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  مقدِّمة
 

التي  (*)ثِّل القاعدة القومية للدراسات عن مصر ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراساتتم
 صادية واالجتماعية في مصر، سواءا تتعلق بمجاالت التنمية االقتتتناول موضوعات وبحوثً

  صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.
مصر هي شكل من أشكال اإلعالم الجاري، تهدف إلى  ونشرة القاعدة القومية للدراسات عن

  إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه.
ا، وتضم في كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم وتصدر النشرة شهري

ذي القرار داخل جمهورية القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخ
  مصر العربية.

مكافحة  موضوع في ) بيان دراسة باللغة العربية٣٤على ( هذا العددوتحتوي النشرة في 

 عام حتى ٢٠١٦ عام خالل الفترة من والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر، (**))٢الفقر (
البحثية صدرت عن الجهات  كما تقدم النشرة خالصة توصيات هذه الدراسات التي، ٢٠٢١

 ، كلية السياسة واالقتصاد بجامعة بني سويف،جامعة عين شمسب كلية البناتالتالية: 
، كلية الخدمة االجتماعية بجامعة حلوان، الجهاز المركزي للتعبئة معهد التخطيط القومي

ية الجمعية المصرالعامة واإلحصاء، مركز األهرام للدراسات االجتماعية والتاريخية، 
، الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي، مركز بحوث الشرق األوسط، خصائيين االجتماعيينلإل

شركاء التنمية للبحوث كلية التربية بجامعة طنطا، كلية التجارة بجامعة طنطا، 
، مركز البحوث والدراسات للطفولة والتنمية يالمجلس العرب ،واالستشارات والتدريب

مركز صالح كامل لالقتصاد  ،ل للتخطيط والدراسات االستراتيجيةمركز البدي االجتماعية،
، مركز البحوث الزراعية، مركز دراسات الوحدة العربية، روابط للنشر وتقنية يسالماإل

   المعلومات، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

  

ر، ى األقدم) وفقًا لتاريخ النشا (من األحدث إلا زمنيوقد تمَّ ترتيب الدراسات في النشرة ترتيبً
ا وفقًا السم المؤلف، ا هجائي بأسماء المؤلفين مرتَّبً  وتضم النشرة في نهايتها كشَّافًا

  .د رقم التسجيلة بالنشرةوترتبط كل دراسة برقم مسلسل يحدِّ 

*
 

من النتائج والتوصيات سواء ُعرض في ا ممنهًجا، ويصل إلى عدد لمركز بشرط أن يتبع أسلوبًا علمي تضم كل نتاج بحثي يحصره ا

  شكل دراسة بحثية أو أوراق مؤتمرات أو مقاالت بحثية أو غيرها.

  ).٢٠١٥ – ٢٠١٠، والذي تناول الدراسات خالل الفترة من (٢٠١٦) بتاريخ يونيو ١٢٠تم إصدار عدد بعنوان (مكافحة الفقر) برقم ( **
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رة بمكتبة مركز المعلومات فهذه النشرة متو والجدير بالذكر أن جميع الدراسات الواردة في
 ودعم اتخاذ القرار لمن ُيهمُّه االطالع عليها.

 اإلدارة العامة للمكتبة

  وتشتمل البيانات الوصفية لكلِّ دراسة على العناصر التالية:

  

 الرقم المسلسل

 العنوان

 اسم المؤلِّف

 اسم الناشر

 سنة النشر

 رقم الطلب

 عدد الصفحات

 ستخلصالم
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 ا: خالصة توصيات الدراساتأولً
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أن تتخذ الحكومة المصرية العديد من اإلجراءات الحاسمة لتخفيض حدة اآلثار السلبية  - ١
لســياســات تحرير ســعر الصــرف على الفقراء في مصــر، من خالل تطوير شــبكة الضــمان 

ك من االجتماعي، من أجل مواجهة مشـــكالت التضـــخم، وانخفاض القوى الشـــرائية، وذل
 خالل ما يلي: 

لمواجهة اســــــتغالل  إنشــــــاء هيئة عليا لتحديد األســــــعار العادلة للســــــلع والخدمات - 
 التجار وارتفاع األسعار لتحقيق أرباح غير عادية.

ـــعار  -  ـــتهلك لتوجيه وإرشـــــــاد المســـــــتهلكين نحو األســــ تفعيل دور جهاز حماية المســــ
ــــــرورية، و تفعيل العقوبات على العادلة، وتحفيزهم على مقاطعة المنتجات غير الضــ

 المخالفين من المنتجين والتجار.

إيجاد آلية لتشـــــغيل الفقراء من خالل القروض متناهية الصـــــغر وبدون فوائد، وذلك  - 
 لرفع قدرة الفئات الفقيرة على اإلنتاج وزيادة دخولهم.

تفعيــل دور المجتمع المحلي والمنظمــات غير الحكوميــة في تــدريــب وتــأهيــل الفئــات  - 
 )٢الدراسة رقم: ( ذلك لتحويلهم من طالبي المنح والدعم إلى فئات منتجة.الفقيرة، و

للتعليم والصــــــحة، ألنهما يرتبطان ارتباطًا عكســــــيًا بالفقر،  ضــــــرورة تقديم دعم حقيقي - ٢
ـــحة هو اســــــتثمار فعَّال يحقق تنمية الموارد  حيث إن تحســــــين مســــــتوى التعليم والصـــ

ا أكبر للمشــــار كة في عملية النمو االقتصــــادي وتحســــين البشــــرية، ويتيح للفقراء فرصــــً
 )١(الدراسة رقم: الدخول. 

العمــل على وجود حــافز مــادي يشــــــــجع األطبــاء والمعلمين على القيــام بمهــامهم على  - ٣
أكمل وجه، وبناء برنامج لتحقيق التكافؤ الذاتي من خالل رعاية الطلبة المتفوقين، لخلق 

التربية والتعليم والجهات المنوطة. كوادر بشرية بمختلف التخصصات، من خالل وزارة 
 )١(الدراسة رقم: 

إعادة النظر في توزيع االســــــــتثمارات العامة بخطط الدولة، وفًقا لخريطة الفقر وأماكن  - ٤
توزيع الفقراء بــالمحــافظــات والمراكز المختلفــة، على أن تكون األولويــة للمنــاطق األكثر 

ـــــبة الفقرًا، خاصـــــــة وأن هناك محافظات ت فقر ثلثي الســـــــكان، مع توجيه عدت فيها نســ
ــروعات تنموية كثيفة العمالة في هذه المناطق الفقيرة، مع  االســــــــتثمارات نحو مشــــــ
تشــــــــجيع القطاع الخاص على توجيه اســــــــتثماراته نحو المناطق الفقيرة وفًقا ألولويات 

 )٣(الدراسة رقم: التنمية بهدف تنميتها. 

ة بنظام دوري مستمر، ويشمل لهشَّإنشاء نظام معلوماتي يرصد الفقراء والجماعات ا - ٥
 المؤشرات الدالة على الفقر والحرمان واحتياجات األسر على مستوى مناطق الدولة كل

 )٣(الدراسة رقم:  .كافة
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ــــامل، والالئحة التنفيذية لقانون التأمينات  - ٦ التعجيل بتفعيل قانون التأمين الصــــــحي الشــ

ــــ "بدل أو تأمين البطالة"، وهو ما االجتماعية والمعاشــات الجديد، وخاصــة فيما يت ـــــ علق بـ
 )٣(الدراسة رقم: من أهم المميزات بالقانون الجديد.  يُعد

، أزمة كورونا اراستمر طوالاالستمرار في تقديم المنحة الشهرية للعمالة غير المنتظمة  - ٧
مع ضـــرورة مراجعة بيانات المســـتفيدين بدقة لضـــمان عدم وصـــول هذه التحويالت لغير 

، وفتح الباب للتقدم للحصــول على المنحة ألشــخاص آخرين، وخاصــة أنه مع المســتحقين
ـــــررين، مع ز ــــــتمرار األزمــة ســــــــيزداد عــدد المتضـــ ا يــادة قيمــة المنحــة المقــدمــة تــدريجيــ اســ

 )٣(الدراسة رقم:  لتتناسب مع درجة تفاقم األزمة.

ــية وفقَ تأجيل الزيادة المقررة - ٨ ــــــاســـــ ــالح من في أســـــــعار الخدمات األسـ ظومة برنامج إصـــــ
ح الدنيا الدعم، مثل الكهرباء والمياه والصــــــــرف الصــــــــحي، أو على األقل إعفاء الشــــــــرائ

، أو تأجيل تحصـــيل هذه الرســـوم للفئات الفقيرة والمتضـــررة والمتوســـطة من أي زيادات
، ويمكن االســـــتعانة بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وكذلك أزمة كوروناخالل فترة 

 لتضــــامن االجتماعي في تحديد الفئات األولى بهذه اإلعفاءات.معاشــــات الالمســــتحقين 
 )٣(الدراسة رقم: 

مراجعة برامج الحماية االجتماعية الحالية، والتي تتضـــمن التحويالت النقدية المشـــروطة  - ٩
ضـــمن برنامج عمل الحكومة لإلصـــالح االقتصـــادي، بحيث تتضـــمن فئات أكثر، مع التركيز 

 )٣(الدراسة رقم: . على الفئات األولى بالمساعدات

دراســة أوضــاع العمالة العائدين من الخارج وخاصــة من دول الخليج العربي، وتقديم دعم  - ١٠
 )٣(الدراسة رقم: مباشر للمحتاجين منهم نتيجة فقدان مصدر دخلهم األساسي. 

توفير المســـتلزمات الطبية للوقاية من انتشـــار الفيروس من مواد مطهرة وأقنعة للوجه  - ١١
ــة مع توجه الدولة نحو تخفيف بأســــــــعار مدعوم ة وزيادة منافذ بيعها للمواطنين، وخاصــــــ

اإلجراءات االحترازية، مع اســــــتخدام المنافذ المتنقلة بجانب الثابتة لتســــــهيل وصــــــولها 
 )٣(الدراسة رقم: ألكبر عدد من المحتاجين، خاصة للفئات الفقيرة واألقل دخلًا. 

ــــع ال - ١٢ تجار، واســـــتغاللهم لألزمة الحالية في المراقبة المســـــتمرة لألســـــواق للحد من جشـ
 )٣(الدراسة رقم: احتكار السلع أو رفع أسعارها، ووضع عقوبات صارمة على المخالفين. 

التنســــــــيق الكـامل مع منظمـات المجتمع المـدني التي تقوم بتقـديم مســــــــاعدات ماليــة  - ١٣
 اقطابهللفئات المتضررة، والتي توسعت بشكل كبير خالل الفترة الحالية، من خالل است

لتبرعات العديد من الشــخصــيات العامة ورجال األعمال، وذلك بهدف تحقيق االســتفادة 
أن وزارة التضـــامن االجتماعي، خاصـــة  القصـــوى من هذه البرامج، ويتم ذلك تحت إشـــراف

ـــــاعهم  ــــــة بالفئات الفقيرة والمحرومة وأوضـــ هذه المنظمات لديها قاعدة بيانات خاصــ
 )٣(الدراسة رقم: المعيشية. 
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للتخفيف  ،أن يقوم القطاع المصرفي بتقديم تسهيالت ائتمانية كبيرة للشركات واألفراد - ١٤
ــرة قصــــــــيرة األجل (لمدة مثل تقديم  من تداعيات أزمة كورونا، ـــهر)  ٦قروض ميســــــ أشـــــ

ي دفع رواتب موظفيها للشــــركات الصــــغيرة ومتناهية الصــــغر، لتتمكن من االســــتمرار ف
ذلك يمكن استحداث نظام قروض معيشية لألفراد ريح العاملين بها، كلضمان عدم تس

المتضــررين من فقدان وظائفهم أو انخفاض دخولهم، وذلك تحت ضــمانات معينة (لمدة 
أشـــهر)، على أن يتم الســـداد فور اســـتعادة نشـــاطهم مرة أخرى، أو توفر فرص عمل  ٦ – ٣

 )٣(الدراسة رقم: مناسبة. 

ــعي من البد - ١٥  األمن وتحقيق الغذائية الفجوة ســــــــدل ةالعربي الدول جميع من الجاد الســــــ
 التي السودان في خاصة ،اأفقيً المحاصيل زراعة في التوسع من خالل، للسكان الغذائي
ــــــالحة من الماليين مئات تمتلك  وكذلك ،الكافية المائية والموارد للزراعة األفدنة الصــ

(الدراسة            .اعيالزر العربي بالتكامل واإلسراع العلمي البحث خالل من الرأسي التوسع

 )٩رقم: 

ـــر األشــــــد فقرًااعتما - ١٦ ، عن طريق تقديم فرص عمل جديدة، وتصــــــميم د برامج لتنمية األســـ
برامج تدريب وتأهيل للقوى العاملة؛ إلكســابها المزيد من المهارات والكفاءات، والعمل 

ــــــاعدة العاطلين عن العمل في إيجاد الوظائف المال ئمة على إقامة شــــــــبكة مكاتب لمســ
 )٨(الدراسة رقم:  لهم.

للحصول على مساعدات من وحدات الضمان  ؛تعديل قوانين الحد األقصى لدخل األسرة - ١٧
ا مع أفراد األســـرة، مع مراجعة االجتماعي لتتناســـب مع الظروف الحالية وتتناســـب أيضـــً 

معاش الضــــمان ليتناســــب مع عدد أفراد األســــرة وأســــعار المواد الغذائية األســــاســــية 
 )٨(الدراسة رقم:  لحماية األسر الفقيرة وأبنائها. ؛الحالية

تشـــكيل لجان من وحدات التضـــامن االجتماعي باالشـــتراك مع القيادات الشـــعبية بالقرى  - ١٨
ــــــة حاالت التعســــــــر في ســــــــداد القروض، وتقديم المعونة الفنية والمادية  الفقيرة لدراســ

 )٨(الدراسة رقم:  الالزمة لهم.

الــدوليــة النــاجحــة، مثــل: بنــك جرامين في بنجالديش،  العمــل على تطبيق بعض التجــارب - ١٩
وتجربــة (أمــان اختيــار) في مــاليزيــا، ونموذج قريــة (شــــــــنكــال) في مــاليزيــا، وتجربــة برنــامج 

(الدراسة                  (بوليسا فاميليا) في البرازيل، ومشروع الحد من الفقر في اإلكوادور وغيرها.

 )٩رقم: 

ــــســـــــــاتهـا في دعم تنفيـذ التجـارب الـدوليــة أن تكون هنـاك إرادة ورغبـة  - ٢٠ من الـدولـة ومؤســــ
ودفعها للنجاح، وأن يتم تطبيق التجربة باألســـلوب العلمي، وعلى أيدي متخصـــصـــين في 

 )٩(الدراسة رقم: علم االجتماع االقتصادي والتنمية. 
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على باقي قرى  اأن يتم تطبيق التجربة بشــــــــكل تدريجي في إحدى القرى، ثم يتم تعميمه - ٢١

ـــــر، ــــــتهدف أفقر الفقراء مصـــ لتســــــــهم في تحقيق نتائج ناجحة، وأن تكون جميع  ؛وأن تســ
 )٩(الدراسة رقم: القرارات المتخذة مؤسسية ونابعة عن االحتياج األساسي للفقراء. 

لما لها من تنوع في  ؛القيام بتطبيق تجربة (أمانة اختيار) الماليزية على الريف المصــــــــري - ٢٢
ــــادية، قروض تعليمية، قروض متعددة األهداف، صـــــــندوق  آليات اإلقراض (قروض اقتصـــ

الحماية االجتماعية) لمكافحة الفقر والحد منه، ووجود نسبة كبيرة من النساء المعيالت 
 )٩(الدراسة رقم: الفقيرات في الريف المصري تستحق لبرامج الحماية االجتماعية. 

الخاصة) واالستثمارات ضرورة رفع كفاءة معدالت نمو االستثمارات المحلية (العامة أو  - ٢٣
األجنبية، وذلك من خالل تصــحيح الســياســات االقتصــادية التي تؤثر في مناخ االســتثمار، 

، مع االهتمام بمعدل نمو ومحاربة الفســـاد، والقضـــاء على الروتين في األجهزة الحكومية
ــــتغلين ورفع كفاءته، حتى يكون له دور فعَّ  بة الفقر ال ومؤثِّعدد المشــــ ـــــ ر في خفض نســـ

 )٢٤(الدراسة رقم:  .مطلق في مصرال

ضــرورة تهيئة البيئة المحلية التي تشــجع على زيادة معدالت نمو االســتثمارات، من خالل  - ٢٤
رفع كفاءة المؤسسات المحلية، وتحقيق االستقرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي، 

 )٢٤(الدراسة رقم:  وتوجيه الحوافز لجذب االستثمارات.

ي السياسات االقتصادية المتبعة، وخاصة السياسات التي تسهم ضرورة إعادة النظر ف - ٢٥
في الحد من الواردات وتشـــجع على اســـتخدام البدائل المحلية، مع ضـــرورة تفعيل قانون 

 )٢٤(الدراسة رقم:  االستثمار بما يشجع على جذب االستثمارات.

والشــــفافية أن يتم توجيه المســــاعدات الخارجية إما لتحســــين معايير وآليات المحاســــبة  - ٢٦
(كبرامج لتحســين كفاءة الخدمات العامة، وتحســين نظم المراجعة والمحاســبة، وتدريب 
موظفي الخــدمـة المــدنيــة، وغيرهـا)، أو توجيههــا للمنظمــات غير الحكوميــة والتي تتســــــــم 

 )٢٥(الدراسة رقم:  بارتفاع كفاءتها المؤسسية (كالجامعات والجمعيات األهلية).

ــــب ارتفاع من الواضــــــــحة المزمنة التغذية ســــــــوء ظاهرة على التركيز يجب - ٢٧ التقزم  نســــ
 التي أدت إليها العوامل البحث في ضــــــــرورة والناتجة عن انتشــــــــار الفقر، مع واألنيميا،

اآلن،  حتى تؤثر زالت وما زمنية فترة منذ المجتمع في موجودة عوامل تكون والمرجح أن
ـــــتجدات على المســـــــتقبلية األبحاث في التركيز مع  على نقص الغذاء. طرأت يالت المســ

  )٣١(الدراسة رقم: 
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ـــــكلـــة نقص الغـــذاء في القرى األكثر فقرً الــدولــة من الالزم الــدعم - ٢٨  وجــه ا، وعلىلمشـــ
 التركيز يتم أن العمر، ويمكن ســـنتين من أول فى لألطفال األغذية الالزمة الخصـــوص

ــلع بعض على ـــان :مثـــل ،الســــــ  الجبن والبيض والبقوليـــات، ويمكن أن تصــــــــــلو األلب
أو  لمستحقيها بوضعها على بطاقات المتابعة لألطفال في مراكز رعاية األم والطفل 

ــــع عليها عالمات خاصــــــة لعدم تداول بيعها أو اإلتجار  وحدات الرعاية الصــــــحية، ويوضــ
 )٣١(الدراسة رقم:  مثل ما هو متبع في أدوية التأمين الصحي. ،فيها

ــر الفقيرة م - ٢٩ ــروفات المدرســــية على أن ن ضــــرورة وضــــع آلية لضــــمان إعفاء األســ المصــ
شـــمل التغطية بالتأمين الصـــحي لهؤالء التالميذ حتى نضـــمن حصـــولهم على الرعاية ت

 )٣١(الدراسة رقم:  الصحية المناسبة.

مراجعة االحتياجات المجتمعية من المدارس في القرى الفقيرة، مع التوزيع الجغرافي  - ٣٠
ى بعــدد كــاف من المــدارس، كمــا تم تغطيــة هــذه القرتللمــدارس المتوفرة، ويجــب أن 

ــة الفتيــات) في حــالــة وجود  يجــب توفير وســــــــيلــة انتقــال بمقــابــل رمزي للطالب (خــاصـــــــ
 )١٧(الدراسة رقم:  المدارس خارج القرية.

ا عقد مجموعات تقوية يلحق بها التالميذ من يجب على المدارس في القرى األشـــد فقرً - ٣١
 )١٧(الدراسة رقم:  بدون مقابل. التحصيل الدراسي الضعيف وا ذواألسر األشد فقرً

يجب أن يكون هناك تعاون بين إدارات المدارس ومكاتب التضـــــــامن االجتماعي لتوجيه  - ٣٢
ا حتى يتمكنوا من االستفادة من المساعدات والمنح التعليمية التي األسر األشد فقرً

 )١٧(الدراسة رقم:  تقدمها الحكومة لهم من خالل مكاتب التضامن االجتماعي.

اء مدارس قريبة من المناطق الســـــكنية للفئات الفقيرة في القرى، وخاصـــــة في إنشـــــ - ٣٣
مما يؤدي إلى ارتفاع نسب التسرب  ؛المناطق األكثر فقرًا، نظرًا الرتفاع نفقات التعليم

 )١٨(الدراسة رقم:  بين األسر األكثر فقرًا.

٣٤ -  ا وتنظيضــــــــرورة إعطاء دور أكبر لمؤســــــــســــــــات المجتمع المدني بدعمها مالي ا بما مي
يمكنها من اإلشـــــــراف على مخرجات العملية التعليمية، بما يضـــــــمن تلبية االحتياجات 
ـــــة  ــــــيــاغــة الخطط المتعلقــة بــالتعليم وخــاصــــ ـــــتوى المحلي، وصــ التعليميــة على المســـ

 )١٨(الدراسة رقم:  المناطق األكثر فقرًا.

قياس متعدد زيادة القدرات اإلحصـــائية لقياس رصـــد معدالت الفقر، مع التركيز على ال - ٣٥
ــــنع القرار، من خالل بناء نظام  األبعاد، واســــــتخدام البيانات بطريقة تحليلية لخدمة صــ
ــلــــة بــــالفقر وفرص العمــــل.                  معلومــــات لتجميع كــــل البيــــانــــات المتــــاحــــة ذات الصــــــ

 )٤(الدراسة رقم: 
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وتهيئة بيئة وضع استراتيجيات دعم النمو االقتصادي التي تفيد الفقراء بصورة مباشرة،  - ٣٦
ــريـــة  ـــجع على تشــــــــغيلهم وزيـــادة دخلهم الحقيقي، وتعزيز القـــدرات البشــــــ تمكينيـــة تشـــــ
األســــــاســــــية من خالل زيادة التعاون اإلقليمي بين الدول باتباع نهج متكامل ومتماســــــك 

 )٤(الدراسة رقم: لتعزيز النمو وزيادة فرص العمل والتماسك االجتماعي. 

تصـــــادية لتعزيز النمو، والتوســـــع في الطلب على اتســـــاق الســـــياســـــات االجتماعية واالق - ٣٧
العمالة، وتنمية المشـــــروعات، وإيجاد فرص العمل، ووضـــــع الســـــياســـــات والبرامج التي 

 )٤(الدراسة رقم: تتيح تحقيق ذلك. 

ــــطى - ٣٨ ــه برامج الــــدعم المختلفــــة إلى الطبقــــة الوســــ ـــكالتهــــا  ؛توجيــ لتتمكن من حــــل مشـــــ
ــــع في الـــدعم الموجـــه  االقتصــــــــــاديـــة، والخروج من دائرة الفقر، وذلـــك عن طريق التوســــ

ــــــعيد مصــــــــر.       ـــحي وذلك في محافظات صــ ــــحة واإلســــــــكان والتأمين الصـــــ لقطاعات الصــــ
 )٢٨(الدراسة رقم: 

االهتمام بقطاع العاملين بالدولة من حيث تحســــــــين األجور بما يتناســــــــب مع مســــــــتوى  - ٣٩
، وإعطائهم األســـــــعار، وإتاحة الفرصـــــــة لهم للحراك الصـــــــاعد وفقًا لمهاراتهم وخبراتهم

 )٢٨(الدراسة رقم: الفرصة لالنخراط في العمل السياسي. 

في مصر، وتحدد وترصد بؤر ومواطن توفير البيانات واإلحصاءات التي ترسم خريطة الجوع  - ٤٠
 )٣٤(الدراسة رقم:  دها على مستوى الفئات االجتماعية والطبقات االقتصادية.ووج

تماعي ودعم الســلع الغذائية، لتكون أكثر إعادة النظر في برامج وســياســات الضــمان االج - ٤١
ــتهدافً ــر التي تعاني فعليا وتركيزًاســ الفئات ا من مشــــكلة الجوع، دون ا على الفئات واألســ

 )٣٤(الدراسة رقم:  ات وجهود هذه البرامج والسياسات دون حق.واألسر التي تستنزف إمكان

لة بشكل مباشر أو غير ات منظمات المجتمع المدني العامنتنسيق وترشيد جهود وإمكا - ٤٢
 مباشر في مجال مكافحة حاالت الفقر والجوع، حتى تكون تلك الجهود أكثر جدوى وفاعلية.

 )٣٤(الدراسة رقم: 

ــــــتويــات اإلنتــاجيــة للمحــاصــــــــيــل؛ هنــاك العــديــد من الفرص   - ٤٣ في مجــال تطوير وزيــادة مســ
ا ا مهمً مثل مجالًالسانحة لزيادة معدالت اإلنتاجية الزراعية من معظم الحاصالت، والتي ت

ــــاع األمن الغذائي، ال  ــــين أوضــــ من مجاالت تعزيز التنمية الزراعية، وزيادة اإلنتاج، وتحســــ
ــيمــــا  ن هــــذا المجــــال يتطلــــب دعم وتعزيز اإلمكــــانــــات والقــــدرات لألجهزة البحثيــــة أســــــ

         واإلرشــــــــــاديـــة، وتطوير هيـــاكلهـــا ونظم عملهـــا على النحو الـــذي يعظم من فعـــاليتهـــا.

 )٣٤ة رقم: (الدراس
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ا من المحــاور يمثــل المحور الخــاص بــالحــد من الفــاقــد والتــالف من اإلنتــاج الزراعي واحــدً - ٤٤
المهمة في تعزيز وتحسين أوضاع األمن الغذائي؛ حيث إنه إذا أمكن خفض نسب وكميات 

نســـمة، كما يحول  ماليين ٧,٥ لنحوتوفير الغذاء والتالف إلى النصـــف، فإنها تكفي ل الفاقد
ا تحول متر مكعب من المياه المســتخدمة في الري، وأيضًــ  اتمليار ٥ر ما يقرب من دون هد

 )٣٤(الدراسة رقم:  دون هدر نحو مليون فدان من المساحة المحصولية.

من المهم وجود كيان مؤســـســـي رفيع المســـتوى مســـؤول عن تصـــميم وتنفيذ وتنســــيق  - ٤٥
ا في إدارة الشراكات ا قياديًورًسياسات األمن الغذائي والتغذية، على أن تتولى الحكومة د

واإلجراءات المنســــــقة بين الجهات الفاعلة والقطاعات المعنية باألمن الغذائي والتغذية 
 )٣٤(الدراسة رقم:  على المستوى المحلي.

 



  

١٢  
 

  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا
   

  ا: الدراسات باللغة العربيةثانيً



  

١٣  
 

  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

 

   ١                                                              
سياسات الجهات الحكومية للتخفيف من حدة الفقر: دراسة سوسيولوجية آليات و

  ]٢٠٢١، يناير ٢، ج٢٢لواحة سيوة [مجلة البحث العلمي في اآلداب، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  نتصار علي حسنإحامد، صالح سليمان عبد العظيم،  هناء محمود
 اسم الناشر جامعة عين شمسب كلية البنات

 النشر ةسن  ٢٠٢١

 رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات   ٢٤١ – ٢٢٩ص ص 

تستهدف هذه الدراسة التعرف على آليات وسياسات الجهات الحكومية للتخفيف من 
حدة الفقر، وذلك من خالل التعرف على الخصائص الديموجرافية لمجتمع الدراسة، 

لتخفيف من حدة الفقر والتعرف على آراء المبحوثين في كفاية آليات الجهات الحكومية ل
بمجتمع الدراسة واالستفادة منها، وأيضًا التعرف على آرائهم في توفر الخدمات 
الصحية والتعليمية، والتعرف أيًضا على مقترحات المبحوثين لزيادة فاعلية الجهود 

  .الحكومية للتخفيف من حدة الفقر
  
 

 المستخلص

٢  
[مجلة كلية  مصري ف الدخل وزيعوت الفقر على أثرهاو الصرف سعر تحرير سياسات

  ]٢٠٢١، يناير ٩السياسة واالقتصاد، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  هند مرسي محمد علي
 اسم الناشر كلية السياسة واالقتصاد بجامعة بني سويف

 النشر ةسن  ٢٠٢١

 رقم الطلب ملف إلكتروني

  عدد الصفحات  ص ٣٧

يض قيمة الجنيه المصري، والتي تهدف الدراسة إلى تقييم انعكاسات سياسات تخف
اتبعتها الحكومة المصرية ضمن سياسات اإلصالح االقتصادي على نسب الفقر 

)، وقد تم استخدام منهج التحليل ٢٠١٩ – ١٩٩٩وعدالة توزيع الدخل في مصر خالل الفترة (
الوصفي الستنباط العالقة النظرية بين المتغيرات المختلفة، ومدى انطباق تلك 

على الواقع االقتصادي في مصر، كما تم استخدام منهج التحليل القياسي  العالقة
لتحديد مدى التأثير الكمي لسياسات تخفيض قيمة الجنيه المصري على معدالت 

 الفقر، ومدى تأثير ذلك على عدالة توزيع الدخل.

 المستخلص

 

  

 



  

١٤  
 

  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   ٣  
 العنوان  التداعيات المحتملة ألزمة كورونا على الفقر في مصر

 اسم المؤلِّف  مد سليمان محمدأح
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن  ٢٠٢٠

  رقم الطلب ٦٩٢٩٢دراسات/

 عدد الصفحات  ص ٣١

ال شك أن جائحة فيروس كورونا تخطت كونها أزمة صحية أودت بحياة مئات اآلالف من 
تماعية التي البشر وخلفت إصابات بالماليين منهم، فالتداعيات االقتصادية واالج

دول العالم لتجنب انتشار  جميعسببتها اإلجراءات والتدابير االحترازية التي اتبعتها 
وفي  ،الفيروس ربما ال تقل خطورة عن اآلثار الصحية بل وقد تتعداها في بعض الدول

محاولة إللقاء الضوء على اآلثار االجتماعية لهذه الجائحة على المجتمع المصري، 
كما  ،دراسة اآلثار المتوقعة ألزمة كورونا على مستوى الفقر في مصرتستهدف هذه ال

تتضمن القنوات المختلفة التي يمكن أن تؤثر من خاللها أزمة فيروس كورونا على 
مستويات الفقر، وتوقعات بعض المؤسسات الدولية لفيروس كورونا على مستويات 

وقياس التداعيات المحتملة  الفقر في الدول والمناطق المختلفة على مستوى العالم،
للتخفيف من  المقترحاتا تقديم بعض ألزمة كورونا على مؤشرات الفقر في مصر، وأخيرً 

هذه التداعيات على مستوى معيشة المواطن في مصر في ضوء أولويات اإلنفاق 
 .وخطة التنمية للدولة

 المستخلص

  

٤  
حد من مشكلة الفقر: تصور تخطيطي لتفعيل دور شبكات األمان االجتماعي في ال

دراسة مطبقة على برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة) بمحافظة أسيوط 

  ]٢٠٢٠، أبريل ١، مج٤٨[مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، ع
 العنوان

  اسم المؤلِّف  سناء محمد زهران عمر
  اسم الناشر جامعة حلوانب كلية الخدمة االجتماعية

 النشر ةسن  ٢٠٢٠

 رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ٦٩ – ٢٥ص ص 

المشكالت الخطيرة التي تهدد  إحدىوالذي يعد  ،تهدف هذه الدراسة إلى الحد من الفقر
واحدة من  ُتعدفئات المجتمع المصري، وذلك بتفعيل شبكات األمان االجتماعي، والتي 

لتخفيف من البؤس والفقر الذي أصاب بعض آليات األمان االجتماعي المستخدمة ل
شبكات في البرامج الموجهة للفئات ذات الدخول هذه الفئات المجتمع، وتتمثل 

مة من قبل الدولة (برنامج الدعم النقدي المنخفضة في المجتمع المصري المقدَّ
 .تكافل وكرامة) بمحافظة أسيوط -المشروط 

 المستخلص

 



  

١٥  
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   ٥  
 وانالعن  خصائص األسر الفقيرة

 اسم المؤلِّف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 اسم الناشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ٧٠١٥٢دراسات/

 عدد الصفحات  ص ٣٤

تعد مشكلة الفقر إحدى التحديات األساسية التي تواجه مصر، فهي من أهم القضايا 
أبعاد اقتصادية واجتماعية مهمة، حيث يمثل الفقر نتيجة مباشرة  وذلك لما لها من

لسوء التنمية الشاملة والعدالة االجتماعية، كما يشكل الفقر والحرمان خطرًا على 
السالم االجتماعي، ويمثل عقبة أمام تحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي 

ي العديد من الخصائص وتحقيق التنمية المستدامة، ويشترك معظم الفقراء ف
المتدنية المتعلقة بالعمل والتعليم والصحة، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على 

)، والتعرف أيًضا على الخصائص ٢٠١٧/٢٠١٨) و(١٩٩٩/٢٠٠٠تطور نسبة الفقر خالل األعوام (
الديموجرافية واالجتماعية واالقتصادية ألفراد األسرة الفقيرة، ودراسة الظروف 

ألفراد األسر الفقيرة، والتعرف على األمان االجتماعي للفقراء فيما يتعلق  الصحية
  .بالتأمين االجتماعي والصحي، والتعرف على الظروف السكانية للفقراء والممتلكات

  
  

 المستخلص

٦  
، ٥٥، ع٥دور مؤسسات العمل الخيري في التنمية ومواجهة الفقر [مجلة رؤى مصرية، س

  ]٢٠١٩أغسطس 
 العنوان

 اسم المؤلِّف هويدا عدلي
 اسم الناشر هرام للدراسات االجتماعية والتاريخيةمركز األ

 النشر ةسن ٢٠١٩

  رقم الطلب د/رؤى مصرية

 عدد الصفحات ١٢ – ٨ص ص 

تناقش هذه الدراسة قضية الجمعيات األهلية وجهودها في مجال األعمال الخيرية 

ل في منهجية التعامل مع الفقر، من والحد من الفقر، وتهتم باكتشاف جوانب الخل

 لحوارخالل العمل الخيري والرعائي، والعمل على طرح رؤية بديلة قد تمثل أرضية 

ا: مؤشرات الفقر مجتمعي حول كيفية الحد من الفقر، وتنقسم إلى أربعة أقسام، أولً 

ر، المالمح العامة لخريطة أهم الجمعيات األهلية الخيرية في مصثانيًا: في مصر، و

فكار حول الرؤية أخيرًا بعض األجوانب الخلل في منهجية مكافحة الفقر، وثالًثا: و

 .البديلة

  

 المستخلص
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  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   ٧  
 يجتماعقيرات الريف من منظور التخطيط االالمشروعات الصغيرة كأحد آليات دعم ف

  ]٢٠١٩، أبريل ٧، ع٤٦[مجلة دراسات الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  حمد عبد المطلب عبد العزيزأرمضان 
 اسم الناشر جامعة حلوانب كلية الخدمة االجتماعية

 النشر ةسن ٢٠١٩

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ٢٦١ – ٢٣١ص ص 

والمرأة  ،على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة معدل مشاركة المرأة بصفة عامة
مات لدفع عجلة التنمية سواء كانت هذه الجهود من خالل منظ ،الريفية بصفة خاصة

نه لم تتمكن إف ،أهلية من خالل مشروعات عديدة اوهيئات ومؤسسات حكومية وأيضً 
 افأصبحت أكثر حرمانً  ،وخاصة المرأة الريفية ،هذه الجهود من تغيير وضع المرأة

ة، المناطق النائي يطراف وفالمناطق الريفية المترامية األ يوخاصة ف ،فقرًاو اتهميشً و
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على برامج المشروعات الصغيرة، ودورها في زيادة 
دخل فقيرات الريف، وإسهاماتها في مواجهة الفقر، والتعرف أيًضا على الصعوبات 

  التي تواجه تلك المشروعات، والتوصل إلى مقترحات لتنميتها.
  
  

 المستخلص

٨  
ة لألسر تعزيز الحماية االجتماعي يسبل المعيشة المستدامة فام مدخل استخد

 ]٢٠١٨، يناير ٢، ج٥٩جتماعية، عالفقيرة [مجلة الخدمة اال
 العنوان

 اسم المؤلِّف نيفين عبد المنعم محمد إبراهيم
 اسم الناشر خصائيين االجتماعيينالجمعية المصرية لإل

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات ٢٧٢ – ٢٢٨ص ص 

موضوع الفقر  يُعد، حيث رتهدف هذه الدراسة إلى االهتمام المتزايد بمشكلة الفق
بمشكلة ا والفقراء في مصر من أهم اهتمامات الدولة في الفترة األخيرة، وتهتم أيضً 

الفقر في مصر، والتي برزت في تدني مستوى إشباع الحاجات االجتماعية،  نسبةزيادة 
قديم أوجه الرعاية األساسية لألسر والفئات المحرومة، واالهتمام المتزايد بتفعيل وت

الدور الحيوي للجمعيات األهلية، ودورها من خالل تفعيل برامج الحماية االجتماعية 
التي تقدمها لألسر الفقيرة، وذلك باستخدام مدخل سبل المعيشة المستدامة كإحدى 

 .مداخل طريقة تنظيم المجتمع

  لمستخلصا

 



  

١٧  
 

  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   

٩  
التقييم االقتصادي لبعض السياسات التنموية لتحقيق األمن الغذائي للسكان 

، ٢، ع٢٨، مجيوتقليل فجوة الفقر الغذائي في مصر [المجلة المصرية لالقتصاد الزراع

  ]٢٠١٨يونيو(ب) 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  لود حسام حسنين حسنخ
 ناشراسم ال يالجمعية المصرية لالقتصاد الزراع

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب يد/المجلة المصرية لالقتصاد الزراع

 عدد الصفحات  ١١٥٤ – ١١٣١ص ص 

تحديات خطيرة في صدد تحقيق األمن  –بما فيها مصر  –تواجه معظم الدول النامية 
الغذائي الوطني على صعيد المحاصيل االستراتيجية، في الوقت الذي تعاني فيه من 

ونضوب الموارد الطبيعية، وتتنوع اإلمكانات الزراعية تنوًعا كبيرًا فيما بين  تدهور البيئة
الدول، إال أن الموارد الطبيعية في تلك الدول تعاني من ضغط شديد ناجم عن معوقات 
كبيرة مثل انخفاض معدل هطول األمطار وعدم انتظامها، وندرة األراضي الصالحة 

الدراسة إلى اقتراح بعض السياسات التي يمكن  وتهدف هذه ،للزراعة وتفتت الحيازات
  .ل من فجوة الفقر الغذائي في مصريتقلالو ،تحقق األمن الغذائي للسكانأن 

  
  
  

 المستخلص

١٠  
الحماية االجتماعية كمؤشر إلشباع الحاجات الصحية للفقراء [مجلة بحوث الشرق 

  ]٢٠١٨، مارس ٣٨األوسط، ع
 العنوان

 لمؤلِّفاسم ا محمد حسين صادق حسن
 اسم الناشر وسطمركز بحوث الشرق األ

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات ٣٦٢ – ٢٩٥ص ص 

ل ظاهرة الفقر واحدة من أكبر التحديات التنموية التي تعاني منها مختلف دول تشكِّ
د تنامت العالم، بغض النظر عن مستوى تطورها أو تخلفها االقتصادي واالجتماعي، وق

االهتمامات المحلية والعالمية بقضايا الفقر ومكافحته، وتوفير أنواع من الحماية 
ثر إالثالث، وذلك على  شة والمحرومة في دول العالماالجتماعية للفئات المهمَّ

وتهدف هذه الدراسة إلى  ،سياسات إعادة هيكلة العديد من اقتصاديات تلك الدول
كحماية اجتماعية في إشباع االحتياجات الصحية  تحديد إسهامات التأمين الصحي

للفقراء، وتحديد أهم المعوقات التي تحول دون االستفادة من خدمات التأمين الصحي، 
 .وأهم المقترحات الالزمة لتفعيل االستفادة من هذه الخدمات

 المستخلص

 



  

١٨  
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١١  
لية التربية، سد احتياجات األسر الفقيرة [مجلة ك يدور برامج الحماية االجتماعية ف

  ]٢٠١٨، يوليو ٣، ع٧١مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  شيماء عبد العزيز عبد الباسط الدالي
 اسم الناشر جامعة طنطاب كلية التربية

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات ٨٠٦ – ٧٦٠ص ص 

الحماية برامج تهدف هذه الدراسة إلى تحديد درجة معرفة عينة من أرباب األسر ب
 ،المنظمات األهلية، ودرجة استفادتهم منها ورضاهم عنهااالجتماعية التي تقدمها 

ومعوقات استفادتهم منها، ودور هذه البرامج في إشباع حاجات األسر الفقيرة، 
ا إلى التعرف على دور برامج الحماية االجتماعية في تحقيق هدف وتهدف أيضً

ن برنامج تكافل وكرامة، والتعرف على التحديات التي االستحقاق لألسر المستهدفة م
  .المنوطة بها األهدافتواجه تفعيل هذه البرامج عن 

  
  

 المستخلص

 

١٢  
الشمول المالي وعالقته بالتنمية البشرية ومعدالت الفقر في مصر [مجلة التجارة 

  ]٢٠١٨، ديسمبر ٤والتمويل، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  لسيد راضيالد إبراهيم سيد أحمد، محمد محمد اخ
 اسم الناشر جامعة طنطاب كلية التجارة

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات ٢٨ – ١ص ص 

تكمن مشكلة الدراسة في دراسة اتجاه العالقة بين كلٍّ من: الشمول المالي والتنمية 
لذي يمكن أن يلعبه البشرية ومعدالت الفقر في مصر، وذلك للتعرف على الدور ا

الشمول المالي في تحقيق التنمية البشرية، والحد من مشكلة الفقر في مصر، وتهدف 
أيًضا إلى حساب مؤشر تقريبي متعدد األبعاد يعكس أداء الدولة في مجال الشمول 
المالي، وما إذا كان مستوى التنمية البشرية ومعدالت الفقر السائدة يمثالن عائقًا 

 المالي في سبيل تحقيق أهدافه أم ال.أمام الشمول 

 المستخلص
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  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

 

   

١٣  
مصر  ياالستهداف وطرق مكافحة الفقر [نحو مكافحة الفقر: دور السياسات العامة ف

  والعالم]
 العنوان

 اسم المؤلِّف  يهبة الليث
 اسم الناشر شركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب م ن/٣٣٩٫٤٣

 عدد الصفحات  ٥٢ – ١٩ص ص 

منذ وقت  متدهورًاا لتعاقب األزمات وتفاقم الفقر، فقد بدا األمن الغذائي في مصر نظرً 
، ٢٠٠٦، وقد شملت هذه األزمات وباء إنفلونزا الطيور في عام ٢٠٠٥مبكر يعود إلى عام 

ن ارتفاع أسعار ، والمزيد م٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٧وأزمات الغذاء والوقود واألزمة المالية من عام 
، ٢٠١١يناير  ٢٥ا بعد ثورة ، كما تأثر األداء االقتصادي سلب٢٠١٠ًاألغذية العالمية في أواخر 

وتناقش هذه الدراسة حجم مشكلة الفقر في مصر، ومشكلة األمن الغذائي، ومدى 
كفاءة برامج الحماية االجتماعية، والتجارب الناجحة لمكافحة الفقر في الدول األخرى، 

  .ق االستهداف التي يجب اتباعها لتنفيذ برامج الحد من الفقروطر
  
 

 المستخلص

١٤  
اإلنفاق الكارثي على الصحة وتعرض األسر المصرية للفقر [السكان: بحوث ودراسات، 

  ]٢٠١٧، يوليو ٩٤مجلة نصف سنوية، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 اسم الناشر للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز المركزي 

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب د/السكان: بحوث ودراسات

 عدد الصفحات  ٨٠ – ٦٢ص ص 

المستوى الصحي لألفراد من أهم عناصر التنمية االقتصادية واالجتماعية، وأحد  ُيعد
لشاملة مقاييس تقدم الدول ورقيها، لذا تحرص الدولة على توفير التغطية الصحية ا

بحيث تكفل لكل شخص حق الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاج إليها دون أن 
يعاني من مشقة مالية، كذلك تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمة 

الخدمة  يالصحية المتكاملة عن طريق قطاع التأمين الصحي مع زيادة عدد مقدم
 ،تحسين مستوى الخدمة وتقليل تكلفتهاالصحية المتاحة للمواطنين، ورفع كفاءتهم ل

وتقدم هذه الدراسة صورة عامة عن الوضع الصحي في مصر، والتعرف على أنماط 
إنفاق األسر المصرية على خدمات الرعاية الصحية ومصادر الحصول عليها، والتعرف 

على  تالصحية، ومدى تأثير تلك المشكال تعلى مدى تعرض األسر المصرية للمشكال
 .فقر في المجتمعنسب ال

 المستخلص

 



  

٢٠  
 

  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

   
١٥  

التجارب الدولية لشبكات الحماية االجتماعية كآلية لمواجهة الفقر: دراسة تحليلية 

  ]٢٠١٧، ٢، ج١٨[مجلة البحث العلمي في اآلداب، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  يحيى محمد محمد هاشم
 اسم الناشر جامعة عين شمسب كلية البنات

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب كترونيإلملف 

 عدد الصفحات  ٦٣٢ – ٦٠٧ص ص 

م هذه الدراسة دراسة تحليلية لبعض التجارب الدولية لشبكات الحماية االجتماعية تقدِّ
كآلية لمواجهة الفقر، والتي حققت نتائج إيجابية في تحسين نوعية الحياة للفقراء 

تجربة بنك  :دراسةوالمهمشين، وإيجاد فرص حقيقية لزيادة الدخل لهم، وتشمل ال
جرامين، وتجربة ماليزيا والبرازيل وشيلي واإلكوادور والمغرب، وسياسات البنك الدولي 

ا إلى أهم النتائج والتوصيات حول مدى االستفادة من أجل الحماية االجتماعية، ووصولً 
من التجارب الدولية لشبكات الحماية االجتماعية كآلية لمواجهة الفقر في المجتمع 

  .ريالمص
  
 

 المستخلص

١٦  
حة الفقر: دور التعليم والفقر: التجارب الدولية والسياسات المقترحة [نحو مكاف

  مصر والعالم] يالسياسات العامة ف
 العنوان

 اسم المؤلِّف  يمروة بلتاج
 اسم الناشر شركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب م ن/٣٣٩٫٤٣

 عدد الصفحات  ١١١ – ٩١ص ص 

تكمن مشكلة الدراسة في خطورة وتفاقم مشكلة الفقر في مصر، حيث إن السبيل 
الوحيد للحد من الفقر هو تبني السياسات المالئمة، والتي من شأنها تحقيق معدَّالت 

الفئات  جميععالية من النمو االقتصادي، مع تقليل الفجوات داخل المجتمع بين 
ل تحقيق العدالة في توزيع الفرص، وتتناول هذه الدراسة تجارب والشرائح، من خال

بعض الدول الناجحة في تقليل نسبة الفقر، ووضع رؤية مستقبلية للسياسات 
 التعليمية التي من شأنها تقليل حدة الفقر في مصر.

 المستخلص

 



  

٢١  
 

  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

١٧  
التنمية، المناطق الحضرية الفقيرة [مجلة الطفولة و ية لألطفال فالحماية االجتماعي

  ]٢٠١٧، ٢٨، ع٧مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  خالد عبد الفتاح عبد اهللا
 اسم الناشر للطفولة والتنمية يالمجلس العرب

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ٦٦ – ١٧ص ص 

اعية تهدف هذه الدراسة إلى توفير بيانات أولية تساعد على تقييم نظام الحماية االجتم
لألطفال في المناطق الحضرية الفقيرة، أمًلا في وضع توصيات لتحسين كفاءة 
الحماية االجتماعية لألطفال في هذه المناطق، وتحسين شروط معيشتهم، والتعرف 

وأسرهم بالقوانين المنظمة تهم لها، ومدى معرف ونعلى أشكال الخطورة التي يتعرض
، ومعرفة جتماعية واالقتصادية والتعليميةااللحماية األطفال، والتعرف على األوضاع 

م، ومشكالت من الخدمات المقدمة لهتهم الحكومية وجودتها، ومدى استفاد الخدمات
  ها.وصعوبات االستفادة من

  
 

 المستخلص

١٨  
مصر  يحة الفقر: دور السياسات العامة فسياسات التعليم ومكافحة الفقر [نحو مكاف

  والعالم]
 العنوان

 اسم المؤلِّف  أشرف سمير
 اسم الناشر شركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب م ن/٣٣٩٫٤٣

 عدد الصفحات  ٩٠ – ٥٣ص ص 

الفقر من أهم التحديَّات التي تواجه الدول النامية، وذلك نظرًا لتعدد مظاهره  ُيعد
اسة إلى تحليل مدى استهداف وأسبابه والنتائج المترتبة عليه، وتهدف هذه الدر

السياسات التعليمية في مصر للتخفيف من حدة الفقر، وتقليل أعداد العاطلين، 
باإلضافة على تحليل مدى نجاح تلك السياسات في تحقيق فرص تعليمية متوزانة 
للجميع، وتوفير العدالة في توزيع مدخالت العملية التعليمية بين محافظات مصر 

 المختلفة.

 لصالمستخ
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١٩  
حة الفقر: للمرأة كطريق للقضاء على الفقر [نحو مكاف يسياسات التمكين االقتصاد

  مصر والعالم] يدور السياسات العامة ف
 العنوان

 اسم المؤلِّف  هبة أحمد نصار
 اسم الناشر شركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب م ن/٣٣٩٫٤٣

 عدد الصفحات  ٢٢٩ – ٢٠٣ص ص 

يمثِّل الفقر، وفقر المرأة على وجه الخصوص، عقبة أساسية أمام التنمية المتواصلة 
ورفع معدَّالت النمو االقتصادي ألكثر من جيل، نظرًا لمسؤولية المرأة نحو تربية 

ة األجيال ورعايتها لهم صحًيا وغذائيًا، بل واجتماعيًا وثقافيًا أيضًا، وتتناول هذه الدراس
أنواع الفقر المرتبطة بالتمكين االقتصادي للمرأة، حيث تتناول خصائص المرأة الفقيرة 
في مصر، من حيث الخصائص التعليمية وأوضاع العمالة والموقف من العمل، 
وتتناول أيضًا خصائص المرأة الفقيرة العائل لألسرة، والدروس المستفادة من تجارب 

قتصادي للقضاء على الفقر، والسياسات بعض الدول حول سياسات التمكين اال
  الالزمة لتمكين المرأة من المشاركة في الحياة االقتصادية.

  
 

 المستخلص

٢٠  
عمل المرأة في االقتصاد غير الرسمي وأثره في تنمية اقتصاديات األسر الفقيرة: 

دراسة ميدانية بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة [المجلة العربية لعلم 

  ]٢٠١٧، يوليو ٢٠جتماع، عاال
 العنوان

 اسم المؤلِّف  شريف محمد عوض
 اسم الناشر مركز البحوث والدراسات االجتماعية

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ١٨٤ – ١١٣ص ص 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر عمل المرأة في االقتصاد غير الرسمي على 
صاديات األسر الفقيرة في منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وتسلط تنمية اقت

يعد الضوء على اإلسهام االقتصادي للمرأة في بيئة حضرية فقيرة، وهو اإلسهام الذي 
السياسات والبرامج التنموية، ومن ثم مساعدتهم في  يغير مرئي لصناع القرار وراسم

 .شةيحة لتلك الشريحة المهمَّ وضع الرؤية التنموية المستقبلية الصح

 المستخلص
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٢١  
فاعلية خدمات برنامج تكافل وكرامة في تحقيق الحماية االجتماعية للفقراء: دراسة من 

  ]٢٠١٧، يناير ٣، ج٥٧جتماعية، عمنظور طريقة تنظيم المجتمع [مجلة الخدمة اال
 العنوان

 اسم المؤلِّف  آية أحمد كمال الرمادي
 اسم الناشر خصائيين االجتماعيينالجمعية المصرية لإل

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ٤٩١ – ٤٤٣ص ص 

لقد بدأت الحكومة المصرية تنفيذ برنامج (تكافل وكرامة) الذي أطلقته وزارة التضامن 
على  ا، والمواطنين غير القادريناالجتماعي، وذلك لتوفير حياة كريمة لألسر األكثر فقرً

العمل والعاطلين في جميع محافظات الجمهورية ألسباب قهرية، ويقوم البرنامج 
لتغطية احتياجاتهم ضمن خطة  ،بتقديم راتب شهري وتأمين صحي لألسر الفقيرة

وتتناول هذه الدراسة تفاصيل برنامج (تكافل وكرامة) والهدف  ،الدولة لمكافحة الفقر
  .برنامج في تحقيق الحماية االجتماعية للفقراءمنه، وتحديد مستوى فاعلية خدمات ال

  
 

 المستخلص

٢٢  
مصر؟ [مجلة  يلماذا ال ينعكس عمل المؤسسات الخيرية على تقليل معدل الفقر ف

  ]٢٠١٧، ٤، ع١رؤيتنا لمصر، س
 العنوان

 اسم المؤلِّف  أحمد حسن
 اسم الناشر مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية

 رالنش ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب د/رؤيتنا لمصر

 عدد الصفحات  ٧١ – ٦٦ص ص 

إذا كان الدور الواضح لمؤسسات العمل الخيري هو دعم الفقراء، ومحاولة تقليل 
الفجوة بين الفقراء واألغنياء، يبقى السؤال هنا: ماذا قدمت هذه المؤسسات للفقراء؟ 

راسة وضع المؤسسات وتتناول هذه الد ،ا في تخفيض معدل الفقروهل ساهمت فعلً 
الخيرية في مصر، وأثر عمل هذه المؤسسات على تقليل معدالت الفقر في مصر، 

بحيث يساهم بشكل  ،وتقديم مقترح لتطوير نظام عمل المؤسسات الخيرية في مصر
  .أكبر في عملية التنمية

 

 المستخلص
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٢٣  
مصر [مجلة  مؤشرات قياس حجم سكان الدولة في ميزان القوى: دراسة تطبيقية على

  ]٢٠١٧، ٤، ج١٨البحث العلمي في اآلداب، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  شيماء رمضان عبد اهللا
 اسم الناشر جامعة عين شمسب كلية البنات

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ١٣ – ١ص ص 

دولة ووزنها السياسي، في قوة ال اأكثر المتغيرات السكانية تأثيرً  يعد حجم السكان من
حيث يمثل القوة البشرية الالزمة إلنتاج السلع والخدمات واستهالكها، والدفاع عن 

دراسة تأثير  إلىوتهدف الدراسة  ،منطقة الدولة وحماية مصالحها فى الداخل والخارج
المنهج باستخدام وذلك  ،لها قوة الدولة كمكون للقوة أم عائقحجم السكان في ميزان 

ي في التعرف على خصائص وسمات الظاهرة، كما ارتكزت الدراسة على مدخل الوصف
بيان نقاط القوى والضعف في أحد عناصر الهيكل السكاني المصري لتحليل القوي 

ووزنها السياسي،  باعتباره أحد العناصر الجغرافية المؤثرة في قوة الدولة المصرية
لجة البيانات، وتتناول الدراسة سلوب اإلحصائي الرياضي في معاكما استخدمت األ

الموارد المائية المتاحة، والفجوة الغذائية، ومتوسط نصيب الفرد من األرض الزراعية، 
  .ونسبة الفقر، والحجم األمثل للسكان

 

 المستخلص

٢٤  
ظل  يمصر ف ينمذجة العالقة بين االستثمارات المحلية واألجنبية ومشكلة الفقر ف

وسيط: دراسة تطبيقية [المجلة المصرية للتنمية  وجود عنصر العمالة كمتغير

  ]٢٠١٧، ديسمبر ٢، ع٢٥والتخطيط، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  يالحارون يمحمد السيد عل
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ١٢٦ – ٧٥ص ص 

اآلونة األخيرة شعار  يعت الحكومة المصرية فمصر، رف يإزاء تفاقم مشكلة الفقر ف
االستثمار من أجل مكافحة مشكلة الفقر وجعلته أحد البرامج التنفيذية لها، وعلى 

برامج اإلصالح االقتصادي وسياسات التكيف الهيكلي التي نفذتها  وجودالرغم من 
ر في توزيع مصر لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية من خالل تحقيق عدالة أكث

 ،فية لم تحد من تفاقم مشكلة الفقرنها ساهمت في توليد ضغوط إضاإفمنافع النمو، 
من االستثمارات المحلية  وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل العالقة السببية بين كلٍّ 

)، وذلك بهدف ٢٠١٤/٢٠١٥ – ١٩٩٠/١٩٩١واألجنبية، وعالج مشكلة الفقر في مصر خالل الفترة (
  .قة بينهما، وتحديد ما إذا كانت هذه العالقة مباشرة أو غير مباشرةتقدير العال

 

 المستخلص



  

٢٥  
 

  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

٢٥  
ية [بحوث ودراسات اقتصادية الدول المتلقِّ يالمساعدات الخارجية على الفقر ف أثر

  ]٢٠١٦معاصرة، 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  نيفين محمد إبراهيم طريح
 اشراسم الن يسالممركز صالح كامل لالقتصاد اإل

 النشر ةسن ٢٠١٦

  رقم الطلب ن ب/٣٣٠

 عدد الصفحات  ١٦١ – ١٠٧ص ص 

في إطار تزايد المطالب الدولية بضرورة تكثيف حجم المساعدات الدولية كوسيلة 
لتخفيض أعداد الفقراء في العالم، ومع عدم وجود اتفاق بشأن أثر هذه المساعدات 

ثَّل في التعرف على ما إذا كانت تلك على الفقر، فإن الهدف األساسي من الدراسة يتم
المساعدات تنجح في خفض معدلَّات الفقر، وتحسين مستوى المعيشة في الدول 
المتلقية أم أنها تؤدي إلى تزايد أعداد الفقراء، وتهدف أيضًا إلى بحث اتجاه تأثير تلك 
المساعدات على مؤشرات الفقر، والتعرف على السياسات المناسبة لتفعيلها في 

  تخفيض معدَّالت الفقر.
 

 المستخلص

٢٦  
ظل ظاهرة تأنيث الفقر ببعض  يللمرأة المعيلة ف يالتكيف المعيشأساليب 

  ]٢٠١٦، ١، ع٩٤المحافظات المصرية [المجلة المصرية للبحوث الزراعية، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  عبد الوهاب السيد يمرفت صدق
 اسم الناشر مركز البحوث الزراعية

 النشر ةسن ٢٠١٦

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ٣٣٤ – ٣٠٣ص ص 

تستهدف الدراسة التعرف على أساليب التكيف المعيشي للمرأة المعيلة في ظل 
ظاهرة تأنيث الفقر، والتعرف أيضًا على مفهوم الفقر من وجهة نظر المبحوثات بقرى 

عية واالقتصادية المدروسة، الدراسة، وطبيعة العالقة بين بعض المتغيرات االجتما
والدرجة الكلية ألساليب التكيف المعيشي للمرأة المعيلة، والمشكالت التي تواجهها 

 لتحسين مستوى معيشة األسرة.

 المستخلص

 



  

٢٦  
 

  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

٢٧  
آليات تمكين المنظمات غير الحكومية لتحقيق الحماية االجتماعية لألسر الفقيرة 

  ]٢٠١٦، يناير ٥٥اعية، عبالمناطق العشوائية [مجلة الخدمة االجتم
 العنوان

 اسم المؤلِّف  هناء محمد السيد عبد المجيد
 اسم الناشر خصائيين االجتماعيينالجمعية المصرية لإل

 النشر ةسن ٢٠١٦

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ٢٤١ – ١٤٥ص ص 

ن مساعدة لألفراد مه ملما تقدِّ ،الحماية االجتماعية من أهم آليات مواجهة الفقر عدتُ 
واألسر والمجتمعات لمواجهة األزمات االقتصادية، وتقديم المساعدات المختلفة 

لما تقدمه من  ،شين والضعفاءلألسر الفقيرة، بل وتركز على مساعدة الفقراء والمهمَّ
وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد  ،خدمات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية وغيرها

ية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية لألسر الفقيرة بالمناطق الخدمات الفعل
العشوائية، وتحديد آليات تمكين هذه المنظمات لتحقيق الحماية االقتصادية 

إلى اآلليات والتوصل واالجتماعية والصحية والتعليمية، وتحديد معوقات التمكين، 
  .األسر على تقديم خدمات الحماية االجتماعية لهذه االتي تساعده

  
 

 المستخلص

٢٨  
انعكاسات السياسات الحكومية في مصر على مشكلة الفقر [مجلة بحوث اقتصادية 

  ]٢٠١٦شتاء /٢٠١٥، خريف ٧٢/٧٣عربية، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  عبير محمود مجاهد
 اسم الناشر مركز دراسات الوحدة العربية

 النشر ةسن ٢٠١٦

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ٧٨ – ٦٠ص ص 

وقد بذلت  ،برزت مشكلة الفقر في مصر وضرورة مكافحته منذ عدة عقود مضت
الحكومات المصرية المتعاقبة عدة محاوالت للتعامل مع هذه المشكلة والتخفيف من 

الدراسة الفترة منذ بداية هذه وتتناول  ،إال أن المشكلة ما زالت عصيَّة على الحلّ ،حدتها
حول في لما شهدته تلك الفترة من ت ،الفائت وحتى الوقت الراهن تسعينيّات القرن

وتتناول مفهوم الفقر طبيعة السياسات االقتصادية واالجتماعية المطبقة في مصر، 
وطرق قياسه، والمالمح األساسية لظاهرة الفقر وتطورها في مصر، وكيفية تأثير 

ائج والمقترحات للتخفيف السياسات الحكومية المتبعة في تلك الظاهرة، وأهم النت
  من حدتها.

  

 المستخلص



  

٢٧  
 

  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

٢٩  
 لعنوانا  مشكلة الفقر –توزيع الدخل– قتصاديلتنمية العادلة: النمو االا

 اسم المؤلِّف  عثمان محمد عثمان
 اسم الناشر روابط للنشر وتقنية المعلومات

 النشر ةسن ٢٠١٦

  رقم الطلب ٦٨٠٠٨دراسات/

 عدد الصفحات  ص ٣١٢

ودراسة مسألة النمو والعدالة في مصر، من  ،الدراسة موضوع توزيع الدخلتتناول 
يز يموالت ،خالل تجميع وتحليل الكثير من البيانات والتقارير الخاصة باالقتصاد المصري

بين مرحلة القطاع الخاص واقتصاد السوق، ثم مرحلة التمصير والتحول االشتراكي، ثم 
ا إلى نتائج بحوث ميزانية ليبرالية الجديدة، واستنادً مرحلة االنفتاح، ثم مرحلة تبني ال

تناولت الدراسة تحليل تطور نمط توزيع الدخل حتي السنوات األخيرة، و ،األسرة
ا لفترات التحسن والتراجع في نمط التوزيع وارتباطه ا شاملً استعراضً أيضًا وتضمنت 

لها الطبقة  بمستوى النمو، وتعرض الدراسة التغيرات المختلفة التي تعرضت
  .مع تناولها بالتعريف وتحديد عناصرها ،المتوسطة

  
 

 المستخلص

٣٠  
[السكان: بحوث ودراسات،  يلمعرضة لخطر انعدام األمن الغذائخصائص األسر ا

  ]٢٠١٦، يوليو ٩٢مجلة نصف سنوية، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  فاطمة خليل، فاطمة عبد الرحمن، إيمان األسمر
 اسم الناشر حصاءلتعبئة العامة واإلل يالجهاز المركز

 النشر ةسن ٢٠١٦

  رقم الطلب د/السكان: بحوث ودراسات

 عدد الصفحات  ٤٢ – ٢٧ص ص 

د من البرامج التي يعدالا من خالل ا بالفئات األكثر احتياجًا كبيرً ي الدولة اهتمامًتول
نسبة للسكان يمكنها أن تصل إلى الفقراء، وبخاصة ما هو متعلق بقضية حيوية بال

كقضية األمن الغذائي، والتي يتم تضمينها في العديد من البرامج والسياسات 
التنموية المحلية والعالمية مثل: برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة األغذية والزراعة 

 عالمي هذه  وتلقي ،اا، والصندوق االجتماعي للتنمية، وبرامج استهداف الفقراء محلي
حالة خطر انعدام األمن الغذائي في مصر، من خالل دراسة بعض الدراسة الضوء على 

  .رات الديموجرافية واالقتصادية واالجتماعية لألسر المعرضة لهذا الخطرالمؤشِّ
 

 المستخلص

 



  

٢٨  
 

  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

٣١  
فقر األطفال: طرح بدائل استراتيجية للحد من فقر األطفال [قضايا الطفولة 

  )]٢٠١٣مايو  ١٥ – ١٣الخامس عشر،  يومستقبل مصر (المؤتمر السنو
 العنوان

 اسم المؤلِّف  لياسإ يكرام فتحإ
 اسم الناشر للبحوث االجتماعية والجنائية يالمركز القوم

 النشر ةسن ٢٠١٦

  رقم الطلب ٦١٧٠٨مؤتمر/

 عدد الصفحات  ٥٥٤ – ٥١٥ص ص 

 تعد مصر من الدول التي تبنت فكرة عقد اتفاقية دولية لحقوق الطفل، إال أن بلوغ هذا
الهدف من األهداف اإلنمائية الدولية التي تعتمد على قدرات األفراد والمنظمات 
والمجتمعات على التحول بغية تحقيق هذه األهداف، وفي حين أن الموارد المالية 
تشكل أهمية حيوية لتحقيق النجاح، وتتناول هذه الدراسة طرح استراتيجية للحد من 

هذا المجال على المستوى الدولي واإلقليمي، فقر األطفال، والجهود المبذولة في 
  .ووضع مصر وفقًا الستراتيجيات الحد من الفقر

  
 

 المستخلص

٣٢  
الفقر وتطور نمو المخ عند األطفال: دراسة نظرية [قضايا الطفولة ومستقبل مصر 

  )]٢٠١٣مايو  ١٥ – ١٣الخامس عشر،  ي(المؤتمر السنو
 العنوان

 اسم المؤلِّف  يإيناس الجعفراو
 اسم الناشر للبحوث االجتماعية والجنائية يالمركز القوم

 النشر ةسن ٢٠١٦

  رقم الطلب ٦١٧٠٨مؤتمر/

 عدد الصفحات  ٥١٣ – ٤٨١ص ص 

يواجه األطفال الذين يعانون الفقر في السنوات األولى من حياتهم خطر ضعف نمو 
وتلقي هذه  ،من عوامل الخطر المرتبطة بالفقر للعديدالمخ، وذلك بسبب تعرضهم 

من خالل تأثير الحالة  ،الدراسة الضوء على تطور نمو المخ عند األطفال الفقراء
االقتصادية واالجتماعية على نموه، وكيف يسهم علم األعصاب المعرفي في فهم هذه 
اآلليات من خالل عوامل الخطر المتعددة الناتجة عن الفقر، وكذلك كيفية تعزيز نمو 

  .الحرجة في حياة هؤالء األطفالالمخ في هذه المرحلة 
 

 المستخلص

 



  

٢٩  
 

  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

٣٣  
الفقر في العالم مع التركيز على مصر: دراسة تطبيقية [مجلة بحوث الشرق األوسط، 

  ]٢٠١٦، خريف ١، ج٤٠ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  مروة منصور نصر قموح
 اسم الناشر وسطث الشرق األمركز بحو

 النشر ةسن ٢٠١٦

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ٥٥٠ – ٤٩٣ص ص 

مشكلة عالمية لها  يالرئيسة التي تواجه العالم، فه تكالظاهرة الفقر من المش عدتُ 
أبعاد متعددة الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعسكرية والجغرافية، 
 وبذلك فهي ظاهرة معقدة تواجه جميع الدول دون تمييز بين الدول المتقدمة والدول

النامية، مما ترتب على ذلك اختالف الباحثين، واختالف مواقفهم المبدئية من الفقر 
وتصوراتهم بشأنه، واختالف صوره وأشكاله ومظاهره واختالف مجتمعاته وأزمانه، 
وتلقي هذه الدراسة الضوء على مشكلة الفقر في العالم على مستوى الدول النامية 

لى مصر، وتحديد تأثير كل من التعليم والصحة والمتقدمة والعربية، مع التركيز ع
ومعامل (جيني) كمتغيرات مستقلة، والفقر كمتغير تابع، ومدى فاعلية كل منها في 
الدول النامية والمتقدمة لالسترشاد بها في عالج الفقر، وتحديد االتجاهات 

  .٢٠١١يناير  ٢٥المستقبلية لمصر في عالج الفقر بعد ثورة 
  
 

 المستخلص

٣٤  
مصر:  يوالزراعة المستدامة والحد من الجوع ف يو تحسين أوضاع األمن الغذائنح

 - ٢٠١٦ ،من أهداف التنمية المستدامة العالمية يبل وآليات نحو تحقيق الهدف الثان(س

٢٠٣٠(  
 العنوان

 اسم المؤلِّف يمعهد التخطيط القوم
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠١٦

  رقم الطلب ٦١٦٤٣دراسات/

 عدد الصفحات  ص ٢٢٦

والذي التنمية المستدامة، إلى تناول الهدف الثاني من أهداف  الدراسة ههدف هذت
ينص على القضاء على الجوع، وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة 

الل المستدامة، ويندرج تحت هذا الهدف ثمانية أهداف فرعية (غايات)، وذلك من خ
تشخيص الوضع الراهن لحالة األمن الغذائي والزراعة المستدامة والجوع في مصر، 
وكذلك الوقوف على طبيعة العالقات التشابكية والتأثيرات المتبادلة بين الهدف الثاني 

  .وغاياته وغيره من أهداف وغايات التنمية المستدامة العالمية
 

 المستخلص

 



  

٣٠  
 

  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

  

اف المؤلِّف  كشـَّ

 



  

٣١  
 

  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

 

   

  اسم المؤلف م المسلسل للدراسةالرق

 



  

٣٢  
 

  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

  

  اسم المؤلف لدراسةالرقم المسلسل ل

 



 



 



  

٣٣  
 

  ٢٠٢١ أغسطس ) ١٨٢(العدد رقم         )٢مكافحة الفقر ( –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

 


