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مقدمة:محتويات العدد
 

الفقــر ظاهــرة عالميــة، موجــودة بــكل المجتمعــات، فمصــر ليســت هــي الدولــة 
الوحيــدة التــي تعانــى مــن ارتفــاع نســب الفقــراء بهــا إلجمالــى الســكان، بــل تعانى 
ــز  ــا ترك ــادة م ــة، وع ــة االجتماعي ــذه اآلف ــن ه ــا م ــة أيضً ــادات المتقدم االقتص
ــة فــي مصــر والتبحــر فــي أســبابها ،. بقصــد  ــى تشــخيص الحال ــات عل بعــض الكتاب
التشــويش والتشــويه لنمــوذج التنميــة فــي مصــر، دون االهتمــام بإلقــاء الضــوء 
علــى الجهــود التــي تقــوم بهــا الحكومــة المصريــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة، 
بمــا لهــا مــن أبعــاد مختلفــة، سياســية واقتصاديــة وإجتماعيــة وأمنيــة. وهــي 
فــي الواقــع جهــود جبــارة، خاصــة خــال الفتــرة التــي توالهــا الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي منــذ 2014 وحتــى اآلن، وبهــا دروس كثيــرة، نعتقــد أنهــا محــل دراســة 
مــن دول أخــرى فــي المنطقــة، حيــث تعــددت سياســات مكافحــة الفقــر فــي مصــر 
تزامنًــا مــع تطبيــق برنامــج اإلصــاح االقتصــادي فــي نوفمبــر 2016، بهــدف 
ــى  ــاح عل ــار اإلص ــف أث ــة وتخفي ــة االجتماعي ــق العدال ــر وتحقي ــدة الفق ــل ح تقلي
أصحــاب الدخــول المنخفضــة، لذلــك اجتهــدت الحكومــة فــي االرتقــاء بمســتوى 
العدالــة االجتماعيــة، مــن خــال العديــد مــن المشــاريع والبرامــج والمبــادرات فــي 

هــذا الشــأن.
يســتهدف مركــز رع للدراســات االســتراتيجية مــن خــال هــذه الورقــة رصــد 
وتحليــل واقــع وتطــورات مؤشــرات الفقــر فــي مصــر، والسياســات والجهــود 
الحكوميــة لمكافحــة الفقــر منــذ العــام 2014، وكيفيــة تعزيــز هــذه الجهــود 
فــي كيفيــة االســتفادة مــن التجــارب الدوليــة فــي مكافحــة الفقــر، وســبل تعزيــز 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــة ف ــة المصري ــود الحكوم جه
تســتند هــذه الورقــة إلــى البيانــات الرســمية الصــادرة عــن الدولــة وعــن الجهــات 
ــن  الدوليــة ذات المصداقيــة بخصــوص نســب الفقــر وكذلــك مــا يرتبــط بهــا م
ــارب  ــك التج ــخ، كذل ــة .... ال ــكانية أو البطال ــادة الس ــواء الزي ــة، س ــل مختلف عوام
الدوليــة فــي هــذا اإلطــار والــدروس المســتفادة منهــا، مــع الوضــع فــي االعتبــار 

ــة. ــكل دول ــي ل ــادي واالجتماع ــع االقتص ــارب للواق ــة التج ــدى مائم م
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 ثانيا- الجهود الحكومية
 لمكافحة الفقر:

تنوعــت سياســات الحكومــة المصريــة لمكافحــة الفقــر منــذ العــام 2014، مــا بيــن إعــادة هيكلــة الدعــم، وبنــاء عددا 
مــن المشــاريع القوميــة، وإطــاق عــددًا مــن البرامــج والمبــادرات إلــى جانــب العمــل بالتــوازي للحــد مــن أســباب تفاقــم 

الفقــر فــي مصــر، وذلــك كمــا يلــى:

1- إعادة هيكلة الدعم ومراعات الفئات األكثر احتياًجا ضمن 
البرنامج اإلصالحى:

كان إعــادة هيكلــة الدعــم إحــدى أولويــات الحكومــة المصريــة ضمــن برنامــج اإلصــاح االقتصــادي الــذى ُطبــق بدايــة 
مــن عــام 2016، وذلــك بهــدف توصيــل الدعــم لمســتحقيه، خاصــة فــي ظــل وجــود نحــو %48 مــن أصحــاب الدخــول 
العاليــة يســتفيدون مــن إجمالــى نظــام الدعــم، و%74 مــن غيــر المســتحقين يســتفيدون مــن دعــم رغيــف الخبــر، 
ــط،  ــتحقين فق ــى المس ــره عل ــم، وقص ــة الدع ــامل لمنظوم ــر ش ــة وتطوي ــراء معالج ــى إج ــة إل ــت الدول ــذا اتجه وله

وتــم ذلــك مــن خــال:

أ- التخفيــض التدريجــى لدعــم الطاقــة بالموازنــة، حيــث تبنــت الحكومــة المصريــة سياســات إصــاح منظومــة   
الدعــم وضمــان وصولــه لمســتحقيه ضمــن برنامــج اإلصــاح االقتصــادى الــذى تســير عليــه منــذ نوفمبــر 2016، والــذى 
كان االلتــزام بــه شــريطة الحصــول علــى قــرض صنــدوق النقــد الدولــى بقيمــة 12 مليــار دوالر، والــذى تســلمت الشــريحة 
اآلخيــرة منــه بقيمــة 2 مليــار دوالر فــى أغســطس 2019، وقــد بــدأت تلــك السياســات برفــع أســعار المــواد البتروليــة 
للمــرة األولــى فــي نوفمبــر 2016 واســتكمال الرفــع التدريجــى حتــى تــم رفــع الدعــم نهائيًــا فــى يوليــو 2019 واتبــاع 
ــا عــن الكهربــاء بحلــول العــام  آليــة التســعير التلقائــى ألســعار الوقــود، وكان مــن المقــرر ان يتــم رفــع الدعــم كلي

الحالــى 2021، ولكــن تــم تأجيلهــا إلــى العــام 2025، نظــرا لظــروف جائحــة كورونــا وتداعياتهــا الســلبية.

ب- إعــادة توجيــه مخصصــات دعــم الطاقــة إلــى دعــم المســتحقين، بموجــب الخفــض التدريجــى لدعــم الطاقــة   
حتــى تــم إلغــاء الدعــم علــى الوقــود نهائيــا، تــم إعــادة توجيــه هــذه المخصصــات إلــى دعــم الســلع التموينيــة وغيرهــا 
مــن أنــواع الدعــم التــي يســتفيد منهــا الفئــات األكثــر احتياجــً، ويتضــح مــن بعــض التقاريــر الرســمية للدولــة االنخفــاض 
الكبيــر فــي دعــم البتــرول مــن 126.2 مليــار جنيــه فــي العــام 2013/2014 إلــى 28.2 مليــار جنيــه فــي موازنــة العــام 
المالــى الحالــى 2020/2021، وفــى المقابــل ارتفــع دعــم الســلع التموينيــة 35.5 مليــار جنيــه فــي العــام 2013/2014 
ــى الحالــى، حيــث تــم زيــادة قيمــة الدعــم النقــدى للفــرد المســجل علــى  ــى 84 مليــار جنيــه فــي موازنــة العــام المال إل
البطاقــة التموينيــة مــن 15 جنيهًــا فــي يونيــو 2015 إلــى 50 جنيهــا فــي يوليــو 2017، كمــا تــم اســتهداف 71 مليــون 
مســتفيد مــن دعــم الســلع الغذائيــة، باإلضافــة إلــى تطبيــق منظومــة الخبــر المدعــم وتخصيــص 150 رغيًفــا شــهريًا 



9

لــكل مواطــن، أعلنــت الحكومــة المصريــة خــال االجتمــاع الــوزارى فــى 9 ينايــر 2020 برئاســة رئيــس الــوزراء الدكتــور 
ــن  ــد م ــدف الح ــروط، به ــدى المش ــم النق ــى الدع ــى إل ــم العين ــن الدع ــول م ــة التح ــدء دراس ــى«، ب ــى مدبول »مصطف
تســرب الدعــم وضمــان وصولــه إلــى مســتحقيه، والــذى بموجبــه ســيتم تحويــل دعــم الخبــز للفــرد مــن النقــاط التــى 
يحصــل عليهــا حاليًــا وهــى 5 أرغفــة فــى اليــوم، إلــى قيمــة ماليــة ثابتــة كل شــهر بمــا يقــدر بـــ 90 جنيــه لــكل فــرد 

شــهريًا، ليتــرك للمواطــن حريــة االختيــار فــى شــراء الســلع بإجمالــى المبلــغ الــذى ســيحصل عليــه كدعــم.

ج-  إطــاق حملــة تنقيــة لبطاقــات التمويــن مــن غيــر المســتحقين: أطلقــت الحكومــة حملــة لتنقيــة بطاقــات   
التمويــن مــن غيــر المســتحقين عــام 2017، بنــاءا علــى عــدد مــن المعاييــر والمراحــل، بــدأت حــذف الوفيــات واألســماء 
المكــررة والمهاجريــن إلــى الخــارج، وصــوال إلــى ربــط صــرف الســلع بحجــم اســتهاك الكهربــاء والهاتــف المحمــول 

ــة. ــن 10 أفدن ــر م ــازة أكث ــا وحي ــف العلي ــة، والوظائ ــيارات الفاره ــدارس والس ــات الم ــول ومصروف المحم

2- برنامج »تكافل وكرامة«:
   بــدأ تطبيــق برنامجــى »تكافــل وكرامـــة« منــذ مــارس 2015 بتمويــل مــن الحكومــة المصريــة بجانــب قــرض مــن 
البنــك الدولــى، ويســتهدف ذلــك البرنامــج دعــم األســر تحــت خــط الفقــر، وضمــان تحقيــق الرعايــة الصحيــة لألمهــات 
واالطفــال وتحقيــق معــدالت أعلــى فــى التحــاق أبنــاء األســر الفقيــرة بالتعليــم، وهــو ينقســم إلــى برنامجيــن: برنامــج 
» تكافــل« وتحصــل فيــه األســرة شــهريا علــى 425 جنيهــً كمبلــغ أساســي ويحصــل بعدهــا الطفــل مــن ســن يــوم 
حتــى 6 ســنوات علــى 60 جنيهًا والطالــب فــي المرحلــة االبتدائيــة 80 جنيهًا والطالــب فــي المرحلــة اإلعداديــة 100 
جنيهــا شــهريً والطالــب فــي المرحلــة الثانويــة 140 جنيهــا شــهريً، وهــو مشــروط بضــرورة تعليــم األطفــال، وبحــد 
أقصــى ثاثــة أطفــال لألســرة الواحــدة.1 و يختــص برنامــج » كرامــة« بتقديــم دعــم نقــدى غيــر مشــروط لثــاث فئــات 
مــن الفئــات األولــى بالرعايــة وهــم كبــار الســن )65 ســنة فأكثــر(، وذوي اإلعاقــة الذيــن يعانــون عجــزًا كليًــا أو جزئيًا 
يعــوق صاحبه عــن العمــل واأليتــام، وتحصــل األســرة بموجــب هــذا البرنامــج علــى 450 جنيهًــا للفــرد بحــد أقصــى 3 

أفــراد لألســرة الواحــدة.
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 3- مبادرة “سكن كريم”:

أطلقــت وزارة التضامــن االجتماعــي مبــادرة ســكن كريــم فــي نوفمبــر 2017، وهــى عبــارة برنامــج لتوفيــر الخدمــات 
ــة  ــة وبصف ــى بالرعاي ــرة األول ــر الفقي ــة لألس ــة والبيئي ــاع الصحي ــين األوض ــدف  تحس ــرة، به ــر الفقي ــية لألس األساس
خاصــة أســر »تكافــل وكرامــة«، بتحســين البنيــة التحتيــة لمنازلهــم ليكــون الســكن كريمــً آمنــً مــن خــال تركيــب 
وصــات الصــرف الصحــي وميــاه الشــرب و إنشــاء أســقف و تأهيــل المنــازل ، وذلــك بالقــرى األكثــر احتياجــا بالمحافظات 
المســتهدفة.4 وبحســب أحــدث اإلحصائيــات المتاحــة علــى موقــع وزارة التضامــن االجتماعــي، تــم خال هــذه المبادرة  
وكذلــك جــارى تنفيــذ تدخــات لألســر األولــى بالرعايــة بقــرى بمحافظــات المنيــا وأســيوط وســوهاج و قنــا واألقصــر 
تشــمل إنشــاء أســقف 3897 منــزال و تأهيــل 2240 منــزال مــن تمويــل وزارة األوقــاف و 6437 وصلــة منزليــة لميــاه 
الشــرب و 1000 وصلــة داخليــة لميــاه الشــرب بالمنيــا وتــم أو جــاري تنفيــذ 5592 وصلــة خارجيــة للصــرف الصحــي بقــرى 
بمحافظــات المنيــا وســوهاج وقنــا و جــاري تنفيــذ 1370 وصلــة صــرف صحــي داخليــة بســوهاج و 3800 وصلــة صــرف 
صحــي داخليــة بقنــا، كمــا  تــم تنفيــذ 39165 وصلــة صــرف صحي مــن تمويــل الجهــات المســاندة للبرنامــج بالمحافظات 
الخمــس ) المنيــا، أســيوط، ســوهاج، قنــا، األقصــر( مــن  قبــل وزارتــي التنميــة المحليــة والتخطيــط وإحــدى الجمعيــات 
األهليــة بتكلفــة إجماليــة نحــو 145 مليــون جنيــه، كذلــك تــم تنفيــذ 580 منــزال بتكلفــة حوالــي 23,2 مليــون جنيــه 
فــي 21 قريــة مناصفــة بيــن شــركة بالــم هيلــز وجمعيــة األورمــان. و جــاري تنفيــذ 79 منــزال فــي قريتيــن بمحافظــة 

ســوهاج بتمويــل حوالــي 3 ماييــن جنيــه مــن مؤسســتي ســاويرس ومصــر الخيــر.5

4- مبادرة “حياة كريمة”:

ــى  ــا إل ــم توجيهه ــر 2019 ت ــي يناي ــى” ف ــاح السيس ــد الفت ــس “عب ــن الرئي ــوة م ــة” بدع ــاة كريم ــادرة “حي ــاءت مب ج
مؤسســات وأجهــزة الدولــة بالتنســيق مــع مؤسســات المجتمــع المدنــى، مــن أجل توحيــد الجهــود بينهما والتنســيق 
المُشــترك إلطــاق مبــادرة وطنيــة علــى مســتوى الدولــة لتوفيــر حيــاة كريمــة للفئــات المجتمعيــة األكثــر احتياجــً، 
وقــد خصصــت الحكومــة  نحــو 103 مليــار جنيــه لهــذه المبــادرة لغيــر القادريــن وتطويــر القــرى األكثــر احتياجــا وتوفيــر 
ــم”  ــكن كري ــادرة “س ــح مب ــة، لتصب ــة والثقافي ــطة الرياضي ــة واألنش ــة والتعليمي ــات الصحي ــق والخدم ــة المراف كاف

صمــن هــذه المبــادرة. 6
 وبــدأت المرحلــة األولــى لهــذه المبــادرة فــي العــام 2019/2020، حيــث تــم إدراج 143 تجمعــا ريفيــا ضمــن الخطــة 
التنفيذيــة لهــذه المرحلــة، ورصــد نحــو 4 مليــارات جنيــه للمشــروعات المدرجــة لتحســين بيئــة وحيــاة المواطنيــن فــي 
ــل  ــة تص ــادات مالي ــً باعتم ــً ريفي ــم إدراج 232 تجمع ــى 2020/2021 ت ــام الحال ــي الع ــة، وف ــات الريفي ــذه التجمع ه
إلــى 9.59 مليــار جنيــه، ومــن المخطــط إنهــاء العمــل فــي كافــة القــرى المســتهدفة فــى المبــادرة والبالــغ عددهــا 
ــوزراء برئاســة “مصطفــى  ــر 2021، أعلــن مجلــس ال ــي 2023/2024. 7 وفــى 27 يناي 1000 قريــة بنهايــة العــام المال
مدبولــى” إطــاق المشــروع القومــى العمــاق لتطويــر وتنميــة القــرى ضمــن مبــادرة “حيــاة كريمــة”، ويســتهدف 
هــذا المشــروع إحــداث تطويــر شــامل لكافــة قــرى الريــف المصــري الــذي يعيــش فيــه مــا يقــرب مــن 58 مليــون مواطن 
خــال ثــاث ســنوات فقــط، بحجــم اســتثمارات تصــل إلــى 515 مليــار جنيهــا، حيــث ســيتم خــال هــذا المشــروع رفــع 
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كفــاءة وتطويــر 4741 قريــة وتوابعهــا 30888عزبــة وكفــرا ونجعــا، فــي إطــار التغييــر الجــذري لحــال وواقــع قــرى 
الريــف وتوابعهــا مــن عــزب وكفــور ونجــوع مــن كافــة جوانــب البنيــة األساســية والخدمــات، والنواحــي المعيشــية 

واالجتماعيــة والصحيــة.
وتســتهدف المرحلــة األولــى للمشــروع تطويــر 1500 قريــة فــي 51 مركــزًا علــى مســتوى الجمهوريــة خــال العــام 
الحالــي، حيــث ســيتم رفــع كفــاءة هــذه القــرى مــن خــال النهــوض بجميــع مكونــات البنيــة األساســية مــن ميــاه 
ــمل  ــذي سيش ــي ال ــور الخدم ــب المح ــى جان ــا، إل ــرق وغيره ــف الط ــرع ورص ــن الت ــي وتبطي ــرف صح ــاز وص ــاء وغ وكهرب

ــة. ــج االجتماعي ــم والبرام ــة والتعلي الصح

5- مساعدات التضامن االجتماعي:

ــد، و360  ــرد واح ــن ف ــة م ــهريًا لألســرة المكون ــع 323 جنيــه ش ــي بواق ــن االجتماع ــاعدات التضام ــح مس ــم من يت
جنيهًــا لألســرة المكونــة مــن فرديــن، و413 جنيــه شــهريًا لألســر المكونــة مــن ثاثــة أفــراد، أمــا األســر المكونــة 

ــهريًا.8 ــه ش ــا 450 جني ــاعدات قدره ــى مس ــل عل ــر فتحص ــراد فأكث ــة أف ــن أربع م

6- برامج الحماية من المرض )الرعاية الصحية لغير القادرين(:

يهــدف برنامــج الحمايــة مــن المــرض إلــى إتاحــة الرعايــة الصحيــة والتأميــن الصحــى لطــاب المــدارس، وأضيــف لهــذه 
المنظومــة برنامــج جديــد هــو الرعايــة الصحيــة لغيــر القادريــن، والــذى بــدأ فــي محافظــات الصعيــد فــي مــارس 2015، 

ويســتهدف توفيــر التغطيــة الصحيــة ألفقــر الفقــراء.

7- تقنين وحماية أوضاع العمالة غير المنتظمة:

ــة،  ــجلة قانوني ــركات مس ــدى ش ــون ل ــوا يعمل ــو كان ــى ول ــمى حت ــر رس ــاد غي ــى اقتص ــة ه ــر المنتظم ــة غي ــد العمال تع
ــتغلين  ــن المش ــر م ــبة األكب ــكلون النس ــم يش ــات، وه ــمية أو تأمين ــر رس ــود غي ــن بعق ــع العاملي ــمل جمي ــى تش فه
فــى مصــر، ولهــذا اهتمــت القيــادة السياســية بتحســين أوضــاع هــذه العمالــة، نظــرا ألنهــا األكثــر عرضــة للتأثــر بأيــة 
اضطرابــات فــي ســوق العمــل، أو فقــدان مصــدر دخلهــم فــي أى وقــت ســواء بســبب اســتغناء صاحــب العمــل عنهــم 
او حــدوث عجــز كلــى أو جزئــى، فقــد قــام الرئيــس »عبــد الفتــاح السيســى بتكليــف الحكومــة المصريــة بتأميــن العمالة 
اليوميــة والحرفييــن وأصحــاب المهــن خــال افتتاحــه المرحلــة األولــى لمشــروع إنشــاء 100 ألــف صوبــة زراعيــة فــى 
8 فبرايــر 2018، باإلضافــة إلــى إنشــاء  نظــام تأميــن علــى الحيــاة للعمالــة الحــرة بالقطــاع الخــاص فــي الدولــة للفئــة 
العمريــة مــن 18 إلــى 59 ســنة ودون كشــف طبــي، كمــا أعلــن البنــك المركــزى المصــرى إصــدار شــهادة »أمــان« فــي 
مــارس 2018، والتــى تســتهدف هــذه الشــهادة الجديــدة توفيــر شــبكة تأميــن ضــد الوفــاة والحــوادث، لبعض شــرائح 
المجتمــع مثــل العمالــة اليوميــة والمــرأة المعيلــة و الفاحيــن وكذلــك العامليــن أو الموظفيــن فــي شــركات خاصــة، 







15

9- االهتمام بتطوير رأس المال البشري:
ــاء  ــام ببن ــال االهتم ــن خ ــرى، م ــال البش ــرأس الم ــام ب ــئولية االهتم ــا مس ــى عاتقه ــة عل ــة المصري ــذت الحكوم أخ
وزيــادة  والصحــة،  والتعليــم  األساســية  البنــي  خدمــات  وتحســين  تطويــر  خــال  مــن  وذلــك  المصــرى،  االنســان 
مخصصاتهــم التعليــم والصحــة بالموازنــة العامــة للدولــة وذلــك حتــى تــم اســتيفاء نســب االســتحقاق الدســتورى 
للصحــة والتعليــم الجامعــى وقبــل الجامعــى والبحــث العلمــى بموازنــة العــام المالــى الحالــي 2020/2021، حيــث بلغت 
ــغ  ــا بل ــام 2019/2020، كم ــن الع ــادة %45 ع ــبة زي ــار بنس ــادة 78.9 ملي ــه بزي ــار جني ــة 254.5 ملي ــات الصح مخصص
حجــم مخصصــات التعليــم 46.9 مليــار جنيــه لتصــل إلــى 363.6 مليــار جنيــه، بنســبة زيــادة %14.8، والبحــث العلمــى بـــ 

ــه.13 ــار جني ــى 60.4 ملي ــل إل ــادة %14.1 لتص ــبة زي ــه بنس ــار جني 7.5 ملي

10- مبــادرات تشــجيع المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة ودعــم 
المــرأة المعيلــة:

اهتمــت القيــادة السياســية بدعــم إنشــاء المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة، وإنشــاء هيئــات تتولــى متابعتهــا 
مثــل جهــاز تنميــة المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، والــذى يقــدم خدمــات متعــددة، تشــمل: 
ــل  ــال والتموي ــادة األعم ــغيل وري ــات التش ــة، وخدم ــة خاص ــرأة بصف ــج للم ــن برام ــذى يتضم ــغيل وال ــب والتش التدري
والدعــم الفنــى والتســويق، ففــى خــال الفتــرة )يوليــو 2014- 31 ديســمبر 2018(، قــام الجهــاز بضــخ إجمالــى 
قــروض لتمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتناهيــة بإجمالــى تمويــل 20.4 مليــار جنيــه، وذلــك لعــدد مشــروعات بلــغ 
1007605 مشــروع وتوفيــر 1431404 فرصــة عمــل، كمــا ضــخ الجهــاز منــح إجمالــى تمويــل 2.2 مليــار جنيــه خــال 

نفــس الفتــرة لمشــروعات البنيــة األساســية والتنميــة المجتمعيــة والتدريــب.14
كمــا أطلــق بنــك ناصــر االجتماعــي، بنــاًء علــى توجيهــات الرئيــس »السيســى«، برنامج تمويــل للمــرأة المصريــة بالتعاون 
مــع صنــدوق تحيــا مصــر لتمكينهــا ألن تصبــح عضــو فاعــل منتــج فــى المجتمــع بــدال مــن تلقيها الدعــم ويمنــح القرض 
بحــد ادنــى أربعــة االف جنيهــا وبحــد أقصــى 20 ألــف جنيهــا بــدون فوائــد، بمصاريــف إداريــة %7 تخصــم مــرة واحــدة، 

ويســدد علــى أقســاط شــهريه بحــد أقصى 24 شــهر.15
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11- خلق محافظات منتجة:
التجــارة  أطلقــت وزارة  الجمهوريــة،  االقتصاديــة واالســتثمارية علــى مســتوى  العدالــة  وذلــك بهــدف تحقيــق 
والصناعــة فــي العــام 2017، خريطــة اســتثمارية متكاملــة للقطــاع الصناعــى فــي مصــر، حيــث تضــم أكثــر مــن 1000 

فرصــة اســتثمارية فــي مختلــف القطاعــات بكافــة محافظــات الجمهوريــة.

12- إنشاء الهيئة العليا لتنمية الصعيد:
ــة  ــة المصري ــت الحكوم ــد، جعل ــات الصعي ــل محافظ ــكان داخ ــي الس ــى إجمال ــراء إل ــكان الفق ــب الس ــاع نس ــرا الرتف نظ
ــا لتنميــة جنــوب الصعيــد،  تنميــة الصعيــد ضمــن أولوياتهــا، ولهــذا تــم إصــدار مشــروع قانــون إنشــاء الهيئــة العلي
والــذى وافــق عليــه مجلــس الــوزراء فــى 7 فبرايــر 2018، وذلــك تطبيقــً لمــا تنــص عليــه الفقــرة األولــى مــن المــادة 
236 مــن الدســتور المصــرى الحالــى، وهــو أن » تكفــل الدولــة وضــع وتنفيــذ خطــة للتنميــة االقتصاديــة والعمرانيــة 
الشــاملة للمناطــق الحدوديــة والمحرومــة، ومنهــا الصعيــد وســيناء ومطــروح ومناطــق النوبــة، وذلــك بمشــاركة 
أهلهــا فــى مشــروعات التنميــة وفــى أولويــة االســتفادة منهــا، مــع مراعــاة األنمــاط الثقافيــة والبيئيــة للمجتمــع 
المحلــى خــال عشــر ســنوات مــن تاريــخ العمــل بهــذا الدســتور، وذلــك علــى النحــو الــذى ينظمــه القانــون«. وســتكون 
مــن اختصاصــات تلــك الهيئــة؛ اإلســراع بتحقيــق التنميــة االقتصاديــة الشــاملة فــي الصعيــد بمشــاركة أهليــة لتحقيــق 
العائــد مــن إنشــائها مــع مراعــاة باقــي المشــروعات المنفــذة بمحافظــات الصعيد،والعمــل علــى جــذب االســتثمارات 
ــى  ــة إل ــتهدفة، باإلضاف ــق المس ــة للمناط ــة واالجتماعي ــد االقتصادي ــتدامة والعوائ ــة المس ــق التنمي ــة لتحقي الازم

التخطيــط للمشــروعات المحققــة لعائــد تنمــوى ونســب مرتفعــة مــن التشــغيل.16
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الفقــر  قضيــة  علــى  التأثيــر  ذات  األزمــات  فــي  الســريع  التحــرك   -13
كورونــا(: )جائحــة 

حــدث ذلــك فــي مواجهــة تداعيــات أزمــة جائحــة كورونــا، والتــى بــدأ ظهورهــا بمصــر فــي مــارس 2020، حيــث 
اتخــذت الحكومــة المصريــة منــذ بدايــة تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة عــددًا مــن القــرارات التــي مــن شــأنها التخفيــف 
مــن تداعيــات جائحــة كورونــا علــى االقتصــاد المصــرى بصفــة عامــة، والمســتويات المعيشــية للمواطنيــن الفاقديــن 

ــى:  ــا يل ــرارات م ــذه الق ــرز ه ــن أب ــا، وكان م ــن لفقده ــم أو المعرضي لوظائفه
أ- اإلعان عن حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه مصري للتخفيف من األثر االقتصادي لجائحة كورونا.

ب- تخصيــص مبلــغ 500 جنيــه معونــة شــهرية للعاملــة غيــر المنتظمــة، حيــث تــم تحويــل أكثــر مــن 4,3 مليــار 
جنيــه لصــرف المنحــة االســتثنائية للعمالــة غيــر المنتظمــة منــذ بدايــة جائحــة كورونــا وحتــى 14 فبرايــر 2021، ممــا 
ســاهم فــي تخفيــف األعبــاء عــن كاهلهــم، باإلضافــة إلــى صــرف مرتبــات العمالــة المنتظمــة للعامليــن بالقطاعــات 
المتضــررة، وفــي مقدمتهــا الســياحة، والغــزل والنســيج مــن خــال صنــدوق إعانــات الطــوارئ لــوزارة القــوى العاملــة، 
حيــت تــم االلتــزام بصــرف مرتبــات العمالــة المنتظمــة بقطــاع الســياحة مــن خــال صنــدوق إعانــات الطــوارئ للعمــال 
التابــع لــوزارة القــوى العاملــة، والبالــغ عددهــم نحــو 900 ألــف عامــل، للتخفيــف مــن حجــم الخســائر علــى أصحــاب 

المنشــآت الســياحية، وضمــان عــودة هــذا القطــاع للعمــل ســريعًا وبكامــل طاقتــه بعــد انتهــاء األزمــة.

جـــ. التخفيــف علــى أصحــاب األعمــال، ومنهــا؛ تأجيــل ســداد كل االلتزامــات وأقســاط القــروض لمــدة 6 شــهور، ورفــع 
ــة  ــن الضريب ــداد 10% م ــل س ــداد مقاب ــة الس ــة واجب ــم ضريب ــن لديه ــن الذي ــة الممولي ــى كاف ــة عل ــوزات اإلداري الحج
المســتحقة عليهــم وإعــادة تســوية ملفــات هــؤالء المموليــن مــن خــال لجــان فــض المنازعــات، باإلضافة إلــى تأجيل 
ــدة  ــعار الفائ ــض أس ــهر، وخف ــدة 3 أش ــياحية لم ــآت الس ــى المصانــع والمنش ــتحقة عل ــة المس ــة العقاري ــداد الضريب س
بالبنــك المركــزى، وتخفيــض تكلفــة اإلقــراض لمبــادرات البنــك الخاصــة بالتمويــل الســياحى والعقــارى واالســتهاك 
المحلــى وتمويــل شــركات القطــاع الخــاص الصناعــي المنتظمــة التــي يبلــغ إيرادهــا الســنوي مــن 50 مليــون جنيــه وحتى 

مليــار جنيــه، حيــث أصبحــت تكلفــة االقتــراض 8% بــدال مــن 10%، وذلــك علــى أســاس ســنوى متناقــص.

ــدة  ــو ولم ــهر يولي ــة ش ــيكون نهاي ــي س ــج المحل ــجيع المنت ــتهاك وتش ــز االس ــية لتحفي ــادرة الرئاس ــاق المب د- إط
ثاثــة أشــهر، بهــدف تشــجيع المواطنيــن باختــاف قدراتهــم الماليــة وشــرائحهم االجتماعيــة علــى شــراء المنتــج 

المحلــى؛ بمــا ينشــط االســتهاك الخــاص ويُحفــز المصانــع علــى زيــادة إنتاجيتهــا وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة.

ــادرة  ــن مب ــئون المصريي ــرة وش ــة للهج ــع وزارة الدول ــاون م ــة، بالتع ــة االقتصادي ــط والتنمي ــاق زارة التخطي هـــ. إط
حملــت اســم »نــورت بلــدك«، والتــي تهــدف لعمــل حصــر شــامل لجميــع العائدين من الخــارج الذيــن فقــدوا وظائفهم 
نتيجــة تفشــى جائحــة كورونــا، وذلــك تمهيــدا لوضــع آليــة مناســبة فــي المرحلــة القادمــة مــن اجــل دمجهــم فــي 

منظومــة العمــل المصريــة وتوفيــر عمــل مناســب لهــم.
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ثالثا- الدروس المستفادة من التجارب 
الدولية لمكافحة الفقر:

ــى  ــل تعان ــكان، ب ــى الس ــا إلجمال ــراء به ــب الفق ــاع نس ــن ارتف ــى م ــي تعان ــدة الت ــة الوحي ــي الدول ــر ه ــن مص ــم تك ل
االقتصــادات المتقدمــة أيضــً مــن هــذه اآلفــة االجتماعيــة، واســتطاع العديــد مــن الــدول الحــد مــن مشــكلة الفقــر 
ــدت  ــي اعتم ــب الت ــرز الجوان ــتعراض ألب ــى اس ــا يل ــة 2015، وفيم ــداف اإلنمائي ــق األه ــاعيها لتحقي ــن مس ــا، ضم لديه

ــدول: ــض ال ــا بع عليه

جمهورية الصين الشعبية...خطة متعددة األبعاد:. 1

ــي  ــا ف ــم محاوره ــزت أه ــاد، رك ــدد األبع ــة متع ــتراتيجية وطني ــى اس ــر عل ــة الفق ــا لمعالج ــي خطته ــن ف ــزت الصي رك
تحقيــق معــدالت نمــو مرتفعــة، واالســتثمار فــي رأس المــال المــادي والبشــري، بجانــب العمــل علــى تحقيــق العدالــة 
فــي توزيــع الدخــل، ومحاربــة الفســاد، باإلضافــة إلــى تحقيــق اندفاعــه قويــة فــي مجــال اإلبــداع والتطويــر والتجريب.17
ــرة  ــروعات الصغي ــال المش ــن خ ــرى، م ــل البش ــف العام ــى توظي ــر عل ــأة الفق ــف وط ــن لتخفي ــود الصي ــزت جه وترك
والمتوســطة واألســر المنتجــة، ومنــح تســهيات للقــروض طويلــة األجــل، وتحويــل المنــازل إلــى ورش عمــل صغيــرة 
لتشــجيع األســر المنتجــة، وبالتالــي قلــت نســبة البطالــة، وزادت معــدالت اإلنتــاج، كمــا شــجعت بكيــن “حاضنــات 
األعمــال” العماقــة أى احتضــان الشــركات الكبــرى للمشــروعات الصغيــرة وتبنيهــا بالدعــم والتمويــل والدعايــة 
ــام  ــا أم ــس عائًق ــكان لي ــدد الس ــو أن ع ــادي، وه ــو االقتص ــي النم ــدًا ف ــا فري ــك نموذج ــي ذل ــة ف ــجيع، مقدم والتش

ــو. ــدم والنم التق

ماليزيا.. النمو االقتصادي يقود إلى المساواة في الدخل:. 2

عكفــت ماليزيــا بعــد االســتقال علــى محاربــة الفقــر، واســتطاعت تخفيــض نســبة الفقــر بهــا مــن %70، إلــى %5 فــي 
بدايــة األلفيــة، حيــث قامــت فلســفة التنميــة فــي ماليزيــا علــى فكــرة أن “النمــو االقتصــادي يقــود إلــي المســاواة فــي 
ــة  ــين نوعي ــي تحس ــن ف ــى المواطني ــً عل ــس إيجابي ــب أن تنعك ــادي يج ــور االقتص ــب التط ــإن مكاس ــه ف ــل”، وعلي الدخ
ــتفيدين  ــون أول المس ــاج،  وأن يك ــذاء والع ــن والغ ــم واألم ــن: التعلي ــات م ــر الضروري ــمل توفي ــا يش ــم، بم حياته
مــن هــذا النمــو هــم: الفقــراء، العاطلــون، المرضــي والمجموعــات العرقيــة األكثــر فقــرًا فــي المجتمــع واألقاليــم 
ــال  ــة األعم ــادة تنمي ــة وزي ــة العمال ــادة هيكل ــى اع ــل عل ــع الدخ ــي توزي ــا ف ــتراتيجية ماليزي ــت اس ــوًا. وتمثل ــل نم األق
التجاريــة والصناعيــة لألغلبيــة الفقيــرة مــن الســكان األصلييــن، حتــى يتمكــن الســكان األصليــون مــن االنتفــاع مــن 
الثــروة القوميــة للبلــد؛ ممــا أدى إلــى انخفــاض معــدالت الفقــر وتناقــص فــوارق الدخــول بيــن المجموعــات الســكانية 
المختلفــة، كمــا اعتمــدت هــذه الخطــط التنمويــة التــي تحــارب الفقــر علــي فلســفة النمــو المصحــوب بالعدالــة 
التوزيعيــة، وهــو مــا أدي إلــى تحقيــق تقــدم ملحــوظ فــي القضــاء علــي الفقــر ســواء المدقــع أو النســبي، وحاربــت 
ماليزيــا البطالــة بدراســة أســبابها وتوصلــت أنــه البــد مــن التحــول لبلــد مصنــع للمــواد الخــام بــداًل مــن تصديرهــا، حتــي 

تســتوعب البطالــة وتحــد منهــا والنظــرة الجــادة للعدالــة االجتماعــي. 18
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 البرازيل.. جعل محاربة الفقر والجوع هدفين رئيسين للدولة:. 3

تعتبــر البرازيــل معيــارًا دوليًــا فيمــا يتعلــق بسياســات األمــن  الغذائــى والتنميــة الريفيــة والقضــاء علــى الفقــر، ويرجــع 
هــذا إلــى ثاثــة أســباب: أن القضــاء علــى الجــوع ومحاربــة الفقــر قــد أصبحــا الهدفيــن الرئيســين فــي جــدول األعمــال 
الوطنــى الداخلــى، ويتمثــل الســبب الثانــى فــي اعتبــار هذيــن الهدفيــن األساســيين مدرجيــن فــي جــدول أعمــال سياســة 
االقتصــاد الكلــى، أمــا الســبب الثالــث فــكان إنشــاء سياســة ونظــام وطنييــن لألمــن الغذائــى والتغذيــة معززيــن بإطــار 
ــد، وبمجموعــة متجــددة مــن السياســات العامــة، ومكنــت هــذه السياســات البرازيــل مــن  قانونــى ومؤسســى جدي
ــى  ــن عام ــا بي ــف م ــدار النص ــع بمق ــر المدق ــض الفق ــة، بتخفي ــة لأللفي ــداف اإلنمائي ــن األه ــدف األول م ــق اله تحقي
2015-1990، قبــل الموعــد المحــدد.19 وقامــت البرازيــل بوضــع برنامــج Brasil Sem Miseria، والــذى يعتمــد علــى 
ــة  ــة لبرنامــج BOlsa Familia للتحويلــات النقدي ــات الدخــل مــن خــال التحويــات النقدي ثاثــة أركان وهــى: ضمان
المشــروطة، والوصــول إلــى الخدمــات العامــة، وبرامــج العمالــة الحضريــة والريفيــة واإلدامــج اإلنتاجــى، وقــد ســاهم 
برنامــج Familia فــي تخفيــض عــدد الفقــراء بنســبة %8 وانخفــاض بنســبة %18 فــي فجــوة الفقــر، وبنســبة 22% 

فــي شــدة الفقــر.
كمــا اعتمــدت البرازيــل أيضــا علــى سياســة اإلعانــة، وهــي إعطــاء معونــات ماليــة لألســر الفقيرة بقصــد رفع مســتواها 
وتحســين معيشــتها، وتــم ربــط هــذه المعونــات بشــروط صارمــة تشــمل التــزام األســرة بإرســال أطفالهــا للتعليــم 

والحصــول علــى األمصــال واللقاحــات لألطفــال بشــكل منتظــم.20

سنغافورة...االهتمام برأس المال البشرى:. 4

تحتــل ســنغافورة فــى الترتيــب األول عالميــا فــى مقيــاس رأس المــال البشــرى اآلخيــر الــذى أصــدره البنــك الدولــى، ومــن 
أبــرز النقــاط التــى يمكــن االســتفادة منهــا فــى تلــك التجربــة مــا يلــى:

ــة،  ــه الدول ــوم علي ــن أن تق ــذى يمك ــاس ال ــا األس ــم باعتباره ــة التعلي ــى قضي ــر إل ــنغافورة النظ ــة س ــى حكوم أ- تبن
مــن خــال رفــع مســتوياته التعليميــة وزيــادة اإلنفــاق العــام علــى التعليــم التــى تقتــرب مــن مليــار دوالر، إلــى جانــب 
تأهيــل الشــباب ودعمهــم لقيــادة عمليــة االبتــكار واالبــداع بمــا يمكنهــم مــن إنشــاء شــركاتهم الخاصــة وتقديــم 

التمويــل الــازم لهــم، اســتقدام الخبــراء مــن الخــارج لاســتفادة منهــم فــى قضيــة التعليــم والتأهيــل والبنــاء.
 ب- العمــل علــى جــذب االســتثمارات التــى مــن شــانها ان تســاعد علــى نقــل اقتصادهــا مــن اقتصــاد قائــم علــى التصنيــع 

وتقديــم الخدمــات إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة واالبتــكار، بهــدف زيــادة المعرفــة واالبتــكار.
جـــ- علــى جانــب الصحــة اهتمــت ســنغافورة بإصــاح مستشــفيات القطــاع العــام؛ مــن خــال تطويــر البنيــة التحتيــة 
ــذ  ــة تنفي ــع ومراقب ــاء بوض ــا واالكتف ــرة له ــن اإلدارة المباش ــاد ع ــة باالبتع ــبه كامل ــتقالية ش ــا اس ــا وإعطاؤه به
ــفيات  ــن مستش ــس بي ــراكة والتناف ــجيع الش ــا، و تش ــا بينه ــس فيم ــى التناف ــجيعها عل ــة وتش ــتراتيجيات العام االس

ــة. ــودة والتكلف ــرات الج ــفيات بمؤش ــا للمستش ــط دعمه ــاص، ورب ــام والخ ــن الع القطاعي
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المالحظات الختامية والتوصيات:

تنوعــت الجهــود والخطــط والسياســات للحكومــة المصريــة فــي الســنوات األخيــرة، للتخفيــف مــن حــدة الفقــر 
والقضــاء علــى أســبابه، بمــا يجعــل مــن المتوقــع أن تشــهد مؤشــرات الفقــر بمصــر انخفاضًــا ملحوًظــا فــي الســنوات 
القادمــة، ولكــن هــذا ال ينفــى ضــرورة مواصلــة هــذه الجهــود، وتكثيفهــا، إلــى جانــب مراجعتهــا بصفــة مســتمرة 
للوقــوف علــى مــدى تأثيرهــا فــي تحقيــق الخطــط المســتهدفة، بمــا يمكــن مــن االســتفادة بشــكل أكبــر مــن نقــاط 
ــب  ــا يتطل ــاء عليه ــل القض ــا يجع ــعبة، مم ــد متش ــر تع ــي مص ــر ف ــباب الفق ــة وأن أس ــة، خاص ــود الحالي ــوة والجه الق
اســتهداف العديــد مــن االتجاهــات، والوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن الســكان، والتــى يأتــى علــى رأســها ضــرورة التركيــز 
علــى بنــاء رأس المــال البشــرى، واتبــاع سياســات اقتصاديــة تخــدم الهــدف الرئيســى، المتمثــل فــي القضــاء علــى الفقــر، 

ومــن الممكــن اإلســراع مــن نتائــج هــذه الجهــود، مــن خــال مــا يلــى:

1- تعزيــز التعــاون مــع البنــك الدولــى وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــى فــي إطــار الخطــط والبرامــج الوطنيــة للقضــاء 
علــى الفقــر. 

2 - أن تولــى الحكومــة اهتمامهــا بتوجيــه قــدر أكبــر مــن النفقــات العامــة لانفــاق علــى قطاعــى التعليــم والصحــة، 
وان تكــون تلــك الزيــادات موجهــة إلــى تطويــر القطــاع نفســه، وليــس فــى هيئــة أجــور ومرتبــات، حتــى يتســنى توفيــر 

التمويــل الــازم لتطبيــق مســتهدفات الحكومــة ببنــاء اإلنســان المصــرى.

3-تشــجيع الشــراكة بيــن القطــاع الحكومــى والقطــاع الخــاص للدخــول بقــوة فــى مجالــى التعليــم والصحــة بهــدف 
إحــداث طفــرة نوعيــة فــى كل مــن المجاليــن.

4-تشــجيع القطــاع الخــاص علــى االســتثمار فــى رأس المــال البشــرى، مــن خــال تقديــم مزايــا للقطــاع الخــاص 
كاإلعفــاءات الضريبيــة بنســبة ال تتجــاوز 5% فــى حــال رعايــة النــدوات والمؤتمــرات الشــبابية وتقديــم برامــج التدريــب 

ــباب.  ــى للش المهن

5-التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة المتخصصــة كالبنــك الدولــى ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفــل لاســتفادة مــن 
ــال  ــى رأس الم ــتثمار ف ــاالت االس ــى مج ــة ف ــتجدات العالمي ــع المس ــب م ــورة تتواك ــج متط ــذ برام ــى تنفي ــم ف خبراته

البشــرى. 

6-تشــجيع المجتمــع المدنــى فــى مصــر مــن جمعيــات ومؤسســات واألحــزاب السياســية للمشــاركة فــى عمليــة بنــاء 
اإلنســان المصــرى، وخفــض نســب الفقــر بالمحافظــات.

7-تشــجيع القطــاع الخــاص؛ إلقامــة الشــركات والمصانع بالمــدن والقــرى التابعــة للمحافظــات الســيما المحافظــات 
الحدوديــة ومحافظــات الصعيــد؛ لتقليــل الهجــرة بغــرض العمــل فــي القاهــرة الكبــرى، مــع العمــل علــى تزويــد تلــك 
المناطــق بالخدمــات بكافــة أنواعهــا، ممــا يســاعد علــى التخفيــف مــن التكــدس الســكاني حــول شــريط الدلتــا والــذي 

يشــكل ضغًطــا علــى المرافــق والخدمــات العامَّــة بتلــك المــدن، وكذلــك خفــض نســب الفقــر بهــذه المحافظــات.
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8-مواصلــة جهــود الدولــة فــي مكافحــة الزيــادة الســكانية، مــع االهتمــام  بمتابعــة وتقييــم الخطــط بصــورة 
ترفــع كفــاءة نظــم المعلومــات الســكانية، فكثيــرا مــا اعتمــدت الحكومــة المصريــة علــى وضــع الخطــط للحــد مــن 
الزيــادة الســكانية، ولكــن افتقــدت تلــك الخُطــط إلــى جانــب المتابعــة والتقييــم المســتمر، ممــا ال يــؤدى إلــى تحقيــق 

ــا.  ــتهدف منه المس
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