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السياساتسلسلة أوراق 
تقديم

يتبنى معهد التخطيط القومي كبيت خبرة وطني وكمركز فكر لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة 

ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بصفة خاصة، إصدار هذه السلسلة كمبادرة علمية  وعملية تهدف إلى 

من خالل  ،على االقتصاد املصري  COVID-19فيروس كورونا دراسة اآلثار والتداعيات املحتملة لجائحة 

الصحية ومناقشة وتقدير التداعيات املحتملة لهذه األزمة  تلك الجائحة العامليةاألبعاد املختلفة لتحليل 

 واملبنية على سيناريوهات محتملة في آجال زمنية ،وطرح بدائل للسياسات املختلفةعلى مصر،  العاملية

 .ومتخذي القراراتصانعي السياسات  دعم بغرض ،معينة

ر في أدوا تطلب إعادة النظرهشاشة النظام االقتصادي العالمي، مما ي عن األزمة الصحية الدولية كشفت

 تمويل التنمية وأولوياتها  ، وقضاياالتكتالت الدولية املختلفة املنظمات واملؤسسات الدولية،
ً
،. لقد بات جليا

 فر من االعتماد على الذات في تلبية االحتياجات األساسيةأن األمر أصبح قضية مصير ووجود، ومن ثم ال م

ومن ثم تأتي الحاجة إلعادة صياغة االستراتجيات والسياسات وهو ما يعني إعادة ترتيب األولويات،  ،للشعوب

على االقتصاد بما يتناسب مع ما فرضه الواقع الجديد. تهتم السلسة بدراسة التداعيات املحتملة لألزمة 

معد النمو،  األثر على على كل من ،من القضايا، ومنها على سبيل املثال تناول مجموعة من خاللاملصري، 

وتحويالت املصريين في  ،واالستثمار األجنبي املباشر ،وعجز املوازنة، واالحتياطي من النقد األجنبي، واملديونية

 وما إلى ذلك.رسمي، وميزان املدفوعات، وحجم االقتصاد غير ال ،امليزان التجاري و الخارج، 

وال يفوتني في هذا املقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لألستاذة الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة 

التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة املعهد وجميع أعضاء مجلس اإلدارة لدعمهم املستمر 

تقدير لجميع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة لكافة أنشطة املعهد العلمية، كما أتوجه بخالص الشكر وال

العلمية املعاونة باملعهد سواء الذين قاموا بإعداد أوراق تلك السلسة أو الذين قاموا بعمليات املراجعة 

والتدقيق، مع كل األمل بغد مشرق يحمل كل الخير ملصرنا الغالية.

أ.د. عالء زهران
رئيس معهد التخطيط القومي



1 

 ملخص

تخطت كونها أزمة صح�ة أودت �ح�اة مئات اآلالف من ال�شر وخلفت فیروس كورونا  جائحة ال شك أن

إصا�ات �المالیین منهم، فالتداع�ات االقتصاد�ة واالجتماع�ة التي سببتها اإلجراءات والتدابیر االحتراز�ة 

ات�عتها كافة دول العالم لتجنب انتشار الفیروس ر�ما ال تقل خطورة عن اآلثار الصح�ة بل وقد تتعداها التي 

في �عض الدول. وفي محاولة إللقاء الضوء على اآلثار االجتماع�ة لهذه الجائحة على المجتمع المصري، 

 .الفقر في مصر على مستوى ألزمة جائحة كورونا اآلثار المتوقعة  تستهدف هذه الورقة دراسة

التي �مكن  المختلفة القنوات یناقش الجزء األولتتضمن الورقة أر�عة أجزاء رئ�س�ة، لتحقیق هذا الهدف، و 

المؤسسات  �عضتوقعات ، و�ستعرض الجزء الثاني الفقرأن تؤثر من خاللها أزمة فیروس كورونا على 

، و�حاول الجزء مناطق المختلفة على مستوى العالمالدول�ة لفیروس كورونا على مستو�ات الفقر في الدول وال

، بینما یتضمن الجزء األخیر مصر فيالتداع�ات المحتملة ألزمة كورونا على مؤشرات الفقر  الثالث ق�اس

مراعاتها للتخفیف من هذه التداع�ات على مستوى مع�شة المواطن في  �قترح�عض االعت�ارات التي تقد�م 

 فاق وخطة التنم�ة للدولة.مصر في ضوء أولو�ات اإلن

وقد استندت الورقة في ق�اس أثر أزمة جائحة كورونا على الفقر في مصر إلى ثالثة عوامل رئ�س�ة تتمثل 

 أن نتائجال أظهرت وقدفي ارتفاع معدالت ال�طالة، وانخفاض مستوى الدخل، وارتفاع مستوى التضخم. 

 الفقر نس�ة ز�ادة إلى یؤدي واحدة مئو�ة نقطة بنحو اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصیب نمو انخفاض

 ز�ادة إلى یؤدي واحدة مئو�ة نقطة بنحو ال�طالةز�ادة معدل  فإن وكذلكنقطة مئو�ة،  0.7 بنحو مصر في

 إلى یؤدي مئو�ة واحدة نقطة بنحو التضخم معدل ز�ادة نأ حین في مئو�ة، نقطة 1.5 بنحو الفقر نس�ة

 .مئو�ة نقطة 0.4 بنحو الفقر نس�ة ز�ادة

�ما  مصر في الفقر معدل ارتفاع في كورونا جائحة أزمة سببتتأن  المتوقع من ،وفي ضوء هذه النتائج

 ما أو مئو�ة نقطة 12.2 ونحو ،فرد ملیون  5.6 بنحو الفقراء ز�ادة �عادل ما أو مئو�ة نقطة 5.5 یتراوح بین

كما قدمت  .وفقا لسینار�وهات مختلفة 2020/2021 عام في فرد ملیون  12.5 بنحو الفقراءعدد  ز�ادة �عادل

في  والحد من تضخم مشكلة الفقرمة على أوضاع الفقراء ز من التدخالت لتخفیف من حدة األ اً الورقة عدد

 .مصر



 مقدمة

ضرب كافة دول الذي  الفیروسلقد أضحت جائحة كورونا مأساة إنسان�ة في ضوء االنتشار السر�ع لهذا 

، بل اتفق الجم�ع على أنها تمثل أسوأ كارثة یتلقاها االقتصاد العالمي على حد السواء نام�ةوالتقدمة الم العالم

�أسوأ ركود  2020 عام فياالقتصاد العالمي  تعّرض المتوقعأنه من  حیثمنذ الحرب العالم�ة الثان�ة، 

 .2008 عام فيفي ذلك كل تداع�ات األزمة المال�ة العالم�ة  ض له منذ سنوات "الكساد الكبیر"، متجاوزاً َتَعر 

 عام في% 3- بنحو انكماشاً  لنمو العالميا ففي ضوء توقعات صندوق النقد الدولي من المتوقع أن �شهد

، االحتواء إجراءاتوٕامكان�ة تخفیف  2020في النصف الثاني من عام  األزمةض انحسار افتر و�ا، 2020

مع عودة النشاط االقتصادي إلى طب�عته،  2021% في 5,8من المتوقع أن ینمو االقتصاد العالمي �معدل 

 .)1(لذلكالداعمة  الس�اسات من العدید اتخاذ ضوء في

 عدادإ  وقتألف فرد حتى  318ملیون فرد، توفى منهم أكثر من  4.8تخطى عدد المصابین في العالم  لقد

الهائلة التي مثلتها هذه الجائحة على األنظمة الصح�ة في جم�ع بلدان  وفي ظل الضغوط .الورقة هذه

والحفاظ  اتخاذ إجراءات احتراز�ة لوقف أو على األقل الحد من انتشاره بین األفرادإلى العالم، اضطرت الدول 

 الط�ع�هذه اإلجراءات  فتخلّ أشد وطأة. لقد لكانت الكارثة  ها، والتي ر�ما لوال لم یتم اتخاذعلى سالمتهم

رضجانبي العنتیجة توقف العدید من األنشطة االقتصاد�ة وتراجع  آثارًا اجتماع�ة واقتصاد�ة غیر مسبوقة

 والطلب على حد سواء. 

وفي الوقت الذي تتسارع ف�ه المنظمات الدول�ة واإلقل�م�ة والمراكز ال�حث�ة لق�اس اآلثار االقتصاد�ة المحتملة 

س كورونا على االقتصاد العالمي وكذلك على اقتصادات الدول المختلفة في ظل حالة الركود لجائحة فیرو 

 .ثار االجتماع�ة النتشار الفیروسإال أنه ال �مكن الحدیث عن اآلثار االقتصاد�ة في معزل عن اآل ،المتوقعة

اإلنسان،  �ةساس تحقیق رفاهكانت التنم�ة تعني �األساس تنم�ة اإلنسان، وأن النمو االقتصادي هدفه �األفإذا 

غیر أن األثر الم�اشر لجائحة كورونا  اإلنسان. �ةكذلك فإن تراجع النمو یت�عه أ�ضا تراجع في مستوى رفاه

فقدان العدید من العاملین ز�ادة أعداد الفقراء والمحرومین نتیجة لألفراد یتأتى من  االجتماع�ةعلى األوضاع 

(1) International Monetary Fund, (April 2020). World Economic Outlook, Chapter 1: The Great Lockdown.



أصحاب المشروعات الصغیرة الذي �عجزون عن كذلك و  ،�القطاع غیر الرسميلوظائفهم وخاصة العمالة 

  تحمل مثل هذه األزمات نتیجة تراجع الطلب.

مستوى الفقر في مصر في ضوء اآلثار المتوقعة على  دراسةذه الورقة، وفي هذا اإلطار، تستهدف ه

  .التوقعات العالم�ة واإلقل�م�ة وخصوص�ة المجتمع المصري 

 :عدة أجزاء فيیتم تناول القض�ة 

 .الفقرالقنوات التي �مكن أن تؤثر من خاللها أزمة فیروس كورونا على  علىإلقاء الضوء  )1

المؤسسات الدول�ة لفیروس كورونا على مستو�ات الفقر في الدول  �عضتوقعات  استعراض )2

 والمناطق المختلفة على مستوى العالم.

 .مصر فيمؤشرات الفقر  كورونا علىالتداع�ات المحتملة ألزمة  ق�اس )3

مراعاتها للتخفیف من هذه التداع�ات على مستوى مع�شة  رح�قت التيعض االعت�ارات �تقد�م  )4

 .المواطن في مصر في ضوء أولو�ات اإلنفاق وخطة التنم�ة للدولة

 الفقر على األزمةخاللها  منالتي تؤثر  القنوات .1

على مستوى الفقر والحرمان في فیروس كورونا جائحة أزمة التي �مكن أن تأثر من خاللها  تتعدد القنوات

 والتي من أهمها: الدول المختلفة،

الدخول مستوى  وتراجعالعمل  دفقْ •

الدخل هو المصدر الرئ�سي لإلنفاق وهو المق�اس المادي الذي یتم االعتماد عل�ه في ق�اس مستوى المع�شة  

مع�شة األسرة من خالل ق�مة دخلها أو إنفاقها مقارنة  مستوى لألسر واألفراد في أي مجتمع، حیث �قاس 

كان األثر الم�اشر ألزمة فیروس كورونا على مستوى المع�شة  لذا،. �مستوى أو مع�ار محدد (خط الفقر)

العدید من العاملین لدخولهم نتیجة اإلجراءات االحتراز�ة التي اتخذتها كافة دول العالم سواء  اننتیجة فقد

�اإلغالق الكامل أو الجزئي، وهو ما ترتب عل�ه توقف العدید من المنشآت عن العمل �شكل كامل نتیجة 

ها على مواصلة العمل في ظل هذه اإلجراءات وخاصة في األنشطة الخدم�ة وعلى رأسها الطیران عدم قدرت



والسفر والس�احة والنقل، عالوة على تقل�ص عدد العمالة في العدید من المنشآت اإلنتاج�ة والخدم�ة، وكذلك 

لعاملین والمتعاملین العمل في العدید منها للحد من خطورة هذا الفیروس على ح�اة ا ساعات عددتقل�ص 

 معهم. 

فإن أر�عة من كل خمسة عاملین یتأثرون �اإلغالق الكامل أو الجزئي  ،)2(الدول�ةلمنظمة العمل  وفقاً 

تخف�ض ساعات العمل بنحو  إلىكما أن هذه اإلجراءات أدت  ،العالملألنشطة االقتصاد�ة على مستوى 

نس�ة تقل�ص ساعات العمل في المنطقة العر��ة إلى  و�لغت ،2020من عام  األول% خالل الر�ع 4.5

 مقارنة 2020 عام من الثاني الر�ع في% 10.5 بنس�ة العمل ساعات تنخفض أن المتوقع ومن %.1.8

في الدول العر��ة نس�ة االنخفاض في ساعات العمل  لتصل)، 2019 عام من األخیر(الر�ع  المرجع�ة �الفترة

 .%10.3إلى 

 منشآت في �عملون  الذین أو الخاص لحسابهم �عملون  الذین سواء الرسمي غیر القطاع في العاملون  و�عد

أنهم ال یتمتعون �مهارات جیدة و�فتقدون إمكان�ة أن  حیث ،ةاألزم هذه من تضرراً  األكثر الفئة هم صغیرة،

 في العاملون  بها یتمتع التي االجتماع�ة الحما�ة معاییر إلى �فتقدون  كما أنهم ،المنزل من أعمالهم �مارسوا

 .كورونا لجائحة نتیجة عملهم ساعات وتقل�ص وظائفهم لفقدان عرضة أكثر فهم ثم ومن الرسمي القطاع

ملیون عامل �مثلون  1.6نحو بن �القطاع غیر الرسمي الذي تأثروا بإجراءات اإلغالق یر عدد العامل�قدّ و 

منظمة العمل  وتوقعت .على مستوى العالم الرسمي غیر �القطاع العاملینإجمالي  أر�اع ثالثة من أكثر

% على 60الدول�ة انخفاض دخل العاملین في القطاع غیر الرسمي في الشهر األول من األزمة بنحو 

من المتوقع ارتفاع نس�ة العاملین في القطاع غیر الرسمي وذو�هم الذي �قعون فإنه مستوى العالم، ومن ثم 

% بین الدول في شر�حة الدخل المتوسط 21، وتصل النس�ة إلى %34بنحو  )3(النسبيتحت خط الفقر 

 % بین الدول في شر�حة الدخل المتوسط الدن�ا.56العل�ا، ونحو 

                                                            
(2) International Labor Organization, (April 2020). ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work, Third 

Edition. 
% من وس�ط الدخل في مجتمع ما، و�التالي �عد لشخص الفقیر إذا كان دخله �قل عن نصف وس�ط 50ل ث�میتم تقدیر خط الفقر النسبي �أنه  )3(

 الدخل في الدولة التي ینتمي إلیها.



ز�ادة عدد المتعطلین عن العمل في  سوف تتسبب الجائحة فيالعمل الدول�ة،  منظمةل أول�ة تقدیرات وفي

 أنهإال أنها أكدت الحقا  ،ملیون فرد 24.7-5.3�ما یتراوح بین  2019مقارنة �عام  2020عام  فيالعالم 

 حتى فعل�ا �حدث قد مما أقل التقدیرات هذه تكون  ر�ما الفیروس انتشار �سرعة یتعلق ف�ما الوضع تطور مع

 23ن عن العمل في الوال�ات األمر�ك�ة وحدها أكثر من یفقد ارتفع عدد المتعطل ،سینار�وهاتها أسوأ في

ملیون فرد في مارس من ذات العام، أي أن عدد المتعطلین  7.1حوالي �مقارنة � 2020فرد في أبر�ل ملیون 

في  المنظمةكما أشارت  .)4(ملیون فرد خالل شهر أبر�ل فقط 16بنحو وحدها ارتفع في الوال�ات األمر�ك�ة 

اجع النشاط االقتصادي ستترك أثرًا االقتصاد�ة لألزمة الحال�ة نتیجة تر  اآلثارتقدیراتها األول�ة أ�ضا إلى أن 

 ینالعامل دعد ز�ادة تتوقع حیث)، للفقر معرضون  أو الفقر تحت �ع�شون (الذین  الفقراء العاملینعلى  كبیراً 

 (سینار�و متشائم) ن و ملی 35(سینار�و متفائل) و ملیون عامل 8.8 ما یتراوح بین� العالم مستوى  على الفقراء

 .  )5(2020 عام بنها�ة

وخاصة في  واألفراد لألسر الدخل مصادر أهم أحد �الخارج العاملین تحو�الت تعد اآلخر، الجانب على

 رج�الخا العاملین تحو�الت من المستفیدة األسر غالب�ة أن من الرغم وعلى .الدول منخفضة ومتوسطة الدخل

 ،الفقر براثن في �الوقوع األسر هذه یهدد توقفها أو التحو�الت هذه انخفاض أن إال الفقر، دائرة خارج �قعون 

 . الجیدة الصح�ة والرعا�ة التعل�م توج�ه إنفاقها نحو على قدرتها من س�حد األقل على أو

إلى أن األزمة االقتصاد�ة الناجمة عن جائحة كورونا وتدابیر اإلغالق  )6(الدوليأشارت تقدیرات للبنك  وقد

 عام % في20حاد �حوالي  التحو�الت العالم�ة على نحوٍ ض انخفا إلى ؤديمن المتوقع أن تلها  المرت�طة

. و�رجع االنخفاض المتوقع، إلى حد كبیر إلى الذي س�كون أكبر انخفاض في التار�خ الحدیثو  2020

انخفاض أجور ومعدالت توظیف العمالة المهاجرة، ومن المتوقع أن تنخفض التحو�الت إلى البلدان 

ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات التحو�الت في جم�ع المناطق  .%19.7 المنخفضة والمتوسطة الدخل بنس�ة

أفر�ق�ا جنوب و )، %27.5التي تعمل فیها مجموعة البنك الدولي، ال س�ما في أورو�ا وآس�ا الوسطى (

                                                            
(4) U.S. Bureau of Labor Statistics, https://www.bls.gov.   
(5) International Labor Organization, (March 2020). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. First 

Edition. 
(6) World Bank, World Bank Predicts Sharpest Decline of Remittances in Recent History, 
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-
remittances-in-recent-history. 

https://www.bls.gov/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history


) وشرق آس�ا %19.3، وأمر�كا الالتین�ة وال�حر الكار�بي ()%22.1)، وجنوب آس�ا (%23.1اء (الصحر 

من المتوقع أن تنخفض ف الشرق األوسط وشمال أفر�ق�اأما ف�ما یتعلق �منطقة  ).%13 (والمح�ط الهادئ

 . 2019% في 2.6، �عد نمو بلغ 2020 % في19.6بنس�ة دول هذه المنطقة  إلىالتحو�الت 

 السلع وخاصة السلع الغذائ�ة أسعار ارتفاع •

 إما نتیجة الغذائ�ة السلع وخاصة السلع أسعار مستوى  في اً ارتفاع االقتصاد�ة األزمات �صاحب ما غال�اً 

 في ورغبتهم األفراد من المتزاید القلق ضوء في الطلب في ز�ادة أو السلع هذه من المعروض في نقص

و�ؤدي ارتفاع األسعار إلى انخفاض القوة الشرائ�ة لألفراد وتنخفض  .همایكل أو ،األساس�ة احت�اجاتهم تأمین

وعلى الرغم من أن البدا�ة الفعل�ة لألزمة الحال�ة  قدرتهم على توفیر احت�اجاتهم األساس�ة وخاصة الغذائ�ة.

زمة األاستمرار  ولكن في حالة، عنها أزمة تضخم�ة للسلع الغذائ�ة تجن، إال أنه لم ی2020هي شهر ینایر 

انخفاض المعروض من المنتجات الغذائ�ة نتیجة تضخم�ة  آثاراً  اعنهینتج حتما سوف  لفترة زمن�ة طو�لة

في الوقت الذي یتسم ف�ه الطلب على هذه المنتجات �أنه طلب غیر مرن على  التور�د،ونقص سالسل 

كبیر على استیراد منتجاتها  التي تعتمد �شكلالنام�ة و اإلطالق. و�الط�ع ستزداد حدة هذه األزمة في الدول 

 الغذائ�ة.

 الغذائ�ة السلع نقص •

یرت�ط نقص الغذاء ارت�اطا وث�قا �الفقر، وفي الغالب الدول التي تعاني من نقص األغذ�ة هي الدول األكثر 

أحد األس�اب الرئ�س�ة للحرمان من الحصول على الكم�ات الكاف�ة وٕاذا كان الفقر على مستوى العالم.  فقراً 

الحالة  وذلك من خالل أثره علىللفقر،  قد �كون سب�اً  أ�ضاً  نقص الغذاء، فإن ناس�ة من السلع الغذائ�ةوالم

الصح�ة لألفراد نتیجة نقص المناعة واإلصا�ة �األمراض الناتجة عن سوء التغذ�ة وخاصة األطفال ومن ثم 

واكتساب المهارات المطلو�ة.  على العمل واإلنتاج قدرة تأثیره على یؤثر على تحصیلهم العلمي، عالوة على

الوقوع في براثن الفقر نتیجة تحو�ل  إلى�ضاف إلى ذلك، أن نقص الغذاء قد یدفع األفراد األكثر هشاشة 

أولو�ات إنفاقهم إلى توفیر الغذاء مما یؤثر على إمكان�اتهم في اإلنفاق على تحسین مستوى التعل�م وتنم�ة 

 هم، وقد �صاحب ذلك ز�ادة معدالت التسرب من التعل�م وارتفاع معدالت األم�ة.مهاراتهم وقدرات



والجزئي التي تبنتها كافة دول العالم لم ینتج عنها بوادر ألزمة  اإلغالق الكامل إجراءات وعلى الرغم من أن

لفترة زمن�ة أطول قد یتسبب في أزمة غذائ�ة، حیث  جائحة كورونا أزمة استمرارإال أن غذائ�ة حتى اآلن، 

إلى التجار، والناقلین، والمعالجین  المنتجین أو ینأي انه�ار في أي جزء من سلسلة التور�د (من المزارع أن

 أن �كسر السلسلة �أكملها و�تسبب في نقص كبیر في الكم�ات المتاحة. �مكنإلى تجار التجزئة) 

 ة على العمل واإلنتاجوعدم القدر  الصحة اعتالل •

 هو أهمها أس�اب، لعدة وذلك العمالة إنتاج�ة على م�اشراً  تأثیراً  لها كورونا فیروس أزمة �أن الجزم �مكن ال

 اخرجو  والذین سنا األكبر الفئات بین أكثر ینتشر فهو �الفیروس المصابین وخصائص إلحصائ�ات وفقاً  أنه

أكثر عرضة لإلصا�ة �الفیروس. من  تجعلهمأو أوشكوا على الخروج من قوة العمل أو المصابین �أمراض 

أن من یثبت إصابته �الفیروس یخضع لحجر صحي حتى یتعافى من اإلصا�ة ومن ثم فهو  ،ناح�ة أخرى 

 ال �مارس أي عمل أثناء اإلصا�ة.

اإلنتاج�ة، غیر م�اشر على الحالة الصح�ة لألفراد وقدراتهم  �النظر إلى زاو�ة أخرى ر�ما توضح أثراً  ولكن

 عالوة .كما تم اإلشارة إل�ه سا�قاً  الغذائ�ة المنتجات في المتوقع النقص ضوء في التغذ�ةفي سوء  والمتمثلة

 من وال�شر�ة الماد�ة ءً اسو  الموارد تحو�ل إلى �ضطرهاقد  الصح�ة الرعا�ة أنظمة على الضغط أن على

 كورونا، فیروس على المترت�ة غیر أخرى  �أمراض المتعلقة التي وهي لألفراد أساس�ة صح�ة خدمات تقد�م

 واآلثار المترت�ة عل�ه.انتشار فیروس كورونا  مكافحة نحو وتوجیهها

 العالم في الفقر على كورونا فیروس أثر .2

 1990منذ عام  ملحوظاً  شهدت نس�ة الفقراء من إجمالي سكان العالم تراجعاً  فقد ،لتقدیرات البنك الدولي وفقاً 

 دوالر 1.9 من أقل ینفقون (الذین  المدقعون  الفقراء نس�ة انخفضت فقدالفقر المستخدمة.  خطوطعند جم�ع 

 734أي نحو  2015 عام في% 10 إلىمل�ار فرد  1.9نحو  أي 1990 عام في% 36 من) الیوم في

% 55.3دوالر/ الیوم من  3.2من  لأق ینفقون  الذین الفقراء نس�ة انخفضت الفترة ذات وخالل ،ملیون فرد

  %.46.2% إلى 67.1دوالر/الیوم من  5.5%، بینما انخفضت نس�ة الفقراء الذین ینفقون أقل من 26.4إلى 



 حتىه دول العالم ف�ما یتعلق �مستوى المع�شة ورفاه�ة األفراد، تشهدإلى التحسن الذي  �الط�ع �شیر وهذا

 2009% في عام 1.7-نتج عنها تراجع النمو العالمي ل�سجل  والتي 2008في  العالم�ة أن األزمة المال�ة

لخط الفقر المدقع  وفقاً معدل الفقر  انخفض حیث العالم، مستوى  على الفقر معدل جعأمام ترا عائقاً  �كنلم 

 السنوات خالل تدر�جي �شكل انخفاضه وواصل ،2009% في عام 15.7إلى  2008عام  % في18.1من 

 .التال�ة

 
 .الدولي لبنكا: المصدر

 وخاصة أثاره ق�اس صعو�ة تأتي العالم، في لفیروساضوء التطورات المتالحقة والسر�عة النتشار  فيو 

في لحظة زمن�ة معن�ة، فكل یوم �حمل الجدید من حیث عدد اإلصا�ات والوف�ات الناتجة ومن  االجتماع�ة

حیث قامت العدید من المؤسسات  .ثم اإلجراءات التي یتم اتخاذها لمواجهة هذا الفیروس والحد من انتشاره

 في الفقر على الفیروس أثر أن على یدل مما عالم�ا، الوضع تطور ضوء في �استمرار تقدیراتها بتحدیث

 .الحالي الوقت في متوقع هو مما أسوأ �كون  قد العالم

 المستوى  على الفقراء على األزمة لهذه المتوقع األثر تقدیر محاوالت ألهم استعراض التالي الجزء و�تناول

 .واإلقل�مي العالمي
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 International Food Policy Research Instituteمعهد أ�حاث س�اسات الغذاء الدولي  تقدیراتل وفقاً  •

(IFPRI)، لفقراءاإلى ارتفاع عدد  یؤدي واحدةمئو�ة  نقطةن تراجع النمو االقتصادي العالمي بنحو فإ 

 في العالم نالمدقعیعدد الفقراء  ز�ادةأي  ،%3% و1.6الذین �ع�شون في فقر مدقع بنس�ة تتراوح بین 

عدم وجود  �افتراض-المعهد أشار  ،ضوء التطورات الالحقة وفي .)7(شخصملیون  22- 12 بنحو

ز�ادة عدد الفقراء إلى من المتوقع أن تؤدي األزمة الحال�ة  أن إلى- تدخالت للحد من انتشار الفیروس

 ز�ادة بنس�ةجنوب الصحراء  ملیون منهم في أفر�ق�ا 80 ،ملیون شخص 140 من �أكثرن یالمدقع

 .)8(%15بنس�ة ز�ادة  س�اآملیون في  42 ونحو ،23%

ذ عام ألول مرة من في العالم ع معدالت الفقرارتفا ستؤدي إلىن جائحة كورونا على أ الدولي البنك أكد •

 نخفاضاً اوس�شهد العالم  .االقتصاد العالمي إلى حالة ركود مع انزالقاألزمة المال�ة األسیو�ة،  منذ 1998

 نممعدل الفقر المدقع العالمي  ارتفاعتوقع مومن ال في نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. حاداً 

 .2020في عام  %8.6 إلى ل�صل 2019 عام في% 8.2

 ُقدر والذي األزمة قبل نالمدقعی الفقراء عدد في متوقعاً  كان الذي االنخفاض االعت�ار في األخذ ومع

 الحال�ة التقدیرات فإن، 2019 عام في نسمة ملیون  632 مقابل 2020 عام في نسمة ملیون  616 بنحو

خط الفقر المدقع في  تحتملیون فرد  49أن فیروس كورونا قد یتسبب في وقوع نحو  عنيت األزمة �عد

 ونحو آس�ا، جنوب منطقة في ملیون  15.6و أفر�ق�ا، صحراءملیون في منطقة  23، منها 2020عام 

 والكار�بي، الالتین�ة أمر�كا منطقة في ملیون  2.8و الهادي، والمح�ط آس�ا شرق  منطقة في ملیون  4.5

 آس�ا وسط منطقة في ملیون  من أقل بینما أفر�ق�ا، وشمال األوسط الشرق  منطقة في ملیون  2.7و

 المتوقع من فإنه الیوم، /دوالر 5.5والیوم /دوالر 3.2 وهي األخرى  الفقر خطوط إلى و�النظر .وأورو�ا

 .)9(الفقر تحت مستوى خطفرد  ملیون  100 من أكثر إضافة

                                                            
(7) International Food Policy Research Institute, (March 2020). How Much Will Global Poverty Increase Because 
of COVID-19?, IFPRI Blog.. 
(8) International Food Policy Research Institute, (April 2020). Poverty and Food Insecurity Could Grow 

Dramatically as COVID-19 Spreads, IFPRI Blog. 
(9) World Bank, Poverty, https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview. 

https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview


 
 .الدولي البنك: المصدر

ع عدد ارتفا (اإلسكوا) المتحدة لألمم التا�عة آس�ا لغرب واالجتماع�ة االقتصاد�ة للجنةدراسة  قدرت •

 الفقراء عدد إجماليل�صل  ،ملیون شخص 8.3 بنحواألزمة الحال�ة جراء الفقراء في المنطقة العر��ة 

 مقارنة شخص ملیون  101.4 إلى�المنطقة ) للدول الوطن�ة الفقر خطوط(�استخدام  الفقر خط تحت

 .)10(األزمة حدوث قبل شخص ملیون  93.1 بنحو

أخرى قام بها �عض ال�احثین �المعهد العالمي أل�حاث اقتصاد�ات التنم�ة التا�ع لجامعة  دراسةأشارت  •

 إلى، WIDER)-(UNU Development Economics Research for World Instituteاألمم المتحدة 

 ونحو%، 5.6 إلى% 1.1 بین تتراوح بنس�ة) الیوم /دوالر 1.9 من(أقل  المدقع الفقر معدل ز�ادة

 5.5% �النس�ة لخط لفقر 7% إلى 1.6دوالر/الیوم، ونحو  3.2% �النس�ة لخط الفقر 7.7 إلى% 1.8

 توقعت. كما الفقر براثن إلى فردملیون  580ملیون إلى  85دوالر/الیوم، أي ما �عادل إضافة ما بین 

% إلى 0.8 �حوالي أفر�ق�ا وشمال األوسط ق الشر هذه الدراسة ز�ادة نس�ة الفقر المدقع في منطقة 

 .)11(الثالثة للسینار�وهات وفقاً ملیون فرد  15.8ملیون إلى  3.3%، أو ما �عادل 4.1

 

                                                            
 ، فیروس كورونا: التخفیف من أثر الو�اء على الفقر وانعدام األمن الغذائي في المنطقة العر��ة،2020اإلسكوا، أبر�ل  )10(

19_poverty.pdf-00124_covid-files/ar_20/https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org. 
(11) Sumner, A., Chris H. and Eduardo O. (2020). Estimates of the Impact of COVID-19 on Global Poverty, 
WIDER Working Paper 2020/43. 
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بیانات تاریخیة توقعات قبل األزمة توقعات بعد األزمة

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar_20-00124_covid-19_poverty.pdf


 مصر في الفقر على كورونا فیروس أثر .3

 مارس من الخامس في الخارج من عائد مصري  لمواطن �الفیروس إصا�ة حالة أول عن مصر أعلنت

 نتیجة الفیروس وفاة حالة أول عن اإلعالن تم بینما أجنبیین، لشخصین حالتین اكتشاف �عد وذلك، 2020

 األلمان�ة الجنس�ة �حمل ألجنبيمارس �عد اإلعالن عن أول حالة وفاة والتي كانت  12مصري یوم  لمواطن

إجمالي عدد الحاالت المصا�ة �شكل كبیر �عد التوسع في الكشف عن المصابین  ارتفعوقد مارس.  8یوم 

 الحكومة واتخذت .)12(2020 مایو منتصفحتى  وفاة حالة 645 ونحو إصا�ة ألف 12ما �قارب  إلى ل�صل

 أي تتضمن التي الفعال�ات جم�ع تعلیق تم حیث الفیروس، انتشار من للحد اإلجراءات من العدید المصر�ة

تخف�ض عدد العاملین في و  الطیران، حركةوالجامعات، وتعلیق و  �المدارس الدراسة وتعلیق كبیرة، تجمعات

وغیرها من  ،الجمهور�ة أنحاء �كافة لمواطنینجزئي ل انتقال حظر فرضالمصالح واألجهزة الحكوم�ة، ت�عها 

  اإلجراءات.

لها  كانلمحاولة احتواء األزمة والحد من انتشار الفیروس، إال أنها  اإلجراءات هذه أهم�ة من الرغم وعلى

 اطالنشمما دفع الحكومة التخاذ إجراءات لتحفیز  ،على المجتمع المصري كبیرة اقتصاد�ة واجتماع�ة  تكلفة

التي تستهدف م�اشرة  ومن أهم هذه اإلجراءات .المصري  المواطنوالحد من هذه اآلثار على  ياالقتصاد

 المستلزمات من األساس�ة االحت�اجات لتوفیر جن�ه مل�ار بنحو الصحة قطاع دعم: التداع�ات االجتماع�ة

 بنحو استحقاقات وٕاسقاط شهور، 6 لمدة القروض أقساط سداد وتأجیل ،الفیروس انتشار لمواجهة الوقائ�ة

 مة�ق� أشهر 3 لمدة شهر�ة منحة وتقد�م المزارعین، على المدیون�ة وٕاعفاء العمالء، ل�عض جن�ه مل�ار 10

 .المنتظمة غیر للعمالة جن�ه 500

ق�اس اآلثار االقتصاد�ة لجائحة كورونا على �هذا اإلطار، قامت �عض المؤسسات المحل�ة والدول�ة  وفي

 ل�صل االقتصادي للنمو مستهدفاتها االقتصاد�ة والتنم�ة التخط�ط وزارة خفضت فقداالقتصاد المصري، 

المصري للدراسات ر المركز كما قدّ  األزمة. قبل% 5.6 بنحو مقارنة 2019/2020 عام في% 4.2 إلى

% في عام 4.7-%3.1، و�ین 2020% في عام 3.5-% 2.3االقتصاد�ة نمو االقتصاد المصري ما بین 

                                                            
(12) https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx. 

https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx


 2020 عام في% 2 حدود في اقتصادي لنمو مصر تحقیق الدولي النقد صندوق  توقع كما .)13(2021

 الناتج �فقد أن. كذلك توقع معهد أ�حاث س�اسات الغذاء الدولي )14(2021 عام في 2.8 إلى ل�صل فعتر ی

 .)15(2020% في عام 4.8-%2.1 بین ما المصري  اإلجمالي المحلي

 قبل األزمة في مصر الفقر مؤشرات

 إلى الفقر خط عن دخلهم أو إنفاقهم �قل الذین الفقراء نس�ةب عنها معبراً  مصر في الفقر مؤشرات شهدت

 �اراالعت في األخذ تم ما فإذا. الماض�ة عاما عشر الخمسة خالل اً متزاید اً عام اً اتجاه السكان، إجمالي

 �الحظ ة،المختلف الدول في الفقر مستوى  بین للمقارنة الدولي البنك یت�عها التي الثالثة الدول�ة الفقر خطوط

 إلى% 2 من 2017و 1999 عامي بین مصر فيدوالر/الیوم)  1.9(أقل من  المدقع الفقر نس�ة ارتفاع

 نس�ة أما .%26.1 إلى% 24.1 من الیوم/دوالر 3.2 الفقر لخط وفقاً  الفقر نس�ة ارتفعت بینما ،3.2%

 .%70.4 إلى% 68.1 من ارتفعت فقد الیوم/دوالر 5.5 الفقر لخط وفقاً  الفقر

 
 .الدولي البنك: المصدر

                                                            
 ،زمةأي في أر سلسلة جمالي، علي نمو الناتج المحلي اإل 19 دالتأثیر المتوقع لو�اء كوفی ،2020مارس  ،المركز المصري للدراسات االقتصاد�ة )13(

 .2العدد 
(14) International Monetary Fund, (April 2020). Op. cit. 
(15) International Food Policy Research Institute, (March 2020). COVID-19 and the Egyptian Economy: Estimating 

the Impacts of Expected Reductions in Tourism, Suez Canal Revenues, and Remittances, Regional Policy Note 
04. 
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عند خطوط الفقر الدول�ة المختلفة)من إجمالي السكان(% نس�ة الفقراء ): 3(شكل 
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 المختلفة هاصلخصائ وفقاً  دولة كل بتقدیرها تقوم التي الخطوط وهي الوطن�ة، الفقر خطوط �استخدام أما

 عام في% 2.9 منالفقر المدقع  نس�ة ارتفعت فقد أسعارها، ومستو�ات الغذائ�ة السلع من سلة �استخدام

 عاماً  العشر�ن خالل المدقع للفقر معدل أعلى وهو 2017/2018 عام في% 6.2 نحو إلى 1999/2000

 نسمة ملیون  6 إلى نسمة ملیون  1.8 من مصر في نالمدقعی الفقراء عدد ز�ادة �عني ما وهو ،الماض�ة

 . فرد ملیون  4.2 إضافة أي الفترة، هذه خالل

 1999/2000 عام في% 16.7 من متزاید �شكل األدنى الفقر لخط وفقاً  مصر في الفقر نس�ةكما ارتفعت  

 تحت �قعون  العام هذا في مصر في السكان ثلث من �قرب ما أن أي 2017/2018 عام في% 32.5 إلى

 31.3 إلى نسمة ملیون  10.6 من الفترة هذه خالل مصر في الفقراء عدد ارتفاع �عني وهذا الفقر، خط

 .هذه الفترة خالل فرد ملیون  20.7 بنحو زاد مصر في الفقراء عدد أن أي نسمة، ملیون 

 2017/2018 -1999/2000 لخطوط الفقر المختلفة خالل الفترة وفقاً  مصر في الفقر نس�ة): 4( شكل

 
 .2017/2018 واالستهالك، واإلنفاق الدخل مسح لنتائج وفقاً  الفقر نشرة واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي  الجهاز: المصدر

 األعلى هي) مئو�ة نقطة 4.7( 2015 �عام مقارنة 2017/2018 عام في مصر في الفقر نس�ة ز�ادة وتعد

 ضوء في هذا و�أتي مصر، في المادي الفقر ق�اس في البدء منذ األعلى تكون  ور�ما الفترة هذه خالل

 �ستهدف الذي االقتصادي اإلصالح برنامج ظل في الدولة تبنتها التي االنكماش�ة االقتصاد�ة الس�اسات

التضخم  معدالت ارتفاع من ت�عها وما الحكومي اإلنفاق وترشید والخدمات للسلع الدعم فاتورة خفض

 .لمعدالت كبیرة
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من  %43للحالة العمل�ة، فقد أشارت الب�انات إلى أن أكثر من  وفقاً أما ف�ما یتعلق بخصائص الفقراء 

% بین العاملین 28.5ین �القطاع الخاص خارج المنشآت �ع�شون تحت خط الفقر وتصل النس�ة إلى العامل

% من العاملین �القطاع الحكومي/ قطاع األعمال العام 19 أن في حین �القطاع الخاص داخل المنشآت،

% منهم 44.8، فنجد أن العمل لقطاع وفقاً أما �النظر إلى توز�ع المشتغلین من الفقراء  هم من الفقراء.

% 37.6% في القطاع الخاص داخل المنشآت، كذلك فإن 40.2�عملون �القطاع الخاص خارج المنشآت، و

وهنا یتضح االرت�اط الوثیق بین ظروف  المشتغلین الذي �ع�شون تحت خط الفقر هم من العمالة المؤقتة.من 

العمل الهشة أو غیر المنتظمة التي تفتقد ألدنى معاییر الحما�ة االجتماع�ة وحقوق العاملین بل واألجور 

 المالئمة، و�ین مستوى الفقر في مصر.

 (%) 2017/2018 مصر في لقطاع العمل وفقاً الفقراء المشتغلین  نس�ة :)5( شكل

  
 .2017/2018 واالستهالك واإلنفاق الدخل مسح لنتائج وفقاً  الفقر نشرة واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي  الجهاز: المصدر

 األزمة �عد مصر في الفقر مؤشرات

 :عوامل عدة االعت�ار في األخذ من البد مصر، في الفقر معدل على كورونا فیروس أزمة أثر لدراسة

 العمل عن المتعطلین ز�ادة أعداد •

تعتبر ال�طالة هي أحد الروافد الرئ�س�ة للفقر، ومن المتوقع أن یرتفع عدد المتعطلین عن العمل في مصر 
 نتیجة العمل عن ال�احثین أمام المتاحة عملال فرص تراجع أو وظائفهم فقدان نتیجة إمااء األزمة الحال�ة جرّ 

فئتین هما  عن الحدیث �مكن وهنا .الخاصة االستثمارات انخفاضو  عامة �صفة االقتصادي األداء تراجع
العاملون لحسابهم الخاص دون االستعانة �آخر�ن، والفئة  مالفئة األولى وه األكثر عرضة لفقدان وظائفهم؛

  .الفئتین بین كبیر تداخل هناك و�الط�ع الرسمي، غیر �القطاع العاملون  الثان�ة
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ملیون  3لمسح القوى العاملة نحو  وفقاً  2018و�بلغ عدد العاملین لحسابهم الخاص في مصر في عام 

ال . أما �النس�ة للعاملین �القطاع غیر الرسمي، ف)16(% من إجمالي المشتغلین11.5عامل، �ما �مثل نحو 

تشیر ب�انات التعداد االقتصادي لعام في مصر، حیث  بها القطاع ینلمیوجد حصر دقیق إلجمالي عدد العا

ملیون  4في مصر یبلغ نحو  داخل المنشآت غیر الرسميالخاص أن عدد العاملین �القطاع  2017/2018

�صل عدد المشتغلین خارج  بینما .)17(% من إجمالي المشتغلین �القطاع الخاص31نحو  ون مثل� عامل

 وفقاً ل�حث القوى العاملة، و  وفقاً  % من إجمالي المشتغلین45ملیون فرد �ما �مثل  11.7المنشآت نحو 

% من إجمالي المشتغلین في 63.3ي نحو �مثل العاملون �القطاع غیر الرسم لمنظمة العمل الدول�ة

ر�ما ال تعبر عن الواقع �شكل دقیق وخاصة ، وهي نس�ة كبیرة ملیون عامل 16.5أو ما �عادل ، )18(مصر

على أ�ة حال، یتطلب دراسة هذا القطاع  .لذات المصدر وفقاً كثیرة مثل الصین والبراز�ل  أنها تتعدى دوالً 

وحجمه وـتأثیره على االقتصاد المصري توفر ب�انات دق�قة ومحدثة والذي ر�ما �حتاج إلى مسوح میدان�ة 

 مخصصة لهذا القطاع الهام.

 1.3ألف إلى  336وقد أشارت �عض التقدیرات إلى أن األزمة الحال�ة ر�ما تسبب في إضافة ما یتراوح بین 

ملیون متعطل،  2.3والذي بلغ نحو  2019عطلین في الر�ع األخیر من عام متإلى إجمالي ال متعطل ملیون 

ارتفاع معدل ال�طالة ل�صل في ، وهو ما �عني �شكل كبیر وذلك نتیجة تأثر العمالة غیر الرسم�ة في مصر

قدرت وزارة التخط�ط والتنم�ة االقتصاد�ة عدد كما  .)19(%11.5إلى نحو  2020المتوسط خالل عام 

ألف عامل، وفي حالة استمرار األزمة حتى  824بنحو  2019/2020 عامالمعرضین لفقد وظائفهم بنها�ة 

، معظمهم في قطاعات تجارة الجملة فردن ملیو  1.2من المتوقع أن �صل العدد إلى  2020نها�ة عام 

 .)20(والس�احة ،لخدمة المنزل�ة الخاصة �األسراوالتجزئة والنقل والتخز�ن والصناعة التحو�ل�ة وخدمات أفراد 

                                                            
 .2018السنو�ة المجمعة ل�حث القوى العاملة النشرة  ،2019أبر�ل  صاء،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح )16( 
 .2017/2018، التعداد االقتصادي لمصر 2019الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  )17( 

(18) International Labor Organization, (2018). Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, 
Third Edition. 

 .7العدد  ،زمةأي في أر سلسلة "، االقتصاد غیر الرسمي ،2020أبر�ل  ،المركز المصري للدراسات االقتصاد�ة )19(
 .1العدد  ،زمةأي في أر سلسلة "، تحو�الت العاملین �الخارج ،2020مارس  ،المركز المصري للدراسات االقتصاد�ة  )20(



وخاصة دول الخلیج والتي تأثرت �شكل ملحوظ جراء جائحة  �ضاف إلى ذلك العمالة العائدة من الخارج

ة و�الط�ع تمثل عود المصدر الرئ�سي للدخل بهذه الدول.تراجع أسعار النفط وهو  إلى�اإلضافة  ،كورونا

صدمة لسوق العمل المصري خاصة في ظل عدم قدرة سوق العمل على است�عاب هذه  العمالة المصر�ة

إلى مصر والتي ال یوجد لها حصر دقیق حتى اآلن وخاصة أن ترتیب إجراءات عودتهم  العائدة العمالة

ة من و�الط�ع ستؤدي هذه العمالة العائد في ظل تعلیق رحالت الطیران بین كافة الدول. طو�الً  وقتاً تأخذ 

عمالة ال یجب أن نفرط في التشاؤم �شأن تقدیر عدد ال إال أننا ،الخارج إلى ارتفاع كبیر في معدل ال�طالة

ب اإلجراءات ومن ثم فتح ال�ا العائدة من الخارج وخاصة في ظل الحدیث عن اتجاه دول العالم نحو تخفیف

 .�شكل تدر�جي مع أخذ كافة التدابیر الالزمة يلعودة النشاط االقتصاد

  الدخل تراجع مستوى  •

 العاملینمعرضون لتراجع مستوى دخولهم وخاصة  كبیرة شر�حة إضافة إلى ز�ادة المتعطلین، فهناك أ�ضاً 

 ناح�ة من الطلب وتراجع ناح�ة من االحتراز�ة اإلجراءات نتیجة الخاص لحسابهم �عملون  الذي وخاصة

�ضاف إلى ذلك التراجع المتوقع في حجم تحو�الت العاملین �الخارج نتیجة توقف األنشطة �العدید  أخرى.

ى إل وتشیر �عض التقدیرات ین بهذه الدول إلى العودة إلى مصر.الدول واضطرار عدد كبیر من العاملمن 

في سینار�و مشا�ه لما حدث  2019/2020% في عام 10 بنس�ة تتراوح ما بینتراجع تحو�الت العاملین 

 .)21(% في أسوأ السینار�وهات15، وقد ترتفع النس�ة إلى 2008/2009عام  أثناء األزمة المال�ة العالم�ة

 �الخارج العاملین تحو�الت في المتوقع التراجع نتیجة الدولي، الغذاء س�اسات أ�حاث لمعهد تقدیرات وفي  

 الر�ف في مصر في الفقیرة األسر دخل ینخفض أن المتوقع من ،�اإلضافة إلى تراجع اإلیرادات الس�اح�ة

% 9.7 بین ما إلى الحضر في النس�ة وتصل دخلهم، متوسط من% 14.4إلى % 11.5 بین تتراوح بنس�ة

 .)22(%11.5إلى 

  .التضخم معدالت ارتفاع •
                                                            

تداع�ات فیروس كورونا على االقتصاد العالمي واالقتصاد المصري: السینار�وهات المحتملة ، 2020مارس وزارة التخط�ط والتنم�ة االقتصاد�ة،   )21(
 وآل�ات المواجهة، غیر منشور.

(22) International Food Policy Research Institute, (April 2020). Economic Impact of COVID-19 on Tourism and 
Remittances: Insights from Egypt, IFPRI Blog. 



 األسعار في الز�ادة �قاء ضوء في محدوداً  تأثیره �كون  أن المتوقع من هفإن ،التضخم �معدل یتعلق وف�ما

 2020 مارس شهر في الجمهور�ة إجمالي في العام التضخم معدل بلغ حیث تقر��ا، منخفضة مستو�ات عند

 الطعام لمجموعة �النس�ة% 0.8و العام للرقم �النس�ة% 0.6 یتعد لم العام ذات من فبرایر �شهر مقارنة

 �النس�ة% 4.4و العام للرقم �النس�ة% 1.6 ل�سجل مارس �شهر مقارنة بر�لأ شهر في قل�الً  وارتفع والشراب،

 بر�لوأ مارس شهري  في بلغ فقد سنوي، أساس على التضخم لمعدل و�النس�ة. والشراب الطعام لمجموعة

 .)23(الترتیب على% 5.9و% 4.6 نحو

 أثر األزمة على الفقر في مصر  تقدیر

 فقرال معدل على كورونا فیروس أزمة لتداع�ات المتوقع األثر لتقدیر محاولة وفيضوء التحلیل السابق،  في

ن تم أوال تقدیر لشكل العالقة بی ،والتضخم والدخل ال�طالةكل من في االعت�ار مستو�ات  في مصر أخذاً 

توسط النمو في مو  ال�طالة معدل من وكل) األدنى(مقاسًا بنس�ة الفقراء تحت خط الفقر الوطني  الفقر مستوى 

وذلك  ،ومعدل التضخم ،)اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصیب متوسطفي  نمودخل الفرد (مقاسا �ال

 في ضوء الب�انات المتاحة. 2017/2018حتى  1999/2000خالل الفترة من 

 احدةو  مئو�ة نقطة بنحو اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصیب نمو انخفاض أن النتائج أظهرت وقد

 نقطة حوبن ل�طالةاز�ادة معدل  نفإ وكذلكنقطة مئو�ة،  0.7 بنحو مصر في الفقر نس�ة ز�ادة إلى یؤدي

 بنحو مالتضخ معدل ز�ادة نأ حین في مئو�ة، نقطة 1.5 بنحو الفقر نس�ة ز�ادة إلى یؤدي واحدة مئو�ة

 .مئو�ة نقطة 0.4 بنحو الفقر نس�ة ز�ادة إلى یؤدي مئو�ة واحدة نقطة

 لطب�عة نظراً  أنه إلى اإلشارة تجدر مصر، في الفقر على األزمة أثر تقدیر في النتائج هذه استخدام وقبل

 االقتصاد�ة، اآلثار عكس على وذلك بوضوح تتجلى حتى أطول وقت إلى تحتاج كونها في االجتماع�ة اآلثار

 لذلك. التعافي فترة و�دا�ة األزمةالنتهاء  ات محددةتوقیت حول سینار�وهات عن للحدیث هنا مجال ال فإنه

 االفتراضات االعت�ار في أخذاً  2020/2021 عام في مصر في الفقر على األثر تقدیر على التركیز س�كون 

 :التال�ة

                                                            
 .رقام الق�اس�ة ألسعار المستهلكینالنشرة الشهر�ة لأل، 2020أبر�ل الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  )23( 



 ولكونه ،2020/2021 عام في مصر في ال�طالة �معدل یتعلق ف�ما محددة توقعات وجود لعدم نظرا •

 الورقة تبنت لذا الورقة، هذه استخدمتها التي للمنهج�ة وفقاً  الفقر مستوى  على تأثیراً  األكثر العامل

 :سینار�وهات ةثالث

 مصر في ال�طالة معدل حول الدولي النقد صندوق  توقعات إلى �ستند والذي المتفائل، السینار�و -

 بدء�شأن  وهذا السینار�و یتفق مع افتراضات %.11.5 نحو إلى 2021عام  في �صل والذي

، والبدء في تخفیف اإلجراءات وعودة النشاط �شكل تدر�جي 2020بنها�ة عام  انحسار األزمة

 .ومن ثم أثر محدود للعمالة العائدة من الخارج

 ادةو�التالي أثر أكبر على ز� استمرار األزمة لفترة زمن�ة أطول �فترض والذي ،الوسط السینار�و -

 معدل ارتفاع �فترض ثم ومن ،من الخارج العمالة العائدةأزمة  مع ظهور أثر ،عدد المتعطلین

 %.13 إلى ل�صل ال�طالة

وتأثیراتها على ز�ادة  إضافة إلى استمرار األزمة –�أخذ في اعت�اره  والذي المتشائم، السینار�و -

�عض في ضوء و  .�شكل ملحوظ العمالة العائدة من الخارج ، تفاقم مشكلةعدد المتعطلین

نحو أو ما �مثلون  )24(�صل عدد العمالة العائدة من الخارج إلى ملیون فرد ه قدتقدیرات �أنال

 إلى ل�صل ال�طالة معدل ارتفاع هذا السینار�و �فترض ثم من% من قوة العمل في مصر، 3

16.% 

والذي �أخذ في اعت�اره ق�اس االنخفاض  اإلجمالي المحلي الناتج من لفردا نصیب لنمو �النس�ة •

عالوة على االنخفاض المتوقع في تحو�الت  ،المتوقع في الدخل نتیجة تراجع الطلب والعرض

 ر�وللسینا وفقاً  المتوقع االقتصادي النمو معدل علىفي حسا�ه  االعتماد فقد تم ،العاملین �الخارج

 �اإلضافة ،%3.5 وهو 2020/2021 لعام تصاد�ةاالق والتنم�ة التخط�ط وزارة أعلنته الذي المرجح

 .اءواإلحص العامة للتعبئة المركزي  الجهاز لتقدیرات وفقاً  العام هذا خالل السكان عدد توقعات إلى

                                                            
 .13العدد  ،زمةأي في أر سلسلة ، العمل المصري سوق  ،2020 مایو، المركز المصري للدراسات االقتصاد�ة )24( 



 الغذائ�ة للسع وخاصة األسعار �ارتفاع التوقعات �عض وجود من �الرغم التضخم، �معدل یتعلق ف�ما •

 على م�اشرة دالئل توجد ال أنه إال ،واألثر على سالسل التور�د المحل�ة والعالم�ة الطلب ز�ادة نتیجة

 ب�انات ضوء فيلذلك و ، 2021أو  2020 يعام خالل التضخم معدل في كبیر ارتفاع حدوث

 عند التضخم لدمع �قاء هذه الدراسة تفترض من العام الجاري، وأبر�ل مارس لشهري  التضخم

 .2020/2021 لعام كمتوسط% 10 مستوى 

 عامي بین الفقر نس�ة ث�ات �افتراض 2018/2019 عام هي للتقدیرات المرجع�ة السنة •

 .%32.5 مستوى  عند 2018/2019و 2017/2018

مصر في الفقر نس�ة على األزمة أثر تقدیر نتائج) 1( رقم جدول  

 التغیر المطلق 2021/2020 2019/2018  

 معدل ال�طالة (%)
 المتفائل السینار�و

9 

11.5 2.5 

 4 13 الوسط السینار�و

 7 16 المتشائم السینار�و

 1.9- 1.3 3.2 نمو متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (%)

 0.8 10 9.2 (%) التضخم معدل

 (%)نس�ة الفقر 

 المتفائل السینار�و
32.5 

38.0 5.5 

 7.7 40.2 الوسط السینار�و

 12 44.5 المتشائم السینار�و

 أزمة سببتتأن  المتوقع من -السابق الجدول في موضح هو كما - إلیها التوصل تم التي النتائج من

% 38 إلى ل�صل ال�طالة لمعدل المتفائل للسینار�و وفقاً  مصر في الفقر معدل عاتفار  في كورونا جائحة

 .2020/2021 عام في فرد ملیون  5.6 بنحو الفقراء ز�ادة �عادل ما أو مئو�ة نقطة 5.5 بز�ادة

 إلى ل�صل مصر في الفقر معدل یرتفع أن المتوقع من فإنه ال�طالة، لمعدل الوسط للسینار�و �النس�ةو

 .2020/2021 عام في فرد ملیون  7.8 بنحو الفقراء ز�ادة �عادل ما أو مئو�ة نقطة 7.7 بز�ادة% 40.2

% 44.7 إلى ل�صل مصر في الفقر معدل أما السینار�و المتشائم فمن المتوقع أن ینتج عنه ارتفاع

 2020/2021 عام في فرد ملیون  12.5 بنحو الفقراء ز�ادة �عادل ما أو مئو�ة نقطة 12.2 بز�ادة



 ،األزمة حدوث بدون  2020/2021 عام حتى مصر في الفقر لنس�ة سا�قة تقدیرات وجود عدم ضوء وفي

 تتراوح سوف الطب�ع�ة الظروف ظل في الفقر نس�ة أن افتراضفإنه �مكن وفي ظل عدم ال�قین حولها، 

 تحت األفراد عدد ز�ادة على جائحة ألزمة الصافي األثر أن استنتاج �مكن. و�التالي %35إلى  %30 بین

 و�تراوح ،ال�طالة لمعدل المتفائل للسینار�و وفقاً  فرد ملیون  8 إلى ملیون  3 بین یتراوح مصر في الفقر خط

 وفقاً  فرد ملیون  15 إلى ملیون  10 بین الوسط، و�تراوح للسینار�و وفقاً  فرد ملیون  10 إلى ملیون  5 بین

 .ال�طالة لمعدل المتشائم للسینار�و

 المقترحة والتدخالت الس�اسات�عض  .4

في خطوة است�اق�ة للحد من تداع�ات األزمة على االقتصاد المصري، اتخذت وكما تم اإلشارة إل�ه سا�قا، و 

تضمنت �عض حزمة من الس�اسات التحفیز�ة  –شأنها شأن كافة الدول المتضررة  -الحكومة المصر�ة 

مثل العمالة غیر المنتظمة وأصحاب المشروعات  الس�اسات التي تستهدف حما�ة الفئات األكثر تضرراً 

ولكن �النظر إلى هذه الس�اسات نجد أنها تستهدف حما�ة فئات معینة من وقوعها  الصغیرة والمتوسطة.

في براثن الفقر والحرمان، ولكن ماذا عن الفئات الفقیرة والمحرومة �الفعل والتي تع�ش تحت خط الفقر 

 حتى قبل األزمة؟

�الت النقد�ة الم�اشرة للعمالة غیر المنتظمة والتي ات�عتها الكثیر من الدول، رغم فعالیتها في كما أن التحو 

إال أن عدم وجود قاعدة ب�انات لهؤالء األشخاص واالعتماد على  التخفیف من آثار األزمة على هذه الفئة،

المخصص لمراجعة ق�امهم �التقدم إلث�ات أحقیتهم في الحصول على هذه التحو�الت، وضیق الوقت 

قد یؤدي إلى حصول من ال �ستحق وحرمان من هو في أشد الحاجة لهذه وفحص طل�ات المتقدمین 

 جن�ه) ل�ست كاف�ة لتعو�ض هؤالء األفراد عن دخلهم �الكامل. 500كما أن الق�مة النقد�ة ( المساعدات.

تفادیها كل�ا، ولكن تعتمد تداع�ات األزمة ال شك أن اآلثار المختلفة لألزمة اقتصاد�ا واجتماع�ا ال �مكن 

على فعال�ة الس�اسات والقرارات المتخذة من حیث التوقیت والشمول والتكامل، و�الط�ع على قوة وتنوع 

ن استمرار األزمة وعدم ال�قین بتوقیت انحسارها، ناه�ك عن االقتصاد وقدرته على التعافي السر�ع. إ

�عد انتهاء األزمة، یتطلب وجود خطة متكاملة لمواجهة التحد�ات الحال�ة استمرار آثارها لفترة طو�لة حتى 



، وآل�ات للمتا�عة المستمرة لتداع�ات األزمة وأثر الس�اسات والمتوقعة ومراجعة للعدید من الس�اسات القائمة

 المت�عة والتدخالت العاجلة لتعدیل وتوج�ه المسار.

تدخالت في األجل القصیر (خالل فترة استمرار األزمة)، وهنا تحاول الورقة تقد�م �عض االقتراحات ل

لمعالجة اآلثار الممتدة لفترة طو�لة على أوضاع الفقراء والفئات المحرومة والمهمشة وأخرى طو�لة األجل 

 في المجتمع المصري.

 عاجلة  إجراءات وتدخالت •

، مع ضرورة مراجعة استمرت األزمةاالستمرار في تقد�م المنحة الشهر�ة للعمالة غیر المنتظمة طالما  )1

، وفتح ال�اب للتقدم لضمان عدم وصول هذه التحو�الت لغیر المستحقین ب�انات المستفیدین بدقة

 .مع استمرار األزمة سیزداد عدد المتضرر�ن هخاص آخر�ن، وخاصة أنعلى المنحة ألش لللحصو 

 م األزمة.مع درجة تفاق لتتناسبمع ز�ادة ق�مة المنحة المقدمة تدر�ج�ا 

لبرنامج إصالح منظومة الدعم، مثل  وفقاً تأجیل الز�ادة المقررة في أسعار الخدمات األساس�ة  )2

الكهر�اء والم�اه والصرف الصحي، أو على األقل إعفاء الشرائح الدن�ا والمتوسطة من أي ز�ادات 

و�مكن  فترة األزمة ، أو تأجیل تحصیل هذه الرسوم للفئات الفقیرة والمتضررة خاللمقررة هذا العام

االستعانة �قاعدة ب�انات العمالة غیر المنتظمة وكذلك المستحقین �معاشات التضامن االجتماعي 

 .في تحدید الفئات األولى بهذه اإلعفاءات

وكذلك فواتیر  ،منح فترة سماح لسداد فواتیر الخدمات األساس�ة والمرافق مثل الكهر�اء والم�اه والغاز )3

لكافة في ظل اعتماد األسر عل�ه �شكل كبیر في التعل�م والعمل عن �عد، اإلنترنت الثابت 

خالل  في حالة التعثر في السداد المستخدمین �ما �ضمن استمرار الخدمة المقدمة وعدم انقطاعها

 فترة األزمة.

مراجعة برامج الحما�ة االجتماع�ة الحال�ة والتي تتضمن التحو�الت النقد�ة المشروطة ضمن    )4

، �حیث تتضمن ضم فئات أكثر، مع التركیز على ج عمل الحكومة لإلصالح االقتصاديبرنام

 الفئات األولى �المساعدات.



دراسة أوضاع العمالة العائدین من الخارج وخاصة من دول الخلیج العر�ي، وتقد�م دعم م�اشر  )5

 .مصدر دخلهم األساسي انفقد للمحتاجین منهم نتیجة

لألسواق للحد من جشع التجار واستغاللهم لألزمة الحال�ة في احتكار السلع أو المراق�ة المستمرة   )6

 ووضعالسلع والمواد الغذائ�ة، رفع أسعارها مثلما حدث في مواد التعق�م والتطهیر، وكذلك �عض 

 .على المخالفینعقو�ات صارمة 

وأقنعة للوجه �أسعار مدعومة من مواد مطهرة للوقا�ة من انتشار الفیروس توفیر المستلزمات الطب�ة  )7

و�مكن  نحو تخفیف اإلجراءات االحتراز�ة، ، وخاصة مع توجه الدولةدة منافذ ب�عها للمواطنینوز�ا

لتسهیل وصولها ألكبر عدد من المحتاجین وخاصة  بجانب المنافذ الثابتة متنقلة منافذهنا استخدام 

 .للفئات الفقیرة واألقل دخالً 

مات المجتمع المدني التي تقوم بتقد�م مساعدات مال�ة للفئات المتضررة التنسیق الكامل مع منظ )8

والتي توسعت �شكل كبیر خالل الفترة الحال�ة من خالل استقطابهم لتبرعات العدید من الشخص�ات 

العامة ورجال األعمال، وذلك بهدف ضمان تحقیق االستفادة القصوى من هذه البرامج والحیلولة 

و�مكن أن یتم ذلك تحت إشراف وزارة التضامن االجتماعي، �حیث �قتصر  دون إهدار للموارد.

األمر على التنسیق والتكامل بین جهود هذه المنظمات و�ین الجهود التي تقوم بها الحكومة، وخاصة 

أن منظمات المجتمع المدني لدیها قادة ب�انات حول أماكن تركز الفئات الفقیرة والمحرومة وأوضاعهم 

 المع�ش�ة.

في ظل محدود�ة موارد الدولة، �أتي دور القطاع المصرفي في التدخل عن طر�ق تسه�الت ائتمان�ة  )9

تقد�م قروض م�سرة قصیرة األجل (لمدة كبیرة للشركات واألفراد للتخفیف من تداع�ات األزمة، مثل 

(أو لتتمكن من االستمرار في دفع رواتب موظفیها  ومتناه�ة الصغرأشهر) للشركات الصغیرة  6

كذلك �مكن استحداث نظام قروض مع�ش�ة لألفراد  ین بها.لمجزء منها)، لضمان عدم تسر�ح العا

المتضرر�ن نتیجة فقدان وظائفهم أو انخفاض دخولهم نتیجة تراجع الطلب وخاصة ألولئك الذین 



أشهر، على أن یتم السداد  6 -3�عملون لحسابهم الخاص، وذلك تحت ضمانات معینة لمدة من 

 استعادة نشاطهم مرة أخرى أو توفر فرص عمل مناس�ة.  فور

یتطلب تقی�م أثر األزمة على كافة فئات المجتمع، ومتا�عة أثر الس�اسات المت�عة وتقی�م العائد  )10

. وفي ظل ومتطل�اتهم أوضاع المواطنین ومستوى مع�شتهممنها، توفیر ب�انات آن�ة وخاصة حول 

ن التواصل م�اشرة مع الفئات المستهدفة، �مكن استخدام اإلجراءات االحتراز�ة التي تحول دو 

التكنولوج�ات الحدیثة والتواصل االلكتروني مثل استطالعات الرأي عبر الهاتف أو استخدام 

 اإلنترنت.

ى على تحمل مسئولیتها االجتماع�ة نحو المجتمع �صفة عامة ونحو العاملین حث الشركات الكبر  )11

بها �صفة خاصة من حیث االلتزام �المعاییر الدول�ة الخاصة �حقوق العاملین وخاصة أثناء األزمات 

لضمان عدم تعرضهم لالستغناء أو التسر�ح من العمل. �اإلضافة إلى توفیر كافة معاییر السالمة 

 ملین أثناء العمل لحمایتهم من اإلصا�ة �الفیروس. الصح�ة للعا

 ما �عد انتهاء األزمة إجراءات وتدخالت •

، حیث تتطلب إجراءات التعافي فترة زمن�ة أطول إن انحسار األزمة ال �عني أن آثارها قد انتهت

 مستقبلالستعادة النشاط مرة أخرى والتخلص من مخلفات األزمة. كما أن تالفي مثل هذه اآلثار في ال

كما یجب  یتطلب االستعداد الجید لمثل هذه األزمات. وتعز�ز قدرة المجتمع على مواجهة أزمات مماثلة

مواجهة  منوتمكینهم أن تركز الس�اسات ما �عد انحسار األزمة على تعز�ز قدرات الفقراء والمحرومین 

 .األزمات ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر

 وفي هذا اإلطار �قترح اآلتي: 

لخر�طة الفقر وأماكن تركز الفقراء  وفقاً إعادة النظر في توز�ع االستثمارات العامة بخطط الدولة  )1

وخاصة أن هناك  �المحافظات والمراكز المختلفة على أن تكون األولو�ة للمناطق األكثر فقراً 

أسیوط، وهناك خمس محافظات  محافظات تعدت فیها نس�ة الفقر ثلثي السكان وهي محافظة

تعدت فیها نس�ة الفقر أكثر من نصف السكان. كما یجب توج�ه االستثمارات نحو مشروعات 



تنمو�ة كث�فة العمالة في هذه المناطق الفقیرة، وذلك بهدف توفیر فرص عمل بهذه المناطق وتعز�ز 

توج�ه استثماراته نحو  تشج�ع القطاع الخاص من خالل حزم تحفیز�ة علىمع أهم�ة  تنافسیتها.

 المناطق الفقیرة وفقًا ألولو�ات التنم�ة بهدف تنم�ة هذه المناطق وتحسین نوع�ة الح�اة بها.

االستفادة من م�ادرة وزارة القوى العاملة الخاصة �منحة العمالة غیر المنتظمة في إعداد قاعدة  )2

�استمرار ور�طها �كافة الب�انات ب�انات شاملة حول العمالة غیر الرسم�ة في مصر وتحدیثها 

الشخص�ة لألفراد وخصائصهم االجتماع�ة واالقتصاد�ة، مما ی�سر عمل�ة استهدافهم في حالة 

 أزمات مماثلة، أو اتخاذ أي س�اسات خاصة بهذا الجزء الهام من العاملین �الدولة.

 اناً د القومي للدولة ضمإعداد استراتیج�ة متكاملة لدمج القطاع غیر الرسمي في االقتصا فيالبدء  )3

 لحقوق هذه الفئة من العاملین وخاصة ف�ما یتعلق �المعاییر الخاصة �المنظومة التأمین�ة.

فتح قنوات للتواصل والحوار مع دول الجوار وخاصة دول الخلیج العر�ي �شأن العمالة العائدة  )4

ة أعمالهم، وخاصة أن أثناء األزمة لمناقشة مدى إمكان�ة عودة هذه العمالة مرة أخرى لممارس

 مرحلة التعافي تتطلب عودة القطاعات لنشاطها وهو ما �عني االحت�اج إلى توفر العمالة.

للمراحل  وفقاً إعادة النظر في المحافظات التي سیتم تطبیق منظومة التأمین الصحي الشامل لها  )5

 لمؤشرات الفقر والتنم�ة ال�شر�ة. وفقاً  المحددة، �حیث یتم إعطاء أولو�ة للمحافظات األكثر احت�اجاً 
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