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 موجز
واالستعداد  - 5102بنياية عاـ  -( MDGsاالنتياء مف أجؿ األىداؼ اإلنمائية لأللفية  )مع قرب 

( التى ستتبناىا دوؿ العالـ بعد موافقة األمـ المتحدة عمييا SDGsلمعمؿ بأىداؼ التنمية المستدامة )
عالنيا  تيدؼ  – 5102خالؿ سبتمبر  – 5102فى إطار صياغتيا ألجندة جديدة لمتنمية فيما بعد  –وا 

ىذه الدراسة إلى رصد التقدـ الذى أحرزتو مصر نحو تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية بعد مرور أربعة 
/  5102عشر عامًا منذ إعالنيا، ورصد مدى إتساؽ أىداؼ التنمية المستدامة باالستراتيجية الوطنية )

نب إبرازىا ألىـ المعوقات التى ، ىذا بجا5102( مع أىداؼ التنمية المستدامة العالمية لما بعد 5101
، وسبؿ استعداد مصر 5102يمكف أف تعوؽ مصر عف تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة العالمية لما بعد 

 لتنفيذ تمؾ األىداؼ.

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف االستنتاجات والتوصيات لمتخذى القرار بشأف أولويات األىداؼ 
يجية الوطنية لمتنمية المستدامة، وخاصة األىداؼ اإلنمائية لأللفية التى لـ الواجب إدراجيا ضمف اإلسترات

تنجح مصر فى تحقيقيا بعد، وكذا أىداؼ وآليات التنمية المستدامة الواردة باألىداؼ العالمية لما بعد 
مف  والتى لـ ترد بالخطة االستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة. كما أوصت الدراسة بمجموعة 5102

اآلليات والمتطمبات الالزمة لضماف نجاح تمويؿ وتنفيذ ومتابعة تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة فى 
 مصر .

Abstract 

 
Given the millennium development goals  (MDGs) are coming to an end by the 

end of 5102, and the Sustainable development goals  (SDGs) are to be worked out 

shortly after agreed upon and declared by the united nations, within September 5102, 

this study aims at monitoring how Egypt has succeeded in achieving the MDGs after 01 

years from their declaration, and how the SDGs reported in the national strategy (5102- 

5101) a\re matching the global SDGs post 5102. The study also highlights the principle 

obstacles that may forbid Egypt from implementing the global SDGs post 5102, as well 

as how Egypt can carry them out. 

 The study focuses on a set of conclusions and recommendations to enable decision 

makers set up the priorities of goals to include in the national strategy for sustainable 

development, particularly the MDGs Egypt has not succeeded yet to achieve, as well as 

the goals and mechanisms of sustainable development reported in the global goals 

beyond 5102 but not included in the national strategy for sustainable development. The 

study also recommended a set of mechanisms and requirements necessary to ensure the 

success of financing, implementing and monitoring of achievement of sustainable 

development goals in Egypt. 
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 مقدمة

 056بإصػػدار إعػػالف األمػػـ المتحػػدة لأللفيػػة والػػذى تبنتػػة 5111قامػػت األمػػـ المتحػػدة فػػى سػػبتمبر  
منظمػة دوليػة، وييػدؼ ىػذا اإلعػالف إلػى  50دولة عمى مستوى العالـ، ومف بينيا مصر، وما ال يقػؿ عػف 

ىػػداؼ األ –، مػػف خػػالؿ تبنػػى ثمانيػػة أىػػداؼ رئيسػػية 5102تحقيػػؽ الحػػد األدنػػى مػػف التنميػػة بحمػػوؿ عػػاـ 
(. تتمثػؿ ىػذه األىػداؼ فػى : "Millennium  Development Goals, "MDGsاإلنمائيػة لأللفيػة.)

القضاء عمى حدة الفقر والجوع، وضماف تعميـ التعميـ األساسػي الشػامؿ ، وتعزيػز المسػاواة بػيف الجنسػيف، 
وتخفػػيض معػػدؿ وفيػػات األطفػػاؿ ، وتحسػػيف الصػػحة اإلنجابيػػة، ومكافحػػة فيػػروس نقػػص المناعػػة )اإليػػدز( 

قامة شراكة عالمية مف أجؿ التنمية. وغيره مف األمراض الفتاكة ، وضماف االستدامة البيئ  ية ، وا 

( ، ونظرًا لما حققتو تمؾ 5102ومع قرب االنتياء مف أجؿ األىداؼ اإلنمائية لأللفية )بنياية عاـ  
نجازات التنميػة فػى العديػد مػف دوؿ العػالـ، كانػت ىنػاؾ رغبػة مػف  األىداؼ مف نتائج ايجابية عمى مسار وا 

، تتضػػمف مجموعػػة متنوعػػة مػػف 5102أجنػػدة جديػػدة لمتنميػػة فيمػػا بعػػد  المجتمػػع الػػدولي فػػى طػػرح وصػػياغة
، "Sustainable Development Goals "SDGsأىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة  –األىػػداؼ اإلنمائيػػة 

أكثػػر واقعيػػة وشػػمواًل وتحقيقػػا لمتنميػػة المسػػتدامة )بمحاورىػػا االقتصػػادية واالجتماعيػػة والبيئيػػة المختمفػػة( عػػف 
قميمية األىداؼ اإلنما ئية لأللفية. وما زاؿ يجرى حتى اآلف بشأف تمؾ األىداؼ نقاشات ومداوالت عالمية وا 

ووطنيػػة بيػػدؼ تطويرىػػا وكسػػب المزيػػد مػػف التأييػػد المجتمعػػي العػػالمي حوليػػا تمييػػدًا لمموافقػػة عمييػػا بصػػفة 
 . 5102نيائية خالؿ سبتمبر 

سػػػػتراتيجية التنميػػػػة عمػػػػى صػػػػياغة ا حكومػػػػة المصػػػػرية حاليػػػػاً وفػػػػى ذات السػػػػياؽ والتوقيػػػػت تعمػػػػؿ ال 
بجانػب مشػػاركتيا فػى المشػاورات العالميػة واإلقميميػػة والقطريػة التػى تػتـ تحػػت  {5101 -المسػتدامة لمصػر

بمػا تتضػمنو  }وأىداؼ التنمية المسػتدامة العالميػة 5102رعاية األمـ المتحدة بشأف خطة التنمية فيما بعد 
مؤشػػػرات تمييػػػدًا لعرضػػػيا ومناقشػػػتيا فػػػى حػػػوار مجتمعػػػى مػػػف محػػػاور وأىػػػداؼ رئيسػػػية وأىػػػداؼ فرعيػػػة و 

لتطويرىػػا وكسػػب التأييػػد مػػف مختمػػؼ الفئػػات الممثمػػة ألصػػحاب المصػػمحة مػػف تنفيػػذىا وذلػػؾ قبػػؿ الموافقػػة 
 النيائية عمييا. 

وترجع أىمية ىذه الدراسة إلى الواقع الحالى الذى أماله قرب موعد االنتياء مف العمؿ نحو تحقيؽ  
نمائية لأللفية، مما يتطمب الوقوؼ عمػى مػدى التقػدـ الػذى تػـ إحػرازه مػف تمػؾ األىػداؼ ، وأىػـ األىداؼ اإل

التحديات التى حالت دوف تحقيؽ البعض منيا ، وكذا عمى أىـ الػدروس المسػتفادة مػف تطبيقيػا فػى مصػر 
ذ بتطبيػػؽ حتػػى يمكػػف تعظػػيـ االيجابيػػات والحػػد مػػف السػػمبيات التػػى واكبػػت تنفيػػذ تمػػؾ األىػػداؼ عنػػد األخػػ

( ذلػؾ مػف جيػة ، ومػف جيػة أخػرى 5101-5103أىداؼ التنمية المستدامة العالميػة خػالؿ الفتػرة القادمػة)
، وكػذا الحػوار المجتمعػى 5102استمرار الحػوار العػالمي حػوؿ أىػداؼ التنميػة المسػتدامة العالميػة لمػا بعػد 

حيػػػث لػػػـ يػػػتـ اعتمػػػاد الموافقػػػة  (،5101-5102حػػػوؿ أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة باالسػػػتراتيجية الوطنيػػػة )
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بشػػكؿ نيػػائى عمػػى أى منيمػػا بعػػد، األمػػر الػػذى يتطمػػب التعػػرؼ عمػػى مػػدى االتسػػاؽ بينيمػػا حيػػث أنػػو كممػػا 
كاف ىناؾ اتساقًا بيف أىداؼ التنمية المستدامة باالسػتراتيجية المصػرية وأىػداؼ التنميػة المسػتدامة العالميػة 

ف أبعػاد التنميػة الشػاممة والمسػتدامة المتفػؽ عمييػا عالميػا، كاف ىناؾ ضماف لعدـ إغفاؿ مصػر ألى بعػد مػ
واالنػػػدماج فػػػى الشػػػراكات العالميػػػة مسػػػتقباًل، وأيضػػػًا ضػػػماف -االسػػػتفادة مػػػف -وضػػػماف كػػػذلؾ تيسػػػير سػػػبؿ

الحصوؿ عمى التمويؿ الالـز مف الدوؿ والمنظمات والصناديؽ الدولية لممساعدة عمى تنفيذ أىػداؼ التنميػة 
ة باالستراتيجية الوطنية، األمػر الػذى سػيكوف لػو بػال شػؾ مػردود أكثػر منفعػة وشػمواًل لكافػة المستدامة الوارد

مف تنفيػذ الدولػة ليػذه  -والمشاركيف –بما فييـ المواطنيف المستفيديف  –الفئات الممثمة ألصحاب المصالح 
 األىداؼ.

مستدامة باالسػتراتيجية لذا تيدؼ الدراسة الحالية بصفة أساسية رصد مدى اتساؽ أىداؼ التنمية ال
مػػف خػػالؿ إجػػراء تحميػػؿ مقػػارف لكػػؿ مػػف  5102المصػػرية، مػػع أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة العالميػػة لمػػا بعػػد 

خطػػػوات ، ومراحػػػؿ إعػػػداد، ومضػػػموف محتػػػوى أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة الػػػواردة باالسػػػتراتيجية المصػػػرية 
، وذلػػػؾ بيػػػػدؼ 5102العالميػػػة لمػػػا بعػػػػد  ( بمثيمتيػػػا المتعمقػػػة بأىػػػػداؼ التنميػػػة المسػػػػتدامة5102-5101)

اسػػػتخالص مجموعػػػة مػػػف النتػػػائج التػػػى يمكػػػف أف تسػػػاىـ فػػػى مراجعػػػة وتحسػػػيف مضػػػموف أىػػػداؼ التنميػػػة 
 المستدامة الوطنية. 

 واتساقا مع ىذا اليدف تيدف الدراسة كذلك إلى : 

أربعػػة رصػد التقػػدـ الػػذى أحرزتػو مصػػر نحػػو تحقيػؽ األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػة بعػػد مػػرور  -
عمػى قػدرة  5100ينػاير52عشر عامػا منػذ إعالنيػا ، مػع التركيػز عمػى رصػد تبعػات ثػورة 

مصػػػػر عمػػػػى تحقيػػػػؽ تمػػػػؾ األىػػػػداؼ ، لبيػػػػاف مػػػػا إذا كانػػػػت مصػػػػر ماضػػػػية عمػػػػى المسػػػػار 
 –الصػحيح نحػو بمػوغ ىػذه األىػػداؼ، مػع إبػراز األىػداؼ التػػى أخفقػت مصػر فػى تحقيقيػػا 

لتى يوصى بإدراجيا ضمف قائمة أولويات أىداؼ وا -وأىـ التحديات التى حالت دوف ذلؾ
 (. 5101-5102التنمية المستدامة باالستراتيجية الوطنية )

مة العالميػة لمػا بعػد إبراز أىـ المحددات التى يمكف أف تعوؽ تنفيذ أىػداؼ التنميػة المسػتدا -
 ، وسبؿ استعداد مصر لتنفيذ تمؾ األىداؼ.محمياً  5102

مػف حيػث  5102رصد أىػـ آليػات ومتطمبػات تحقيػؽ األىػداؼ اإلنمائيػة العالميػة لمػا بعػد  -
 المفيـو وسبؿ تطبيقيا فى مصر. 

ىذا وقد اعتمدت الدراسة الحالية فى تحقيقيػا لتمػؾ األىػداؼ عمػى المػنيج الوصػفي التحميمػي وذلػؾ 
أىػداؼ األلفيػة بدايػة مػف عػاـ  مف خػالؿ رصػدىا لمتطػور فػى قػيـ مؤشػرات قيػاس الغايػات المختمفػة لتحقيػؽ

( عمػى كػؿ 0661 –) ومقارنتيا بقيمة تمؾ المؤشػرات فػى سػنة األساسػي 5100/5101حتى عاـ  5111
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مػػف المسػػتوى القػػومي واإلقميمػػي والمحمػػى )كممػػا أمكػػف ذلػػؾ(، وذلػػؾ لموقػػوؼ عمػػى مػػدى مػػا حققتػػو )وسػػوؼ 
عتمػدت الدراسػة عمػى نفػس المػنيج فػى تحققو( مصر مف إنجاز نحو تحقيؽ تمػؾ الغايػات واألىػداؼ، كمػا ا

 5102رصػػػدىا ومقارنتيػػػا لخطػػػوات ومراحػػػؿ إعػػػداد كػػػؿ مػػػف أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة العالميػػػة لمػػػا بعػػػد 
 وأىداؼ التنمية المستدامة باالستراتيجية الوطنية، وكذلؾ فى مقارنتيا لمضموف ومحتوى كؿ منيما.

لتوصػيات، حيػث اسػتعرض الفصػؿ األوؿ منيػا التقػدـ وتشتمؿ الدراسة عمى أربعة فصوؿ بخالؼ النتائج وا
الػػػذى أحرزتػػػو مصػػػر نحػػػو تحقيػػػؽ األىػػػداؼ اإلنمائيػػػة لأللفيػػػة، وتنػػػاوؿ الفصػػػؿ الثػػػانى األىػػػداؼ والغايػػػات 

، أمػػػا الفصػػػؿ الثالػػػث فيشػػػير إلػػػى مػػػدى اتسػػػاؽ التنميػػػة المسػػػتدامة باالسػػػتراتيجية 5102العالميػػػة فيمػػػا بعػػػد 
، واسػػػػتعرض الفصػػػػؿ األخيػػػػر 5102التنميػػػػة المسػػػػتدامة لمػػػػا بعػػػػد ( مػػػػع أىػػػػداؼ 5101-5102الوطنيػػػػة )

 . 5102متطمبات وآليات تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لما بعد 

ىػدى صػالح النمػر )باحػث  1د1وقد شارؾ فى إعداد ىذه الدراسة فريؽ بحثى مكوف مػف كػؿ مػف أ 
أمػػؿ  1د. ميػػا الشػػاؿ ، دخالػػد عبػػد العزيػػز عطيػػة،  1د1عػػالء الػػديف محمػػود زىػػراف  ، أ 1د1رئيسػػي( ، أ

 أحمد عاشور عبد اهلل.  1زكريا عامػػػر، د

الدراسة قد أسيمت عمى نحو فعاؿ بما توصمت إليو مف نتػائج ،  ويأمؿ فريؽ البحث أف تكوف ىذه 
ومػػا طرحتػػو مػػف توصػػيات فػػى مسػػاعدة واضػػعي السياسػػات ومتخػػذي القػػرارات عمػػى مراجعػػة أىػػداؼ التنميػػة 
المستدامة الواردة باالسػتراتيجية المصػرية وتحسػيف مضػمونيا وتحديػد غاياتيػا وآليػات تنفيػذىا بمػا يتفػؽ مػع 

مصػػر مػػف إنجػػازات أو إخفاقػػات فػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ اإلنمائيػػة لأللفيػػة، وبمػػا يتسػػؽ مػػع نتػػائج مػػا أحرزتػػو 
، وذلػػػؾ قبػػػؿ الموافقػػػة بصػػػورة نيائيػػػة عمػػػى إسػػػتراتيجية 5102أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة العالميػػػة لمػػػا بعػػػد 

  (. 5101- 5102) التنمية المستدامة الوطنية

 الباحث الرئيسى
 ىدى صالح النمر1د

  5102يل القاىرة فى إبر 
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 الفصل األول
 *التقدم الذى أحرزتو مصر نحو تحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية

 

 تمييــد
وضعت األىداؼ اإلنمائية لأللفية لتكوف خارطة طريؽ لتنفيذ إعػالف األمػـ المتحػدة لأللفيػة، حيػث 

األوضػػاع اإلنسػػانية شػػكمت تمػػؾ األىػػداؼ إطػػارًا عالميػػًا لمعمػػؿ الجمػػاعى نحػػو التخفيػػؼ مػػف الفقػػر وتحسػػيف 
 50. وتضػـ األىػداؼ اإلنمائيػة ثمانيػة أىػداؼ رئيسػية، و5102وتشكيؿ شراكة عالمية لمتنمية بحموؿ عػاـ 

 مؤشرًا لقياس التقدـ الذى تحرزه الدوؿ فى سعييا لتحقيؽ تمؾ األىداؼ. 31غاية، و

بمعظـ الدوؿ  ( محور جيود التنمية5111وقد أصبحت ىذه األىداؼ منذ اإلعالف عنيا )سبتمبر 
 النامية والفقيرة فى مختمؼ أنحاء العالـ، وبمساعدة الدوؿ المتقدمة.

وقد التزمت مصر كغيرىا مف الدوؿ بالعمؿ عمػى تحقيػؽ ىػذه األىػداؼ، ونحػف نقتػرب مػف الموعػد 
النيػػائى المحػػػدد لتنفيػػػذىا، ييػػػدؼ ىػػػذا الفصػػػؿ إلقػػػاء الضػػػوء حػػػوؿ مػػػدى تحقيػػػؽ مصػػػر لألىػػػداؼ اإلنمائيػػػة 

بعد مرور أربعة عشر عامًا منذ األخذ بيا، مع بيػاف التحػديات التػى حالػت دوف تحقيػؽ بعػض ىػذه لأللفية 
األىػػػداؼ وغاياتيػػػا المختمفػػػة، بجانػػػب عػػػرض ألىػػػـ السياسػػػات والبػػػرامج التػػػى اتبعتيػػػا الدولػػػة لتحقيػػػؽ تمػػػؾ 

 األىداؼ واإلسراع مف تنفيذىا.

 

                                                 
*
 .5102قدم هذا الفصل كذلك كورقة خلفٌة لتقرٌر التنمٌة البشرٌة الوطنً عام   
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 اليدف األول : القضاء عمى الفقر المدقع والجوع  0/0
 اليدف: 

 القضاء عمى الفقر المدقع والجوع
 الغايات:
 تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخميم عن دوالر واحد إلى النصف.: أ(-0الغاية )

 المؤشرات:
 تحت خط الفقر الوطنى. نسبة السكان 

 تحت خط الفقر المدقع. نسبة السكان 

 .نسبة فجوة الفقر 

 نصيب الخمس األكثر فقرًا من السكان من االستيالك القومى. 
 : توفير العمالة الكاممة المنتجة والعمل الالئق لمجميع، بمن فييم النساء والشباب.ب(-0الغاية )

 المؤشرات:
 .نسبة مساىمة الفرد العامل فى الناتج المحمى اإلجمالى 

 .نسبة السكان العاممين إلى عدد السكان 

  العاممين الذين يعيشون بأقل من دوالر باليوم.نسبة 

  نسبة العاممين لحسابيم الخاص والعاممين من أفراد األسرة المساىمين فى نفقاتيم إلى
 مجموع العاممين.

تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف فى الفترة ما بين  ج(:-0الغاية )
 .5102و 0991

 المؤشرات:
 ص الوزن بين األطفال دون الخامسة.نسبة انتشار نق 
 .نسبة السكان الذين ال يحصمون عمى الحد األدنى من استيالك الغذاء 

 

 أ( نسبة السكان الذين يقل دخميم عن دوالر واحد-0الغاية )
 نسبة السكان تحت خط الفقر الوطنى والمدقع: 0/0/0

إلى نصؼ المستوى  5102رغـ أف ىدؼ األلفية يتطمب العمؿ عمى خفض معدالت الفقر بنياية عاـ 
( فإف نسبة الفقراء وفقًا لخط الفقر الوطنى لـ تشيد 0661/0660التى كانت عميو خالؿ سنة األساس )

% عاـ 06.3حيث ارتفعت نسبة الفقراء مف 5105/5100حتى عاـ  5111/5112انخفاضا منذ عاـ 
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، وقد يعزى ىذا االرتفاع إلى ما شيدتو نياية ىذه 5115/5116% عاـ  50.23إلى  5111/5112
 الفترة مف أزمات مالية واقتصادية وغذائية، وما ترتب عمييا مف تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

ؿ عاـ % خال52.5شيدت نسبة الفقر قفزة كبيرة حيث ارتفعت إلى  5100يناير  52ومع بداية أحداث 
(،  أى أف ىذا العاـ قد شيد 0/0)جدوؿ رقـ  5105/5100% خالؿ عاـ 53.0ثـ إلى  5101/5100

 50.4نحو  ، وىو ما يعنى وجود5115/5116% فى نسبة الفقر عما كانت عميو عاـ 55زيادة قدرىا 
وتعد نسبة مميوف مواطف غير قادريف عمى الحصوؿ عمى احتياجاتيـ األساسية الغذائية وغير الغذائية. 

حيث تستقر ىذه النسبة عند  الفقراء فى مصر مرتفعة كثيرًا بالمقارنة بالعديد مف الدوؿ العربية والنامية،
%، 0.5نحو  % وفى تونس6نحو  % بدوؿ المغرب العربى، إذ تبمغ نسبة الفقراء فى المغرب01مستوى 

 .(0)%00.0نحو  كما تصؿ تمؾ النسبة فى الصيف إلى

نسبة الفقراء فى مصر فإنيا تخطت ضعؼ المستوى المستيدؼ الوصوؿ إليو بنياية عاـ ىذا ومع تزايد 
 %(.51.0نحو  كانت تبمغ  0661/0660% )حيث أف نسبة الفقر فى سنة األساس 05.0وىو  5102

التطورات استحالة تحقيؽ مصر ليدؼ األلفية المتعمؽ بخفض نسبة السكاف تحت خط الفقر وتؤكد تمؾ 
، وفى نفس الوقت فيى تشير إلى ضرورة أف يظؿ ىدؼ الحد مف 5102النصؼ بحموؿ عاـ الوطنى إلى 

( المتوقع البدء فى العمؿ عمى SDGsالفقر البند األوؿ عمى قائمة أولويات أىداؼ التنمية المستدامة )
 .5103تنفيذىا ابتداًء مف عاـ 

الفقراء وفقًا لخط الفقر المدقع رغـ ما  وعمى النقيض مف نسبة الفقراء وفقًا لخط الفقر الوطنى فإف نسبة
%( فإف 3.0% إلى 0.3نحو  مف ارتفاع )مف 5115/5116 – 5111/5112شيدتو خالؿ الفترة 

( قد شيدت انخفاضًا 5105/5100 – 5101/5100نسبتيا خالؿ الفترة التى تمت أحداث يناير )
% عما كانت عميو 53.4قدره ( محققة بذلؾ انخفاض 0/0% )جدوؿ رقـ 1.1ممموسًا حتى وصمت إلى 

مميوف نسمة غير قادريف عمى الحصوؿ عمى  0.3نحو  . ويعنى ذلؾ وجود5115/5116عاـ 
احتياجاتيـ الغذائية األساسية حتى لو تـ تخصيص كؿ إنفاقيـ لمغذاء فقط، وتعد ىذه النسبة منخفضة 

ف كؿ خمسة أشخاص بالمناطؽ واحد منحو  بالمقارنة بمثيمتيا فى العديد مف الدوؿ النامية حيث يعيش
 .(5)دوالرًا فى اليوـ 0.52النامية بأقؿ مف 

وتشير تطورات نسبة السكاف شديدى الفقر إلى إمكانية تحقيؽ مصر ليدؼ األلفية المستيدؼ عمى 
%. ىذا ويخفى متوسط قيمة ىذا المؤشر فى طياتو التفاوت 1.0وىو  5102المستوى القومى بحموؿ عاـ 

( حيث تبمغ نسبة السكاف 0بالممحؽ رقـ  0أقاليـ ومحافظات الجميورية، )جدوؿ رقـ  الشديد فيما بيف

                                                 
 .5100برنامج األمـ المتحدة اإلنمائى، تقرير التنمية البشرية العالمى ،   (0

  .5، ص5101تقرير األىداؼ اإلنمائية لأللفية األمـ المتحدة،  (5
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% فى الحضر، 5.5% مقابؿ نسبة قدرىا 2.6نحو  5105/5100شديدى الفقر فى ريؼ الجميورية عاـ 
%، فى حيف تصؿ ألدناىا فى الوجو البحرى 6.3كما يرتفع متوسط ىذه النسبة فى الوجو القبمى إلى 

(1.24.)%  

ويزداد ىذا التفاوت اتساعًا فيما بيف المحافظات، فبينما يختفى تمامًا الفقر المدقع فيما بيف سكاف 
محافظات بورسعيد والسويس ودمياط واإلسماعيمية، فإنو يصؿ ألعمى مستوياتو فى محافظات أسيوط 

 (.  0/5%( )شكؿ رقـ 05%(، وسوىاج )06.2%(، وقنا )51.5)

غـ إمكانية تحقيؽ مصر ليدؼ األلفية المتعمؽ بالسكاف شديدى الفقر عمى المستوى لذا يمكف القوؿ أنو ر  
القومى فعمى متخذى القرار عدـ االىتماـ فقط بسرعة تحقيؽ اليدؼ ولكف بعدد الفقراء الذيف مازالوا يعانوف 

جميورية مف مف الحرماف مف ناحية، وبحجـ التفاوت الكبير فى نسبة الفقر فيما بيف أقاليـ ومحافظات ال
ناحية أخرى. األمر الذى يؤكد أيضًا عمى ضرورة وضع ىدؼ القضاء عمى الفقر المدقع فى قائمة 

 (.SDGsأولويات أىداؼ التنمية المستدامة )
 (0/0جدول )

 (5101/5100 – 0999/5111تقديرات خط الفقر ونسبة الفقراء فى عموم الجميورية )

 البياف
0661/
0660 

0666/
5111 

5111/
5112 

5115/
5116 

5101/
5100 

5105/
5100 

اليدؼ بحموؿ عاـ 
5102 

خط الفقر الوطنى )جـ/ فرد/ 
 سنة(

-- 665 0150 5551 0143 0651 --- 

نسبة الفقراء وفقًا لخط الفقر 
 الوطنى )%(

51.0 03.41 06.23 50.23 52.5 53.0 05.0 

 خط الفقر المدقع 
 )جـ/ فرد/ سنة(

-- 360 652 0315 5130 5241 --- 

نسبة الفقراء وفقًا لخط الفقر 
 المدقع )%(

5.5 5.54 0.1 3.12 1.5 1.1 1.0 

نصيب الخمس األفقر مف 
السكاف مف االستيالؾ 

 القومى.
2.1* 6 5.6 6.0 6.2 6.2 --- 

 : الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، مسح الدخؿ واإلنفاؽ واإلستيالؾ، سنوات مختمفة,المصدر
 .0662*بيانات 

يكشؼ االنتقاؿ مف تتبع التطور فى نسب الفقر وفقًا لخط الفقر الوطني عمى المستوى القومى إلى تتبعو 
عمى مستوى األقاليـ والمحافظات عف استمرار وجود تفاوتات واضحة فى نسبة الفقر بيف سكانيا. فنسبة 

ذى يضـ محافظة %( وال31كانت ترتفع بصفة عامة فى أقميـ وسط الصعيد ) 5105/5100الفقر عاـ 
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%( 02أسيوط التى تشيد أعمى معدالت فقر فى جميورية مصر العربية،  يميو إقميـ شماؿ الصعيد )
%( والذى يضـ 01.0والذى يضـ محافظات الفيـو وبنى سويؼ والمنيا، ثـ إقميـ جنوب الصعيد )

اتو فى إقميـ القناة محافظات سوىاج وقنا واألقصر وأسواف. فى حيف ينخفض معدؿ الفقر إلى أدنى مستوي
%( حيث المحافظات الحضرية السويس وبورسعيد وكذا محافظتى االسماعيمية والشرقية، ويالحظ 05.4)

إلى  5115/5116أف متوسط نسب الفقر باألقاليـ جميعيا قد شيدت ارتفاعًا  متواصاًل خالؿ الفترة مف 
سنوية فيما بيف األقاليـ خالؿ الفترة وقد سجؿ إقميـ القاىرة الكبرى أعمى متوسط زيادة  5101/5100
حيث زادت نسبة الفقر بنحو سبعة نقاط مئوية فيما بيف ىذيف العاميف  5105/5100إلى  5101/5100

 (.0/5)جدوؿ رقـ 

 متوسط نسبة الفقراء وفقًا لألقاليـ المختمقة (0/5جدوؿ رقـ)
 5105/5102 5101/5100 5118/5119 5112/5112 0999/5111 المحافظة

 50.4 03.4 01.1 6.3 00.0 اقميـ القاىرة الكبرى

 03.1 04.1 02.1 01.0 01.6 إقميـ اإلسكندرية

 00.3 01.3 6.1 6.0 00.1 إقميـ الدلتا

 05.4 4.1 5.2 05.4 4.3 إقميـ القناة

 02.1 04.1 00.4 05.0 04 إقميـ شماؿ الصعيد

 31.1 36.1 30.1 31.3 25.0 إقميـ وسط الصعيد

 01.0 01.6 55.5 55.4 52.4 جنوب الصعيدإقميـ 

 (. 0( بالمالحؽ رقـ )0حسبت مف بيانات جدوؿ رقـ )المصدر: 

ىذا ويتركز الفقر بصفة أساسية فى الوجو القبمى عنو فى الوجو البحرى والمحافظات الحضرية، وكذا 
 5105/5100الفقر عاـ يتركز الفقر فى المناطؽ الريفية عنيا فى المناطؽ الحضرية.  إذ بمغت نسبة 

% 00.4% و 04.1% عمى التوالى مقارنة بنحو 53.4% و 16.1نحو  فى ريؼ وحضر الوجو القبمى
فى ريؼ وحضر الوجو البحرى. أى أف نسب الفقر فى ريؼ وحضر الوجو القبمى تفوؽ كثيرًا ضعؼ 

 مثيمتيا بالوجو البحرى.  

انخفاضًا طفيفًا فى ريؼ وحضر الوجو  5105/5100وجدير باإلشارة أف نسب الفقر قد شيدت فى عاـ 
ف ظؿ يحتؿ المرتبة األولى مف حيث ارتفاع نسب الفقر وفقًا لمتوزيع  5101/5100القبمى مقارنة بعاـ  وا 

المحافظات الجغرافى. فى مقابؿ ارتفاع تمؾ النسب فى كؿ مف ريؼ وحضر الوجو البحرى وكذا فى 
(، وقد يرجع ذلؾ إلى تداعيات 0/0الحضرية التى شيدت أكبر معدالت فى ارتفاع نسبة الفقر )شكؿ رقـ 

يناير وما تبعيا مف إغالؽ العديد مف المصانع والشركات وفقد فرص العمؿ بالمناطؽ الحضرية  52ثورة 
 والوجو البحرى وىى المناطؽ األكثر تأثرًا بتمؾ األحداث. 
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 : الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، مسح الدخؿ واإلنفاؽ واإلستيالؾ، سنوات مختمفة. المصدر

يالحظ أف أكبر نسبة لمفقراء تواجدت  *وبالتركيز عمى توزيع نسب الفقر وفقًا لمحافظات الجميورية
%(، ثـ بنى سويؼ 14%(، ثـ األقصر )22%(، ثـ سوىاج )25%(، ثـ قنا )31بمحافظات أسيوط )

%( عمى الترتيب. وىو األمر الذى 01%( و)05%( و)30%(، ثـ الفيوـ والجيزة والمنيا )06وأسواف )
محافظات الصعيد المراكز التسعة األولى يؤكد عمى ارتفاع معدالت الفقر فى صعيد مصر لتحتؿ جميع 
.  فى حيف تسجؿ محافظة 5105/5100مف حيث المحافظات األكثر فقرًا فى مصر وفقًا لبيانات 

%( لكونيا محافظة حضرية وكذا توافر فرص العمؿ بيا حيث انتشار الموانئ 2السويس أقؿ معدؿ فقر )
بيف األقميـ ومحافظات القاىرة والجيزة، )شكؿ رقـ الخاصة بيا وتوسطيا لمحافظات أقميـ القناة وربطيا 

0/5.) 

وقد يرجع السبب فى انتشار معدالت الفقر فى محافظات وأقاليـ الصعيد عنيا فى الوجو البحرى 
والمحافظات الحضرية إلى نمط توزيع االستثمارات الحكومية خالؿ العقد الماضى والذى صاحبو عدـ 

وحدىا  -عمى سبيؿ المثاؿ – 5100/5101حافظة القاىرة خالؿ عاـ عدالة فى التوزيع حيث استأثرت م
%( مقارنة بالمحافظات األخرى، 05% مف االستثمارات العامة رغـ تدنى معدؿ الفقر فييا )52نحو  عمى

% مف إجمالى االستثمارات العامة رغـ أف معدؿ الفقر 0.1فى حيف أف محافظة أسيوط تحصمت عمى 
حى الصورة العامة بأف نمط االستثمارات العامة يسير عكس اتجاه نمط توزيع %. وتو 31نحو  فييا يبمغ

                                                 
*

الفقراء  وجدٌر باالشارة انه بالنظر الى توزٌع العدد المطلق للفقراء فٌما بٌن محافظات الجمهورٌة فقد اعطى دالالت اكثر قوة فٌما ٌتعلق بتركز  
٪ ، سوهاج 00.0ٌتركزوا فى ست محافظات فقط وهى )أسٌوط  5102/  5105٪ من عدد الفقراء فى مصر عام 23جغرافٌاً حٌث ان اكثر من 

٪(، فى حٌن كان نصٌب كل من محافظات بورسعٌد والسوٌس ودمٌاط 3.5% ، المنٌا 3.2% ، القاهرة 1.5% ، قنا 01.1% ، الجٌزة 01.1
 ٪ من اجمالى عدد الفقراء على مستوي الجمهورٌة.0واألقصر والبحر األحمر والوادى الجدٌد ومطروح وشمال سٌناء وجنوب سٌناء ٌقل عن 
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 نسب الفقر المدقع

الفقر جغرافيًا. كما قد يشير إلى مدى التباعد بيف نمط االستثمارات العامة فى مصر ومقتضيات العدالة 
 فى توزيع الدخؿ واستيداؼ تخفيض الفقر. 

 

 

 

 

 

 

 
 (0/5شكؿ رقـ )

نسب الفقر موزعة عمى مستوى المحافظات المختمفة 
  5105/5100لعاـ 

)%( 
 

 
 . 5105/5100: الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء، مسح الدخؿ واإلنفاؽ واإلستيالؾ، المصدر

وال يعنى االستنتاج السابؽ أف نسب االستثمار العاـ فى المحافظات يجب أف تتطابؽ مع نسب الفقر، 
مميوف  5.5نحو  محافظة القاىرة يقطنيا –تالفات فى مساحات المحافظات وعدد السكاف بيا فيناؾ اخ

 مميوف مواطف ومساحتيا تبمغ 1نحو  ، بينما محافظة أسيوط يقطنيا5آالؼ كـ 0نحو  مواطف ومساحتيا
مف  ومف ثـ قد تبدو احتياجات محافظة القاىرة أكثر مف المرافؽ والخدمات وغيرىا -5ألؼ كـ 52نحو 

االستثمارات، ومع ذلؾ فإف اتساع نسبة التفاوت فى الفقر يؤكد عمى أف المناطؽ شديدة الفقر مازالت 
حكومية بالنظر إلى توزيع االستثمارات الف مارات أكبر بكثير مما تتحصؿ عميو،تحتاج مف الدولة إلى استث
جنيو عاـ  113.1قد بمغ نحو ف متوسط نصيب الفرد عمى مستوي الجميورية وفقًا لعدد السكاف يالحظ أ

، وقد تبايف ىذا المتوسط بمحافظات حيث استحوذ المحافظات الحدودية عمى أعمى 5101/  5100
جنيو وىى محافظات جنوب وشماؿ سيناء والبحر األحمر  0505و  2413نصيب لمفرد فتراوح بيف 

فى محافظات  502و  041 ومطروح والوادى الجديد ، فى حيف سجؿ أقؿ نصيب لمفرد والذى تراوح بيف
 الفيوـ وكفر الشيخ والدقيمية والشرقية والبحيرة والمنيا وبنى سويؼ.
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 العوامل المسئولة عن ارتفاع معدالت الفقر الوطنى 

  تذبذب وانخفاض معدالت النمو االقتصادى 
. حيث لـ 5100/5101 – 0666/5111شيد معدؿ النمو االقتصادى تذبذبًا شديدًا لمغاية خالؿ الفترة 

، إال أف ىذا المعدؿ قد أخذ فى 5111/5112وحتى عاـ  0666/5111% بدًء مف عاـ 2تتجاوز نسبتو 
، 5114/5115% فى عاـ 4.5نحو  حتى وصؿ إلى 5112/5113التحسف التدريجى بدايًة مف عاـ 

يدتو ىذه الفترة مف عدـ ورغـ ىذا االرتفاع فإف تأثيره لـ ينعكس عمى معدؿ الفقر بالتحسف نظرًا لما ش
التوزيع العادؿ لثمار التنمية.  إال أف ىذا المعدؿ ما لبث أف تراجع مع األزمة االقتصادية العالمية فى 

%. وفى أعقاب أحداث 2.1إلى  5116/5101%، وارتفع مرة أخرى فى 1.4إلى  5115/5116
ى أدنى مستوى لو حيث وصؿ إلى الخامس والعشريف مف يناير انخفض متوسط معدؿ النمو االقتصادى إل

(. 0/0)شكؿ رقـ  5100/5101% تقريبًا حتى عاـ 5، ثـ استقر عند 5101/5100% خالؿ عاـ 0.5
ويعد االنخفاض الشديد فى ىذا المعدؿ خالؿ السنوات الثالثة األخيرة مف أحد األسباب الرئيسية فى 

(، 5102/  5101شارة أف العاـ الحالى )ارتفاع معدالت الفقر فى مصر خالؿ تمؾ السنوات. وجدير باإل
قد شيد بداية تحسف فى األوضاع االقتصادية فى أعقاب استكماؿ خارطة الطريؽ السياسية وانتخاب 
رئيس لمجميورية والعودة التدريجية لألمف وزيادة معدالت االستثمار والحركة السياحية، وىو ما انعكس 

 ليصؿ إلى 5101/5102خالؿ الربع األوؿ مف العاـ المالى  عمى معدؿ النمو الذى حقؽ ارتفاعًا كبيراً 
 %.3.5نحو 

 (0/2شكل رقم )
 )%( 5102/5102 – 0999/5111تطور معدل النمو االقتصادى 

 

 

 

 

 

 
 : وزراة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلدارى، تقرير متابعة األداء االقتصادى، سنوات مختمفة.المصدر
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  سوء توزيع الدخل وعدم عدالتو 
يرجع السبب فى ارتفاع نسبة الفقر وتفاوتو إلى سياسات توزيع الدخوؿ غير المحابية لمفقراء أو محدودى 

عاـ  0.6% مف الدخؿ مف 51% مف الدخؿ ألقؿ 51الدخؿ ويستدؿ عمى ذلؾ مف ارتفاع نسبة أعمى 
(( وىو األمر الذى يشير إلى 0حؽ رقـ )بالمم 0)جدوؿ رقـ  5105/5100عاـ  1.5إلى  5111/5112

% مف 51% مف األفراد يحصموف عمى أربعة أمثاؿ الدخؿ تقريبًا الذى يحصؿ عميو أفقر51أف أغنى 
األفراد ، وثبات ىذه النسبة خالؿ العشرة سنوات األخيرة يؤشر إلى أف توزيع الدخوؿ يسير فى اتجاه 

 51إلى  50ؿ. كما أف ارتفاع مؤشر جينى فى الريؼ مف األغنياء وليس الفئات األفقر أو محدودة الدخ
خالؿ ذات الفترة   00إلى  01، وكذا فى الحضر مف 5105/5100و  5115/5116ما بيف عامى 

يؤشر عمى تراجع العدالة فى توزيع الدخؿ وزيادة نسبة الالمساوة واتجاه توزيع الدخوؿ لصالح الفئات 
 األكثر دخاًل وليس األقؿ دخاًل. 

يشير كذلؾ زيادة معامؿ جينى فى الحضر عنو فى الريؼ إلى ارتفاع عدـ المساوة فى مستويات  كما
% مف األفراد فى الحضر 51المعيشة فى الحضر عنو فى الريؼ. ويؤكد عمى عدـ العدالة أف أقؿ 

 ينفقوف% مف األفراد فى الريؼ 51% مف إجمالى اإلنفاؽ فى الحضر. كما أف أقؿ 5.6نحو  ينفقوف فقط
 .5100/  5105% مف إجمالى اإلنفاؽ فى الريؼ عاـ 01.4نحو 

 انخفاض معدالت االستثمار واالدخار 
يرجع السبب الرئيسى فى  تراجع معدالت النمو االقتصادى خالؿ السنوات األخيرة، ومف ثـ ارتفاع نسب 

معدالت االستثمار  الفقر إلى تراجع معدالت االدخار فى المجتمع المصرى وما صاحبو مف تراجع فى
% فى عاـ 5.0بعد أف كانت  5100/5101% فى عاـ 5.5وزيادة الفجوة التمويمية فيما بينيما )

(. وقد أثر تراجع االستثمارات سمبًا عمى إتاحة فرص عمؿ جديدة أو حتى استيعاب فرص 5111/5112
ف العمؿ القائمة فى المجتمع المصرى، ومف ثـ أثر سمبًا عمى نسب البطالة وا لفقر فى المجتمع ككؿ. وا 

عاد مرة أخرى وارتفع كؿ مف معدؿ االدخار واالستثمار خالؿ الربع األخير مف العاـ المالى 
 ( مع بداية تحسف األوضاع االقتصادية.0/1)شكؿ رقـ  5101/5102

 

 

 

 

 


