
Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 1, pp. 17-32, 2016 (Arabic) 

 71 

 تحسين أوضاع محدودى الدخل فى ج.م.عدراسة تحليلية لبرامج 
                  2، فاتن محمد الهادى1وائل عزب احمد

 قسم بحوث تنمية المجتمع الريفى معهد بحوث االقتصاد الزراعى1
 قسم بحوث األحصاء معهد بحوث االقتصاد الزراعى2

 11/2/2012 :تاريخ القبول                                3/12/2015 تاريخ التسليم:

 الملخص
حقق االقتصاد المصرى خالل فترة التسعينات وما بعدها نموا مقبوال، اال أن ثمار هذا النمو اتجهت إلى فئة محدوده ولم يستفد منها 

م، سعيا وراء تحقيق عدالة  2111ناير ي 22القطاع اآلكبر من المجتمع المصرى وهى الطبقة المتوسطة والفقيرة، األمر الذى أدى الى قيام ثورة 
اجتماعية، ونظرا لتزايد معدالت الفقر فى مصر فقد تمثلت مشكلة البحث فى التعرف على االجراءات والبرامج التى تتخذها الدولة من أجل 

 و معرفة المعوقات التى تواجه تحقيق هذا الهدف.معدالت الفقر وتحقيق العدالة األجتماعية خفض 
أهم  التعرف على معدالت الفقر فى مصر والتعرف على االجراءات وبعض السياسات التى تتخذها الدولة من خالل دراسة البحث استهدف و 

لمؤثرة على برامج العدالة اإلجتماعية ممثلة في األجور وتعويضات العاملين باإلضافة إلي الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ودراسة أهم العوامل ا
 .أقتراح بعض السياسات والبرامج المستقبلية للحد من الفقرو عم تكلفة الد

 وقد توصل البحث الى عدة نقاط هامه يمكن اجمالها فيما يلى:
 زياده انفاق الدولة العام واالنفاق فى مجال التعليم بينما انخفض االنفاق على الصحه خالل فترة الدراسة.  -
 .راسةزياده مخصصات الدعم بانواعه خالل فترة الد  -

 اتضح من مؤشرات االمن التغذوى انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء وااللبان واالسماك.  -

 .زيادة االهتمام برفع كفاءة السياسات والبرامج الالزمه للحد من برامج الفقر  -

 اإلنفاق العام.  –الدعم  –محدودى الدخل  –الفقر :كلمات دليلية

 المقدمة
حد العدم القدرة علي الوصول إلي  بانه يعرف الفقر

دني من اإلحتياجات األساسية للوصول إلي مستو  األ
معيشي الئق يضمن لألسرة الطعام الصحي والمسكن 

كما ، والملبس والمياه النظيفة ووسائل التعليم والصحة
يتضمن أيضًا أحتياجات غير مادية يصعب قياسها مثل 

وفي ، لة اإلجتماعيةحق المشاركة والحرية األنسانية والعدا
كل من ال يحقق دخله كل هذه اإلحتياجات  تبرمصر يع

يعد فقيرًا ولهذا فإن الفقر يتسع ليشمل الحاصلين علي 
أجور دائمة سواء عاملين بالدولة أو في القطاع الخاص 

وفي ، طالما أن األجور ال تحقق المستو  المعيشي الالئق
 اتنشر )واالحصاء رير للجهاز المركز  للتعبئة العامة اتق

أشار إلي أرتفاع معدالت الفقر في مصر إلي  1(الدخل
عام  %2262مقابل  2112/2112عام  2.62%
، 1111/2111عام  %1161ما كانت نيب 2111/2111

قتصاد المصر  خالل فترة التسعينات ولقد حقق اال
معدالت نمو مقبولة إال أن ثمار هذا النمو أتجهت إلي 

د منها القطاع األكبر من المجتمع فئة محدودة ولم يستف
كان المصر  وهم الطبقة المتوسطة والفقيرة األمر الذ  

سعيًا وراء تحقيق  2111ثورة يناير  سببا رئيسيا فى قيام 
عدالة أجتماعية تتضمن مستويات أفضل من الحياة 

                                                           

الجهاز المركزى للتعبئة العامه واالحصاء، الكتاب االحصائى 1
 السنوى، اعداد متفرقه.
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للمجتمع وخلق فرص أكبر من التشغيل وتضمن خدمات 
 .انصحية وتعليمية أحسن حااًل مما ك

 المشكلة البحثية
تمثلت مشكلة البحث فى أنه بالرغم من الجهود 
التى تبذلها الدولة فى الحد من الفقر إال أن نسبة الفقراء 
تتزايد عاما بعد آخر لعدم القدرة على توفير مستوى 
معيشى أفضل من تعليم وصحة ومسكن وغذاء وحياة 

رتفاع معدالت الفقر والبطالة، وا لتى تم كريمة لألفراد وا 
مالحظتها من خالل التقارير التى يصدرها الجهاز 

مشكلة المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء وبالتالى فإن 
التعرف على اإلجراءات والبرامج التى في تنحصر البحث 

معدالت الفقر وتحقيق تتخذها الدولة من أجل خفض 
ومعرفة المعوقات التى تواجه تحقيق  العدالة األجتماعية

 هدف.هذا ال
 هدف البحث:

التعرف على معدالت الفقر فى استهدف البحث 
مصر واإلجراءات وبعض السياسات التى تتخذها الدولة 

أهم برامج العدالة فى هذا الصدد من خالل دراسة 
وتعويضات العاملين  مثلة في األجورتاإلجتماعية م

باإلضافه  باإلضافة إلي الدعم والمنح والمزايا االجتماعية
قتراح وا  اسة أهم العوامل المؤثرة على تكلفة الدعم در  إلى

 بعض السياسات والبرامج المستقبلية للحد من الفقر.
 الطريقة البحثية ومصادر البيانات: 

التحليل الوصفى والكمى  تىستخدم البحث طريقا
حيث تم  حيث تم االستعانة ببعض وسائل التحليل الكمى

النسب المئوية استخدام بعض المعايير اإلحصائية مثل 
عتمد البحث والمتوسط الحسابى واالتجاه الزمنى العام، وا

والتى تم المنشورة وغير المنشورة على البيانات الثانوية 
الحصول عليها من الجهاز المركزى للتعبئة العامة 

ومركز المعلومات ودعم اتخاذ  واإلحصاء ووزارة المالية
 .القرار

 
 

 النتائج ومناقشتها

 اء بين أقاليم الجمهورية نسبة الفقر 
( نسبة الفقراء بين أقاليم 1يوضح الجدول)

الجمهورية مقسمة الى حضر وريف الوجه البحرى 
وحضر وريف الوجه القبلى ومحافظات الحدود باإلضافه 

 إلى إجمالى الجمهورية.
: النسببة المئويبة للفقبراء فبى أقباليم الجمهوريبة 1جدول 
   2010/2011- 2012/2013لعامى 

/2010 البيان
2011 

2012/
2013 

 1261 .16 المحافظات الحضرية
 1161 1162 حضر الوجه البحرى
 1161 1161 ريف الوجه البحرى
 2.61 2162 حضر الوجه القبلى
 1161 2161 ريف الوجه القبلى
 2162 2.61 محافظات الحدود
 2.62 2262 اجمالى الجمهورية

مصر فى ارقام  -القرارالمصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ 
2111 

حيث يتضح ان نسبة الفقراء ازدادت فى كل من 
المحافظات الحضرية وحضر وريف الوجه البحرى من 

الى نحو  2111/2111عام  %11، 1162، .16نحو 
على الترتيب، اما فيما يتعلق  1161%، 1161، 1261

بحضر وريف الوجه القبلى ومحافظات الحدود فقد 
عام  %2.61، 2161، 2162قراء من انخفضت نسبة الف

عام  %2162، 1161، 2.61إلى نحو  2111/2111
على  الترتيب، مما يعكس الجهود  2112/2112

المبذوله للنهوض بالريف وتنميته فى الوجه القبلى 
واإلهتمام بتنمية محافظات الحدود، وبشكل عام فان نسبة 

 2111/2111عام  %2262الفقراء قد زادت من نحو 
على مستوى  2112/2112عام  %2.62غ نحو لتبل

الجمهورية مما يستدعى ضرورة ايجاد برامج فعالة 
 لمواجهة النمو المتزايد فى معدالت الفقر.

 نفاق العام وبرامج العدالة اإلجتماعية:اإل 
إنتهجت جمهورية مصر العربية سياسة السوق 

، ويعنى ذلك أن 1191الحرة فى إدارة اقتصادها بعد عام 
عار تترك لسلوك السوق)العرض والطلب(، مما يؤثر األس

على مستويات المعيشة لغالبية السكان والمتمثلة فى 
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الفئات المتوسطه والفقيرة وأحد آليات الحد من هذه 
التأثيرات السلبية أن تقوم الدولة باإلنفاق العام وبرامج 
العدالة االجتماعية والمتمثلة فى التعويضات والدعم التى 

 الدولة لرفع مستويات المعيشة لتلك الفئات.تقدمة 
فى  ةالمالي ةيعد اإلنفاق العام أحد أدوات السياسو 

التأثير على الطلب الفعلى ومستوى التشغيل                       
والدخل والمستوى العام لألسعار وبالتالى تحقيق اإلستقرار 

( التوزيع النسبى 2جدول)الويوضح ، الكلى لإلقتصاد
                        نفاق العام خالل الفترةلإل
كمؤشر للفترة االخيرة  (2111/2111-2112/2112)

وفيه يتضح أن الوزن النسبي لألجور وتعويضات 
العاملين وهي أحد المقاييس التي يمكن االعتماد عليها 

 %2262لقياس حدة الفقر في مصر قد تراجع من نحو 
إلي  2111/2111 ةللسنة المالينفاق العام من اإل
 2112/2112 للسنة الماليةنفاق العام من اإل  2162%
الزيادة الكبيرة في عدد العاملين بالدولة من رغم على ال

ويشكل الخلل في األجور  ،2خالل الفترة المشار إليها
العدالة توفر وعدم كفايتها أحد أهم مظاهر عدم 

لمنح واالوزن النسبى للدعم  ، كما اتضح ان اإلجتماعية
فى الموازنه العامه للدولة زاد من نحو والمزايا االجتماعية 

عام  %2261إلى  2111/2111عام  1261%
عام  %.216نحو  ثم انخفض حتى بلغ 2119/2111
وهو ما يعنى أن ثلث اإلنفاق العام للدوله  2112/2112

يتجه نحو تغطية  بنود الدعم المختلفه األمر الذى يحد 
لعامه على تحقيق األهداف الحقيقية من قدرة الموازنه ا

تاحة فرص العمل  لإلنفاق العام فى تحقيق النمو وا 
االنتاجية واالستثمار فى الصحه والتعليم وفى المشروعات 

 والخدمية.
ويبدو ذلك واضحًا فى تراجع الوزن النسبى 

من جملة اإلنفاق العام  %1161لإلستثمارات من نحو 
لة اإلنفاق العام من جم %261إلى  2111/2111عام 
رغم إرتفاع إجمالى اإلنفاق العام من  2112/ 2112عام 

                                                           

 2111رقام مصر فى ا -مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 2

 2261.إلى  2111/2112مليار جنيه عام  12.69
، و إلى تراجع بند شراء 2112/2112مليار جنيه عام 

إلى  2111/2111عام  %961السلع والخدمات  من 
لى تراجع بنود المصروفات  2112/2112عام  1% وا 

عام  %261من صول المالية األخرى وحيازة األ
عجز  زاد، و 2112/2112عام  %1الى  2111/2111

 2161من نحو وفقا للحساب الختامى للدولة الموازنة 
مليار جنيه  12162إلى  .211/ 2112مليار جنيه عام 

مليار جنيه عام  21262ثم إلى  2111/ 2111عام 
مليار جنيه عام  21169و وصل إلى  2112/  2111
مدعاة لمزيد من اإلقتراض األمر الذى  - 2112/2112

 %2161زاد من عبء سداد الفوائد و القروض من نحو 
إلى حوالى  2111/2111من اإلنفاق العام عام 

 2112/2112من جملة اإلنفاق العام عام  2269%
 وأصبح الدعم وسداد القروض وفوائدها يمثلون نحو

ذا  2112/2112من اإلنفاق العام عام  261%. وا 
يف لهما نصيب األجور وتعويضات العاملين يصبح أض

من اإلنفاق العام موجهًا لتغطية األجور  2%91نحو 
عادة هيكلة إوالدعم وسداد أعباء الديون و لهذا فإن 

نفاق العام للدولة بما يخدم قضايا التنمية والنمو اإل
ومحاربة الفقر من خالل منظومة األجور والحد من 

ب ه في صورة الدعم الغذائي ئقاتضخم مخصصات الدعم وا 
وضمان وصوله إلي الفقراء أصبح أمرًا يرتبط بقدرة الدولة 

 قتصاد على النمو.على الوفاء بوظائفها وبقدرة اال
 تطور االنفاق العام للدولة على الصحة والتعليم:

( تطور اإلنفاق العام للدولة 2يوضح الجدول)
 النفاق واإلنفاق على الصحة والتعليم حيث اتضح أن ا

                                                           

اعههداد  –الحسههاب الختههامى للموازنههة العامههة للدولههة  –وزارة الماليههه  3

 متفرقه
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: االنفببباق العبببام للدولبببة واالنفببباق علبببى الصبببحة والتعلبببيم كنسببببة مبببن االنفببباق العبببام للدولبببة خببب ل الفتبببر  3جبببدول 
(2001/2002-2012/2013) 

 السنة المالية

االنفاق العام 
 للدولة

 )بالمليار جنيه(

االنفاق على 
 الصحة

 )بالمليار جنيه(

على  االنفاق
 التعليم

 )بالمليار جنيه(

نسة االنفاق على 
الصحه كنسبة من 

 )%(انفاق الدولة

نسة االنفاق على 
التعليم كنسبة من 

 )%(انفاق الدولة
2111/2112 18.621 0.661 18626 3.63 166.6 

2112/2112 103611 63633 886.0 0160 16623 

2112/2111 1686.1 686.0 83622 3360 1068. 

2111/2112 1.1611 3.63. 806.8 0363 16632 

2112/211. 123621 28611 8.68 0363 10638 

211./2111 813683 83606 31 0361 13621 

2111/2119 80061. 11626 33683 068 13681 

2119/2111 303681 18688 38632 362 11663 

2111/2111 01361. 1.631 0.618 061 1160. 

2111/2111 081668 81633 6868. 061 116.6 

2111/2112 611601 83632 63661 06. 11686 

2112/2112 .36601 826.1 6163 066 2613 

 اعداد متفرقه –الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة  –وزارة الماليه المصدر:

مليار جنية خالل السنه  12.69العام للدولة قد بلغ نحو 
مليار  2261.( وازداد ليبلغ نحو 2111/2112المالية )

 %111( بمعدل تغير بلغ نحو 2112/2112جنيه عام )
 خالل تلك الفترة.

االنفههاق علههى الصههحه فقههد بلههغ نحههو امهها فيمهها يتعلههق ب
( وانخفهض 2111/2112مليار جنية خالل عام) 1.621

( 2112/2112مليههههههار جنيههههههة عههههههام) 29621ليبلههههههغ نحههههههو 
خالل تلهك الفتهرة، وبالنسهبة  %29بمعدل تناقص بلغ نحو 

مليهههار جنيهههة  11692لالنفهههاق علهههى التعلهههيم فقهههد بلهههغ نحهههو 
ار جنية ملي 2162( وازداد  ليبلغ نحو 2111/2112عام)

( وذلهههههك بنسهههههبة زيهههههادة نحهههههو 2112/2112خهههههالل عهههههام )
خهههالل تلهههك الفتهههرة، كمههها اتضهههح ايضههها مهههن نفهههس  129%

الجههدول ان نسههبة االنفههاق علههى الصههحه كنسههبة مههن انفههاق 
( 2111/2112عهههههههام ) %2.61الدولهههههههة قهههههههد بلهههههههغ نحهههههههو 

(، 2112/2112خهالل عهام ) %162وانخفض ليبلغ نحو 
ى التعلهههيم كنسهههبة مهههن امههها فيمههها يتعلهههق بنسهههبة االنفهههاق علههه

خهههههالل  %126.2االنفهههههاق العهههههام للدولهههههة فقهههههد بلهههههغ نحهههههو 
عهههام  %9611و ( وانخفهههض ليبلهههغ نحههه2111/2112عهههام)

(2112/2112.) 
ويتضح مما سبق ضعف المخصصات المالية 
الموجهه لقطاعى الصحة والتعليم كنسبة من االنفاق العام 
للدولة مما يستدعى اعادة النظر فى تلك المخصصات 

 ادتها لكى تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنه.بزي
( نتائج تحليل االتجاه الزمنى 1كما يوضح الجدول)

العام لالنفاق العام للدولة واالنفاق العام على الصحة 
والتعليم حيث اتضح أن اإلنفاق العام للدولة أخذ اتجاها 

خالل فترة الدراسة وهذه  1611متزايدا بمعدل بلغ نحو 
 ، 1611نوية عند الزيادة مع

 نتائج تحليل االتجاه العام لكل من االنفاق العام للدولة واالنفاق على كل من الصحة والتعليم :4جدول 
 المعنوية R R2 F معدل التغير المعادلة المتغير

 Y = 0.20 + 0.44 x االنفاق العام للدولة 
(9.89)    (0.63) 

0.14 0.95 0.90 97.9 ** 

 Y = 7.3 -  9.7 x ى الصحة االنفاق العام عل
(2.3-)    (5.90) 

21.9 0.59 0.34 5.36 * 

 Y = 0.26 + 2.90x االنفاق على التعليم 
(11.3)    (3.30-) 

8.12 0.96 0.92 129.03 * 

      1612* معنوى عند    1611معنوى عند **
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امهها بالنسههبة لإلنفههاق علههى الصههحة فقههد إتخههذ ايضهها اتجاههها 
سههنويا خههالل تلههك الفتههرة وبمعنويههة  161متناقصهها بلههغ نحههو 

بمههههها يوضهههههح ضهههههرورة إعطهههههاء إهتمهههههام أكبهههههر  1612عنهههههد 
لإلنفههاق علههى الصههحة، بينمهها اإلنفههاق علههى التعلههيم قههد اخههذ 

خههالل الفتههرة  ومعنههوى  2611اتجاههها عامهها متزايههدا بمعههدل 
 .1612عند 

 للحد من الفقر:   السياسات السعرية أهم برامج 

 العاملين والع و  اإلجتماعية: أوال: األجور وتعويضات
تشههههههههكل االجههههههههور وتعويضههههههههات العههههههههاملين والعههههههههالوة 
االجتماعيههههة احههههد اهههههم االسههههاليب الماليههههة للدولههههه لتحسههههين 
اوضاع العاملين وتحقيق حد ادنى من العدالهة االجتماعيهة 

مهن قهوة  %1.تشكل األجور مصدر الهدخل لحهوالي حيث 
شهة للفهرد العمل فهي مصهر وبهذلك فههي تحهدد مسهتو  المعي

وأسهههههرته وال يوجهههههد هيكهههههل واحهههههد منسهههههق لجهههههداول األجهههههور 
والمرتبههههههات حيههههههث أن الفههههههروق بههههههين القطاعههههههات المختلفههههههة 
وتههدهور األجههور الحقيقيههة نتيجههة قههو  التضههخم بعههد تطبيههق 
سياسهههههات التحهههههرر اإلقتصهههههاد  دون أن يترافهههههق مهههههع ههههههذه 
السياسهههههة سياسهههههة أجههههههور مماثلهههههة لتلهههههك التههههههي تعمهههههل بههههههها 

ة تقههههوم علههههي زيههههادة سههههنوية فههههي الحههههد ات الحههههر ياإلقتصههههاد
، األدنهي لألجهور بنسهبة تزيهد علهي معهدل التضهخم الحقيقهي

األمههر الههذ  أد  إلههي تههدهور المسههتو  المعيشههي للعههاملين 
مجموعهههة  2111وقههد أتخههذت الدولههة بعههد قيههام ثههورة ينههاير 

من اإلجراءات استجابة للمطالب وفي محاولة لتحقيق قدر 
 اهم هذه االجراءات ما يلى: ومنمن العدالة اإلجتماعية 

 تثبيت العمالة المؤقتة: -1

يهههدف هههذا البرنههامج إلههى تثبيههت العمالههة المؤقتههة فههى 
وظائف دائمه مع نقل اعتمادهم المالى من أبواب الموازنة 
المختلفههههة إلههههى البههههاب األول الخههههاص بههههاألجور والوظههههائف 

العمالهة الموافهق علهى اعداد (، 2الدائمه، ويوضح الجدول)
يتههها وعمالههة تههم نقلههها إلههى البههاب األول تمهيههدا لتثبيتههها، تثب

وأوائهههههل الخهههههريجين ومصهههههابى الثهههههورة والمكلفهههههين والمعهههههاقين 
، %1162، %2169وتعيينههات أخههرى جديههدة وذلههك بنسههبة 

علههههههههههههههههههههههههههههههههههى  %.116، 261%، 62%.، 162%، 261%

الترتيهههب مهههن إجمهههالى عهههدد العهههاملين الموافهههق علهههى تثبيتهههها 
 .على الباب األول وغيرها

 الع و  اإلجتماعية: -2

قرار العالوة اإلجتماعية ااستمرارا لسياسة الدولة فى 
على أساس نسبة من 1199/ 91والتى بدأت منذ عام 

ضم تلك العالوة على أساس  ةالمرتب األساسى وبمراعا
المرتب كل خمس سنوات، لما يترتب على هذا الضم من 

غت أعباء وقد بل ،زيادة فى األجور المتغيرة للعاملين
 92وفقا للقانون رقم  1/1/2112العالوة التى تقررت فى 

مليار جنيه، كما يتضمن األثر  262نحو  2112لسنة 
على المرتب األساسى  %21المالى لضم عالوة قدرها 

حيث كلفت خزانة الدولة  2119والتى أقرت فى مايو 
، كذلك يتضمن األثر اإليجابى لرفع مليارات جنية 1نحو 

جنيها إلى 1111فاء ألصحاب المرتبات من حد اإلع
جنيها سنويا مع توسيع الشرائح األدنى فى هيكل  1111

 .1ضريبة الدخل
 الحد األدنى واألقصى لألجور: -3

وفقا للمرسوم  1/1/2111 بدأت تلك المنظومة من
 11حيث تفضى المادة رقم  2111لسنة  21بقانون رقم 

لين بحيث ال تقل منه على زيادة الحوافز المقررة للعام
جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية 
أو حوافز أو مقابل عن جهود غير عادية أو بدالت أو 

من المرتب األساسى. وقد بلغت  %211غير ذلك عن 
نحو  2112/2112أعباء هذه الزيادة خالل العام المالى 

مليار جنيه، وجارى تفعيل منظومة الحد األقصى  969
   .جورلأل
 اإلستجابه لبعض المطالب الفئوية: -4

 2111بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 
زادت المطالب الفئوية من خالل اإلعتصامات 
واإلضرابات عن العمل مما أدى إلى اإلستجابة من جانب 
الحكومة لبعض هذه المطالب، وقد بلغت أعبائها نحو 

                                                           

 وزارة المالية، الموازنه العامة للدولة، اعداد متفرقة. 1
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يا التأمينيه بمشروع بخالف المزاوذلك مليار جنيه  1262
 .2112/2111موازنة الدولة 

 إص ح منظومة األجور: -5

يعانى هيكل األجور للعاملين فى الدولة إختالالت 
جوهرية واضحة، أهمها التفاوت الكبير بين إجمالى األجر 
الشامل الذى يتقاضاه شاغلى نفس الدرجة الوظيفية فى 

ه الواحدة، الجهات المختلفة بل وأحيانا داخل نفس الجه
 2111/2112مليار جنيه فى موازنة  1وقد تم رصد 

وذلك فى إطار منظومة أشمل تهدف لإلصالح الشامل 
 لهيكل األجور وتبسيطه خالل خمس سنوات.

وتستهدف المرحلة األولى من اإلصالح والتى بدأ 
رفع أقل نسبة لألجر  2111تنفيذها فى أول يوليو 
قبل ذلك،  %12من  بدال %211المتغير بالحكومة إلى 

انه لن يقل ما يتقاضاه أى موظف أو عامل  وهو ما يعنى
جنيها شهريا كإجمالى األجر  91.فى الحكومة عن 

الشامل، وبالتالى فإن المرحلة األولى من اإلصالح تقلل 
الفجوة بين أجر العاملين بالجهاز الحكومى، وجدير 

مليون موظف يعملون لدى  161بالذكر أن هناك نحو 
جهة يستفيدون من هذه المرحلة من اإلصالح،  121

وبالتالى يتبين من إرتفاع بند األجور وتعويضات العاملين 
لتحقق  %.226بنحو  2112/ 2111بموازنة الدولة 

من الناتج المحلى،  %162مليار جنيه وبنسبة  11162
 من جملة اإلنفاق العام.  21%

 أن إعتمادات 2112/2112كما تبين من ميزانية 
 %21األجور وتعويضات العاملين فى الدولة تمثل نحو 

من  %1169من إجمالى المصروفات التشغيلية، وتمثل 
اإلنفاق العام بنفس الموازنة والمقدر بنحو  إجمالى

مليار جنيه، كما تشمل من ضمن البرامج  2116121
 1161اإلجتماعية الدعم والمخصصات اإلجتماعية على 

ساهمة الخزانة العامة فى مليار جنيه تمثل قيمة م
 2111/2112صناديق المعاشات خالل العام المالى 

 2111/2111مليار جنيه خالل العام  261مقارنة بنحو 
وتشمل هذا المبلغ تكلفة رفع قيمة المعاشات المنخفضة 

مليار جنيه، كما تشمل  162لمحدودى الدخل نحو 

مليار جنيه  262مخصصات للعالج على نفقة الدولة 
وبزيادة قدرها  2111/2111مليار جنيه عام  262ابل مق
11%. 

القانون الجديد للخدمة  2112كما صدر في مارس 
المدنية وفيه حقق بعض المزايا منها الزيادة في المرتبات 
وفتح باب الترقيات ومنح المرأة العاملة مزايا أكبر من 
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر عام 

1119.2 
 ثانيًا: الدعم

نظرا الرتباط الدعم بقيمة العجز فى الموازنه العامه 
للدولة وتفاقم الدين العام وما يترتب على ذلك من اثار 
سلبية على االقتصاد المصرى مما يعوق دفع عجلة 
التنمية، اال ان مبالغ الدعم ليست السبب الرئيسى لعجز 

خلل فى الموازنه ولكن الدعم اداه اقتصادية لتصحيح ال
نظام السوق والحد من االتجاه الصعودى لالسعار وبهدف 
اعادة توزيع الدخل القومى توزيعا عادال مما يحد من 

 تفاقم مشكلتى الفقر وارتفاع االسعار.
( تطور مخصصات الدعم .ويوضح الجدول)
(، 2112/2112 -2111/2112بانواعه خالل الفترة)

ليار جنية م 161حيث بلغ دعم السلع التموينية نحو 
( وازدادت تلك المخصصات 2111/2112بموازنه عام)

مليار جنية بنهاية الفترة  .2.6لتبلغ نحو 
 %21162( بمعدل زيادة بلغ نحو 2112/2112بموازنه)

خالل تلك الفترة، اما بالنسبة لدعم رغيف الخبز فقد بلغ 
مليار جنية فى بداية الفترة وازدادت لتبلغ نحو  161نحو 
جنية بنهاية الفترة بمعدل زيادة بلغ نحو  مليار 1.61

خالل فترة الدراسة، اما فيما يتعلق بدعم المواد  11961%
مليار جنية فى بداية الفترة 11622البترولية فقد بلغ نحو 

مليار جنية نهاية الفترة بمعدل زيادة بلغ  11وبلغت نحو 
خالل تلك الفترة، كما ان دعم الكهرباء  %21962نحو 

 2مليار جنية وازداد ليبلغ نحو  261حو قد بلغ ن
، %11962مليارجنية بنهاية الفترة بمعدل زياده بلغ نحو 

                                                           

 2112مصر فى ارقام  -مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار .
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 162اما فيما يتعلق بدعم تنشيط الصادرات فقد بلغ نحو 
مليار  261مليار جنية فى بداية الفترة واذداد ليبلغ نحو 

، يتضح من %112جنية بنهاية الفترة بمعدل زياده بلغ 
الموجه من الدولة فى تزايد مستمر فى تلك ذلك ان الدعم 

المجاالت كما اتضح ايضا ان المواد البترولية والسلع 

التموينية تستحوز على اكبر قدر من الدعم المخصص 
 للمجاالت المختلفة.

( نتههههائج تحليهههل االتجهههاه الزمنههههى 1ويوضهههح الجهههدول)
العهههههههام لبنههههههههود الهههههههدعم المختلفههههههههة خهههههههال ل الفتههههههههرة الزمنيههههههههة 

، حيث اتضح ان الدعم 2112/2112 - 2111/2112
 الموجه لكل من السلع التموينية، المواد البترولية، 

 2013/ 2012تصنيف العمالة المثبتة وغيرها بالجهاز اإلدارى للدولة عام  :5جدول 
 % العدد )عامل( البيان

 2169 221211 العمالة الموافق على تثبيتها على الباب األول
 1162 ...2. ا على الباب األول من أبواب الموازنة المختلفة تمهيدا لتثبيتهاالعمالة التى تم نقله

 261 11112 أوئل الخريجين
 162 121 مصابى الثورة

 62. 29.12 المكلفين
 261 1.911 المعاقين

 .116 99111 تعيينات جديدة لمواجهة العجز بهيئات التدريس وحراس األمن والوظائف اإلدارية األخرى
 111 122111 لةالجم

  .2112/ 2112المصدر: حسبت من: وزارة المالية، الموازنة العامة للدولة 
 )مليار جنية((2012/2013-2001/2002: إجمالى مخصصات الدعم بأنواعه خ ل الفتر  )2جدول 

 السنة المالية
 

ةدعم السلع التمويني دعم المواد  دعم رغيف الخبز 
 البترولية

يط دعم تنش دعم الكهرباء
 الصادرات

2111/2112  161 161 11622 261 162 
2112/2112  1611 1612 1.6. 262 162 
2112/2111  1692 269 216.2 2621 16. 
2111/2112  1612 .62 21622 2621 169 
2112/211.  9629 .62 1169 2612 161 
211./2111  96.1 .62 11 262 162 
2111/2119  1619 162 2.62 2 2 
2119/2111  6222  1.61 296. 2 161 
2111/2111  1269 11611 2261 161 1 
2111/2111  21 6112  9261 169 2 
2111/2112  2161 1169 1262 692  262 
2112/2112  2.6. 1.611 11 2 261 

   2112/2112 - 2111/2112المصدر: وزارة المالية، بيانات الموازنة العامة للفترة 
 (2012/2013-2001/2002مخصصات الدعم بأنواعه خ ل الفتر ) ام  ل: نتائج تحليل االتجاه الع7جدول 
 المعنوية R R2 F معدل التغير المعادلة المتغير

 Y=-0.16 + 2.16 x دعم السلع التموينية
(0.056-)      (5.33) 

15.52 0.86 0.74 28.44 ** 

 Y= 0.16+1.40x دعم رغيف الخبز
(0.071)     (4.50) 

15.08 0.81 0.67 20.31 * 

 Y= 2.83+6.46xx دعم المواد البترولية
(0.34)  (5.86 

14.40 0.88 0.77 34.4 ** 

 Y= 1.87 + 0.13 x دعم الكهرباء
(0.34)     (5.86) 

4.76 0.39 0.15 1.8 -- 

 Y = -0.23 + 0.33 x دعم تنشيط الصادرات
(-0.48)   (5.12) 

17.14 0.85 0.72 26.2 ** 

 غير معنوى   --   1612معنوى عند *      1611معنوى عند **
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ودعههههم تنشههههيط الصههههادرات قههههد اخههههذ اتجاههههها عامهههها متزايههههدا 
علههى الترتيههب وهههذه الزيههاده  1622، .61.، .261بمعههدل 

، امهههها بالنسههههبه لههههدعم رغيههههف 1611معنويههههه عنههههد مسههههتوى 
الخبههههز فقههههد اخههههذ اتجاههههها عامهههها متزايههههدا ايضهههها خههههالل فتههههرة 

، فى 1612معنويه سنويا عند مستوى  161الدراسة بمعدل 
 حين لم تثبت معنوية زيادة الدعم لقطاع الكهرباء.

 دعم السلع التموينية: -1

دعم)رغيف الخبز وسلع  (9يوضح الجدول)
 2112/2112فى السنة المالية  البطاقات التموينية(

مليار جنيه  196991مليار جنيه مقابل  2.6.11بنحو 
 .1611وبزيادة قدرها  2111/2112فى السنة المالية 

 ، كما ان%1161مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرت بنحو 
مليار  1.6111نحو بلغ  2112/2112دعم الخبز عام 

مليار جنيه وبمعدل بلغ نحو  26221جنيه وبزيادة قدرها 
، والذى 2111/2112عن تكلفة دعم الخبز عام 1162%

تكون من دعم القمح المستورد والقمح المحلى والذرة 
 الشامية.

مالى دعم السلع األساسية بما فيها دعم أما إج
الخبز والزيت التموينى والسكر والشاى واألرز والذرة 

 2.6212نحو  2112/2112الشامية فقد بلغت عام 

مليار جنيه عن موازنة  61.1.زيادة قدرها بمليار جنيه، 
وبمعدل تغير بلغ نحو  2111/2112السنة المالية 

ع التموينية نحو ، كما بلغ صافى دعم السل1162%
وبزيادة قدرت  2112/2112مليار جنيه عام  216921
من صافى دعم السلع التموينية عام  %1161بنحو 
 مليار جنيه. 196991والذى بلغ نحو  2111/2112

 برامج دعم المواد البترولية: -2

دعم المواد البترولية عام  بلغت تقديرات
مليار جنيه مقابل  116111نحو  2112/2112

، ويمثل هذا 2111/2112مليار جنيه عام  126222
الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة لبيع هذه المواد 
بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن 
طريق اإلنتاج المحلى أو إستيراد بعضها من الخارج، وقد 

 2112/2112تم خفض هذا الدعم بموازنة العام المالى 
يار جنيه فى إطار التوجه العام نحو مل 226222بمقدار 

ترشيد دعم الطاقة وقصره ما أمكن على مستحقيه 
الحقيقيين من خالل مجموعة من اآلليات التى تهدف 
ضمان عدم تسريب هذه المواد فى غير قنواتها الشرعية، 
وانتهاج أسلوب مطور للتوزيع عن طريق الكوبونات 

 والكروت الذكية.
 (مليار جنيه)2012/2013، 2011/2012ين تكاليف دعم السلع التموينية فى موازنتى معدل التغير ب :1جدول 

 البيان
2011/2012  2012/2013  التغير 

المعدل  مليار جنيه موازنة موازنة
همليار جني %  مليون طن مليار جنيه مليون طن 

 أوال: السلع األساسية:
 دعم الخبز -7
 القمح المستورد -
 القمح المحلى -
 لذرة الشاميةا -

 
 

.6119 
1611. 
1611. 

 
 

16211 
2611 
16111 

 
 

96119 
161.1 
16212 

 
 

.6111 
26111 
16111 

 
 

26111 
26229 
1612. 

 
 

2169 
91 
2162 

 1162 26221 - 1.6111 - 116921 جملة دعم الخبز
 الزيت التموينى -0
 السكر -2
 األرز -2
 الشاى -2

26111 
26119 
1621. 
1 

16111 
16212 
16111 
1 

26212 
92619  

16111 
1 

16922 
16221 
.1. 
1 

16122 
16111 
16119 

(16112)  

96. 
1.62 
1261 

(12)  
 1162 61.1. - 2.6212 - 216112 جملة دعم السلع األساسية
 يخصم التغير فى المخزون

 محصلة اإليرادات والمصروفات
- 16192  
- 16119  

- 
- 

- 
22 

- 
- 

 
112 

 
111 

.112.6 - 196991 صافى دعم السلع التموينية  - 1611. 1161 
 .2112/2112، 2111/2112 ىالمصدر: حسبت من: وزارة المالية، الموازنة العامة للدولة لعام
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 برنامج دعم الكهرباء: -3

مليار جنيه لتغطية  2يتضمن هذا البرنامج مبلغ 
فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة إلنتاج الكهرباء 

ثل على جانب موارد عن سنوات سابقة ويقابلها مبلغ مما
الموازنة العامة للدولة ادرج ضمن األقساط المستحقة على 
قطاع الكهرباء للخزانة العامة للدولةعن القروض المعاد 

 2112/2112إقراضها لقطاع الكهرباء وذلك فى موازنة 
 26911حوالى  2111/2112يقابل ذلك فى موازنة 

مبلغ من ال %1269مليار جنيه أى بمعدل نقص بلغ نحو 
 .2111/2112المخصص لدعم الكهرباء فى موازنة 

 برنامج دعم تنشيط الصادرات: -4

مليار جنيه  26111تضمن ذلك البرنامج مبلغ 
مقابل  2112/2112لدعم الصادرات المصرية فى عام 

أى بزيادة  2111/2112مليار جنيه لعام 26211 مبلغ
فى  %21مليون جنيه وبمعدل زيادة بلغ نحو 11.قدرها 

هو دعم للمنتجات التى يتم ، و 2112/2112زنة موا
 النفاذ تصديرها وليس لدعم المصدرين تشجيعا على

ألسواق الخارجية، ويتم تمويل هذا الدعم من وزارة ل
 الصناعة، ووزارة الخارجية، وهيئة الرقابه على الصادرات

 والواردات.
 برنامج دعم المزارعين: 

صهههههغار يههههههدف ههههههذا البرنهههههامج لرفهههههع المعانهههههاه عهههههن 
المههههزارعين، حيههههث تقههههوم الدولههههة بههههدعم مسههههتلزمات اإلنتههههاج 
الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات، وتتحمل كهذلك جانهب 
مهههن أعبهههاء مواجههههة بعهههض اآلفهههات الزراعيهههة، وتسهههاهم فهههى 
خفههههض أسههههعار التقههههاوى وتقههههديم القههههروض الميسههههرة لههههبعض 
األغراض الزراعية، وتتحمهل الدولهة فهى سهبيل ذلهك بفهروق 

 ض المخصصة لإلنتاج الزراعى.ئد القرو افو 
 :أهم العوامل المؤثر  على تكلفة الدعم

تتمثل اهم العوامل المؤثرة على تكلفة الدعم فى 
تذبذب األسعار للسلع األولية عالميا، واألسعار المحلية 

 للسلع الغذائية، وسوف يتم تناول تلك العوامل كما يلى:
 : تذبذب اسعار السلع االولية عالميا -1

ورات أسعار السلع األوليه فى األسواق تمثل تط
العالميه ضغوطا إضافيه على معدالت التضخم العالميه، 
بجانب تأثيرها الحاد على األمن الغذائى فى الدول النامية 
المستوردة للغذاء ومنها مصر، وقد تذبذبت أسعار الغذاء 

بين الصعود المرتفع والهبوط الضعيف فى  ةالعالمي
بعدة عوامل  ةأسعار الغذاء العالمي معظمها، وقد تأثرت

، وموجات ةمن بينها زيادة الطلب من الدول النامي
ووجود زيادة ة من ناحي ةالجفاف فى بعض الدول المنتج

فى المخزون العالمى فى بعض المحاصيل مثل الحبوب 
 من ناحيه أخرى.

 األسعار المحلية للسلع الغذائية: -2

ة من اهم وتعد االسعار المحلية للسلع الغذائي
يوضح الجدول العوامل المؤثرة على تكلفة الدعم حيث 

 2111( زيادة األرقام القياسية لألسعار فى عام 1التالى)
جمالى  وذلك بالنسبة ألسعار المستهلكين حضر وريف وا 

يناير بشهر مقارنة  2111 مارسالجمهورية فى نهاية 
(، ان مجموعة الطعام والشراب 111)والذى يساوى2111
، وفى الريف زادت بنسبة %12ضر زادت بنسبة بالح

، وفى إجمالى الجمهورية كمتوسط للحضر 1262%
 العام ، كما بلغ الرقم القياسى%1262والريف زادت بنحو 

 %2162فى الحضر،  %1169لألسعار زيادة بلغت نحو 
إلجمالى الجمهورية لكل السلع  %1161 ،فى الريف
 .اإلستهالكية

 2قتها باالمن الغذائى:السياسة الغذائية وع 
تعههرض القطهههاع الزراعهههى فههى السهههنوات السهههابقة الهههى 
التهميش والتعدى علهى االراضهى الزراعيهة وتفتيهت الملكيهة 
ممهها جعههل االمههن الغههذائى فههى مصههر يبههدو شههديد الخطههورة 

 وخاصة ان تعداد السكان يزداد بمعدالت سريعه.

                                                           

 ابراهيم ريحان )دكتهور(، تنميهة مهوارد االسهرة الفقيهرة والمهمشهة لمهدخل.
تحقيق االمن الغذائى فى مصر، المجلس االستشارى لسياسهات االمهن 

 .2112الغذائى، منظمة االغذية والزراعه، يونيو 
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جمالى الجمهوريةاألرقام القياسية ألسعار المستهلكين حضر و  :9جدول    2014عام  ريف وا 
 100= 2011يناير           

جمالى الجمهورية البيان  األرقام القياسية ألسعار المستهلكين حضر وريف وا 
 إجمالى الجمهورية فى الريف فى الحضر

 الطعام
 الخبز والحبوب
 اللحوم والدواجن

 األسماك والمأكوالت البحرية
 األلبان والجبن والبيض

 ت والدهونالزيو 
 الفاكهه

 الخضروات
 السكر واألغذية السكرية
 منتجات غذائية أخرى

1126. 
12162 
19262 
11161 
1.962 
12961 
11162 
21161 
12261 
12161 

11261 
1..61 
19162 
11262 
1916. 
12961 
12161 
21161 
12262 
11261 

1126. 
1.161 
19161 
11169 
11261 
12962 
12161 
2216. 
12262 
11161 

 11262 11262 11261 طعام والشرابرقم ال
 الدخان

 المالبس واألحذية
 المسكن والمياه والكهرباء والوقود

 األثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة
 الرعاية الصحية

 النقل والمواصالت
 اإلتصاالت السلكية والالسلكية

 الثقافة والترفيه
 التعليم

 المطاعم والفنادق
 نوعةالسلع والخدمات المت

22262 
1116. 
11262 
12261 
1296. 
11261 
1161 
11262 
12161 
11161 
11.62 

22261 
11161 
11.6. 
12161 
12161 
11161 
1961 
12162 
1216. 
12.61 
11.62 

22162 
11262 
11269 
12161 
12169 
11262 
116. 
11162 
12169 
12162 
11.61 

 11161 12162 11169 الرقم العام
 .2112، لتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة الشهرية لألرقام القياسية ألسعار المستهلكينالجهاز المركزى ل المصدر:

ويعهههرف األمهههن الغهههذائى علهههى أنهههه قهههدرة الدولهههة علهههى 
تهههوفير السهههلع الغذائيهههة االسهههتراتيجية للسهههكان وقهههت الحاجهههه 

 .بالكمية واالسعار المناسبة

 محاور األمن الغذائى:
الغهههههههههههههههذاء(  كفايهههههههههههههههة اإلمهههههههههههههههدادات الغذائيهههههههههههههههه)توفير -1

Availability  
  Accessibilityالقدرة على الحصول على االغذية  -2

 إسهههتقرار اإلمهههدادات الغذائية)االسهههتدامة واإلنتفهههاع( -2

Stability  

  Food safety نوعية وسالمة الغذاء -1

 Nutrition securityاألمن التغذوى  -2

وسوف يتم تناول محور االمن التغذوى بصفة 
حث والمتضمن على خاصة الرتباطه بموضوع الب

مؤشرات تتمثل فى، متوسط نصيب الفرد من الدخل، 
ومتوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء، ومتوسط 
نصيب الفرد من اللحوم البيضاء، متوسط نصيب الفرد 
من البيض وااللبان واالسماك، حيث يوضح الجدول 

( تطور مؤشرات األمن التغذوى خالل الفترة 11رقم)

اتضح أن متوسط نصيب الفرد  ( حيث2111-2112)
 2111الف جنيها عام  2621من الدخل قد بلغ نحو 

بمعدل  2111الف جنيه عام  .116واذداد ليبلغ نحو 
وتضاعف الى ان بلغ نحو  %9162تغير بلغ نحو 

بمعدل تغير بلغ  2112الف جنيه عام  21612
خالل الفترة، اما فيما يتعلق بمتوسط  %21161نحو

للحوم الحمراء فقد بلغ نحو نصيب الفرد من ا
كجم/سنه  12واذداد ليبلغ نحو  2111كجم/سنه عام 11

كجم/سنه 161ثم انخفض ليصل الى نحو  2111عام 
خالل الفترة ،وبالنسبة  % 1169-بمعدل تغير بلغ نحو

لمتوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء فقد بلغ نحو 
م/ كج 1162وازداد ليبلغ نحو  2111كجم/سنه عام  961

خالل  %1961بمعدل تغير بلغ نحو  2112سنه عام 
الفترة، اما فيما يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من االلبان 

 1262كجم/سنه وانخفض ليبلغ نحو  1162فقد بلغ نحو 
، فى حين ان %611.-كجم/سنه بمعدل تغير بلغ نحو 

 261متوسط نصيب الفرد من بيض المائدة بلغ نحو 
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كرتونه  162زداد ليبلغ نحو وا 2111كرتونه/سنه عام 
، اما فيما %2961بمعدل تغير بلغ نحو  2112عام 

يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من االسماك فقد بلغ نحو 
 161وانخفض ليبلغ نحو  2111كجم/سنه عام  1261

بمعدل تناقص بلغ نحو              2112كجم/سنه عام 
 خالل الفترة . 2.61%-

ه الزمنهى العهام لمؤشهرات وبدراسة نتائج تحليل االتجا
( 2112-2111محههههههور االمههههههن التغههههههذوى خههههههالل الفتههههههرة )

( حيث اتضح ان كل مهن متوسهط 11والذى يبينه الجدول)
نصيب الفرد من الدخل، ومتوسط نصهيب الفهرد مهن بهيض 

علهى  162، 1611المائدة اخذ اتجاها عاما متزايهدا بمعهدل 

نهد مسهتوى الترتيب خالل الفترة وقد ثبتت معنويه العالقة ع
، امهههها بالنسههههبة لمتوسههههط نصههههيب الفههههرد مههههن اللحههههوم 1611

الحمراء والبيضاء وااللبان واالسماك فقد اخهذ اتجاهها عامها 
، 161متناقصا خهالل نفهس الفتهرة بمعهدل تنهاقص بلهغ نحهو 

علههى الترتيههب وقههد ثبتههت المعنويههه عنههد  2612، 162، 161
، ممههها سهههبق يتضهههح حجهههم الفجهههوات 1611، 1612مسهههتوى 

ئيهههة فهههى المؤشهههرات السهههابق ذكرهههها ممههها يجعهههل االمهههن الغذا
الغههذائى فههى مصههر يبههدو شههديد الخطههورة وخاصههة فههى ظههل 
الزيهههههههاده السهههههههكانيه المضهههههههطردة واسهههههههتمرار التعهههههههدى علهههههههى 

 االراضى الزراعية واهمال القطاع الزراعى كليا.

 (2013-2000: تطور مؤشرات األمن الغذائى خ ل الفتر )10جدول 

 ب الفردمتوسط نصي السنوات
 االسماك بيض المائده االلبان اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء الدخل

 كجم/سنه كرتونه كجم/سنه كجم/سنه كجم/سنه الف جنية
2111 
2111 
2112 
2112 
2111 
2112 
211. 
2111 
2119 
2111 
2111 
2111 
2112 
2112 

2212 
2219 
2112 
.212 
11.1 
1.12 
9.21 
11129 
12121 
12.21 
12221 
11.11 
19119 
21121 

11 
161 
1162 
1162 
1161 
1162 
1261 
12 
1161 
1161 
169 
161 
162 
161 

961 
1162 
1162 
1261 
1169 
1161 
169 
962 
162 
961 
96. 
961 
161 
1162 

1162 
116. 
9161 
1161 
19 
1269 
9961 
1161 
9161 
1162 
1961 
1969 
1261 
1262 

261 
261 
1 
269 
261 
261 
261 
261 
262 
262 
161 
161 
161 
162 

1261 
1161 
1262 
1261 
1262 
1269 
1161 
1162 
162 
161 
116. 
1162 
1162 
161 

 المصدر: وزارة الزراعه، قطاع الشئون االقتصادية، نشرات الميزان الغذائى، اعداد مختلفة.
 (2013-2000: نتائج تحليل االتجاه الزمنى العام لمؤشرات األمن التغذوى خ ل الفتر )11جدول 
ادلةالمع المتغير  المعنوية R R2 F معدل التغير 

 Y = (-0.80) + 0.074 x متوسط نصيب الفرد من الدخل
     (-1.19)       (13.60) 

0.074 0.96 0.93 185.12 * 

  Y = 17.20 – 0.912x متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء
      (1.63)      (-0.92) 

0.91 0.25 0.66 0.858 * 

 Y = 17.02 – 0.966x من اللحوم البيضاء  متوسط نصيب الفرد
      (3.31)   (-1.89) 

0.96 0.47 0.22 3.57 ** 

 Y = 22.44 – 0.18 x متوسط نصيب الفرد من االلبان
     (12.7)    (-1.53) 

0.18 0.30 0.10 1.38 * 

 Y = (-4.48) +. 332 x متوسط نصيب الفرد من البيض
       (-0.51)   (6.17-_ 

0.33 0.46 0.21 3.26 ** 

 Y = 31.0 –. 2036 x متوسط نصيب الفرد من االسماك
(8.6)   (-0.82) 

020 0.78 0.62 19.6 ** 

 1611** معنوى عند     1612* معنوى عند 
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 اإلجراءات المقترحه لتقليل اآلثار السلبية على الفقراء:

وتقتهههرح الدراسهههة عهههدد مهههن االجهههراءات لتقليهههل االثهههار 
الفقهههههههراء حيههههههث كهههههههان لبرنههههههامج اإلصهههههههالح  السههههههلبية علههههههى

اإلقتصههادى والتكيههف الهيكلههى مجموعههة مههن اآلثههار السههلبية 
علهههى العمالهههة واألسهههعار، وقههههد تضهههرر الفقهههراء مهههن خههههالل 
فقههدان وظههائفهم ودخههولهم وصههعوبة الحصههول علههى فههرص 
عمهههل جديهههدة، سهههواء زيهههادة تكهههاليف المعيشهههة بسهههبب زيهههادة 

امج اإلصههههالح األسههههعار مههههن جههههراء تطبيههههق إجههههراءات وبههههر 
 اإلقتصادى.

مبداخل التعامببل مببع السياسبات الماليببة والنقديببة لمحاربببة 
 الفقر:

عنههد التعامههل مههع  ويمكههن التمييههز بههين ثالثههة مههداخل
 السياسات المالية لمحاربة الفقر وتتمثل فيما يلى:

مهههدخل تهههدعيم النمهههو اإلقتصهههادى: والهههذى  المبببدخل األول:
 يتكون من:

تهههدف لتقليههل التضههخم، سياسههات نقديههه وماليههه حههره  -أ
حيههث ارتفههاع األسههعار يقههف أمههام تفاعههل الفقههراء فههى 

 المجتمع ويزيد من تهميشهم.
سياسههات خاصههة بالتجههارة وسههعر الصههرف، وتهههدف   -ب

لتشههههههجيع التنافسههههههية وتههههههدعيم التههههههرابط مههههههع األسههههههواق 
 العالميه.

التوسههيع فههى المشههروعات الصههغيرة والمتوسههطة: هههذا  -ج
لههذه المشهروعات بسهعر يتطلب مهنح التمويهل الهالزم 

السوق، وتوفير المعلومات عهن الفهرص المتاحهه فهى 
السهههههوق لتلهههههك المشهههههروعات، وتعزيهههههز الهههههروابط بهههههين 
المشهههروعات الصههههغيرة والمشهههروعات الكبيههههرة، كههههذلك 
خبهههههههههارهم بهههههههههدور الصهههههههههندوق  تعريهههههههههف المهههههههههواطنين وا 
اإلجتماعى للتنمية، وكذلك تعهريفهم بهالبرامج العديهده 

ا الصندوق اإلجتماعى لصغار والمتنوعه التى يقدمه
 المستثمرين.

إتخههههاذ اإلجههههراءات التههههى تهههههدف لتشههههجيع اإلسههههتثمار  -1
الخههههاص فههههى األنشههههطة غيههههر الزراعيههههة فههههى القطههههاع 
الريفهههههى، وتطبيههههههق الحههههههوافز واإلعفههههههاءات الضههههههريبية 

الممنوحهههه للمشهههروعات التهههى يهههتم إقامتهههها فهههى المهههدن 
 الجديدة.

زيهههههههادة األمهههههههوال المخصصهههههههة للبحهههههههوث مهههههههن أجهههههههل  -2
توصههههيل إلههههى تكنولوجيههههات مناسههههبة لزيههههادة إنتاجيههههة ال

 الحيازات الزراعية القزميه.
 المدخل الثانى: مدخل التنمية البشرية:

ويتضههمن اإلجههراءات التههى تزيههد فههى فههرص كههل مههن 
التعلههيم والتههدريب والصههحه لتعزيههز اإلنتههاج للفقههراء، والقههوى 
البشهههرية التهههى تتمتهههع بالصهههحة والتعلهههيم الجيهههد والتهههى تتبهههع 

امهههها غههههذائيا جيههههدا أكثههههر حيويههههه ونشههههاط مههههن تلههههك التههههى نظ
تتعههرض لألمههراض وتعههانى الفقههر والحرمان،ويجههب ضههمان 
وصههول تلههك الخههدمات إلههى الفقههراء عنههد أسههعار يسههتطيعون 
عليهها وفهى متنهاولهم وفيمها يلهى بعهض المقترحهات فهى ههذا 

 فى هذا الخصوص:
 بالنسبة للتعليم: -1

يههادة كفههاءة تقليههل معههدالت التسههرب مههن التعلههيم، و ز 
اإلنفههههاق فههههى مجههههال محههههو األميههههه لتخفههههيض نسههههبة االميههههة 
وتوجيه خريجى الجامعات وخاصة اإلناث للقيام بالتصدى 
لمحو األميه أثناء فترة أداء الخدمة العامة بعد التخهرج مهع 
زيههههادة الحههههافز الممنههههوح لهههههم شهههههريًا و واإلهتمههههام بالوجبههههه 

األثهههر السهههلبى الغذائيهههة ألطفهههال المهههدارس اإلبتهههدائى لتقليهههل 
 على الصحه والقدرات الفكرية.

لغهههههاء  وزيهههههادة نسهههههبة تسهههههجيل اإلنهههههاث فهههههى التعلهههههيم وا 
الرسههوم التههى يههتم تحصههيلها فههى التعلههيم األساسههى، وترشههيد 
نفقات مرحلة التعليم العالى، وتمويل التحسينات فى نوعيهة 

 التعليم األساسى وتشجيع التعليم الخاص الجامعى. 
 بالنسبة للصحة: -2

ادة تخصيص اإلنفاق العام علهى الصهحة لصهالح إع
برامج الصحة الوقائيهة ومهد مظلهة التهأمين الصهحى لتشهمل 
األرامههههل والمعههههالين ويههههتم إعفههههائهم مههههن أى رسههههوم مطلوبههههة 
وتنفيههههههههذ بههههههههرامج تهههههههههدف إلههههههههى تحسههههههههين النظههههههههام الغههههههههذائى 
للمجموعههات المعرضههه للفقههر، وحمايههة األطفههال ومههد البنيههة 

يهاه النظيفهة والصهرف الصهحى( األساسية الصهحية)مثل الم
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إلى المناطق التى يسود فيها الفقر وتطبيق سياسة للتمييهز 
 .Discrimination Priceالسعرى 

 المجتمع المدنى: -3
ضههههمان مشههههاركة سياسههههية ومدنيههههة أكبههههر مههههن خههههالل 
إعههههههههادة صههههههههياغة حقههههههههوق المههههههههواطنين. و وزيههههههههادة درجههههههههة 

مههع الالمركزيههة واإلشههراف المحلههى  وتقويههة مؤسسههات المجت
المحلهههى. وتنفيهههذ مشهههروعات جديهههدة ومبتكهههره تههههدف لعهههالج 
مشههههههكلة البطالههههههة مثههههههل مشههههههروع العربههههههات المجهههههههزة لبيههههههع 

 الخضار والفاكهه وغيرها.
 المدخل الثالث: مدخل الرفاهيه اإلجتماعية

هنههههههاك عههههههدد مههههههن اإلقتراحههههههات مههههههن خههههههالل المههههههدفوعات  
 التحويليه وأهمها الدعم وهى:

ضههههمان اإلجتمههههاعى، يجههههب تطههههوير الههههنظم الرسههههمية لل -7
وتوسهههيع نطهههاق تغطيتهههها وتحديهههد الفئهههات المسهههتهدفه 
لتشههههمل جميههههع المههههواطنين المعرضههههه للخطههههر والتههههى 
تعههههرف علههههى أنههههها تعههههيش فههههى فقههههر مههههدقع وقههههد قههههام 
الصههندوق اإلجتمههاعي للتنميههة مههع الجهههاز المركهههز  
للتعبئهههههة واألحصهههههاء بتحهههههديث خريطهههههة للفقهههههر كأحهههههد 

محافظههههات  آليههههات اسههههتهداف الفقههههراء علههههي مسههههتو 
الجمهورية ويتضح منها أن أعلي نسب الفقر تتركهز 
فههي محافظههات الصههعيد ويههأتي علههي رأسههها محافظههة 
أسهههيوط ثهههم سهههوهاج يليهههها قنههها وأسهههوان وبنهههي سهههويف 

 واألقصر ثم الفيوم.
السماح للمنظمات غير الحكومية القائمة حاليا لتوسهيع  -0

تغطيتههها لتشههمل المجموعههات األكثههر فقههرا والمعرضههه 
مههههههههن كبههههههههار السههههههههن والمعههههههههاقين واألرامههههههههل  للخطههههههههر

والمطلقهههههات وتلعهههههب دور أكبرفهههههى تهههههوفير مهههههدفوعات 
تمويليهه للفقهراء، وتخفيهف القيهود لتلهك المنظمهات فههى 

 جميع التبرعات لتغطية عملها.
التنسههيق بههين وزارة التربيههة والتعلههيم والصههحه والضهههمان  -2

اإلجتمههههاعى حتههههى يصههههبح مههههن حههههق الفقههههراء الههههذين  
ات مهههههههن وزارة التضهههههههامن يحصهههههههلون علهههههههى مسهههههههاعد

اإلجتماعى، التمتع تلقائيا بالحصول على دعم وزارة 

التعلههههههيم، وتلقههههههى التعلههههههيم مجانهههههها، وحصههههههولهم علههههههى 
 خدمات وزارة الصحه مجانا.

وجميع اإلقتراحات فى المداخل الثالثة السابقة يجب 
أن تسير جنبا إلى جنب حتى تتحقهق الرفاهيهه اإلجتماعيهة 

ثهههههار السهههههلبية لبهههههرامج اإلصهههههالح واإلقتصهههههادية، وتقليهههههل اآل
 اإلقتصادى اإلجتماعى والتكيف الهيكلى.

وقههههههههد قامههههههههت وزارة التضههههههههامن اإلجتمههههههههاعي بتبنههههههههي 
برنهههامجين فهههي ههههذا اإلطهههار همههها برنهههامجى كرامهههة وتكافهههل 
وهما أول تطبيق حكهومي لتقهديم دعهم نقهد  لغيهر القهادرين 

عههام والمعههاقين الههذين  2.وتضههمنا مههنح كبههار السههن فههوق 
جنيههًا ومهنح  221هم دخل ثابت معاشًا شههريًا قهدرة ليس ل

 222اآلسر الفقيرة والتي لديها أطفال معاشها شههريًا بقيمهة 
جنيهههًا شههرط أسههتمرار أوالدهههم فههي المدرسههة وتلقههي خههدمات 

 1الرعاية الصحية
رفع كفباء  السياسبات السبعرية )البدعم( وببرامج مواجهبة 

 الفقر
ه لأللفيهه الجديهدة وأخيرا فإن تحقيق األهداف اإلنمائي

والتى تتمثهل فهى تخفهيض أعهداد الفقهراء والتهى تبلهغ نسهبتهم 
ال  2122إلهههى النصهههف فهههى عهههام  2112عهههام  % 2.62

يتطلههب اإلهتمههام بوضههع السياسههات والبههرامج الالزمههه للحههد 
مههن الفقههر فقههط بههل اإلهتمههام أيضهها بكيفيههة رفههع كفههاءة هههذه 
 السياسهههههات والبهههههرامج وكيهههههف يمكهههههن وضهههههع برنهههههامج عمهههههل

 تنفيذى إلستراتيجية الحد من الفقر.
 ويمكن تحقيق ذلك من خالل:

وضههع خريطههة للفقههر مههع مراعههاة التوزيههع الجغرافههى لههها  -7
 حتى يمكن إستخدامها كأساس إلستهداف الفقراء.

وضههههههع خريطهههههههة لإلنفههههههاق الحكهههههههومى لتحديههههههد الفئهههههههات  -0
 المستفيدة وفقا للمحافظات المختلفه.

ف الفقههههراء مههههن مشههههاركة المجتمههههع المههههدنى فههههى إسههههتهدا -2
خهههههههالل مشهههههههاركة الجمعيهههههههات األهليهههههههه فهههههههى تكهههههههوين 
مجموعهههات داخهههل كهههل منطقهههه، لتحديهههد المشهههروعات 
التههههى تتوافههههق مههههع إحتياجههههات كههههل منههههها، ويمكههههن أن 
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يساعد ذلك فى رفع كفاءة إستخدام اإلئتمان متنهاهى 
الصههههههغر، أو فههههههى تنفيههههههذ برنههههههامج األشههههههغال العامههههههه 

تياجات كل للصندوق اإلجتماعى وبما يتوافق مع إح
 منطقه.

أن يههههههتم التنسههههههيق بههههههين الجهههههههات المانحههههههه وأصههههههحاب  -2
المصههههههالح بشههههههأن تحديههههههد الجهههههههات المسههههههئوله عههههههن 
التمويههههل متنههههاهى الصههههغر حتههههى نصههههل إلههههى نقطههههة 
التعهههههادل قبهههههل التفكيهههههر فهههههى إقامهههههة مؤسسهههههة جديهههههدة 
للتمويهل متنههاهى الصههغر خاصهة إذا كانههت فههى نفههس 

 المنطقه الجغرافيه.

ألسههر شهديدة الفقههر حتههى تسههتطيع المسهانده المسههتدامه ل -2
الخههروج مههن دائههرة الفقههر، وقههد يتطلههب ذلههك إسههتمرار 
المسههانده خههالل فتههرة زمنيههه قههد تصههل إلههى ثههالث أو 

 خمسة سنوات أسوة بتجربة بنجالديش.

 حلول مقترحة لمواجهة ظاهر  الفقر بين الشباب الريفى:

يعرف الفقر بانه عدم القدرة علي الوصول إلي الحد 
اإلحتياجههههات األساسههههية للوصههههول إلههههي مسههههتو  أدنههههي مههههن 

معيشهههي الئهههق يضهههمن لألسهههرة الطعهههام الصهههحي والمسهههكن 
والملهههبس والميهههاه النظيفهههة ووسهههائل التعلهههيم والصهههحة بلغهههت 

وتمثههل  9قريههة  1111عههدد القههرى الفقيههرة فههى مصههر نحههو 
مهههن اجمهههالى سهههكان الريهههف  %21نسهههبة الفقهههراء بهههها نحهههو 

غ نسهبة الفقهراء فهى من سهكان الجمهوريهة وتبله %21ونحو 
من سكان المدن ويتركهز الفقهراء فهى قهرى  %1المدن نحو 

محافظهههات اسهههيوط وسهههوهاج والمنيههها حيهههث توجهههد بهههها نحهههو 
مههن  %92قريههة فقيههرة ويبلههغ نسههبة الفقههراء بههها نحههو  111

اجمالى عدد الفقراء فى الريف المصرى، ومن اهم الحلول 
 :المقترحة لمواجهة ظاهرة الفقر بين الشباب هى 

االهتمههام بالمشههروعات الصههغيرة وحههل مشههاكلها لتكههون  -1
 نواه لجذب الشباب للعمل بها.

تهههههوفير وتسههههههيل اعطهههههاء القهههههروض الميسهههههرة والسهههههريعه  -2
 للمشروعات الخاصة.
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التقليل من الفوارق االجتماعية واعادة التخطيط لتوزيهع  -2
 الدخل القومى لضمان تحقيق العدالة االجتماعية.

الصحة والبطالة وسوق العمهل معالجة مشاكل التعليم و  -1
 والتدريب.

استيعاب الشهباب فهى المشهاريع المزمهع إنشهائها بهآموال  -2
 االستثمارات المحلية واالجنبية.
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ABSTRACT 

The Egyptian economy realized an acceptable growth through the nineteenth decade, but the majority of 

the Egyptian society didn’t get any benefits from that growth. 

Moreover, the limitation in distributing the growth results lead to blow up the revolution of 25th January 

2011, seeking for realizing social justice between all Egyptian categories. The research problem concentrated 

in studying the main procedures and programs of social justice in Egypt of which may lead to decrease 

poverty rates and realizing poverty rate. 

The research aimed to study the main social justice programs mainly wages and compensations for 

laborer, in addition to the subsidies, grants, social virtues, and the expenditures on health and education. 

Besides that, identify the especial subsidies for the poor for bread, oil products, house hold, and exportation.  

Furthermore, studying the factors affecting the cost of subsidies, and suggest some future policies and 

programs to reduce poverty. 

 

 


