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 ملخص 
 

تهدف الدراسة  الاللة  لل  تاية  سةةلسةلع لةلدل التع ةي مص  كةر  أاد ع عاس السةةلسةلع الول    عةنر ال  هف العكةلص التايةيص    
عتعكةيع الدراسة  لل  عدعد تودد ل للمةا السةةلسةلع الول   ةكة  نهل لل  درد  ا تكةل  عالعادل  كةلانهل امت لا  ت اةد نألةلع 

ول    ع  ةختيف األ ر مص الل  الدع  ال تقد   ةن ال ل ة   ل  عن األ ر  ثةرا  ل ةكةةلب نللين  كةةةل   عكةة لة  السةةةلسةةلع ال
عالخرعج ةن سةةةلا القةةةة  ال ةرعا     ل كد فةة   مدعل  نةرل مص ة ية  ا و ل  ال لهعا ةي  الدعا ب التةنةقة  لر  ع هرع  

التع ةي  عالذي ةندع  ن  عن السةةلسةلع الول   الق ةرل التص تاقك  يتل   الدراسة  عدعد ةقك  نةن السةةلسةلع الول   عالت  ة  علةلدل
السةةلسةتةن عمدامه ل  ول عع نفة     لكة   عم ذا  ثيع السةةلسةلع الول    قة   ردوة  ةلخع  للةهل ركةد عتاية  الوقكلع الدا رة  

 اع لةلدل التع ةي لا ة ن لةللكةةةن ة ر نفةةة    نةن ال ثيث ال ذ عر    ل نة ع الدراسةةة  ةي   سةةةتعل الالل  ال كةةةرة  عن التعدر
 نلفةةةةر  علا ة ن ةلخع  للةر الو لة  التص ت   ر  ن لوب دعر نلر  مص تعمةر ال هف الت  عي ال ق ا لةنةو  ا كتكةةةةلد ال كةةةةري   

لع التع ةي علةلدل ع ذلك لا تت لع  ة ية  لةلدل التع ةي  ن كن  السةةلسةلع الول    قةةة  ععلعة   عخيكةع الدراسة  لل  عن سةةلسة 
التع ةي لا ت ن  قرع   نسةةلسةلع الت  ة    ي اافةلرل لل  عن    ا تدلملع التص اتخذع كد اكتكةرع ةي  فة   عالدي مة ل ةتويك 
نللسةةةةةلسةةةةلع الول   اةلدل التع ةي  عادث ت لم  تلا لو لكةةةةر مل    ث  لةلدل تع ةي الثرعل عةدال  تع ةي اللر. الع ةلة      

 ع ةرمل 

 
The Effectiveness of Public Policies and their Role in View of Egypt's 

Vision for Sustainable Development 2030  

(Redistributive Policies as A model( 

 
Hazem Hassanein 

Abstract 

The current study aims to analyze the redistribution policies in Egypt as one of the types of public 
policies, and through the descriptive analytical approach the study indicates the existence of                       
a multiplicity of public policy concepts that bring it to the degree of communication and unity, 
accompanied by a growing interest in the mechanisms of formulating and making public policies, and 
the matter is not different in the case of developed countries from Developing. However, the matter 
often becomes confused and out of the context of the issue at hand, which has formed a major gap in 
the process of reflecting the concept on the applied aspects of it. The study revealed a correlation 
between public policies, development, and redistribution, which starts from the fact that the bridge 
policies that achieve both policies achieve their goals together or separately. Thus, the public policies 
represented a reference point that enables it to monitor and analyze the circular relations between the 
mentioned triangle. The study also showed at the level of the Egyptian case that the trend towards 
redistribution was not directly disclosed by his family, nor was he entrusted with the care that would 
enable him to play a prominent role in providing the appropriate development approach to the nature 
of the Egyptian economy. Likewise, the redistribution process was not addressed by public policies as 
a priority issue. The study concluded that the policies of distribution and redistribution were not 
associated with development policies, noting that all the directions that were taken were monolithic in 
relation to the general policies for redistribution, and a complete disregard for important elements such 
as the redistribution of wealth and the fair distribution of job opportunities ... And others . 
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 مقدمة  

ون ااألخيرةاعلىاخلفم اعالقةتهةابةاتنمم اأهمم اخةصببببب افيااآفيااكتسبببببسياااسبببببمة بببببة ااا ة  اا
ااتداولااامتزايداواا ميقا ناقسلاااسبببببببة ببببببب اوااملسراناوصبببببببةن ياااسبببببببمة بببببببة او  ا ااام  بببببببسبببببببة ا

ااواألفراد.او عات ددااألز ة اتةرةاوتوااياااتوجهة انحواااتنمم ابتطوراتهةااامختلل ،اامتخصبببببببببببصببببببببببب اا
ا سيرا ااا ازاحيوأخ  ا ةلاااشبببببب و اآخطوا ااادولاوااحكو ة اوا ونهةاا-ااااسببببببمة ببببببة ااا ة  اأضببببببحي
تختصاوترتبطابقضببببةحةا حددةاهنةابةاسببببمة ببببة اا-يدااادولااامتقد  اواانة م اعلىاااسببببوا  علىاصبببب
 أحدااألر ةنااألرب  األنواعاااسببببمة ببببة ااا ة  اااتياتشببببملاتاىاااا-و ببببمة ببببة اتعةدةاااتوزاعااتنموا ا

جةنباذا اااسبببببمة بببببة اااتنسممم او بببببمة بببببة اااتوزاع.اوعلىاخلفم اتشبببببو ا سبببببةراعملم اااتنمم افيا
االقتصبببببةدااامصبببببرباتةرةابسبببببسباعدلاوضبببببوتااارتا اااتنموا اااتياتنتهمهة،اوأخر ابسبببببسبا ل ا ناا

طسم ته،اأضببببببحياااوضببببببعاأواواة اه  اااتنمم اواالنسببببببمة اورا انمةذناتنموا االاتنة بببببببأخطة افياا
ااسببمة ببة ااا ة  اتشببكلا الذا اأ نة احمكنااالرتسةزاعلمه،ابحم اتصببحم ااامسببةراو  ةام اااتشببوهة ا
ااقةئم افيا لا نااارتا اوااتنلي .اوعلىاضبببببببببو ا ةاتقدلاتحةولااادرا ببببببببب اا جةب اعلىاااتسبببببببببةتال ا

ا :اااتةام

  ةاهيااا الق ابيناااسمة ة ااا ة  اوااتنمم ااامستدا  اوااتوزاع؟ -
 كمفاحمكناتحليلاوإعةدةاااتوزاعافيا صرا أحداأنواعاااسمة ة ااا ة  ؟ -
هبلاتوجبدا رتسزا احمكنا ناخالاهبةات زازاف بةامب اااسببببببببببببببمبة ببببببببببببببة ااا بة ب ا ناأجبلاااتنممب ا -

ااامستدا  ؟
ا،اوتشمل:الدراسةاأهدافا

 املةهممياحولاعالق اااسمة ة ااا ة  ابةاتنمم اوإعةدةاااتوزاع.ااتطر ااإلطةراا .1
 اا ة  .ااااسمة ة اأنواعا أحدا صراافياااتوزاعا مة ة اتعةدةاتحليل .2
بمةناف ةام اااسببببمة ببببة ااا ة  اودورهةافياتحقيقارتا ا صببببراالتنمم ااامسببببتدا  اا .3

2030. 
 فرضيات الدراسة: وهي:

حمكناأناتتزا ناااقببدرةاعلىاتحقيقاأهببداتاااتنممبب ااامسببببببببببببببتببدا بب اعسراااقببدرةاعلىاتحببديببداا -1
أواواة اااسمة ة ااا ة  ،اوااتياتقولاعلىاخلفم ااالتصةلاوااترابطابيناصنةع اااسمة ة ا
اا ة  اوصبببببببببببنةع اااتنمم ااامسبببببببببببتدا  ،احيباتدوراااحلق ابينهمةاعسراعدةا سبببببببببببةرا افيا

 و سةراتعةدةاااتوزاع.ا قد تهةااامسةراااتنموبا
تستنفاف ةام اااسببببببمة ببببببة ااا ة  اعددا نااامحددا اااتياتسببببببةعدافيازاةدتهة،افياااوقيا -2

ااا باتواجهابمثبطة اتقللا ناقدراتهة.
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 ننيحازم حسا

ت تمدااادرا بببببب افيا ببببببسيلااختبةرافرضببببببمةتهةاوتحقيقاأهدافهةاعلىااامنه اااتحليليامنهج الدراسةةةةة:  
تصبببةلاوااتشبببةب ابيناااسبببمة بببة ااا ة  اوااتنمم افيااانسرا احسبببتخدلااسمةناعالق ااالااااوصبببليااا ب

وب ضااادرا بة اااتطسميم ،ا  ااا روناعلىاواقعااالقتصبةدااامصبرباعسراعرتاوتحليلاااسبمة بة ا
اا ة  االتنمم اوإعةدةاااتوزاعافمه،اوااتطر األه ا رتسزا اتل يلادوراااسبببببببمة بببببببة ااا ة  افياتحقيقاا

ا.ا2030 ا صراأهداتارتا اااتنمم ااامستدا 

ا:اوتشملا ةايلي:االدراسةاأقسام

اااقس ااألول:اااسمة ة ااا ة  اوااتنمم اوااتوزاعا)تطةرانسرباوتطسمقي(.

ا.نموذجةاااتوزاعا مة ة اتعةدة:ا صرافيااا ة  اااسمة ة اااراهناااوضعاااقس اااثةني:

اااتنمم ااامستدا  افيا صر.ااقس اااثةاب:انحوات زازاف ةام اااسمة ة ااا ة  ا ناأجلا

 األول القسم

 (وتطبيقي نظري  إطار)والتوزيع  والتنمية العامة السياسات 

 مقدمة  
اقدات ةظ اااترابطابيناااسبببمة ببب اواالقتصبببةداتاىاأناأضبببحىابمثةب اعمل اواحدةاذا اوجهةن،ا عااااا

االحتلةظابوجوداتلردااسلا نهةافممةايت لقابب ضاااممةال ااابحثم ،اتالاأناااغةاباو ةاحسبتتب ها ناا
دثافياأحدهمةااوقةئعاالاح سراتالاعناأنهمةابيئ اواحدة،اتتداخلاوتتسببببببببببب ابةات قداوااتشبببببببببببةب ،افالاحح

ةاتصبببببدعااآخر،اوإذاقوباأحدهماةحةدثاأواأ راتالاواكونااآلخرانصبببببيبا نه،افصذااتصبببببدعاأحدهم
ازداد اشبو  ااآخر.اوا ااالاحمكنااالصبلابينهمةاعلىاأح احةلاوالاحمكناااحديباعناأحدهمةادونا

يقاه ااااآخر.او ناهنةافصناااسببببببببمة ببببببببة ااا ة  اتشببببببببكلا مةالاخصبببببببببة احمكناخالاهةادرا بببببببب اوتحق
االتصبةل،اتذاأناااتنمم ااامسبتدا  االاحمكنااهةاأناتسبيرادونا بمة بة اعة  اتقودهةاوتوجها سبةراتهةا

ادرا  اف ةام اااسمة ة وت ملاعلىاتحقيقا ةاتصسوااتامها ناأهدات.اوعلىاه اااأل ةساتسدأاعملم اا
القتصةداااتياذ رنةهةاآنلة ،ااا ة  ا ناأجلاااتنمم ااامستدا  اعلىاخلفم ااا الق ااأللابيناااسمة  اوا

وذا اعسراااسرا  اواامخططبة اواألهداتاااتياتتسنبةهةاااسببببببببببببببمبة ببببببببببببببة ااا بة  او ةات ولاتامبهاأهداتا
اااتنمم ااامستدا  .اا

 مفاهيم السياسات العامة 1/1     

ااحشبببكلاااحديباعنا لةهم اااسبببمة بببة ااا ة  ابيئ ابحداذاتهةاوالاحكةداح رتابدايتهةا نانهةيتهة،ااااا
األ رااا باج بلاهنبةعاعديدا نااات رالبة او لب ا نااامنبةظيراواألب بةداااتياحمكنا ناخالاهبةااانسرا

ت هباتاىاأنهةا"ا ببببببمة ببببببة ااا(1)تاىات رافاااسببببببمة بببببب ااا ة  افةامو ببببببوع ااادوام اال لولااالجتمة م 
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ااحكو  اوتحددهةابأنهةا مموع ا نااألهداتاااتياتسببببب ىاعدةابرا  ا صبببببحوب اب ددا ناااقرارا ،ا
ااتياتوصبببفاعملم اصبببن هةاوتنلي هةاوااسرا  اااتياتتضبببمنهةاو ةاتهدتاتامها نا لال .افياااوقيا
اا باح رفهةاجةروداروزاوام لهةاأكثراتخصببببصببببم اذاهبةاتاىاأنهةا"ا ببببلسببببل ا نااألنشببببط اااحكو م ا

ا.ا(2)اامترابط اقلياُلاأوا ثيرا اعلىاأنانتةئمهةات  راعلىا ناتهمه ا ستقسال ،اوامسياقرارا ا نلصل 

واطرتاجممساأندر ببببوناااسببببمة بببب ااا ة  ا"ا سرنة  اعملاهةدتاح يبهاأدا افردباأواجمةعياااااااا
صببةاهةااافياااتصببدباامشببكل اأواامواجه اقضببم اأوا وضببوعا ة.اوتب هافياذا ا ةرلافرادرا ااا ب

أحضبببة افياشبببكلابرنة  اعملا قترتااشبببخصاأواجمةع اأوااحكو  افيانطة ابيئ ا حددةاااتوضبببم ا
واالرصااامسببببتهدف اواامحددا ااامراداتمةوزهةاالوصببببولاتاىاهدتا حدداأوااتحقيقاأاراتاب ينهة.ا
ااواسبببببتطردافياذا ا سينةاأناااسبببببمة ببببب ااا ة  اتختصابهةااألجهزةاااحكو م ا ناخالصا سببببب وايتهةا
علمةابأناب ضاااقو اايراااحكو م اأواايرااار بببمم اقداتسبببه افيار ببب اوتطواراب ضاااسبببمة بببة ا

ا.ا(3)اا ة  اوتستمداخصوصيتهةا نا ونهةا تخ ةا ناقسلاااسلطة ااامخوا 

وب داااتطر اتاىا لهولاااسبببمة ببب ااا ة  ايتضببب اوجوداحةاتين،ااألواىاهياحةا ااالتصبببةلابيناااااا
كو  اأداةار بببببب اوتنلي اه  اااسببببببمة ببببببة افياذا اااوقي.اوتختصاااثةنم ابحةا اكلاااملةهم ا وناااح

ااتبةيناأوااالنلصببببةلابينا لا نسوراو لا سببببتو ايت ا ناخالاهاصببببمةا اور بببب اوتنلي اااسببببمة ببببة ا
اا ة  ،اوااتياتتنوعابينا نسوراااحكو  اوتحليلاوأدا ااانسةل،او  ا ا صبببببببببببةدراااقوةاااتياتسبببببببببببتمدا

.اوبةانسراتاىاذا اااتبةين،افصنهايتحققاعنداصببمةا ا ببمة ببة اتختلفافيا سببتواهةا نهةاآام اتحيمقهة
ااسلياعنانسير اااقطةعياأواااخةصابنشببببةيا  ين.اوفياحةا ابحثنةاااحةايافصناااسببببمة ببببة ااا ة  ا
  نم اهنةافيااامقةلااألولابرتا اااتنمم ااامسببتدا  او ةا بببقهةا ناعملمة اااتوزاعاو ةاحقترنابهةاأواا

ا هةا ناعملمة اتعةدةاااتوزاع.ايتب

 نشأة السياسات العامة 2/1

ُت ز انشببببأةاتحليلاااسببببمة ببببة ااا ة  ا  ل ا سببببتقلاأوا أحداأفرعااا لولاااسببببمة بببب اوعلولاا دارةااااا
فياخمسببينمة اااقرنااامةضببي،اا" The Policy Science "  اا ة  اتاىاهةرواداال ببوالافيا تةبها

ا لولاااسببمة بب اونسةلاااحك ااأل راكي.او عاظهورااامدر بب اااسببلو م اوذا اارتبةط ةابتطورا لا ناا
اا باُعنيابتحليلا دخال او خرجة ااانسةلااا-فيابداحة اعقداااسببببببببببتينمة ا ناااقرنااامنصببببببببببرلاا

 ةنااتحليلاااسبمة بة ااا ة  اشبةناآخراخةصب ا عاوجوداعوا لاعدةا بةهميافياتنة يااا-ااسبمة بي
لااادوايا حر  ااال بببببببببببببتقاللاوااتحررااانةشبببببببببببببئ افياجوانبااا ةا ،ااأهميتها نهةا ةاحخصابيئ ااانسة

ووجوداخصببببوصببببمة اتت لقابةاممتمعااأل راكيااا با ببببرعةنا ةاأصبببببحيادواتهاااقطبااامسببببمطرا
واامتحك افيا مراة اه اااانسةل،ا ثلااامشببببكال اااخةصبببب ابةاتلرق ااا نصببببرا ابيناااسمضاوااسببببوداا

ا باتنة يا  هاداخلااام  بببببسبببببة ااأل راكم اااحةج اتاىاتحليلاوااحر ابيناأ راكةاوفيتنةل،ااأل راا
ا.ا(4)ه  ااامشكال او حةوا اصمةا اااسمة ة اااتيات ةامهة
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و ناهنةاازداد اأهمم ادرا بب اوتحليلاااسببمة ببة ااا ة  اوتواد ا هن ا حللاااسببمة ببة اوبدااأنااااا
ياتميز اعنااير .او نا  ابرز احقالاقبداشببببببببببببببباعمالقبةاابها بةاابها نااألطراااتحليلمب اواامال  ااات

عديدا نااالتمةهة اااتياتر اأناااسببببمة ببببة ااا ة  ا ةاهياتالا حصببببل االتلةعال ااار ببببمم اوايرا
اار ببمم ابيناعددا نااالةعليناعلىااامسببتواينااامحلياواامر زب.اوأناااسببمة ببة ااا ة  ا ةاهياتالا

دةا ةاحكونوناأعضة افياشبك ا نسم اأوانتةناأوات سيراعناترادةاوخطوا اه ال ااالةعلينااا يناعة
وقداتواايااادرا ببة ااامت لق ابتحليلاااسببمة ببة اخاللاعقدباا.اا Policy Networkابببببببببببببببب ةاح رتاب

ااسبببببب ينمة اوااثمةنينمة ا تأ رةا بةشبببببرةاوبدرج ا سيرةابةاسيئ ااامت لق ابةانسةلاااسبببببمة بببببياواالقتصبببببةداا
اادواي،اوا احكناهنةعاتر يزا سيراعلىاااب داااخةرجيااام نيابخصبببوصبببم اااسبببمة بببة ااا ة  ااسلا

 ا ناعقود.او عااادخولافياعصبببببببببببببرااا وام اوظهوراتطسمقة ا  ةصبببببببببببببرةادوا ،اتالافيا ةاتالاذا
 بببببمة ببببب اواقتصبببببةدح ا ثلااادخولافياااحر ااابةردة،او ةاتالهةا ناتلس ااالتحةداااسبببببوفيتياوظهورا
 نسم اااتمةرةااا ةامم اوانتشبببببةراااشبببببر ة ا ت ددةااامنسبببببمة اوبروزاااتستال ااالقتصبببببةدح اوشبببببيوعا

ت رهةاحةا ا ناااترابطابينااانتشببببببراعلىا،اااتيااحقو اا نسببببببةناواامسببببببةواةاأفسةراااتحولااادحمقراطياوا
ااسببمة ببة ااا ة  ا ببوا افممةايت لقاب ملم اصببن هةاأواتنلي هةاوعملم اااتنمم افياجوانسهةااالقتصببةدح اا

ا.(5)واالجتمة م اوااسمة م ا

م اتقيم اوتقوا ا سببةرهة،اوانتقلاااتوجها نا مرداتنلي اااسببمة ببة ااا ة  اوتحليلاجوانسهةاتاىاعملاااا
خةصبببببببببببب ا عااحة ااالشببببببببببببلابب ضاتمةر اا ببببببببببببتخدا هة،ا ةاج لهةا حطاأنسةراأوائ ااام نينابهةا
وااقةئميناعلىاصببببمةاتهةاوتنلي اخطواتهة.او نا  افقدااكتسببببباه اااالرعاااتحليلياأهمم اخةصبببب افيا

 تغيرا اااسبببمة ببب ااالقتصبببةدح ،اااآون ااألخيرةافيااا لولاااسبببمة ببب اوعلولاا دارةااا ة  ،ا نطلقة اتاى
 عا الحس اااتر يزاعلىاخصببببوصببببم ا لاحةا اتحيااادرا بببب او حةوا اااخرونابأنمةياعة  اتت لقا

ابةاقدرا اوااممكنة ،اااتياحمكناا تقةتهةافياااسمة ة ااا ة  ااسلادوا .ا

 السياسات العامة في المدارس الفكرية  3/1 

ا اتخفاااسداحة ااامتأخرةاالرعاااسمة ة ااا ة  او ةاتالهةا نارت اوأفسةرا زاحم ا ةا بقهةا ناااا
رت اونسراة افياعصببببببورا ببببببةبق ،او  ا ا ببببببرعةنا ةااحتليا كةن ا تنة م افيااألو ببببببةيااا لمم اا

ااشببروعااالسببمة بب اواالقتصببةدا  ة .افمن اااسببتينمة ابدااالمحلليناو ناقسله اصببنةعاااسببمة ببة ،اأهمم اا
فياقواابانسرا اتغطيا ةاحمرباتطسمقهاعلىاأرتاااواقع.ا ةا ةعدافياوجودات هة ة اجداخطيرةا
تت لقابسبببببلوعاا نسبببببةنا مواطن،اوتأ يراااسواهرااالجتمة م اعلمها أحدااا نةصبببببراااممتم م اااتيا

 اااسبببببمة بببببة ااتتأ رابمةاحمربا نا بببببمة بببببة .اوا تدااأل راالتنس ابردوداأف ةلااألفراداواامنسمة اتمة
.اوقداقة ياعملم اتحليلاااسببببببببمة ببببببببة ااا ة  اخاللااا قودااامةضببببببببم ا(6)وااتغيرا اااتياتحدثافيهةا

علىافرضببببمة انسراة ااالقتصببببةدااامزئي،اخةصبببب ااامت لق ابةارشببببةدةاوااحمةدةاو سدأات سم ااامنل  ا
اااتياحس ىااالردا ناخالاهانحوات سممهة.ا

ا
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 :(7)(، وتشمل ما يلي1لعامة: والتي تظهر في الشكل رقم )مراحل عملية صنع السياسات ا 4/1

وات افيهةاتحديدااامشبببكل افياتطةرا نااايم اوااواقع،اامرحلة تحديد إطار صةةنع السةةياسةةة:   -اأ
وحصببببببراااموارداااتنسممم ااامتةح ،ا عاتحديداجهةزار بببببب اااسببببببمة بببببب اوتحديداا ببببببتراتممم ا

 صن هةاوتقيممهةابصورةادورا .ا
وات افيهةاتخصبببببببمصاااموارداوتحديدااألهداتاواألواواة ا عامرحلة صةةةةنع السةةةةياسةةةةة:    - 

ة ببببببم اوااتوق ة ابخصببببببوصا نةف هةاونلقةتهةاوتقديرانلق اتعدادا مموع ا ناااسدائلااأل بببببب
 و نل  اااسديلااألفضل.

وتشبببببملاتنلي اااسبببببمة ببببب ا عاتقيممهةاأ نة اتنلي هةاوب دامرحلة ما بعد صةةةةنع السةةةةياسةةةةة:    - 
 تنلي هة.اا

:اوتقولافيهةاااقنوا ااامت ددةابةالتصببببببببببببببةلاوااتغ ح امرحلة التغذية العكسةةةةةةةةةية للمعلومات  -ث
بربطاجممعاه  ااامراحلابب ضبببببببببهةاااب ض.اوفياه  ااامرحل اححدداااا كسبببببببببم االم لو ة 

واضببببب وااااسبببببمة ببببب اأوجهاااقوةاوااضببببب فاو ةايترتباعليهةا ناآ ةرا توق  اوايرا توق  ،ا
وتتسللاااتغ ح ااا كسبببببببم ابصعةدةافت ادوائراااسبببببببمة ببببببب ااصبببببببمةا ابدائلاُت دلاأواُتلغياتل ا

اااسمة  .اا
اة ااا ة  اا(ا راحلاصمةا اااسمة 1شكلارق ا)ا

 
اامصدر:احسيناعالوب،اتخطمطاااسمة ة ااا ة  افيااا را :اتطةرا نهميانحواا

ال را اا اا ة  ا السمة ة ا اا دداا2017اا-2012أجندةا دائرةاا12،ا مل ا قةفتنة،ا ،ا
ا.اا111،اص2013اا القة اااثقةفم ااا ة  ،اوزارةاااثقةف ،ابغداد،ا
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 األهداف    –عاد األب  -التنمية المستدامة: المفاهيم اا5/1اااا

اا متمعاافياااامب راب ااااتغيرا اا نا مموعب ااتحبداثااعملمب اعلىاالبدالاب ااااتنممب ااحسببببببببببببببتخبدلا لهولا   
اااتحسبببببببنااحضبببببببمناابم دلااامسبببببببتمراااا اتيااااتطورااعلىاااقدرةاااممتمعااذا اتكسبببببببة اابهدتا  ين؛
االحةجة ااال ببتمةب ااعلىاااممتمعاقدرةاابزاةدةا مةاُت نياااتنمم .اأفراد ااسلاااحمةةاانو م افيااامتزايد

اعنااااحةجة ؛اتل ااتشببةعاادرجة ازاةدةاتسللاااتياابةاصبورةااألعضبةئه؛ااامتزايدةااوااحةجة اااأل بة بم 
.ااال ببتغاللاذا ااعةئدااتوزاعاوحسببناااامتةح ،ااالقتصببةدح اااامواردااال ببتغاللاااامسببتمراااترشببيدااطراق

ا ثلمةااا مليااوهوااقتصببببببببةدب،او  ا او قةفياجتمةعياابدور اوااتغييرااااتغيير،ازائدااانمواهيافةاتنمم 
اانةس.اوا رتاتقرارااأل  ااامتحدةاالتنمم اااحمةةاااانوعياااتحسببيناهوااأل ببة ببياوااملهولا مي،اهو

ااتنمم اعلىاأنهةا"اعملم ازاةدةاااخمةرا ااامطروح اعلىااانةساو سبببببببببتو ا ةااا1997اابشبببببببببرا اا ةلا
ححققونها نارخة ،اوه  اااخمةرا اامسبببببببببببيانهةئم اأوا ةبت .اوبغضااانسراعناااتنمم افياحداذاتهة،ا

ىااا مشاحمةةا رام اوطوال اوفياصببببببح اجيدة،افصناعنةصببببببرهةااأل ببببببة ببببببم اتتلخصافي؛اااقدرةاعل
واكتسبببببببة ا  ةرتاو هةرا ا ناخالاهةاتزدادا  هةاااقدرةاعلىاا بببببببتغاللاوا بببببببتخدالاااموارداااالز  ا
اضبببببببببببمةناحمةةاالئق .اوالاتقفاعنداه اااحدابلاتمتدااتشبببببببببببملاااحرا اااسبببببببببببمة بببببببببببم اواالقتصبببببببببببةدح ا

ان.اااواالجتمة م ،افضال اعناتتةح ااالرصااإلبداعاوا نتة

اامسببببببببببببببتبدا ب افيا وببهااامبديبداااا لهولاااتنممب اا2015وب بدا زابدا ناأطروحبة ااألافمب اظهراعبةلاااااا
ااااخصبةئصاشبأنا رون ا نااااتقليلادوناااواامسبتقسلم ااااحةام ااألجمةلااحتمةجة اتلسم اعملم ااعلىاأنه
اا مببلاعلىا،ابببدأاا2016فياينببةيرااوااا.(8)اانس ااالجتمببة مبب ااوتمببة بببببببببببببببب ااتسببة ببلااأوااالحمببةةااااببداعمبب 

عتمدهةاقةدةااا ةا اااااتياا،اا2030اخط اااتنمم ااامستدا  اا ةلااا17ااباا أهداتاااتنمم ااامستدا   تنلي 
و بببت ملاااسلداناخاللاااسبببنوا اااخمساعشبببرةااامقسل ،اواضببب  انصبببباأعينهةااا.2015 بببستمسراااافي

علىااامممع،ابحشببببببببببدااامهوداالقضببببببببببة اعلىااالقرابمممعاااألهداتااامديدةاااتياتنطسقاعةاممة اه  ا
وتسبتنداأهداتاا.أشبكةاهاو كةفح اعدلااامسبةواةاو  ةام اتغيرااامنة ،ا عا لةا اعدلاااتخلياعناأحد

وتهدتاتاىااامضبياقد  ةاالقضبة اعلىااالقرا هداتاا نمةئم ااألافم األاااتنمم ااامسبتدا  اعلىانمةت
جممعاااسلدان،ااالقيرةاابمممعاأشبببببببكةاه.اوت تسرااألهداتااامديدةافرادةا نانوعهةا ناحيباأنهةاتدعو

وااغنم اواامتو ببببببببببببببط ااادخلاااىااتخةذاا جرا ا اااالز  ا ناأجلات زازااارخة ،اواا ملافياااوقيا
 و بااألرت.اوتدرعاه  ااألهداتاأناااقضببببة اعلىااالقراحمباأناحسببببيراجنبة اانلسببببهاعلىاحمةح 

حتمبةجبة اوتتنبةولا مموعب ا نااالاا،تاىاجنببا عااال ببببببببببببببتراتمممبة اااتياتسنيااانموااالقتصبببببببببببببببةدب
االجتمة م ابمةافياذا ااات لم اوااصبببببببح اوااحمةح ااالجتمة م اوفرصااا مل،اوتتصبببببببد افياااوقيا

اا نااألب داااات رافاوتل ااألهداتااه اااواشببببببتملانطة .اا(9)نة اوحمةح اااسيئ نلسببببببهاام ةام اتغيرااام
ا:ااتةايااانحواعلىااال تدا  اأب ةداأرب  اخالاهابينانلر ااذا ،

اا حكواوجم ااانس *ا

ااالجتمة م ااألنشط ا ناوايرهةااالقتصةدح ااانس *ا

http://sustainable-development-goals/
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/
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اااسمة ياواانشةياااحك *ا

ااام  سم اوااقدرا ااألدا *ا

اا،اهي:" نهمم اشروي"ابأرب  ااالجتمةعيااانسةلاايتميزاأناحمبا ستدا ة ،اامصب 

ا.واامرون اااتوازناااتثسياتحكواوجم انس (اأ)

ا.االحكواوجم ااانس اشأنا ناالاتقللايااتااألخر ااواألنشط اا قتصةد(ا )

ا.اواال تمةب ااامشةر  اح كسااا باااحك (ا )

ا.اواانتةئ اااتسمفايفاحسهراباا ااام  سيااألدا (اث)

ا.ااشرويابه  ااالاتزالاأت اتذااتالااال تدا  انحواينطلقاأنانسةلاألبااحمكناوال

ا: (10)أهداف التنمية المستدامة  -
اأكسراأحداب داصبببمةاتهةات اااةح اا169اوتتخللهةااهدفة ااا17ااتصبببلاأهداتاااتنمم ااامسبببتدا  اتاىااااا

.اااا ةا اادولاا ةف او ناااممةال اا ةف ا ناا ختصبببوناافيهةاشبببةرعااوااتياااا ةامم ،اااال بببتشبببةرةااحمال 
افياوااتنمم اواال بتقرارااأل نااتحقيقااادائ ااوااسب يااامشبترعاال ملانتةجة ااجة  اهدفة اااعشبراااسبب  
ااامسببتدا  اااتنمم اأهداتا ببسقافقدااامتحدة،ااأل  اأعضببة ااواطةامةااهت ااادولاا.اام مورةاأرجة ااكةف 
اوااتياا،(2000اا بةلاااألافمب ااا نمبةئمب اااألهبدات)ااعليهبةااأطلقاوااتياااألهبداتا ناأخر ااا مموعب اهب  

اضمنهةا نااأهداتاا مةنم ااعنا بةرةااو ةنياا2000ااعةلاافياااامتحدةااأل  ااأعضة اااادولابهةاااتز ي
ابينااامسببببببببببةواةااوتحقيقااألطلةل،اوفمة اوتقليلااأل ببببببببببة ببببببببببي،ااات لم اوتوفيراوااموع،اااالقرا نااااحد

ااا ةا احصبب اااسيااامتحدةااأل  ااتطل ة ا عاتتمةشبىاوااتيااأل بة بم ااألهداتاا ناوايرهةااامنسبين
اه  اتحقيقاتاىااااتوصببببلايت اا ااواسناا،2015ااعةلافيافترتهةااتالاأنهةاانتهي.ااسببببكةنهااأفضببببلاا كةن ة

اخاللاتنمةز ايت اا ا ةاال ببببببتسمةلااامسببببببتدا  اااتنمم اأهداتاتسنياجة اوا اابصببببببورةا ثلى،اااألهدات
ا.اااسةبق ااألافم اعة ة ااعشراااخمس 

ا

ا
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ا17أهداتاااتنمم ااامستدا  االاا:(ا2شكلارق ا)ا

ا
 اامصدر:ااأل  ااامتحدة،ا

اا/http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goalsا                    
 

وتت دداه  ااألهداتااتشبملاأهداتااقتصبةدح اواجتمة م او بمة بم اوصبحم اوبيئم ا مةايوضبحهةااااا
(،اوالاحمكنابأباحةلا نااألحوالااالصبببببببببببلابينهةاأواتصبببببببببببنملهةا نلرد افهدتا ثلا2ااشبببببببببببكلارق ا)

ااقضبة اعلىااالقراوااموعاوهواااهدتااألولاحصبنفاعلىاأنهاهدتااقتصبةدباواجتمةعياو بمة بي،ا
ن ااوااتغ ح ااااغ ائيااأل نااوتوفيرااااموعااعلىااااقضببببببببببة واأتياا اامسببببببببببتدا  ،اااااازراع ااوت زازاااامحسبببببببببب 

األعمبةراامكونبةاااهبدتاااثبةنيااااجممعافيااوببةارفبةهمب اصببببببببببببببحمب ا مشااببأنمبةياااامممعااتمت عاوضببببببببببببببمبةن
افرصاوت زازاالمممعاوااشببببببببة لاااامنصببببببببفااااميدااات لم اوااثةاب،ابينمةايهت اااهدتااارابعابضببببببببمةن

ااامنسببببببببببببينابيناااامسببببببببببببةواةااااتحقيقاالمممع.اواتب هاااهدتاااخة سااا باحسبببببببببببب ىاااحمةةا د اا اات ل ا
اااممة اتوافرااضببببببببمةنااواالتمة .اوامن ا ال ا ناااهدتاااسببببببببةدساوااسببببببببةبعانحوااانسببببببببة ا لااوتمكين
ا مسبببورةابتسلل ااامممعاحصبببولاوضبببمةناا سبببتدا  ،اتدارةااوإدارتهةاالمممعااااصبببحيااااصبببرتاوخد ة 

ااانمواااواامسببببببببببببببتبدا ب .ابينمبةايب هبباااهبدتاااثبة ناتاىات زازاااامو وقب ااااحبديثب ااااطبةقب ااخبد بة ااعلى
اااالئقااا ملاوتوفيراواامنتم ااااسة ل ااواا مةا ااواامسببببببببببتدال،ااالمممعااوااشببببببببببة لااامطردااالقتصببببببببببةدب

ااااشببببببة لاااتصببببببنمعااوتحليزااااصببببببمود،ااعلىاقةدرةااتحتم اُبنىاالمممع،اواتطر اااهدتاااتة ببببببعا قة  
ااداخلااامسبببةواةااان دالاا ناااالبتسةر.اوانصبببرتاااهدتااا ةشبببراتاىاااحداوتشبببممعااواامسبببتدال،االمممع
اواامسبتوطنة ااامدناابينهة،ا  ا اير زاااهدتااااحةدباعشبراوااثةنياعشبراعلىاج لااوفممةااااسلدان

انتةنا اوااال ببببببببتهالعاوضببببببببمةناو سببببببببتدا  اااصببببببببموداعلىاوقةدرةاوآ ن االمممعااشببببببببة ل ااابشببببببببرا 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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االتصبدبااعةجل اتجرا ا ااتخةذااواضب اااهدتاااثةاباعشبراواارابعاعشبراوااخة ساعشبراااامسب واين،
ااتحقيقااا ستدالانحوااعلىااوا تخدا هةاااابحرا ااواامواردااواابحةرااامحمطة ااوآ ةر ،اوحلظاااامنة ااتغير
ا سبببتدال،اانحوااعلىااا بببتخدا هةااوت زازااوتر ممهةااااسرا اا حكواوجم ااانس ااامسبببتدا  ،اوحمةح اااتنمم 
اووقفا سببةر ،اوعكسااألراضببيااتدهوراووقفااااتصببحر،او كةفح اا سببتدال،اانحوااعلىاااغةبة ااوإدارة
ااواا دلااااسبباللااااسيواوجي،افممةاحسبب ىاااهدتاااسببةدساعشببراوااسببةبعاعشببراتاىاتحقيقاااتنوعاافقدان

ااامستدا  .ااااتنمم اجلأا نااا ةامم اااشراك ااوتنشمطاااتنلي او ةئلااواام  سة ،اوت زاز

(،احمدا169(اواةحةتهةا)17وخالصبب اااقول،افصنااامتأ لاجيدا األهداتاااتنمم ااامسببتدا  ااابببببببببببببببب)اااا
أنهةاتصببببببببافيا لاااموانب،اوتسببببببب ىاتاىاتقة  احمةةا تسة ل ااألر ةن،اتضبببببببمناااوفة ابةحتمةجة ا

لاااقةد  ااألجمةلاااحةام اواا مشاااسرا اوااسببببببباللاواأل ن،اوا بببببببتدا  اااموارداات ميرا سبببببببتقسلااألجمة
اوااحلةظاعلىاحقوقه افياااموجودا اااحةام اوتنميتهة.

 تحليل السياسات العامة ودورها في التنمية المستدامة وإعادة التوزيع  6/1

ُحخولاتاىاااسبمة بة ااا ة  ا هم ادفعا سبةرا اااتنمم ااامسبتدا  اوا حةط ابكةف اأب ةدهةاخةصب ااااا
تنمم او بببببيل اارفعا سبببببتواة اااشببببب و اوتحسبببببينااقتصبببببةداتهةاب ديهةااابشبببببرباوااميلي.اوإذاا ةنيااا

بخةص انو م اااحمةة،افصناااسمة ة ااا ة  ابمثةب اااقنطرةاااتيا ناخالاهةاحمكناأناتحققااألهداتاا
ااتياتتضببببمنهةاااتنمم ااامسببببتدا  افيا لاأب ةدهةاواةحةتهة.اايراأنا سببببأا اعدلاااوعياب ا اااترابطا

اتاااتنمم ،االايزالاححتةناتاىاجهودا ضببنم اخةصبب افياااسلدانااانة م ،ابيناااسببمة ببة ااا ة  اوأهد
ا ناأجلااات رافابةألدواراواألف ةلااامنويابهةااسلاعنصرا ناعنةصراااممتمع.ااا

 

أناااسببببببمة ببببببة ااا ة  اتتأ رابةامتغيرااالقتصببببببةدبا ببببببوا ا ةنايت لقااا(11)وقدارأ اروبر ادابااااا
جتمة م اأوابسبببمة ااانسةلااالقتصبببةدباواالجتمةعي.اوإ بببتطردافيابمسبببتو اااتنمم ااالقتصبببةدح اواال

أنااامتغيرا اااخةصببب ابةانموااالقتصبببةدبا)ااتحضبببر،اااتصبببنمع،ااات لم اواادخل(ااهةاتأ يراأكسرا نا
 ببببمة ااانسةلاااسببببمة ببببيافياااتأ يراعلىاااسببببمة ببببة ااا ة  افياااوالحة ااامتحدةااأل راكم ،اونةد ا

رةاتغيرااانسةلاااسببمة ببيا ناأجلاتغييراااسببمة ببة ااا ة  اواغرتا واكب اابضببرورةاتنمم افسرةاضببروا
اأهداتاااتنمم .اا

وعلىاهدبا ةاتقدل،اتستسببببببببباااسببببببببمة ببببببببة ااا ة  اجلااهتمة هةا ناخاللادورهةافياصببببببببمةا اااااا
وصبببببنةع اتنلي ا بببببمة بببببة اااتنمم ،اوالاحختلفااأل رابيناحةا ادوا ا تقد  اأوانة م ،اوإنا ةنيافيا

تت ةظ افيهةااألهمم اعلىاخلفم احةجةتهةااامسبببببببببببببتمرةااتدبيراوإدارةا واردهةاوفقا نه اعلمياااااألخيرة
 نضببببببطاو سبببببةيرااتطل ة اه  ااادولاوااسيئ ااامحمط ابهة.اوا لاه  ااانقط اتثيراحيمق ااالتصبببببةلاا

فه ابيناعملم اصبنعاااسبمة بة ااا ة  افيابيئ اتتسب ابةال بتقراراااسبمة بيا ناعد ه.او نا  اف ملم ا
نقةيااالختالتابيناااسببببمة ببببة ،احمكناأناتلسببببر اطسم  ااا الق ااادائرا ابينااانس اااسببببمة بببب اواانس اا
االقتصبببةدح اوااسبببمة بببة ااا ة  ،ابةعتبةر ا ثلباالاانىاعنهااله اعالق اااثةبياواامتغير،ا ناخاللا
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ااأفضبلاتسونااا ،اوربمةدورااالواعلاوااسواعباااداخلم اوااخةرجم اااتيات ملافياظلهةاااسبمة بة ااا ة 
ااألافم اا نمةئم ااألهداتا نااقدرتهةاعلىااا سوراهياااا ة  اااسببببمة بببب اافيااال ببببتدا  اا رج م انقط 

(MDGاا)اااامسبببببببتدا  اااتنمم اأهداتااتاى(SDGا)اخاللاالسبببببببمة بببببببة ا هدتااامتحدةااأل  ااقسلا ن
ا ناجةنبا لافيااالند ةنافياااسيئم ااواال بببببببببتدا  اااسيئ ا خةوتابدأ اواقد.اا2030-2015اااالترة

 سيرةابمةايهدداعملم اااتنمم اابسبببببببببرع ااتتزايداااسيئ ااا بببببببببتنزاتا نااامخةوتااأناحيباااتنمم ،اجوانب
ااامنسببببينابينااامسببببةواةااعدلاا،اوجودااتسببببةعافياحةا 2018وقداأظهراعةلااا.(12)علىا سببببتو ااا ةا 

بمةاح نياأناهدتااامسبببببببببببةواةابينااامنسبببببببببببيناا ايتحققاب د،ابلاا.اااتنمم ااطراقاافيااعيب ابمةاج لهة
علىااانيمضافقداازداد ااأل ورا ببببببببو  ،ابمةاُححملاااسببببببببمة ببببببببة ااا ة  ا زادا ا نااامسبببببببب وام اتمة ا

ا.(13)ااقضةحةااا ةامم ا ناه اااانوع

ااا ة  اااسبببببببببمة ببببببببب ااا الق ابيناا(14)(Okeke and IFEAGWAZI, 2018وحلليادرا ببببببببب ا)اااا
اا ةاي.اوذا اااات لم اافياااقسولاا بمة بة ااعلىاخةصابشبكلاااتر يزاا عاانمميراةاافياااوطنم اوااتنمم 

فياااسلدااام  ورااااوطنم اوااتنمم اااا ة  ااااسبببببببمة بببببببة ابينااااروابطاا"اأنابة بببببببتخدالافرضبببببببم ا لةدهة
ا. بببلسم ااوضببب م افيااااسالداافياااوطنم اوااتنمم اااا ةايااات لم ا بببمة بببة ابيناااا الق اضببب مل ،او  ا 

اا دارةافيااأنهابةال لاااادرا ببببببببب اووجد .اااا ةلااالختمةراانسرا اهواانسرباااوذا ابةالعتمةداعلىاتطةر
اا بببتمرا،اقد(وااتنلي ااوااصبببمةا ااات سيرا-ااات لممم االسبببمة بببة اااامحدداااسبببمة ااوفي)ااااسلدافياااا ة  
ااامسبةرا افيااوتوصبليااادرا ب اأحضبةاأنه.ااعة  اا سبمة بة اااات سبفم ااواألوا رااااصبةر  ااااقواعدانشبر

ا قسوا اوجهة اتاىااانمميرا اااادوا اافياااا ةايااات لم اافياااقسولاا بببمة بببة ااتقودااا اااوطنم ،اااتنموا 
ااامقينااعدلااحةال ااهيااهةااامصبةحب اااسبينةراوهة ااعلىااامترتب ااآ ةراافصناوبةاتةاي.اصبةر اابشبكل

ا.ااسلدافيانمم ااتاخطوا افياااامستمرة

تاىااات رتاعلىا ببمة بب اا  ببكةنافيا صببرا،اا(15)(2014نوراوإ ببمةعيل،اا(فممةاهدفيادرا بب اااااا
كنموذناالدولااانة م افياضببو اتشببكةام اااتقوا االسببمة ببة ااا ة  .اوا ببتخدلااابحبااامنه اااوصببلياا
ااتحليلي.اوتمثلببياأدوا ااابحبببافيا يمببةسا سببببببببببببببتوباا نمببةزاو يمببةسادرجبب اااتقببدلاأواااتخلفا

ا،اقدا اااسببببمة ببببة ااا ة  افيااادولااانة م ناعملم اتقواأاالجتمةعياالممتمع.اوتوصببببليااانتةئ اتاىاا
 ناااتهممشاوعدلااالهتمةلابشبببببببببكلاعةل،ا مةاأ راعليانمةتاااسبببببببببمة بببببببببة اوااسرا  اااشبببببببببهد انوعة ا

هتمبةلاب ملمب اااتقيم او ب اب اببةانسبببببببببببببببب االممبةاساااااامتب ب ،اف ليا سببببببببببببببتوباااتنليب اا احكناهنبةعاأباا
فتلب اااممبةاسااا. او راقبب اعمبلااامهبة اااتنليب حب اامنتخبب اوااتياحكونااهبةادورارقبةبيايتم ااهبةا تبةب ب

ااتوجهة اااها اتستغلاذا ااادورافياتقيم اااسمة ة ااا ة  ،اوقدايرجعاذا افياحةا ا صراتاىاتشةب
ابي.اةبينااامهةزاااتنلي باواارق

 السياسات العامة والبيروقراطية -
تذاا ةنياااسبببمة بببة ااا ة  ات دااادائرةااألواىاالهتمةلا ةف ااألفراداوااممةعة اواام  بببسبببة افيااااا

دوا ا ة،افصناااحكو  ات دااارا ب ااه  اااسبمة بة اوااقةئ ابتنلي هةاعسراأجهزتهةااامختلل .اوا داوضبعا
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ادحمقراطم اأواايراااسببمة ببة ااا ة  اعنصببرااالاانىاعنهافيااا ملم اااسببمة ببة ا ببوا افيااألنسم اا
اادحمقراطم ،اتالاأنهةاتختلفابةختالتاطسم  ااانسةلااامدنياواألحزا اواام  بببببببسبببببببة اااحكو م ا نهةاا
وايراااحكو م .اوفيااادولااانة م اذا ااادوراايرااامحدوداالدوا ،افصنااتمة اااسبببببببببمة بببببببببة ااا ة  ا

رت ات هباتاىاأناضببببببببببب فاتسبببببببببببتمداأهميتهةا ناقدرتهةاعلىاتحقيقاأهداتااامواطنين.او عاوجوداا
ااسمة ة ااا ة  اوعدلاف ةايتهة،ايرجعابةأل ةساتاىاعدلااهتمةلاصةئغيهةاوصةن يهةابةاطر ااا لمم اا
اادقمق اواامنضبببببط ااه  اااصببببمةا اوتل اااصببببنةع اوامتدااأل راأحضببببةاأل ببببةايباااتنلي .اتاىاجةنبا

 اتتسبببب ابةاشببببموام اواال ببببتدا  افياعدلاوجوداآامة اتتسبببب ابةاسلة ةافياعملم اتقوا اااسببببمة ببببة ااا ة 
ب ضااألحمةن.ا مةاتواجهاااسببببببببببمة ببببببببببة ااا ة  افياااسلدانااانة م اعلىاوجهاااخصببببببببببوصاعملمة ا
تضببببببببببببببليبببلاوإاهبببة افياأوقبببة اب ينهبببة،اتتنوعا ناحيببببااألدوا اواا ملمبببة ،اااتياقبببداترونااهبببةاب بببدا

ةاالاحصبدقهةاااواقع.افقطابحم اااحكو ة اأواااسبلطة ا ثلاقمة هةابةاتروا اانمةحة اوهمم ااسبمة بةته
اال ببببتمرارا افياااسببببلط اأوابم نىاأد ااحتسةرهة.اوفيهةاتسونانسببببب ااالشببببلاالسببببمة ببببة ااا ة  اذا اا
 توام اهند بم اوتتبعا لا حةوا ااتحقيقااألهداتااام لن ،اوذا اعلىاضبو ااالموةاااسسيرةاواامتزايدةا

بيناا نمةزااال ليااامتحقق.اوبةاتةاياتلشبببببلابيناااطموحة اواألهداتااام لن االسبببببمة بببببة ااا ة  اوا
اااسمة ة ااا ة  افياتصحم ا سةراااسلدانااانة م اوإخراجهةا ناحةال اااتخلفاوااتب م .

و م اأ ببببببببببة اعدةاتقفاورا اه ااا خلة ا نابينهةاأ ببببببببببة اتت لقابحةا اااسمةنة اواام لو ة اااااا
ات رافااادقيقابو ةئلاتحقيقااألهداتااام لن ،ااااسمة ة ااا ة  ،ا عاعدلااااحستخد هةاصةن يااتياا

وأحمةنة اا فراياااال حدودافياطموحة اه  اااسببمة ببة .اوإاىاجةنبا ةاتقدل،اتسهراعملم اااتنةقضا
ااتياقداتحملهةاه  اااسبببمة بببة افيا تناوصبببلبابرا مهة.اوا لا ةات اذ ر ا ناأ ببببة االاُحخلياوالا

لم اصبببببببنعاااسبببببببمة بببببببة اذاتهة،او ةايلحقابهةا نااموتااُيهملاوجوداأ ببببببببة اأخر افممةايت لقاب م
و ر زا ا لرط او شببببببببةر  ا حدودةاالئة اب ينهة،ا عاوجوداتوزاعاخةطي ااسرا  اه  اااسببببببببمة ببببببببة ا
 ببببببببببببببوا ا نااانببةحمبب ااامغرافمبب اأواااز نمبب ،احتىاحببد ابببةاب ضاااقولاأناااقببةئميناعلىاتنليبب اهبب  ا

ألنارا ببببميهةاقداأخلوااعنه اطسم  اه  اااسببببمة ببببة اااااسببببمة ببببة اأحمةنةاحكونوناأب دا ةاحكونوااعنهة،
و مفم اتنلي هةابةاطراقاااتياتسببتطمعا  هةاتحقيقاأهدافهةاأباأنااام نينااامبةشببرانابةاسببمة ببة اقداا
حكونوااعلىاايرادراح ابب ضانقةطهة،اااتياتحدثاخلال افياعملم اااصبببببببببنةع او نا  اعملم اااتنلي ا

سدوااذا اجلمةافياضببببببببب فاقدرةاااهيئة ااامسببببببببب وا اعناوضبببببببببعا.اوا(16)تقتصبببببببببراعلىاأفراداب ينه اا
ااسببببببمة ببببببة ااا ة  اوتقدح اااحم اااموضببببببو م اواا لمم اااتياتسرراوجوداه  اااسببببببمة ببببببة اوتطل هةا
ألهداتاب ينهة،ا مةاأنهةاقداتدع اخمةرا ا  ين ،افضبببببال اعناامة ااامسبببببة ا ااامسبببببتمرةاواامتنوع ،اا

سبببببقطاأحدااادعةئ اواار ةئزااأل بببببة بببببم اال ةام اااسبببببمة بببببة اااتيا عاامةبهةاأواحتىاضببببب فادورهةات
ااا ة  .اااااا

واسهرابمال افياه اااصبببددادورااااسيروقراطم اواامهةزاا داربافيااادوا ،اعسراااصبببل اااو مق ااااا
بينهمةاوبيناااسببمة ببة ااا ة  ،اتذاتمثلاااسيروقراطم اأحدااامثبطة اااسسر اال ةام اااسببمة ببة ااا ة  اا

 ببببببببببة اقصبببببببببورهةاوعدلاتحقيقاأهدافهة.اوذا اانطالق ةا نااادوراايراااحميدااا باتمةر بببببببببه،اوأحداأ
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واسهراأ ر اعلىاااسببببمة ببببة ااا ة  افيا رحلتياااتنلي اوااتقيم .اواام نىاهنةاحقصببببدابهاااسيروقراطم ا
نافيااا بةا اااثبةابباأوافيادولااامنو .افيااامقبةببل،افيادولاااشببببببببببببببمبةلاأوااابدولااامتقبد ب اُير اأ

ا غةيراتمة ةاامةاعلمهاااحةلافيانسرائهةا ناااسلدانااانة م ،افهياتل بادوراا ااتاىانسرا ا ةكسافيسرافياااسيروقراطم ،اااتياتمخضاعنهةااا ديدا نااامبةد افياااسيروقراطم اتأخ ا  نى  تحمةبمة اا بببببببببببتنةد 
كينااألجهزةاااحكو م ا قد تهةاااخةصبببببببم ااأل بببببببة بببببببم االتنسم اااسيروقراطي،ااا باح داأحداأدوا اتم

ا.(17) نل ةاااسمة ة ااا ة  ا ناتحقيقاأعلىاقدرا ناااسلة ة

وا لااات ةرتاااسةهراأواااتنةقضاااحةدثاه ااالايرجعاتاىاطسم  ااادورااانسرب،ااسنهاح ز اااااا
لبداناااطسم ب اااسيئب اااتياتطسقاعليهبةااامببةد .افحبةاب اااسلبدانااانبة مب اتختلفا لمبةاوجزئمبةاعناحبةاب اااس

اامتقد  ،اااتياتسةداتسوناوصبلياتاىاقم ااانضب ااام  بسبياوأضبحياهرلا سيراالتنسم اااسبمة بي.ا
و نا  ،افبصنبهافياحبةاب اوحبدةااألدوا ااامسببببببببببببببتخبد ب افيا الهمبةاتختلفاطسم ب اااسيئب اااتياتلرتا

هب  اتحبدحبة اجمب اوعيببة ا سر ،ايتغيرا  هبةااابدوراااب باحمكناأنايل ببهاااتنسم اااسيروقراطيابيناا
وتل .اوأحضببة،اتمةرسااا الق ابيناااسيروقراطم اوااسببمة بب احةا اجة   احمكنا ناخالاهةااالصببلافيا
تحديدا ةهم ااادورااا باحمةرساو  ا ااتمةهةته.اوألنااا الق ابيناااسيروقراطم اوااسمة  اتتس اب دلا

هةزاااسيروقراطياااتوازنااصببببةا ااامهةزاااسيروقراطيانتمم اضبببب فااارقةب اااسببببمة بببب اعلىاعملااام
اا بايرجعابةأل ببةسااضبب فادوااام  ببسببة اااسببمة ببم ااار ببمم اوايرااار ببمم ا ةألحزا اوااممتمعا

ا.ا(18)اامدنياوخالفه

 السياسات العامة ودور الدولة -
تسدأااانسرةااألواىاالسبببببمة بببببة ااا ة  افياعالقتهةابدورااادوا ا نا ونهةاأدوا احكو م ،اتنلرداااااا

وتقولاعلىاتنلي هة،ابمةاح نياأناااحكو  اتتخ ا ناااسبببببمة بببببة ااا ة  او بببببيل ااااحكو  ابصبببببمةاتهةا
اتحقيقاأهداتاااممتمعافياشببتىاااممةال .ابمةاحقودونةاالقول،اأناااسببمة ببة ااا ة  او ببيل اوامسببيا
اةح اتسبببتخدلافيااات سيراعناتوجهة ااادوا او مفم اا بببتغالاهةاامةاتحوز ا نا متلسة او وارد،ا نا

قفاعلىاطسم  ادورااادوا اوف ةايتهةا ناعد ها ناجةنباآخر.او م ااتلة اضمنيابيناجةنب،اواتوا
ااسبمة بة ااا ة  اواادوا اتالاأناه اااالتلة االاحسبربافياجممعااألحوال،اوقداحختلفابحسبباطسم  ا
اانسةلاااسببمة ببياواالقتصببةدباواالجتمةعيا حلاااتطسيق.افلياحةا ااانسةلااارأ ببمةاياُتغلايدااادوا اا

ياعملم اوضببعاوتنلي اااسببمة ببة ااا ة  اواصببب ادورهةاهة شببمةاالاتسةداتسوناتالادوا احةر بب ااه ااف
اانسةلاالاتتدخلاتالابةان رااامسبببببببيراوالاحكوناه ااااتدخلا بببببببو اذرااالر ةدافيااا يوناوالاححدثاأبا

ا ة  افياتغييراي  ر.اأباأنااادوا اهنةابمثةب ا شبببببةهد.اوعلىااانيمضا ناذا ،اتسدواااسبببببمة بببببة اا
اانسةلااالشببببببببتراكيااهةااايدااا لمةافياعملم ابنة اوتحديدااانسةلاو مكةنيزلاااسببببببببمة ببببببببة ااا ة  ،افهيا
اامحدداوااسلوراوااصببببببببةئماوااقةئ ابهةاوعليهة،او  ا اوهياااموزعاأحضببببببببة ااألدواراواامواردافياضببببببببو ا

ناعسراجهةزاتداربا سيرااهاارتا اشببببموام ،اتقولابصببببمةاتهةاوتنلي هةاو تةب تهة.اوا لاه اااادوراحكوا
 ناااقدرا اوااممكنة اواال ةام افياصببمةا اااسببمة ببة اوتحديداااسرا  اووضببعااألواواة اواألهداتاا

ااامخططااهة.ا
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 مةاتوجداتشببببببكةام ا سر اتت لقابكونااامهةزاا دارباالدوا اأداةاوو ببببببيل اوامساصببببببةنعاقراراأوااااا
صبببببنةعاااسبببببمة بببببة ااا ة  .افمعاوجوداعديدا نااامثةاباااتيات تورا لة ةاه اااامهةز،اوتنحمهاعنا

متعااقمة هابأدوار ابشببببببكلاف ةل،اتضببببببطر اخطوا اتنلي اه  اااسببببببمة ببببببة .اوحيباأناااقةئ ابهةاالايت
بقبدراعبةايا ناااسلبة ة،اتسهرااا بديبدا نااألخطبةراعلىاعملمب اااتنممب افياجبلاجوانسهبة.ااأل راااب باا
ير ياتاىاضرورةاوضعاوفرتارقةب اصةر  ا نااانسةلاااسمة ياعلىااامهةزاا دارب،اخةص افيا

ونا ناهب  ا.اواتبأتىاااخرا(19)اابدولااانبة مب اااتياتتمتعابقبدرا سيرا ناااخروقبة افياجهبةزهبةاا داربا
ا شببكةام ابةاتحديدااادقيقاواامنضبببطااألدوار،اوترقم او ببةئلاااسببمطرةا ناقسلااانسةلاااسببمة ببياعلىاا

 ةا ناشبأنهاتفسبةتاااممةلاأ ةاتطال اا–اامهةزاا دارباا–صبةن ياااسبمة بة ااا ة  اوعلىا نل يهةاا
قو ااابدواب انحواتحقيقا بةاتصببببببببببببببسواتامبها ناأهبداتاتنمواب اتتسبببببببببببببب اببةاسلبة ةاواال بةامب .اونسراااوجودا
اتصببببةلاوترابطاو يقاااصببببل اواتميزابأنها بةشببببرابينااانسة يناااسببببمة ببببياواالقتصببببةدباوااسببببمة ببببة اا

ألهداتا الااانسة ينا عانسة ة ا ةاثة اهوااااا ة  ،احيباأنهةااألداةاااتيا ناخالاهةاحمكناااوصبببببببببببول
اانسةلااالجتمةعي،افصناااتأ يراحأتياعسراآام اأقو اوهياآام اتوزاعاااسلطة افيااادوا ،اوااتياتأخ ا

ا:(20)شكلين،اهمةا

طة ،ااا باححيلاتاىاااال ر زا اااتياتهدتاتاىاتقسببببببم اااسببببببلط االااتوزاعااا مودباالسبببببب ❖
اسلطة اا دارا افيااادوا .او ناااضرورباا شةرةاهنةاتاىابيناااحكو  ااامر زا اوبيناا

ااتأ راااشببببببببديداالسببببببببمة ببببببببة ااا ة  ابدرج اااال ر زا اااموجودةافيااادوا ابينااامسببببببببتو ا
 األعلىاواامستو ااألدنى.ا

طة ،اوفيهةاتتأ راااسببببببببببمة ببببببببببة ااا ة  ابدرج اااتر زاااموجودةابينالااتوزاعااألفقياالسبببببببببب ❖
 ناااملترتاوجوداخطوياوفواصببلاواضببح اتسدأا نااحترالا سدأاااااسببلطة ااامختلل ،اتذ

االصبببببببببببلابيناااسبببببببببببلطة اوفقاااتنسم اااحديباالحك افيااادوا ااا باحسبببببببببببتنداتاىااالسرا
اااليسرااي.اا

(اأه اوظةئفاااسببمة ببة ااا ة  اااتياتتصببلاب ملم ا) لةهم اوأهداتاوآام اا3واوضبب اااشببكلارق ا)ااا
تتقد هةاااوظةئفااال بببببببببتخراجم ،اااتياتسبببببببببتخدلافياتحديدا مفم ات سئ اتنلي (اااتنمم ااامسبببببببببتدا  ،اوا

اامواردااامةدح اواابشبببببببرا ا بببببببوا ا ةناذا ا صبببببببدر اااسيئ اااداخلم اأواااخةرجم ،او ناأ ثل اذا انس ا
ااضبببببرائباوا عةنة اوايرهة.اوتأتياااوظةئفاأواااسبببببمة بببببة اااتوزا م ا)وهيا حلادرا بببببتنةابةادرج ا

انلراداااسببببببببببمة بببببببببب ااا ة  ابتخصببببببببببمصاااو ةال اااحكو م ا ختلفاأ وااهةاوااسببببببببببلعاااألواى(،اب ملم اا
وااخبد بة اواالرصاوتوزا هبةاعلىااألفراداوااممبةعبة او ب اب ااامنبةطق.اوذاب اعسراتمتينااا القب ابينا
االحتمةجة ااابشبببببببببرا اوااتوزا م اااحكو م ااارا م اتاىاتلسم اتل اااحةجة .افممةاُت نىاااسبببببببببمة بببببببببة ا

،ابممةر بببببب ااانسةلااارقةب اعلىااألفراداوااممةعة افياااممتمع،اوهنةايت اربطاااتنسم اعةدةاااتنسممم 
بةامسرا اااقةنونم اأواااتهديدابهة.اوقدااتسبببببعاه اااانشبببببةياااتنسممياالدوا افيااا صبببببراااحديبابل لا

تلوثااامشبببببببببببةكلاااتياأفرزتهةاعمليتياااتحديباوااتنمم .ا ةامروراوااصبببببببببببح اواأل ناااصبببببببببببنةعياواا
وااتغيرااامنةخياوا ببببببتغاللااا مةا اوا  ببببببكةنا...اتاع.اوأخيرا،اح ز اتاىاااوظةئفاأواااسببببببمة ببببببة ا
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اار زا ،اعملم اخلقاوا ببتخدالااار وزاااسببمة بب اااتياتدع اااشبب ورابةامواطن ،اوتدفعااامواطنينانحوا
اتقسلاااتضحمة اواامصةعبا ناأجلاعملم اااتنمم ابر تهة.

ا همال اا ةناأناب داااحديبااالقتصبةدباااالسرا ناا هم اا سبةح اااتوزاعااتعةدةا وضبوعاوقدااحتلاااا
االل ةام اااتشبراعا صبدرااوهيااألهمم ،اافيااةح اا سبأا ااعلىااابحباانصببااوقدا ضبي،اا ثيرةاا قود

ااال ةام ااقوانينااصبببببمةا اافياانسبببببسياا ملهولاااا داا ا سبببببأا اتسرزاحيبااوأهدافة،ااصبببببمةا اااالقتصبببببةدح 
اااشبب باحمثلا ناوانتخة اااتصببواياحقافيااامسببةواةااا صببدرهةاااا داا ااأنااعتبةرااعلىاااالقتصببةدح ،

ا سبةرا ااتصبحم اجة  اااتوزاعاوإعةدةااعةدلااأل بةساه اااعلىافةاتوزاعاااتشبراع،ا صبدرااه اااا ين
واتلقاااسال ببببببم اا.(21)ااسليااأدا هةافيااام تةداطورهةااعنااتخرجهةاااالقتصببببببةدح اااال ةام ااعلىاطةرئ 

و بببةر سافيانسرته اتاىانسراببب اااتوزاعاببببةعتببببةرهبببةانسراببب ااجتمبببة مببب اُت بببةا ا ناخالاهبببةااا وا بببلاا
ااحةكم ااسمفم ااقتسببببةلاااطبقة ااامختلل االنةت اااقو ي.اوه  ااانسرا اا اتسشببببفاشببببيئةاعةرضببببةافيا

نااانةت اااصببببةفي،اواا باا نهمه ،اتذاأناااتراك ا حكولابةالةئضااالقتصببببةدباأوا ةاأ ببببمة اااطسم يوا
هوا حكولابببدور اب القببة اااتوزاع،افببصناأ كناتحببديببداعالقببة اااتوزاعاأ كنابببةاتببةايااات رتاعلىاا
 صبببةدراااتراك اواانمواطوالااألجل.او نا  ااهتمة ه ابةاتوزاعاا احأ ا سبببتقال اعنااهتمة ه ابةانموا

واوااتوزاعاعنةصبببراوحد اواحد اهيااوالاعنااهتمة ه ابموضبببوعاااتنمم .او ناهنةاشبببكلياقضبببةحةااانم
ا.ا(22)عملم اااتنمم او ةايتب هةا ناعملمة اااتوزاعاوإعةدةاااتوزاع

االتصبةلابيناااسبمة بة ااا ة  اوااتنمم ااامسبتدا  ،اوار ااابةحثةن،افياضبو ا ةاتقدل،اأناعملم ااااا
 ناأجلاتحقيقااااامسببببببياعملم اانتقةئم ا ببببببةكن ،ابلاهياعملم ادينة مكم اتتداخلاجلاعنةصببببببرهةا  ة

أهداتاااسببمة ببة ااا ة  ،اااتياقداتسونافياذا اااوقياهيا لاأواب ضاأهداتاااتنمم ااامسببتدا  ا
دوراافةعالافياتحديدا الا ناأهداتاااامشببببببببببببةراتايهةافياااسنداااسببببببببببببةبق.اوالاعمباأناتمةرساااسيئ 

تا  ين اتت لقابمسبأا اااسبمة بة ااا ة  اوأهداتاااتنمم ااامسبتدا  ،اأواحتىاحمتدااأل راالرتاأهدا
ااألواواة اخةص ا سأاتةاااتنمم اوااتوزاعاو ةايليهمةا ناتعةدةاااتوزاع.ا

اوظةئفااانسةلاااسمة ياوعالقتهةابملةهم اااتنمم اوااسمة ة ااا ة  ا:ا(3شكلارق ا)ا

ا
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ا
 .9اامصدر:ا ر زاهياالسمة ة ااا ة  ،ا رجعا ةبقاص

 الثاني القسم 

 الوضع الراهن السياسات العامة في مصر: سياسات إعادة التوزيع نموذجا  

 السياسات العامة إلعادة التوزيع في مصر بين الثبات والتغيير  1/ 2

حمثلاااحديباعناقضبببببةحةاااتوزاعاأحداأعمدةاااتوجهة ااالسرا ا بببببوا افيااا صبببببراااحةاياأوافياااا
ةدلاهوا كمناقوةااانموااالقتصببةدباوا ببتدا ته،افصنهافيااألز ن اااسببةبق ،اوعلىاضببو اأناااتوزاعااا 

كبلا رةايت افيهبةاااحبديبباعناااتنممب االاحمكناببأباحبةلا نااألحوالااضاااطرتاعناااتوزاع.اوقبدا
تنةواياعديدااادرا ببببببببة اااسببببببببةبق اااموانباااخةصبببببببب اب ملم اااتوزاعا ببببببببوا افياذاتهةاأوافياجوانسهةا

،انتمم ا لةدهةاأناااتطورانحوا زادا نااا داا اظلا(23)(1993اامت ددة،افقد يادرا ب ا)اا مسبوب،ا
(ا ثليانقط اتحولافياتطورا صببببرااالجتمةعي،ااا با1976-1952 ببببةربااامل ول،اوأنااالترةا)

طراقااانمواواا داا .ااأوضبب افشببلااانسةلااالجتمةعيااامصببربافياااوصببولاتاىاتوازنا سببتقراعناا
بأنهااب اااسبببب ينمة ،اقداشبببهد انمواااقتصبببةدبايتسببب وخلصبببيااادرا ببب اتاىاأنا صبببرافياأعقة احي

 بببراع،ااسنهةاأحضبببةاتزايدافيهةاااتلةو افياتوزاعااادخلافياااممتمع.ابمةاح نياأنااا الق ابينااانموا
ا واا داا افياتوزاعااادخلاا اتسناذا اطسم  اواحدةاخاللااالترةااام  ورة.اا

،افقبببداذهسبببياتاىاأناااتر يزاعلىااا القببب ابينااانموا(24)(2005أ بببةادرا بببببببببببببببب ا)بورجونيون،ااااااا
االقتصبةدباو  دلااالقرا ناجه ،اوبيناتوزاعااادخلاو  دلااالقرا ناجه اأخر ،افياايرا حله،ا
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 ننيحازم حسا

حيباتناااتقليلا ناحدةااالقراهوارهنابةاتر يزاعلىاااتلةعلابينااانموااالقتصبببةدباوتوزاعااادخل،اا
ناذا ا ناخاللاأ رااانسةلاااضبببببببببراسياواادع اوتخصبببببببببمصاانطالقةا ناأنهمةاالايت ةرضبببببببببةناواكوا

االئتمةناوإعةدةاتوزاعااألصببببببببببولاعلىا لا نااانموااالقتصببببببببببةدباوعداا اتوزاعااادخل،او نا  افقدا
بةانسببببب ااالقتصببببةدااامصببببرب.ااوفياذا اااسببببمة ااا(25)أظهر ااادرا بببب اعدلاصببببح افرضببببم ا وزنتس

،اااتيااعتسر اأناخلضا  دال ااالقرا نااألهداتاا(26)(2006تب تهةادرا  ا)اخيراااديناوااليثي،اا
ا.ااا بايتطلباتنةامةابينا مة ة ااانمواوااتوزاعاارئمسم االتنمم ااالقتصةدح ،ا

لقاب دلاصبببببببببالحم ا  ة لاجينيا،اصبببببببببورةا غةيرةاتت (27)(2012 مةاقد يادرا ببببببببب ا)يو بببببببببف،اااا
.اوطرحيااادرا  اصورةا  دا ااها ناخاللاتحاللا ستو ااا مةا اكميمةساال داا افياتوزاعااادخل

 حلاااسبببببببببببكةناوا نتةجم ا حلااادخل،اوذا األنااا مةا اهيااامحورااامه االسبببببببببببكةن،اوأناأبافئ ا
ساأه ا صببببببببببببببببةدرااانمواتحصببببببببببببببببلاعلىادخلهببةا ناخاللااامز ااا ببة ببلابهببة.اوأناا نتببةجمبب ات ك

االقتصببببببةدب،اعلىااعتبةراأنهةانتمم اا ا ااانمو.ا مةاأضببببببةفيااادرا بببببب ا يمة ببببببة اآخراوصببببببفابأنها
،اتاىاأنها(28)(2013تسميلياام ة لاجينياوهوا لة ةااانمواااُمحةبيااللقرا .ابينمةاذهبا)اا مسوب،اا

اادخل،او نا  افلمسا نااامسا ناااصببببببوا ااامطةبق ابيناااال سببببببةواةااالقتصببببببةدح اوااال سببببببةوةافي
ااصبببببوا اأحضبببببةاحصبببببرااا داا ااالقتصبببببةدح افيا سبببببأاتيااادخلاوااثروة.اذا اأناعدلااامسبببببةواةافيا
اادخولاامساهوااامسهراااوحيداا دلااامسببببببببةواةااالقتصببببببببةدح .اتذاتوجدا سةهراأخر االاتقلاأهمم ،ا

ةواةافياااحصبببببولاعلىااك دلاااحصبببببولاعلىاعملا بببببوا ا نانةحم اا تةح اأواااتمكين،اوعدلااامسببببب
اقدرا اوحراة اذا اصل ابةاوضعااالقتصةدبااا ةلااللرد.

وعلىاضببو ا ةاتقدل،افقداظليااادرا ببة اااتطسميم اعنااالقتصببةدااامصببرباالاتخرناعناتطةراااااا
،اا(ا29)(2015واحداهواعملم اتوزاعااادخلا بوا ا نانةحم ااارصبداأواااتقيم .اايراأنادرا ب ا)على،اا

لاااتياتنةواياأ راااسببببمة ببببة ااا ة  اعلىااانمواوتوزاعااادخلافيا صببببر.اوتوصببببليات دا ناااقالئ
تاىاأناوجوداأ راتحمةبيااسببمة بب اا نلة ااا ةلاعلىااانمواوعداا اتوزاعااادخل،ابينمةا ةنيا ببمة بب ا
ااتوظمفاااحكو ياذا اأ را  ةكساعلىا لا نااانمواوتوزاعااادخلاواالقراعلىاااسببببببببوا .ا مةاأنا

دع اتحسبناعداا اتوزاعااادخلاوتسةف ااالقراايراأنهةات ملاعلىاتعةق ااانموااالقتصبةدب.ا بمة ب ااا
فممةاأوضبحيااادرا ب اعدلاف ةام ا بمة ب اااضبمةنااالجتمةعيابةانسبب اامكةفح ااالقراوإر بة ااا داا اا

ااالجتمة م .

و مبةاهواجبديراببةاب  ر،اأناااحبديبباعناعملمب اتعبةدةاااتوزاعاا احكنااملصبببببببببببببب اعنبهابصببببببببببببببورةاااااا
 بةشبببببرة،اوا اتسرزاتشبببببكةام اتعةدةاااتوزاعا صطةراعةلاُحخولاتامهااامسبببببةعدةافياتوفيرااانه اااتنموبا

ىاااامالئ اواامنة بببببااحةا ااالقتصببببةدااامصببببرب.اواقتصببببر اجلااادرا ببببة اااسببببةبق اعلىاااتر يزاعلا
عملم اتعةدةاتوزاعااادخلا شكلاأحةدب،اااله اتالاب ضااادرا ة اااتياج ليا كةفح ااالقرا الز  ا
 عةدةاتوزاعااادخل.اوحتىاوإناا اتتنةولاقضبببم اتعةدةاااتوزاعا ناقسلاااسبببمة بببة ااا ة  افياأطرهةا

من اا ديدا نااالقتصةدح اواالجتمة م اوااسمة م ابشكلا ةفياو قضم اذا اأواوا ا نانةحم ،او تض
األب ةداوا شبببكةامة افيا قد تهةاا نلة اعلىااات لم اوااصبببح ابةعتبةرهمةاجنةحةارأسااامةلااابشبببربا
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و  شببرا ااالكتلة ااا اتياواأل ناااغ ائياو ببسلا كةفح ااالسببةداا دارباواامةايافضببالاعناااقضببةحةا
ةفح ااابطةا اوااحدا نااالقر.اوا لااارئمسبببم اا ملم اتعةدةاااتوزاعاااخةصببب ابتوزاعااادخلاوااثروةاو ك

فياعرتاه  اااقضبةحةاحأتيا نااالتصبةلابأهداتاااتنمم ااامسبتدا  اأوابةألحر اتسةداتسوناأهداتا
.اوعلىاا2030عملم اتعةدةاااتوزاعاهياأهداتاااتنمم ااامسبتدا  اوفقارتا ا صبراالتنمم ااامسبتدا  اا

م ابةادرج ااألواى،افصنهةافياذا اااوقياتتسب اضبو اأنا هم اعملم اتعةدةاااتوزاعات دا هم اتصبالح
بةاتر يباواات قيداااشبببببببديدين.او م ااتصبببببببةلاواضببببببب ابيناانتسةلاوا بببببببتدا  اعملم اااتنمم اودينة مكم ا
تعةدةاااتوزاعاعلىااختالتا  شببراته.افةادولاااتياترابافياأناتتسبب ااقتصببةداتهةابةال ببتقرار،اعليهةا

حتمةا بببببتسبببببةعدهةافياأناتسوناأقلاعرضبببببهااتقلبة ااانشبببببةياأناتصبببببح ا سبببببةراتهةاااتوزا م ،اااتياا
ااالقتصةدب.ا

 بعض مجاالت السياسة العامة إلعادة التوزيع 2/1

اصبةن ياااسبمة بة ااااتتسب ا بمة بة اتعةدةاااتوزاعابةتسبةعارق تهةاوتنوعا مةالتهة،اتذاحمكنااااااا
أهبداتاااتوزاعاااة"اأنانمبةتاا بة ب اأناحختبةرواا نهبةا بةاح كساأواوابةتهبة،اانطالقبةا ناقبةعبدةا لبةدهب

عبديبدا ناااالاحمكناأناح تمبداعلىاأ ببببببببببببببلو اأواأداةاواحبدةا نااألدوا ااامتبةحب ،اببلايتضببببببببببببببمن
تعةدةاااألدوا اااتياتسبببببببببببةعدافياتحقيقاأهداتاااسبببببببببببمة بببببببببببة ااا ة  ا ناتعةدةاااتوزاع".اوتسدوا

نممبب ا ناجببةنببب،اااتوزاعاذا اأهممبب ا سر اانطالقببة ا ناأهممبب ااألهببداتاااتوزا مبب افياعملمبب ااات
وضببببببببرورةا  ةام اأهداتاتعةدةاااتوزاعاعلىاأنهةاتشببببببببكلاجز  ا تسة ال ا ناا ببببببببتراتممم اااتنمم ا
وذا اتأ ببببببببمسببببببببة اعلىاأناااتنمم اتخلضا ناعوا لاعدلااامسببببببببةواةافياتوزاعااادخلاوترفعا نا
ا سبببببتواة ااام مشببببب اخةصببببب اعناطراقا"اااسرا  ااالجتمة م اواات لم اوااصبببببح ".او نا  ،افصن
نقصاااحر ة ااالجتمة م ابينا مموعة ااادخلااامختلل اوعدلاوجودانسةلاضبراسياعةدل،اقدا
 ةعدافياتر زااا وائدااامكتسب ا ناااملسم افياأيدبافئة ااادخلااا لمة،اوأدباتاىاعدلا سةواةا

اأكسرافياتوزاعااادخل.اوا اان رتاااموقفاااراهناا ددا نا مة ة اتعةدةاااتوزاع،اوهي:
و الهمةاحمثالنااا مودااألولاالسبببببببمة بببببببة ااا ة  اااعادة توزيع الدخل والثروة،سةةةةةياسةةةةةة إ -1

واتصبببببدراااامشبببببهدابةعتبةرهمةااامسبببببةه ااألكسرافياعملم اتعةدةاااتوزاع.اوبةارا ا ناوجودا
،اوببةألخصا2011 رتل ب انسببببببببببببببسمبةاخاللااا قودااألخيرةا بةاقسبلا ورةاينبةيراااا  بدال انمو

ناتوزاعااابدخبلا بةنا تلبةوتبة .ا مبةاأناانخلبةتاحبدةاااتلبةو ااا قبدااألولا نااألافمب ،اتالاأ
فياتوزاعااادخل،اا اتسناوبصبورةاصبراح اهياااشبغلاااشبةالااصبةن ياااسبمة بة ،ابقدرا
 ببةا ببةناتحقيقا  ببدلا مياالنمواهواااهببدتااامببأ ول.اوقببداتراوتا  ببة ببلاجينيا ببةابينا

،اااتياأفضبببياأحضبببةاتاىاعدلاوجودا(30)(2015،ابحسببببادرا ببب ا)ااسبببيد،اا0.30واا0.45
تبأ يرا  نوباام بة بلاجيني،اااب باحيمسا سببببببببببببببتو ااا بدااب افياتوزاعااابدخبلاعلىااانبةت اا

،اأناامة ااا داا ااالجتمة م ا(31)(2013اامحلياا جمةاي.ا مةاأكد ادرا بب ا)اامغةزب،اا
تدهورافياوعدلا لةح اااتنمم ااابشرا ،ابة ضةف اتاىاتأخرااالصالتاااسمة ياتاىاحدوثا
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 سببببببببببببببتو ااادخلاوتبةينافممةابينااامحةفسة ،اوحر ةناشببببببببببببببرائ اعديدةابةاممتمعا نانيلا
 حقو ا تسةوا افيااادخل،ا مةاح طيا سررااقواةاادرا  اااتوزاعااامكةنياالدخل.ااا

وهنبةاالاحخطئنبةاااقول،اتذاا ةاذهسنبةاتاىاأناااتنممب افيااالقتصببببببببببببببةدااامصببببببببببببببرباا اتسنا قرون اااااا
توزاعااأل ثلاالدخل،اوبشبببببكلاأكثرادق اا احكناه ااااهدتابةأل بببببةسا ناأواواة اصبببببةن ياب ملم ااا

ااسببمة ببة ،اوهوا ةافمراطةقة ا متم م ،اقة ياعلىاضببو اصببرخةتهةا ورةاااخة ساواا شببرانا نا
.افةا سرةاامسببببيافقطابوجودانموا مياأواعددب،افقدايزادااادخلاوالايتأ رادخلاااغةاسم ا2011ينةيراا

مع،اوهوا ةاحدثاف لمة ،اوقةداتاىاتأجم ا بببخطاااممتمعاوأخرجهاعناااقضببببةن،ااا باأُعدا ناااممت
ااها سبقةا ناااال سةواةاوتردباتوزاعااادخل.ا

وقداحختلفاااحديباعناااثروةاعنانسير ا نااادخل،اامسافقطافياوجوداعملم ا نسم ااغضااااااااا
هة اتقضبببببببيابأ ببببببببيم اااتنمم اعلىاتعةدةاااطرتاعنه،اوإب ةد اعناااسبببببببةح ،اواسناربمةااتغولااتمة

ااتوزاع.اأوابببةألحر ،اتمنعاوالاتلقيابببةال األهممبب اتعببةدةاتوزاعاااثروا ،افياا ببببببببببببببتراتمممببة اااتنممبب اا
توجداأ بببببببة اأخر ،اتت لقابأناتوزاعاااثروةافيا صببببببراعملم اتخضببببببعاالسببببببمة ببببببة ااامختلل .ا مةاا

 عا الحسبب اأناتوزاعاااثروةاح تمببدابببدور اعلىاا.اوا(32)ب ينهببةاااالجتمببة مبب اااقببةئمبب اواامنحببةزةاالئببة 
  دال ااا ةئداعلىااألصبببببولاا نتةجم ،اواا باعةدةا ةاحكونانتمم ااتأ يراااسبببببمة بببببة ااا ة  اعلىاا
تر يب ااا وائداعلىاتل ااألصببببببببول.اوأناتوزاعاحقو اااملسم اوحمةيتهةاأحضببببببببة ،اعةدةا ةاحكونانتمم ا

لسمبب ،او راج بب اهبب اااات رافا عاااز نا ناأنسمبب اااحك ااالت رافااابب بايتسنببة اااممتمعااحقو ااام
اامختلل ،اوأناتر يب ااأل بببببببببببب ةراامختلفاعوا لاا نتةناوااسببببببببببببلعاعةدةا ةاحكونانتمم اتدخلاااقو اا

ا.ا(33)ااسمة م ااالةعل افياااممتمع

ياتوزاعاوفيا صر،اورا ا نةداةا ورةاينةيرابةا داا ااالجتمة م او ةاحستتب هاذا ا ناعداا اف"ااااااا
توزاعااادخولاواامطةاب ابت ديلاااحدااألدنىاواألقصببببببببببىااألجور،اتالاأناااياادخلاوااثروا اواانسراف

ااوضبببعاا ايزداتالا بببوا اب داأنا شبببفاتقراراااال سبببةواةاااصبببةدراعنابن ا رادبا بببواساعناتزايدا
و يا%ا ناتجمةايااادخلاااق18%ااألكثراانى(ااا بابلما1نصببببببببببيباااشببببببببببراح ااا لمةا)شببببببببببراح ا

ةااتصبببببلاتاىاا  ليونااا2.9اامصبببببرب،افياااوقيااا باشبببببهد اااطبق اااو بببببطىافيا صبببببراانخلةضببببب 
%ا ناتجمةايااابةاغين،اب داأنا ةنيا5بنسببببببب ااا2015شببببببخصابةاما ناتجمةاياااسببببببكةنافياعةلاا

ةابنسببب اا2000 ليوناشببخصابةامافياعةلاااا5.7 %،اوبلغيانسببب ا سببةهمتهةا48.2أباحدثاتراج  
وفياه ااااسمة ،افصنااالوار ااالجتمة م ااهةاعدةا ستواة ااسنهةا  .ياااثروة%ا ناتجمةا25.2نحوا

ة،ا ناخاللاأناتسوناحسبببببببببباااموقعااامغرافياواهنةانقةرنابينا روا اودخولا اهةاتقةط ة اأحضببببببببب 
و سبببببتو ا  مشببببب اااوجهاااقسليابةاوجهااابحرب،اوقداحكونااهةاعالق ااانمطااالقتصبببببةدباواالجتمةعيا

%ا ناااسببكةناأبا ةايزاداعنانصببفاااسببكةن(اأشببدافقر اا57اا باحمثلاالمنةطق؛افنمداأنااارافا)اا
 ناااحضبببببببرافيا  س اأنحة اااممهورا ،احيبايتمهارجةلااألعمةلاتاىااال بببببببتثمةرافيااا ةصبببببببم اا
اعناتوجهاتاىا حةفسة اأخر اا دلاااتهيئ ابهةااال ببببببتثمةر،ا  انمداأنااانوعااالجتمةعيااها فضببببببال 

موارد،افببةامرأةاعببةدةاأكثرافقر اا ناحيبببااارعببةحبب ااالجتمببة مبب اوااتببأ يناعالقبب ابببةالقراوااحر ببةنا نااا
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اا.ااصبببببحيافنمداأنااانسبببببة افيارافاااوجهاااقسلياهنااألكثرا  ةنةةافياااوصبببببولاالحقو اااصبببببحم ا
اادوا اتاىاخصببببخصبببب اااخد ة ااأل ببببة ببببم ا ةاصببببح ااافيودف ياااسببببمة بببب ااالقتصببببةدح اااتياُتنته اا

وتسببببب ىاااحكو  األناحكونااامصبببببدرااألكسرااا.تسبببببلمعاتل اااخد ة اواات لم اوااسبببببكن،اوتسبببببسسيافي
ادخلهةاهواضببراب ااال ببتهالعااارج م ا ناخاللاضببراب ااايمم ااامضببةف ،افياحينافشببلياااحكو  ا

وتراج ياعنااا2015فياجمعاااضببرائباعلىااألربةتااارأ ببمةام افياااسورصبب اااتيات اتطسمقهةاعةلاا
باتتنة ببا عاأربةحه ،اوتنشبغلاااقو اااسبمة بم اواالقتصبةدح ااتحميلاأصبحة ااادخولااألعلىاضبرائ

فيا صببببببببببرابةاسبببببببببب ياتاىاتحقيقانموااقتصببببببببببةدبا رتلع،افمنااامتصببببببببببوراأنااادولاذوا  دلانموا
ةاقليلاااتلةو ،اواسناه اا ةاحدثافيا صرافيااا قودااامةضم ا رتلع ا(34)."احكونا متم  

توزا بةاعبةدال افيااامقبةلااألولا بأحبدا،احبأتياتوزاعافرصااا مبلااعةدالةة توزيع فرا العمةل -2
أ ببببةايبا  ةام اوتحسببببينا سببببتواة ااام مشبببب اواتحقيقااامسببببةواةافياااحصببببولاعلىا ةف اا
ااخد ة ا ثلااات لم اوااصح اه اا نانةحم ،اوفياأخر ،ا ونهةاأحدااألوجهااأل ة م افيا

را بببببببلسياعملم اتعةدةاتوزاعااادخل.اوقدا ةناا لممة اااتحولااالقتصبببببببةدبافيا صبببببببر،اأ 
واضبببب اعلىاخلقافرصااا ملاو  ا اتوزا هةا ببببوا اااطبقياأواااميلياأوااامكةني،اتذاا ا
حكنااالقتصبببببةداقةدرااعلىاتدارةا بببببمة بببببة اااتوظفابمةاحكلياالوصبببببولاتاىاحةا اااتشبببببغيلا

خاللااالترةااا(36).اوقبببداتطورا  بببدلااابطبببةاببب (35)ااسبببة بببلاأواحتىاااحبببدودااأل نببب االبطبببةاببب 
%اعةلااا9.2يالحظاوصبببببببببببواها نا(.اا4(ا مةايوضبببببببببببحهاااشبببببببببببكلارق ا)اا1990-2017)

،اقسلاأناحصببببببببلا2000%اعةلاااا9ا،ا  اتراجعا سببببببببمال ا1995%اعةلاااا11.3تاىاا1990
اا12.8%.اوصببوال اتاىاا8.98 سببمالااا2010،احتىاتراجعاعةلاا2005%اعةلا11.2تاىاا
اامغرافياالبطةا ايتضب ابحسبباوبةانسراتاىاااتوزاعااا.2017%اعةلاا11.6واا2015عةلاا

،اوااتياح رضبهةااامدولارق ا2016بمةنة ااامهةزااامر زباالت سئ ااا ة  اوا حصبة اا ةلا
(اوجوداتوزاعاالا تسببةفي افيانسبببببببببببببببببااامت طلين،احيببباترتلعا  ببدال ااابطببةابب افياا1)

%اتتب هةاأ ببببببببببوانابنسببببببببببب اا21.2واا23.8 حةفسة ااابحرااألحمراوااسببببببببببواسابنسببببببببببباا
تأتيابو بب يداواألقصببراوااقةهرةاواأل ببكندرا ا ثةاباتصببنمفاألعلىااامنةطقا%،ا  ا19.4
%اعلىاااترتيبببب.اوهببب ااااتوزاعاح نيابمال اوجودا  بببدال ا14.2واا15و16.2واا17.6

 رتل ب االبطبةاب افيااامنبةطقااامكتسب اببةاسببببببببببببببكبةن،ا  ايلياذاب ا حبةفسبة ااابداتبةاااشببببببببببببببرقمب ا
أنااابحرااألحمراوإنا ةنياهياصبببببببببببةحب اااوااقليوبم اوااغربم او  ه اا  بببببببببببمةعيلم .ااير

أعلىا  دلابطةا اتالاأنهةاالاتحوبا ببببو اعدداقليلا ناااسببببكةن،اواندراوجوداا ببببتثمةرا ا
(،ااا بايسيناأناأعلىانسببببببببب ااتقديرا2فيهة.او مةاي  داذا اهوا ةاح رضببببببببهااامدولارق ا)

بحيرةاوهيا دنا%(،اتتب هبةاااشببببببببببببببرقمب اوااميزةاواا13.3اامت طليناتوجدافياااقبةهرةاوهيا)
  ليونم او أهوا ابةاسكةن.

 

و مب ا سهراآخراالاحقبلاخطورةافيا سببببببببببببببأاب اعبدااب اتوزاعافرصااا مبلاو ب اب اتوزاعااااا
اابطةا ا نانةحم ا سببببببببتواة ااات لم ،اوامكناوصببببببببل ابأنهااألكثراخطورة،اتذايسينااامدولاا
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%،اوهيانسبب اتدلاعلىاا44(اأناتاىانسبب ابطةا ااامت لمينا نااالنييناتصبلاهيا3رق ا)
تردبا خرجبةتبه،ايليهبةااات لم ااامبة  ياوفو ااامبة  ياتواضببببببببببببببعا سببببببببببببببتو ااات لم ااالنياوا

%،اوهنةافصنا خرجة ااات لم ا ةاهياتالابطةا ا سببتقسلم ،اوأنااات لم افيا صببراالا31.4
يزالاححتةناامهودا ضببنم احتىاحخرناانةاأفراداذا ا لة ةاوف ةام .اوهنةاااسببمة ببة ااا ة  اا

تمةلاعلىا لا نااات لم ااالنيا  ا  نم ابصعةدةار بب اخراط ااات لم افيا صببراوصببباااله
اامة  ي.اايراأنااابطةا افيا صبببراالاتزالا شبببكل ا  قدةاتت دداأب ةدهةاوتتنوعاخطورتهةا
 نا نطق األخر او ناجيلاتاىاآخر،ابلاتنهةاتمتدااتصيباجممعااألعمةراوجممعااالئة ا

 ناآ ةراجمهاااو لا سببتواة ااات لم .اواسناتبقىااانقط اااحة ببم اتسمنافياتحملهااابطةا 
ا.ا(37)علىاأص دةا ةف ا نهةاااسمة ياواالجتمةعياوااثقةفياتاىاجةنبااالقتصةدباأحضة ا

ا
ا.اامصدر:اتعدادااابةحثةنااعتمةدااعلىابمةنة اااسن ااادوايااااااااااااااااااااااااااااا
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ا(1جدولارق ا)ا

ا
  2018  القلمرل   لةع   2018عا اكلء   كر مص عركلا  ال كدر: الدهل  ال ر  ي ليتون   الول                  

 

ا
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ا(2جدولارق ا)ا

ا
 .ا2018،اااقةهرة،ا ةيو،اا2018اامصدر:ااامهةزااامر زباالت سئ ااا ة  اواالحصة ،ا صرافياأرقةلاا
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ا(3جدولارق ا)ا

 
  2018القلمرل   لةع      2018ال كدر: الدهل  ال ر  ي ليتون   الول   عا اكلء   كر مص عركلا  
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%ااا26.3،اتذاوصببببليانسببببب ااالقراواالقرااامدقع،اواا با ببببملااالفقر واسةةتهداف الفقراء  -3
%اعببةلاااا15،ا  اتاىاا2020%اعببةلاا23وتسببببببببببببببتهببدتاااخطبب اترجببةعببهاتاىاااا2015عببةلاا

اا2020عةلاااا2.5  اتاىاااا2015%اعةلاا4.4.ابينمةا بببببببببمليانسبببببببببب ااالقرااامدقعا2030
.اتالاأنااادالئلاتشبببيراتاىاطراقا  ةكساوالاتن را2030اوصبببوال اتاىاااصبببلرابحلولاعةل

بةاسببيرافيااتمة اتحقيقاأهداتاااخط اااموضببوع .افقداوصببلا  دلااالقرافيا صببراعةلا
(،اوذا ارا اوجوداجهودا4%اوفقا ةايوضبببببحهاااشبببببكلارق ا)27تاىا ةايزاداعناااا2017

هبدتا كبةفحب ااالقر،اتسببببببببببببببتاي"برنبة  اتسبةفبلاو را ب "ا ناااسرا  ااامهمب اااتاحكو مب اأعبد 
حيباح ةا ابرنة  اتسةفلاااموانباااصببببببببببحم اواات لممم ااتل ااأل ببببببببببر،ابينمةاح تمدابرنة  ا

 مةاحسهرااا.(38)كرا  اعلىاتقدح ا سببةعدا ا ةام االلئة ااالقيرةا نا بةراااسببناواام ةقين
أحضبببببببببببببة اجةنباآخرا ناجوانباتوزاعااالقراوهوااالقرابحسببببببببببببببااامنةطقاواألقةام ،اواا باا

%،اتليهةااامنطق ا56.7(،ا نطق ارافاااوجهاااقسليابنسببب اا4جة  ابحسبببااامدولارق ا)
%(.اوتبعاذابب ارافاااوجببهااابحربا27.4ااحضببببببببببببببرابب اابب ا اااوجببهابببةانصببببببببببببببفاتقرابببة ا)

%اعلىاااتوااي.ا مةايوضببببب اااشبببببكلااا با15.1واا19.7ةااواامحةفسة اااحضبببببرا ابنسبببببست
(.ابمةاح نيا2017-1999يتبعااامدولاأحضبببببببببببببة اتطورانسبببببببببببببب ااالقراااسلياخاللااالترةا)

أخيرا،اوجوداتوزاعاايراعبةدلابينااامنبةطقااامختللب ااممهوراب ا صببببببببببببببرااا ربمب ،اج لبيا
ُححملاااسببببمة ببببة ااا ة ل ااهنةعا نةطقاحصببببيسهةاواقتلهةااالقراوأخرهةاتغمرهةااارفةهم ،ابمةا

  س وام اتعةدةاااتوزاناو كةفح ااالقراأوااألقلاأعةدةاتوزا هابصورةاعةدا .ا
ااه اا ناوب ايااأواوا ،اذاااقطةعةواااات لم اقطةعا صببببببببببببببرااعتسر اتذا،اإلنفاق على التعليم -4

ااتاىاااات لم ااقطبببةعااعلىاااا بببةلااا نلبببة ااتجمبببةايااارتلعااوقبببداااتطوار اا سيرةااجهودا ااااامنطلق
ااعتمةداب داااد ببببتورا ااال ببببتحقةقة اتنلي ااوذا ا ببببنوا اا5اخاللاجنمها لمةراا474.986
ا لمةرااا129.6ابنحواا2017/2018ااااحةاياااامةاياااا ةلابموازن ااالقطةعا ةام اا خصصة 

ابلماابوااب اا2013/2014اعبةلاااقطبةعااعلىااال ليااالنلبة اعن%اا54اانمواابنسبببببببببببببببب اجنمبه
اا نلة ،اه اا كونة اهوا نهااأله اأناتالا ه ااا نلة اوابقى.اجنمها لمةراا84.067انحو
اأطراتاااو هببةرا ااقببدرا ااتنممبب ااتاىاا نهببةاااألكسراااامز اابتوجمببهاا  هببةاااات ببة ببلااحمبببااوااتي

اببببةامهبببةرا اايت لقاافممبببةاااامرونببب اا ناااامزابببدااتتبببةحببب ااح نياا بببة.اابر تهبببةاااات لمممببب اااا ملمببب 
(اتراج ةافيانسببببب اا نلة اا5وا رتااامدولارق ا)ا.اابشببببرباااا نصببببرااوتطوارااامسببببتدا  

اا بببببببةلا ناا ا نلبببببببة ا تاىا اات لم ا علىا تاىاا11.5اا بببببببةلا عبببببببة يا10.7%ا بينا %ا بببببببةا
.اوإذاا بةنبياهب  ااانسبببببببببببببببب اتستسببببببببببببببباأهممب افياحبداذاتهبةا2016/2017واا2015/2016

نصببببببببببببببراأكثرا،افصنبهاالايزالاهنبةعاع(39)كم سراعنا بد ا لبةحب اأواعبدلا لبةحب اا نلبة ااا بةل
أهمم اوهواعنصبببببببببببراااسلة ةافياه ااا نلة ،اواا باحشبببببببببببيراأحضبببببببببببةاامكونة اه ااا نلة ا

ا(40)(2012وتوزا هاعلىا مموعة ااات لم ااامختلل .اوقداعضبببببد ادرا ببببب ا)عسدااامميد،اا
همم اتحليلادوراا نلة ااا ةلاعليااات لم افيا صرافيارفعا لة ةااا ملم ااات لممم ،ا ناأا

لبة اعليااات لم ا ناأبرزاااقضببببببببببببببةحبةاااتياتسبببببببببببببب يااابدولااامتقبد ب اواانبة مب احيبباح بداا ن
ات سم ااا بةئبدا نبه؛اتالاأنااابدولااامتقبد ب احققبياتقبد بةاو  بدال ا رتل ب ا نااا بةئبداعليا

 .ا(41)ا نلة اعليااات لم 
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 (4جدولارق ا)ا

ا
  2018  القلمرل   لةع   2018عركلا  ال كدر: الدهل  ال ر  ي ليتون   الول   عا اكلء   كر مص        

تذاانسرنةاتاىاا نلة اعلىااات لم ااا ةايابةانسببببببببببببب االت لم ا التحيز للتعليم الجامعيوإاىاجةنبااااااا
قسلااامة  ي،ا بنالحظاتحيزااواضبحةااصبةا ااات لم ااا ةاياعلىاحسبة ااات لم ااأل بة بي.افمثالافيا

%ا ناجمل ا88فيا رحل ااات لم اقسلااامة  يااا،ابلغيانسبببببببببببب اااطلب ااامقيدين2007/2008عةلاا
ااطلب ااامقيدينافيااات لم اوبلمانصببببببببببببيباه  ااامرحل ااات لممم ا ناجمل اا نلة ااا ةلاعلىااات لم ا

%ا نا12%افقطافيااا ةلاذاته،ابينمةابلماا نلة ااا ةلاعلىااات لم ااا ةايااا باحسبببتحوذاعلىاا72
تاىاأناهنبببةعااا(42)%ا ناجملببب اا نلبببة ااا بببةلاعلىااات لم اا28جملببب اااطلبببب ااامقيبببدينافيااات لم اا



 

 

 

-33 - 

 ننيحازم حسا

اتحبة اببةات لم ارتببةيابيناااخلفمب ااأل ببببببببببببببراب االلرد،اوببةألخصا روةاوت لم ااأل اواألل،اواحتمبةامب ااالا
%(اا27.1ااراب  ا)ااامة  ي.افنمداأناطلب ااامة   اينتمونابصببببببببل اعة  اتاىاااشببببببببرائ اااخمسببببببببم 

%(االدخول.اأ ةااالقرا افه ا مثلينابشببببكلاأكسرابيناطال ااام ةهداذا ااا ة ينا46.5وااخة سبببب ا)
%ا ناااطلب ابتمثيلاعةلاالمنةطقااارافم ،اواشبكلاأبنة اااشبراح اااخمسبم ااادنمةا11فمشبكلونانسبب ا

اا ةايا ناا نلة ااا ةلاعلىاا%افقطا ناطلب ااات لم ااا ةاياوا ا اح تسراارتلةعاحصب ااات لم ا4.3
ا.(43)اات لم اتحيزااضمنمةاضدااالقرا ااصةا اااطبقة ااألانى

ااااصببببببح ااعلىاااا ةلااا نلة ااامصببببببرباألهمم اااد ببببببةتيراتنبهارا االصةةةةحة، على  اإلنفاق -5
اوهوااالةئت ا ببببببنوا اااثالثااخاللاا سيرةابصببببببورةاااصببببببح ااعلىااا نلة ابزاةدةاااادوا ااوإازال
اتال.ااازاةدا اااه  اايتسلاا واردااتوايدااالقتصببببةدباا صببببالتابرنة  افيااااشببببروعا عااتزا نة ا

افيات ب بة ا(اا6)ارق اااامدولافياُتسهراوا حصبة اااا ة  ااالت سئ ااامر زباااامهةزاابمةنة ااأن
ابةامدول،ااااملحقاااشببكلابحسبببااالدوا اااا ةلاا نلة ااتاىااااصببح ااعلىاااا ةلااا نلة انسببب 
اتذاا،%(4.49)اا2008/2009ااعةلااتاىااا نلة ااانسبب ااحميدةاايرااعودةااأحضبة ااُيالحظااكمة
اابة نلة اااالهتمةلااأناح نيابمة.ااعنهة%(اا4.50)اا2017/2018ااعةلاانسب اتختلفاتسةدااال

اامةاعةدةاحتىاوأهملياتةرةااات ب  افيااأخ  انسبببببب ااعلىاا وقوفة ااظلااااصبببببح ااعلىاااا ةل
اااامسب ولاهواااا ة  ااااسبمة بة اأواواة ااتغيراحكوناااقدااوربمة.ااأخر اااتةرةا بنوا ااعشبراقسل

ااعلىاا ة نلة اأخر ااأواواة اتقدح اظلافيااخةصبببب اااتراجع،ااوذا ااات ب  ااه اااعنااألول
او بةدرا ابرا  اوجوداأحضبببببببةاحخفاا ااه ااأنااتال.اوايرهةااااتسبببببببل اوخد ة اااتحتم اااسنى

ا سبببببتمرةازااياوالا2018اعةلاافياأطلقيااوااتيااوااضبببببغطاوااسبببببكرا بببببيافيروساكمكةفح 
ا توطنهااظلياااتيااآاللاب ضاو  ةام اارصبببببببببداانحوااااتوجهاح نياابمةاااامختلل ،اابمراحلهة
ا.ا صرافيااامواطنينااةاسم اوتوجع
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 (5جدولارق ا)ا
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ا
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 (6جدولارق ا)ا

 
    ردي سلنك 2018ال كدر: الدهل  ال ر  ي ليتون   الول   عا اكلء   كر مص عركلا              

ا ببببترداداالاوحيوبااضببببروربااشببببريااوهوا،الغذائي  األمن وسةةةياسةةةات الذاتي  كتفاءاال   تحقيق -6
ااوا رتااااالقتصبببببببةدح .اااهوا ا بببببببتردادالازاوا ااحمزاابمثةب احكوناااا بااالقتصبببببببةدب،ااااقرار
اوضمةناألفراد ااأل ة م ااااغ ائم احتمةجةتهااتوفيرااعلىاااممتمعاقدرةاا"ابأنهااااغ ائيااأل ن
احصببيل ااعسراأوااااغ ائم ااااسببلعاتنتةناعسراا ببوا اانتسةلصباااالحتمةجة اتل اا نااألدنىااااحد
اا نتةنافيااانقصااسبببببببببداايلزلاا ةاا بببببببببتيراداافيا بببببببببتخدا هةالاااتصببببببببديرااعةئدا ا ناكةفم 

ا ةنا صبببدراأبا نااضبببغوياأواأز ة األح ااااممتمعات رتاادلعاتضبببمنابصبببورةااااغ ائي
ااعلىاالقضببة او ببسيلاا ميزةااعال  ااح دااااغ ائي،ااأل نااتحقيقاافصنا  ااو ناا."وقياأبااوفي
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ابكلاقراراتهةاتخةذااعلىاحسببببةعدهةااأناشببببأنها نا ةاوهواااامصببببرا ،ااالدوا ااااغ ائم اا مااتسم 
كتلة ا(ااا باحسهرانسبااال7رق ا)اااسنااامدولا.هنةعااأواهنةا ناضغويااأح ااودونااحرا 

 بببببتراتممم ،االايزالاحقدلاانةاصبببببوةا قلق ،ايتضببببب افهةااا اتيا ناب ضاااسبببببلعااازرا م ااال
%اعةلا55.7اا اتيا نااامحصبببببببببببولااارئمسبببببببببببياااقم ا ناااا كتلةبمال اتراجعانسببببببببببببااال

كتلة ا نااا رةاااشبببببة م ،اتراج ةا.ا مةاشبببببهد انسبببببب ااال2016%اعةلا47.7تاىاااا2012
تاىاا102.3هوااآخرا نااااهببةبط%اوأخبب ااألرزانلساااسببببببببببببببلوعااا56.3تاىاااا67.7ناا 

واحولااابببدواجناواالولااا اابببدر ا بببببببببببببببببةر ا بببلا نااالحولاااحمراااس%.اوعلىانل99.7
تسببببببببب ااالسناااحليباواالواكهاااطةزج ابةاثبة ااانسبببببببببسي،ابينمةااواابطةطس.افياذا ااالترة،اا

 ة ااا اتيا ناااخضروا اااطةزج اواامواا اواا دس.اتلكزاد انسب ااال
اااا(ااا7)اااجدولارق اااا
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،افتشببيراااسببمة ببة اااسيئم اتاىاااممةال اااتياتتوجهافيهةاااسببمة ببة اتحقيق األمان البيئي -7
ااحكو م انحواتحسبببببينانو م اااسيئ اعلىااامسبببببتواة اااوطنم اوا قلممم ،او  ا اا بببببتخدالاا
آامة اوتقنمة ،ا وجه انحواااقدرا اااتشبةر م اواام  بسبم اام ةام اااقضبةحةاااسيئم ابصبورةا

ف ةا .اوذا احمةح اوحلةظ ةاعلىاصببببح اا نسببببةن،اااف ةا ا ناخاللاوضببببعا ببببمة ببببة ابيئم 
وهياااتزالاأخالقيا ناااملروتاأناي خبب اب ينااالعتبببةراعنببدااايمببةلابببأباعمببلا ناقسببلا
ااممتمعاواادوا او  ا احمةح ااامصبببةدراااطسم م ا ةاترب اواامة اوااهوا ،اوااتيات تسراجز ا

اإلنسبببببببببةناوااحيواناواانبة ،اارئمسبببببببببيافيااانسةلاااسيئياو  اا أ بببببببببةساالتواجداواام مشببببببببب 
وامتطلبة ااال ببببببتثمةرااامتنوع االممتمعاا نسببببببةني.اوتحمم اااممةر ببببببة اواألنشببببببط اااتياا
ت دباتاىاتدهورا وارداااسيئ ،اوا بت ةدةاااوضبعااأل ثلاامكونة اااسيئ اااهة  اوخصبةئصبهةاا

اااليزاةئم اوااسمممةئم اوااحيوا .ا
 القسم الثالث  

 اسات العامة من أجل التنمية المستدامة في مصر نحو تعزيز فعالية السي
اتتس اعلميببببببببببببب اتقواببببببببببببب اعمليببببببببببببب ا نااالرتسةزاعلىادوا األباعة ببببببببببببب اا مة  اأباايسدأانمةتااااااا

ااار ببمم اابأجهزتهةاااادوا ا ببلطة اتمةرساتذ,اااا ة ببببببببببببببببب ااااسببمة ببة اار بب ا راحلا لاافياابةال ببتمرارا 
ااا ة ببببب ااامشكال ات ةا ااوعقالنيببببب اارشيببببدةااعة ببببب ا مة بببب ااتاىااالوصولاااا مليببببب اه  ااار ميبببب ااواير

اوخةرجيبببببب اااداخليبببببب ااادقمقبببببب ااام لو ة ا ناونس ااأجهببببببزةااتاىاا ستنببببببدةااهةاااامنة سبببببب ااااحلببببببولاوتصنع
,ااوتلسيرهةااام لو ببببببب انقبببببببلافياااامببببببب هلاااا ةامبببببببياااتطوراتواكباا تطورةاواتصةال ااأعاللاوو ةئبببببببل

ااا ة ببب االسمة ة اااتقواببب ااأناابرزهةاا بببلا همببب انتةئببب ااتاىااااتوصلاابحبااخاللاا ناانستنت ااوعليبببه
احيمق اابصورةاأهببببدافهةااوتحققانةجحبب اااا ة بب اا مة تهةااتسوناااأناتراببدااحكببببو بب األباوهببةلاجوهببربااأ ببر
احكبببو يااابرنة ببب اأبااعنااوحديثببببببهادقمقبببهااو  لو ة اعلميببب ااأرضبببم ااتاىاااامستنبببداهبببوااااتقببببببوا ااأنااتذ,ا

األبااااالهميبب ااةيبب اافياا رااكةن,االسرنة  اااا مليااااتنليبب اااغةيبببب ااامشكلبب ااتحببديببدا نا راحلببها لااوفي
ونقدلاعددا ناا.ااممةال ا لاوفيااااهةئلببببببب اوااتقنيببببببب اااا لميببببببب اااثورةااعصراتواكبااأنااترابببببببداادوابببببببببببببب 

ا رتسزا ات زازاف ةام اااسمة ة ااا ة  ا ناأجلاااتنمم ااامستدا  ،اوتتمثلافممةايلي:
اا باحمثلااار يزةااألواىافياتحقيقاوت زازاف ةام اااسببمة ببة ااا ة  ،احيباادور الدولة، و -1

ايوصببببفاه اااادورابةالزدوان،افةادوا اهياااصببببةنعاواامنل ااه  اااسببببمة ببببة اوااقةئ اعليهة،
عسراجهةزهةاا دارب،او لمةازاد ادرج ا لة ةاه  اااسبمة بة ،ا لمةازاد اقدرةااادوا اعلىا
تحقيقاأهداتاااسبببببببمة بببببببة ااا ة  .ا مةاُت ز االدوا ادوراآخراعسرا بببببببلطةتهةاااتشبببببببرا م اا

 خةصابر  اتطةراتشرا يا الئ ااتحقيقاأهداتاااسمة ة ااا ة  ،اوحمةح ا كتسبةتهة.
تذاتضبطلعاااسبمة بة ااا ة  افياعالقتهةابةاطبق اااو بطىاااسةطى،إعادة إحياء الطبقة الو  -2

بدوراهةلافياصبببمةا اوتوجمهاوتطسيقاه  اااسبببمة بببة اوتنلي هة،او ونهةاااطبق ااامسبببتليدةاا
واألواىابلليااالنتبة اواالهتمةلا نا مملاااسبببببمة بببببة اااتنموا او بببببمة بببببة اتعةدةاااتوزاع،ا

وا  بكةن.....اوايرهة.ا مةاأنهةاصبةحب اخةصب افيا مال اااصبح اواات لم اواامواصبال اا
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اا-اانصببببببببببببببيببااألكسرا ناتلقياااخبد بة اااتياتطرحهبةااابدواب اعسرا)األطببة اااممرضببببببببببببببونا
اا مةلا....اتاع.اوبةاتةايااه ا صبببببببببلح ااا–اامدر بببببببببوناواامديروناا–اامهند بببببببببوناواالنيوناا

كسر افياا ببببببببببببببتمراراب اتقبدح اااخبد بة اودعمهبةاتالاأناهب ااينطسقاببةاضببببببببببببببرورةاعلىاحبةاب اا
ا.44االقتصبببببةدااامصبببببرب،ااا باحكةداحكوناقداودعاااطبق اااو بببببطىا ن اعقديناعلىااألقل

وذا ا نتةنااحمة ا بببببمة بببببة اعة  ايتواداعنهةارت اتنموا اوتوزا م اتحولادونافنة اه  ا
ااطبقب .ااب ااتسبلااابدعوةاقبةئمب ا عبةدةاتحمبة ادوراهب  اااطبقب اامبةااهبةا ناتبأ يرافبةعبلايسبدأا
 ناتوجهبة اااسببببببببببببببمبة بببببببببببببببة ااا بة ب ،اوالايتوقفافقطاعنبداآ بةرهبة،اببلاحمتبدا عبةدةاهمكلب ا

 االقتصةدابر ته.ااا
،اوهيانقط اجداخطيرةافةاتنمم اإعادة الصةةالت بين االقتصةةاد النقدي واالقتصةةاد الح يقي -3

ااتياتقولاعلىادعببةئ اوأر ببةناحيمقبب اتختلفاأحمببةااختالتاحولاتلبب اااتياتببأخبب ااامببةنبببا
اانقدباأوااامةايافقط.اوعلمه،افصنا ببببببببببببدااالموةاااقةئم ابينااالقتصببببببببببببةداااحيمقياو الا نا

دب،اح داأ راالاانىاعنها ناأجلات زازاف ةام اااسبببببمة بببببة ااا ة  ااالقتصبببببةدااامةاياواانق
ااوتوزاعااتخصبمصااو ةايتب هةا ناتحقيقا بمة بة اااتنمم اتعةدةاااتوزاع.اواحدثاذا اتعةدة

اتاىات دبافصنهةاتوجيههةاُأحسبببببببببببنا ةاتذاااوااتياااحيمقي،اااالقتصبببببببببببةدااقطةعة انحوااااموارد
اتخصبببببمصاوألن.اصبببببةا اعملم اااتنمم ابر تهةوا نتةجم اواصببببببافيااااانةت ا نا لازاةدة

اا ببببببببمة ببببببببةتهةاااححك اا  مةرا ااااادوا اتضبببببببب هةاااتيااألواواة ا ببببببببل ااعليااح تمداااامواردااوتوزاع
اااتنمم اااعلياااتأ يرافياااا ةلااا نلببببببببة ااسمة ة اأكسرااف ةام اااتحقيقاوااتنلي ح ،اااتخطمطم 

اااسبببببمة بببببة اه  اوتنلي ار ببببب اعلياا ااقةئاا داربااالمهةزاتتوفرااوأنااالبداافصنهاااالقتصبببببةدح ،
 .ااسمة ة اتل اتنلي او تةب  اااحةجة ابيناااملةضل افياعةام ااكلة ة

اأه ا نااواحدةات دااوااتياا.الموائمة بين السةةةةةةياسةةةةةةات االقتصةةةةةةادية وعدالة توزيع الدخل -4
وااتوزاعااعليهةافياتحقيقاف ةام اااسبمة بة ااا ة  اوت زازهة،افةاتنمم اااح ولااااتياااامرتسزا 

اخاللا ناااادخلااتوزاعاافياااامسةواةاااعدلاوتسدأا  ةام .اوجهةناا لم اواحدةاهياااسمة ة 
اااسبمة بة اااأدوا اخاللاا نااألجورااتوزاعااعلىاا بةشبرااوايراا بةشبراابشبكلاات  راا بمة بة 
ااتحقيقاااثةنم ااآام اوتسمن.ااوااتحواال اااضبببرائبا قد تهة،افياعدةاآامة اعسراااامةام ،
ااااصببببببببببح ااعلىااا نلة ا نا زاداعسراااابشببببببببببرب،اااامةلارأسااتراك اافياااادخلاتوزاعا عةدة

اا مل،اذا اااتأ يراايرااامحدوداااوإنتةجم ااألجورا ناا لازاةدةاافياحسةه ااواا بااواات لم ،
علىابيمب اأهبداتاااتنممب ااامسببببببببببببببتبدا ب .ااأل راااب باحسببببببببببببببةه افياتحراب ااامبة اااراكبدااهب  اا
األهدات،اوا ملاعلىاا بببببببببتدا  اااصبببببببببل ابيناااسبببببببببمة بببببببببة ااا ة  اورتا ا صبببببببببراالتنمم ا

ااامستدا  .ا
سةةةةةياسةةةةةات أو راجعة من وإلى المسةةةةةتهدفين من ال بوجود عملية تغذية مرتدةالسةةةةةما    -5

،اوااببب يناه اعمبببةداعملمببب اااتنممببب اوهبببدفهبببةافياذا اااوقبببي،اوببببةاتبببةايافبببصناآرائه االعةةامةةة
ونقةشببةته ات داذا اأهمم افيا لاخطوا اااسببمة ببة ااا ة  ابد  اب ملم اااصببمةا اوصببوالا

اتاىا رحل اااتقوا ااامستمر.ا
بصببببببببلتةا،او  ا ااتسببببببببة هةااصةةةةةالحية المعلومات سةةةةةواء من حيث الدقة ومن حيث الوفرة -6

ااشببببببببمولاوااتحديب،افةاسببببببببمة ببببببببة ااا ة  اتحتةناتاىاقةعدةابمةنة ادورا ااسلاأهدافهةا نا
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نةحم ،اواتسونا راح اصبببببببةدق ات كسا ق اأفراداااشببببببب بافياصبببببببةن ياااسبببببببمة بببببببة ااا ة  ا
و نل يهةاعلىاحدا ببببببببببوا .اوبةاتةاياتقترتااادرا بببببببببب اعلىاصببببببببببنةعياااقراراتدشببببببببببيناقةعدةا

ونا همتهةاتوفيرااام لو  اااصببببحمح افياااوقيااامنة بببببا  لو ة االسببببمة ببببة ااا ة  اتس
ااسلا نايرادهة.اا

،اوااسبب يااادتو اتوسةةيع نطاق المشةةاركة في صةةياعة ووضةةع أهداف السةةياسةةات العامة -7
نحوا شبةر  ا ةف افئة اوهيئة اااممتمع،ابمةاحضبمناصبمةا اتراعياااب داا قلممياوااب داا

هةرا اواألدوا اااالز  ااه اال بادوراقمةدبافيابةام ةرتاواامااميلياالممتمع.اوإ داده اا
تنمم ا متم ةته اعناطراقاتحليلاوصبببببمةا اااسبببببمة بببببة ااا ة  ،اوتصبببببمم ابرا  االتروا اا

وه  ااامزئم احمباأناتسونا تضببببمن افياااا.امقترحة اااسببببمة ببببة اااتياحقو ونابصببببمةاتهة
رهةار نارصببينااتحقيقاكالا ناااسببمة ببة ااا ة  او ببمة ببة اااتنمم اوإعةدةاااتوزاع،ابةعتبة

ااألهداتااامرجوةا نا لاه  اااسمة ة .ا
 النتائج 

اااسبببمة بببة اأنواعا أحدا صبببرافياااتوزاعاوإعةدةاااتنمم ا بببمة بببة احةوايااادرا ببب اااحةام اتحليلااا
ابةاتطر ااإلطةراااملبةهممياوعروجةاعلىاعددا نااادرا ببببببببببببببة اااتطسميمب .اوعسرااامنه ا ااتحليلياوفرضببببببم ا لةدهةا"احمكناأناتتزا ناااقدرةاعلىاتحقيقاأهداتاااتنمم ااامسببببببتدا  اااوصببببببلياااا بة  .ابد  
عسراااقدرةاعلىاتحديداأواواة اااسببببببببمة ببببببببة ااا ة  ،اوااتياتقولاعلىاخلفم ااالتصببببببببةلاوااترابطابينا
صببنةع اااسببمة ببة ااا ة  اوصببنةع اااتنمم ااامسببتدا  ،احيباتدوراااحلق ابينهمةاعسراعدةا سببةرا ا

ايا قد تهةااامسةراااتنموباو سةراتعةدةاااتوزاع.اتوصليااادرا  اتاىااانتةئ اااتةام :ف
أفضبياأواىانتةئ ااادرا ب اتاىاوجودات ددااملةهم اااسبمة بة ااا ة  احصبلابهةاتاىادرج ا -1

االتصببةلاوااوحدة،اصببةحسهةااهتمةلا تزايدابأامة اصببمةا اوصببنةع اااسببمة ببة ااا ة  ،اوالا
وااخروناعنا ببببمة اااقضببببم ااامطروح ،ااأل رااا باشببببكلافموةا سيرةافياعملم اان كةساا ااادولااامتقد  اعنااانة م .اتالاأنااأل را ثير اا ةاحصببببببببة ابةالبساحختلفااأل رافياحة

 ااملهولاعلىاااموانباااتطسميم ااه.
ناأظهر ااادرا ب اوجوداعالق ابيناااسبمة بة ااا ة  اوااتنمم اوإعةدةاااتوزاع،اواا بايسدأا  -2

كوناااسبمة بة ااا ة  اااقنطرةاااتياتحققا لتةاااسبمة بتيناأهدافهمةا  ةاأوابشبكلا نلصبل.ا
وهك اا ثلياااسببببمة ببببة ااا ة  انقط ا رج م اُحخولاتايهةارصببببداوتحليلااا القة ااادائرا اا
بينااامثلبااام  ور.اوااتيات ز اتايهةاقوةاأواضب فاااسبمة بة ااا ة  افياتحقيقاااتنمم ا

ةاااتوزاع،اوااتياحأتيافيا قد تهةاعملم اصبببببمةا اااسبببببمة بببببة ابحداذاتهةاو بببببمة بببببة اتعةد
و  ا اامة ا لة ةاعملم اااتقوا اوااتقيم اواامراقب اخةصببب افيااادولااانة م .ا مةاأظهر اا
اادرا بببب اأنافضببببلاااسببببمة ببببة ااا ة  اقدايت لقابحةا اااسمةنة اواام لو ة اوعدلااات رافاا

م لنب اوأحمبةنبةاا فراياايرااامحبدودافياأهبداتاهب  ااابدقيقابو بببببببببببببببةئبلاتحقيقااألهبداتااا
ااسبمة بة .افضبالاعمةاتحواهاه  اااسبمة بة ا ناتنةقضبة افيابرا مهةاوآام اتنلي هة،اوقدا
حكونافشببببلاااسببببمة ببببة ااا ة  انةبعا ناااداخلا ةاسببببمة بببب ااامتسنة ا مةاذ رنةاأنلةاأوادورا
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م ا ةاسيئ ااادوام اأواا قلممم ااادوا اأوااامهةزاا دارباأواخةرجمةابحسببببببببببببببباعوا لاخةرج
  نا وارثاوأز ة .ااهو ةاتحوا

كمةابينيااادرا ببببببببب اعلىا سبببببببببتو اااحةا ااامصبببببببببرا اأناااتوجهانحواتعةدةاااتوزاعاا احكنا -3
امُلصب اعنهابشبكلا بةشبر،اوا احكناُحخولاتامهااا نةح اااتياتمكنها ناا بادورابةرزافيا

تصبببببببببةدااامصبببببببببرب.او  ا اا اتتنةولاعملم اتعةدةاتوفيرااانه اااتنموبااامالئ ااطسم  ااالق
ااتوزاعا ناقسلاااسببببمة ببببة ااا ة  ا قضببببم اأواوا .اوخلصببببيااادرا بببب اتاىاأنا ببببمة ببببة ا
ااتوزاعاوإعةدةاااتوزاعاا اتسنا قرون ابسمة ة اااتنمم ،ا عاا شةرةاتاىاأنا لااالتمةهة اا

ا ة  ا عةدةاااتوزاع،اااتيااتخ  اقدااقتصبر اعلىاشبكلاأحةدبافممةايت لقابةاسبمة بة اا
وحبدثاتغبةفبلاتبةلاا نبةصببببببببببببببراهبة ب ا ثبلاتعبةدةاتوزاعاااثروةاوعبدااب اتوزاعااالرصاااوظمفمب اا

ا...اوايرهة.ا
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 )12 ( Utkarsh Majmudar and Namrata Rana, Public policy can drive social responsibility and 
sustainability, the Economic Times, febraury, 8, 2017, 
https://economictimes.indiatimes.com/blogs/ResponsibleFuture/public-policy-can-drive-social-
responsibility-and-sustainability-says-rajesh-chakrabarti-co-author-public-policy-in-india/    
 )13( Marina Puzyreva, Why Public Policy Matters When It Comes to Gender Equality for Sustainable 
Development, International Institute for Sustianable Develooment, January, 2019, 
https://www.iisd.org/blog/public-policy-gender-inequality-sustainable-development  
 )14 ( Remi Okeke and PATRICIA A. IFEAGWAZI, PUBLIC POLICY AND NATIONAL DEVELOPMENT IN 
NIGERIA: A FOCUS ON ADMISSION POLICIES IN TERTIARY EDUCATION , Conference Paper · February 
2018, Available at, 
https://www.researchgate.net/publication/323228673_PUBLIC_POLICY_AND_NATIONAL_DEVELOP
MENT_IN_NIGERIA_A_FOCUS_ON_ADMISSION_POLICIES_IN_TERTIARY_EDUCATION  

تشببكةام اتقوا اااسببمة ببة ااا ة  افيااادولااانة م :ا ببمة بب اا  ببكةنااعسداااسبباللاعليانوراح حمداعمرات ببمةعيل،اااا(15)
ا.ا2014،ا لم اااتمةرة،اجة   اأ يوي،اا57 لم اااتمةرةاالبحوثااا لمم ،ااا دداا،ا مل اافيا صرانموذجة ا

 Christ Nwaghoso, Public Policy and Challenges of Policy EVALUATION in the third World, Ukا)16(ا
British Journal Of Hamanities and Social Sciences, vol 5, April, 2012.p62.  

ابنات بببمةعيل،ادوراااسيروقراطم افياصبببنعاااسبببمة بببة افياايسمة،ا مل اآفة ااقتصبببةدح ،ا لم ااالقتصبببةداااا مةداطةهراا(17)
 .ا5،اص2018وااتمةرة،اجة   ااامرقب،اايسمة،اينةير

كمةاتوجداأ بببببببة اأخر اقداأ ر اعلىادوراااسيروقراطم افياصببببببنعاااسببببببمة ببببببة ااا ة  اوهياتسببببببمساا دارةااا ة  اااا(18)
ة ااامشبببببةر  اوشببببب فاااقدرا ااام  بببببسبببببم ،اواصبببببةحباذا ااالسبببببةداا دارباوضببببب فاااقدرا ااوامة اجلاأواب ضاآام

اابشبببببرا ااا با ةنااهادورا سيرافياااصبببببمةا اايرااامثلياالسبببببمة بببببة ا ناجةنباوااتلي اايراااممدبا ناجةنباآخر.ا

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda/
https://www.agora-parl.org/ar/interact/blog
https://economictimes.indiatimes.com/blogs/ResponsibleFuture/public-policy-can-drive-social-responsibility-and-sustainability-says-rajesh-chakrabarti-co-author-public-policy-in-india/
https://economictimes.indiatimes.com/blogs/ResponsibleFuture/public-policy-can-drive-social-responsibility-and-sustainability-says-rajesh-chakrabarti-co-author-public-policy-in-india/
https://www.iisd.org/blog/public-policy-gender-inequality-sustainable-development
https://www.researchgate.net/publication/323228673_PUBLIC_POLICY_AND_NATIONAL_DEVELOPMENT_IN_NIGERIA_A_FOCUS_ON_ADMISSION_POLICIES_IN_TERTIARY_EDUCATION
https://www.researchgate.net/publication/323228673_PUBLIC_POLICY_AND_NATIONAL_DEVELOPMENT_IN_NIGERIA_A_FOCUS_ON_ADMISSION_POLICIES_IN_TERTIARY_EDUCATION
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العاعلىاتوق ةته اا مةاقطعاعلىاااسيروقراطم اقدرتهةاعلىاا تصببببببببببببةلابةامواطنيناو   ببببببببببببسببببببببببببة اااممتمعااامدنيااإلط

اوخمةراته احولاقضةحةاااسمة ة ااا ة  ا ناجدواهةاتاىاتطوارهة.ا
،ا1977،اااقةهرة،اتبرال،اا4،ااا دد9أحمدارشيد،اااسمة ة ااا ة  اوااحكو  اوا دارة،ا مل اااتنمم اا دارا ،ااامملداااا(19)

 .ا37ص
 .اا26،اص2015  ،ابرنة  اهي،اااقةهرة،ا ر زاهياالسمة ة ااا ة  ،ا قد  افياتحليلاور  اااسمة ة ااا ةا(20)
عةدةاتوزاعااادخلابيناا عةا اوااتشببببببغيلافياضببببببو ااامسببببببةواةاواا داا :ادرا بببببب ا قةرن ا عااأحمداتبراهم ا نصببببببور،اتااا(21)

اتحةداارتاااتمةرةاا،ا ر زااابحوثاوااتو يق،اا114،ااا دد29،ا مل اآفة ااقتصببببببببببببةدح ،ااامملداالقتصببببببببببببةداا  ببببببببببببال ي
ااhttps://search.mandumah.com/Record/236535،ا تةتاعلىااارابطاااتةاياا2008وااصنةع ،اا  ةرا ،اا

وزاعاواانمواوااتنمم :اب ضااامسبببببببةئلااانسرا اوااشبببببببواهداااتطسميم ااا لمم ا عاتشبببببببةرةاخةصببببببب ااتبراهم ااا مسبببببببوب،اااتاا(22)
امصببببببر،ااام تمرااا لمياااسببببببنوبااارابعااالقتصببببببةديينااامصببببببراينا"اااتنمم ااالقتصببببببةدح اواا داا ااالجتمة م افيااالسرا

صبةداااسبمة بياواالحصبة اوااتشبراع،اااقةهرة،ااااتنموباااحديبا عاتشبةرةاخةصب االتمرب ااامصبرا ،ااامم م ااامصبرا ااالقت
 .ا162،اص1981

تبراهم ااا مسبوب،اااتشبةبكة ابيناتوزاعااادخلاواانموااالقتصبةدب،افياجودةاعسداااخةاق،ااالقتصبةداااسبمة بيااتوزاعاااا(23)
 .اا1993،اااهيئ ااا ة  ااامصرا االستة ،اااقةهرة،اا1976-1952اادخلافيا مة ااانموااالقتصةدبافيا صرا

فرانسببببببببببببببواابورجونيون،ااا القبب ابينااانموااالقتصبببببببببببببببةدباوتوزاعاااببدخببلاوااحببدا نااالقر:ا عات ليقاعلىا صببببببببببببببراااا(24)
 ,2005،ااامر زااامصرباالدرا ة ااالقتصةدح ،اااقةهرة،اا2005/ا2004ا-1991/ا1990

ح بدا وزنتمساأولا نادرسااا القب ابيناتوزاعااابدخبلاواانموااالقتصبببببببببببببببةدباببةاتطسيقاعلىابراطبةنمبة،اوذاب ااتحبديبداااا(25)
اا وا لاااتياتسينا د اااتلةو افياتوزاعااادخلا نسةلاااضببرائباوا عةنة اوااخد ة ااا ة  ا ناجه اأخر ،ا وضببحة اا

واىاالنموااالقتصببةدب،ا  ايتمهاتاىااال ببتقرارا  اا نخلةتااأناااتلةو افياتوزاعااادخلاحكونا نخلضببة افيااامراحلااأل
فيااامراحلااامتقد  ا نااانموااالقتصةدب.اوأوض اأنهافيااامراحلااألواىاالنموايزاداااتلةو انتمم االتحر ة اااسكةنم اا

ةع افيااامدناابمةافيهةااا مةا ا ناقطةعااازراع اتاىاقطةعاااصببببنةع ،احيباتنا سببببتو ادخولااا مةا افياقطةعاااصببببن
أكسرا نهافياقطةعااازراع افياااراف.اوذا ااوجودافةر افيا سبببببتو ااأل ببببب ةراواام مشببببب ابينااامدناوااراف،اواسبببببتمراا
ه ااااوضببعاتاىاأناحصببلاااتلةو اتاىاحد ااألقصببى.اوب داذا ايسدأاااتلةو افياااتنةقصا عازاةدةااانمواواالنتةجم افياا

 اتقتر ااادخولابيناااقطةعين.اامزادا ناااتلةصببببببيلاحولافرضببببببم ا وزنتمسااكلا ناقطةعيااازراع اوااصببببببنةع او نا 
تاببىاا ااببرجببوعا  Simon Kuzents, Economic Growth and Income Inequality, American Economicحببمببكببنا

Review, Vol 14. No 1, March,1955.ا
 نااالقر،ااامر زااامصببببببببببببببرباالببدرا بببببببببببببببة ااهنببة اخيراااببديناوهبببهاااليثي،ااا القبب ابينااانمواوتوزاعاااببدخببلاوااحببداااا(26)

ا.ا2006االقتصةدح ،اااقةهرة،اا
 حمداعطوةايو بببببف،اتطوارا  ة لاجينيا م شبببببراتحليليا تمةهة ا بببببمة بببببة ااانموااالقتصبببببةدبابةاتطسيقاعلىااا(27)

 .ا2012،ا  هداااتخطمطاااقو ي،اااقةهرة،اا1،ااا دد20االقتصةدااامصرب،اااممل ااامصرا االتخطمطاوااتنمم ،اااسن اا
تبراهم ااا مسبببببوب،ااآفة ااامسبببببتقسلم ااتحقيقااا داا اوااتنمم افيااقتصبببببةداااربمعااا ربي:احةا ا صبببببر،ا مل اااتنمم اااا(28)

ا.ا205،اص2013وااسمة ة ،ااا ددااألول،ا"ااقتصةدحة اااربمعااا ربي"ا  هداااتخطمطااا ربي،اااسواي،اينةير،اا
 اعلىااالقراوتوزاعااادخلافياجمهورا ا صببببببببرااا ربم ،ا مل ااحلصببببببببهاعسدااا ةطياعلى،اأ راااسببببببببمة ببببببببة ااا ة اا(29)

 .اا2015،اجة   ااامنصورة،ا صر،اا6االقتصةدااازراعياواا لولااالجتمة م ،ااا دداا
زانباتوفيقاااسبيد،اعداا اتوزاعااادخلاواانموااالقتصبةدب:اااحةا ااامصبرا انموذجة،ا مل ابحوثااقتصبةدح اعربم ،اااا(30)

 .ا33،اص2015،ا ر زادرا ة اااوحدةااا ربم ،اااقةهرة،اا70-69اا دداناا
 اااتنمم اوااسبببمة بببة ااأحمدااامغةزب،اااتوزاعااامكةنياالدخلافيا صبببر:ادرا ببب افياااتنمم اواا داا ااالجتمة م ،ا ملاا(31)

 .ا63،اص2013،ااام هدااا ربياالتخطمط،اااسواي،ايوايو،اا12،ااا دداا15االقتصةدح ،ااامملد
عزةاعسبدااا زازا ببببببببببببببلممبةنا)ببةحببارئمسببببببببببببببي(،ااا بدااب افياتوزاعا مبةراااتنممب افياب ضاااممبةال ااالقتصببببببببببببببةدحب اااا(32)

،ا  هداااتخطمطاا168اتخطمطاوااتنمم ،ااا ددااواالجتمة م افيا حةفسة ا صببببببرا"ادرا بببببب اتحليلم "،ا ببببببلسببببببل اقضببببببةحةاا
 .ا3،اص2003ااقو ي،اااقةهرة،ايوايو،اا

https://search.mandumah.com/Record/236535
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علىاعسداااقةدر،ا لخصاوقةئعااام تمراااسبببببببنوباااخة ساعشبببببببراامنتد ااابحوثااالقتصبببببببةدح احولا"اا نصبببببببةتاااا(33)

،اا1،ااا دداا11امملداا،ا مل اااتنمم اوااسببببببمة ببببببة ااالقتصببببببةدح ،اا2008نوفمسراااا25-23وااتنمم ااالقتصببببببةدح "،اااقهرة،اا
 .ا42،اص2009اام هدااا ربياالتخطمط،اااسواي،اا

و بببببببةلا حمد،ا مفات مقياظةهرةاااال سبببببببةواةافيااادخلاوااثروةافيا صبببببببر؟،اأورا ابحثم ،ا ر زاااسديلاالتخطمطاااا(34)
فببسببرايببر،اا ااببقبببببببةهببرة،ا ا  بببببببببببببببتببراتببمببمببمببببببب ،ا ااببتبببببببةاببياا2018واابببببببدرا بببببببببببببببببببببة ا ااببرابببطا عببلببىا -https://elbadil،ا ببتبببببببةحببرا

pss.org/2018/02/25/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8ااا/اا
 .اا19عزةاعسدااا زازا لممةن،ا رجعا ةبق،اصا(35)
وت زبااابطةا اتاىاأ ببببببببببببة اعدةا نابينهةاتخلفا  دلانمواااتشبببببببببببغيلاعنا  دلانمواقوةااا مل،اواا باالاح نياااا(36)

 بو اوجودااابطةا اوإتمةههةاتاىاااتزايدا بوا ابةألرقةلااامطلق اأوا نسبب ا ناقوةااا مل.اوارجعاه ااتاىا بسسينارئمسبيين:ااا
(ا،اااتيااا2009 سبتو ااا مةا ،اوهوا ةاأكدتهادرا ب ا)ااشبوربميا،اااأواهمة:اهشبةشب ااانمواا قتصبةدباوضب فاتأ ير اعلى

تنتهياتاىاوجوداأ را  نوباضبببببببببئيلاالنمواا قتصبببببببببةدباعلىااا مةا .اوا ايتوقفاذا اعلىااالترةاااتياتسنتهةااادرا ببببببببب اا
نخلضببب اا،اوأخر ا عا  دال ا 2008و2007أعال ،ابلاتنهات بببتمراتةر ا عا  دال ا رتل  االنمواا قتصبببةدبا  ة يا

.او ةنيهمة:اضبببب فاقدرةاأ ببببةايباا نتةنااامسببببتخد  اعلىات ببببتم ة اأعدادا سيرةاا2016حتىااا2011خةصبببب افياأعقة اا
 نااا مةل،اوارجعاه ااااسسبابةألحرباتاىا ةاحطلقاعلمها"ا  شراااسثةف اااتشغيلم االنمواا قتصةدبا"او  شرا" رون ا

اااتشغيلابةانسب االنةت ااامحلياا جمةاي".ا
امزادا ناااتلةصبببيلاحولاآ ةرااابطةا احمكنااارجوعاتاىاحةزلاحسبببةنين،ااآ ةرااالقتصبببةدح اواالجتمة م اوااسبببمة بببم اااا(37)

 .اا36،اص2018،اأورا ااإل تشةرا ،ااأل كندرا ،افسراير،ا5وااثقةفم االبطةا ،ا مل اأورا ااقتصةدح ،ااا دد
 راحلااات لم ااامختلل ا ناااياديهةااطلةلايت لمونافاايواهدتابرنة  اتسةفلاتاىاتقدح ادع انقد ااأل ببببرااالقيرةاوااتاا(38)

اا ملم ااات لممم احيباحقدلاااايا بببببببببتمراراه ال ااألطلةلافاي رحل اااحضبببببببببةن اوحتىااامرحل اااثةنوا اوذا االمسبببببببببةعدةاف
ا100اامرحلب اا عدادح ا،اواايجنيهبةاالتلميب افا80اامرحلب ااالبتبدائمب ا،اواايجنيهبةاالتلميب افا60برنة  اتسبةفلااسبلاا ببببببببببببببرةاا

ااحضببورابةامدارسااايااثةنوا ا،اواشببتريااحصببولااأل ببرةاعلىاه  ااامبةامااناحسببتمرااطلةاهةافااامرحل اايجنمهاالتلمي اف
اسرنة  اتسةفلاا ةابةانسبببببببب االمةنبااااي%ا نااحةلااادرا ببببببب ااال لم ا،اه اابةانسبببببببب االمةنبااات لمم80عنااابنسبببببببب االاتقل

 بببببنوا ا(ا،اواأل هة ااا6اديهةااطلةلاقسلا بببببنااامدر ببببب ا)اقلا ناااايالسرنة  افهواحقدلادعمةانقدحةااأل بببببراااتاايااصبببببح
تضبببب هةاوزارةاااصببببح ا ناحيبا تةب  اااحملااااي اااتاارعةح اااصببببحماااحوا لاوذا ابشببببريااناتقولااأل ببببرةابتنلي ابرا  

 ببببببببببببببنوا ،اوااحبدااألقصببببببببببببببىااألطلبةلاااا6ااوالدةاواألقبلا نااااياأل هبة اوتنليب ابرا  اااتط ممبة اوااوقبةحب ااألطلبةلاحبديث
ناااامسبببتليدينا ناه ااااسرنة  اهوا ال  ااطلةلااأل بببرةاااواحدةا.ا مةايهدتابرنة  ا را  اااىاتقدح ا سبببةعدةا ةام االئتي

عة ة اوأناا65بةأل ببرااالقيرةاهمةا بةراااسببناواام ةقين،ابةانسببب ااسبةراااسببنافمشببتريابرنة  ا را  اأناحكوناااسببنافو اا
حكوناايراقةدراعلىااا ملاوااسسببببببببببببباوأالاحكونااأل ببببببببببببرةادخلا ةبيا ثلااام ةشببببببببببببة اااتأ ينم اأوا  ة اااضببببببببببببمةناا

عناطراقاتقدح اشبببهةدةاطسم اااعةق ا ةن  اعنااا ملاواكوناذا ،اأ ةابةانسبببب االم ةقينافمشبببتريااناتسوناا يجتمةعا 
واقدلابرنة  ااااااتةبعااهااامسببتليداواام تمدا ناوزارةاااصببح اتثسياعدلاقدرتهاعلىااا مل.اااي  تمدةا ناااقو مسببيوناااطس

 بببرةاااواحدة،ااجنيهةااللرديناداخلااألا425جنيهةااسلافرداتنطسقاعلمهاشبببروياااسرنة  اداخلااأل بببرةاو سلمااا325كرا  اا
وبصببرتااانسراعنا د اف ةام اه  اااا.ا38جنيهةااثال  اافرادا)وهواااحدااألقصببىاالسرنة  (اداخلااأل ببرةاااواحدةااا550و

ااسببببمة ببببة ا ناعد ه،افصناوجوداخطوا اأكثراعمقة ايتطلبا"ات ببببتهداتااالقرا افيا صببببر"االابداوأناحشببببملا ببببمة ببببة اا
اعلىااامستوايناااسلياواامزئي.ا

(احمكناتقيم اا نلة ااا ةلاعلىااات لم افيا صبببببببرابةانسبببببببب االدولااألخر ا نا2010وعلىاارارا ةاقد هااا ربيا)ااا(39)
(.فصذاانسرنةاتاىااefficiency(اوااسلة ةا)اequity(اواا داا ا)اadequacyحيبا ال  ا  ةييراأ بببة بببم اأالاوهيااامالئم ا)ا

اامخصبصب االت لم االوفة ابمتطلبةتهةاوإذااتميا قةرن اا نلة ااا ةلاا  مةرااامالئم ااا باح سراعنا لةح ا مموعااانلقة اا
علىااات لم افيا صببببببرابةادولااا ربم ااألخر افسببببببنمداأنانسببببببباا نلة اعلىااات لم ا ناا نلة ااا ةلافيا صببببببراتقلاا

ة ااا ةلافياا%ا ناجمل اا نل25بشكلاواض ا قةرن ابنسيراتهةافياب ضااادولااا ربم احيباحصلانصيبااات لم اتاىاا
%افيااادواتيناا5.9%او7.4دولا ثلاتونساواامغر ،ا مةاتسلمانسبب اا نلة اعلىااات لم ا نااانةت ااامحلياا جمةاياا

علىاااترتيب.او  ا افصنا تو بببطانصبببيباااطةابا ناا نلة اعلىااات لم افيا صبببرا ةازالا نخلضبببةابصبببورةا لحوظ اا

https://elbadil-pss.org/2018/02/25/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%20/
https://elbadil-pss.org/2018/02/25/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%20/
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ا2239حينايسلما تو بببببببببطانصبببببببببيباااطةابا ناا نلة اعلىااات لم ااا ةايااا قةرن ابةا ديدا نااادولااا ربم ،افمثالافي

دوالراافياااا4634دوالراافيااسنببةناواا4500دوالراافيااألردناواا4421دوالراافيااامغر اواا3442دوالراافيا ببببببببببببببوراببةاو
راةاا%ا نادخلااالردافيا ببببوا53دوالر.اه  ااامتو ببببطة اتمثلااا902تونس،اتسلماقمم اه اااامتو ببببطافيا صببببراحوااياا

%اا23%افيااألردنابينمبةاتمثبلاا98%افيااامغر اوأكثرا ناا90%افيااسنبةناو84%ا نادخبلااالردافياتونساو56و
 نا تو بببطادخلااالردافيا صبببر.او ناخاللاه  ااانسبببباو قةرن انصبببيباا نلة ااا ةلاعلىااات لم افيا صبببرابةادولاا

ةح اأوااامالئم ابةانسبببببببب االدولااألخر .او  مةراااا ربم ااألخر انمداأنا صبببببببراتحتلاتقيممةا بببببببيئةا ناحيبا  مةراااسل
اا داا ،احقصبدابم مةرااا داا اضبمةناعدلاحر ةناأباطةابا نااالنخرايافيااا ملم ااات لممم ابسبسباعدلاااقدرةااامةام اا

نا ببسب،ااأوااانوعاأواااتوزاعااامغرافي.اواتضبب اأناا نلة ااا ةلاعلىااات لم االاححققاه اااام مةرابشببكلا سيراألكثرا 
نمملهةافيااانقةياااتةام :اأوال،اااتحيزاالت لم ااا ةاياعلىاحسة ااات لم ااأل ة ياأوااألشكةلااألخر ا نااات لم .ا ةنمة،اا
ااتلةو اااواضببببببب افيااامسبببببببتو ابينااات لم اااخةصاواات لم اااحكو ي.او ةاثة،ا ناخاللابحبا سبببببببأا اااتوزاعااامغرافياا

 الم  سة ااات لممم .ا
ااسببببيدايو ببببفاعسدااامميد،ادوراا نلة اااحكو يافيارفعا لة ةااات لم ا)ااحةا ااامصببببرا ابةامقةرن ابةاتمةر اااافتحياا(40)

 .اا2012 ،اجة   اااقةهرة،ااماادوام (،ار ةا ا ةجستير،ا لم ااالقتصةداواا لولاااسمة 
 نا  ببدال اا امببةلابببةاقرا ةااااببدولااانببة مبب اااتيات ببةنيا ناانخلببةتافيا ببلااىاابيببداأنااأل راحختلفابببةانسببببببببببببببببب اتااا(41)

وااستةب ابينااابةاغين،انسبببببببببباااقيداا جمةام ،اوتدنياجودةااا ملم ااات لممم ابهة؛اوقدا ةنيااانتمم اا ا اتواضبببببببببعاعوائداا
قصبببببببببورااانسةلااات لممياعنات دادا بببببببببو ااا ملااااىا نلة افيااات لم افياتل ااادولاو نهةا صبببببببببر؛اه اابة ضبببببببببةف اتا

وإنطالقةا مةان رفهاعنانصببببببيبااات لم اااا. اااالز  ،اوارتلةعا  دال ااابطةا ابيناخراميااامة  ة بةامهةرا اااضببببببرورا
 .ايت ابهةاتخصمصهاايفيا وازن ااادوا اوااسمفم ااات

)42(اا نتبببد اااسبببدائبببلااا ربي،ااتقيم ا ببببببببببببببمبببة ببببببببببببببببة اا نلبببة ااا بببةلاعلىااات لم افيا صببببببببببببببر،ا تبببةتاعلىااارابطاااتبببةاياا

http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-
%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A اا/ا  

أشببرتااا ربي،اتقيم ا ببمة ببة اا نلة ااا ةلاعلىااات لم افيا صببرافياضببو ا  ةييراااسلةح اواا داا اوااسلة ة،اورق اااا(43)
م تمرااادواياااخةصابتحليلا"أواواة اا نلة ااا ةلابةاموازنة ااا ة  افيا صببراواادولااا ربم "،ا ر زاشببر ة االقد ياا

ا19-13،اص2010ااتنمم ،اااقةهرة،افسراير،اا
امزادا ناااتلةصبيلاحولاوداعاااطبق اااو بطىافيا صبراحمنااارجوعاتاىار زباز ي،اوداعةاااطبق اااو بطى،ادارااا(44)

 .ا1997اامستقسلااا ربي،اااقةهرة،اا

http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/
http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/
http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/
http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/
http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/
http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/
http://www.afalebanon.org/ar/publication/5642/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A/



