــن أمثلــة هــذه القــدرات أن ��ــون    ،                      األفــراد للقـــدرات األساســ�ة        افتقــار                       هــذا النــوع مــن الفقــر إلــى      یـــر   و�ش
         الكتا�ـة،   و                     القـدرة علـى القـراءة   ،      الكسـاء  و                                أن یتمتـع �مسـتو� �ـاف مـن الغـذاء    ، و                               اإلنسـان أن �عـ�ش ح�ـاة صـح�ة مدیـدة

   .        الس�اس�ة  و     �ة     جتماع         الح�اة اال    في           والمشار�ة

																																																											
                                          المر�ز القومي لل�حوث االجتماع�ة والجنائ�ة.                                                         الفقر والس�اسات العامة في مصر: دراسة توث�ق�ة تحلیل�ة "،                             ) للمز�د أنظر: هو�دا عدلي، "   1
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   :            الفقر المدقع  - ه
            هـؤالء السـ�ان              فـالفقراء هـم   ،       الغـذائي             تحت خ� الفقر                                                       هذا النوع من الفقر إلى نس�ة الس�ان الذین �قع إنفاقهم     یـر  �ش  و 

   .               م�ونات خ� الفقر                   إنفاق تكلفة أو ثمن           ال �م�نهم      الذین 
  : ) 1   :    2013  /       2012   ،      اإلحصاء  و                 للتعبئة العامة          المر�ز�         (الجهاز                ونات خ� الفقر  م� - 3

  :Food Poverty Line (FPL)         الغذائي       الم�ون   - أ

                                            تكلفة تول�فـة مـن السـلع الغذائ�ـة المتوافقـة مـع        عالمي         الغذاء ال                                         ط�قا لمفاه�م منظمة الصحة العالم�ة وصندوق           وهو �مثل
       اخــتالف         االعت�ــار    فــي         مــع األخــذ         الطب�عــي                           الالزمــة لق�ــام الفــرد �النشــا�       ار�ة    حـــر        عرات ال        تــوفر الســ  و          للفقــراء          االســتهالكي       الســلوك 

   .                           تكلفة ال�قاء على قید الح�اة     یـر         إلى حد �ب         الغذائي                  �ما �مثل خ� الفقر    ،                 المناط� الجغراف�ة        �اختالف                     تكلفة السلع الغذائ�ة 
         الغذائي:     یـر        الم�ون غ  - ب

     ق�مـة                      �سـاو� إنفاقهـا الكلـى    تــي   ال     لألسـر          الغـذائي                    وهـو نسـ�ة مـن اإلنفـاق   ،  ئي     الغـذا                     ه �عد تحدید خ� الفقـر     یـر            حیث یتم تقد
         تـتم�ن مـن      تــى ح                        ء مـن اإلنفـاق علـى الغـذاء    جــز    عـن          التغاضـي    إلـى        اضـطرت                     و�الحـ� أن هـذه األسـر قـد    ،       الغـذائي         خ� الفقر 

           �م�ــن القــول     أ�   .     واصــالت   الم  و                        مثــل اإلنفــاق علــى المســ�ن      عنهــا          االســتغناء        تســتط�ع   ال  و         ضــرور�ة        غذائ�ــة     یـــر       نفقــات غ       تغط�ــة
         الغذائي     یـر          + الم�ون غ         الغذائي   ون       = الم�        القومي         خ� الفقر    :   �أن

   :                              هناك عدة مؤشرات للفقر من أهمها   :   مصر    في              مؤشرات الفقر - 4
   :      القومي      الفقر        مق�اس  - أ
  ة   ر   تــ   الف     (فـي          الجمهور�ـة       مـالي                ذلـك علـى مسـتو� إج  و         الفقـر)                      ما �عنى الس�ان تحـت خـ�      (أ�                  تطور نس�ة الفقراء      یوضح     هو  و 

   :        یوضح ذلك    تـي   اآل       الجدول     ، و       القومي                  وفقا لمق�اس الفقر      ، أ�  )    2013  /       2012     تـى ح      2000  /     1999   من 

  )1(جدول رقم 
  )%( يـالقوموذلك وفقا لمق�اس الفقر  )2013/  2012 تـىح 2000/ 1999ة من تـر الف (فيتطور نس�ة الفقراء 

  مصر في نس�ة الفقراء  السنة
1999 /2000  16.7%  
2004 /2005  19.6%  
2008 /2009  21.6%  
2012 /2013  26.3%  

   .      اإلحصاء  و                 للتعبئة العامة          المر�ز�        الجهاز    ،    2013  /       2012     لعام           واالستهالك        اإلنفاق  و                            مؤشرات الفقر من �حث الدخل   :      المصدر
   :    اآلتي                                        و�م�ن تمثیل هذا الجدول ب�ان�ا على النحو 

  
   . ) 1 (    رقم                 �الجدول الساب�                 لب�انات الواردة ا    على      ً   اعتماًدا    :      المصدر

  ) تطور نس�ة الفقراء في مصر وفقا لمق�اس الفقر القومي1ش�ل رقم (
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   %    25.2          مقابل نحو     في      2013 /    2012    عام    %    26.3                          أن تلك النس�ة قد بلغت نحو    ، ) 1 (    رقم          الب�اني         من الش�ل      یتضح 
   ، %    19.6    ین    مـا بـ                اوحت تلـك النسـ�ة     تــر     حـین       ، فـي    2000 /    1999    عـام     فـي                 �انـت أقـل مـن ذلـك    تــي    وال      2011 /    2010    عـام     في

              اید وفقــا لهــذا     تـــز   ال    فــي                      أن نســ�ة الفقــراء أخــذت           وهــذا �عنــى   ،       التــوالي    علــى       2009 /    2008   ،    2005 /    2004      عــامي    فــي   %    21.6
   .       االنخفاض    نحو         االتجاه    دون          المق�اس

      2000 /    1999 (                                                               یوضـح تطـور نسـ�ة الفقـراء تحـت خـ� الفقـر المـدقع علـى مسـتو� الجمهور�ـة     هو و                    مق�اس الفقر المدقع  - أ
  :    اآلتي            ح من الجدول ـ          هو ما یتض  و    )    2013 /    2012     تـى ح

   )2( جدول
 )2013/  2012- 2000/ 1999( ةتـر خالل الف تطور نس�ة الفقراء تحت خ� الفقر المدقع على مستو� الجمهور�ة

  %    وفقا لمق�اس الفقر المدقع
  مصر في نس�ة الفقراء  السنة

1999 /2000  2.9%  
2004 /2005  3.6%  
2008 /2009  6.1%  
2010  /2011  4.8%  
2012 /2013  4.4%  

   .      اإلحصاء  و                 للتعبئة العامة          المر�ز�                        مر�ز المعلومات، الجهاز   :       المصدر

   :    اآلتي                                                      و�م�ن تمثیل الب�انات الواردة �الجدول الموضح على النحو 

  
   . ) 2 (    رقم                                  الب�انات الواردة �الجدول الساب�   :      المصدر

  مستو� الجمهور�ة) تطور نس�ة الفقراء تحت خ� الفقر المدقع على 2ش�ل رقم (
  ) وفقا لمق�اس الفقر المدقع2012/2013 تـىح 1999/2000(

           نسـ�ة الفقـر     فـي               قـد شـهدت ز�ـادة      2009 /    2008     تـى ح      2000 /    1999     ة من     تـر       أن الف         الب�اني       والش�ل         الجدول         و�تضح من 
      2013 / 2   201    عــام     فــي         االنخفــاض    فــي      أخــذت  و    %   4.8          لتبلــغ فقــ�       2011 /    2010    عــام     فــي                 اجعت هــذه النســ�ة    تـــر    ثــم    ،      المــدقع

         وانخفـاض                 إال أن هناك تحسن        القومي                                  اید لنس�ة الفقراء حسب مق�اس الفقر     تـز    الم         االرتفاع              و�الح� أنه رغم    ، %   4.4           لتبلغ نحو
ً    مالحً� في    .                                     نس�ة الفقراء وفقا لمق�اس الفقر المدقع     

   :        خ� الفقر  -  ب
     یوضـح     تــي   اآل       الجـدول   و        ار�ـة)   الج          (�األسـعار       السـنة    فـي                                                         وهو یوضح ق�مة خ� الفقر للفرد على مستو� أقـال�م الجمهور�ـة

   :   یلي          وذلك �ما      2013 /    2012     عام       تعداد                 وفقا ألحدث إصدار               ق�مة خ� الفقر
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   )3جدول رقم (
  الق�مة �الجن�ه      2012/2013لعام  لتعداد ط�قا ق�مة خ� الفقر

  الفقر األدنىخ�   خ� الفقر المدقع  األقال�م
  4318  2751  المحافظات الحضر�ة

  3835  2480  � حـر ال�حضر الوجه 
  3854  2566  � حـر ال�ر�ف الوجه 

  3968  2562  القبليحضر الوجه 
  3760  2493  القبلير�ف الوجه 

  3990  2732  حضر الحدود
  3979  2689  دودـف الحـر�

  3920  2570  الجمهور�ة ماليإج
        اإلحصاء  و                 للتعبئة العامة          المر�ز�        الجهاز    ،       السنو�        الكتاب    :      المصدر

   :    اآلتي                 الساب� على النحو                            و�م�ن تمثیل ب�انات الجدول

  
   . ) 3 (    رقم                         الواردة �الجدول الساب�              على الب�انات     ً   اعتماًدا    :      المصدر

  2012/2013 وفقا لتعدادوخ� الفقر األدنى ) ق�مة خ� الفقر المدقع 3ش�ل رقم (

       جنیهـا      2570           قد بلـغ نحـو       2013 /    2012    عام          ) للفردFPL                         أن ق�مة خ� الفقر المدقع (         الب�اني      الش�ل   و                 یتضح من الجدول
   .     جنیها      3920    نحو       2013 /    2012                                           ، �ما بلغت ق�مة خ� الفقر األدنى وفقا لتعداد      شهر�ا             جنیها للفرد     214           ما �قرب من    أ� 

  :   مصر    في             مش�لة الفقر           إلى تفاقم    أدت     تـي   ال        العوامل  - 5

     سـتو�  م  و                            �ـة سـلب�ة علـى واقـع التشـغیل      اجتماع              �انـت لهـا آثـار    ،           ة مـن الر�ـود    تــر  ف      ماضـي                         لقد شهدت مصر خالل العقـد ال
        انخفضـت    �مـا    ،                     �خاصة ف�ما بـین الشـ�اب  و        سر�عا         ارتفاعا                      معدالت ال�طالة السافرة         ارتفعت   ،        ة الر�ود    تـر  ف         استمرار    ومع          المع�شة

                  المجتمع �ش�ل حاد    في   ة    یـر             الشرائح الفق     ثـر                       وظهرت دالالت واضحة على تأ    �ة     قتصاد           القطاعات اال      معظم    في                األجور الحق�ق�ة
) Poverty during Structural World Bank , 1991: XIII(   بــر      إذ تعت      ً  نسـبً�ا،               تفع معدل األم�ة     یـر    ،  �     خـر            ومن ناح�ة أ     

       الموجـب   و         القـو�        رت�ا�                     ومما ال جدال ف�ه هو اال   ،      العالم    في                                                       مصر من بین إحد� تسعة بلدان توجد فیها أعلى معدالت لألم�ة
   .(Sachs, 1996)          د التنم�ة           �عرقل جهو   و                       خمة على موارد الدولةـ        ضغوطا ض                  الفقر وهو ما �ضع  و            بین األم�ة

       أول�ــة      � ذات     بـــر                          تطلبــت ضــرورة عالجــه �مشــ�لة �  و                          وز قضــ�ة الفقــر �شــ�ل واضــح    بـــر                           و�الحــ� أن هــذه العوامــل أدت ل
   .        مواجهتها  و      لها        التصد�    في      خاصة
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      الحضـر     فـي                  أن مستو� المع�شـة   ،                       ولقد أظهرت �عض الدراسات   ،   بها          ال �ستهان         مصر نس�ة     في                          ومن المالح� أن نس�ة الفقر
    فـي                   توز�ـع الـدخول أعلـى    فـي         التفـاوت  و                              �ـالرغم مـن ذلـك فـإن شـدة الفقـر  و        الحضـر    في         انتشارا          الفقر أقل         �ما إن   ،     الر�ف    في          على منها  أ 

      الـدخل         محـدود�              ومـن المالحـ� أن    ،  �     حــر    ال�              محافظـات الوجـه     فـي     عنـه        القبلـي      الوجـه     فـي          �ز الفقر    تـر      �ما ی   ،     الر�ف    في      عنها       الحضر
ــر                    �قومـــا بإنفـــاق نســـ�ة أك ــر      لهـــم ت     مـــن دخ     بــ ــر أ            و�م�ـــن ق�ـــاس   ،                   علـــى المـــواد الغذائ�ـــة   %  64 و   %  57        مـــا بـــین    اوح     تــ ــر      ثــ            نامج اإلصـــالح     بــ

    تــي   ال  ة     رئ�سـ                                   ایدت تكلفـة المع�شـة نتیجـة للس�اسـة ال    تــز     حیـث    ،                                   �ش�ل جید من خالل مع�ار تكلفـة المع�شـة       ه��لي         التكیف ال         قتصاد� و   اال
     یــر                           �اإلضـافة إلـى ز�ـادة الضـرائب غ               الطاقـة والنقـل       أسـعار        ارتفـاع   لك   �ـذ  و                            تخفـ�ض ق�مـة العملـة المحل�ـة  و                             تم إت�اعها مثـل إلغـاء الـدعم

                           وقـد أد� تخفـ�ض الـدعم لإلضـرار    ،        الضـرور�ة           االسـتهالك�ة                                      أص�ح الـدعم قاصـرا علـى السـلع أو الخـدمات   و                توس�ع قاعدتها  و           الم�اشرة
   .                                          نفاقها على البنود الغذائ�ة األساس�ة المدعمة     یتم إ   ة    یـر                ان�ة األسرة الفق    یـز       ا من م    یـر      ءا �ب    جـز                وواضح طالما أن      یـر       �ش�ل �ب          �الفقراء

        الرســم�ة      یـــر غ  و             ات الرســم�ة    یـــر                       و�ــالرغم مــن ت�ــاین التقد   ،               معانــاة مــن الفقــر     ثـــر                                   وتعــد مصــر واحــدة مــن الــدول العر��ــة األك
ً  مالحً�      �ش�ل                      إال أنها ت�قى مرتفعة   ،           �شأن نسبتها   ث         �وضح أحـد    ، و         من الحضر     بـر        �صورة أك       الر�ف    في              �ز �ش�ل واضح    تـر   وت   

    نحـو       تبلـغ        ملیونـا                     �قـارب سـ�انها ثمـانین    تــي   ال    مصر     في               أن نس�ة الفقر      2010     لعام     �ـي    عر                             عن التنم�ة ال�شر�ة �الوطن ال     �ـر    تقر 
   ام      اسـتخد    یـتم      حیـث   ،                                 یوجـد ثالثـة أشـ�ال لق�ـاس درجـات الفقـر        اإلحصـاء  و                 للتعبئـة العامـة          المر�ـز�                ومن خالل الجهـاز    ، %    41

         أسـفل هـذا   و            �وجـد فـوق   و    %  26                     وتبلـغ نسـ�ة الفقـر نحـو    ،     الفقـر   "            الفقـر المطلـ�     " خـ�     �ـه       �طلـ� عل  و                لعمل�ة الق�اس      رئ�س       الخ� ال
      وتبلـغ        الفقـر       شـدید�                                                                                           الخ� ما �طل� عل�ه " هوامش الفقر " إضافة إلى ما �سمى " بخ� الفقر المدقع " وهـم مـن �طلـ� علـیهم 

          نها�ـة عـام     فـي               اإلنفاق الصـادر  و     خل        ل�حث الد     �ـر    تقر      خـر                             �ما أوضحت عمل�ة الق�اس ط�قا آل   ، %   4.4        مصر نحو     في        نسبتهم
   .2   %  40                            أن نس�ة الفقراء تصل إلى نحو       2013

       حـوالي        مـا �مثـل    أ�              ملیـون مـواطن    28     أصـ�ح     تــي   ال             ز�ادة مستمرة     في    ال    یـز      مصر ال    في                                 �ما أكدت األرقام أن معدل الفقراء
             جنیهـا مصـر�ا     153         دخلهـم عـن                                                 الفقراء الذین �مثلون نحو نصف س�ان مصر هـم مـن �قـل            وأن تعر�ف   ،             من عدد الس�ان   %  40

   . )(Black, 1999: 363            جنیها شهر�ا      118             �قل دخلهم عن   و                                          أن نصف هؤالء �قعون ضمن نطاق الفقر المطل�  و        شهر�ا

   : )    2008   ،      الوطني            مجلة الدفاع  (    مصر     في             أس�اب الفقر

  :  �ة     قتصاد                مستو� التنم�ة اال        انخفاض - 1

     یــر       عـن الكث          االسـتغناء         مصـر إلـى    فـي    �ة     قتصاد              ساس للتنم�ة اال      تمثل أ    تـي   ال  و                      تم إدخالها على اآللة    تـي   ال             أدت التطورات 
     اآللـة         التـالي                              ام التكنولوج�ا المتطـورة وحلـت �     استخد                                                          هذا القطاع �القلیل من العمال المهرة المدر�ین القادر�ن على          ول��تفي      منها

    هـذه          ال �متلـك             ن ثـم أصـ�ح مـن  مـ  و    ،   جــي         التكنولو                           ذو قدرة علـى مواك�ـة التطـور       ً عماالً    ب               أص�ح العمل یتطل  و         العمال      �اقي    محل 
ــورة الصــــناع�ة   ،          ح�ـــاة �ر�مــــة     یــــر    لتوف        ال ��فـــى     زهیـــد      جــــر أ           الحصـــول علــــى   و                          القـــدرة �عـــانى مـــن ال�طالـــة ـــت الثـ                               ومـــن هنـــا حمل

             ز�ـادة الفقــر   :         �ـان أهمهـا    تــي   ال  و        مشــ�الت                  الوقـت نفسـه أسـوأ ال    فـي      حملـت  و    ،        واالزدهــار        التطـور  و                ط�اتهـا التقـدم    فـي             التكنولوج�ـة  و 
   .     المرض  و        الجهل  و        الجوع  و 

																																																											
         د أنظر:     للمز�

                                 "، �ل�ــة العلــوم اإلدار�ــة والمال�ــة،                                ل�ــه ومقترحــات مواجهــة هــذه الظــاهرة                                                         شــر�ف مصــ�اح أبــو �ــرش، "الفقــر أهــم أســ�ا�ه والمشــ�الت المترت�ــة ع -
   .    2014       حنیین،   –                 الجامعة األمر���ة 

                                      دراسة في بن�ة وجذور الثقافة المصر�ة".                "ثقافة الفقراء:                                  مر�ز دراسات قناة النیل الثقاف�ة،  -
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  :            معدل ال�طالة        ارتفاع - 2
         السـت�عاب        سـتثمار         النمـو واال    فـي                                   وتفسـر ال�طالـة أو نقـص التشـغیل بـنقص   ،             مصر �ش�ل واسـع    في                   حیث تنتشر ال�طالة

      اءات    جــر   اإل               سـتثمار واتخـاذ  اال  و        النمـو     یــز   تحف         رئ�س في                                      ومن ثم فإن حل مش�لة ال�طالة ��من �ش�ل    ،        للعاطلین                األعداد الهائلة
            � علــى مســتو�     خـــر                                    �مــا یتطلــب حــل مشــ�لة ال�طالــة إصــالحات أ   ،                                 حات الالزمــة لجعــل هــذا النمــو مســتداما            الق�ــام �اإلصــال  و 

       القطـــاع           ومتطل�ـــات                               المتطل�ـــات العصـــر�ة ألســـواق العمـــل  و          لتتماشـــى                          مســـتو� المنظومـــة التعل�م�ـــة     وعلـــى    ،                 الس�اســـات الســـ�ان�ة
   .     الفقر    في       تساهم    تـي   ال  ة     رئ�س  ال                       تعد ال�طالة من العوامل     حیث    ،   مصر          تنامي في             إطار دوره الم    في       الخاص

  :           تفشى الفساد - 3
   ام      اســـتخد                                  الكند�ــة للتنم�ــة الدول�ـــة، هــو إســاءة       �الــة    الو        دولي و         البنــك الـــ  و         الكنــد�       لماني    بـــر   ال                   الفســاد وفقــا للمر�ـــز         حیــث إن

  ل      مسـئو   ال      �قبـل                    و�حدث الفسـاد عنـدما   ،           أو جماعة ما                                                         المنصب العام من أجل تحقی� الم�اسب الشخص�ة أو لمصلحة شخص
                                                                         أو عنــدما �عــرض الو�یــل الخــاص المــال �غــرض التحایــل علــى القــانون تحق�قــا للمنفعــة            أو یلتمســه      المــال               الموظــف العــام   أو 
   .                  تنافس�ة أو الشخص�ة  ال

                      حسـاب غالب�ـة المـواطنین            ال�شر علـى                    تستولى علیها قلة من            أن الرشوة   ، "  TI                         منظمة الشفاف�ة الدول�ة "      �ـر        أكد تقر      ولقد 
   .   ذلك     یـر  وغ          االبتدائي               تعم�م التعل�م  و                                               أهداف التنم�ة المستدامة مثل القضاء على الجوع     حقی�      على ت     یـر       �ش�ل �ب     ثـر    فتؤ 

  ،    یــر                                                      فالدول ذات معدالت الثقة العال�ة �قل فیها الفسـاد �شـ�ل �ب   ،                      الفساد ع�س�ة �ش�ل دائم  و                           ونجد أن العالقة بین الثقة
                                   �ز مؤشـر الشـفاف�ة علـى مسـتو� الفســاد    �ـــر   و    ،      التطـور  و    و                                   الفسـاد مـن األســ�اب األساسـ�ة إلعاقـة النمـ     بــر    و�عت   ،          الع�ـس صـح�ح  و 

   .          مصالح خاصة       تحقی�              العامة من أجل          الوظ�فة        استغالل          معرفة سوء     ، و      العام        القطاع    في
   :                         لد� شر�حة واسعة من األفراد              مستو� التعل�م         انخفاض - 4

                    عـالم األلف�ـة الجدیـدة     فـي                          تم�ـین األطفـال مـن المنافسـة    ً     هاًمـا فـي                   من نوع�ة جیدة دورا                           حیث یؤد� الحصول على تعل�م 
          االبتــدائي        التعلــ�م                   �ة یبــدأ علــى مســتو�      قتصــاد  اال           واالســتدامة    �ــة     جتماع                          حیــث الطر�ــ� إلــى الرفاه�ــة اال   ،   یـــر           الشــدید التغ  و         الســر�ع

     معــدل         ارتفــاع           ومــن المالحــ�    ،                األنشــطة المجتمع�ــة  و                                                            حیــث ینمــى األطفــال المهــارات الالزمــة مــن خــالل المشــار�ة األكاد�م�ــة
                 �الضـرورة فـإن هـذا     ، و        معـدالتها         وارتفـاع        الشـ�اب      مرحلـة     فـي           والـذین هـم          ال�الغات       اإلناث              �ز األم�ة بین    تـر       ة إلى       �اإلضاف       األم�ة

       فالفقر                          وال تنم�ة مع تواجد الجهل        ال تطور    حیث                                           جهود مضن�ة ووقت طو�ل للقضاء على هذه اآلفة           �حاجة إلى     �ـر            الواقع المر 
   .      التطور  و          التعل�م      دون       رئ�س            هو الحائل ال

   : ة    یـر    األخ       اآلونة    في     مصر    في                    اإلطار العام للفساد       ثاني:  ال        المحور

   :                    المفهوم العام للفساد - 1
    في   ع               االقتصاد والمجتم       قطاعات        وتقدم              على تحقی� نمو                         قوضت وأضعفت قدرة الدولة     تـي   ال    �     بـر    الك                   �عد الفساد المش�لة 

                        تضــخم وتفــاقم الــدین العــام      وفــي   ،      موازنــة  ال     جـــز     اید ع    تـــز          رئ�س فــي                 وهــو �ــذلك الســبب الــ   ، ة    یـــر           األر�عــة األخ               مصــر خــالل العقــود 
                                       هـــدر وتبدیـــد أصـــول وممتلكـــات ومـــوارد الدولـــة      وفـــي                                        أوضـــاع المنـــاخ والبیئـــة الطـــاردة لالســـتثمار،     وفـــي           والخـــارجي،         الـــداخلي

                              غ�اب العدالة االجتماع�ة واتساع      وفي                               اجع وانه�ار الخدمات الح�وم�ة،    تـر          رئ�س في                عن �ونه السبب ال   ً الً   فض              والمجتمع. هذا 
   . ة    یـر           العقود األخ     بـر   ة ع    یـر           غن�ة والفق              بین الط�قات ال     جوة   الف
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                                            ة، واقتناص واختطاف سـلطات الدولـة ونظـام الح�ـم     یـر                  وة خالل العقود األخ    ثـر                 اوج السلطة مع ال    تـز                   لقد عانت مصر فساد 
     اكم.      ب الحــ    حـــز          مــن خــالل ال          التشــر�عي                      والح�ومــة، وعلــى المجلــس           التنفیــذ�                                     لمصــلحة نخ�ــة محــدودة، ســ�طرت علــى الجهــاز 

                              وقطاعاتهـا الغن�ـة �ـالموارد مثـل          المصـرفي                                                                      فتم�نت تلك النخ�ة من اختطاف وتوج�ـه س�اسـات الدولـة ومؤسسـاتها بـل وجهازهـا 
ـــر    الب ـــر                     ول والغــاز واإلســ�ان و     ت ـــي   ال                    امج وعمل�ــات الخصخصــة     �          أن تنم�ــة      وهــي                                     قامــت بهــا، لمصــلحتها تحــت مقولــة مغلوطــة    ت

                                اره وتستفید منه الط�قات األدنى.  ثم                                      القدرات االقتصاد�ة لهذه النخ�ة ستتساق� 
          أخذت بهـا،     تـي   ال                البلدان النام�ة     في                                                                            وقد تبنت هذه المقولة المؤسسات المال�ة الدول�ة لسنوات طو�لة، ولم تثبت صحتها

                        مصــر بخدمــة مصــالح النخ�ــة    فــي               انشــغال الدولــة   ت   وتحــ   .    فیهــا                                                   ومنهــا مصــر، بــل إنهــا فاقمــت أوضــاع الفقــر وعــدم االســتقرار 
    فـــي        یتغلغـــل       دار�            ك الفســاد اإل  ر   ُ تُــــ                                                 ها مـــن القطاعـــات المجتمع�ــة العر�ضـــة، خاصــة الفقـــراء؛     یـــر                  واالقتصـــاد�ة، دون غ         الس�اســ�ة 

                                                المســتو� المتوســ� والقاعــد�، و�ــذلك المتلقــون لخــدمات     فــي                                                   الجهــاز الح�ــومي، وأصــ�ح مختلــف مســتو�ات المــوظفین خاصــة
                                                      سـاد. فـاألجور المدفوعـة للمـوظفین تآكلـت مـع السـنوات ق�متهـا                                                        هذا الجهاز والمتعاملون معه من عامة الناس؛ ضـح�ة لهـذا الف

ــ�م     تـــز            ُ                                       الحق�ق�ــة، وُدفــع هــؤالء دفعــا �ح�ــم الحاجــات المع�شــ�ة الم ــار خــدمات التعل ــاء الح�ــاة وانه�                                                          ایدة تحــت وطــأة التضــخم وأع�
         �ح منه.  ر   تـ   وال         الوظ�في                                         ممارسات طلب وقبول الرشاو� واستغالل الموقع     في    ا�    خـر                         والصحة والمراف�؛ إلى االن

                                     لــم تتطــور لعقــود طو�لــة، بــل زادت تعقیــدا     تـــي   ال                      ائ�ة والالئح�ــة المعقــدة     جـــر                                      وســاعد علــى هــذا المســلك منظومــة اإلدارة اإل
                                                   �، وجد المتعـاملون مـع األجهـزة الح�وم�ـة، وأغلبیـتهم مـن     خـر                                                        هال، وغابت عنها المساءلة والمحاس�ة والرقا�ة. ومن ناح�ة أ    تـر   و 

                                                                             الوســـیلة األســـرع إلنجـــاز معـــامالتهم. و�ـــذلك تحمـــل النـــاس أع�ـــاء الفســـاد إضـــافة إلـــى األع�ـــاء                           عامـــة النـــاس، أن الفســـاد هـــو
 .      ظروفهم     یـر   تغی    في                 � دون �ارقة أمل    خـر              اید سنة �عد أ    تـز       �انت ت    تـي   ال                 المع�ش�ة الیوم�ة 

     تعـدد     فـي                       وتكـاد مصـر تكـون نموذجـا   ،                       قطاعـات أو مؤسسـات ح�وم�ـة   أ�                           لم تنج من التلوث �الفساد      �أنه            و�م�ن القول 
                         �عــض قطاعاتهــا مثــل التعلــ�م     فـي                          إن أنمــا� الفســاد الموجــودة     تــى                             �ـل مســتو�ات الدولــة وأجهزتهــا، ح    فــي                     وتنـوع وتغلغــل الفســاد

                        �عــض القطاعــات المهمــة خــالل     فــي        الفســاد            ، هــذا بخــالف                  والدراســات العالم�ــة     �ـــر       التقار     فــي                     ات والنمــاذج الموثقــة    بـــر         فاقــت الخ
        ، و�ـــذلك                               ســـنوات طو�لـــة ألصـــول ومـــوارد الدولـــة                                      ل والغـــاز مـــثال مثقـــل �الهـــدر والتبدیـــد خـــالل   و     تــــر          فقطـــاع الب   ، ة    یــــر           العقـــود األخ

               الدولـة واإلسـ�ان        أراضـي                                م�اههـا اإلقل�م�ـة وأراضـیها. وقطـاع     فـي    ول    تــر           الغـاز والب    في                     الحفا� على حقوق مصر    في         �اإلهمال
       � فیهــا     خـــر   ین    تـــي   ال                      الدولــة، وأعمــال الفســاد     فــي   ة                                                           �عمل�ــات النهــب المــنظم لألصــول العقار�ــة بتواطــؤ مــن األجهــزة المعن�ــ        یـزخـــر

        �ن، حیـث     یــر                    تمت خالل العقـدین األخ    تـي   ال                    مجال عمل�ات الخصخصة     في                      المحل�ات. �ذلك الحال    في                     مسئولو وزارة اإلس�ان
                                               تتعــرض لــه مصــر منــذ ســنوات و�ضــر �االقتصــاد والصــناعات       الــذ�               . و�مثــل اإلغــراق    هــدر       فســاد و        أعمــال                شــاب العدیــد منهــا 

ً   نتاًجا    �ة     الوطن    .                المنافذ الجمر��ة    في           المستشر�        للفساد    

            فهـذه األجهـزة   ،                           التا�عة للوزارات والمحل�ـات   أو   ،                                هزة الرقاب�ة سواء المر�ز�ة منها                             ال �قل خطورة عما سب�، حالة األج     �ما
                 تع الفساد و�نتشـر    ـر  ی     لكي                                                                                 ض أن تكون أدوارها موجهة لتعقب الفساد وم�افحته، وفرت ــ على الع�س ــ مناخا مناس�ا     تـر   �ف    تـي   ال

  .3 ه                               ��انات تحم�ه وتؤمن له وتخدم عل�                          تتحول الدولة وأجهزتها إلى       ولكي            �ل المجاالت،     في         و�تغلغل
ـــر   �ث       معــاني       للفســاد     ، و    خـــر آل                  لكــن یختلــف مــن بلــد  و   ٕ                 ٕانمــا ظــاهرة عالم�ــة  و                         الفســاد لــ�س ظــاهرة محل�ــة ف     أحــد     ، و          ة ومتعــددة    ی

																																																											
   .    2009  ،             : دار الساقي     بیروت  ،                               لفقر والفساد في العالم العر�ي"  "ا             سمیر التنیر،             مز�د أنظر:    ) لل3
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                األعمـال المحظـورة          وارتكـاب    از    تــز     واالب         �الرشـوة                        لعـام لتحقیـ� م�اسـب خاصـة           ام المنصـب ا     اسـتخد "                 الهامة للفساد هو          تعر�فات  ال
    لین      مسـئو        ��ـار ال  و                  �قـوم الس�اسـیون            ذلـك عنـدما  و          واالخـتالس         االحت�ـال                                    ل العام الق�ام بها �مفرده ومن بینها      مسئو          �ستط�ع ال    تـي   ال

        اســـتغالل "             الفســـاد �أنـــه      دولي  الـــ                �مـــا �عـــرف البنـــك   . "             األمـــوال العامـــة        واخـــتالس     خـــاص   ام     ســـتخد                     بتخصـــ�ص األصـــول العامـــة ال
               منصــب ثقــة یتطلــب         �أنــه هــو               المنصــب العــام      دولي                   حیــث �عــرف القــانون الــ  "                                    المنصــب العــام �غــرض تحقیــ� م�اســب شخصــ�ة

   . )  91-  90   :    2008   ،      عن مصر         ال�شر�ة         التنم�ة     �ـر    تقر  (              الصالح العام                  العمل �ما �قتض�ه
  :(Hamid R, Vito Tanzi " , IMF Working: 97 – 139)              أش�ال الفساد - 2

      ز�ــادة   و                     لتحقیــ� م�اســب ماد�ــة         مناصــبهم        اســتغالل                                  حیــث یلجــأ أصــحاب المناصــب العل�ــا إلــى    :            المنصــب العــام        اســتغالل  - أ
   .                                   تحقی� قدر من الرفاه�ة ألفراد المجتمع  و              امج التنم�ة    بـر  ب         االهتمام                الخاصة على حساب        واتهم    ثـر     حجم 

            �قومــوا بــدفع                                ل األعمــال مــن القطــاع الخــاص فهــؤالء                                حیــث �قــوم بهــذا الســلوك الفاســد رجــا   :        والجمر�ــي    بـــي      الضر�       التهــرب   -  ب
                أو تخفـ�ض الرسـوم     ً  نسـبً�ا       طو�لـة    ات     تــر   لف    بــي    ضر�         أو إعفـاء                                      لین الح�ـومیین بهـدف الحصـول علـى تخفـ�ض     مسئو          الرشوة لل

   .                                                            الجمر��ة أو إعفائهم من دفع الرسوم من خالل التالعب على القوانین
     یـــر                      حصـلوا علیهــا مـن مصـادر غ    تــي   ال                        الح�ومیـون بتهر�ــب األمـوال     لون      مسـئو            حیـث �قــوم ال   :                       تهر�ـب األمـوال إلــى الخـارج  - ج

   .4            فوائد مرتفعة       مقابل       الدول          بنوك تلك    في           ش�ل ودائع    في    ها       ستثمار         الخارج ال    في             أسواق المال  و            إلى مصارف   ة     مشروع
    طقــة   من    فــي     اضــح  و       �شــ�ل           داد وطأتــه    تـــز                           �افــة الــنظم الس�اســ�ة ولكنــه     فــي                                      مــن المالحــ� أن الفســاد �عــد ظــاهرة منتشــرة و

   ،  �ـة      اجتماع        متعـددة                                     النزاهـة ظـاهرة متعـددة األوجـه ذات أ�عـاد   و                        الفساد وغ�ـاب الشـفاف�ة        �ما إن   ، ة     فر�ق�         القارة اإل  و              الشرق األوس�
    خـالل                              أمـام جهـود التنم�ـة ال�شـر�ة مـن    ً   عائًقـا      �ص�ح   و                                               فالفساد یلح� الضرر حتما �الفقراء �ش�ل متفاوت   ،      س�اس�ة    ، و   �ة      اقتصاد

        الخـدمات   و           المؤسسـات  و                      مجـال البن�ـة األساسـ�ة           سـتثمار فـي  اال   عـن         التحـول  و     �ـة     جتماع       دمات اال                  فرص الحصـول علـى الخـ       تقلیل
         �انتشــار     �ســمح   و               تشــو�ه األســواق  و              حقــوق اإلنســان           وانتهاكــات              الح�ــم الرشــید  و                ة الد�مقراط�ــة    یـــر                 فالفســاد �عرقــل مس   ،  �ــة     جتماع  اال
   .         واالستقرار    من       تهدد األ    تـي   ال        المخاطر        ها من    یـر  غ  و               ظاهرة اإلرهاب  و              �مة المنظمة    جـر   ال
   : )   436      العدد    ،       السعدني (     مصر    في                   س�اب ظاهرة الفساد أ - 3

   :      ما یلي         ها وضوحا     ثـر   أك                   إلى عدد من األس�اب     مصر    في                 جع ظاهرة الفساد    تـر 

   .        الواردات  و                       ف�ما یتعل� �الصادرات       جدیدة       مهمة و     �ة      اقتصاد       س�اسات       تبني   ظل     في                   عدم وضع إطار حاكم  -  أ
    جســد     فــي              لتفشــى الفســاد          �مــا یــدفع                  الخــدمات الضــرور�ة  و              أســعار الســلع      تفــاع    وار                                    عــدم تناســب الــدخل مــع تكــالیف المع�شــة  - ب

       مصر�.          المجتمع ال
    فـي         حیـث ظهـر   ،            معـدالت الفسـاد        الرتفـاع        ما أد� م                                       ��ونه وسیلة مقبولة للحصول على الحقوق        للفساد         جتماعي         القبول اال  - ج

       جع إلـى     تــر      مصـر    فـي                 إن ثقافـة الفسـاد         ومـن هنـا فـ  ،   �ـا      اجتماع                                  أظهرت الفساد على أنه وسیلة مقبولـة                      المجتمع ثقافة جدیدة
  :    اآلتي                       �م�ن إ�ضاحها على النحو     تـي   ال    ة و        الثقاف�  و     �ة     جتماع  اال  و     �ة     قتصاد  اال  و           الس�اس�ة                  العدید من األس�اب

  :        الثقاف�ة  و     �ة     جتماع         األس�اب اال
   :    اآلتي    في                      حیث تتمثل تلك األس�اب

																																																											
  .    2010                                 الفقر والفساد في العالم العر�ي"،  "                             ) للمز�د أنظر: سمیر التنیر،  4
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 ضــ��       الــذ�         واألخالقــي        الق�مــي     ظامــه  ن                   أن ��ــون لكــل مجتمــع         البــدیهي       حیــث مــن    :  �ــة     جتماع            ســلم القــ�م اال       اخــتالل�     
  ة     یــر           العقـود األخ         مصـر� فـي                   فقـد تعـرض المجتمـع ال   ،              مـن تلـك القاعـدة         اسـتثناء         تمثـل مصـر     وال   ،                  العالقات بین األفـراد

    تــــي   ال            �ـــة اإلیجاب�ـــة      جتماع               منظومـــة القـــ�م اال    فـــي       انقـــالب                 �ـــة عدیـــدة أدت إلـــى        واجتماع        س�اســـ�ة  و     �ة      اقتصـــاد       لتحـــوالت 
         التسامح  و          المروءة  و         الجد�ة  و                                           ص�غت الشخص�ة المصر�ة �طا�ع خاص من اإلتقان  و     ین                       صاغت سلوك وثقافة المصر�

        أدت إلى        معوقة           ق�م سلب�ة        النتشار                          أفسحت هذه التحوالت المجال  و                     ها من الق�م األصیلة    یـر ٕ              ٕان�ار الذات وغ  و        الصدق  و 
             ظــاهرة الفســاد     فــي    لــت   تمث    تـــي    وال                                   فقــد ســاد المجتمــع �عــض القــ�م الســلب�ة   ،               للشخصــ�ة المصــر�ة        النمطــي            تشـوه الســلوك 

     اجعت     تــر        مصـر� و           المجتمـع ال    فـي                            حیث أص�ح الفساد نظامـا عامـا   ،               األجهزة الح�وم�ة  و                �افة المؤسسات    في         المنتشر
        المنـــافع   و                                                             �مـــا ســـادت القـــ�م الماد�ـــة علـــى عالقـــات األفـــراد �حیـــث أصـــ�حت المصـــالح   ،        الشـــفاف�ة  و                    أمامـــه قـــ�م النزاهـــة

   ،              النزعـة الفرد�ـة  و    ي ف    تــر   ال         االستهالك                         وتكرست ق�م الالم�االة وق�م       ان�ة                     تحدد ش�ل العالقات اإلنس    تـي   ال    هي         الشخص�ة
      قائمـا           والـوظ�في        المهنـي   قى     تــر        نظـام ال         ولـم �عـد   ،       العلم�ـة  و          المهن�ـة  و         الجد�ـة       علمـي و         ال�حث ال        بتكار و            اجعت ق�م اال    تـر     �ما 

                  وقد أدت هذه الق�م    ،      الفساد    في         الشراكة  و                     المحسو��ة والقرا�ة  و                           الكفاءة بل نتیجة للوساطة  و    ة    بـر    الخ  و        العلم           على تحصیل
    فـي       ال�ـأس        �ـث روح  و          العلم�ـة  و                القـوة الف�ر�ـة             تبدیـد أرصـدة  و   ٕ                   ٕاهدار جهـود الكفـاءات  و          المجتمع                       السلب�ة أدت إلى تفتیت
   .       المجتمع    في        الفساد        انتشار                   النفوس مما أد� إلى 

 مـن      یـر  �ث    في     یـر   ینا    25       ل ثورة                   الس�اسات العامة قب        حیث إن   :      العامة          القرارات    في                  الفئو�ة الس�اس�ة  و          الط�ق�ة     یـر   تأث   
             �ة �عینها أو       اجتماع                                        إرضاء �عض األشخاص الذین ینتموا إلى طوائف            استهدافها                        تبتغى الصالح العام �قدر         األح�ان
       النفـوذ   و     �ـة     جتماع                                                  ومن األمثلة الواضحة على الفساد المؤسس على الط�قـة اال   ،         ذلك الوقت    في           ب المس�طر    حـز       إلى ال

    تلــك     فــي                    �حیــث أصــ�حت الوظــائف         الجامعــات     ، و           الدبلوماســي      الســلك     ، و       الشــرطة    ، و       القضــاء    فــي             " التعیینــات         الس�اســي
   .                      تلك الجهات أو المؤسسات    في                                                                   الجهات الح�وم�ة مقصورة على أبناء العاملین بها مما �ع�س عم� الفساد

        الفسـاد   ى    وتفشـ        انتشـار             ممـا سـاعد علـى        مصـر�   ال                       لد� �عض شـرائح المجتمـع         والدیني       جتماعي   اال  و          الثقافي     وعي      ضعف ال  -  د
   .    اضحة  و        �صورة

       �ـالنظر     ، و        الخصخصـة    فـي                   التوجه نحـو التوسـع    في            االستمرار�ة   مع                       أسعار السلع الضرور�ة   فع     بـر         المصر�ة               ق�ام الح�ومة  - ه
           ف�مـا یتعلـ�            التشـر�عات  و                    مجـال وضـع القـوانین    فـي       سـ�اقة           �اعت�ارهـا        النـامي           دول العـالم   و                                إلى مصر مقارنة �الـدول العر��ـة

        لثــورة       رئ�س    ك الــ    حـــر              الفســاد هــو الم     بـــر    و�عت         �تمــاد�،  و                          إال أن الفســاد ظــل �ستشــر�        العقــاب   و         مســاءلة  ال  و           المحاســ�ة  و           �الرقا�ــة
   .                   مختلف شرائح المجتمع                   تحقی� العدالة بین  و      یـر     التغی    في      رغ�ة     یـر   ینا    25

     عـوام  أل ل (   ،            لألمـم المتحـدة         اإلنمـائي     نامج     بــر   لل                 التنم�ـة ال�شـر�ة     �ــر      "تقار        المصـر�                                  اآلثار السلب�ة للفسـاد علـى المجتمـع  - 4
2005    ،   2006    ،   2007    ،   2008    ،   2009    ،   2010    ،   2011    ( " :   

       قتصــاد  لال                            حالــت دون تحقیــ� تنم�ــة شــاملة    تـــي    وال                 النتــائج الســلب�ة  و                      مصــر العدیــد مــن اآلثــار    فــي                   لقــد نــتج عــن الفســاد
                                 مؤشــر مــدر�ات الفســاد التــا�ع لمنظمــة      �ـــر    تقر     فــي   )  11 (         تیب رقــم    تـــر       علــى ال      2011    عــام     فــي              وقــد حصــلت مصــر       مصــر�،  ال

       دولي.      تیب ال    تـر   ال    في   )   112 (    رقم     ، و        اإلقل�مي        التصنیف     في   )  11 (    رقم     ، و                               اف�ة الدول�ة بین الدول العر��ة    الشف

   :      ما یلي    مصر     في             آثار الفساد  و                                  ومن ثم �م�ن القول �أنه من نتائج
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   :       الس�اسي            على المستو�   -  أ
           للدولـة خـالل          الس�اسـي  م           لضـعف النظـا        انع�ـاس    وهـو                      ضـعف الح�ومـة المصـر�ة                                        حیث نتج عن الفساد العدیـد مـن اآلثـار منهـا

                           عـدم قـدرة الح�ومـة علـى تحصــیل     فــي       تتمثـل    تــي    وال        النقـا�          العدیــد مـن     فـي           هـذا الضـعف         قــد تمثـل    ، و    یــر   ینا    25                      السـنوات السـا�قة لثـورة 
  ع                               �ـذلك عـدم قـدرة الح�ومـة علـى توز�ـ    ، و        الضـر�بي                      العدیـد مـن حـاالت التهـرب   و                                      على رأسها الضرائب حیـث تـم حصـر العدیـد  و          الموارد
           الفجـوة بـین        اتسـاع                         أصـحاب النفـوذ ممـا أد� إلـى   و            للمنتفعـین                                  ل�س بناء علـى شـ��ة المصـالح الضـ�قة  و                       وفقا ألولو�ات المجتمع        الموارد 

     �ــر  و     تـز  ب       مصـر�               إرادة الشـعب ال             إرادة الشـعب     �ــر  و     تـز                              �یف المشـار�ة الس�اسـ�ة مـن خـالل     تــز     إلـى          �اإلضـافة       مصـر�،                ط�قات المجتمع ال
    تـــي   ال                     تحــت إشــراف أجهــزة األمــن   و      مصــر    فــي                  العمل�ــة الس�اســ�ة            علــى مقالیــد        الــوطني  ب     حـــز     ة ال     ســ�طر    ظــل     فــي           التشــر�ع�ة           االنتخا�ــات

     یــر   ینا    25          ق�ـام ثـورة    ،   مصـر    فـي         الس�اسـي                             ه مـن آثـار الفسـاد علـى المسـتو�       �مـا إنـ   ،       نتائجهـا    فـي       تـتح�م  و        فعل�ا           االنتخا�ات     یـر       �انت تد
      نتیجـة                                      �افـة مؤسسـات وهیئـات الدولـة مـن الفسـاد     یــر         نـادت بتطه                              مضـمونها الثـورة علـى الفسـاد حیـث       هـي فـي     تــي   ال           تلك الثورة       2011
    تــي   ال                     منهـا مشـروعات الخصخصـة     تــي   ال         الدولـة و     فـي                             ظهور العدید من قضـا�ا الفسـاد  و                          المحسو��ة على نطاق واسع  و           الرشاو�         انتشار

   .                         خاصة قانون الضرائب الجدید  و          المال�ة                             �ذلك الفساد المتعل� �الجوانب     ، و                  أهدرت المال العام
   ،    2011     یــر              العشر�ن من ینا  و                   ق�ام ثورة الخامس    في           �ش�ل واضح  و               هذه قد أسهمت                           المالح� أن �ل مظاهر الفساد     ومن

    �عـد                        تم تهر�بها إلى الخارج    تـي   ال          أموال مصر          استعادة     وهي                     حیث ظهرت قض�ة جدیدة   ،   مصر    في                         ومن هنا تبین حجم الفساد
          وقـد تمثلـت    ،                         األمـوال المهر�ـة إلـى الخـارج         اسـتعادة          ود مـن أجـل                                               ولذلك فقـد قامـت الح�ومـة المصـر�ة �مجموعـة مـن الجهـ        الثورة

   .              األموال إلى مصر         الستعادة                      إنشاء اللجنة القضائ�ة     في     هود       تلك الج
   :      قتصاد�              على المستو� اال  -  ب

          تشـج�ع نمـو   و    ي     الر�عـ       قتصـاد  اال                               الكفاءة اإلنتاج�ـة مـن خـالل تشـج�ع  و     �ة     قتصاد                  مصر على التنم�ة اال    في        الفساد     ثـر أ     لقد
               هـو منفعـة شخصـ�ة        �حققـه        و�ـل مـا        قتصـاد،                 أ�ـة ق�مـة مضـافة لال        ال �حقـ�        اقتصـاد   هـو    ي     الر�عـ      قتصـاد    فاال   ،        المـواز�        قتصاد  اال

        التحـو�  و                                  �اإلضـافة إلـى تغط�ـة مخـاطر الفائـدة   ،                 العقـود المسـتقبل�ة  و          التغط�ـة  و           المضـار�ة  و                       ألنه �قـوم علـى التـداول   ،           للعاملین �ه
      تشــج�ع      ً  أ�ًضـا،    مصــر     فـي           �ة للفســاد     قتصـاد            ومــن اآلثـار اال   ،      الدولـة    فــي        قتصـاد�                                   و�ـل هـذه األمــور ال تضـیف إلــى المجتمـع اال

     یــر             تكلفـة ذلـك األخ        حیـث إن           �شـ�ل واضـح       مصـر�   ال       قتصـاد             �عـانى منهـا اال  و      مصـر    فـي              ظاهرة منتشرة     وهي    بـي      الضر�       التهرب 
   فــي            هــذا بوضــوح                       مــن مصــادر التمو�ــل و�ظهــر     ً    ً   مصــدًرا هاًمــا                            مل�ــار جن�ــه ســنو�ا �مــا �فقــده      100                         مــن تلــك الظــاهرة تقــدر بنحــو 

    حیـث    ،   مصـر    فـي    �ة     قتصـاد                عرقلـة التنم�ـة اال   ،            مـن تلـك اآلثـار   ً  أ�ًضـا    ،   خــر                 تفاقمه عام �عـد األ  و                          الموازنة العامة المصر�ة     جـز ع
         قتصـاد�،                  سـل�ا علـى النشـا� اال     یــر         خـالل التأث           الفساد مـن        �قوم �ه       الذ�                    �ة شاملة أمام الدور       اقتصاد            تحقی� تنم�ة         ال �م�ن  ه   إن

   ً  نظـًرا           المضـمون     فـي     یــر         دون التغی       قتصـاد      شـ�ل اال    فـي     یــر     التغی    سـو�        مصـر�   ال       قتصاد             ط� اإلصالح�ة لال   الخ                ولذلك لم تستطع
              مسـتو� الخـدمات      تـدنى   و             العشـوائ�ات         وانتشار        ال�طالة   و        األم�ة  و              معدالت الفقر         وارتفاع         الخدمات  و              أسعار السلع        ارتفاع         الستمرار
   .              القروض البن��ة  و         األراضي             عمل�ات تخص�ص     في        الحتكار  وا           المحسو��ة  و                        إضافة إلى تفشى الفساد   ،         التعل�م�ة  و         الصح�ة

   :        والثقافي       جتماعي               على المستو� اال  -  ج
ــر                   وهــو مــا أظهرتــه تقار                        عرقلــة التنم�ــة ال�شــر�ة    فــي             تمثلــت بوضــوح                         مصــر إلــى مجموعــة مــن اآلثــار    فــي                لقــد أد� الفســاد      �ـ

    فـي      �انـت     فقـد   ،                            فئة التنم�ة ال�شر�ة المتوسطة    في     مصر     تظهر     تـي    وال         اإلنمائي                  نامج األمم المتحدة     بـر       �عدها     تـي   ال                 التنم�ة اإلنسان�ة 
   .    دولة     177    ضمن       2011    عام     في   )   113 (        ثم رقم   ،    2010    عام     في   )   101 (       ثم رقم    ، )   123     رقم (              تحتل المرت�ة      2009    عام 

        حیـث أد�          جتمـاعي،                    ز�ادة حدة التفـاوت اال   ،   مصر    في                 الثقاف�ة للفساد  و     �ة     جتماع               فإن من اآلثار اال   ،                و�اإلضافة إلى ذلك
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                  علـى المـواطنین ممـا     وة    ثــر   ال       توز�ـع    فـي                          وذلك من خالل غ�اب العدالـة         الفقراء  و                                   مصر إلى ز�ادة الفجوة بین األغن�اء    في     ساد   الف
   �ز     تــر        نتیجـة ل    �ـة     جتماع          العالقـات اال  و               �ی�ة المجتمـع    تــر          سـل�ا علـى        انع�ـس       وهـو مـا        الجـوع  و           مـن الفقـر       تعـاني     اسـعة   و            جعل شرائح

       مصـر�                         المحمـودة داخـل المجتمـع ال     یــر                                      ممـا أد� إلـى ظهـور العدیـد مـن السـلو��ات غ    اد                   فئـات قلیلـة مـن األفـر       أیـد�    فـي    وة    ثـر   ال
   .   مصر    في            ذور الفساد                   �ما أد� إلى تعمی� ج        السرقة  و             مثل الرشوة

    سیخ     تــر            مـا �حـدث مـن    ً  أ�ًضـا        مصـر�           المجتمع ال    في        للفساد          الثقاف�ة  و     �ة     جتماع                   فإن من بین اآلثار اال   ،   خـر         ا ول�س �أ    یـر   أخ  و 
    عنـد          ال تتوقـف              فخطـورة الفسـاد    ،       المجتمـع    في          الثقاف�ة  و                                             الفساد ینع�س سل�ا على منظومة الق�م األخالق�ة    إن    حیث               ثقافة الفساد

            وهـو مـا یهـدد                     المنافسـة إلـى صـفقات  و                    تحو�ـل م�ـاد� العلـم  و        المثـل  و        األخالق  و            هدم الق�م    في                         بل تكمن خطورته الحق�ق�ة        الرشوة
       مصر�.               ��ان المجتمع ال

                                             علـى مسـتو� محافظـات الجمهور�ـة وفقـا ألحـدث إصـدار     مصـر    فـي       الفقـر       مشـ�لة      طب�عـة        تحلیـل   :             المحور الثالث
   :    2013    عام         لتعداد

   :    2013           تعداد لعام       ألحدث                                                 تحلیل نسب الفقر على مستو� محافظات الجمهور�ة وفقا   -   ً أوالً 

   :   الي   الت               وذلك على النحو       2013     لعام        تعداد      ألحدث                                    نس�ة الفقر على مستو� المحافظات وفقا     تـي   اآل             و�وضح الجدول 

   )4(جدول رقم 
  %   2013لعام  تعدادوفقا ألحدث  الفقر ط�قا للمحافظات نس�ة

  الفقر %  المحافظة
  61.7  أسیو�
  59.6  قنا

  55.8  سوهاج
  47.7  شمال سیناء

  44.3  أسوان
  38.5  بنى سو�ف

  36.9  الفیوم
  33.1  المن�ا

  32.3  ةیـز الج
  30.6  األقصر
  29.6  مطروح

  28.8  الجدید الواد�
  22.3  القلیو��ة

  21.8  ةیـر ال�ح
  18.7  �فر الشیخ

  18.3  القاهرة
  16.9  بورسعید
  16.8  المنوف�ة
  14.6  الشرق�ة
  13.4  الدقهل�ة

  13.1  اإلس�ندر�ة
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  الفقر %  المحافظة
  11.3  اإلسماعیل�ة

  10.6  الغر��ة
  9.0  دم�ا�
  5.3  السو�س

  3.8  األحمر حـرال�
  0.0  جنوب سیناء

   .              مر�ز المعلومات  –       اإلحصاء   و         العامة         للتعبئة          المر�ز�        الجهاز    :      المصدر

                                    موضحة �الجدول الساب� وذلك على النحو     هي               المحافظات �ما                            یوضح نس�ة الفقر على مستو�     تـي   اآل         الب�اني       والش�ل 
   :      التالي

  
   . ) 4 (    رقم               الجدول الساب�  �           ت الواردة     ب�انا  ال    على        ً   : اعتماًدا       المصدر

  2013/  �2012ة وفقا ألحدث إصدار لفقر على مستو� محافظات الجمهور ا ة) نس�4ش�ل رقم (

         مــن نســ�ة     بـــر                                  أن محافظــة أســیو� �ــان لهــا النصــیب األك   ،      الموضــح         الب�ــاني                                    یتضـح مــن ب�انــات الجــدول الســاب� والشــ�ل 
    فـي                 جـاءت محافظـة قنـا     حـین      ، فـي    نسـمة         2474686      ا نحـو  هـ                      حیـث یبلـغ عـدد الفقـراء ب   %    61.7                           الفقر لتبلـغ تلـك النسـ�ة نحـو 

            جــاءت محافظــة     ثــم   ،    نســمة         2044257                            حیــث بلــغ عــدد الفقــراء بهــا نحــو    %    59.6                   ســ�ة الفقــر بهــا نحــو       لتبلــغ ن                 المرت�ــة الثان�ــة
           نســمة نتیجــة          2426345                            حیــث بلــغ عــدد الفقــراء بهــا نحــو    ، %    55.8                                         المرت�ــة الثالثــة لتبلــغ نســ�ة الفقــر بهــا نحــو     فــي       ســوهاج
         3427691        بلـغ نحـو       الـذ�             محافظـة قنـا و     فـي   ه    یــر                نسـمة مقارنـة بنظ         4345836                                عدد س�ان تلـك المحافظـة لیبلـغ نحـو         الرتفاع
        195191                            حیــث بلــغ عــدد الفقــراء بهــا نحــو    %    47.7                                                      ثــم تلــى ذلــك محافظــة شــمال ســیناء لتبلــغ نســ�ة الفقــر بهــا نحــو    ،    نســمة
  ،  %    36.9   ، %    38.5   ، %    44.3       لــغ نحــو           المن�ــا لتب  و    ،      الفیــوم   ،        بنــى ســو�ف   ،             محافظــات أســوان    فــي                    ثــم جــاءت نســ�ة الفقــر   ،    نســمة

              نسمة وذلك علـى          1611650   ،       1098052   ،       1035728   ،      600013                          ث بلغ عدد الفقراء بها نحو   حی   ،       التوالي    على    %    33.1 و
            محافظــة جنــوب     فــي                             المحافظــات لتتالشــى تلــك النســ�ة      �ــاقي    فــي         االنخفــاض    فــي                    نســ�ة الفقــر قــد أخــذت           ثــم وجــد أن   ،   تیب    تـــر   ال

                     عـدد سـ�انها لیبلـغ نحـو          �انخفـاض   ة       المحافظـ    تلك      یـز                         ها تواجدا للفقراء حیث تتم    یـر                               حیث لم تسجل هذه المحافظة دون غ       سیناء
   .        نسمة فق�        160894
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ــ                                       ة الداخل�ــة للمصــر�ین علــى مســتو� محافظــات     جـــر         نســ�ة اله  و      مصــر    فــي          �ة الفقــر                   تحلیــل العالقــة بــین نســ  - ا    ً ثانً�
   :         الجمهور�ة

   )5(جدول رقم 
  ة الداخل�ة للمصر�ین جـر الفقر ونس�ة اله ةالعالقة بین �ل من نس�

  2013/  2012  حدث إصداروفقا أل على مستو� المحافظات

  ة الداخل�ة للمصر�ینجـر اله %  الفقر %  المحافظة
  .%84  %61.7  أسیو�
  .%87  %59.6  قنا

  .%46  %55.8  سوهاج
  %1.01  %47.7  شمال سیناء

  .%98  %44.3  أسوان
  %%1  %38.5  بنى سو�ف

  .%3  %36.9  الفیوم
  .%62  %33.1  المن�ا

  %13.5  %32.3  ةیـز الج
  .%13  %30.6  األقصر
  .%92  %29.6  مطروح

  .%65  %28.8  الجدید الواد�
  %12.8  %22.3  القلیو��ة

  %4  %21.8  ةیـر ال�ح
  %1.44  %18.7  �فر الشیخ

  %16.9  %18.3  القاهرة
  %4.1  %16.9  بورسعید
  %1.45  %16.8  المنوف�ة
  %5.12  %14.6  الشرق�ة
  %1.9  %13.4  الدقهل�ة

  %5.8  %13.1  اإلس�ندر�ة
  %6.3  %11.3  اإلسماعیل�ة

  %1.43  %10.6  الغر��ة
  %1.24  %9.0  دم�ا�
  %4.1  %5.3  السو�س

  %1.73  %3.8  األحمر حـرال�
  .%86  %0.0  جنوب سیناء

                مر�ز المعلومات  –       اإلحصاء   و                 للتعبئة العامة          المر�ز�        الجهاز    :      المصدر

              ة الداخل�ة من     جـر              فقر ونس�ة اله                                            �ع�س ب�انات الجدول الموضح العالقة بین نس�ة ال       والذ�    تـي   اآل         الب�اني            و�وضح الش�ل 
   :    اآلتي                               الر�ف إلى الحضر وذلك على النحو 
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   . ) 5 (                                 على الب�انات الواردة �الجدول رقم      ً   اعتماًدا    :      المصدر

  2012/2013وفقا ألحدث تقر�ـر  �ة الفقر ونس�ة الهجـرة الداخل�ة) العالقة بین نس5ش�ل رقم (

    نحــو            الفقــر بهــا      نســ�ة      بلغــت    تـــي    وال         القــاهرة          أن محافظــة    ،     لموضــح ا         الب�ــاني                                    یتضــح مــن ب�انــات الجــدول الســاب� والشــ�ل 
     حـین    فـي   %    16.9                                        ة الداخل�ـة مـن الر�ـف إلـى الحضـر لتبلـغ نحـو     جــر                مـن حیـث نسـ�ة اله     بــر                  �ان لهـا النصـیب األك   ، %      18.3

            ة الداخل�ـة  ر   جــ                 حیـث بلغـت نسـ�ة اله  ،  %   %    32.3                    نسـ�ة الفقـر بهـا نحـو      بلغـت    تــي   ال  و                  المرت�ـة الثان�ـة    فـي   ة    یـز    الج            جاءت محافظة 
         حیـث بلغـت    ، %    22.3                   نسـ�ة الفقـر بهـا نحـو      بلغـت     تــي    وال                 المرت�ـة الثالثـة    فـي           القلیو��ـة            جـاءت محافظـة     ثم   ، %    13.5    نحو        إلیها

        محافظـات     فـي          �شـ�ل عـام            ة الداخل�ـة    جــر         نسـ�ة اله        ارتفـاع                              و�تضح مـن ب�انـات الجـدول السـاب�    ، %    12.8          ة بها نحو     جـر         نس�ة اله
          الفقـر ومـن        ة نسـ�ة     یــر        تلـك األخ    فـي     تفع    تــر     حیـث    ،                      تتضاءل فیها تلك النس�ة    تـي   ال        القبلي      الوجه                  مقارنة �محافظات    �     حـر    ال�      الوجه 

   .                    تنخفض نس�ة الفقر بها    تـي   ال    �     حـر    ال�                        وذلك بخالف محافظات الوجه    ،              ثم عدد الفقراء

          علــى مســتو�                          متوســ� حجــم األســرة المع�شــ�ة   و           عــدد األســر  و      مصــر    فــي                             تحلیــل العالقــة بــین نســ�ة الفقــر  -   ً  ثالًثــا
   :                حافظات الجمهور�ة م

  )6( جدول رقم
 مصر في لحضر ور�ف الجمهور�ة عدد األسر ومتوس� حجم األسرة المع�ش�ة

  األسرة المع�ش�ةمتوس� حجم   عدد األفراد �األسر  عدد األسر  المحافظات
  4.6  3737171  818553  سوهاج

  4.7  2992392  632882  قنا
  4.4  1176217  269899  أسوان
  4.5  449790  99811  األقصر

  3.8  233438  61423  األحمر حـرال�
  4.3  183493  42889  الجدید الواد�

  5.3  319897  60030  مطروح
  4.6  340737  74489  شمال سیناء
  3.7  86419  23546  جنوب سیناء

  4  4001199  995746  الغر��ة
  4.2  3260097  769451  المنوف�ة
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  األسرة المع�ش�ةمتوس� حجم   عدد األفراد �األسر  عدد األسر  المحافظات
  4.3  4743845  1094141  ةیـر ال�ح

  4.2  949048  227713  اإلسماعیل�ة
  3.9  3115139  802402  ةیـز الج

  4.6  2286368  495687  بنى سو�ف
  4.5  2505725  562847  الفیوم
  4.6  4150397  910529  المن�ا
  4.7  3417695  729302  أسیو�
  3.8  6687961  1783335  القاهرة

  3.8  4099348  1071582  اإلس�ندر�ة
  3.9  559581  141982  بورسعید
  4.2  508306  122431  السو�س
  3.9  1094305  283944  دم�ا�
  3.9  4974545  1264276  الدقهل�ة
  4.2  5343086  1261502  الشرق�ة
  4.1  4242956  1043785  القلیو��ة

  4.3  2613739  614392  �فر الشیخ
   .              مر�ز المعلومات  –       اإلحصاء   و                 للتعبئة العامة          المر�ز�        الجهاز    :      المصدر

ـــي   اآل         الب�ــاني            و�وضــح الشــ�ل                                                          ســرة المع�شــ�ة علــى مســتو� محافظــات الجمهور�ــة وذلــك علــى النحــو             متوســ� حجــم األ    ت
   :    اآلتي

  
   .                        على ب�انات الجدول الساب�     ً   اعتماًدا    :      المصدر

  على مستو� محافظات الجمهور�ة توس� حجم األسرة المع�ش�ة في مصر) م6ش�ل رقم (

       محافظـة     فـي               شـ�ة بلـغ أقصـاه           األسـرة المع�             أن متوسـ� حجـم    ،      الموضـح         الب�ـاني      الشـ�ل   و                            حیث یتضح من ب�انات الجـدول
ـــغ نحـــو        مطـــروح ـــغ عـــدد األســـر   ،   5.3          لیبل ـــراد �األســـرة نحـــو        60030                 تلـــك المحافظـــة نحـــو     فـــي                  حیـــث بل ـــغ عـــدد األف                                 بینمـــا بل

        حیـث بلـغ      4.7                                              شـمال سـیناء لیبلـغ متوسـ� حجـم األسـرة المع�شـ�ة نحـو   و           بنـى سـو�ف                        ثم جاءت �عد ذلك محافظتـا    ،      319897
   ،       2286368        تیب نحــــو     تـــــر                                   بینمــــا بلــــغ عــــدد األفــــراد �األســــرة علــــى ال   ،     74489   ، 7     49568        تیب نحــــو     تـــــر                عــــدد األســــر علــــى ال
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                 حیـث بلـغ عـدد األسـر    ،   4.5                                                                 ثم جاءت محافظة األقصـر �عـد ذلـك لتسـجل متوسـ� حجـم مع�شـة لألسـرة بلـغ نحـو   ،       340737
            ل متوســ� حجــم            الجدیــد لتســج         والــواد�   ة    یـــر                     ثــم جــاءت محافظتــا ال�ح   ،      449790                      عــدد األفــراد �األســرة نحــو     ، و      99811        بهــا نحــو 

    بلـغ      حیـث   ،     42889   ،       1094141    نحـو      تیب    تــر                       �لتـا المحـافظتین علـى ال    فـي                  حیث بلـغ عـدد األسـر   ،   4.3           لألسرة بنحو        مع�شي
          على مستو�          االنخفاض    في                                 ثم أخذ متوس� حجم األسرة المع�ش�ة   ،      183493   ،       4743845    تیب     تـر       على ال                   عدد األفراد �األسرة

             تفع عـدد األسـر     یــر     حیـث    ،   3.7             حیـث بلـغ نحـو                   محافظـة جنـوب سـیناء    فـي        �مـة لـه          بلغ أدنى ق     تـى ح                   محافظات الجمهور�ة      �اقي
   .     86419                 تلك المحافظة نحو     في                             بینما بلغ عدد األفراد �األسرة   ،     23546          لیبلغ نحو 

                 لألسـرة علـى خـدمات         السـنو�                       النسـ�ة المئو�ـة لإلنفـاق   و        لألسـرة         السـنو�                            لیل العالقة بین متوس� الـدخل   تح  -    ً را�ًعا
   :                           التعل�م �حضر ور�ف الجمهور�ة  و                 الرعا�ة الصح�ة

                                النســ�ة المئو�ــة لإلنفــاق علــى خــدمات   و        لألســرة         الســنو�                        العالقــة بــین متوســ� الــدخل     تـــي   اآل         الب�ــاني      الرســم   و              یوضــح الجــدول و
   :    اآلتي               وذلك على النحو    )    2013 /    2012   ،    2011 /    2010   ،    2009 /    2008   ،    2005 /    2004 (                           الرعا�ة الصح�ة خالل السنوات 

  )7(جدول رقم 
  خالل السنوات لإلنفاق على خدمات الرعا�ة الصح�ة النس�ة المئو�ةو  لألسرة السنو� متوس� الدخل 
)2004/2005، 2008/2009، 2010/2011، 2012/2013(  

 السنو� متوس� الدخل   السنة
  لألسرة

على خدمات لألسرة  السنو� اإلنفاق 
  الرعا�ة الصح�ة

لألسرة  السنو� اإلنفاق 
  على التعل�م

2004  /2005  13457.9  4%  3.2%  
2008 /2009  20254.1  6.4%  3.4%  
2010  /2011  25352.7  8.1%  3.9%  
2012  /2013  30491.7  9.2%  4%  

                مر�ز المعلومات  –       اإلحصاء   و                 للتعبئة العامة          المر�ز�        الجهاز    :      المصدر

          ألسـرة علـى ل       سـنو�   ال                      النس�ة المئو�ة لإلنفـاق   و        لألسرة         السنو�                        العالقة بین متوس� الدخل                             توضح األش�ال الب�ان�ة اآلت�ة  و 
   :    اآلتي               وذلك على النحو         التعل�م   و                       خدمات الرعا�ة الصح�ة      �ل من 

  
   . ) 7                              على ب�انات الجدول الساب� رقم (     ً   اعتماًدا    :      المصدر          

  ) تطور متوس� الدخل السنو� لألسرة7ش�ل رقم (
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   ) 7                              على ب�انات الجدول الساب� رقم (     ً   اعتماًدا    :      المصدر          

  �ة لإلنفاق السنو� لألسرة المصر�ة على خدمات الرعا�ة الصح�ة) النس�ة المئو8ش�ل رقم (

  
   . ) 7 (                      على ب�انات الجدول رقم      ً   اعتماًدا    :      المصدر

  ) نس�ة اإلنفاق السنو� لألسرة على التعل�م في مصر9ش�ل رقم (

   ،      ل م�سـ�                          تع�ـس ب�انـات هـذا الجـدول �شـ�    تــي    وال                      ألشـ�ال الب�ان�ـة الـثالث       و�ـذلك ا   ، ) 7                           یتضح من الجدول السـاب� رقـم (
       النسـ�ة       بلغت       قتصاد�                ط�قا للتعداد اال         المتاحة  و                          مصر خالل السنوات المحددة    في       لألسرة         السنو�                          أنه مع ز�ادة متوس� الدخل 

                بلـغ متوسـ� الـدخل       2005 /    2004    عـام        ، ففـي       التعلـ�م  و                                       لألسـرة علـى �ـل مـن خـدمات الرعا�ـة الصـح�ة         السنو�                المئو�ة لإلنفاق 
           بینمـا بلغـت    % 4                                                        مقابل ذلك بلغت نس�ة اإلنفاق على خدمات الرعا�ة الصح�ة نحـو    ي ف      جن�ه         13457.9          لألسرة نحو          السنو� 

                            نس�ة اإلنفـاق علـى �ـل مـن خـدمات         ارتفعت      الدخل        متوس�        ارتفاع               ثم �الح� أنه مع    ، %     3.2                            نس�ة اإلنفاق على التعل�م نحو 
                اید متوسـ� الـدخل     تــز        عنـدما           لوقت نفسـه ا       ، وفي %     3.4   ، %   6.4        تیب نحو     تـر                                التعل�م لتبلغ تلك النس�ة على ال  و                 الرعا�ة الصح�ة

            التعلـ�م علـى   و                           علـى خـدمات الرعا�ـة الصـح�ة         السـنو�                 جن�ه بلـغ اإلنفـاق          25352.7          لیبلغ نحو       2011 /    2010    عام     في         السنو� 
                  التعلـ�م لیبلـغ علـى   و                                 على �ل مـن خـدمات الرعا�ـة الصـح�ة         السنو�        اإلنفاق        ارتفع   ً  أ�ًضا       و�ذلك    ، %   3.9   ، %   8.1        تیب نحو     تـر   ال
   .    2013 /    2012         جن�ه عام          30491.7          لیبلغ نحو          السنو�                 اید متوس� الدخل     تـز       حینما    % 4   ، %   9.2    نحو     تیب     تـر   ال
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         مـن ناح�ـة         أشـ�اله     تــى                مواجهـة الفسـاد �ش  و                            حة لمحار�ـة الفقـر مـن ناح�ـة    تـر   مق         الحلول ال  و          النتائج  -             المحور الرا�ع
   :  �     خـر  أ

   :       النتائج -  1
ـــر   �عت  - أ                   ومــن ثــم القــدرة علــى         قتصــاد�  اال           واالســتقرار     هــار    االزد             حیو�ــا لتحقیــ�    ً  أمــًرا     مصــر     فــي                   القضــاء علــى الفســاد     ب

   .      أنواعه     تـى               مواجهة الفقر �ش
   ،   مصـر    في    �     خـر             المحافظات األ       و�اقي    �     حـر    ال�  ه                                                         تسجل محافظات الصعید أعلى نس�ة للفقر مقارنة �محافظات الوج  -  ب

            ألولـى مقارنـة            المحافظات ا        مواطني              یدر عائدا على       الذ�                                  جع إلى عدم تكافؤ فرص العمل �الش�ل     یـر    قد       الذ�     األمر 
   .        �الثان�ة

          �مثــل ســب�ا                   الخــدمات الضــرور�ة  و              أســعار الســلع         وارتفــاع                                                  �م�ــن القــول �ــأن عــدم تناســب الــدخل مــع تكــالیف المع�شــة  - ج
       مصر�.              جسد المجتمع ال    في              لتفشى الفساد

        ولكــن مــع    ،      للفســاد        التصــد�                                    مســتو� المع�شــة خطــوة حاســمة وجــادة تجــاه          وانخفــاض                          تمثــل م�افحــة ومواجهــة الفقــر   - د
                                    الصـعو�ة لكنـه لـ�س مسـتح�ال فـذلك �عتمـد    فـي      غا�ـة   ً  أمًرا     مصر     في                          أن مواجهة وم�افحة الفساد         االعت�ار   ي ف      األخذ

   .                لحجم هذه المش�لة       الكامل                 ٕ      ثقافته ووع�ه وٕادراكه       مصر� و                                 المقام األول على إرادة المجتمع ال    في
             تقـــدم لقطاعـــات   و        تنم�ـــة                            أضـــعفت قـــدرة الدولـــة علـــى تحقیـــ�   و       قوضـــت    تــــي    وال       خطـــورة     ثــــر                       �شـــ�ل الفســـاد المشـــ�لة األك  - ه

   .   مصر    في                        هو أحد أهم أس�اب الفقر  و    ة    یـر                      خالل العقود األر�عة األخ       مصر�   ال       قتصاد  اال
       قتصـــاد       منهـــا اال       �عـــاني    تــــي   ال  �     بــــر       �ة الك     قتصـــاد  اال       مشـــ�الت            العدیـــد مــن ال    فـــي   ا    رئ�ســـ         مصـــر ســـب�ا     فـــي        الفســـاد     بـــر   �عت  - و

                      من ثم تفـاقم حجـم الـدین   و                         لموازنة العامة المصر�ة  �ا     جـز       اید الع    تـز                               منها على سبیل المثال ال الحصر    تـي   ال  و        مصر�   ال
        عــن غ�ــاب    ً الً   فضــ   ،                     جــودة الخــدمات الح�وم�ــة  و            اجع �فــاءة    تـــر      �ــذلك   و      جـــز   الع     ذلــك       لتمو�ــل     جـــي        والخار               العــام المحلــى

      ها مــن     یـــر                                  تالشــى الط�قــة المتوســطة إلــى حــد مــا وغ  و               الفجــوة بینهــا        واتســاع                      �ــة بــین شــرائح المجتمــع     جتماع          العدالــة اال
   .         �ة الهامة     جتماع  اال  و     �ة     قتصاد  اال        المش�الت 

       تتضاءل     تـي   ال        القبلي                      مقارنة �محافظات الوجه     �     حـر    ال�              محافظات الوجه     في          �ش�ل عام            ة الداخل�ة    جـر         نس�ة اله        ارتفاع  - ز
                        وذلــك بخــالف محافظــات الوجــه    ،                               ة نســ�ة الفقــر ومــن ثــم عــدد الفقــراء    یـــر        تلــك األخ    فــي     تفع    تـــر     حیــث    ،               فیهــا تلــك النســ�ة

   .            �ة الفقر بها        تنخفض نس    تـي   ال    �     حـر    ال�
      الحضــر     فــي                  أن مســتو� المع�شــة   ،                       ولقــد أظهــرت �عــض الدراســات   ،   بهــا          ال �ســتهان         مصــر نســ�ة     فــي               أن نســ�ة الفقــر  - ح

      توز�ـع     فـي         التفـاوت  و                              �ـالرغم مـن ذلـك فـإن شـدة الفقـر  و        الحضـر    فـي         انتشـارا          الفقـر أقـل         �مـا إن   ،     الر�ف    في           أعلى منها
   ،  �     حــر    ال�              محافظـات الوجـه     فـي     عنـه        القبلـي      الوجـه     فـي     فقـر     �ز ال    تــر      �مـا ی   ،     الر�ف    في      عنها       الحضر    في             الدخول أعلى

           علــى المــواد    %  64 و   %  57        مــا بــین    اوح     تـــر           مــن دخلهــم ت     بـــر                          الــدخل �قومــا بإنفــاق نســ�ة أك        محــدود�              ومــن المالحــ� أن 
   .        الغذائ�ة

   :  �     خـر                  أش�اله من ناح�ة أ     تـى                مواجهة الفساد �ش  و                            حة لمحار�ة الفقر من ناح�ة    تـر            الحلول المق -  2

   :                                                                لى تحقی� عدد من األهداف من خالل مجموعة من اآلل�ات لتحقی� تلك األهداف                یهدف هذا ال�حث إ
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  :            محار�ة الفقر  و         م�افحة  -  أ
       رئ�س،         العائ� ال    هي        ال تبدو        المال�ة         الموارد           فإن توافر    ،   مصر    في                                       ه عند الحدیث عن وضع حلول لمش�لة الفقر      حیث إن

        فیتمثـل      رئ�س             أمـا العـائ� الـ             الطلـب علیهـا       �د علـى     یــز     وال                          للتنم�ـة أن المعـروض مـن األمـ        جتماعي             اء الصندوق اال    بـر           فقد أثبت خ
    بــي     النس         االنخفـاض            �اإلضـافة إلـى                                       الوصـول إلـى الفقـراء علـى المسـتو� المحلـى     فـي                         قدرات المؤسسات الح�وم�ة         محدود�ة    في
       ومـن ثـم    ،      جـدواها                  یثبـت نجاحهـا ومـد�    تــي   ال             امج المبتكـرة     بــر                          لـدیها القـدرة علـى تنفیـذ ال    تـي   ال         الح�وم�ة      یـر              عدد المنظمات غ    في

   :        من أهمها    تـي    وال                                                   �م�ن محار�ة وم�افحة الفقر من خالل مجموعة من اآلل�ات
 هنـاك         حیـث إن       ة فقـ�    یــر                              من ذلك الدعم سو� الط�قات الفق              �حیث ال �ستفید    ،                                 التأكد من وصول الدعم فق� لمستحق�ه     

   .          هذا المجال    في                 رغم جهود الدولة           اءات الدعم     جـر         اآلن من إ     تـى        تستفید ح               الدخل المرتفع      ذو�                   �عض شرائح المجتمع 
 ة أن القــدر     جـــر             حیــث ثبـت �الت   ،  �ة     قتصـاد                     ودفــع عمل�ـة التنم�ــة اال        قتصـاد�                                   العمـل �صــفة دائمـة علــى تـدع�م النمــو اال�            

   ،   خــر            من بلد إلى آ        جوهر�                                                 المصاحب لمستو� معین من النمو �م�ن أن یختلف �ش�ل   و                         المتحق� من تخف�ض الفقر
       مراعـاة        ین�غـي            ومـن ثـم فإنـه    ،       القائمـة          المؤسسـات  و          المت�عـة                      ء علـى طب�عـة الس�اسـات        وذلك بنا                  �داخل نفس الدولة  و     بل

  :   وهي                    تهدف للحد من الفقر    تـي   ال                                       مجموعة من العوامل أثناء ص�اغة الس�اسات 

 األسـعار         ارتفـاع         اسـتمرار        حیـث إن   ،                  تخفـ�ض معـدالت التضـخم     إلى        المال�ة   و                           أن تهدف الس�اسات النقد�ة       ین�غي       
   . ة    یـر                                   المجتمع وز�ادة التهم�ش للط�قة الفق    في             اعل الفقراء       أمام تف   ً   عائًقا      أص�ح 

 في                                             إلى ز�ادة القدرة التنافس�ة للصادرات المصر�ة          سعر الصرف   و                                   أن تهدف الس�اسات الخاصة �التجارة       ین�غي    
   .               األسواق العالم�ة

 ثــر أ    مـن             مصـر لمـا لهـذا     في                                                       إفساح المجال أمام مشار�ة القطاع الخاص مع القطاع العام                 ضرورة العمل على     
   .                        الصح�ة للفقراء �صفة خاصة  و                          تقد�م الخدمات التعل�م�ة      جودة  و            على �فاءة    بـي     إیجا

 اءات     جـــر                    ذلــك مــن خــال ل تســهیل إ    ، و         المتوســطة  و    ة    یـــر                     إنشــاء المشــروعات الصغ    فــي                        ضــرورة العمــل علــى التوســع     
               ص المتاحـة لهـذه         عـن الفـر      وعي      نشـر الـ            �اإلضـافة إلـى    ،       الجار�ة         �األسعار                                  منح التمو�ل الالزم لتلك المشروعات

ـــة لتغی    فـــي        األســـواق    فـــي           المشـــروعات             تجـــاه التوظـــف        مصـــر�           المجتمـــع ال    فـــي                     ف�ـــر الفئـــات المختلفـــة     یــــر           محاول
   .        المتوسطة  و    ة    یـر                            إقامة المشروعات الخاصة الصغ                                              �الح�ومة وضرورة ق�امهم �م�ادرات متعددة من أجل 

 ممـا یتطلـب معـه         الر�فـي       القطـاع     في          الزراع�ة     یـر غ        األنشطة    في       الخاص        ستثمار                        ضرورة العمل على تشج�ع اال              
ــتم إنشــــائها    تـــــي   ال                             الضــــر�ب�ة الممنوحــــة للمشــــروعات          اإلعفــــاءات  و                تطبیــــ� الحــــوافز                   المــــدن الجدیــــدة علــــى     فــــي             یــ
       مصر�.        الر�ف ال    في                المخط� إلنشائها          الزراع�ة     یـر           المشروعات غ

 ا                    ج المتوقـع للفقـراء �مـ     اإلنتـا     �ــز                            رأس المـال ال�شـر� مـن أجـل تعز     فـي    ات       سـتثمار                           العمل على جذب المز�د مـن اال   
                                              الصـحة و�تحقـ� ذلـك مـن خـالل تقلیـل معـدالت التسـرب مـن   و          التـدر�ب  و          التعلـ�م           سـتثمار فـي            المز�د من اال      �عنى

                        شید نفقـات مرحلـة التعلـ�م     تــر        ساسـي و                 مرحلـة التعلـ�م األ    فـي             یـتم تحصـیلها    تــي   ال                      مع ضرورة إلغـاء الرسـوم          التعل�م
    تــي   ال                  وج مـن دائـرة الفقـر     خــر                         مجال محو األم�ـة مـن أجـل ال    في       العام   ق                             �اإلضافة إلى ز�ادة �فاءة اإلنفا   ،      العالي

   .   خـر                  یتوارثها جیل �عد آ
 ة    رئ�س       محاور     عدة    في     مصر    في        للدولة        العامة          الس�اسات       ص�اغة       إعادة :   
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 االقتصـاد�       النمـو      تحـدث    أن     علـى         القـادرة       وحـدها    هـي         ال�شر�ة         التنم�ة     �أن          والح�ومي         الس�اسي    ام    تـز     واالل         القناعة          
   .       ال�شر�ة         التنم�ة        لتحقی�            االستثمارات       توز�ع       إعادة      صورة    في    جم    تـر  ت

 أهم�ــــة       تحدیــــد    فــــي          للمشــــار�ة      رئ�س  الــــ       الــــدور   ٕ     وٕاعطــــاء        القــــرار        واتخــــاذ        الســــلطة    فــــي        الكامــــل           الالمر�ز�ــــة       تطبیــــ�       
   .             والد�موقراط�ة    �ة    حـر    �ال       تتمتع         مجتمع�ة        مؤسسات     خالل    من      محلي       مجتمع    �ل       ألفراد           المشروعات

 التشــخ�ص     دقــة    فــي           والمســاهمة         التنم�ــة        مســارات     عــرض    فــي         التنم�ــة    فــي     صــین       والمتخص          المف�ــر�ن     دور     قصــر         
   .       المش�الت      وحجم        وأ�عاد       ألنواع

 تتسـم       محل�ـة            تكنولوج�ـات       ببناء    إال         ال�شر�ة         التنم�ة     على          المرتكزة        ال�قاء     على         القادرة           المتواصلة         التنم�ة       تتحق�   ال      
         إنتاج�ـــة      لرفـــع       وتـــؤد�        للبیئـــة       ملوثـــة     یــــر غ          التكـــالیف        منخفضـــة        الطاقـــة         اســـتخدام    فـــي     �ـــفء        العمـــل،       �ث�فـــة       �أنهـــا

   .        الطب�ع�ة         الموارد     على        وتحاف�          المحدودة        اإلنتاج       عناصر
 بــین        تــوازن        إلحــداث       العــام        اإلنفــاق       جدولــة       إعــادة    مــع       العــام         واإلنفــاق          الح�وم�ــة       ان�ات    یـــز    الم       إدارة        أســالیب       تعــدیل     

          الدراسـات      بینت     فقد  )         والعواصم    �     بـر    الك     مدن  ال        أغلبها (       الدخل          المرتفعة          والمناط�  )      ر�ف�ة         وأغلبها (   ة    یـر     الفق         المناط�
       وم�ـــاه          والتعلـــ�م       الصـــحة     علـــى         الخـــدمات       إنفـــاق    مـــن   %  80     لهـــا      یخصـــص   ة    یــــر     الفق       الـــدول    فـــي         الرئ�ســـة       المـــدن    أن

   .      النق�ة       الشرب

  :      أش�اله     تـى  �ش              مواجهة الفساد   -  ب

     :    اءات    جـر       هذه اإل                 اءات الحاسمة من    جـر          عدد من اإل       اتخاذ              أش�اله من خالل   و       صوره     تـى                         حیث �م�ن مواجهة الفساد �ش

 تفعیــل األجهــزة الرقاب�ــة لمواجهــة الفســاد فــي الجهــاز اإلدار� للدولــة، و�ــذلك �ــاقي المؤسســات االقتصــاد�ة العامــة                                                                                                  .   
   ،          ً                   ناصـبها �عیـًدا عـن مع�ـار الكفـاءة      تولـت م    تــي                                اسـت�عاد ق�ـادات اإلدارة العل�ـا ال                       تحقی� هـذا الهـدف مـن خـالل       و�م�ن 

   .   لها          والحق�قي                �المعنى الشامل    �ة     جتماع    ة اال      العدال                       ضرورة العمل على تحقی�   مع 
  الجمر��ـة �مــا یـؤد� إلــى   و                        رقا�ــة األجهـزة الضــر�ب�ة              مــن خـالل إح�ـام          والجمر�ـي    بـــي      الضر�                     العمـل علـى منــع التهـرب                      

   .                     منع إهدار المال العام
 ة األمـر     حق�ق    في    هو       والذ�        األخالقي                         من أجل القضاء على الفساد          والدیني         الثقافي     وعي                      ضرورة العمل على نشر ال       

   .  �     خـر                                 مناخ مناسب لكافة أش�ال الفساد األ
  العمــل ســواء     فــي        الحســنة                        الشــفاف�ة مــن خــالل القــدوة  و           �النزاهــة                            سیخ الم�ــاد� المضــادة للفســاد    تـــر                  ضــرورة العــودة إلــى           

   .                       أكان قطاعا خاصا أم عاما
 ضر             مشروعة �ما     ادة        الفساد ع        ال �ص�ح     تـى ح                م وعدم التجاهل    حـز           بنوع من ال        أش�اله     تـى         الفساد �ش    هة          ضرورة مواج�    

   . ة    یـر                    �مصالح الط�قات الفق
 منظمة                 وضع قوانین دول�ة                                     لین في المصارف األجنب�ة �اإلضافة إلى     مسئو                 الكشف عن حساب ال     یـز             وضع قوانین تج       

              غسیل األموال.         لعمل�ات       ورادعة 
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