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لرصد وتقييم أوضاع التنمية   2020يصدر معهد التخطيط القومي العدد الثالث من تقرير "حالة التنمية في مصر، لعام  

بالعام السابق عليه، حيث يتم تقديم صورة كاملة عما  مقارًنة    2020/ 2019المستدامة في مصر خالل العام المالي  

بهدف  وذلك  اإلصدار.  اهتمام  محل  العام  خالل  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  باألوضاع  يتعلق  فيما  مصر  حققته 

السياسات  ووضع  وتقييمها،  ومتابعتها  الخطط  وضع  في  القرار  ومتخذي  السياسات  وواضعي  المخططين  مساعدة 

 مجاالت التنمية المختلفة، واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.   المناسبة في

، وكذلك 2030يهتم التقرير برصد وتقييم األداء التنموي في مصر في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر   

الد التقارير  العالم، من خالل مؤشرات  بين دول  األداء  موقع هذا  أوضاع إلقاء نظرة تحليلية على  المعنية برصد  ولية 

التنمية في دول العالم، باإلضافة إلى رصد وتقييم السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تم تطبيقها خالل  

أهم   بتحليل  التقرير  يهتم  كما  اإلصدار.  اهتمام  محل  واإلقليميةالعام  العالمية  أو   المتغيرات  الجيوسياسية،  سواء 

الب  أو  التكنولوجية. وُيختتم التقرير بتبني قضية تنموية بعينها، حيث  االقتصادية،  أو  هذا اإلصدار قضية   يتناول يئية، 

التي مرت على مصر في   الهامة  إدارة األزمات  آليات  التنمية في مصر في ظل األزمات" من حيث رصد وتقييم  "إدارة 

 زمات.  األ تلكالعقدين األخيرين، ومدى صالبة االقتصاد المصري في مواجهة 

 

التي قام بإعدادها خبراء في   الخلفية  البحثية  لتنمية من التخطيط وااعتمد تحرير هذا اإلصدار على عدد من األوراق 

داخل المعهد وخارجه. كما تم تنظيم عدد من ورش العمل الستطالع آراء عدد من األكاديميين والتنفيذيين العاملين 

لحة، ومعوقات ومنظمات المجتمع المدني بشأن قضايا التنمية المُ   لخاص بالجهاز الحكومي، وممثلي كل من القطاع ا

تحقيق التنمية المنشودة لمصر. نأمل أن يكون هذا اإلصدار من التقرير إضافة جيدة للتقارير الرصينة في مجال التنمية، 

 بما يساهم في تنمية وتقدم مصرنا الغالية.
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 ملخص تنفيذي 

يهتم اإلصدار الثالث من تقرير "حالة التنمية في مصر"، بتقييم 

المالي   العام  التنموي في مصر في  في    2019/2020األداء 

)اقتصادي المختلفة  بأبعادها  الشاملة  التنمية  مفهوم    - ضوء 

بيئي(، أي يتم قياس التقدم في مختلف أوجه الحياة   -اجتماعي

ع في  والبيئية  واالجتماعية  في    2019/2020ام  االقتصادية 

ظل المتغيرات المحلية واإلقليمية والعالمية، والتي كانت أبرزها  

"كوفيد تقريبًا مع 19  -انتشار جائحة  بأكمله  العالم  دول  في   "

وتداعياتها غير المسبوقة، باإلضافة إلى تقييم   2020بداية عام  

السياسات ذات الصلة. وكذلك تحليل موقع أداء مصر بين دول  

في الوثيقة    العالم  الصلة  ذات  المشتركة  الكونية  القضايا  أهم 

التقارير  األداء في  هذا  تناول  وذلك من خالل  التنمية،  بعملية 

برصد   اإلصدار  هذا  يهتم  كما  القضايا.  بهذه  المعنية  الدولية 

وتحليل إحدى قضايا التنمية ذات األولوية في المرحلة الحالية  

م في  التنمية  "إدارة  قضية  وهى  مصر،  ظل  في  في  صر 

األزمات". ومن ثم يتم تقديم مجموعة من السياسات واآلليات 

المستخلصة من تقييم حالة التنمية في مصر للمخطط وُصناع  

السياسات ومتخذي القرار، من أجل التعامل مع التحديات التي 

 تواجه التنمية وإدارة األزمات في مصر.  

جا ظل  في  واإلقليمية  العالمية  المتغيرات   : "كوفيدأوًلا - ئحة 

19" 

شهههدت المتغيرات العالمية واإلقليمية سههواء الجيوسههياسههية، أو 

االقتصهادية، أو التكنولوجية، أو االجتماعية، أو الصهحية خالل 

العهديد من التحوالت نتيجهة لظهور   2019/2020العهام المهالي 

"، وما صهههاحبها من تداعيات سهههلبية على  19  -جائحة "كوفيد

المتغيرات، رغم كونها أزمة صههههحية في األسههههاس. وما تلك 

زالت هذه األزمة مسهههتمرة وتتصهههاعد تداعياتها، مما يُعد من 

المبكر التحهديهد الهدقيد بهدرجهة مقبولهة من اليقين لحجم واتجهاه 

التغير الذي شهههدته تلك المتغيرات على أوضههاع التنمية بدول 

 العالم، ومنها مصر.

 "19  -عالمي في ظل جائحة "كوفيدالمالمح الرئيسة للنظام ال

" لتمثل لحظة تاريخية وأزمة كاشهفة 19  -جاءت جائحة "كوفيد

التي كان يشههههدها النظام   عن مدى عمد وتسهههارع التحوالت

، ومع اسههتمرارية األزمة يمكن رصههد  العالمي ما قبل الجائحة

عدًدا من المؤشههههرات والحجت التي ترجه إسهههههام األزمة في  

 وتعميد التحوالت العالمية التي كانت قيد التشكيل قبلها. تعجيل  

" غياب أي دور أمريكي في قيادة  19  -عكست جائحة "كوفيد

االقتصادية  وآثارها  األزمة  لمواجهة  العالمية  الجهود 

مما انعكس بالسلب على صورة الواليات المتحدة واالجتماعية،  

مؤسسات وقدرات  كفاءة  في  الثقة  وعلى  العالم  الحكم    أمام 

نفسها   لتقديم  الجائحة  الصين  استغلت  المقابل،  في  األمريكية. 

كنموذج يحتذى به في قدرة مؤسساتها على التعامل مع األزمات  

وتقديم المساعدات لدول العالم، حيث تحاول بذلك ملء الفراغ 

الناجم عن تخلي الواليات المتحدة عن دورها في قيادة النظام  

ترويت لنظامها الصحي الذي ضرب  وقامت الصين بال  الدولي.

تقديم   في  المتطورة  الطبية  التكنولوجيا  استخدام  في  المثل 

  من  Telehealthالخدمات الصحية عن بعد، أو ما يُعرف ب

أجل تخفيف الضغط على المستشفيات التقليدية، باإلضافة إلى  

مع  التعامل  في  الحديثة  التكنولوجيات  من  العديد  استخدام 

تصاعدت االقتصاد   الجائحة.  مع  االرتباط  فك  دعاوي  كذلك 

وسالسل  Decouplingالصيني خطوط  تنويع  طريد  عن 

الصين   اعتمادها على  الدول والشركات عن  اإلمداد، وتراجع 

في توفير المنتجات الحيوية. ومن المتوقع استمرار التنافس بين  

الموقف  في  تغيير  حدوث  وعدم  والصين،  المتحدة  الواليات 

 صين في المدى القريب. األمريكي من ال

" لتشكك في األسس التي قام عليها  19  -جاءت جائحة "كوفيد

العمل األوروبي المشترك. ففي األيام األولى للجائحة سارعت  

، بما اعتبر تقويًضا حدودهادول االتحاد األوروبي إلى إغالق  

لمبادئ االتحاد القائمة على حرية الحركة لألفراد والسلع. كما 

دول بدون   اتخذت  وحمائية  فردية  قرارات  األوروبي  االتحاد 

االتحاد  لمشروع  حقيقيًا  اختباًرا  الجائحة  مثلت  لقد  تنسيد. 

األوروبي كتكتل دولي وأكبر اتحاد اقتصادي في العالم، حيث 

كان يمكن أن يساهم االرتباك وغياب التنسيد الذي ساد في بداية  

يطالب التي  االنفصال  دعوات  إذكاء  إلي  أحزاب    األزمة  بها 

انفصال   بعد  خاصة  االتحاد،  جدوي  في  والمتشككين  اليمين 

بريطانيا عنه، ولكن األزمة أكدت على صعوبة تجاوز الدول  

لألزمات العابرة للحدود بمفردها. ومن ثم، مثلت األزمة فرصة  

للتأكيد على أهمية التكامل والتعاون الدولي، مع إمكانية إجراء 

 لدروس المستفادة من األزمة.إصالحات تدريجية في ضوء ا 

" في وقت تعيش فيه منطقة الشرق 19 - ظهرت جائحة "كوفيد

األوسط تحت ضغوط كبيرة بسبب الصراعات واالحتجاجات 

االجتماعية.   الحماية  أنظمة  الدول وضعف  بعض  في  الشعبية 

لزيادة   فرصة  الجائحة  هذه  تمثل  أن  المفترض  من  ثم،  ومن 

مسا  وتغيير  اإلقليمي  والنزاعات  التعاون  الصراعات  رات 

المشاكل   تفاقم  إلى  الجائحة  أدت  المنطقة.  بلدان  في  المسلحة 

بيع   عن  الناتت  الدخل  على  تعتمد  التي  فالدول  بالفعل،  القائمة 

النفط والغاز، تعاني من االنخفاض الحاد في األسعار في ذروة  

األزمة، ودواًل أخرى تعاني من العديد من المشاكل االقتصادية  

من  المز الدخل  انخفاض  بسبب  سوًءا  الوباء  يزيدها  التي  منة 

 السياحة أو غيرها من األنشطة االقتصادية مثل لبنان وتونس



 

 4 2020تقرير حالة التنمية في مصر ------------------------------------------------------------------------------------

 

. كما قد تؤدي األزمة إلى تفاقم الصراعات أو  علي سبيل المثال

للواليات  القيادي  الدور  إشعال صراعات جديدة. وأدى غياب 

مناطد العالم ومنها المتحدة إلى حالة من الفراغ في العديد من  

 منطقة المتوسط، ولذا حاولت بعض الدول ملء هذا الفراغ. 

" إلى التحول من 19  -ليس من المتوقع أن تؤدي جائحة "كوفيد

قطب إلى آخر، أو إلى القطبية الثنائية. كما أن خسائر الغرب  

إلى مكاسب للصين. فالعالم يتجه إلى    لن تتحول بشكل تلقائي 

أو   واحدة،  دولة  عليه  تسيطر  لن  العالم  أن  بمعنى  الالقطبية، 

اثنتان، أو حتى عدد من الدول، ولكن ما حدث هو صعود لعدد  

من الالعبين الدوليين الذين يملكون ويمارسون أشكااًل مختلفة 

 من القوة، والذين بإمكانهم فرض نفوذهم اإلقليمي والدولي.  

"كوفيكذلك،   جائحة  من  19  -دسلطت  عدد  على  الضوء   "

الجائحة  حملت  حيث  العالمي،  النظام  في  المحورية  القضايا 

رسائل تحذيرية من أخطار السياسات النيوليبرالية، وكشفت عن 

بين   والتباين  الدول،  من  العديد  في  الصحية  المنظومة  تردي 

األغنياء والفقراء، خاصة فيما يتعلد بالرعاية الصحية. وأكدت  

إ  ضرورة  المعني  على  اإلنساني  األمن  لمفهوم  االعتبار  عادة 

باحتياجات البشر االقتصادية واالجتماعية والصحية، بمعنى أن  

له   يكون  أن  البد  الصحي  األمن  قلبه  وفي  اإلنساني  األمن 

  ، األولوية لدى كل الدول والمنظمات الدولية في الفترة القادمة

تحديات األمنية  كذلك، أدت األزمة إلى إعادة االعتبار لتقسيم ال

إلى تحديات األمن الخشن مثل اإلرهاب، وتحديات األمن الناعم  

مثل األوبئة والتفاوت االقتصادي واالجتماعي، ويمكن أن يؤثر 

 والمعونات الدولية.   المساعداتذلك على طبيعية 

"كوفيد جائحة  الحوكمة  19  -كشفت  مؤسسات  ضعف  عن   "

ا كفاعل مستقل له القدرة  العالمية وعدم قدرتها على القيام بدوره

العمل   تعزيز  فقد  الجماعيعلى  الدول.  بين  التوافد  ، وتحقيد 

التنبؤ بالجائحة، وكذلك في  العالمية في  فشلت منظمة الصحة 

أضعفت الواليات  قيادة وتنسيد الجهود العالمية لمواجهتها. كما  

من  االنسحاب  خالل  من  الدولية  المنظمات  دور  المتحدة 

 فيض الدعم المالي لها. عضويتها، أو تخ

" 19  -كان من المفترض أن تؤدي التحديات الناجمة عن "كوفيد

العلمي   البحث  مجال  في  الدول  بين  التعاون  من  المزيد  إلى 

وصناعة األدوية واللقاحات واألجهزة الطبية، من أجل مواجهة 

هذا النوع من التحديات العابرة للحدود. لكن أظهرت الجائحة  

في إيجاد حلول جماعية فيما    الدول لتعاون بين  عدم التنسيد وا

 " اللقاح  بقومية  حيث  Vaccine  Nationalismعرف   ،"

على توفير اللقاح لمواطنيها على حساب   الدول الكبرىتنافست  

من   اللقاح  إتاحة  قضية  مع  التعامل  األخرى، ورفضت  الدول 

منظور الصاله العام العالمي، بمعنى إتاحته لجميع الدول دون 

  مان، أو تمييز.حر

 "19  -النظام اًلقتصادي العالمي في ظل جائحة "كوفيد

 -عهامًها ال مثيهل لهه، فقهد أثهارت جهائحهة "كوفيهد  2020يعتبر عهام 

" أزمة صهههحية واجتماعية واقتصهههادية وسهههياسهههية غير 19

قبل اندالع الجائحة، بدأ مسههههبوقة على نطاق عالمي واسههههع.  

  Mega Trendsاتجاهات كبرى االقتصهههاد العالمي يشههههد  

ة االبتكار التكنولوجي، وتغير المناخ، والتحضههر، والهجرنحو 

الدولية، وتغيير التركيبة السهههكانية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه 

التي سهههتشهههكل مالمه الجائحة إلى التسهههريع بهذه االتجاهات 

 النظام االقتصادي العالمي الجديد. 

ركود االقتصادي العالمي نتيجة لتداعيات الجائحة ترتب على ال

ب السيادية، وصعوباتتوقعات  الديون  في رصيد  كبيرة   زيادة 

الديون. فيتوقع   التزامات  الدولي أكثر في خدمة  النقد    صندوق 

اإلجمالي   المحلي  الناتت  من  كنسبة  السيادي  الدين  يرتفع  أن 

%  125نقطة مئوية ليصل إلى    20لالقتصادات المتقدمة بنحو  

عام   وبنحو  2021بنهاية  ليبلغ    10،  مئوية  من  65نقاط   %

األسواق   القتصادات  اإلجمالي  المحلي  والدول  الناتت  الناشئة 

وتستنفد خدمة الديون السيادية جزًءا كبيًرا    النامية في ذات العام.

المتبقي من هذه اإليرادات   منمن اإليرادات الضريبية، مما يقلل  

المتزايد،   الفقر  من  للحد  الالزم  االجتماعي  اإلنفاق  الستيفاء 

المال   رأس  تراكم  في  والتراجع  المتفاقمة،  المساواة  وعدم 

النمو المنخفضة والديون الدول ذات معدالت    . كما أنالبشري

خارجية   سياسات  على  الحفاظ  في  صعوبة  ستجد  المرتفعة 

 مستقلة.

"، فقد أثرت 19  -تعد التجارة الدولية إحدى ضحايا أزمة "كوفيد

  على جانبي العرض والطلب في االقتصاد العالمي، هذه األزمة  

اضطراب عميد في التجارة الدولية. وقامت العديد  وأدت إلى  

من الحكومات والشركات باإلغالق المؤقت ألنشطتها الصناعية  

في  االضطرابات  بسبب  اإلنتاج  خفضت  أو  األساسية،  غير 

بها. وجاء تأثير األزمة أكثر وضوًحا   الخاصة سالسل التوريد  

والسف الدولية،  السياحة  خاصة  الدولي،  الخدمات  قطاع  ر  في 

قامت  ولكن في مقابل ذلك،  الجوي للركاب، وشحن الحاويات.  

وآبل وجوجل  أمازون  مثل  العمالقة  العالمية  الشركات  بعض 

للتجارة  أدواتها  وتحسين  موظفيها،  عدد  بزيادة  بابا،  وعلى 

االلكترونية، وتعزيز األمن السيبراني، والتنافس فيما بينها على  

 سرعة تسليم البضائع.  

الجائحة تداعيات    أثبتت  احتواء  في  الدولي  التعاون  ضعف 

المستوى  على  المتخذة  اإلجراءات  كانت  حين  في  األزمة، 

فعالية.   أكثر  وسنغافورة    فقداإلقليمي  الجنوبية  كوريا  تعاونت 

الدول   لبعض  الطبية  المساعدات  تقديم  في  والصين  والهند 

األوروبية، وبادرت الهند بعقد اجتماع على اإلنترنت مع زعماء  

ول جنوب آسيا لالتفاق إقليميًا على مواجهة الخطر. ويبدو أن  د

لمعالجة   مواردها  تخصيص  نحو  تتجه  سوف  كثيرة  دواًل 
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مشاكلها الداخلية واإلقليمية، بداًل من المشاكل الدولية كالتغيرات 

 المناخية على سبيل المثال.  

انتشار "كوفيد " فرصة  19  -لكن على الرغم من ذلك، يعتبر 

لتعز اجيدة  الدولي  يز  تحقيدلتعاون  سبيل  التنمية   في  أهداف 

، ألن التعاون متعدد األطراف مهًما 2030المستدامة األممية  

لمواجهة المخاطر الصحية عابرة الحدود، والحد من النزعات 

الرقمية   المنصات  أهمية  الجائحة  أظهرت  فقد  القومية. 

في    كونفراس، وغيرها(  )االجتماعات عبر اإلنترنت، والفيديو

المستدامة.   التنمية  أهداف  يتفد مع  بما  الدولي  التعاون  تحقيد 

زادت عولمة البيانات والمعرفة بمعدالت غير مسبوقة،  كذلك،  

أعلى معدل نمو   واالتصاالت  وحقد قطاع تكنولوجيا المعلومات

الحجم   يزداد  أن  المتوقع  ومن  القطاعات،  من  بغيره  مقارنة 

 Global Data Sphereالسنوي لمجال البيانات العالمي  

(، مما قد 2025  -2018خالل الفترة )  عشرة أضعاف  بنحو

يدفع العديد من الدول للعمل معًا بطرق جديدة مبتكرة، ويستمر  

 التعاون الدولي بحيث يصبه العالم أكثر ذكاًء وترابًطا وتعاونًا. 

" استفاد قطاع الرعاية الصحية  19  -مع انتشار جائحة "كوفيد

ينمو  أن  المتوقع  الرقمي، ومن  التوسع  التحديد من  على وجه 

نحو   يبلغ  سنوي  بمتوسط  الرقمية  الصحية  الرعاية  سوق 

الفترة )23.2 تم  وأثناء  (.  2026  - 2019% خالل  الجائحة 

الفصول  إغالق المؤسسات التعليمية، وتحول التعليم بسرعة من  

الدول،   من  العديد  في  اإللكتروني  التعلم  إلى  وقامت الدراسية 

البنوك بدمت تقنية المعلومات في خدماتها والقضاء على الحاجة  

في   التوسع  إلى  باإلضافة  قرية،  كل  في  مصرف  وجود  إلى 

كما شهدت العمالت االفتراضية   .اإللكترونيةخدمات الحكومة  

حتلت عملة "البيتكوين" قمة ، وا2020نمًوا هائاًل خالل عام  

السوقية  قيمتها  ارتفعت  حيث  المشفرة،  االفتراضية  العمالت 

إلى  300بنحو   قيمتها  لتصل  العام،  هذا  بنهاية  ألف    %35 

قدره  بارتفاع  العام  ذات  تعامالت  الذهب  أنهى  بينما  دوالر، 

 % فقط.  25

على   االعتماد  خطورة  الجائحة  منطقة  أظهرت  من  الموردين 

واحدة متخصصة في منتت معين، مما قد يؤدي إلى مخاطر غير  

تحول  متوقعة في أوقات األزمات، فتنهار سالسل التوريد، ولذا  

اهتمام الشركات من سالسل التوريد العالمية إلى سالسل التوريد 

ففي   ورقمنتها.  "كوفيداإلقليمية  بعد  ما  ستتحول 19  -عالم   ،"

-justمن أسلوب التوريد في الوقت المناسب    سالسل اإلمداد

in-time  بإعداد    لتجنب التحوط  منهت  إلى  التخزين،  تكاليف 

للمخزون   الطلب    للتقلباتاستعداًدا  استراتيجيات  في  المحتملة 

   .just-in-caseو/أو العرض 

مليون وظيفة بدوام كامل في   155أسفرت الجائحة عن خسارة  

عام   من  األول  في  2020الربع  شديد  النخفاض  باإلضافة   ،

مقارنة   2020ساعات العمل في العالم في الربع الثاني من عام  

الرابع من عام   فقدان  2019بالربع  مليون    400، بما يعادل 

العامالت النساء  تأثرت  وقد  كامل.  بدوام  سيما وظيفة  وال   ،

وأن   خاصة  رسمي،  غير  بشكل  هؤالء 42العامالت  من   %

من   تضرًرا  االقتصادية  القطاعات  أكثر  في  يعملن  النساء 

يؤدي  اإلغالق.   أسواق    التحولكما  اضطراب  إلى  الرقمي 

العمل، حيث تهدد اآلالت باستبدال البشر، وقد بدأت المطاعم  

وا الروبوتات،  على  االعتماد  في  اإلنتاج  لذكاء وخطوط 

من  االصطناعي في أداء عمليات اإلنتاج أو تقديم الخدمة. كما  

أدت حيث  ،  المرجه أن يتناقص التراكم في رأس المال البشري

الجائحة إلى إغالق المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية 

مليار متعلم في   1.6أثر سلبًا على أكثر من  لشهور عديدة، مما  

تقديرات منظمة اليونسكو، حيث يحول جميع أنحاء العالم، وفقًا ل

 دون فرص التعلم وتراكم رأس المال البشري.  ذلك 

مليون نسمة إضافية حول العالم    70من المتوقع أن ما يقرب من  

سوف يقعون في فقر مدقع بسبب الجائحة، وسوف يعيشون على  

أقل من دوالرين للفرد في اليوم. وذلك باإلضافة إلى ما يقرب 

مليون شخص يعيشون بالفعل في فقر مدقع. كما أدت    600من  

معامل جيني في االقتصادات الناشئة   متوسطارتفاع  إلى    الجائحة

في    42.7نقطة مئوية، ليصل إلى    2.6والدول النامية بمقدار  

ا2020عام   على  أكبر  بشكل  األزمة  عبء  ووقع  ألفراد  . 

لين في  الشباب والنساء، والعام  من   األضعف اقتصاديًا كالعمال

والبيع   والتجزئة  والنقل  والطعام  كاإلقامة  الخدمات  قطاعات 

داخل  .  بالجملة المساواة  عدم  اتجاهات  استمرار  المتوقع  ومن 

أعلى   نصيب  يرتفع  بحيث  من  1الدول،  العالم  سكان  من   %

% في عام  24إلى    2016% في عام  20الدخل العالمي من  

بينما تظل حصة  2050 العالم من  50،  الدخل  % من سكان 

 مما يعني تزايد التفاوت العالمي.  ، ثابتة دون تغيير

" على أهمية دور الدولة في العالقات 19  -أكدت جائحة "كوفيد

الدولية، خاصة فيما يتعلد بمواجهة التحديات العابرة للحدود في  

مقابل ضعف دور منظمات الحوكمة العالمية، فقد قامت الدولة  

موا في  الرئيسي  بالدور  الصحية  القومية  التحديات  جهة 

واالقتصادية لهذه األزمة. كما أدت األزمة إلي إعادة إنتاج دور  

تطبيد   في  الحجر    خططالدولة  وإجراءات  االقتصادي  اإلنقاذ 

الصحي وغلد الحدود، وتقييد حركة المواطنين. ومن ثم، سوف  

اقتصاد  يأخذ   بين  التوازن  اعتباره  في  الجديد  الدولي  النظام 

 السوق الحرة والشمولية السياسية، ألن كل منهما له نقاط قوته.  

ويمكن تلخيص الدروس المستتااد  لدول العالم، ومناا مصتر، 

 " في: 19  -من جائحة "كوفيد

يسهههههمه انحسهههههار النفوذ األمريكي والتنهافس األمريكي   •

حركهة للههدول الصهههههغيرة   الصهههههيني بهدرجهة من حريهة
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والمتوسههطة، حيث يمكن لمصههر توسههيع الفرص المتاحة 

بالعمل على بناء أوضهاع إقليمية ودولية جديدة، واسهتغالل  

الصهههراع الدائر بين الواليات المتحدة والصهههين من أجل  

تنويع التحالفات وتحقيد مكاسهب أكبر. وتبرز كذلك أهمية 

دفع في اتجاه تقوية الدول المتوسطة والقوي اإلقليمية في ال

المؤسهههههسهههههات الهدوليهة والقهانون الهدولي وآليهات التعهاون 

 الدولي. 

القيههادة   • التراجع األمريكي عن المشههههههههد العههالمي وفراغ 

العهالميهة بهالمنطقهة، يطرح فرصهههههة تطوير نظهام إقليمي 

عربي، يعكس المصههاله المصههرية والعربية، ويعزز دور 

كيل قضههايا الدبلوماسههية المصههرية في المسههاهمة في تشهه 

 ". 19  -العالم ما بعد "كوفيد

ضهههههرورة تحقيد التوازن في ظهل التحهديهدات الجهديهدة بين  •

الخشهههههن(، وفي جوهره  التقليههدي لألمن )األمن  المفهوم 

التههديهدات اإلرههابيهة، والمفهوم الجهديهد لألمن )النهاعم( 

القائم على األمن اإلنسههاني، وارتباطه بمفهوم االسههتقرار، 

 ومكافحة األوبئة. مثل األمن الصحي 

أهمية التعاون متعدد األطراف لمواجهة المخاطر الصحية   •

ويمكن للدول النامية ومنها مصههر، مطالبة عابرة الحدود،  

منظمة التجارة العالمية بالتعجيل في إصهدار قرار وزاري  

"،  19  -يتيه االسهههتيراد المتوازي ألدوية ولقاحات "كوفيد

تخهدام لقهاح ههذا  وكهذلهك، طلهب الترخيص اإللزامي السههههه 

 الوباء ألغراض غير تجارية. 

تضهههافر الجهود لتعزيز المسهههاواة والعدالة االجتماعية في  •

تأمين الحقوق االقتصههههادية للمواطنين للحد  عالم متغير، و

من عدم المسههاواة، والتركيز على تلبية احتياجات الفقراء، 

 وتقديم خدمات عامة عادلة. 

زيادة االسههتثمار في البنية التحتية لتنترنت، لسههد الفجوة   •

الرقميهة بين الهدول وداخلهها من خالل تخفيض تعريفهات 

ورسهوم االتصهاالت، وتحسهين سهرعة اإلنترنت عريضهة  

النطهاق بسهههههعر في متنهاول األفراد، وتوفير البرمجيهات 

بعههد،  العالج عن بعههد، والعمههل عن  المجههانيههة إلتههاحههة 

كما أن المشهههاركة في سهههالسهههل ماعي. والتواصهههل االجت

التوريهد اإلقليميهة الرقميهة تتطلهب بنيهة تحتيهة عهاليهة الجودة،  

وتعهاون اقتصهههههادي إقليمي لالسهههههتثمهار في التجمعهات  

الصهناعية، والتحول من االسهتثمار العالمي السهاعي للكفاءة 

 إلى االستثمار اإلقليمي الباحث عن السوق. 

المهارات التي تمّكن  الضههروري االسههتثمار في تنميةمن  •

 العمهالهة من أداء مههام جهديهدة تواكهب بيئهات العمهل المتغيرة

الناتجة عن التقدم التكنولوجي، وتعزيز مؤسههسههات سههوق 

العمل، وخاصهة التي تمثل العمال، ووضهع سهياسهات جيدة 

 التصميم للحد األدنى لألجور ولسوق العمل النشطة. 

  دوليهة واإلقليميهة اله أن تهأخهذ الحكومهات الوطنيهة والمنظمهات   •

ي جميع أبعهاد صهههههنع المخهاطر الُمنهاخيهة في االعتبهار ف

، والنظر في إنشهههاء صهههندوق تمويل خاص السهههياسهههات

الُمنهاخيهة. ومن المتوقع أن يؤثر االسهههههتعهداد   بهالمخهاطر

للتعهامهل مع الُمخهاطر المنهاخيهة على المهاليهة العهامهة في كهل 

ب يمكن أن تلعب الضههههرائدولة في المسههههتقبل القريب، و

إلى االقتصههههههاد  ا في دعم التحول  دوًرا رئيسههههههً البيئيههة 

 األخضر، والحد من المخاطر البيئية.

 " 19 -في مصر في ظل جائحة "كوفيد ثانياا: األداء التنموي

لقد جاءت أزمة الجائحة في توقيت حرج لمصر، حيث جاءت  

لمعالجة  كبيرة  جهوًدا  فيها  مصر  بذلت  صعبة  سنوات  بعد 

كان  االختالالت المالية التي يعاني منها االقتصاد المصري، و

المالية   اإلصالحات  مرحلة  من  االنتقال  يتم  أن  المفترض  من 

االقتصاد   النطالق  الالزمة  الهيكلية  اإلصالحات  إلى  والنقدية 

والتي  احتواًء،  األكثر  التنموية  أهدافه  تحقيد  نحو  المصري 

النم فرص  زيادة  في  تأكيد  بكل  الالئد،  تنعكس  والتشغيل  و 

 وتحسن مستويات المعيشة.  

 األداء اًلقتصادي  

"كوفيد تداعيات جائحة  المصري  19  -بدأت  االقتصاد  على   "

متغيراته   بدايةبكافة  المالي    مع  العام  من  الثالث  الربع 

تطبيد  2019/2020 مع  الرابع  الربع  خالل  تفاقمت  ثم   ،

الكامل.   شبه  الغلد  أدت  إجراءات  انخفاض  لقد  إلى  الجائحة 

  إلى   2020/  2019معدل نمو الناتت المحلي اإلجمالي في عام  

 % عن العام المالي السابد،36بما يُمثل تراجعًا بنحو    %،3.6

بعد التحسن النسبي في هذا المعدل في السنوات التالية لتطبيد 

وتراجعت مساهمة االستثمار في برنامت اإلصالح االقتصادي.  

بنح الناتت  نحو  268و  نمو  تبلغ  لتصبه مساهمة سالبة    - %؛ 

مئوية، كما تراجعت مساهمة صافي الصادرات إال    نقطة   3.7

نقطة مئوية فقط،    0.8أنها ظلت موجبة؛ حيث ساهمت بنحو  

الناتت   نمو  في  األكبر  المساهم  النهائي هو  االستهالك  وأصبه 

نقطة مئوية بعد أن كان األقل مساهمة في العام    6.5بحوالي  

االستثمار، يليه صافي بد، مقابل التراجع الكبير في مساهمة  السا

 الصادرات.  

استمرت قطاعات االتصاالت، والتشييد والبناء، وقناة السويس، 

والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة في قيادة نمو الناتت 

كالعام السابد عليه،    2019/2020المحلي اإلجمالي في عام  

تفوق متوسط معدل نمو الناتت المحلي    حيث حققت معدالت نمو

اإلجمالي، بينما تأثرت قطاعات السياحة )المطاعم والفنادق(، 

بجائحة  سلبيًا  االستخراجية  والصناعة  التحويلية،  والصناعات 

السياحة أكثر 19  -"كوفيد " كما حدث في العالم أجمع. قطاع 

نمو  تراجع  حيث  الجائحة؛  من  مباشرة  المتضررة  القطاعات 

ليبلغ معدل نموه نحو  135جه بنحو  نات % خالل  17.3  -% 
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المالي   قطاع  2019/2020العام  ناتت  نمو  تراجع  وكذلك   ،

بنحو  السابد  العام  في  بمثيله  مقارنًة  التحويلية،  الصناعات 

%، وذلك بسبب 3.5  -%، حيث بلغ معدل نموه حوالي218

تأثر القطاع باضطراب سالسل التوريد العالمية، وتراجع معدل 

القطاع  ن للجائحة، خاصة مع اعتماد  الدولية نتيجة  التجارة  مو 

% من  44على مستلزمات اإلنتاج المستوردة، التي شكلت نحو  

عام   في  المصرية  الواردات  هناك صناعات  .  2019إجمالي 

الصيدالنية  المستحضرات  ومنها  الجائحة،  أثناء  نمًوا  شهدت 

رات، وبعض والدوائية، وإنتاج مستلزمات المستشفيات والمطه

فروع الصناعات الغذائية، مقابل صناعات أخرى تراجعت مثل 

السيارات، والصناعات الهندسية، والمالبس، وذلك بسبب تغير 

 نمط الطلب واالستهالك نتيجة للجائحة.

،  2019/2020% خالل عام  17تراجعت االستثمارات بنحو  

مليار جنيه في    957.8مليار جنيه مقابل    796.4لتبلغ نحو  

لعام المالي السابد. أما بالنسبة لهيكل توزيع االستثمارات على ا

أنشطة  في  االستثمارات  تركز  فيتضه  االقتصادية،  القطاعات 

يليها  العقارية،  واألنشطة  والغاز،  والبترول  والتخزين،  النقل 

الصناعات التحويلية، والكهرباء، بينما تنخفض نسب االستثمار 

وا والصحة،  التعليم،  أنشطة  يفسر في  قد  ما  وهو  لزراعة، 

األساسية،  والخدمية  اإلنتاجية  القطاعات  نمو  تواضع معدالت 

خاصة قطاع الخدمات الصحية، على الرغم من تزايد نصيبه 

السابد   المالي  بالعام  مقارنًة  االستثمار  ،  2019/ 2018من 

وكذلك قطاع خدمات التعليم الذي ارتفع نصيبه في االستثمار  

بالعا مقارنًة  أن  أيًضا  إلى  اإلشارة  وتجدر  السابد.  المالي  م 

االستثمار قد شهد تراجعًا في معدل نموه الحقيقي قبل تداعيات 

المالي   العام  من  الثاني  الربع  خالل  وتحديًدا  الجائحة، 

، نتيجة لتباطؤ معدل نمو االستثمارات الخاصة  2019/2020

الحقيقي  النمو  معدل  ارتفاع  أن  إال  القطاعات،  أغلب  في 

 ثمارات العامة قد ساهم في امتصاص هذا التراجع. لالست

الناتت  نمو  معدل  تحسن  انعكس  السابقة،  السنوات  مدى  على 

الربع  المحلي اإلجمالي على تراجع معدل البطالة، وذلك حتى  

، حيث لم تكن تداعيات 2020/ 2019الثالث من العام المالي  

% خالل  7.7الجائحة قد ظهرت بعد، فبلغ معدل البطالة نحو  

تنعكس على ارتفاع معدل   الجائحةذلك الربع. ثم بدأت تداعيات  

البطالة خالل الربع الرابع من ذات العام، حتى وصل لحوالي  

معدل  9.6 في  الكبير  االنخفاض  مع  المحلي  %  الناتت  نمو 

العمل ما قبل  إلى تراجع مؤشرات جودة  اإلجمالي. باإلضافة 

والمشتركين  بأجر،  المشتغلين  نسب  تراجعت  حيث  الجائحة، 

 بالتأمينات االجتماعية والتأمين الصحي، ونسبة العاملين بعقد.

" خالل  19  -قبل ظهور جائحة "كوفيد  ميزان المدفوعاتحقد  

فائًضا كليًا، بلغ   2020/ 2019لمالي النصف األول من العام ا 

  1.8مليون دوالر مقابل عجًزا إجماليًا بلغ نحو    410حوالي  

مليار دوالر خالل الفترة المناظرة في العام السابد. وجاء هذا  

الفائض نتيجة تراجع عجز حساب المعامالت الجارية، وتحقيد  

 نحو بلغ للداخل تدفد صافي والمالية الرأسمالية المعامالت

ثم انعكس تأثير الجائحة على أداء ميزان   دوالر.   مليار 5.2

المالي   العام  من  الثاني  النصف  خالل  المدفوعات 

تلك 2019/2020 خالل  الميزان  معامالت  أسفرت  حيث  ؛ 

مليار دوالر بسبب تراجع   9الفترة عن عجز كلي بلغ حوالي  

فائض الميزان الخدمي بمقدار النصف نتيجة الهبوط الحاد في  

إليرادات السياحية مع تعليد الطيران عالميًا ومحليًا، وتشديد ا

المباشر   األجنبي  االستثمار  صافي  وتراجع  السفر،  إجراءات 

%، نتيجة التراجع الشديد في معدالت نمو االقتصاد 38بمعدل  

العالمي، وارتفاع درجة عدم اليقين بشأن مدة استمرار األزمة 

وتحول   الجغرافي،  وتوزيعها  بمحفظة  ومداها  االستثمارات 

مليار    7.6األوراق المالية، لتسجل صافي تدفد للخارج بلغ نحو  

دوالر، نظًرا لما سببته األزمة من خروج حاد لتدفقات رؤوس 

األموال من األسواق الناشئة، ومنها السوق المصري. أما عن  

المدفوعات  ميزان  علي  األزمة  لتداعيات  النهائية  المحصلة 

المال العام  الميزان    2019/2020ي  خالل  حقد  فقد  بأكمله، 

حوالي   بلغ  كليًا  يمثل    8.6عجًزا  ما  وهو  دوالر،    84مليار 

ضعف العجز الكلي في العام السابد، ويرجع  هذا العجز بصفة  

رئيسة إلى تراجع فائض حساب المعامالت الرأسمالية والمالية،  

 وزيادة عجز حساب المعامالت الجارية.

برنامت   االحتياطيأدى  ارتفاع  إلى  االقتصادي  من   اإلصالح 

مليار دوالر في نهاية العام المالي   18من نحو  النقد األجنبي  

حوالي    2015/2016 عام    44إلى  نهاية  في  دوالر  مليار 

بمعدل  2018/2019 تراجع  ثم  نحو  16،  ليسجل   ،%37  

. وقد اضطر  2020/ 2019مليار دوالر تقريبًا في نهاية عام  

المرك التزامات مصر  البنك  لسداد  للسحب من االحتياطي  زي 

الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية، ولضمان تغطية احتياجات 

لتغطية  وكذلك  االستراتيجية،  الواردات  من  المصري  السوق 

تراجع االستثمارات في محفظة األوراق المالية األجنبية داخل 

النآلية المستثمرين األجانب. ولكن   قدية التي ساهمت التدفقات 

حصلت عليها مصر من الخارج في الحد من التراجع الشديد  

في االحتياطي من النقد األجنبي في ظل الجائحة، فقد حصلت  

مليار دوالر من صندوق النقد الدولي تحت مظلة    2.7على نحو  

، ثم تمويل آخر 2020( في مايو  RFIآلية التمويل السريع )  

)  5.2بقيمة   مظلة  تحت  دوالر   Stand Byمليار 

Arrangement SBA  في يونيو من ذات العام، باإلضافة )

إلى تمويل من بنك الصادرات والواردات األفريقي بلغ حوالي  

 مليار دوالر.   3.9
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مارس   خالل  مصر  في  وانتشارها  الجائحة  ظهور  بداية  مع 

من تراجع   استباقية للحد ، بادرت الدولة باتباع سياسات 2020

ماية العمالة غير المنتظمة، حيث ركزت  النشاط االقتصادي، وح

هذه السياسات على دعم االقتصاد المصري من خالل مجموعة  

لدعم   إجراءات  إلي  المالية والنقدية، باإلضافة  من اإلجراءات 

أعلنت    المتضررة من األزمة، حيث  والفئاتومساندة القطاعات  

بقيمة   بما    100الدولة تخصيص حزمة تحفيزية  مليار جنيه، 

المالي  1.8  يمثل العام  في  اإلجمالي  المحلي  الناتت  من   %

الداعمة  2018/2019 اإلجراءات  من  العديد  على  لتنفاق   ،

للنشاط االقتصادي والقطاعات المتضررة من األزمة. كما قامت 

دعم   بهدف  متنوعة  ضريبية  تيسيرات  بتقديم  المالية  وزارة 

 األنشطة االقتصادية القائمة.  

إجراءات مالية لدعم النشاط االقتصادي  بدون شك، ما اتخذ من  

إجراءات  تعد  الجائحة،  جراء  من  المتضررة  الفئات  وحماية 

الجائحة، ولكن ترتب عليها ارتفاع نسبة عجز    هامة فرضتها

%  7.9الموازنة العامة للدولة للناتت المحلي اإلجمالي إلى نحو  

%،  7.2مقارنًة بمستهدف نحو    2019/2020في العام المالي  

بنسبة  طفيفًا  تراجعًا  العجز  هذا  يمثل  الوقت  ذات  في  ولكن 

حسن  % عن مثيله في العام المالي السابد. ويفسر ذلك ت2.6

المالي   العام  األول من  النصف  العامة خالل  المالية  مؤشرات 

قبل أن تبدأ تداعيات الجائحة تلقي بظاللها على    2019/2020

 االقتصاد المصري.   

للموازنة   الكلي  العجز  شهده  الذي  االنخفاض  من  الرغم  على 

العامة للدولة كنسبة من الناتت المحلي اإلجمالي خالل السنوات  

الم )الداخلي  القليلة  الحكومي  الدين  إجمالي  أن  إال  اضية، 

مليار جنيه في يونيو   2274والخارجي( قد تضاعف من نحو  

حوالي    2015 يونيو    4802إلى  في  جنيه  ،  2019مليار 

بمعدل   نحو  6وارتفع  إلى  ووصل  الجائحة،  عام  خالل   %

بنسبة    5094 جنيه،  المحلي  87.5مليار  الناتت  من   %

ب ينعكس  والذي  خدمة اإلجمالي،  قيمة  ارتفاع  على  شك  دون 

أن تخفيض معدل  الدين أيًضا، وهو ما يمثل تحديًا رئيًسا. كما  

نمو اإلنفاق العام بشقيه االستثماري والجاري، وكذلك تخفيض 

وتخفيض   الدخل،  محدودو  منه  يستفيد  الذي  السلعي  الدعم 

معدالت التوظيف الحكومي لمواجهة أعباء الدين العام، يؤدي  

دور السياسة المالية في عالج العديد من الظواهر    إلى تراجع

االقتصادية واالجتماعية، مما قد يساهم في ارتفاع نسب الفقر. 

قدرة   تقلص  الديون،  هيكلة  إعادة  ضغوط  على  يترتب  كذلك 

التنمية  لتحقيد  المستقبلية  خططها  وضع  على  المدينة  الدولة 

القتصادية  المستهدفة، وكذلك تقلص حريتها في وضع سياساتها ا

 واالجتماعية.

بتخفيض أسعار   2020قام البنك المركزي المصري خالل عام  

التخفيض    ثالثالفائدة   إجمالي هذا    400مرات، حتى وصل 

مع اتجاه البنوك المركزية على مستوى العالم إلى  نقطة مئوية )

تخفيض أسعار الفائدة(. ويتسد هذا التخفيض مع تراجع معدل  

الذي السنوي،  نحو    التضخم  سبتمبر  3.4بلغ  شهر  خالل   %

، وهو ثاني أدنى معدل بعد معدل التضخم في أكتوبر  2020

سعر  %(.  2.4)  2006 تخفيض  البنك الفائدةبخالف  قدم   ،

المركزي مجموعة من اإلجراءات لمساندة األنشطة االقتصادية 

مواجهة   من  في  بالرغم  لكن  الفائدة األزمة.  سعر  انخفاض 

االئتمانية الخاص    والتسهيالت  القطاع  نصيب  مازال  الواسعة 

،  2011من إجمالي االئتمان المحلي أقل من مستوياته قبل عام  

ويستأثر القطاع الحكومي بأكثر من ثلثي االئتمان المحلي، الذي  

من جراء الجائحة،    2020% في يونيو  70ارتفع إلى حوالي  

وما ترتب عليها من انخفاض في االستثمار الخاص، وبالتالي 

 االئتمان. في 

هناك حاجة إلجراء تقييًما موضوعيًا لرصد مدى استفادة القطاع  

مختلف  في  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  وخاصة  الخاص، 

القطاعات من المبادرات المتعددة التي طرحها البنك المركزي 

بيانات   توافر  قيده  الذي  األمر  وهو  الجائحة،  بداية  ومع  قبل 

ا المنشآت  تفصيلية عن اإلنفاق من هذه  لمبادرات وفقًا لطبيعة 

واإلقليم   والحجم  االقتصادي  النشاط  حيث  من  المستفيدة 

 الجغرافي.  

ومن المؤكد، أنه ال يمكن االعتماد على السياسة النقدية وحدها  

في دفع االستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط  

بيئة  لتحسين  جادة  إجراءات  يصاحبها  أن  بدون  االقتصادي 

يكن    خاصةاألعمال،   لم  في مصر  األعمال  بيئة  وأن ضعف 

سببه الرئيس التمويل، لكن ضعف األداء في باقي محاور بيئة 

 األعمال.  

" مستمًرا 19  -مازال عدم اليقين بشأن تطورات جائحة "كوفيد

من  جديدة  سالالت  ظهور  مع  خاصة  العالم،  مستوى  على 

اللقاح، وبالتالي تظل الفيروس، والتسابد العالمي للحصول على  

هناك تحديات تفرضها الجائحة على االقتصاد المصري، تعتبر  

الكلية لعام   بمثابة  قيوًدا إضافية على المستهدفات االقتصادية 

التي وردت ببرنامت عمل الحكومة، مما يتطلب    2021/2022

ب إلى  التعجيل  المالية والنقدية  االنتقال من مرحلة اإلصالحات 

هيكلية الالزمة النطالق االقتصاد المصري نحو اإلصالحات ال

تتطلب   والتي  واحتواًء،  شمواًل  األكثر  التنموية  أهدافه  تحقيد 

االعتماد األكبر على القطاعات اإلنتاجية وبشكل خاص قطاعي  

الصناعة التحويلية والزراعة، مما ينعكس في زيادة فرص النمو 

 يشة. الشامل، والتشغيل الالئد، وتحسن مستويات المع 
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ن قدرة االقتصاد على التعافي من التداعيات السلبية للجائحة،  إ

التي من    واالنطالق بعدها يتطلب التركيز على بعض القضايا،

 أهمها:

توافر إطار واضهه ومسهتقر للسهياسهات االقتصهادية الكلية   •

بهأههداف اسهههههتراتيجيهة تهدفع محفزات اإلنتهاجيهة الكليهة، يتم  

صههلحة، وبناًء على  وضههعه بمشههاركة كافة أصههحاب الم

 قاعدة بيانات محدثة دوريًا عن كافة المتغيرات. 

توسهههههيع مسهههههاهمهة القطهاع الخهاص في تحقيد األههداف  •

التنمويهة، وزيهادة االسهههههتثمهارات المحليهة واألجنبيهة، مع 

وجود دور واضهههههه للهدولهة في تقهديم الخهدمهات العهامهة  

المرقمنهة بهالجودة المطلوبهة وبهأسهههههعهار منهاسهههههبهة للفئهات 

 الدخل. منخفضة

تحقيد العهدالة االجتمهاعيهة بين الفئهات االجتمهاعيهة المختلفهة،  •

وبين المناطد الجغرافية المختلفة، وكذلك تفعيل المشهاركة  

 المجتمعية في وضع استراتيجيات وخطط التنمية. 

تنفيهذ إصهههههالحهات جهذريهة لزيهادة كفهاءة الجههاز اإلداري   •

  للهدولهة وتحسهههههين الخهدمهات الحكوميهة، ممها يسهههههاعهد على

تحسهههههن بيئهة األعمهال، خهاصهههههة فيمها يتعلد بهالخهدمهات 

الحكومية، والجمارك، والضرائب، وتوسيع نطاق الشمول 

 المالي. 

المههال   • العههام على قطههاعههات تنميههة رأس  اإلنفههاق  زيههادة 

البشهري، خاصهة قطاعي الصهحة والتعليم، باإلضهافة إلى  

مجهاالت البحهث والتطوير، بهاعتبهارهها أهم محهددات النمو 

 ي في األجل الطويل. االقتصاد

تبني اسهههتراتيجية للتعليم الفني والتدريب المهني تضهههمن  •

توافر العمهالهة المؤهلهة وتوفير المقومهات الالزمهة لهها، وفقًها 

على   التغلههب  من  تتمكن  الجههديههدة، حتى  العمههل  لفرص 

التحديات التي طالما حالت دون تحقيد ذلك، وإعادة النظر 

 .في السياسات المرتبطة بسوق العمل

ضهبط األسهواق وحماية المنافسهة ومنع االحتكار، وتطبيد   •

الحوكمة على كافة القطاعات والمؤسهههسهههات، مما   قواعد

ينعكس على ثقة المستثمرين المحليين واألجانب ودافعيتهم 

 التخاذ قرار االستثمار. 

تطوير البنيهة التحتيهة والمرافد، خهاصهههههة المتعلقهة بقطهاع   •

االتصههههاالت وتكنولوجيا المعلومات، وما يرتبط بذلك من 

لوجيها المعلومهات  توسهههههيع نطهاق النفهاذ إلى الكهربهاء وتكنو

واالتصهههاالت، وتسهههريع وتيرة تحويل الطاقة إلى الطاقة  

 النظيفة. 

تبني مفهوًما أوسههع لشههبكات األمان االجتماعي، من خالل  •

توفير منظومهة حمهايهة اجتمهاعيهة للعمهالهة غير المنتظمهة، 

وللعمالة بالقطاع غير الرسههمي، تكفل لهم الحياة الكريمة، 

مها يتطلهب مراجعهة   خهاصهههههة في أوقهات األزمهات، وهو

قوانين العمهل ومها يرتبط بهها من قوانين التهأمين الصهههههحي  

واالجتمهاعي، بحيهث يتم تضهههههمينهها األنمهاط الجهديهدة التي 

، مثهل "العمهل عن بعهد"، ومها يرتبط بهذلهك األزمهةأبرزتهها  

 من حقوق وواجبات للعاملين وأصحاب األعمال.

 األداء اًلجتماعي

ارتفع عدد السكان في مصر بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو 

2.56 ( للسكان  تعدادين  آخر  بين  الفترة  خالل   %2006  ،

،  2017مليون نسمة في تعداد عام    94.8(، ليصل إلى  2017

. وعلى الرغم  2020مليون نسمة في بداية عام    99.8وبلغ  

كاني من أن النظريات المختلفة للتنمية تؤكد على أن النمو الس

المرتفع ال يمثل مشكلة في حد ذاته، ولكنه يمثل مشكلة في ضوء 

عدم كفاية الموارد المطلوبة لتلبية احتياجات هذا النمو، ومن ثم  

أصبه الحد من التزايد الكبير في عدد السكان في مصر أمًرا  

حتميًا، يتطلب وجود سياسة سكانية واضحة تأخذ في االعتبار 

، وتسعى المجتمعي والثقافةتوى الوعي  التباين الجغرافي في مس

إلى استغالل الموارد المتاحة بالشكل األمثل، وحشد جهود كافة  

 األطراف في المجتمع لالرتقاء بجودة ونوعية حياة المواطنين. 

عام   منذ  األولى  للمرة  تراجعًا  مصر  في  الفقر  نسبة  شهدت 

مقابل   2019/2020% في عام  29.7لتصل إلى نحو    1999

الفقر 2017/2018عام    يف%  32.5 نسبة  انخفضت  كما   ،

%  6.2% في ذات العام مقابل  4.5المدقع لتصل إلى حوالي  

عام   أن  2017/2018في  االعتبار  في  األخذ  مع  ذلك   .

الفقر في عام   تأخذ في اعتبارها    2020/ 2019مؤشرات  لم 

"كوفيد جائحة  تداعيات  المعيشية 19  -بعد  المستويات  على   "

 للمواطنين. 

" على األسرة المصرية،  19  - وبهدف قياس أثر جائحة "كوفيد

العامة واإلحصاء بإجراء دراسة   المركزي للتعبئة  الجهاز  قام 

تستهدف استقصاء أثر الجائحة على دخل األفراد واألسر ونمط 

الجائحة  ظهور  بداية  منذ  وذلك  العملية،  والحالة  استهالكهم 

الدراسة تأثر نسبة    . أظهرت نتائت هذه2020وحتى نهاية مايو  

عملها،   بترك  الجائحة  بهذه  المصري  المجتمع  من  كبيرة 

التعليمية  المستويات  الشباب، وذوي  وانخفاض دخلها، خاصة 

 األدنى، والعاملين بالقطاع غير الرسمي، أو لحسابهم الخاص.  

ظل   في  القادمة  الفترة  خالل  الجائحة  استمرار  فإن  وبالطبع، 

من أخرى  بموجات  حدة،   التوقعات  أكثر  تكون  ربما  الجائحة 

المصرية،   األسر  معيشة  مستوى  على  آثارها  استمرار  يعني 

في   االستمرار  القدرة على  نتيجة عدم  المعاناة  تزيد  قد  وربما 
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، مما الجائحةمحاولة األسر لتسيير أمورها كما حدث في بداية 

يعني الحاجة إلى مزيد من التدخالت من الحكومة سواء بشكل 

تحفيز وتوجيه القطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم   مباشر أو

 المزيد من المساعدات لألسر الفقيرة.

وبالقطع، فإن األمر يتطلب االستمرار في اإلجراءات التي تم 

الجائحة، مع ضرورة وجود خطة   اتخاذها في حالة استمرار 

 استعداد تتضمن المزيد من اإلجراءات والسياسات، التي تشمل: 

االجتماعية الحالية، والتي تتضهمن  الحمايةة برامت  مراجع •

تحويالت نقدية مشهههروطة ضهههمن برنامت عمل الحكومة 

لتصهههالح االقتصهههادي، بحيث تتضهههمن ضهههم فئات أكثر 

 وفئات أولى بالمساعدات. 

المراقبهة المسهههههتمرة لألسهههههواق للحد من جشهههههع التجار   •

 أسعارها.واستغاللهم للجائحة في احتكار السلع أو رفع 

التنسهههههيد الكهامهل بين الحكومهة ومنظمهات المجتمع المهدني  •

التي تقوم بتقديم مسهاعدات مالية للفئات المتضهررة، بهدف 

ضهههمان تحقيد االسهههتفادة القصهههوى من هذه المسهههاعدات  

 تحت إشراف وزارة التضامن االجتماعي.

حث الشههركات الكبرى على تحمل مسههؤوليتها االجتماعية  •

ة عهامهة، وتجهاه العهاملين بهها بصهههههفهة تجهاه المجتمع بصهههههفه 

خاصههههة، وفد المعايير الدولية الخاصههههة بحقوق العاملين 

أثناء األزمات، لضههمان عدم تعرضهههم للتسههريه، وتوفير 

 معايير السالمة الصحية للعاملين ضد الفيروس. 

فوفقًا   مصر،  في  الجائحة  ظل  في  الصحية  للرعاية  بالنسبة 

  62العالمية، تحتل مصر المركز  إلحصاءات منظمة الصحة  

إجمالي عدد اإلصابات بكوفيد منطقة  215 من بين  19  -في 

ويسبد مصر في عدد اإلصابات من الدول    ودولة حول العالم،

والكويت   والمغرب  والسعودية  العراق  من  كل  العربية 

واإلمارات، ومن الدول األفريقية غير العربية تأتي فقط جنوب  

 بد لمصر. أفريقيا في ترتيب سا

بمقارنة مصهر بدول منطقة الشهرق األوسهط وشهمال أفريقيا في 

"، يتضههه أن عدد    19  -مؤشههرات اإلصههابات والوفيات بكوفيد

اإلصهابات لكل مليون نسهمة من السهكان كان األقل في مصهر،  

حيث تأتي في المركز قبل األخير، ويأتي بعدها سههههوريا فقط. 

ة لكل مليون إصههاب  1454ويبلغ هذا المؤشههر في مصههر نحو  

ألف    11.5نسههمة، وعلى مسههتوى العالم بلغ هذا المؤشههر نحو 

لكل مليون نسههمة، مما يُظهر الوضههع الجيد لمصههر في نسههبة  

. أما فيمها يتعلد بنسهههههبهة الوفيهات إلى  19  -اإلصهههههابات بكوفيهد

ثاني أعلى   هيإجمالي اإلصهههابات بهذا الفيروس، تُعد مصهههر  

%، حيث  5.5ها إلى  دولة من بين هذه الدول، والتي تصهههل في

تسههههبقها فقط سههههوريا، بينما تنخفض في باقي الدول بشههههكل 

ملحوظ، وأقل نسههههبة توجد في دول الخليت على الرغم من أن  

عدد اإلصهابات في هذه الدول يفوق عدد اإلصهابات في مصهر.  

أمها على مسهههههتوى العهالم فتبلغ نسهههههبهة الوفيهات إلى إجمهالي 

على مستوى   10  %، وتأتي مصر في الترتيب2.1اإلصهابات 

 كافة الدول من حيث نسبة الوفيات إلى إجمالي اإلصابات. 

نسبة  ارتفاع  أن سبب  المصرية  الصحة  أوضحت وزارة  وقد 

إلى    19  -الوفيات من جراء اإلصابة بكوفيد في مصر يرجع 

انتشار اإلصابة باألمراض المزمنة، باإلضافة إلى تأخر وصول  

أو محاولة الحصول على    الحاالت وعدم اإلبالغ المبكر عنها،

عالج بدون استشارة طبيب متخصص، حيث أكدت الوزارة أن  

% من حاالت الوفاة توفوا قبل وصولهم إلى المستشفيات، 30

إلى 20ونحو   وصولهم  من  فقط  يومين  خالل  توفوا   %

 المستشفيات.  

وقد اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عاجلة للحد من انتشار  

 بين منذ بداية الجائحة في مصر، ولكن الفيروس وعالج المصا

الصحة   ووزارة  عامة  بصفة  الحكومة  جهود  من  الرغم  على 

بصفة خاصة في التعامل مع الجائحة، إال أن هناك ما يدعو إلى  

القلد، وهو استمرار ارتفاع عدد الوفيات كنسبة من اإلصابات  

حتى في فترة تراجع أعداد حاالت اإلصابة والوفيات. وفي ظل  

جهود خاصة مع  موجات أخرى متوقعة، يتطلب األمر تعبئة ال

مجدًدا   االحترازية  اإلجراءات  حزم  لتطبيد  العودة  صعوبة 

العتبارات اجتماعية واقتصادية، وحيث تتجه معظم الدول لتبني 

 سياسات للتعايش مع الوباء، ومحاولة الحد من انتشاره.  

  - ومن ثم يمكن تقديم المقترحات التالية للتعامل مع جائحة "كوفيد

19  :" 

المستمر ▪ في ضوء   التحديث  المتبع  العالجي  للبروتوكول 

األبحاث  نتائت  والعالمية، وفي ضوء  المحلية  المستجدات 

المستوى   المكتشفة على  الفيروس واللقاحات  حول تطور 

 العالمي والمحلي.  

االستمرار في توفير المستلزمات واألدوات الطبية بأسعار   ▪

 مناسبة لكافة المواطنين، وتلبية الطلب المتوقع. 

الطبية،    توفير ▪ الخدمات  لمقدمي  الحماية  درجات  أقصى 

ودعمهم ماليًا ومعنويًا، مع تأكيد أهمية القرارات الحكومية  

الطبية، وإنشاء صندوق   المهن  الشأن بزيادة بدل  في هذا 

 تعويضي عن المخاطر الطبية.  

أو    ▪ المدني  المجتمع  لمؤسسات  التطوع  باب  توسيع 

التمريض في حالة  المواطنين للمشاركة في تقديم خدمات  

تفاقم األزمة لسد العجز في احتياجات القطاع الصحي من  

 التمريض. 

أعلى   ▪ مجلس  بإنشاء  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  تفعيل 

إعداد   ليتولى  الوزراء،  مجلس  رئيس  برئاسة  للصحة 
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استراتيجية موحدة للخدمة الصحية، تشمل جميع الجهات 

التنظي ووضع  الصحية،  بالمنظومة  تعمل  المالئم  التي  م 

أهمية  وكذلك  والخاصة.  الحكومية  المستشفيات  لتشغيل 

الجائحات   للتأهب ومواجهة  مستقبلية  استراتيجيات  وضع 

الوبائية الطارئة والمفاجئة، على أن يتم تخصيص جزء من  

الموازنة العامة للدولة سنويًا لتمويل تنفيذ هذه االستراتيجية  

ب ويُمكن  الصحية.  والكوارث  األزمات  السياق  وقت  هذا 

استحداث آليات جديدة للتمويل لتغطية الفجوة التمويلية مثل 

الحكومة   مع  بالتشارك  األطراف  متعدد  صندوق  إنشاء 

والمؤسسات الفاعلة األخرى داخل الدولة، وتحديًدا القطاع 

 الخاص. 

إعداد استراتيجية للصحة الرقمية، وتطوير التكنولوجيات   ▪

الميكنة   مستوى  على  ليس  تعزيز الصحية،  ولكن  فقط، 

مثل  األزمات  ظل  في  خاصة  بعد،  عن  الرعاية  خدمات 

 ." 19 -جائحة "كوفيد

المهمشة   ▪ والفئات  الصحية  بالرعاية  األولى  الفئات  تحديد 

صحيًا بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي، وبما يحقد 

والخدمات   الصحية  الرعاية  خدمات  بين  االتساق 

 ه الفئات.االجتماعية األخرى المقدمة لهذ

القطاع  ▪ أداء  تقيس  التي  والمؤشرات  اإلحصاءات  تطوير 

مما  مستمر،  بشكل  ونشرها  إصدارها  ودورية  الصحي 

يساعد في إجراء البحوث والدراسات الداعمة للقطاع، مع  

والمسوح  جهة،  من  الوزارة  إحصاءات  بين  التنسيد 

االستراتيجية  إطار  في  وذلك  أخرى،  جهة  من  الميدانية 

طوير اإلحصاءات التي يتبناها الجهاز المركزي الوطنية لت

من   كبير  عدد  مع  بالتعاون  واإلحصاء  العامة  للتعبئة 

 الوزارات والهيئات الحكومية. 

كان قطاع التعليم من بين أكثر القطاعات تأثًرا بالجائحة، حيث  

، وتنوعت 2020  تم تغيير المخططات الدراسية بدًءا من مارس

وال التربية  وزارة  مع  أدوات  التعامل  في  الفني  والتعليم  تعليم 

تنظيم العملية التعليمية في ظل الجائحة، حيث استكملت خططها  

في التحول الرقمي وتطوير المنصات التعليمية، وبذلت جهوًدا  

بمحتوى   المتاحة  التعليمية  المنصات  إثراء  سبيل  في  كبيرة 

رقمي، يّمكن الطالب من التحصيل العلمي عن بعد. كما قامت 

زارة التعليم العالي بتعميم نظام التعليم الهجين )تقليدي وعن  و

بعد(، وتهيئة الجامعات لتكنولوجيا الجيل الرابع، وإتاحة فرص  

ومؤسسات  الجامعات  في  المعنية  األطراف  لجميع  التدريب 

والنتائت   اإلسهامات  بعض  وتحقيد  المختلفة،  العالي  التعليم 

 التي من أبرزها:  واإليجابية، 

"، حيث احتلت 19  -إقليمي لمصهر في أبحاث "كوفيدتميز   •

المرتبة األولى على مسهههتوى أفريقيا والشهههرق األوسهههط، 

بحهث( المتعلقهة  370والسهههههابع عهالميًها في عهدد األبحهاث )

 . 19  -بكوفيد

مبادرات هامة للمسهههتشهههفيات الجامعية لدعم إدارة األزمة  •

ل صههحيًا، حيث تم وضههع خطة متكاملة للمواجهة من خال

المجلس األعلى للمسهتشهفيات الجامعية، نفذتها المسهتشهفيات  

 .الجامعية وأطقمها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان

دعم بحثي علمي متنوع للمسهههاندة في إدارة األزمة متمثاًل   •

العههالي   التعليم  التههابعههة لوزارة  البحثيههة  المراكز  في قيههام 

بتصهههنيع وتحضهههير بعض المسهههتلزمات  العلميوالبحث 

الالزمههة،  ا والكواشهههههف  والتعقيم  التطهير  ومواد  لطبيههة 

مبههادرة   العلمي والتكنولوجيهها  البحههث  أكههاديميههة  وإطالق 

مليون جنيهه لحفز   30"طبد فكرتهك" بتكلفهة بلغهت نحو  

البهاحثين والمبتكرين المصهههههريين للتقهدم بمقترحهات بحثيهة 

ضهههههمن المبهادرة إليجهاد حلول بهديلهة لنقص اإلمكهانيهات  

"، وإطالق هيئة 19  -ة لمجابهة "كوفيدالعالجية والصهههحي

تمويهل العلوم والتكنولوجيها واالبتكهار نهداًء بحثيًها طهارئًها 

( الفترة  لكههافههة  2020أبريههل    9  -مههارس  26خالل   )

بمشهههههروعهات بحثيهة لمجهابههة الجهائحهة    البهاحثين، للتقهدم

 .مليون جنيه للمشروع الواحد 2بتمويل قدره 

ال الجهود  إطار  بتيسير من األهمية بمكان في  المعنية  حكومية 

 -وإدارة التعليم في مختلف مراحله في مواجهة جائحة "كوفيد

" مراعاة تعزيز نهت الشفافية واإلعالن الدائم عن التغييرات  19

والمستجدات في أنظمة التعليم، وما يتعلد بها من إدارة العملية  

التعليمية وإجراء االختبارات وخالفه عبر كافة وسائل اإلعالم  

التصال الممكنة، وزيادة اإلنفاق االستثماري المرتبط بتهيئة وا

البيئة التعليمية الستخدام نظم التعليم عن بعد وتقنياته المختلفة،  

شبكات   بدعم  المرتبطة  التحتية  البنية  تدعيم  وذلك عن طريد 

المعلومات واالتصاالت لدى المؤسسات التعليمية والعاملين بها  

ب وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين، والمنتسبين إليها من طال

وتشجيع القطاع الخاص المصري الرائد في مجال البرمجيات  

وصناعة المنصات التعليمية على اإلسهام في تطوير منصات 

العالمية  التطبيقات  باالتساق مع  إدارتها  التعليم عن بعد ونظم 

االقتصادية  التكاليف  رشادة  مراعاة  مع  االنتشار،  واسعة 

األمن السيبراني الخاص بالمعلومات وحمايتها، واتاحة   ومعايير

المزيد من فرص التدريب والتأهيل على استخدام تقنيات التعليم  

اإللكتروني والتعليم عن بعد، وبخاصة ألعضاء هيئة التدريس  

التعليمية  المستهدفات  ومراجعة  التعليمية،  المراحل  بمختلف 

ى المقررات الدراسية  وإجراء التعديالت المنهجية المطلوبة عل

القياس  نظم  وتطوير  اإللكتروني،  التعليم  تقنيات  مع  لتتواكب 

 والتقويم ولوجستيات إدارة االختبارات.  
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 األداء البيئي

إن تزايد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا حول مشكلة سد  

نهر  مياه  في  مصر  حصة  على  المتوقعة  والتأثيرات  النهضة 

النيل، قد عزز توجه الحكومة إلى تبني سياسات مائية صارمة 

المائية. ومن أهم تلك  الموارد  الهدر في استخدامات  للحد من 

ئية والري من توجهات الما  المواردالسياسات ما تتبناه وزارة  

نحو حوكمة وترشيد استخدام المياه بالتحول من الري بالغمر 

إلى استخدام وسائل الري الحديثة مثل التنقيط والري بالرش،  

 ورفع كفاءة استخدام المياه. 

السنوات   في  الهواء  نوعية  مؤشرات  تحسن  من  الرغم  على 

حوظ في  السابقة، الذي يرجع جانب كبير منه إلى التوسع المل

الطاقة  بغرض )رياح المتجددة مشروعات  توفير   وشمسي( 

 ، إال أن مؤشرات نوعية الهواء التزال أعلىالكهربائية الطاقة

الطاقة   من تتضاعف  أن  المتوقع  ومن  القصوى.  الحدود 

الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة خالل السنوات المقبلة،  

تتبنى للتن حيث  السنوية  الثالث  العام  المستدامة خطة  مية 

 الطاقة بمساهمة للوصول ( توجهات طموحة2021/ 2020)

 بحلول الكهربائية المولدة الطاقة إجمالي من ٪ 20إلى المتجّددة

للطاقة   ،   2022عام المتكاملة  االستراتيجية  تستهدف  كما 

% طاقة متجددة من إجمالي الطاقة الكهربائية 42الوصول إلى  

 . 2035المولدة في عام 

" على األداء البيئي في مصر  19  -لقد انعكست جائحة "كوفيد

سلبية على البيئة، والقليل    اً عظمها آثارلمفي الظواهر التالية التي  

 منها له آثار ايجابية:

أدى انتشار سبل الوقاية من الفيروس إلى توليد كمية هائلة  •

  50%  -30ارتفعهت بنحو % من المخلفهات الطبيهة، التي

العههالم، ممهها يتطلههب    2020خالل عههام   على مسهههههتوى 

التخلص منها بطرق آمنة. وتتفاقم هذه المشههكلة في مصهر  

 بخطورة هذا النوع من النفايات.  الوعيمع نقص  

االستخدام غير   • نتيجة  بالسموم  والمياه  التربة  تلوث  تزايد 

 المقنن ألدوات التعقيم والتنظيف والسوائل الكيماوية. 

في جهود السهيطرة على انتشهار الجائحة إلى   أدى التوسهع •

% وتهدهور جودتهها، 20زيهادة الطلهب على الميهاه بنسهههههبهة 

باإلضهافة إلى زيادة مياه الصهرف الصهحي المنتجة بنسهبة  

٪، وبالتالي زيادة الضهغط على شهبكات الصهرف  15-18

  الصحي.

يشكل تواجد فيروس "كورونا" في مياه الصرف الصحي   •

 من المنازل ومستشفيات العزل تهديًدا للصحة العامة.  

أدى إلغاء الرحالت الجوية في جميع أنحاء العالم، وإغالق  •

إلى   العديد من األنشطة االقتصادية  النقل، وتوقف  أنظمة 

في   الهواء  جودة  وتحسين  الكربون،  انبعاثات  انخفاض 

العديد من المدن في جميع أنحاء العالم، مما كان له بعض 

 األثر اإليجابي في حالة مصر.  

الدولة،   التي تقوم بها  على الرغم من المجهودات والمبادرات 

والتي قد تكون لها دوًرا في تحسن األداء البيئي في مصر، إال  

من التحديات التي تواجه هذا األداء. ومن    العديدك  أنه مازال هنا

مكن تقديم بعض المقترحات لتحسين هذا األداء في مرحلة  ثم ي

 : وهيالتعافي من الجائحة، 

نظم  • لتطوير  الجائحة  بعد  البيئية  األولويات  ترتيب  إعادة 

األداء،   كفاءة  رفع  بهدف  والصحية،  البيئية  اإلدارة 

اإلنفاق، وتطوير السياسات  وتخفيض التكاليف و/أو ترشيد  

الجديدة   البيئية  القضايا  لتشمل  المتقادمة  البيئية  والقوانين 

والملحة على الساحات المحلية واإلقليمية والعالمية، خاصة 

 قضايا تغير الُمناخ.  

إلدارة  • والمتكاملة  المبتكرة  السياسات  من  حزمة  إيجاد 

غير الُمناخ التفاعالت بين المياه والغذاء والطاقة والنقل وت

الحوكمة  وتشمل  اإليكولوجية،  والنظم  البشرية  والصحة 

ذلك   في  بما  المياه،  لموارد  المتكاملة  واإلدارة  السليمة 

 اإلدارة المتكاملة لمخاطر الفيضانات والسيول. 

المشروعات   • القطاع الخاص لالستثمار في  إدماج  تشجيع 

كاإلعفاءات   االمتيازات  من  حزمة  طريد  عن  البيئية 

 ريبية والدعم الفني واالستشارات المجانية.الض

الخضراء   • والصكوك  الكربون  شهادات  إصدار  اعتماد 

بشكل موسع كأحد آليات التمويل للسياسة البيئية، وتخفيض 

بورصة  إطالق  في  واإلسراع  واحد،  آن  في  االنبعاثات 

السندات الكربونية، التي طالت فترة اإلعداد لها، وحساب 

 ادة منها خالل الفترة القادمة. كيفية تعظيم االستف

أسس وأطر واضحة لسياسات التعامل مع المخلفات الطبية  •

تلك   ومعالجة  ونقل  فصل  يضمن  بما  بالجائحة،  المتعلقة 

البيئة   وزارة  وقيام  وصحية،  آمنة  بصورة  المخلفات 

بتدخالت وحمالت توعوية بشأن التلوث الناتت عن القمامة  

دة استهالك أدوات التنظيف والمخلفات المنزلية، نتيجة زيا

 والتعقيم والسوائل الكيماوية. 

تطوير منصة لتبادل المعلومات والمعرفة عن طريد الربط   •

أساسية   أربع ركائز  وإقليميًا وعالميًا حول  الشبكي محليًا 

الُمناخ،     ، والتكنولوجيا  ،التخفيف:  وهيالستراتيجية تغير 

 والتمويل.  ،والتكيف

والبرامت المحليهة واإلقليميهة التي يمكن    االحتيهاجهاتتحهديهد   •

عرضههههها في مؤتمرات األطراف حول القضههههايا البيئية 

المختلفهة، بغرض الترويت لهها واجتهذاب التمويهل الالزم  

 لها.
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 ثالثاا: إدار  التنمية في مصر في ظل األزمات

إلى   باإلضافة  مصر،  على  العالمية  األزمات  بعض  انعكست 

القليلة بعض   السنوات  خالل  واجهتها  التي  المحلية  األزمات 

من   بدًءا  وذلك  والعشرين،  الحادي  القرن  بداية  منذ  الماضية 

عام   في  العالمية  المالية  باألحداث 2008األزمة  مروراً   ،

، وأزمة سد النهضة، حتى أزمة جائحة  2011السياسية في عام  

ألزمات ، والتي تعد من أعنف ا2020" في عام  19  -"كوفيد

وأكثرها تأثيًرا على العديد من المتغيرات السياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية.

لم تكن مصر بعيدة عن األزمة المالية العالمية، فخالل النصف  

، بدأت آثار األزمة تظهر في االقتصاد 2008الثاني من عام  

المصري، الذي كان يحقد معدالت نمو مرتفعة في ذلك الوقت 

نحو   إلى  في 7تصل  نسبية  مرونة  يظهر  أن  فاستطاع   ،%

اعدة، كما مواجهة األزمة مقارنًة باقتصادات أخرى نامية وص

نجه برنامت ضبط األوضاع المالية في جعل العجز المالي العام  

يأخذ اتجاًها تنازليًا. ذلك مع األخذ في االعتبار أن هذه األزمة  

وقت   في  العالم  دول  جميع  في  آثارها  وانتهت  مؤقتة،  كانت 

تشابك  وهو ضعف  أساسي  لسبب  في مصر،  وكذلك  قصير، 

م العالمي  المالي  النظام  مع  جهازها مصر  وقوة  ناحية،  ن 

المالية   المنتجات  وجود  وعدم  أخرى،  ناحية  من  المصرفي 

لم   ولذا  المتقدم.  العالم  دول  في  الموجودة  والمعقدة  المتقدمة 

اتخاذ إجراءات هيكلية   العمل على  المؤقتة  تستدع هذه األزمة 

 لألجل الطويل للتعامل مع مثل هذه األزمات حال تكرارها.  

مات السيول عدة مرات، ألن مصر من  كما تعرضت مصر ألز

سياسات وإجراءات بين الدول التي يهددها خطر السيول، وتتسم  

مواجهة هذه األزمات المتكررة بشكل منهجي جيد، وإن كانت 

التحتية،  البنية  حالة  سوء  في  والمتمثلة  المتراكمة  المشاكل 

الصرف الصحي في العديد من المناطد، تؤدي    منظومةخاصة  

 ة تنفيذ اإلجراءات المطلوبة في الواقع.  إلى صعوب

األزمات  من  ثالثة  الحالي  الوقت  في  مصر  تواجه  كذلك، 

االقتصادية،   األبعاد  ذات  النهضة،  وهيالسياسية  سد  أزمة   :

والصراع في ليبيا، والتوترات في شرق المتوسط حول اتفاقيات 

ترسيم الحدود، حيث تشترك األزمات الثالثة في الصراع على  

د اقتصادية، تختلف في كل ساحة حسب المورد الطبيعي موار

المتنازع عليه. يتضه من إدارة مصر لألزمات الثالثة التزامها 

للتنمية  مصر  استراتيجية  ضوء  في  الُمعلن  العام  بالهدف 

مصر   رؤية  أمنها    فهي،  2030المستدامة:  بحماية  ملتزمة 

اتس كما  القانونية.  التزاماتها  في ضوء  ولكن  النهت القومي،  م 

المصري بالرشادة التي ظهرت خالل استعراض جميع البدائل،  

التي تترتب على كل اختيار.   للنتائت  الكلية  التعقيدات  وفحص 

فجاء اختيار النهت السلمي التفاوضي مع الردع والحركة على  

الليبية  األزمة  إدارة  خالل  أبرز  بشكل  ظهرت  التي  األرض 

 وأزمة إقليم شرق المتوسط. 

يُ  للتنمية لكن  مصر  استراتيجية  من  كل  تضمنه  ما  على  ؤخذ 

مصر   رؤية  الحكومة 2030المستدامة:  عمل  وبرنامت   ،

يُمثل 2022/ 2019-2021/ 2018) أن  يعدو  ال  أنه   )

للمعيارية  تفتقر  عامة  توصيات  مجرد  وإنما  سياسات، 

الذي   األمر  األثر.  وتتبع  القياس  على  والقدرة  والمؤشرات، 

وإع مراجعة  إلى  المحور يحتاج  صياغة  إلعادة  نظر،  ادة 

للتنمية  الوطنية  الرؤية  من  بكل  القومي  واألمن  السياسي 

المستدامة، وبرنامت عمل الحكومة، ليتالءم مع أولويات صانع 

 القرار المصري.  

" فكانت الكاشفة على مستوى العالم  19  -ثم جاءت أزمة "كوفيد

سلطت   حيث  جوانب    الضوءأجمع،  جميع  على  بكل وضوح 

النظام الصحي    جوانبه، فيقصور في األداء االقتصادي بكافة  ال

التحتية    – البنية  االقتصادي    –في  الهيكل  التجارة    –في  في 

في مؤشرات االقتصاد الكلي، وخاصة الحيز المالي    –الخارجية  

أو حصيلة الموارد المتاحة لتمويل االحتياجات: االدخار؛ عجز  

 تياطيات الدولية. الموازنة؛ مستوى الدين العام؛ االح

 مدى صالبة اًلقتصاد المصري في مواجاة األزمات 

توضه الدروس المستفادة من تجارب الدول في األزمة المالية  

العالمية وغيرها أن الدول التي نجحت في الصمود في األزمات 

كانت تتسم بمؤشرات قوية لالقتصاد الكلي، وبهياكل اقتصادية  

ها قوة ومرونة في مواجهة وتجارية لها سمات وخصائص تكسب

األزمات. ومن أهم المؤشرات التي أكسبت االقتصادات قوة في  

مواجهة األزمة: معدل االدخار، ونسبة كل من عجز الموازنة  

وحجم   اإلجمالي،  المحلي  الناتت  إلى  العام  والدين  العامة 

 االحتياطيات الدولية.  

اآلسيوية  الدول  وبعض  مصر  في  المؤشرات  هذه  بمقارنة 

المحلي   االدخار  حجم  في  ملحوظ  انخفاض  ياُلحظ  الصاعدة، 

اإلجمالي في مصر مقارنًة بالدول األخرى، بينما تعد نسبة عجز  

مقارنًة  مقبولة  اإلجمالي  المحلي  للناتت  للدولة  العامة  الموازنة 

المحلي   للناتت  العام  الدين  نسبة  أما  المقارنة.  محل  بالدول 

%( مقارنًة بدول  90شيء )اإلجمالي، فتعتبر مرتفعة بعض ال

مثل   أخرى  دول  عن  تقل  كانت  وإن  وماليزيا،  الصين  مثل 

الدولية من حيث  إندونيسيا وسنغافورة. وبالنسبة لالحتياطيات 

األخرى،   فهيالحجم   بالدول  مقارنًة  في مصر  جًدا  منخفضة 

حتى مع استبعاد الصين التي تتجاوز فيها االحتياطيات الدولية 

تريليون دوال االحتياطيات ثالثة  تغطية  أما من حيث مدى  ر. 

الدول   هذه  بين  الفروق  فإن  الواردات،  شهور  لعدد  الدولية 

 تتضاءل وتتماثل مصر مع ماليزيا.
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عام   في  مصر  في  االقتصادي  النشاط  هيكل  إلى  وبالنظر 

التحويلية  2019/2020 الصناعة  قطاع  نصيب  أن  يظهر   ،

، في حين يشكل % من الناتت المحلي اإلجمالي17يمثل حوالي  

حوالي   الزراعة  قطاع  أنشطة 12نصيب  نصيب  ويمثل   ،%

%(، وأهمها نشاط 50قطاع الخدمات النسبة األكبر )أكثر من  

الداخلية، بينما ال يوجد نشاط البحث العلمي في تصنيف   التجارة

 األنشطة االقتصادية في اإلحصاءات المنشورة. 

في  األكبر  النسبة  يُشكل  التحويلية  الصناعة  قطاع  أن  ورغم 

دول  مع  المقارنة  أن  إال  مصر،  في  اإلجمالي  المحلي  الناتت 

التنمية، وتمكنت من الصمود   أخرى حققت تقدًما ملحوًظا في 

قطاع   أن نصيب  تُوضه  آسيا،  دول شرق  األزمات، مثل  في 

لدول. كما  % في معظم هذه ا20ال يقل عن    التحويليةالصناعة  

التحويلية من حيث  الصناعة  أيًضا في هيكل قطاع  العبرة  أن 

وتنافسيتها  تقدمها  ومدى  القطاع،  لهذا  المكونة  الصناعات 

األولويات   مع  اتساقها  مدى  واألهم  للتكنولوجيا،  واستيعابها 

تحقيقها  ومدى  التنمية،  مراحل  من  مرحلة  لكل  المطلوبة 

ده. لكن يعتمد هيكل قطاع لمتطلبات األمن االقتصادي بكل أبعا

على   القائمة  الصناعات  على  مصر  في  التحويلية  الصناعة 

والسلع   والغاز  البترول  مثل  المتوافرة  الطبيعية  الموارد 

%  23الزراعية، حيث تمثل صناعة منتجات البترول حوالي  

%، أي  16من الناتت الصناعي، والصناعات الغذائية حوالي  

ناتت الصناعي. أما الصناعات  % من ال39يمثالن معًا حوالي  

الصناعات  مثل  بطبيعتها،  عالية  تكنولوجيا  تتضمن  التي 

والسيارات،   واآلالت  كبيرة،   فهياإللكترونية  نسبة  تمثل  ال 

القطاع   يعتمد  كما  التجميع.  على  يعتمد  معظمه  منها  والقائم 

اعتماًدا كبيًرا على استيراد مستلزمات اإلنتاج من الخارج، وهو  

" مع تراجع  19  -ي ظهرت خطورته في أزمة "كوفيداألمر الذ

إلى   باإلضافة  اإلمداد،  سالسل  وارتباك  الدولية،  التجارة 

انخفاض مستوى إنتاج بعض السلع االستراتيجية التي اتضحت  

واألجهزة  الصحية  المستلزمات  مثل  األزمة،  خالل  أهميتها 

 الطبية.

ف المصرية،  الخارجية  التجارة  لهيكل  الإ وبالنسبة  تامة  ن  سلع 

الصادرات   إجمالي  في  األكبر  النصيب  على  تستحوذ  الصنع 

مما القيمة   السلعية،  سالسل  في  االندماج  ضعف  يعني  قد 

المصنعة   نصف  السلع  احتلت  بينما  الوقود،  يليها  العالمية، 

الثالثة. لقد أثر انخفاض سعر البترول وتوقف اإلنتاج   المرتبة 

"كوفيد أزمة  تداعيات  نتيجة  من 19  - والتصدير  كل  على   "

التقلبات  أثرت  كما  سواء.  حد  على  والواردات  الصادرات 

السياسية في بعض دول الجوار على الصادرات والواردات في  

". ويُظهر هيكل الواردات  19  -سنوات سابقة قبل أزمة "كوفيد

عام   في  االستخدام  درجة  حسب  ،  2019/2020السلعية 

ستثمارية، مما يشير  التركيز على استيراد السلع الوسيطة واال

في   الخارج  على  التحويلية  للصناعة  الكبير  االعتماد  إلى 

وقد انعكس    .الحصول على احتياجاتها من مستلزمات اإلنتاج

انخفاض الواردات من مستلزمات اإلنتاج نتيجة تداعيات جائحة 

تأثر 19  -"كوفيد فقد  خاص.  بشكل  الصناعي  اإلنتاج  على   "

في هذه الواردات، وأيًضا التراجع  اإلنتاج الصناعي بالتراجع  

في كل من الطلب الخارجي والمحلي، وكانت أكثر الصناعات 

النقل،    2020تأثًرا باألزمة في شهر يوليو   صناعات معدات 

المعادن،  ومنتجات  الجاهزة،  والمالبس  والجلود، 

الصناعات   تأثًرا  وأقلها  والمعدات،  واآلالت  واإللكترونيات، 

والدوائي صناعات  الكيماوية،  حققت  حين  في  والورق،  ة، 

واألثاث،   الكهربائية،  واألجهزة  المحركات،  ذات  المركبات 

 والمنتجات الغذائية زيادة في اإلنتاج. 

مع  لمصر  الخارجية  للتجارة  الجغرافي  التوزيع  نمط  يوضه 

 الدول والتكتالت االقتصادية وجود بعض التركز في األسواق

االتحاد   من  كل  يستأثر  المصرية، حيث  للمنتجات  التصديرية 

األوربي والدول العربية فقط بأكثر من نصف قيمة الصادرات  

. بينما تستأثر الدول  2019/2020السلعية المصرية في عام  

%، والواليات المتحدة 12اآلسيوية )بدون الدول العربية( بنحو  

بحوالي   الوارد10األمريكية  جانب  وعلى  السلعية،  %.  ات 

% من إجمالي قيمة الواردات 68تستأثر ثالث مناطد فقط بنحو  

عام   في  األوروبي، وهي،  2020/ 2019السلعية  االتحاد   :

العربية، مما  العربية(، والدول  الدول  والدول اآلسيوية )بدون 

 يوضه مدى التركز الجغرافي في الواردات المصرية.  

 زمات في مصر مقتضيات تأمين مسارات التنمية في األ

إن التعامل مع األزمات يقتضي تبني إجراءات عاجلة لمواجهة  

اآلثار السلبية والعمل على استمرار دوران النشاط االقتصادي،  

بعده   وما  للغد  االستعداد  الوقت  ذات  في  يتطلب  األمر  أن  إال 

لتأمين استدامة التنمية في األجلين المتوسط والطويل. كما أن  

م للتعافي  التغيرات التخطيط  مع  التكيف  يتطلب  األزمة  بعد  ا 

 والعالمية.   المحليةالمتوقعة على المستويات 

لعل أهم ملمه للسياسات المتبعة لمواجهة األزمات السابقة في  

مصر هو أنها كانت تتسد مع الممارسات الدولية بالنسبة لألزمة  

يول  المالية العالمية، وبالنسبة لألزمات الُمناخية المتمثلة في الس

اتخذت الدولة أيًضا اإلجراءات المناسبة والمتبعة في ممارسات 

بالموارد   ومحدودة  محكومة  كانت  ولكنها  األخرى،  الدول 

بمنظومة   يتعلد  فيما  وخاصة  القائمة،  التحتية  والبنية  المتاحة 

الصرف الصحي. وفي األزمات ذات البعد السياسي كان هناك  

احترام   على  شديد  واتباع والمو  القوانينحرص  الدولية،  اثيد 

النهت التفاوضي السلمي مع الردع بتقوية القوة العسكرية. كذلك 

"كوفيد أزمة  مواجهة  إجراءات  مع 19-أيًضا  تتسد   "
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مقيدة   أيًضا  ولكنها  العالمية،  والهيكل    بالموارد،الممارسات 

 والتكنولوجية.  ، والمنظومة الصحية االقتصادي، 

ولعل من أهم الدروس التي أمكن استخالصها من تجارب الدول 

أظهرتها  والتي  األزمات،  في  الصمود  في  والنامية  الصاعدة 

"، أنه من أهم 19  -بشكل واضه األزمة الوبائية العالمية "كوفيد

متطلبات تأمين مسارات التنمية: اقتصاد كلي مستقر )معدالت  

ستويات الدين وهيكله م  –احتياطي نقدي قوي    –ادخار مرتفعة  

 -تعاون إقليمي ودولي فعال  –ليست في حالة هشاشة أو خطورة  

التحوط وإنشاء صناديد من إيرادات الموارد الطبيعية الناضبة  

اقتصادي قوي ومرن، وهيكل تجارة   النفط(، وهيكل  وخاصة 

 وتكنولوجية.  ولوجستية،تحتية،  وبنية  خارجية متنوع وتنافسي،  

استقرار مؤشرات االقتصاد الكلي في مصر  فيما يتعلد بدرجة  

ومدى ما تعكسه من صالبة االقتصاد، فإنه مما ال شك فيه أن  

،  2016برنامت اإلصالح االقتصادي الذي تبنته الدولة منذ عام  

والمشروعات التي تم انجازها، بصفة خاصة في البنية التحتية 

سع في  والطاقة والمرافد وشبكات الطرق والمدن الجديدة، والتو

الخدمات االلكترونية والشمول المالي، كان لها أثر واضه في  

".  19  -المساعدة علي مواجهة التداعيات السلبية ألزمة "كوفيد

في   التنمية  مسارات  تأمين  يتطلب  ذلك،  من  الرغم  على  لكن 

األزمات في مصر توجه السياسات االقتصادية نحو إنجاز مزيد  

ية الكلية، خاصة مؤشرات من التحسن في المؤشرات االقتصاد

وقد   األجنبي.  النقد  من  واالحتياطيات  العام،  والدين  االدخار، 

"اإلصالح   برنامت  من  الثانية  المرحلة  مصر  وضعت 

الهيكلية"،    وهياالقتصادي"،   الوطني لتصالحات  "البرنامت 

التنفيذ واالنطالق   والمطلوب في المرحلة الحالية اإلسراع في 

 إلى آفاق أكثر طموًحا.

وينبغي أن تحقد مصر تحسنًا في نسبة الدين العام للناتت المحلي  

اإلجمالي كأحد المؤشرات االقتصادية الكلية الهامة، وذلك عن  

هما:  هامين  أمرين  المالية    طريد  اإلدارة  على إصالح  العمل 

هناك مجموعة من اإلجراءات  ، وحوكمة الدين العام. ف الحكومية

منها  العامة  المالية  نظم  إلصالح  اتخاذها  الممكن  من  التي 

اإلصالحات المتعلقة بالنظم الموازنية وعمليات إعداد الموازنة،  

ية  تحديد األهداف االقتصادبوزارة المالية  تقوم    حيث يجب أن

للوزارات الخدمية،   الكمية  الكلية وسقوف اإلنفاق أو األهداف 

تنفيذ الموازنة. ويجب  أثناء  تحديد كيفية صرف أوجه اإلنفاق  و

أن يكون للسلطة التشريعية الدور األكبر في مناقشة الموازنة 

والرقابة على تنفيذها. كما تعتبر أطر اإلنفاق متوسطة األجل 

للح يمكن  التي  اآلليات  مواجهة  أحد  في  بها  االستعانة  كومات 

المالي االنضباط  في   ،مشكالت ضعف  تفاقم  يستتبعه من  وما 

المديونية،   على  حيث  مستوى  عام  بشكل  األطر  تلك  تساعد 

تعزيز الربط بين السياسات العامة والخطط القومية والموازنات 

السنوية من ناحية، وبين المكون الجاري والمكون االستثماري 

ن ناحية أخرى، وبالتالي؛ يعد اعتماد إطار اإلنفاق للموازنة م

متوسط األجل من أهم اإلصالحات المطلوب اعتمادها وتطبيقها  

في مسيرة إصالح المالية العامة. ويعد تطبيد موازنة البرامت  

أحد أهم ركائز إصالح نظم اإلدارة المالية الحكومية التي يمكن 

، حيث  رتفاع المديونيةللدول االعتماد عليها لمواجهة مشكالت ا

التحول لموازنة البرامت واألداء أحد أهم األدوات التي تساعد  أن  

الكلي.   المالي  األداء  ضبط  قد  في  الحكومة وبالفعل  تبنت 

المصرية التحول نحو موازنة البرامت واألداء بداية من العام  

 . 2018/2019 يالمال

كافة المؤسسات أن تكون  فتعني    وكمة إدارة الدين العامأما ح 

المؤسسية والبشرية   الكفاءة  لديها  الدين العام  إدارة  العاملة في 

أمام  مساءلة  وتكون  الشفافية  من  إطار  في  وتعمل  الالزمة، 

العام. للدين  الجيدة  اإلدارة  المعنية لضمان  أن    الجهات  ويجب 

على   مبني  واضه  قانوني  إطار  أو  محدد  قانون  هناك  يكون 

للد الدستورية  والمسالمبادئ  األدوار  على  وينص  وليات ؤولة 

الخاصة بالجهات المختلفة والمتعلقة بإدارة الدين العام. كما البد 

ولة عن إدارة الدين العام بما في ذلك  ؤأن تكون هناك جهة مس

االقتراض وأية معامالت أخرى تتعلد بالدين. ويجب أن تتمتع  

الالزمةتلك   والمؤسسية  البشرية  القدرات  بكافة  لتحليل    الجهة 

العام الدين  المتوقعة على محفظة  قادرة  أن  و  ، المخاطر  تكون 

والسياسات  العام  بالدين  المتعلقة  السياسات  بين  التنسيد  على 

،  المالية والنقدية، وذلك لضمان استدامة معدل نمو الدين العام

  وخفض المخاطر التي   ،قرارات االقتراضاتخاذ  لمساعدة في  وا

أن تكون هناك استراتيجية . كما يجب  تتعرض لها الحكومة  قد

كيفية تحقيد الحكومة تحدد  دارة الدين العام  إلمتوسطة المدى  

العام.   الدين  إدارة  إدارة    قومالبد أن يوألهداف  القائمون على 

العام   مثل  بالدين  العام  الدين  بإدارة  المتعلقة  المعلومات  إتاحة 

العامالسياسات والقوانين واستراتي الدين  إدارة  من    ، وذلك جية 

خالل التقارير السنوية التي توضه وضع الدين العام، باإلضافة  

المستحقة   الديون  بحجم  المتعلقة  المعلومات  نشر  ضمان  إلى 

المالية،   واألصول  الدين،  بالتزامات  المتعلقة  والمعلومات 

إدارة  ووااللتزامات االحتمالية.   العاملون في  أن يخضع  يجب 

العام لقواعد السلوك الوظيفي، وقواعد تضارب المصاله،    الدين

باإلضافة إلى قيام جهة رقابة خارجية بإعداد تقرير سنوي حول 

مدى امتثال القائمين على إدارة الدين العام للقواعد واإلجراءات  

 على أن يتم نشر التقارير المتعلقة بالتدقيد. 

جلس الوزراء  وينظم إدارة الدين العام في مصر قرار رئيس م

الدين    2013/ 188رقم   وتنظيم  العام  الدين  إدارة  لجنة  بشأن 

االقتصادية،   والتنمية  التخطيط  وزير  برئاسة  الخارجي 

وعضوية ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة  

منها رصد تطورات   ،عدد من المهامباللجنة    قوماالستثمار. وت
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لتي تتم على القروض والمنه  الدين الخارجي ومتابعة العمليات ا

الخارجي،   للتمويل  االستراتيجية  البدائل  ودراسة  الخارجية، 

واقتراح سبل ترشيد االقتراض الخارجي لتحجيم المديونية. ولم  

للدور   أو  العام،  الدين  إدارة  استراتيجية  إلى  القرار  يتطرق 

طة التشريعية في إدارة الدين العام. وتتولى وحدة  لالمتعلد بالس

األمور  إد كافة  المصرية  المالية  وزارة  في  العام  الدين  ارة 

المتعلقة بإدارة الدين العام، ولكن تحتاج الوحدة لهيكل تنظيمي  

المختلفة.ؤيحدد بدقة المهام والمس  اأكثر وضوحً  وتقوم    وليات 

األجل   متوسطة  العام  الدين  إدارة  استراتيجية  بإعداد  مصر 

عام   منذ  دورية  أعد2015بصورة  حيث  استراتيجية ،  ت 

عام   في  األجل  عام  2015متوسطة  في  وأخرى   ،

المدى  2018/2019 متوسطة  استراتيجية  آخر  وتضمنت   .

األهداف الرئيسة من االستراتيجية والمستهدفات، باإلضافة إلى  

األساسية،   المخاطر  وعوامل  الكلي،  االقتصاد  توقعات 

 ها. مؤشراتو

النشاط   بهيكل  يتعلد  الدول  فيما  تجارب  توضه  االقتصادي 

واألدبيات، محورية دور الصناعة التحويلية في التنمية، كما أن  

هيكل أنشطة الصناعة التحويلية يحدد قدرة الدولة على مواجهة  

االحتياجات الدائمة والطارئة في وقت األزمات، وينعكس في 

هيكل التجارة الخارجية الذي ينبغي أن يكون متنوًعا، وقادًرا 

لى المنافسة في األسواق العالمية. ذلك باإلضافة إلى األهمية  ع

مستلزمات  وبعض  الغذاء  توفير  في  الزراعة  لقطاع  الكبيرة 

 قطاع الصناعة التحويلية. 

أهمية اإلجراءات قصيرة األجل العاجلة، إال أن    علي الرغم من

أيضاً النظرة المستقبلية للتعافي في األجل الطويل لها أهميتها،  

ضي التركيز وتحديد األولويات لبناء نظم أفضل لتقوية قدرة وتقت

الدولة وجاهزيتها للتعامل مع األزمات في المستقبل. وفي هذا 

العالم بشكل كبير بعد انتهاء  يتغير  السياق، فإنه من المتوقع أن  

"، وقد بدأ التغيير بالفعل، وذلك من حيث نظم 19  -أزمة "كوفيد

ره، وهو ما يقتضي أخذ هذا األمر العمل والسفر والتعليم وغي

تتعامل   بحيث  المستقبلية،  السياسات  االعتبار عند صياغة  في 

 بكفاءة مع هذه التغيرات بكافة أبعادها. 

األزمات في  الصمود  مقتضيات  اإلسراع وإلنجاز  يجب   ،

المستويين   على  المستدامة  التنمية  استراتيجية  تنفيذ  بمعدالت 

مناهت  واتباع  والقطاعي،  جديدة    الكلي  أسس  على  للتخطيط 

جديدة   مظلة  تحت  تعمل  ومؤسسية  اقتصادية  هياكل  تتضمن 

ومفاهيم  اعتبارات  في  وتتمثل  األخرى،  األهداف  جميع  تجب 

االقتصادي   األمن  خاصة  وبصفة  أبعاده،  بكل  القومي  األمن 

والصحي والتكنولوجي. هذه المفاهيم في مضمونها تؤكد على  

ماد على الذات، وعدم التمادي  ضرورة وجود حد أدنى من االعت

الخارج،   على  واالعتماد  واالنفتاح،  للعولمة  الخضوع  في 

واالنخراط في سالسل القيمة العالمية. وال يعني ذلك االنغالق  

من غير المتوقع أن يتراجع   إنهأو عودة النظم المركزية، حيث  

التجارة، والنظام  القيمة، وحرية  العولمة، وسالسل  العالم عن 

لتعامل االقت صياغة  إعادة  األمر  يتطلب  وإنما  الحر،  صادي 

الدولة مع هذه النظم، بما يمكنها من حماية اقتصادها، واستدامة  

 التنمية.

التخطيط وهناك   اًلهتمام باا في مناهج  اعتبارات يجب  عد  

مواجاة  في  الصمود  على  مصر  قدر   لدعم  التنمية  وإدار  

 : هي، األزمات

التخط  • منهت  يراعي  أن  التأكد يجب  عدم  عنصر  أن  يط 

أهمية   ثم  ومن  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  مهيمنًا  أصبه 

والتوقع  التنبؤ  ومناهت  السيناريوهات،  ووضع  المرونة 

والمشاركة  والشفافية،  البيانات  وقواعد  المبكر،  واإلنذار 

 الحقيقية، وإعادة صياغة دور الدولة.   

واالجتماعية في  وضع القضية الخاصة بالعدالة االقتصادية   •

 موقعها المناسب في سلم أولويات السياسات االقتصادية. 

لتخفيض  • المتجددة  الطاقة  استخدام  في  التوسع  أهمية 

أبعاد  كأحد  وذلك  الحراري،  االحتباس  غازات  انبعاثات 

 التعامل مع مخاطر التغيرات الُمناخية المتوقعة.

آثاره • تنعكس  حيث  العلمي،  البحث  في  االستثمار    أهمية 

اإليجابية على جميع المجاالت والقطاعات، ومنها بالتأكيد 

قطاع الصحة وإنتاج األدوية والمستلزمات الطبية، وجميع 

تنافسية   زيادة  إلى  باإلضافة  األخرى،  القطاعات 

 الصادرات. 

وامتداده   • االصطناعي  والذكاء  الرقمي  بالتحول  اإلسراع 

 إلى كافة األنشطة والمجاالت. 

دة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص  أهمية تفعيل وزيا •

والمجتمع المدني في وقت األزمات، وأيًضا بعد األزمة،  

والتشارك في صياغة سياسات التعافي والسياسات التنموية 

 للمستقبل ما بعد التعافي. 
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ُتعبر التنمية في كل دولة، بصورة أو أخرى عن أفعال البشر  

نحو   اإلنساني  والنشاط  الحياة  جوانب  وتغيير  لتطوير 

األفضل   االستغالل  جهود  من  ذلك  يشمله  بما  األفضل، 

اطراد   لضمان  االستدامة  وأدوات  قيم  وتبني  للموارد، 

عاة محيطها الحيوي الحاضن،  وشمول التنمية من جهة، ومرا

سياق   في  كله  وذلك  أخرى،  جهة  من  األرض  كوكب  وهو 

جهة   من  وخارجية  محلية  ومخاطر  متغيرات  مع  تفاعالت 

 ثالثة. 

إلى  دولة  من  التنمية  خبرات  تفاوت  ورغم  اإلطار،  هذا  في 

عبر   بالفعل  أفرزت  العالمية  التنمية  تجارب  أن  إال  أخرى، 

من   العديد  األخيرة  المشتركة العقود  والخبرات  القواسم 

وهدفها   التنمية  صانع  اإلنسان  حول  معظمها  في  تتمحور 

والتمكين،   المشاركة،  أهمية  الخبرات:  تلك  وأبرز  الرئيس. 

 والحريات األساسية، والحوكمة.  

يواجه   واحد  عالم  أنه  األكيدة:  الحقيقة  إلى  العالم  وُخلص 

التي  الحقيقة  وهي  مشترك.  ومستقبل  مشتركة    مخاطر 

توقيع   في  عام    193تجسدت  في  أجندة    2015دولة  على 

المستدامة   للتنمية  المتحدة  (،  SDGs)  2030األمم 

( النوعية  وغاياتها  عشرة،  السبعة  غاية(،    169بأهدافها 

( المتعددة  الحاجة    244ومؤشراتها  كرست  والتي  مؤشر(، 

الملحة لبناء عالم جديد أكثر استدامة، وأكثر إنصاًفا للبشر  

 على السواء.  واألرض 

المصرية،   التجربة  بينها  المختلفة، ومن  التنمية  تجارب  إن 

قد أفرزت أيًضا خبرات هامة ومستمرة حول تعقد وتشابك  

واالجتماعية   االقتصادية  التنمية  جوانب  كافة  واعتمادية 

أمام   جوهرية  تحديات  فرض  الذي  التعقد  وهو  والبيئية، 

الت عملية  في  سواء  القرار  ومتخذ  للتنمية  المخطط  خطيط 

وصناعة السياسات العامة، أو في تقييم جوانب ونتائج وآثار  

إدراك   في  والتراجع  التقدم  وتحليل  المختلفة،  التنمية 

 أهدافها قياسًا بما هو مخطط.

على  التقرير  من  الدورية  اإلصدارات  تركز  اإلطار،  هذا  وفي 

  األبعاد التالية:    

األ - مستوى  عن  ُتعبر  التي  التنمية  التنموي  حالة  داء 

األداء التنموي   ُيمثل الوطني والكفاءة المجتمعية، حيث

للدولة محصلة جماعية لمستويات األداء لكافة األطراف  

الفاعلة في عملية التنمية، والتي تشمل: أداء السلطات 

الثالثة يالرئيس السلطات  في  المتمثلة  الدولة  في  ة 

أجهزة   وأداء  والقضائية،  والتنفيذية  التشريعية 

الجهات   وأداء  العامة،  السياسات  وواضعي  التخطيط 

واألجهزة الحكومية بما فيها المحافظات، وأداء قطاعات  

التنظيمات   وأداء  والخاصة،  العامة  األعمال  ومنظمات 

مجتمع المدني، وكذلك  واألحزاب السياسية ومنظمات ال 

الفكر  ومراكز  العلمي  البحث  مؤسسات  وأدوار  أداء 

ويتأثر هذا األداء الوطنية في دعم كافة جوانب التنمية.  

الدولة   تفاعل  جودة  بمستوى  مباشرة،  بصورة 

والفرص   والمخاطر  المتغيرات  مع  المعنية  ومنظماتها 

واإلقليمية،   في  العالمية  الدولة  التزامات  مع  والتعامل 

واالتفاقيات   المعاهدات  في  والمتمثلة  السياق  هذا 

واإلقليمية،   الدولية  على  والبروتوكوالت  ُتؤثر  والتي 

 األداء التنموي.    

عن   - تعبيًرا  ليست  التنمية  وثائق حالة  ترصدها  نتائج 

أو   خطط  أو  استراتيجيات  كانت  سواء  فقط،  التنمية 

يث برامج أو  موازنات، ولكنها تعبيًرا عن مدى أوسع، ح

والتفاعالت   واألنشطة  اإلجراءات  كافة  تناول  يتم 

المحلية والخارجية المؤثرة على التنمية بما فيها فلسفة  

ومدى   فيها،  التشاركية  وحدود  ذاتها،  التنمية  إدارة 

وحدود تعبير وثائق التنمية عن التطلعات المجتمعية،  
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رأس المال البشري  وتنمية  ورؤيتها وأدواتها الستغالل  

خالل   والمعرفي  والطبيعي  زمنية  واالجتماعي  فترة 

المتغيرات  مع  الفعال  التفاعل  في  وآلياتها  محددة، 

وإدارة   والجاهزية الستباق  المؤثرة،  والعالمية  المحلية 

 األزمات.

العالم   - وأقاليم  دول  بأداء  لمصر  التنموي  األداء  عالقة 

ا المؤشرات  بعض  ُتوضح  حيث  لعالمية  المختلفة، 

التنمية   مؤشر  مثل:  الشأن  هذا  في  التفاوتات 

المستدامة، ودليل التنمية البشرية، ومؤشر التنافسية  

العالمي، ومؤشر ممارسة األعمال، ومؤشرات الحوكمة  

 وغيرها.

الطاقات   - بإطالق  يرتبط  التنموي  األداء  تحسين 

والقدرات المجتمعية في كافة المجاالت، وهى الطاقات  

ع تمثل  حاكًماالتي  أخرى  -نصًرا  معطيات  في    -بجانب 

ُيطلق عليه   ما  إطار  التنموي، وذلك في  األداء  تحسين 

حوكمة   من  بها  يرتبط  وما  المجتمعية،  الكفاءة 

مجتمعية، والتي تتضمن النظر في: قياس وتقييم دور  

البشري   المال  رأس  ومبادرات  وأدوار  الخاص،  القطاع 

المد والمشاركة  االجتماعي  المال  األهلية،  ورأس  نية 

ما   خاًصة  الحياة،  وجودة  ونوعية  واإلبداع،  واالبتكار 

والعدالة  االجتماعية  والحماية  بـالفقر  يتعلق 

الطبيعي،   المال  رأس  مع  والتعامل  االجتماعية، 

إدارة   حوكمة  فيها  بما  والحوكمة  المناخية،  والتغيرات 

األعمال   وريادة  التخطيط،  عملية  وحوكمة  التنمية 

المتا الموارد،  والفرص  تخصيص  وكفاءة  والهدر  حة، 

دعم   في  الرقمي  والتحول  والمعلومات  البيانات  ودور 

 اتخاذ القرار وصنع السياسات، وغيرها.

ويهتم اإلصدار الثالث من هذا التقرير عن حالة التنمية في  

المالي   العام  في  مصر  في  التنموي  األداء  بتقييم  مصر، 

الشا  2019/2020 التنمية  مفهوم  ضوء  بأبعادها  في  ملة 

بيئي(، أي يتم قياس التقدم   - اجتماعي  -المختلفة )اقتصادي

في مختلف أوجه الحياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية في  

واإلقليمية    2019/2020عام   المحلية  المتغيرات  ظل  في 

"كوفيد جائحة  انتشار  أبرزها  كانت  والتي  "  19  -والعالمية، 

م تقريًبا  بأكمله  العالم  دول  عام  في  بداية   2020ع 

السياسات   تقييم  إلى  باإلضافة  المسبوقة،  غير  وتداعياتها 

ذات الصلة. وكذلك تحليل موقع أداء مصر بين دول العالم 

الوثيقة   الصلة  ذات  المشتركة  الكونية  القضايا  أهم  في 

بعملية التنمية، وذلك من خالل تناول هذا األداء في التقارير  

يا. كما يهتم هذا اإلصدار برصد  الدولية المعنية بهذه القضا

المرحلة  في  األولوية  ذات  التنمية  قضايا  إحدى  وتحليل 

قضية "إدارة التنمية في مصر في ظل    وهيالحالية في مصر،  

السياسات   من  مجموعة  تقديم  يتم  ثم  ومن  األزمات". 

مصر   في  التنمية  حالة  تقييم  من  المستخلصة  واآلليات 

القرار، من أجل التعامل    للمخطط وُصناع السياسات ومتخذي

   .مع التحديات التي تواجه التنمية وإدارة األزمات في مصر
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شهههههدت المتغيرات العالمية واإلقليمية سههههواء الجيوسههههياسههههية، أو 
التكنولوجية، أو االجتماعية، أو الصههههههههههههحية  االقتصههههههههههههادية، أو  
العهديهد من التحوالت نتيجهة   2019/2020خالل العهام المهالي  
"، وما صاحبها من تداعيات سلبية 19  -لظهور جائحة "كوفيد

على تلك المتغيرات، رغم كونها أزمة صهههههههههحية في األسهههههههههاس. 
وما زالت هذه األزمة مستمرة وتتصاعد تداعياتها، مما ي عد من 

كر التحههديههد الههدقيق بههدرجههة مقبولههة من اليقين لحجم واتجههاه  المب
التغير الذي شههههدته تلك المتغيرات على أوضهههاع التنمية بدول 

 العالم، ومنها مصر.

ومع ذلهك، فه ن العمهل على مواصههههههههههههههلهة رصهههههههههههههههد وتحليهل تلهك 
المتغيرات وتأثيراتها على األداء التنموي في مصهههههههههر، ي عد أمًرا 

وتحهديهث اسههههههههههههههتراتيجيهة التنميهة    ضههههههههههههههروريًها وأداة ههامهة لتطوير
، وما ينبثق عنها من خطط 2030المسهههههههتدامةم ر ية مصهههههههر 

للتنميهة، وتحهديهد أولويهات أههدافهها وبرامجهها بمها يسههههههههههههههاعهد على  
بناء مجتمع قادر اقتصادًيا واجتماعًيا وتكنولوجًيا على مجابهة 

 هذه األزمة والتخفيف من تداعياتها.
  33"  19  -كوفيههد“  بلقههد تجههاوز عههدد اإلصهههههههههههههههابههات المؤكههدة  

، وبلغت  2020مليون نسهههههههههمة حول العالم في نهاية سهههههههههبتمبر  
، ومهها زالههت في تزايههد حههاالت الوفههاة أكثر من مليون نسههههههههههههههمههة

ارتفعت اإلصههههههههههابات المؤكدة بشههههههههههكل كبير في  مسههههههههههتمر. وقد  
الواليهات المتحهدة وأمريكها الالتينيهة والهنهد وجنوب أفريقيها، كمها 

الدول التي سهههههههههههههبق أن  ارتفعت مجدًدا اإلصهههههههههههههابات في بعض 
  ،واليابان  ،أسهههترالياعملت على تسهههطين منحنى العدوى ومنهام  

 وفرنسا.  ،وإسبانيا
ولذا، سههههههههههوف يتم في هذا الفصههههههههههل رصههههههههههد وتحليل المتغيرات 
والمالمن الرئيسهههههة للنظام الجيوسهههههياسهههههي واالقتصهههههادي العالمي  

" وتههأثيرات تلههك المتغيرات  19  -فيمهها بعههد ظهور أزمههة "كوفيههد
األداء التنموي في مصههههر، كما سههههيتم تناول موقع مصهههر  على  

بين دول العههالم في بعض التقههارير الههدوليههة التي تقيس األداء  
 االقتصادي واالجتماعي والصحي لدول العالم.

19
" كانت الدوائر األكاديمية والسههههههياسههههههية 19 -قبل جائحة "كوفيد

تناقش التحوالت التي يشهدها النظام الدولي. وكانت المؤشرات  
ت ؤكد أن النظام العالمي يسير في اتجاه نهاية األحادية القطبية 
القههههائمههههة على هيمنههههة الواليههههات المتحههههدة كقوة عظمى، نتيجههههة  

اتت تلعب أدواًرا سههههههياسههههههية  خرى بأصههههههعود قوى دولية وإقليمية  
واقتصههههههههادية متزايدة.  وكان النظام العالمي يسههههههههير أيضههههههههًا في 
اتجاه انتقال مركز الثقل السهياسهي واالقتصهادي من الغرب إلى  
الشهههههههههرق في عالم يصهههههههههفه المحللون بأنه عالم بال أقطاب قائم 

. كهههذلهههك  (Amitav.2014)على قوى ونظم إقليميهههة متعهههددة  
العولمة كنتيجة النتهاج الواليات تحدث البعض عن انحسهههههههههار 

سهههياسهههات أحادية قائمة على إعالء المصهههالن الوطنية المتحدة ل
الضهههههههههيقة، وتحقيق المكاسهههههههههب المطلقة للدولة، واالعتماد على  

 القدرات الذاتية، وعدم الثقة في الحلفاء. 

" لتمثههل لحظههة تههاريخيههة وأزمههة  19  -ثم جههاءت جههائحههة "كوفيههد
هذه التحوالت، وهي أزمة كاشهههههههههههههفة عن مدي عمق وتسهههههههههههههارع  

صهحية في األسهاس، ولكنها اكتسهبت أبعاًدا جيوسهياسهية بسهبب  
الترابط العهالمي النهاتج عن العولمهة. ومع اسههههههههههههههتمراريهة األزمهة 
يمكن رصههههههد عدًدا من المؤشههههههرات والحجج التي ترجن إسهههههههام 
األزمههة في تعجيههل وتعميق التحوالت العههالميههة التي كههانههت قيههد 

 التشكيل قبلها.

 ياب القيادة األمريكية . غ1

" غياب أي دور أمريكي في قيادة 19 -عكسهههت جائحة "كوفيد
العههههالميههههة لمواجهههههة األزمههههة و ثههههارههههها االقتصهههههههههههههههههاديههههة   الجهود 
واالجتماعية. هذا الغياب بدأ منذ انتخابات الرئاسههههههة األمريكية  

الحديث عن  ، حيث بدأت اإلدارة األمريكية في  2016في عام  
ودخول عصههههههههههههر   نهاية النموذج الديمقراطي الليبرالي المهيمن،

جهديهد تسههههههههههههههيطر عليهه األفكهار القوميهة المنهاهضهههههههههههههههة للعولمهة،  
وانحسههههههههههههههار الهديمقراطيهة، وتخلي الهدول الغربيهة وعلى رأسهههههههههههههههها  
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الواليات المتحدة عن قيم الديمقراطية، وانتشههههههههههار سههههههههههياسههههههههههات  
كما  .الحماية التجارية، واالنزالق إلى عالم القوميات المتنافسهههة

رية على الصهههههههههين، التهامها الواليات المتحدة حرًبا تجاشهههههههههنت 
بممارسهههههههههههههات تجارية غير عادلة وبسهههههههههههههرقات في مجال حقوق 

محاولة   هيالملكية الفكرية، وترى الصهههههههين أن هذه االتهامات  
وفي هذا السياق،  من الواليات المتحدة لكبن الصعود الصيني.  

ظهرت تسههههههها الت حول قدرة الواليات المتحدة على قيادة العالم  
العهالمي الليبرالي ذاتهه، حيهث يعكس    وحول مسههههههههههههههتقبهل النظهام

شههههههههههههههعهار "أمريكها أواًل" رغبهة الواليهات المتحهدة في االنكفهاء على  
 الداخل وعدم تولي مسؤولية قيادة العالم. 

" عن العجز الكبير في  19  -كشههههههههههههههفهت جهائحهة "كوفيهدداخليهًا، 
هشهاشهة اسهتعدادات الدولة العظمى لمواجهة هذا الوباء، وعن ال

تأخر في رد الفعل، وعدم جاهزية المنظومة الفي إدارة األزمة و 
الههههدولههههة، ونق   التنسههههههههههههههيق بين أجهزة  الصههههههههههههههحيههههة، وغيههههاب 
المعلومهات، وتسههههههههههههههييس األزمهة ومحهاولهة اسههههههههههههههتغاللهها لتحقيق  

. ونتج 2020مكاسهههههههههب في االنتخابات الرئاسهههههههههية في نوفمبر  
عن سوء إدارة األزمة أن أصبحت الواليات المتحدة في صدارة  

  دد المصههههههابين والوفيات من جراء هذا الوباء.دول العالم في ع
  60كمها تم إيقهاف إجراءات الهجرة إلى الواليهات المتحهدة لمهدة  

يومههًا من أجههل حمههايههة الوظههائف لصههههههههههههههههالن مواطني الواليههات 
 .(Rafika. 2020) المتحدة

إن فشهههههل المؤسهههههسهههههات األمريكية في االسهههههتجابة المبكرة لخطر  
األمريكي، وأثر بالسهلب على  الوباء كشهف عن مشهاكل الداخل  

صههههههههههههههورة الواليههات المتحههدة أمههام العههالم وعلى الثقههة في كفههاءة 
وقدرات مؤسهههههههههسهههههههههات الحكم األمريكية، حيث تعاملت الواليات 
المتحدة مع األزمة بشههههههههكل أحادي منفرد، ولم تقدم نموذًجا في  

 . التعامل مع الجائحة تهتدي به باقي الدول

 . الصعود الصيني 2

" لتقديم نفسههههههها كنموذج  19 -ين جائحة "كوفيداسههههههتغلت الصهههههه
يحتذى به في قدرة مؤسساتها على التعامل مع األزمات وتقديم 
المسههههاعدات لدول العالم، حيث تحاول بذلك ملء الفران الناجم  
عن تخلي الواليات المتحدة عن دورها في قيادة النظام الدولي.  

الشههههعور   مارسههههت الصههههين كافة أنواع الدعاية لنفسههههها مسههههتغلةو 
بالثقة المصههههاحب لدبلوماسههههية المسههههاعدات الصههههينية في مقابل 

قههامههت  . فمثاًل  السههههههههههههههلوخ األحههادي والمتخبط للواليههات المتحههدة
الصهههين ب رسهههال فرق وأدوات طبية لعدد من الدول مثل إيطاليا 

أصههبحت تعرف بدبلوماسههية ، هذه الجهود الدبلوماسههية  وإسههبانيا
لهههههههههذه     .Mask Diplomacy"الهكهمهههههههامهههههههات"   فهعهههههههل  وكهرد 

المسهههههاعدات الصهههههينية رفضهههههت مجموعة الدول السهههههبع الكبرى 
الضهههههغط األمريكي لتسهههههمية فيروس كورونا "فيروس ووهان" أو 

  .2020"الفيروس الصيني" في اجتماع مارس 
" في  19  -واحتفلت الصهههههههههين بالفوز في معركتها ضهههههههههد "كوفيد

وقهههت الهههذي بهههدأ الفيروس يفتهههك بهههأوروبههها والواليهههات المتحهههدة ال
. وقامت الصهههههههههههين بالترويج ويهوي باقتصهههههههههههادات دول عمالقة

لنظامها الصههههحي الذي ضههههرب المثل في اسههههتخدام التكنولوجيا 
الطبية المتطورة في تقديم الخدمات الصههههههههههحية عن بعد، أو ما 

الضههههههههههههههغط على    من Telehealth بي عرف   أجهههههل تخفيف 
يات التقليدية، حيث اسههههتخدمت الصههههين تقنية الجيل  المسههههتشههههف

في مواجهة الفيروس عن طريق  ”5G“الخامس لالتصههههههههههاالت 
التشهههخي  والفح  عن بعد، مما سهههاعد األطباء على تفادي 
العدوى. كذلك قامت الصين باستخدام الذكاء االصطناعي في  
تشههههههغيل طائرات مسههههههيرة بدون طيار لقياس درجة حرارة األفراد  

ها عن بعد بنسبة خطأ منخفضة لتجنب حدوث عدوى،  وتسجيل
كمها تم اسههههههههههههههتخهدامهها للقيهام بهدوريهات لمراقبهة مهدي التزام األفراد  
ا تم  بقواعهد التبهاعهد االجتمهاعي وتعقيم األمهاكن العهامهة. أيضههههههههههههههً
اسههههههههههههههتخهدام الروبوت الهذكي في نقهل اإلمهدادات الطبيهة وتقهديم 

ا الطبية  وجبات لألطباء والمرضههههههههههههي، وباسههههههههههههتخدام التكنولوجي
المتقدمة تم تشههههههههههغيل مختبر يمكنه اختبار عشههههههههههرة  الف عينة 

 .(Patrik.2020)لفيروس كورونا يومًيا  

لكن كل هذه الجهود، لم تفد الصههههين في محاولة التغطية على  
محاولة إخفاء معلومات هامة في بداية انتشهههههههههار الوباء، حيث  
ر كانت سهههياسهههة التعتيم الصهههينية السهههبب الرئيسهههي في االنتشههها
السهههههههريع للفيروس في شهههههههكل جائحة وتبعاتها الكارثية صهههههههحًيا 

. وارتفعت  (Ben Lowsen. 2020)واقتصهههههههههادًيا واجتماعًيا 
حدة االنتقادات األمريكية للصههههههههههههههين واتهامها بعدم الشههههههههههههههفافية 
والمسهههههؤولية عن انتشهههههار الوباء، وبالطبع ترفض الصهههههين هذه 
ن من االنتقادات. كما تصهههاعدت الضهههغوط الدولية على الصهههي

 أجل إجراء تحقيق دولي في أصل الفيروس وأسباب انتشاره.
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تصههههههههههههههههاعهههدت كهههذلهههك دعهههاوي فهههك االرتبهههاط مع االقتصههههههههههههههههاد  
عن طريق تنويع خطوط وسههههههالسههههههل    Decouplingالصههههههيني

اإلمداد، وتراجع الدول والشههههههركات عن اعتمادها على الصههههههين  
الدول  في توفير المنتجات الحيوية. وهناخ أيضا تزايد في عدد  

ا  التي تهدف إلى الوقوف أمام توسهع النفوذ الصهيني، خصهوصهً
اإلقليمية في  سههههيا، ومن ثم فمن المحتمل أن تؤدي هذه   ى القو 

تطويق الصهههين وإلى صهههعود القومية الصهههينية.   إلىالمحاوالت 
مليار دوالر أمريكي لتحفيز    202بل خصهههههصهههههت اليابان مبل   

ى نقهل عمليهات  الشههههههههههههههركهات اليهابهانيهة العهاملهة في الصههههههههههههههين عل
خارجها عقب الضهرر الذي حل بها بسهبب جائحة   إلىاإلنتاج  
 . (Isabel. 2020)" 19 -"كوفيد

في مقابل محاوالت فك االرتباط مع االقتصهاد الصهيني، تبني  
التهههههداول المزدوج   اسههههههههههههههتراتيجيهههههة  الصههههههههههههههيني   Dual“الرئيس 

Circulation”   ،الهمهحهلهي الهمهجهههههههال  عهلهى  الهتهركهيهز  تهعهنهي  الهتهي 
ل الغذاء والتكنولوجيا، بداًل من االعتماد على  خاصههههههة في مجا

العالم الخارجي، مع اإلبقاء على أبواب الصهههههههههههين مفتوحة أمام 
. وهكذا (Isabella. 2020)التجارة واالسهههههههههههتثمارات األجنبية 

اكتسههههههههههههبت قضههههههههههههية فك االرتباط بين االقتصههههههههههههادين األمريكي  
"، 19 -والصهههههههههههههيني أهمية كبيرة بعد أن أظهرت جائحة "كوفيد

غالق المصاحب لها مدي اعتماد االقتصاد األمريكي على  إلوا
الصههههههههين في العديد من السههههههههلع والمنتجات األسههههههههاسههههههههية. ومع  
اسههتمرار هذه األزمة واسههتمرار قضههايا الخالفات األسههاسههية بين  
الصهههههههههين والواليات المتحدة المتعلقة بالتجارة وحقوق اإلنسهههههههههان  

ن التجارة  وقضهههههههههية تايوان وهونج كونج، يري بعض المحللين أ
الدولية سهههههوف تعود، ولكن ب شهههههراف من قبل الحكومات وليس  

  (Richard. 2020) .وفًقا لقوى السوق 

 -يؤكد معهد دراسههههات الشههههرق األوسههههط على أن جائحة "كوفيد
" كان لها تأثيًرا مباشههههًرا على مشههههروعات الصههههين الخاصههههة  19

بمبادرة الحزام والطريق، خاصهههههههة في الشهههههههرق األوسهههههههط، حيث 
لتحديات تواجه المبادرة منذ توقف العمل بالمشهههههههروعات  بدأت ا

في ظهل ظروف اإلغالق التي اتبعتهها معظم دول العهالم لوقف  
انتشهههههههههههههههار الفيروس وتوقف حركهة الطيران، وأزمهة الهديون التي  
تتعلق بقروض البلهدان والشههههههههههههههركهات العهاملهة في مشههههههههههههههروعهات  

(.  Mordechai.2020المبادرة نتيجة الخسههههائر االقتصههههادية )
ا منخفضهة التكلفة   وأعلن بنك التنمية الصهيني أنه سهيقدم قروضهً
إلى الشههههههههركات المتضههههههههررة العاملة في مبادرة الحزام والطريق.  
كما أثر تفشهههي الفيروس في سهههالسهههل توريد التصهههنيع الصهههينية 
هههههذه   التي تعتمههههد عليههههها هههههذه المشههههههههههههههروعههههات، حيههههث تعتمههههد 

س المحلية.  المشههههههروعات على المواد واإلمدادات الصههههههينية ولي
وأشهههههههههههههههار تقرير صهههههههههههههههادر عن إدارة البحوث في وكههالههة فيتش 
للتصههنيف االئتماني إلى توقف كل من مشههروع للسههكك الحديد  
بين الصهههههههههين وماليزيا، ومشهههههههههروع القطار الفائق السهههههههههرعة في  
تايالند. هناخ جانب  خر شههههههههههههههديد الخطورة يتمثل في مليارات  

إطههار هههذه  القروض التي منحتههها الصههههههههههههههين للههدول الفقيرة في  
أزمههههة   التي تعههههاني من  الههههدول الفقيرة  فهههه ن  المبههههادرة، ومن ثم 

" تريد من الصهين إعفاءها 19 -اقتصهادية نتيجة جائحة "كوفيد
فقد طلبت باكسهههههههتان من القروض أو إعادة التفاوض بشهههههههأنها، 

وقيرغيزسههتان وسههريالنكا وعدد من الدول األفريقية من الصههين  
اد، أو التنهههازل عن  إعهههادة هيكلهههة القروض، وتهههأجيهههل السهههههههههههههههههد

وقد يضههههر رفض هذه المطالب   .القروض المسههههتحقة هذا العام
بسههههمعة الصههههين خاصههههة في ظل ارتباطها بالوباء الذي أضههههر  

 (.2020اقتصادات العالم )إنجي مجدي. 

مؤشدددددددددرات على التحدديدات التي تواجده   ثالثدةويمكن رصدددددددددد 
 طموحات الصين نحو القيادة العالمية: 

االقتصههههههههههههههههادي مع الواليهههات المتحهههدة وأثره على  التنهههافس   -
 اإلدارة األمريكيةدراخ إففي إطار  .االقتصههههههههههاد الصههههههههههيني

الحرب التجهاريهة   تأعلنه  ،لخطورة تنهامي النفوذ الصههههههههههههههيني
أد الصههههههههههههههين، ممههههها  النمو   إلى  ىعلى  معهههههدالت  تبهههههاطؤ 
باإلضههههههههافة إلى انخفاض الطلب    ،االقتصههههههههادي الصههههههههيني

يجهة لحهالهة اإلغالق  العهالمي على المنتجهات الصههههههههههههههينيهة نت
مريكية واألوروبية  عدد من الشههههركات األ  وامتناع  ،العالمي

وتوضههههن    واليابانية عن التعامل مع الشهههههركات الصهههههينية.
%  6.8المؤشهههههههرات انكماا االقتصهههههههاد الصهههههههيني بنسهههههههبة 

بههذات الفترة   ةمقههارنهه  (2020س  مههار   -ينههاير)  خالل الفترة
تسهجل الصهين أول انكماا منذ سهابق، وبذلك من العام ال
ورغم ذلك اسههههههتطاع .  (2020نيوز.   )سههههههكاي1992عام  
أن يتجاوز  ثار الجائحة، حيث سههجل    يقتصههاد الصههيناال
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مع   2020خالل الربع الثاني من عام  %  3.2بنحو   انموً 
، األمر الذي يظهر مرونة االنتعاا االقتصههههاديتواصههههل  

 وحيويته. االقتصاد الصيني 
صينية في التعامل مع األقليات العرقية صورة السلطوية ال -

نسههههههههههههههان والتعامل مع المظاهرات والدينية وملف حقوق اإل
 في هونج كونج. 

وغيهههاب   "19  -ظهور "كوفيهههدالتعهههامهههل مع بهههدايهههة  خطهههأ   -
وتعمهد إخفهاء معلومهات ههامهة ليس فقط عن    ،الشههههههههههههههفهافيهة

  ،عن المجتمع الصههههههههههههيني  اولكن أيضههههههههههههً   ،المجتمع الدولي
 أزمة ثقة في القيادة الصينية.ه ليترتب ع لذياو 

،  من المتوقع اسهههههههتمرار التنافس بين الواليات المتحدة والصهههههههين 
ير في الموقف األمريكي من الصههههههههههههههين في  يحهههدوث تغوعهههدم  

 المدي القريب. 

 "19  -. االتحاد األوروبي وجائحة "كوفيد3

ها يلتشكك في األسس التي قام عل  "19 -"كوفيدة جائحجاءت 
ة سههارعت جائحلل  ىيام األولمشههترخ. ففي األوروبي الالعمل األ

 ابما اعتبر تقويضهههً  ،دول االتحاد األوروبي إلى إغالق حدودها
لمبادئ االتحاد القائمة على حرية الحركة لألفراد والسهههههلع. كما 

دون بهههوروبي قرارات فرديهههة وحمهههائيهههة  اتخهههذت دول االتحهههاد األ
تصهههههههههدير أي معدات طبية   ا التي منعتلماني، ومنها أتنسهههههههههيق

في الوقت ، وروبيتحهاد األبمها في ذلك دول اال ،خارج حدودها
إيطاليا   إلىذاته قامت الطائرات الصينية بنقل المعدات الطبية  

تمسك مؤسسات   ىالتي لم تلق استجابة أوروبية  نذاخ. كما أد
 ،عرقلة االسههتجابة السههريعة  إلىتحاد بالبيروقراطية اإلجرائية  اال
 زمات. ف عن وجود خلل في  ليات إدارة األكشالو 

وروبي وضههههههههع ميزانية تقدر بنحو  قرر االتحاد األوفي المقابل،  
األشهههههههههد   دولةالمن الوباء نقل المصهههههههههابين بلمليون يورو    220
في األسهرة، إلي دوله األخرى التي   اا، والتي تعاني نقصهً تضهررً 

تتوافر بها أسههههههرة. وشههههههددت رئيسههههههة المفوضههههههية األوروبية على  
تشههههههههارخ بيانات دقيقة  نية" حول قدرات وحدات العناية أهمية “

األعضهههههههههههههههههههاء الهههههدول  في  ترابط   إلىودعهههههت    ،المركزة  تعزيز 
)عبد    التطبيقات المسهههههههههههههتعملة لتتبع اإلصهههههههههههههابات في كل دولة

  (.2020الحق. 

تحاد لمشهههههروع اال  ًياحقيقًرا اختبا "19 -"كوفيدمثلت جائحة  د  لق 
 ، حيثوروبي كتكتل دولي وأكبر اتحاد اقتصههادي في العالماأل
يمكن أن يسههههاهم االرتباخ وغياب التنسههههيق الذي سههههاد في  كان 

ذكهاء دعوات االنفصهههههههههههههههال التي يطهالهب بهها إ إلىبهدايهة األزمهة  
د، خاصهههههههههههة بعد االتحا  جدوى أحزاب اليمين والمتشهههههههههههككين في  

أكهدت على صههههههههههههههعوبة    األزمهةولكن   ،انفصههههههههههههههال بريطهانيها عنهه
مثلهت ومن ثم،  تجهاوز الهدول لألزمهات العهابرة للحهدود بمفردهها.  

  األزمهة فرصهههههههههههههههة للتهأكيهد على أهميهة التكهامهل والتعهاون الهدولي
وبههههاء كورونهههها.   المتوقع أن يجري (2020)تههههداعيههههات  . ومن 

ضههههههههههههههوء الهدروس  وروبي إصههههههههههههههالحهات تهدريجيهة في االتحهاد األ
اقتناع الدول األعضهاء بجدوى    إن ، حيثالمسهتفادة من األزمة

روبي و خطة االتحاد األ  جدوى االتحاد تعتمد بصورة كبيرة على  
األزمهههههة تطبيق    .للخروج من  تم   مبهههههدأ  -وألول مرة-كهههههذلهههههك 

المديونية المشهههههههههتركة نيابة عن جميع الدول األعضهههههههههاء كدليل  
 .(2020)وزارة أوروبا. وروبيواضن على التضامن األ

 "19 -كوفيد"ة  جائحالشرق األوسط و .4

في وقت تعيش فيه منطقة الشرق    " 19 -كوفيد"ة  جائحجاءت  
واالحتجاجات  الصراعات  بسبب  كبيرة  تحت ضغوط  األوسط 
 ، الشعبية في بعض الدول وضعف أنظمة الحماية االجتماعية

أن   المفترض  الجائحةمثل  تمن  التعا  هذه  لزيادة  ون  فرصة 
في   المسلحة  والنزاعات  الصراعات  مسارات  وتغيير  اإلقليمي 

مشترخ ا  واحدً   ابلدان المنطقة، حيث تواجه الدول العربية عدوً 
مثل في وباء معدي ذو انتشار عالمي. والجدير بالذكر أن  مت
وقع    ا عددً  قد  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  دول  من 

اتفاقية التزام مع مبادرة “كوفاكس” التي أطلقتها منظمة الصحة  
 .  (2020)روبرت.  العالمية

الجائحة أدت  بالفعل  ىإل   وقد  القائمة  المشاكل  فتفاقم  الدول  ، 
من    تعاني  التي تعتمد على الدخل الناتج عن بيع النفط والغاز،

األاالنخفاض   ذروة  في  األسعار  في  أخرى الحاد  ودواًل    زمة، 
العديد من المشاكل االقتصادية المزمنة التي يزيدها تعاني من 
أو غيرها من  بسبب انخفاض الدخل من السياحة    االوباء سوءً 

األزمة قد تؤدي  كما    األنشطة االقتصادية مثل لبنان وتونس.
ث تشهد  شعال صراعات جديدة، حيإتفاقم الصراعات أو  إلى  
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سنوات   منذ  مسلحة  صراعات  وليبيا  واليمن  سوريا  من  كل 
وتخضع لجميع أنواع التدخالت األجنبية التي تغذي الحروب 

الذي  كما تتفاقم القضية الفلسطينية في إطار التطبيع    هلية.األ
مؤخًرا   وإسرائيلحدث  العربية  الدول  بعض  والمحصلة    ،بين 

ا استمرار  هو  التطبيع  لخطوات  إسرائيل النهائية  بين  لتوتر 
واللبنانيين  ،والفلسطينيين السوريين  إلصرار    ،وكذلك  وذلك 

ب االحتفاظ  على  تحت  أإسرائيل  وسورية  فلسطينية  راضي 
الحكومة   اعتراف  على  المغرب  حصلت  كذلك  احتاللها. 

وقد يؤدي هذا االعتراف   ،مريكية بمغربية الصحراء الغربيةاأل
ا  استمرار الجزائر في إثارة التوتر في إقليم الصحراء رفًض   إلى

   .(2021)مصطفى.  هايللسيادة المغربية عل

الجههههديهههدة للواليهههات المتحههههدة من المرجن أن    دارةومع تولي اإل
وسههههههههههط سههههههههههير في اتجاه خفض تكلفة التدخل في الشههههههههههرق األت

واالعتمهاد على الحلفهاء والمحهاور التي تم صههههههههههههههيهاغتهها برعهايهة 
  إلىن. وقد أدى غياب الدور القيادي للواليات المتحدة واشههههههنط

حههالههة من الفران في العههديههد من منههاطق العههالم ومنههها منطقههة 
  تركيها حهاولهت بعض الهدول مهلء ههذا الفران. فلهذا  و ،  المتوسههههههههههههههط

تحاول توسههههههيع نفوذها في شههههههرق المتوسههههههط من خالل محاولة  
يونان  االسههههتيالء على النفوذ االسههههتراتيجي لمصههههر وإسههههرائيل وال

  ،موارد الهيههدروكربون البحريههة الفي مجههال حقوق التنقيههب عن  
في ليبيا والدخول   انشههههههطً  اعسههههههكريً  اوكذلك من خالل لعب دورً 

في عدد    في عالقات معقدة مع روسههههههههيا. وتظل روسههههههههيا فاعاًل 
وتعمل على توسههههههههيع نفوذها في   ،من الصههههههههراعات في المنطقة

 المجاالت السياسية والعسكرية والطاقة. 

 "19  -وفيدك"ة جائحمستقبل النظام العالمي في ظل   .5

التحول    " إلى19  -جههائحههة "كوفيههدليس من المتوقع أن تؤدي     
كما أن خسههههههههههائر  .القطبية الثنائية  ىأو إل  ،خر   ىمن قطب إل

  مكاسهههههب للصهههههين. فالعالم  ىالغرب لن تتحول بشهههههكل تلقائي إل
ه دولة  يأن العالم لن تسهههههههههههههيطر عل  ىالالقطبية، بمعن  ىيتجه إل
مها حهدث هو  ولكنعهدد من الهدول،   ىأو حت ،أو اثنتهان  ،واحهدة

صهههههههعود لعدد من الالعبين الدوليين الذين يملكون ويمارسهههههههون 
والهههذين بههه مكهههانهم فرض نفوذهم   ،مختلفهههة من القوة  أشههههههههههههههكهههااًل 

اإلقليمي والههدولي. أي يتميز النظههام العههالمي الالقطبي بوجود 

في إطار التنافس ف  ،في مناطق مختلفة  ى العديد من مراكز القو 
 بين الواليههات المتحههدة والصههههههههههههههين حول مههدي جههاذبيههة نموذج

  نموذجهانأن اليرى البعض  ،  "19  -"كوفيهدة جهائحهالتعهامهل مع  
بعض . وكهذلهك  يصههههههههههههههلحهان كنموذج ألوروبها  طرفي نقيض وال

 -سهههيا دول جنوب شهههرق خاصهههة   -الدول ال تشهههعر باالرتيا   
 لموازنة النفوذوتفضهههل الوجود األمريكي   صهههينيالصهههعود  المن 

أي أن االختيار لن يكون بين العالم بقيادة أمريكية   ،الصههههههههيني
 أو قيادة صينية. 

 Asianاآلسيوي مقوالت صعود القرن   ىوهنا تجدر اإلشارة إل

Centuryوانتهاء عصر   ،وصعود  سيا في التفاعالت الدولية
الغربية ذلك    ،الهيمنة  على  الحكم   باإلعجابويدلل  بنموذج 
اآلسيوية الجنوبية   ،والقيم  كوريا  مثل  اآلسيوية  الدول  وأداء 

االستجابة   في  أداء دول مثل  لوسنغافورة  لوباء مقابل ضعف 
وهو أداء قائم على العلم واالنضباط   ،وبريطانيا وفرنساإيطاليا  

على الجمع بين   ا قائمً   اويقدم نموذجً   ،في نظام الحكم والمجتمع
الرشيد  الحكم  في  الظاهرة  واليد  الحرة  لألسواق  الخفية    اليد 

(Kishore .2020) . 
على عدد من كذلك الضهههههههههههههوء   "19 -"كوفيدة  جائحسهههههههههههههلطت 

ة  جهائحهحملهت الحيهث    ،النظهام الهدوليالقضههههههههههههههايها المحوريهة في 
رالية، وكشههههفت يبرسههههائل تحذيرية من أخطار السههههياسههههات النيول

عن تردي المنظومة الصهههههههههههههحية في العديد من الدول، والتباين  
فيما يتعلق بالرعاية الصهههههههحية.    ةبين األغنياء والفقراء، خاصههههههه

وأكدت على ضههههههههرورة إعادة االعتبار لمفهوم األمن اإلنسههههههههاني 
  ،حتياجات البشههر االقتصههادية واالجتماعية والصههحية المعني با
أن األمن اإلنسهههههههاني وفي قلبه األمن الصهههههههحي البد أن    ىبمعن
كهل الهدول والمنظمهات الهدوليهة في الفترة دى ولويهة لهلهه األيكون  

األزمهههههة  فقهههههد    القهههههادمهههههة. في طبيعهههههة إلى  أدت  التفكير  إعهههههادة 
الوجوديهههههة ومفه  ،التحهههههديهههههات  األمن  مفهوم  تعريف  وم وإعهههههادة 

  ىاالسههههههههههههههتقرار وإعهادة االعتبهار لتقسههههههههههههههيم التحهديهات األمنيهة إل 
وتحديات األمن الناعم    ،تحديات األمن الخشههههههههههن مثل اإلرهاب

ويمكن أن    ي،مثهل األوبةهة والتفهاوت االقتصهههههههههههههههادي واالجتمهاع
 يؤثر ذلك على طبيعية المساعدات والمعونات الدولية. 
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 "19  -"كوفيدة جائحالحوكمة العالمية في ظل  . 6

عن ضهههعف مؤسهههسهههات الحوكمة   "19 -كوفيد"ة  جائحكشهههفت   
العهالميهة وعهدم قهدرتهها على القيهام بهدورهها كفهاعهل مسههههههههههههههتقهل لهه  

وتحقيق التوافق بين الدول.    ،القدرة على تعزيز العمل الجماعي
وفي   ،فقد فشههههههلت منظمة الصههههههحة العالمية في التنبؤ بالجائحة

وتقييد  ،لدولة رفضههت المنظمة غلق الحدود بين اجائحبداية ال
مدير منظمة الصههههههحة العالمية    ىكما أثن  ،السههههههفر من الصههههههين

على تعامل الصهههين مع الفيروس وتعاونها مع منظمة الصهههحة  
كهذلهك فشههههههههههههههلهت منظمهة الصههههههههههههههحهة العهالميهة في قيهادة   ،العهالميهة

 ة. جائحوتنسيق الجهود العالمية لمواجهة ال

 -"كوفيههدت النههاجمههة عن  اكههان من المفترض أن تؤدي التحههديهه
التعههههاون بين الههههدول في مجههههال البحههههث   ىإل  "19 المزيههههد من 

من أجل    ،جهزة الطبيةالعلمي وصههههناعة األدوية واللقاحات واأل
مواجهههة هههذا النوع من التحههديههات العههابرة للحههدود. وبههالفعههل قههام  
بعض العلمهاء بنشههههههههههههههر البيهانهات واألفكهار والمعلومهات المتعلقهة 

لكن في الوقت  ، و سوكيفية صهههههههههنع أجهزة التنف وباءبمكافحة ال
ة عهدم التنسههههههههههههههيق والتعهاون بين الهدول في  جهائحهأظهرت الذاتهه 

 Vaccineإيجهههاد حلول جمهههاعيهههة فيمههها عرف "بقوميهههة اللقههها "

Nationalism  ،على توفير   الههدول الكبرى   حيههث تنههافسهههههههههههههههت
التعامل   تورفض ،اللقا  لمواطنيها على حساب الدول األخرى 

،  مع قضههههههههههية إتاحة اللقا  من منظور الصههههههههههالن العام العالمي 
 .Adam) تمييزأو  ،لجميع الدول دون حرمان إتاحته  ىبمعن

تقدمت المملكة المتحدة بطلبات مسبقة لشراء ما   . لذا،(2020
لقهههها    لكههههل   "19  -كوفيههههد"يكفي من  لتههههأمين خمس جرعههههات 

المتحهههههدةوحجزت    ،مواطن من مواطنيهههههها أكثر من   الواليهههههات 
وفي المقهههابههل قههامههت الههدول ذات الههدخههل    ،جرعههة  مليهههار 1.6

إلههه بهههههههاالنضههههههههههههههههمهههههههام  والهههمهههنهههخهههفهههض  مهههبهههههههادرة   ىالهههمهههتهههوسههههههههههههههههط 
وضههههههعتها منظمة الصههههههحة العالمية   التي   COVAXكوفاكس

على   "19  -كوفيهد"بههدف تحقيق اإلنصههههههههههههههاف في توفير لقها   
مليار   2لتوفير   "كوفاكس"مبادرة    ىالعالمي. تسهههههههههع  ى المسهههههههههتو 

الهههدول بحلول نهههههايهههة عهههام   . وقهههد 2021جرعهههة لقهههها  لجميع 
كشههههههفت المبادرة عن ضههههههعف دور المنظمات الدولية في قيادة 

حيث رفضت الدول الكبرى االنضمام   ،العمل الدولي الجماعي
ب برام صهههههفقات ضهههههخمة لتوفير اللقا     توسهههههارع ،إلى المبادرة

ي   أن  يمكن  الههههههذي  األمر  مخزون  لمواطنيههههههها،  من  هههههههذه حههههههد 
تجتهد    "كوفاكس"اللقاحات في األشههر المقبلة. ومازالت مبادرة  

 الواحد. فردمستوي الجرعة الواحدة لل ىكي تتخطل

غيهاب رد فعهل عهالمي والهدور الضههههههههههههههعيف والمسههههههههههههههيس عكس  
قههد  و   .للمنظمههات الههدوليههة حههالههة التههدهور في الحوكمههة العههالميههة

ل  الدوليهة من خال نظمهات أضههههههههههههههعفهت الواليات المتحهدة دور الم
أعلنههت اإلدارة حيههث    ،أو تقليههل الههدعم المههادي  ،االنسههههههههههههههحههاب

الذي   ، لمنظمة الصهههههههحة العالمية  األمريكية عن وقف التمويل 
يتم   ى حت  سههههنوًيا،  مليون دوالر   500إلى    400يتراو  ما بين 

في الوقت   الوباء، مراجعة طريقة تعامل المنظمة مع انتشهههههار 
الههههدعم  ل المنظمههههة  فيههههه  الههههذي تحتههههاج   والتكههههاتف الههههدولي  كههههل 
 (.  https://arabic.cnn.com)   وباء لمواجهة تفشي ال 

عدم القدرة على االسهههههههههههههتغناء   "19  -ة "كوفيدجائحأظهرت  لقد  
 ،عن الحوكمة العالمية وضهههههههههرورة إصهههههههههال  ما بها من عيوب
لتحقيق التعهههاون الهههدولي من أجهههل مواجههههة التحهههديهههات العهههابرة 

تركيز الحكومات على التعامل مع في ضههههوء    ةخاصهههه  ،للحدود
عدم االنتبهاه للتحهديات ، وبالتهالي للجهائحهةاآلثار االقتصههههههههههههههادية  

األخرى العههابرة للحههدود مثههل ظههاهرة االحتبههاس الحراري وتغير  
م وإعادة االعتبار ة فرصهههههههههة حقيقية للتعلجائحالمناخ. وتمثل ال

وهنا تجدر اإلشارة  ،للمنظمات الدولية ومفاهيم األمن اإلنساني
 Alliance for التحهههالف الهههدولي من أجهههل التعهههدديهههة"إلى "

Multilateralism  لمهههانيههها وفرنسهههههههههههههههها أالهههذي أطلقتهههه كهههل من
للوقوف أمهههام الموجهههة المسههههههههههههههيطرة التي تشههههههههههههههكهههك في أهميهههة 

التي   األطراف  متعههههههددة  اإلدارة قودههههههها  تكههههههانههههههت  المنظمههههههات 
. ويهههدف التحههالف إلى تعزيز التعههاون الههدولي ودعم  األمريكيههة

تكوين شههههههههههههبكة من و   ،المنظمات الدولية وقواعد النظام العالمي
الههدول التي تريههد الههدفههاع عن النظههام العههالمي الحههالي ضهههههههههههههههد  

قام التحالف بعقد اجتماع . لذا،  السههههههههههياسههههههههههات القومية المنفردة
من   2020أبريل التحالف في    افتراضهههههي للدول األعضهههههاء في

"  19 -كوفيهدجهائحهة "أجهل منهاقشههههههههههههههة مبهادرات محهددة لمواجههة  
(Arndt. 2020). 
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19
 -جائحة "كوفيدفقد أثارت    ،ال مثيل له  اعامً   2020يعتبر عام  
أزمة صحية واجتماعية واقتصادية وسياسية غير مسبوقة   "19

تعمل دول  بينما و كما سههههههبق الذكر،  على نطاق عالمي واسههههههع
، هنهاخ شههههههههههههههيء واحهد  19-فيهدالعهالم على مكهافحهة جهائحهة كو 

 ا، وهو أن عالم ما بعد الجائحة سههههيكون مختلفً اأصههههبن واضههههحً 
قههد انشههههههههههههههغلههت حكومههات  و من نوا  كثيرة عن عههالم مهها قبلههها.  

العديد من الدول، وكذلك المؤسههههسههههات المالية الدولية باإلعالن 
مهههاليهههة طهههارئهههة للحفهههاظ على األعمهههال التجهههاريهههة    عن إجراءات

لذلك، ف ن وضهع تصهور لما قد    .واألوضهاع االقتصهادية بالدول
عندما تعود   ،ه مسههههتقبل البشههههرية في السههههنوات القادمةييبدو عل

  ،للغهايهة   امهمهً   اأمرً يعهد    الحيهاة إلى وضههههههههههههههعهها الطبيعي الجهديهد
 ولكنه صعب في ذات الوقت.

. المالمح الرئيســــة للنـظام االقتصــــادي الـعالمي ـما قـبل  1

 "19  -جائحة "كوفيد

، بدأ االقتصهههاد العالمي يشههههد "19 -جائحة "كوفيدقبل اندالع 
االبتكههار التكنولوجي، نحو    Mega Trends  رى اتجههاهههات كب

، وتغيير التركيبهة وتغير المنهاخ، والتحضههههههههههههههر، والهجرة الهدوليهة
ة إلى التسهههههههههريع هذه الجائح. ومن المتوقع أن تؤدي السهههههههههكانية

التي سههههههههههتشههههههههههكل مالمن النظام االقتصههههههههههادي  بهذه االتجاهات 
 العالمي الجديد.

 االبتكار التكنولوجي 1.1

غير مسههبوقة في علم األحياء وعلم    ى شهههد العالم تطورات كبر ي
وغيرها  ،والذكاء االصهههههههههطناعي والطباعة ثالثية األبعادالوراثة  

 -جهائحههة "كوفيههدمن التقنيههات الرقميههة والروبوتهات. وقهد دفعههت  
تطبيق تكنولوجيات جديدة ونماذج أعمال  إلى اإلسهههههههههههههراع ب  "19
فقد أدى إغالق المدارس في كثير من دول العالم إلى  . مختلفة

الصههههينية، تم "ووهان" وفي مدينة   ،م االلكترونيياسههههتخدام التعل
اسههتخدام الهواتف النقالة الذكية كأداة جديدة في مجال الصههحة  

لكتروني بين وانتشههر التسههوق اإلالوباء،  العامة الحتواء انتشههار  
  يالمسههههتهلكين، وتسههههارع اسههههتخدام المواقع االلكترونية مثل "عل 

 بابا".

على  ف ،ولوجي إلى خلق رابحين وخاسههههههههرينويؤدي التغيير التكن
مهحهركهههههههً  تهعهههههههد  الهتهكهنهولهوجهيهههههههة  الهتهغهيهرات  أن  مهن  لهلهنهمهو    االهرغهم 

لإلنتاجية بما توفره من إمكانيات جديدة   ةومعزز  ،االقتصهههههههههادي
ت م واالتصههههههههههااليفي مجاالت عديدة كالرعاية الصههههههههههحية والتعل

إلى تفهاقم   ايمكن أن تؤدي أيضههههههههههههههً   إال أنههاوالخهدمهات المهاليهة،  
وخلق "فجوات رقمية"   ةالعمال  سرينعدم المساواة في األجور وت

% من سكان 87ما يقرب من  ف ن  على سبيل المثال،  فجديدة.  
الدول المتقدمة أصههههههبن لديهم إمكانية الوصههههههول إلى اإلنترنت، 

اتساع عن    ، فضاًل افي أقل الدول نموً فقط   %19 حوبن ةمقارن
كما قد تؤدي   .باب وكبار السههههههههههنالفجوة التكنولوجية بين الشهههههههههه

التقنيات الجديدة إلى تحسههههههن نتائج التعلم لألطفال في األسههههههر  
 .األكثر فقرً ا بالمقارنة بأطفال األسر األكثر ثراءً 

 االبتكهههارات التكنولوجيهههة واألتمتهههة وفي سههههههههههههههوق العمهههل، توفر   
، ومن ثم قهد تواجهه الوظهائف التي  وظهائف ومههام مسههههههههههههههتحهدثهة

والتي تكون مكثفهههة في المههههام    ،متوسههههههههههههههطهههةتتطلهههب مههههارات  
التغيرات  الروتينيههههة مخههههاطر أكبر بههههاالختفههههاء، وحيههههث تنحههههاز 
التكنولوجيههة إلى ذوي المهههارات المرتفعههة وترفع أجورهم ألعلى  

فه ن ذلهك  بهأجور العمهال ذوي المههارات المنخفضهههههههههههههههة،    ةمقهارنه
 سيؤدي إلى اتساع التفاوت في األجور.

 ناخيةزيادة المخاطر الُم 2. 1

نههاخيههة، ولكن تختلف حههدة تواجههه معظم دول العههالم مخههاطر م  
درجهههة تعرض تختلف    كمههها،  ههههذه المخهههاطر من دولهههة ألخرى 

للضهرر وقدرتها على  في داخل كل دولة  المجموعات السهكانية  
نههاخ إلى اإلسههههههههههههههراع  يؤدي تغير الم  .  نههاخالتعههامههل مع تغير الم  

،  الظواهر الجوية المتطرفة بالتدهور البيةي وزيادة تواتر وشههههههدة 
ناخ محسههههوسههههة على الرغم من أن اآلثار المتسههههارعة لتغير الم  و 

  هيفي جميع أنحهاء العهالم، إال أن الهدول والمجموعهات األفقر  
األكثر معاناة، السههههههههههههههيما أولةك الذين يعيشههههههههههههههون في المناطق 

ويعتمهههدون بشههههههههههههههكهههل كبير على الزراعهههة وغيرهههها من   ،الريفيهههة
 طة بالنظم اإليكولوجية.مصادر الدخل المرتب

على النمو ا أثرت سههههههلبً قد شههههههدة ارتفاع درجات الحرارة كما أن  
االقتصههههههههههههههادي في البلهدان الواقعهة في المنهاطق المهداريهة األفقر 

الههههدول الواقعههههة في المنههههاطق  تههههأثيرههههها على  ن  بههههدرجههههة أكبر م
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اعتههههدااًل الم   الم  نههههاخيههههة األكثر  يؤثر على    نههههاخ  . أي أن تغير 
انتشهههههههار الفقر وعمقه، وبالتالي يسهههههههاهم في عدم المسهههههههاواة بين 

 عههدم المسهههههههههههههههاواة بينإلى  كمهها يؤدي  دولههة،  الههدول وداخههل كههل  
، مقدار الخسهههائر االقتصهههادية  (1-1شهههكل )يوضهههن  و  األجيال.

لحق بالممتلكات والمحاصهيل والماشهية بسهبب أو الضهرر الذي 
ناخ )الفيضهانات، واالنهيارات األرضهية، الكوارث المرتبطة بالمً 

والعواصههههههههههههف، ودرجات الحرارة القصههههههههههههوى، والجفاف، وحرائق 
(.2017 –1998)الغابات( خالل الفترة 

 
 ( 2017 -1998)خالل الفترة  ناخالخسائر اًلقتصادية الناجمة عن تغير الم   :(1-1كل )ش

 مليون دوًلر أمريكي                                                                            

 Diffenbaugh and Burke. 2019المصدرم 

أدى الركود االقتصههههههههههههههههادي    ،"19  -جههائحههة "كوفيههد  وفي ظههل
العهالمي وانهيهار أسهههههههههههههههعهار النفط العهالميهة إلى تهأخر التحول  

، وانسهههههههههههههههحبهههت الواليهههات المتحهههدة من عن الوقود األحفوري 
وعلى الرغم  "اتفاقية باريس" التي تدعمها أوروبا والصههههههههههههين.  

التزامههههه بمكههههافحههههة تغير  من أن االتحههههاد األوروبي أعلن عن 
فريقيا من أناخ في اتفاقه األخضهههههههههههر الجديد والشهههههههههههراكة مع الم  

أجل التحول األخضههههههر، إال أن تأثير ذلك االلتزام على ميزانية 
 ،االتحاد األوروبي متعددة السهههههههههههنوات يجري التفاوض بشهههههههههههأنه

فريقية تأمل في االعتماد على الصههههههههههندوق  وكثير من الدول األ
تخفيف من األخضههههههههههههههر لتغير المنههاخ لههدعم تههدابير التكيف وال

على الرغم من أن التحول نحو االقتصهههاد  ناخية. و المخاطر الم  
األخضههههههر يؤدي لفقدان الوظائف التي تتطلب مهارات أقل في  
القطههاعههات كثيفههة الكربون، إال أنههه يوفر العههديههد من الوظههائف 

ويسهههههههههاعد على الحد من الفقر    ،الجديدة في جميع أنحاء العالم
 وعدم المساواة. 

" وما 19 -وفيدك"ة جائحإلى أنه عند اندالع   وتجدر اإلشهههههههههارة
الشهههههههركات  ، قامت كثير من ترتب عليها من إجراءات اإلغالق

، مما سههههههههههههاهم في  بتشههههههههههههجيع الموظفين على العمل من المنزل
  ، وعهههدم إههههدار الوقهههت في االنتقهههال  ،توفير التكهههاليف اإلداريهههة

انخفض سههههههههههههههفر كمهها  اإلنفههاق على وجبههات الغههذاء،    خفيضوت
،  األعمال لزيادة اعتمادهم على االجتماعات االفتراضههههية رجال 
سههههههههههههاهم كل ما سههههههههههههبق في تخفيض التلوث والبصههههههههههههمة  حيث 

 .Carbon Footprintالكربونية 

  16مليون و  3، سههههههههههههههيقع مهها بين  ألكثر التقههديرات تفهها اًل   اوفقههً 
بسهههههههبب تغير  2030في دائرة الفقر بحلول عام  نسهههههههمة مليون 
  122مليون و  35إلى مههها بين  نهههاخ. وترتفع ههههذه األرقهههام  الم  

 Hallegatte et) ا، وفقا ألكثر التقديرات تشهها مً نسههمةمليون 

al. 2016 في حههالههة االحتبههاس الحراري، من المتوقع أن  (. و
من سههههههههههكان العالم    %10تتسههههههههههع الفجوة بين دخل أغنى وأفقر  
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بههالمقههارنههة بعههالم خههال من االحتبههاس الحراري   %25بنسههههههههههههههبههة  
(Diffenbaugh and Burke. 2019.) 

  عالمية  ارتفاع االنبعاثات وغياب سههههههياسههههههة في ظل اسههههههتمرارو 
  2050نهاخيههة، من المتوقع بحلول عهام  للحههد من المخههاطر الم  

أن تؤدي التغيرات في درجهات الحرارة وهطول األمطهار وحهدهها  
فريقيا إلى خفض معدالت نمو نصههيب الفرد  أفي شههرق وغرب  

من   بهههههأكثر  السههههههههههههههنوي  اإلجمهههههالي  المحلي  النهههههاتج    %10من 
(Baarch et al. 2019.) 

 رسرعة التحض 3 .1

اإلنسهههههان على فرصهههههه  يؤثر الموقع الجغرافي الذي يعيش فيه 
هدت العقود القليلة الماضية هجرة كبيرة إلى  وقد ش ،في الحياة

أكثر من   النههههاتج المحلي  80المههههدن، حيههههث تم توليههههد  ٪ من 
وألول   ااإلجمالي السهنوي في المناطق الحضهرية الرئيسهة. حاليً 

أصههههبن سههههكان المناطق الحضههههرية في العالم  مرة في التاريخ، 
٪ من 54يعيش  أكثر من سههههههههههههههكههان المنههاطق الريفيههة، حيههث  

ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسههههههههبة   ،سههههههههكان العالم في المدن
  (.2 -1)شكل  2050٪ بحلول عام 68إلى 

كبيههههرة للحههههد مههههن الفقههههر، حيههههث يتمتههههع  ايههههوفر التحضههههر فرصههههً 
أكثهههههههههر  األفهههههههههراد فهههههههههي المنهههههههههاطق الحضهههههههههرية بفهههههههههر  عمهههههههههل

وميهههههههاه الشهههههههرب  ،ميوإمكانيهههههههة أفضهههههههل للحصهههههههول علهههههههى التعلههههههه
والبنيههههههههة التحتيههههههههة عاليههههههههة  ،والخههههههههدمات الصههههههههحية ،المأمونههههههههة

مهههها تحصههههل المنههههاطق  ابسههههكان الريههههف. فغالبههههً  ةالجههههودة مقارنهههه
الحضهههههرية، والسهههههيما فهههههي الهههههدول الناميهههههة علهههههى حصهههههة كبيهههههرة 

 وعههههادة ،مههههن المههههوارد العامههههة فيمهههها يسههههمى "التحيههههز الحضههههري"
اني المنهههههاطق الريفيهههههة مهههههن قلهههههة الخهههههدمات والوظهههههائف تعههههه مههههها

والهههههههدخل فهههههههي كهههههههل مهههههههن الهههههههدول الناميهههههههة والمتقدمهههههههة. وعلهههههههى 
 ون مثلهههههههيالمنهههههههاطق الريفيهههههههة ال  عهههههههدد سهههههههكان الهههههههرغم مهههههههن أن

% 80سههههههكان العههههههالم، إال أن نحههههههو عههههههدد % مههههههن 45سههههههوى 
 .United Nationsمهههن الفقهههراء يعيشهههون فهههي الريهههف )

2018.) 

، علهههههههى حهههههههد سهههههههواء المتقدمهههههههة والناميهههههههةوفهههههههي معظهههههههم الهههههههدول 
يرتفههههع معامههههل جينههههي للههههدخل فههههي المههههدن عنههههه فههههي المنههههاطق 

 اممهههههها يعكههههههس أن المنههههههاطق الحضههههههرية أكثههههههر تفاوتههههههً  ،الريفيههههههة

ومههههههههن الناحيههههههههة  .(OECD.2018مههههههههن المنههههههههاطق الريفيههههههههة )
الصهههههههحية، قههههههههد تكههههههههون صهههههههحة األم والطفههههههههل فههههههههي المنههههههههاطق 
يفيهههههة، الحضهههههرية أفضهههههل بشهههههكل عهههههام منهههههها فهههههي المنهههههاطق الر 

ولكنههههههههها أسههههههههوأ فهههههههههي األحيههههههههاء الفقيههههههههرة بالمهههههههههدن عنههههههههها فهههههههههي 
 المناطق الريفية. 

 تصاعد الهجرة الدولية 4. 1
عههدد المهههاجرين الههدوليين في جميع أنحههاء العههالم في عههام  بل   
 حيهث كان هذا العهدد نحو، مههاجرمليون   272  حوالي  2019
. ويعيش أكثر من نصهههههههف هؤالء 2000في عام   امليونً   174

المتقدمة، حيث يشههههكلون   دول( في ال%56المهاجرين )حوالي  
السههههههههههههههكههههههان  %12حوالي   مجموع  بينمهههههها  من   ،( (  % 44يقيم 
من  % فقط2خرون في الهدول النهاميهة، حيهث يمثلون حوالي  اآل

(  % 73ثالثهة أربهاع جميع المههاجرين )ويهأتي نحو  السههههههههههههههكهان. 
 (. United Nations. 2019cمن الدول النامية )

االقتصادية  تعتبر   لالتفاوتات  دافع  الضخم  أهم  االتجاه  هذا 
  اوثيقً   اللهجرة الدولية، حيث ترتبط التفاوتات في األجور ارتباطً 

ي  فعلى سبيل المثال، بل  متوسط دخل الفرد ف   ،بتدفقات الهجرة
حوالي   الوسطى  عام    ثمانية  الفأمريكا  في  ،  2018دوالر 

من متوسط دخل الفرد في الواليات المتحدة   % 15وهو أقل من  
تقريبً  أمريكي  ألف  63  االبال   بل  متوسط    ،دوالر  وفي تركيا 

حوالي   الفرد  خ    عشرة  الفدخل  وهو  في  دوالر،  مثيله  مس 
 ألمانيا 
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 2050توقعات عام و  2015 ،1980مستويات التحضر في عامي  :(2 -1شكل )
 ()سكان الحضر كنسبة من إجمالي السكان

 .United Nations (2018d). World Urbanization Prospects: The 2018 Revisionالمصدرم 

  الدولية على أسواق العمل في دول المنشأ والمقصد تؤثر الهجرة  
العمال ذوي المهارات العالية  هجرة  أن  حيث    على حد سواء،

المقصد،   لدول  المنشأبينما  مفيدة  بدول  العقول تضر    ، هجرة 
زيادة عدم المساواة بين دول المنشأ المصدرة  مما قد يؤدي إلى 

المقصد المستقبلة  ودول  ،  (اللعمالة )ذات الدخل المنخفض غالبً 
غالبً  الدخل  )مرتفعة  عند   .(اللعمالة  المنشأ  دول  تستفيد  وقد 

أو رأس المال الكبير   ،المهاجرين ذوي المهارات المرتفعةعودة  
أو قاموا باستثمارات   ،استخدموا تلك المهارات بشكل منتج  ما  إذا

األصلية بلدانهم  في  التكنولوجيا   ، منتجة  نقل  في  وساهموا 
  ارة الدولية.وتعزيز التج

تثير المخاوف من نق  المهنيين قد  هجرة العمالة الماهرة  أن  
دول  األكفاء من المعلمين واألطباء والممرضات والمهندسين في  

الدول    المنشأ، وتقوم بعض  االقتصادي.  النمو  يعوق  قد  مما 
كالصين والهند وكوريا الجنوبية باالستفادة من العمالة الماهرة 

في مجال صناعة    ةج كقوة دافعة للنمو، خاصالعائدة من الخار 
 البرمجيات وغيرها من الصناعات التحويلية عالية التقنية.  

 

 التركيبة السكانية العالمية التغير في  5. 1

رافية على مستوى جشهدت التركيبة السكانية والمؤشرات الديمو 
الخمسة   العقود  هائلة خالل  تغيرات  والبلدان  والمناطق  العالم 
الماضية، ومن المتوقع أن تستمر هذه التغيرات خالل العقود  

و   ،القادمة السكان  شيخوخة  ظاهرة  معدل  وتأتي  النمو تباطؤ 
   رافية العالمية.جالسكاني في مقدمة الظواهر الديمو 

مليار نسمة في أول يوليو   7.8إلى  عدد سكان العالم  وصل  
  6.5، وال األكثر تقدمً و مليار منهم في الد  1.3يعيش  ،  2020

الد في  نسمة  نموً و مليار  األقل  المكتب    اووفقً   ا.ل  لتقديرات 
عدد سكان    صلمن المتوقع أن ي  ،المرجعي للسكان بواشنطن

،  2050مليار نسمة بحلول منتصف عام    9.9العالم إلى نحو  
ا )الجهاز  ستتركز هذه الزيادة بالكامل في المناطق األقل نموً و 

عدد سكان  ويبل     . (2020ء،  المركزي للتعبةة العامة واإلحصا
بذلك    وهيمليار نسمة،    1.44نحو    2020في عام    الصين

تعد البلد األكبر في عدد السكان على مستوى العالم، يليها الهند  
مليار نسمة. ومن المتوقع بنهاية   1.38التي يبل  عدد سكانها  

 1.5بعدد قدره    اأن تصبن الهند البلد األكبر سكانً الحالي  العقد  
  )مجلة   مليار نسمة  1.46مليار نسمة، يليها الصين بعدد قدره  

 (. 2020 .التمويل
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اطؤ  الذي شهد تب)على مستوى العالم    بل  معدل الزيادة الطبيعية
النمو الماضية(    في  العقود    ، 2019عام  في  %  1.1خالل 

إلى الصفر    اويتجه هذا المعدل في معظم الدول األكثر تقدمً 
الدول   في  يرتفع  حين  في  والدنمارخ،  وبلجيكا  النمسا  مثل 

زي للتعبةة العامة )الجهاز المرك  %3.3األفريقية مثل تشاد إلى  
على الرغم من النمو السكاني المستمر   .(2020واإلحصاء،  

الفترة خالل  المتوقع  فمن  العالم،  مستوى    - 2020)  على 
السكاني سالبً   (2050 النمو    ا، وإقليمً   ا بلدً   61في    اأن يكون 
معدل  يتوقف  حيث    ، % من سكان العالم29  ا نحوتضم حاليً 

العوامل   من  عدد  على  السكان  الوفيات،    ماهأهمنمو  معدل 
كثيرً  تتفاوت  التي  الدولية  والهجرة  الخصوبة،  عبر   اومعدل 

 الدول. 

متوسط تتسم التركيبة السكانية حالًيا بامتداد األعمار، حيث ق در  
شهد    رالعم )الذي  العالم  مستوى  على  الميالد  عند  المتوقع 
سنة    75سنة للذكور، و  70خالل العقود الماضية(    اتصاعدً 
قدره    2019عام  في    لإلناث و   73)بمتوسط  تراو  عاًما(، 

العم الميالد    رمتوسط  عند  على    82،  75بين  المتوقع  سنة 
سنة    75،  71أفريقيا، وسنة في    65،   61با، وو أور الترتيب في  

سنة    79،  72أمريكا الشمالية، وسنة في    81،  76 سيا، وفي  
الجنوبية.  في تتسم    أمريكا  السكانية  كما   شيخوخةبالتركيبة 

تمثل  السكان التي  عالمًيا(،  الرمادية  الرقعة   االتجاه )اتساع 
الحادي المسيطر جرافيو الديم القرن   وهي،  والعشرين في 
 وانتقال الخصوبة، معدل األعمار، وانخفاض الرتفاع انعكاس
.  (2020)مجلة التمويل.  سًنا   المراحل األكبر إلى كبيرة أعداد

أنه    فةة تنمو األكبر سًنا، السكان بينكذلك جدير باإلشارة 
للغاية،   سريع عاًما بمعدل 85 أعمارهم تتجاوز الذين  السكان

 العمرية في هذه الفةة السكان وقدرات حيث تختلف احتياجات
العمرية   الفةة في وقدرات السكان احتياجات عن كبيًرا اختالًفا
 .عاًما(  84  -65األقل )

 في زيادة سوف تشهد العالم بلدان جميع أن من على الرغم
المسنين،  هذه وتيرة في شاسعة فروق  هناخ ستكون  أعداد 
فتأتي الظاهرة بين  حيث حالًيا، المقدمة في اليابان البلدان. 

والستين أو أكبر   الخامسة  سن في هم ممن السكان نسبة تبل 

أضعاف.  بثالثة العالمي المتوسط من أعلى أي،  %28نحو  
 29 في المسنين السكان نسبة سترتفع ،2050عام   وبحلول
عن بلًدا وهو في المسجلالحالي   مستواها وإقليًما   اليابان، 
 مسبوق تاريخًيا.  غير مستوى 

قد تعاني الدول التي تشهد زيادة في عدد المسنين من حدوث 
على العامة؛  ضغوط   أعباء  ستتكبد  العامة  فالخزانة  المالية 

المعاشات،  تنامي  بسبب   الصحية،   الرعاية  وتكاليف  التزامات 
المرتبطة  طويلة   والرعاية  معدل   في  المتوقعة  بالزيادة  األمد 
 ومع  .وغيره  كالسرطان  وانتشارها،  باألمراض المزمنة  اإلصابة
 خالل  من  جزئًيا  التحديات  هذه  موازنة  من الممكن  سيكون   ذلك،
  مشاركة   عن  الناتجة  إغفالها،  يتم   ما  عادة  المتزايدة، التي  القيمة
أنشطة  السن  كبار  العمل  مثل  سوقية،  غير  إنتاجية   في 

 .تقديم الرعاية األسرية وخدمات التطوعي،

يشههههههير الواقع المشههههههاهد واإلحصههههههاءات الطبية   ،خرى أمن جهة  
أن كبهار السههههههههههههههن هم أكثر   ىإل  "19  -كوفيهدجهائحهة "في ظهل  
يكونون حالة اإلصههههههابة لإلصههههههابة بهذا المرض، وفي   ةعرضهههههه
للوفهاة مقهارنهة بمن تقهل أعمهارهم عن األربعين    ةر عرضهههههههههههههههكثأ
ن يشههههههكلون النسههههههبة األكبر من المصههههههابين و ألن المسههههههنا، عامً 
وغيرها من السهههههههكري، وضهههههههغط الدم،   ممثل المزمنة  مراضاألب

نسهههههههههههههبة الوفاة لدى   أمراض الشهههههههههههههيخوخة. ففي الصهههههههههههههين تبل 
ا نحو    19  -المصهههههههههههههههابين بكوفيهد %،  0.2حتى األربعين عهامهً

% في الفةة العمرية 8بينما تصههههههههههههل هذه النسههههههههههههبة إلى حوالي  
  80% في الفةهة العمريهة 14.8عهامهًا(، وترتفع إلى   79  -70)

فههههأكثر ) ا  (. وكههههذلههههك في  https://wwww.dw.comعههههامههههً
يا، تبل  نسهههههبة الوفيات بين المصهههههابين في الفةة العمرية بريطان
ا( الصههههههههههههههفر، بينمهههها ترتفع إلى    44  -15) % بين 3.1عههههامههههً

%  11.6عاًما(، وإلى    74-65المصهههههههابين في الفةة العمرية )
ا   سههههههههههههههههنهههههههً األكهههبهههر  الهههمصهههههههههههههههههههههابهههيهههن   .https://www)بهههيهههن 

Arabicedition.nature.com). 

   "19 -"كوفيدنتشار  . اآلثار االقتصادية العالمية ال2

"كوفيد  تأد إلى    "19  -جائحة  العالم  النشاط  حول  تقل  
واألسواق   المتقدمة  االقتصادات  جميع  في  بشدة  االقتصادي 

https://wwww.dw.com/
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هذه صعوبة التنبؤ بمسار  على حد سواء، مع    الناشةة والنامية
لمواجهتهالجائحة االقتصادية  والتكلفة  فعالية  ا،  ومدى   ،

المتبعة االقتصادية  العالم  لمواجهتها    السياسات  دول  في 
والمتغيرات  المختلفة المؤشرات  أهم  التالي  الجزء  يوضن   .

 االقتصادية العالمية التي تأثرت بهذه الجائحة غير المسبوقة.  

 انخفاض معدالت النمو االقتصادي في العالم 1. 2

الدولي  تشير    النقد  أكتوبر  توقعات صندوق  إلى    2020في 
الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي العالمي  انخفاض معدل النمو  

( (. كما  IMF. 2020a)  2020%( في عام  4.4  -بنسبة 
المتقدمة   الدول  لمجموعة  النمو  الصندوق تراجع معدل  يتوقع 

( العام  %( 5.8  -بنسبة  ذات  )،  في  في  3.3  -وبنسبة   )٪
  اقتصادات األسواق الناشةة واالقتصادات النامية في ذات العام، 

وشمال  5وبنسبة   األوسط  الشرق  منطقة  اقتصادات  في   %
الصين  أفريقيا،   المتوقع(3  -1)شكل  باستثناء    كذلك   . ومن 

  - ) كل من منطقة اليورو    في  تراجع معدل النمو االقتصادي
  %(. 11.2  -، والهند )%(4.3  -)  الواليات المتحدة%(، و 8.3

بها  أما الصين فمن المرجن أن يبل  معدل النمو االقتصادي  
وبشكل   ،عاد النشاط االقتصادي بها لطبيعتهوقد  ،  %1.5نحو  

أوائل    أسرع مما كان متوقعاً  في  البالد  فتن معظم  إعادة  بعد 
الصادرات  2020بريل  أ لمرونة  استثمارات   ،نتيجة  وضخ 

 واتباع سياسات داعمة بقوة للنشاط االقتصادي.  ،عامة

 % معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي في بعض مناطق ودول العالم       توقعات  :(3 -1)شكل 

 
 .International Monetary Fund. 2020a. World Economic Outlook, October المصدرم

إلبطاء في ظل الجائحة   أدى االلتزام بمتطلبات الصحة العامة
إلى جنهب مع التغييرات السههههههههههههههلوكيهة، إلى    االعهدوى، جنبهً انتقهال 

  بهههدرجهههة أكبر من التبهههاطؤ في  انكمهههاا قطهههاعهههات الخهههدمهههات
على    ، نظرًا العتمههههاد هههههذه القطههههاعههههاتالتصههههههههههههههنيع  قطههههاعههههات

ال سههههههههههههههيمهها تجههارة الجملهة  ،  لوجههه  التفههاعالت المبههاشههههههههههههههرة وجهههاً 
والتجزئههة، وخههدمههات الضههههههههههههههيههافههة كههالفنههادق والمطههاعم، والفنون  

 والترفيه. 

ويفترض صهندوق النقد الدولي أن التباعد االجتماعي سهيسهتمر 
اتسههههاع نطاق مع   اتدريجيً ولكنه سههههيتالشههههى   ،2021حتى عام  

وتحسهههههين سهههههبل عالجه في عام  ضهههههد الفيروس، تغطية اللقا   
يبل  معههدل . وعنههد تحقق ذلههك، يتوقع الصههههههههههههههنههدوق أن  2021

، وأن يرتفع معههدل نمو 2021٪ في عههام  5.2النمو العههالمي  
%، وأن ينمو االقتصهههههههههههههههاد  3.9االقتصهههههههههههههههادات المتقههدمههة إلى  

%. كمهها يتوقع أن يقفز معههدل النمو 3.1األمريكي بنسههههههههههههههبههة  
 .IMF)  امذات العه % في8.2االقتصههههههههههههههادي للصههههههههههههههين إلى  

2020.) 

ومع الركود االقتصهههههههههادي العالمي، انهارت األسهههههههههعار العالمية  
،  2020إلى مارس   2019% من ديسههههههمبر  59  نسههههههبةللنفط ب

، مما % خالل ذات الفترة28.7وكذلك أسهههههههعار الغاز بنسهههههههبة 
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أثر بشهدة على اقتصهادات الدول المصهدرة للنفط والغاز، ومنها 
 (.1-1جدول ) بعض االقتصادات العربية

زيادة كبيرة  العالمي توقعات ب يركود االقتصهههههههههههادرتب على الوت
وصههههههههههههعوبات أكثر في خدمة    ،في رصههههههههههههيد الديون السههههههههههههيادية

، الصهههادر  "Fiscal Monitor"لتقرير  التزامات الديون. فوفقاً 
، من المتوقع أن  عن صههههههندوق النقد الدولي  2020في أكتوبر  

يرتفع الدين السههههههههههههههيهادي كنسههههههههههههههبهة من النهاتج المحلي اإلجمهالي  
نقطهة مةويهة ليصههههههههههههههل إلى   20لالقتصههههههههههههههادات المتقهدمهة بنحو  

نقهههاط مةويهههة ليبل    10نحو  ب، و 2021% بنههههايهههة عهههام  125
% من الناتج المحلي اإلجمالي القتصههههههههههههههادات األسههههههههههههههواق  65

خدمة الديون    وتسهههههههتنفد  الناشهههههههةة والدول النامية في ذات العام.
 من  مما يقلل  ،من اإليرادات الضههههههههههريبية  كبيراً  السههههههههههيادية جزءاً 

نفاق االجتماعي الالزم  المتبقي من هذه اإليرادات السههههتيفاء اإل
في  التراجع  وعدم المسهههههاواة المتفاقمة، و  ،الفقر المتزايدلحد من ل

النمو المنخفض الدول ذات   تراكم رأس المال البشههههري. كما أن
والديون المرتفعة سههههههتجد صههههههعوبة في الحفاظ على سههههههياسههههههات 

 خارجية مستقلة.

 " 19 -"كوفيدجائحة في ظل األسعار العالمية للنفط والغاز  :(1-1جدول )
 البيان  التأثير على سعر النفط  التأثير على سعر الغاز 

 ( 2019)متوسط ديسمبر " 19 -"كوفيدقبل  دوالر للبرميل 65 حراري  وحدة دوالر لكل مليون  2.288
 ( 2020مارس  26)في  " 19 -"كوفيدبعد  دوالر للبرميل 26.4 حراري  وحدة دوالر لكل مليون  1.631

 )%( التغيرنسبة  59 - 28.7 -
 Fitch Solutions. 2020المصدرم 

 تعثر التجارة الدولية 2. 2

فقهد  "،19  -أزمهة "كوفيهدتعهد التجهارة الهدوليهة إحهدى ضههههههههههههههحهايها  
على جانبي العرض والطلب في االقتصهههههههههههاد   زمةأثرت هذه األ
اضههههههههههههههطراب عميق في التجهههارة الهههدوليههة.  وأدت إلى    ،العهههالمي

وقهامهت العهديهد من الحكومهات والشههههههههههههههركهات بهاإلغالق المؤقهت 
ألنشههههههطتها الصههههههناعية غير األسههههههاسههههههية، أو خفضههههههت اإلنتاج  
بسهههبب االضهههطرابات في سهههالسهههل التوريد الخاصهههة بها. وجاء 

ة  صهافي قطاع الخدمات الدولي، خ  اأكثر وضهوحً  األزمةتأثير  
 ر الجوي للركاب، وشحن الحاويات. السياحة الدولية، والسف

لضهههمان وجود إمدادات كافية لألسهههواق المحلية، قامت بعض و 
الههههدول بخفض الصهههههههههههههههههادرات أو زيههههادة الواردات من األجهزة 

كمههها أوقفهههت بعض الهههدول مثهههل   ،ةغهههذائيهههوالمنتجهههات الطبيهههة وال
بعض   واردات  على  اإلغراق  مكهههههههافحهههههههة  رسههههههههههههههوم  األرجنتين 

وقررت الواليات المتحدة استبعاد المنتجات الطبية من الصين.  
مجموعة من معدات الحماية الطبية من الرسهههههههههههوم اإلضهههههههههههافية 

وبالمثل، منحت الصههههههههين    ،على الصههههههههينمسههههههههبقًا  المفروضههههههههة  

اسههههههههتثناءات مؤقتة لسههههههههلع أمريكية معينة )مثل المطهرات( من 
 رسومها.

قع منظمههة التجههارة العههالميههة انخفههاض تو ت،  ذلههكوفي ضههههههههههههههوء  
٪ في عهام  32٪ و13العهالميهة بنسههههههههههههههبهة تتراو  مها بين  التجهارة  
أكبر بكثير من االنخفاضههههات  ا، وهو ما يمثل انخفاضههههً 2020

العهههههالمي ) المحلي اإلجمهههههالي  النهههههاتج   .WTOالمتوقعهههههة في 

. أمها صههههههههههههههنهدوق النقهد الهدولي فيتوقع انكمهاا التجهارة (2020
نتيجههة لضههههههههههههههعف  ،  2020% في عههام  10الههدوليههة بههأكثر من  
من المستهلكين والشركات، ووضع قيود تجارية   الطلب النهائي

على اإلمدادات الطبية، واالضهههههههطرابات في سهههههههالسهههههههل التوريد 
كثير من الدول نحو المزيد من السهههههههههياسهههههههههات  توجه و ،  العالمية
 (. IMF. 2020c) الحمائية

على الرغم من تلك التوقعات السههههههلبية، من المالح  أنه  لكن و 
بعض الشههههههههههههههركهات العهالميهة    تخالل انتشهههههههههههههههار الجهائحهة، قهامه

بههابهها، بزيههادة عههدد    يالعمالقههة مثههل أمههازون و بههل وجوجههل وعل
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وتعزيز األمن  ،وتحسههههههههين أدواتها للتجارة االلكترونية  ،موظفيها
 والتنافس فيما بينها على سرعة تسليم البضائع. ،السيبراني

أن يصههههههههاحب  يتوقع صههههههههندوق النقد الدولي  ،  2021 وفي عام
في   انموً  ،ادي العالمي إلى حد ماالنشهههههههههههههاط االقتصهههههههههههههانتعاا  

% نتيجهههة لتخفيف 8التجهههارة العهههالميهههة بمعهههدل يصهههههههههههههههههل إلى  
 وتعافي صادرات الصين. ،اإلغالق

 أزمة ثقة في النظام العالمي متعدد األطراف 3. 2

حافة   على  األطراف  متعدد  العالمي  النظام  في  الثقة  تبدو 
العالمية  الشعبوية  تصاعد  الثقة،  أزمة  سمات  ومن  االنهيار. 

Populism،    القومية  النزعة  وهيمنةNationalism   في
مختلف الدول، ومهاجمة السياسيون الشعبيون في دول كثيرة  

فض التجارية،  التوترات  واشتعال  والتعددية،  عن    اًل للعولمة 
اتفاقيات  إلى  التوصل  في  الحكومات  التي تواجهها  الصعوبة 
ن أن  يعالمية بشأن التجارة وغيرها من القضايا، واعتقاد الكثير 

مصالن االقتصادية للدول  ال  ى المؤسسات العالمية ال تخدم سو 
( بعض  (.United Nations. 2019dالقوية  وأصبحت 

المؤسسات متعددة األطراف مهمشة، وأوضن مثال على ذلك  
العالمية، حيث   التجارة  المنازعات أصبن  منظمة   نظام تسوية 

 لحد كبير.ًزا عاج بها

وفي الوقت الذي كانت فيه العولمة ضعيفة بالفعل، انتشرت 
جديدة  "19  -"كوفيدجائحة   وممارسات  سياسات   ،وظهرت 

وسوف يتسم   ،ومشاعر شعبية مختلفة ستغير مستقبل العولمة
بعد   الجديد  جديدة،    األزمة العالم  واستثمارية  تجارية  بحواجز 

بداًل  للدول  محوري  ودور  صرامة،  أكثر  هجرة  من   وبقواعد 
 المؤسسات الدولية.  

تصاعدت   العالمية  لقد  انتشار   Populismالشعبوية  مع 
  مثلما حدث عند االنكماا االقتصادي العالمي في   الجائحة،
.  2015، وظهور تدفقات الالجةين في عام  2008/2009  عام
للعولمة يقوم على نظريتي   امناهًض   اا صلبً موقفً   الشعبيون ويتخذ  

ويستفيد   واالستقطاب.  موقفهم    الشعبيون المؤامرة  من  لتدعيم 
المتفاقمة نتيجة ل البطالة وعدم المساواة  تكرار ارتفاع معدالت 

  األزمات.

يواجه صانعو القرار السياسيون اليمينيون مشكلة خطيرة في  و 
بين   لعدم قدرتهم على التوفيق  "19  -وفيدك "ة  جائحالتعامل مع  

لألزمة الفعالة  للعالم  ،اإلدارة  الشعبوية  النظرة  مما وجوهر   ،
الصحة    هميضطر  على  المحافظة  إما  صعبم  قرار  التخاذ 
من  ا  تعتبر أكثر الدول تضررً و .  أو النمو االقتصادي  ،العامة
مثل  هيالجائحة  انتشار   الشعبوية  تقودها  التي  الدول   متلك 

األمريكية المتحدة  والمملكة   ،وروسيا  ،والبرازيل  ،الواليات 
مثاًل المتحدة.   البرازيل  وسائل فرئيس  انتباه  جذب  حاول   ،
من خالل حشد أنصاره إلى    األزمةعن سوء إدارة    ااإلعالم بعيدً 

المحافظون   اتخذها  التي  اإلغالق  إجراءات  ضد  الشوارع 
 التراجع االقتصادي. هم في يوألقى باللوم عل  ،ور ساء البلديات

ما تعزز    اترتبط الشعبوية بالقومية اإلقصائية بشكل وثيق، وغالبً 
القادة   عدد  في  زيادة  األخيرة  السنوات  شهدت  وقد  بعضها. 

ل المروجين  اإلقصائية.  ل السياسيين واألحزاب  القومية  سياسات 
أواًل  "أمريكا  برنامج  المثال،  سبيل  األمريكي  على  للرئيس   "

وحملة التصويت على خروج بريطانيا من    ،(2020  -2017)
لناريندرا مودي،  الهندوسية  القومية  األوروبي، ونجا   االتحاد 

لها   روج  التي  الوزراءوالقومية  والقومية    رئيس  إسرائيل،  في 
 .اليابانيالمحافظة لرئيس الوزراء 

جاءت   "كوفيدوهكذا،  القومية    "19  -جائحة  خلفية  على 
اإلقصائية القوية في الدول الرئيسة في جميع أنحاء العالم، وال  
سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية، والسياسات والمواقف المعادية  

و  االقتصادي  للمهاجرين.  االنكماا  يؤدي  أن  المتوقع  من 
العالمي إلى هيمنة النزعة القومية عند أي مناقشة حول التعاون  

قبل   الدول ستتنافس على رعاية مواطنيها أواًل   إنحيث    الدولي، 
 مساعدة اآلخرين.

زيادة االعتماد على التحالفات اإلقليمية وضعف التعاون    4.  2

 الدولي

، ضعف التعاون الدولي في احتواء  "19 -جائحة "كوفيدأثبتت 
على   المتخذة  اإلجراءات  كانت  حين  في  األزمة،  تداعيات 

الجنوبية المستوى   كوريا  تعاونت  فقد  فعالية.  أكثر  اإلقليمي 
وسنغافورة والهند والصين في تقديم المساعدات الطبية لبعض 
الدول األوروبية، وبادرت الهند بعقد اجتماع على اإلنترنت مع 
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على مواجهة الخطر.    ازعماء دول جنوب  سيا لالتفاق إقليميً 
مواردها لمعالجة كثيرة سوف تتجه نحو تخصي     اًل ويبدو أن دو 

من المشاكل الدولية كالتغيرات    مشاكلها الداخلية واإلقليمية، بداًل 
 .  على سبيل المثال المناخية

فرصة للتعاون    "19  -"كوفيديعتبر انتشار    وبالرغم مما سبق،
فهذه  ،2030األممية  التنمية المستدامة هدافالدولي وتعزيز أ 

ويعتبر   ،دول العالم   خطر مشترخ يهدد البشرية في جميع  األزمة
لمواجهة المخاطر الصحية عابرة   االتعاون متعدد األطراف مهمً 

القومية النزعات  من  والحد  حيث  الحدود،  األزمة  ،  أجبرت 
الستخدام   االشركات والقطاع الحكومي والعام على التحول سريعً 

الحديثة التواصل  الرقمية   ،وسائل  المنصات  أهمية  وأظهرت 
اإل عبر  والفيديوكونفر )االجتماعات  في  انترنت،  وغيرها(  س، 

.  التنمية المستدامة تحقيق التعاون الدولي بما يتفق مع أهداف  
  ، ويتطلب التعاون الدولي في المجاالت المختلفة بنية أساسية
 وتحول ثقافي نحو استخدام التقنيات الحديثة في بيةة افتراضية. 

 الدولية  االقتصادية  تباطؤ تنفيذ االتفاقيات 5. 2

"كوفيدأدت   التجارة    "19  -جائحة  اتفاقيات  تنفيذ  تباطؤ  إلى 
كل الدولية في مختلف أرجاء العالم. وعلى سبيل المثال، قامت  

اتفاقية من   بالتصديق على  المتحدة والمكسيك وكندا  الواليات 
بينه الحاليةUSMCA)  اجديدة  نافتا  اتفاقية  محل  لتحل   ) ،  

يدة حيز التنفيذ في التاريخ المحدد  ولكن لم تدخل االتفاقية الجد
في   الثالثة    ، 2020يونيو    أول لها  الدول  النشغال  نتيجة 

 جائحة. الب

ويواجه اتفاق التجارة بين الواليات المتحدة والصين في مرحلته  
يناير   في  المبرمة  ن     2020األولى  فقد  عديدة.  مشاكل 

السلع   المزيد من  الصين بشراء  والخدمات  االتفاق على تعهد 
بعض   خفض  على  المتحدة  الواليات  وافقت  بينما  األمريكية، 
بين   الصينية  المنتجات  على  المفروضة  الجمركية  التعريفات 

. ومن غير الواضن ما إذا كانت الصين  2019و  2017عامي  
الشراء  حدود  تلبية  على  قادرة  ستكون  الحالي،  وضعها  في 

المتح  ،المطلوبة الواليات  أن  يبدو  ال  قادرة  وكذلك  ستكون  دة 
 على تقديم كمية كافية من السلع والخدمات.  

الجانب اآلخر من المحيط األطلسي، توقفت المحادثات وعلى  
بين المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي حول العالقات التجارية  

االنتقالية   اووفقً   ،المستقبلية الفترة  تنتهي  االنسحاب،  التفاقية 
أعاقت  فريقيا،  أوفي   .2020مبر  ديس  31للمملكة المتحدة في  

منطقة   إلطالق  التجارية  المحادثات  الصحية  الطوارئ  حالة 
ا التي كان مقررً   ،(AFCFTAفريقية )التجارة الحرة القارية األ

 . 2020 يوليواألول من لها 

. المالمح الرئيسة للنظام االقتصادي العالمي الجديد فيما  3

 "19-"كوفيدجائحة بعد 

 سيادة العولمة الرقمية 1. 3

وحقق   ،زادت عولمة البيانات والمعرفة بمعدالت غير مسههههههبوقة
بغيره من   ةقطهاع تكنولوجيها المعلومهات أعلى معهدل نمو مقهارنه

ومن المتوقع أن يزداد الحجم السههههههههههههههنوي لمجهههال    ،القطهههاعهههات
عشرررر      بنحو   Global Data Sphereالبيهههانههات العهههالمي  

)  أضررررررر رررر   الهههههههههههفهههههههههههتهههههههههههرة  (  2025  -2018خهههههههههههالل 
(www.statista.com).   ومع إنشههههههههههههههاء كهل ههذه المعلومهات

بطرق جهديهدة مبتكرة،   االجهديهدة، قهد تعمهل العهديهد من الهدول معهً 
ا  ويستمر التعاون الدولي بحيث يصبن العالم أكثر ذكاًء وترابطً 

 .  اوتعاونً 

اسهتفاد قطاع الرعاية الصهحية    "19 -جائحة "كوفيدمع انتشهار 
أن ينمو على وجه التحديد من التوسهههههههههع الرقمي، ومن المتوقع 

بمتوسههههههههط سههههههههنوي يبل  نحو سههههههههوق الرعاية الصههههههههحية الرقمية 
23.2( الههههههههههههههفههههههههههههههتههههههههههههههرة  خههههههههههههههالل   %2019-  2026  )
(www.globenewswire.com  .)  وقد يتوقف األطباء عن

ما لم يكونوا   ،لوجه في المواعيد الروتينية ار ية المرضهههى وجهً 
قد اجتازوا المرحلة األولى من االسهههههههههتشهههههههههارة األولية من خالل  
رابط الفيهديو. وسههههههههههههههيتم اعتمهاد األدويهة من قبهل الممهارسههههههههههههههين 

وتسهههههههههليمها لهم في المنزل    ،ن للمرضهههههههههى عبر اإلنترنتييالعام
  ها.يدون الحاجة للذهاب إلى الصيدلية للحصول عل

م يمية، وتحول التعليعلتم إغالق المؤسهههسهههات الت  الجائحةوأثناء 
بسههرعة من الفصههول الدراسههية إلى التعلم اإللكتروني في العديد  

وعلى الرغم من أن هههذا سههههههههههههههيؤثر على التههدريس   ،من الههدول
بسهههههههههههههبب ميزة    ،التقليدي، إال أنه سهههههههههههههيكون أكثر كفاءة وفعالية
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التفهاعهل والمشهههههههههههههههاركهة الجمهاعيهة من خالل غرف الهدردشهههههههههههههههة  
 المخصصة.

الشركات تتوسع  "  وسوف  سريعة رقمنهفي  بوتيرة  أنشطتها   "
وغيرها من التكنولوجيات    Big Dataالستيعاب البيانات الكبيرة  
مثل   وشركات  وأسكايبالرقمية.  خدمات زووم  تقدم  التي   ،

عبر األوراق   المؤتمرات  في سوق  أسهمها  ارتفعت  اإلنترنت، 
دوالر في    1.1من    Zoomفقد زادت قيمة سهم شركة    ،المالية
في    10.4إلى    2020يناير    2   2020مارس    25دوالر 
(https://www.marketwatch.com/investing/stoc

k/zoom.)    الترفيه مجال  في  العمالقة  الشركات  واكتسبت 
الجدد   Disneyو  Netflixالمنزلي   المشتركين    ، ماليين 

. "19-"كوفيدلتجميع إحصاءات  جوجل و بل  وتعاونت شركتي  
من المرجن أن يستثمر هؤالء    "19  -فيدكو "ا بعد  وفي عالم م

العمالقة المزيد في خدمات تكنولوجيا المعلومات لتلبية الطلب 
 المتزايد. 
لدعم الذكاء    5Gالعريض سههوف يتوسههع اسههتخدام النطاق كما  

وسههههوف  ،االصههههطناعي في التطبيقات الصههههناعية واالجتماعية
تقوم الصهناعات الدفاعية باسهتخدام الروبوتات والطائرات بدون  

سههههههههتركز كما   ،طيار لتجنب تعرض اإلنسههههههههان للمواقف الخطرة
، وقهد قهامهت الهدول على توسههههههههههههههيع خهدمهات الحكومهة اإللكترونيهة

البنوخ بهالفعهل بهدمج تقنيهة المعلومهات في خهدمهاتهها والقضههههههههههههههاء  
وقد تسهههههههههتخدم على الحاجة إلى وجود مصهههههههههرف في كل قرية.  

ا تكنولوجيا المعلومات لمراقبة حركة المواطنين من  الدول أيضهههً
الهرقهههههههائهق   أو  الهمهحهمهولهههههههة،  الهههواتهف  فهي  الهتهتهبهع  بهرامهج  خهالل 

 .الممغنطة في رخ  القيادة وبطاقات الهوية المصورة

التحول من ـسالـسل التوريد العالمية لـسالـسل التوريد   2. 3

 اإلقليمية "الرقمية"

زيههادة تجزئههة اإلنتههاج وتنويع التجههارة الههدوليههة إلى    سههههههههههههههههاعههدت
االعتمههاد المتبههادل بين الهدول في مجههالي اإلنتههاج والعمههالهة من 

. وأصهههههههبحت  (4  -1شهههههههكل  )خالل سهههههههالسهههههههل التوريد العالمية 
  ،لألجزاء والمكونات الصهههههههناعية ا رئيسهههههههً  اعالميً   االصهههههههين موردً 

لسهههههالسهههههل التوريد   اوظهرت كههههههههههههههههههه "ورشهههههة عمل للعالم"، ومركزً 
ههها كثير من دول العههالم في إنتههاجههها. يالعههالميههة التي تعتمههد عل

وقد نمت أهمية الصههههين في التجارة العالمية وسههههالسههههل التوريد 
.  2001منهذ أن تم قبولهها في منظمهة التجهارة العهالميهة في عهام  

ير على الصهههههين،  وأصهههههبن االقتصهههههاد العالمي يعتمد بشهههههكل كب
حيههههث تجههههاوزت حصههههههههههههههتههههها من التجههههارة العههههالميههههة في بعض 

%. وبلغهت حصههههههههههههههتهها في معهدات 50الصههههههههههههههنهاعهات نسههههههههههههههبهة  
، اًل االتصههههههههههاالت السههههههههههلكية والالسههههههههههلكية )من حيث الحجم( مث

 (.World Bank. 2020) 2018% في عام 59

والصين   المتحدة  الواليات  بين  التجارية  الحرب  حفزت  ولقد 
األجور في الصين بعض الشركات متعددة الجنسيات وارتفاع  

التوريد الخاصة به الصين إلى    ابعيدً   اعلى نقل سالسل  عن 
النسيج مثااًل  قطاع  أخرى من  سيا؛ وكان    على   ًرامبك   أجزاء 

. ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك شبكة سلسلة إمداد  سيوية  ذلك
من    كل  أصبحتا، حيث  على الصين وأكثر تنوعً   اأقل تركيزً 
وكوريا والهند محاور أساسية لما يعرف به "مصنع  سيا"   اليابان

 لخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  
على سههالسههل التوريد العالمية    "19  -جائحة "كوفيدأثرت ولكن 

ض حجم  اق اإلنتهاج، وانخفهيبسههههههههههههههبهب إغالق المصههههههههههههههانع وتعل
و  والصهههههههههههههههههههادرات،  من  نق   الواردات  المنتجههههههات المعروض 

الوسهيطة واألجزاء والمكونات الالزمة للصهناعة والمواد الغذائية  
وغيرها من السهههههههههههلع، مما أثر على المسهههههههههههتهلكين والشهههههههههههركات  

خطورة الجائحة  أظهرت  وقد    المصههههههههههههنعة على نطاق واسههههههههههههع.
االعتماد على الموردين من منطقة واحدة متخصصة في منتج 

قهههد يؤدي إلى مخهههاطر غير متوقعهههة   في أوقهههات معين، ممههها 
 وتتأثر النظم العالمية للتوزيع  ،األزمات، فتنهار سالسل التوريد

(UNCTAD. 2020). 
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 سالسل التوريد العالمية  (:4 -1) شكل
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 World Bank. 2020a لمصدرما

وأدى اكتشههههههههاف هذه المخاطر إلى تغييرات عميقة في عمليات 
وتحول اهتمام الشههركات من سههالسههل   ،سههالسههل التوريد الحالية

التوريد العالمية إلى سهههههههههالسهههههههههل التوريد اإلقليمية. ففي عالم ما 
، سههههههههتتحول سههههههههالسههههههههل اإلمداد من أسههههههههلوب  "19 -"كوفيدبعد 

تكاليف  لتجنب just-in-timeالتوريد في الوقت المناسههههههههههههههب 
التخزين، إلى منهج التحوط بهه عههداد اسههههههههههههههتراتيجيههات للمخزون  

-just ت المحتملة في الطلب و/أو العرضللتقلبا  اًدااسههههههههههههههتعد
in-case وسهههههههتعتمد سهههههههالسهههههههل اإلمداد الجديدة على التنويع .

الجغرافي، للحد من مخاطر اعتماد إنتاج وعرض السههههههلع على  
الشههههههههركات في المكسههههههههيك   اصههههههههةأو منطقة ما )خ  ،دولة معينة

على تنويع موردي ا والبرازيل والهند وشهههههيلي(. وسهههههتعتمد أيضهههههً 
اإلنتاج االسهههههههههتراتيجية، لتقليل االعتماد على    السهههههههههلع ومكونات
واحهههههههد  .The Economist Intelligence Unit )مهههههههورد 

2020).  

إلى التفكير بشهههكل اسهههتراتيجي   اتحتاج الشهههركات أيضهههً وف وسههه
حول نمهاذج التسههههههههههههههعير، ألن إضههههههههههههههفهاء الطهابع اإلقليمي على  

سههيؤدي إلى    ،وتراكم المخزونات االسههتراتيجية ،سههالسههل التوريد
رفع أسههههههههعار السههههههههلع النهائية، مما يضههههههههعف القدرة التنافسههههههههية 

للشهركات   اللمنتج. ولكن سهالسهل التوريد اإلقليمية سهتوفر فرصهً 
كبر على األذواق المحلية وسط قدرة أكبر على  للتركيز بشكل أ

هههههذا   قههههد يوفر  المتوسههههههههههههههط،  المههههدى  المنتجههههات. وعلى  تمييز 
للشههههركات القدرة على الحصههههول على أسههههعار أعلى لمنتجاتها، 
المتزايهههههدة من  اإلنتهههههاج  تكهههههاليف  إلى تعويض  قهههههد يؤدي  ممههههها 

 The) أكبرسهههههههههههالسهههههههههههل التوريد اإلقليمية واالحتفاظ بمخزون 

Economist Intelligence Unit. 2020). 
سهههههههههههالسهههههههههههل التوريد اإلقليمية، فسهههههههههههوف    هأما فيما يتعلق برقمن

تسهههههههههتخدم الشهههههههههركات التكنولوجيات الجديدة إنترنت األشهههههههههياء، 
عة ثالثية األبعاد لتربط بين أطراف  االطبو الحوسبة السحابية،  و 

سهههههلسهههههلة اإلمداد من بدايتها لنهايتها من خالل "شهههههبكة اإلمداد  
بهههههالمربكهههههات  ،الرقميهههههة" التنبؤ  على  قهههههادرة  والتعهههههامهههههل   ،لتكون 

المناسههههب معها لتخفيف  ثارها المتوقعة. وقد تحركت شههههركات  
السهههههههههلع االسهههههههههتهالكية التي اضهههههههههطرت إلغالق متاجرها حول  
العههالم، إلى اسههههههههههههههتهههداف العمالء المحتملين بههأنشههههههههههههههطههة عبر  

ويوضههههههههههههههن ذلههك مههدى    ،اإلنترنههت في محههاولههة لزيههادة المبيعههات
لكترونية وضههرورة تواجد الشههركات على شههبكة ية التجارة اإلأهم

 اإلنترنت للتواصل مع العمالء.

 عالميإعادة تشكيل عملية اإلنتاج ال 3. 3 

، بلغههت التههدفقههات العههالميههة لالسههههههههههههههتثمههار 2019بنهههايههة عههام  
تريليون دوالر، ووصهل الرصهيد العالمي    1.5األجنبي المباشهر  

، من "19  -جههائحههة "كوفيههدونتيجههة لتريليون دوالر.    36منههها  
المتوقع أن تنخفض التههدفقههات العههالميههة لالسههههههههههههههتثمههار األجنبي 

وبنسههههههبة   ،2020% في عام  40المباشههههههر بنسههههههبة تصههههههل إلى  
وسههههههههههتشهههههههههههد االقتصههههههههههادات    .2021% في عام  10% إلى  5

سههههههتشهههههههد بينما  ،  %40  %،25يتراو  بين   االمتقدمة انخفاضههههههً 
إلى    %30ي حدود  أكبر ف ااالقتصههههههههههههههادات النامية انخفاضههههههههههههههً 

المدخالت من المواد الخام 

 والخدمات

 صادرات

أجزاء ومكونات سلع شبه 

 ناائية

 صادرات

 سلع ناائية

صادرات 

 لالستاالك
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45%  (UNCTAD. 2020) وبالرغم من ذلك، من المتوقع .
في عهالم مها بعهد الجهائحهة، زيهادة االسههههههههههههههتثمهار في سههههههههههههههتهة من 

م البنية ، وهيالقطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المسههههههههههههتدامة
الم   نههههاخ، واألغههههذيههههة والزراعههههة،  التحتيههههة، وتخفيف  ثههههار تغير 
 وجية والتنوع البيولوجي.والصحة، واالتصاالت، والنظم اإليكول

االبتكههههههارات   مجههههههال  في  الكبرى  االتجههههههاهههههههات  تؤثر  سههههههههههههههوف 
  عهالمينتهاج الإلعلى ا التكنولوجيهة )الثورة الصههههههههههههههنهاعيهة الرابعهة(

خالل أتمتههة الروبوتههات والههذكههاء االصههههههههههههههطنههاعي، ورقمنههة   من
سههلسههلة التوريد، والتصههنيع اإلضههافي )الطباعة ثالثية األبعاد(. 

ؤثر ، ستفالروبوتات في صناعات السيارات واإللكترونيات مثاًل 
الميزة التنافسهههههههههية لمراكز التصهههههههههنيع على  بشهههههههههكل كبير  سهههههههههلًبا 

موجهة من   وتؤدي إلى  ،منخفضهههههههههههههههة التكلفهة في الهدول النهاميهة
التوطين من خالل  إعههادة تنظيم أنشههههههههههههههطههة التصههههههههههههههنيع وإعههادة  
وتركيز جغرافي أكبر  ،سهالسهل قيمة إقليمية أقصهر وأقل تجزئة

 للقيمة المضافة. 

يؤدي تطبيق التقنيهههات الرقميهههة مثهههل إنترنهههت  ومن المتوقع أن  
، األشهههههههياء والبيانات الضهههههههخمة إلى عمليات إنتاج أكثر تكاماًل 

الية لسههههههههالسههههههههل القيمة المعقدة. أما الطباعة  أكثر فع  اوتنسههههههههيقً 
عيد  وت   ،مكون العمالة في اإلنتاج فسههههتخفض منثالثية األبعاد 

وتغير امتدادها الجغرافي    ،تشههههههههكيل سههههههههالسههههههههل القيمة العالمية
ولكن من المرجن أن تظههل الطبههاعههة ثالثيههة األبعههاد   ،وتوزيعههها
مقتصههرة على صههناعات محددة أو قطاعات    2030حتى عام  

 متخصصة داخل الصناعات. 

في السههنوات القليلة    املموسههً  من المرجن أن يحدث تحواًل كذلك 
والمتمثلة في زيادة تدخل    ،القادمة في سياسة الحوكمة العالمية
وزيهادة الحمهائيهة في التجهارة   ،ديهةالهدولهة في الحيهاة االقتصههههههههههههههها

إضههههافية على نظام  اواالسههههتثمار الدوليين، مما يضههههع ضههههغوطً 
 .عالمياإلنتاج ال

البيةية و  االستدامة  اتجاهات  ستؤثر  سبق،  لما  باإلضافة 
ي. فمن المتوقع حدوث  عالمناخية على اإلنتاج الوالمخاطر الم  

لتزم ب صدار  زيادة سريعة في عدد أسواق األوراق المالية التي ت
تقارير االستدامة واإلفصا  عن المخاطر المادية الناجمة عن  

الم   المالي    ،ناختغير  الوضع  المخاطر على  عندما تؤثر هذه 
 للشركات المدرجة بها.

 
 وظهور وظائف جديدة بديلة اضطراب أسواق العمل 4. 3

بهارتفهاع معهدالت البطهالهة،    "19  -"كوفيهديتسههههههههههههههم عهالم مها بعهد  
وتناق  تراكم رأس المال البشههههههههههري، وتزايد الضههههههههههغوط لتوفير 

مليون   155جائحة عن خسهارة  الأسهفرت الرعاية للمسهنين. فقد 
، باإلضههافة  2020وظيفة بدوام كامل في الربع األول من عام  

النخفاض شهههديد في سهههاعات العمل في العالم في الربع الثاني 
، بمههها  2019بهههالربع الرابع من عهههام    ةمقهههارنههه  2020من عهههام  

مليون وظيفهههة بهههدوام كهههامهههل. وقهههد تهههأثرت   400يعهههادل فقهههدان  
النسهههههههاء العامالت، وال سهههههههيما العامالت بشهههههههكل غير رسهههههههمي، 

% من هؤالء النساء يعملن في أكثر القطاعات  42وأن  ة  خاص
  .(ILO. 2020) من اإلغالق ًرااالقتصادية تضر 

يتوقع صههههههههههههههنهدوق النقهد الهدولي ارتفهاع معهدالت البطهالهة حول  و 
، في الواليات المتحدة مثاًل ف  ،(2  -1جدول  )  2020العالم في  

%  8.9إلى    2019% في عام  3.7من  سيرتفع معدل البطالة  
المطالبات للحصهههول على إعانة ضههد  ، وبلغت  2020في عام  

 .IMF)  ار الجههائحههةمنههذ انتشههههههههههههههه  مطههالبههة  البطههالهة نحو مليون 

2020a)  . ى من القو   امرأة   وفي اليههههابههههان خرجههههت نحو مليون  
، وانخفضههههههههههههههت مشههههههههههههههاركة 2020 بريلأالعاملة من يناير إلى  

من المتوقع أن  ،  2021في عههام  اإلنههاث في القوى العههاملههة. و 
الهههههدول    رتفعت اليورو وبعض  في منطقهههههة  البطهههههالهههههة  معهههههدالت 

فتتراجع معدالت والصين  أما الواليات المتحدة واليابان    ،النامية
 .البطالة بها إلى حد ما

يؤدي التحول الرقمي إلى اضطراب أسواق العمل، حيث  كما  
البشر باستبدال  اآلالت  وخطوط    ،تهدد  المطاعم  بدأت  وقد 
في    وبوتات، والذكاء االصطناعياإلنتاج في االعتماد على الر 

الخدمة تقديم  أو  اإلنتاج  عمليات  أن  كما    .أداء  المرجن  من 
البشري  المال  رأس  في  التراكم  جائحة  أدت  حيث  ،  يتناق  

المؤسسات   "19  -"كوفيد من  وغيرها  المدارس  إغالق  إلى 
مليار    1.6على أكثر من    اأثر سلبً مية لشهور عديدة، مما  يالتعل

لتقديرات منظمة اليونسكو    اجميع أنحاء العالم، وفقً متعلم في  
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(UNESCO. 2020)  ذلك  ، حيث التعلم  يحول  دون فر  
البشري  المال  رأس  ي    ،وتراكم  على  كما  الوالدين  قدرة  من  حد 

لالعمل، خاصة   انقطاع األطفال  كما  ألمهات.  بالنسبة  يؤدي 
  عن المدرسة إلى حرمان الكثير منهم من الوجبات المجانية أو

ومعاناتهم من سوء التغذية، وقد يزيد    ،المدعومة المقدمة لهم
أو الزواج المبكر، وغيرها   ،في بعض الدول من عمالة األطفال

 من األوضاع المأساوية. 
بعض  معدًلت البطالة المتوقعة في  :(2 -1جدول ) 

 %مناطق ودول العالم    
 2021 2020 2019 الدولة/المنطقة

 7.3 8.9 3.7 المتحدة الوًليات 
 9.1 8.9 7.6 منطقة اليورو

 2.8 3.3 2.4 اليابان 
 3.6 3.8 3.6 الصين 
 International Monetary Fund. 2020a. Worldالمصدرم  

Economic Outlook, October. 

 
 عدم المساواة استمرار تفاقم الفقر و 5. 3

التنمية  أشارت   معهد  عن  الصادرة  الدراسات  األلماني إحدى 
(Negre, Mahler; and Lakner. 2020  )  أن ما يقرب  إلى
حول العالم سوف يقعون في فقر    ة إضافينسمة  مليون    70من  

وسوف يعيشون على أقل    "،19  -جائحة "كوفيدمدقع بسبب  
في تعادل القوة    ًياأمريك  ادوالرً   1.9من دوالرين )على وجه الدقة  

( للفرد في اليوم. وذلك باإلضافة إلى ما يقرب 2011الشرائية 
مليون شخ  يعيشون بالفعل في فقر مدقع، و خرون    600من  

ولكنهم ال يزالون   ،كثيرون ال يقعون في مستوى الفقر المدقع
األ تؤدي  أن  فيتوقع  الدولي  البنك  أما  للغاية.  إلى    زمةفقراء 

  1.90العالم لما دون  نسمة حول    مليون   90انخفاض دخل  
عام   خالل  اليوم  في  الحرمان  2020دوالر  من  ومعاناتهم   ،
 (.World Bank. 2020bالشديد والفقر المدقع )

إلى    "19  -جائحة "كوفيدفقد أدت    ،وفيما يتعلق بعدم المساواة 
الناشةة والدول   االقتصادات  في  معامل جيني  متوسط  ارتفاع 

في عام    42.7ليصل إلى    ، مةوية  نقطة  2.6النامية بمقدار  
األضعف    فرادألبشكل أكبر على ا زمة. ووقع عبء األ2020

قطاع  ااقتصاديً  في  والعاملين  والنساء،  الشباب    ات كالعمال 
بالجملة   والبيع  والتجزئة  والنقل  والطعام  كاإلقامة  الخدمات 

(Bick, Blandin, and Mertens. 2020  .) ًإلحدى    اووفق
فأن  ،  (Negre, Mahler; and Lakner. 2020)الدراسات  
بنسبة  ارتفاع   جيني  يرفع  2مؤشر  بنسبة %،  العالمي  الفقر 
المساواة    .اتقريبً   50% عدم  اتجاهات  استمرار  المتوقع  ومن 

% من سكان العالم  1داخل الدول، بحيث يرتفع نصيب أعلى  
% في  24إلى    2016% في عام  20من الدخل العالمي من  

تظل حصة  2050عام   بينما  من  50،  العالم  سكان  من   %
تغيير دون  ثابتة  يعني  ،  الدخل  العالمي تزايد  مما  التفاوت 

(United Nations. 2020). 

أن عدم المساواة المرتفع والمتزايد يؤثر على    قول،وخالصة ال
االقتصادي االجتماعي  ،والفقر  ،النمو  واالستقرار    ،والحراخ 
بدرجة عالية من عدم المساواة    المجتمعات التي تتسمالسياسي. ف

تنمو بشكل أبطأ من تلك التي تتسم بانخفاض عدم المساواة، 
ويؤدي تزايد عدم المساواة  في الحد من الفقر.    اوتكون أقل نجاحً 

، ويؤثر إلى خلق حالة من السخط، ويعمق االنقسامات السياسية
السياسي. االستقرار  عل  على  الحكومات  أن  تحمل يويبدو  ها 

النمومسؤول لتحفيز  عادية  غير  الحماية   ،ية  وتوسيع  وتعميق 
من عدم المساواة  المعنية بالحد االجتماعية، وتعزيز السياسات 

التصاعدية  ممثل التحتية   ،الضرائب  البنية  في  واالستثمارات 
 .  وغيرها الريفية

 تعزيز دور الدولة وعودة الحكومة المركزية القوية  6. 3

الههههدولههههة في    "19  -فيههههدكو "ة  جههههائحههههأكههههدت   على أهميههههة دور 
العالقات الدولية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات العابرة 
  ، فقدللحدود في مقابل ضههعف دور منظمات الحوكمة العالمية

قهامهت الهدولهة القوميهة بهالهدور الرئيسههههههههههههههي في مواجههة التحهديهات  
كما أدت األزمة إلي إعادة   لهذه األزمة.الصههحية واالقتصههادية  

نقههههاذ االقتصهههههههههههههههههادي لههههدولههههة في تطبيق خطط اإلا  رنتههههاج دو إ
الحهههههدود الصههههههههههههههحي وغلق  الحجر  حركهههههة    ،وإجراءات  وتقييهههههد 

االتحههههههاد  لقههههههد    ،(Thomas.2020)  المواطنين دول  اتخههههههذت 
منعههت حيههث    ،وروبي قرارات فرديههة وحمههائيههة دون تنسههههههههههههههيقاأل
سبانيا  أقامت و   ،لمانيا تصدير أي معدات طبية خارج حدودهاأ
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ومنشهتت تقديم الرعاية الصهحية تحت   بوضهع جميع مسهتشهفيات
 .(Adam.2020) اإلدارة العامة

غالبية الدول في استخدام سلطاتها الحتواء أزمة    كذلك توسعت
، ب غالق الحدود وفرض الحجر الصهحي  "19 -"كوفيدانتشهار 

وشهههههههههههههههههد العههالم مغههاالة بعض   ،وتتبع المصهههههههههههههههابين بههالفيروس
كوسههههيلة إلحكام سههههيطرتها    هذه األزمةالحكومات في اسههههتخدام  

المجر وإسههههرائيل وشههههيلي. ومن المرجن أن  مثل على مواطنيها  
تتمسهههك كثير من الحكومات بسهههلطاتها الواسهههعة التي اكتسهههبتها  
من خالل مهها اتخههذتههه من إجراءات طههارئههة إلدارة األزمههة، وأال  

ومن المتوقع منن   ،ن تلهههك السههههههههههههههلطهههاتترغهههب في التنهههازل ع
األولوية للسهههياسهههات الوطنية على حسهههاب المسهههؤوليات الدولية  

 للحكومات.

 التغير في موازين القوى االقتصادية العالمية  7. 3

، سههتعيد "19 -جائحة "كوفيدمن الواضههن أنه في عالم ما بعد 
الهههدول القويهههة رسههههههههههههههم نظهههام دولي جهههديهههد مع مراعهههاة الهههدروس  

من أداء الديمقراطيات الحرة واألنظمة الشههههمولية في  المسههههتفادة  
. فالنظام الدولي الجديد سههههههههههههوف يأخذ في  الجائحةالتعامل مع 

اعتباره التوازن بين اقتصههاد السههوق الحرة والشههمولية السههياسههية،  
ألن كهل منهمها لهه نقهاط قوتهه. فقهد نجحهت الصههههههههههههههين في إنقهاذ 

بههالرغم من كونههها الههدولههة    "19  -"كوفيههدمواطنيههها من وفيههات  
ت بالسههههكان في العالم، بينما لم تسههههتطع الواليا األكثر اكتظاظاً 

وفرنسههههههها من القيام    وإسهههههههبانياالمتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا 
بههالرغم ممهها لههديههها من نظم رعههايههة صههههههههههههههحيههة ومعههدات    ،بههذلههك
 متقدمة. 

قهد يؤدي   ،كمها أن تزايهد التفهاوتهات بين الهدول وداخهل كهل دولهة
وزيادة حادة في اإلعانات الحكومية،   ،إلى إضرابات عن العمل

حول أهميهة األيهديولوجيهات القهديمهة  ممها يهدفع إلى إحيهاء الجهدل  
يبرالية واالشهههتراكية في معالجة المشهههكالت االقتصهههادية، كما الل

تمثلها النماذج االقتصههههههههادية األمريكية والصههههههههينية، وزيادة حدة 
 التنافس بين هذه القوى.

قد يزداد التنافس بين الواليات المتحدة والصههههين في التصههههنيع و  
االتحاد األوروبي والمملكة  من  ولكن سهوف يقاوم كل والتجارة، 

المتحدة ورابطة دول جنوب شهرق  سهيا وروسهيا ظهور الواليات 
ومع ذلهك،    .لعهالم أحهادي القطهبلأو الصههههههههههههههين كقهائهد  ،المتحهدة

من المتوقع أن تصههبن الصههين أكبر قوة اقتصههادية في عالم ما 
% من النههاتج  20، بنصههههههههههههههيههب يقههدر بنحو  "19  -فيههدكو "بعههد  

 .NBS China) 2030عهام  المي في  المحلي اإلجمهالي العه

على نصهههيب كبير   2019عام  في حيث اسهههتحوذت  ،(2018
العهههههالمي اإلجمهههههالي  المحلي  النهههههاتج  والتجهههههارة   ،%(  17)  من 

%(،  7%(، واالسههههههههههههههتثمهههار األجنبي المبهههاشههههههههههههههر)11الههدوليهههة )
 World Trade Organization%( )9والسياحة العالمية )

% من التجارة 20 مصهههههههههههههدًرا لنحووتعتبر الصهههههههههههههين  . (2020
مسهههههتورد كبير  وهيالعالمية في السهههههلع الوسهههههيطة الصهههههناعية،  

وتسههههتحوذ على نصههههيب ضههههخم من الطلب    ،للخامات المختلفة
 . الميالع

تصهههههههههدرت الصهههههههههين المشههههههههههد العالمي بما بذلته من جهود لقد  
، ونجحت في االسهتجابة السهريعة  "19 -"كوفيدالحتواء انتشهار 

لألزمهة وتوفير المسهههههههههههههههاعهدات الطبيهة للهدول األخرى كه يطهاليها  
فريقيهة، في حين عجزت الواليهات وإيران وصههههههههههههههربيها والهدول األ

ال الههههههداخليههههههة  احتيههههههاجههههههاتههههههها  توفير  عن  من المتحههههههدة  متزايههههههدة 
وجاء رد فعلها   ،المسههههههههههههههتلزمات الطبيهة الالزمة لمواجههة األزمة

. كما نجحت الصين في التواصل مع كثير من اوعشوائيً   ابطيةً 
فريقية بالوسهههههههههههائل االلكترونية الدول اآلسهههههههههههيوية واألوروبية واأل

ال في مكههههافحههههة  ، في حين وبههههاءالحههههديثههههة إلفههههادتهم بتجربتههههها 
لفههائههها األوروبيين بعههدم إخطههارهم تجههاهلههت الواليههات المتحههدة ح
  بعزمها حظر السفر ألوروبا.

أكبر مشروع في العالم للتنمية الحضرية    اتقود الصين حاليً كما  
ليار  م900والبنية األساسية "الحزام والطريق“، بتكلفة تصل إلى  

دولة في العالم )من الصين آلسيا والشرق    65يمتد عبر  ،  دوالر
  فريقيا(.أ األوسط وأوروبا و 

تتجه الصين لقيادة العالم في مجال الحد من التغيرات وأيًضا  
 ،لتوسع في استخدام السيارات الكهربائيةا   ، عن طريقناخيةالم  

الهواء  تلوث  في تخفيض  الفحم، والنجا   استخدام  وتخفيض 
بنسبة   بكين  مؤخرً 30بمدينة  الصين  كذلك    .ا%  تتحول 

ققت  ، حيث حلكترونيةلالقتصاد الرقمي والمدفوعات والتجارة اإل
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مليار دوالر    25" مبيعات قيمتها  علي باباشركة صينية واحدة "
ارتفع ها، حيث  م الجامعي بييوم واحد. كما ترتفع جودة التعلفي  

ترتيب الجامعات الصينية في التصنيفات العالمية من أقل من  
أفضل    200 بالعالم،    30إلى  جامعتيم خاصة  جامعة 

Peking University and Tsinghua University. 
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وما أدت إليه من التحول السههههههريع   "19  -كوفيد  "ة  جائحواكب 
 اشههههههدت نموً   يانتشهههههار العمالت االفتراضهههههية الت ،نحو الرقمنة
قمههههة    "البيتكوين"، واحتلههههت عملههههة  2020خالل عههههام    هههههائاًل 

قيمتها السههههههوقية  ، حيث ارتفعت  العمالت االفتراضههههههية المشههههههفرة
ألف    35لتصههههههههههههل قيمتها إلى   ،% بنهاية هذا العام300بنحو  

العههام بههارتفههاع قههدره ذات  الههذهههب تعههامالت    ىدوالر، بينمهها أنه
تجهاوز الحجم اإلجمهالي للتعهامالت اليوميهة على  و   .% فقط25
البورصهههههههههههههات الفورية الخمسهههههههههههههة مليارات دوالر    في  "البيتكوين"

 (.2021 والدراسات االستراتيجية. )المركز المصري للفكر

عدد كبير   فتراضهيةار الكبير للعمالت االقد سهاعد على االنتشهل
ومههها   "،19  -كوفيهههد"ة  جهههائحهههمقهههدمتهههها    فييهههأتي    ،من العوامهههل

حجم   فيالرقمنههة، والنمو الكبير    فيارتبط بههها من التوسههههههههههههههع  
لعههههديههههد من في ا  التجههههارة اإللكترونيههههة نتيجههههة لإلغالق الجزئي

الهدول بسههههههههههههههبهب تهداعيهات األزمهة، ذلهك بجهانهب توجهه المواطنين 
ا العههههدوي   اسههههههههههههههتخههههدام النقود الورقيههههة خوفههههً لتقليههههل  من انتقههههال 
عززت تواجد العمالت   التيومن األسههههباب األخرى  . بالفيروس

األسهههههههواق العالمية بجانب صهههههههعوبة   فياالفتراضهههههههية المشهههههههفرة  
 التي سهياسهة التيسهير النقدي   ،تزويرها، وتحقيقها لمكاسهب كبيرة

 – د  كوفيهه"ة  جههائحههقههامههت بههها البنوخ المركزيههة لمعههالجههة  ثههار  
عن    هههها من تخفيض للفهههائهههدة، فضههههههههههههههاًل ي، ومههها ترتهههب عل"19

من العديد من البورصهههههات العالمية،   ةحصهههههولها على مصهههههادق
والشههههههههركات العالمية الكبرى، باإلضههههههههافة إلى بلدان عديدة مثل  

المصهههههههري  )المركزوكوريا الجنوبية، والنمسههههههها، وغيرها  ،لمانياأ
اإلقبال   ى(. وقد أد2021  والدراسهههههههههههات االسهههههههههههتراتيجية. للفكر

المتزايد من المؤسههههسههههات الرسههههمية وغير الرسههههمية نحو التداول  
  ة ههها مقههارنههيعلى العمالت االفتراضههههههههههههههيههة إلى زيههادة الطلههب عل

بعد تصههههرين شههههركات عالمية كبري    بالمعروض منها، خاصههههة

الههدفع عبر العمالت    اعن قبولههه  “بههال  بههاي  "، و"أمههازون "مثههل  
سهههههههههعرها   فيالزيادة الهائلة    فيمما تسهههههههههبب    ،الرقمية المشهههههههههفرة
 .2020خالل عام 

ن إلى تخوف الحكومات من انتشهار تلك و ويشهير الخبراء المالي 
العمالت لمهها تحههدثههه من ارتبههاخ داخههل األنظمههة المصههههههههههههههرفيههة  

زيادة حجم السههوق غير الرسههمية،    فيالعالمية، ولما تسههاهم به 
شهههههروعة، مع عدم قدرة الدول على  وفى زيادة األعمال غير الم

  ا.هيفرض رقابة عل

الدولي لمعامالت العمالت االفتراضهههية المشهههفرة   ونتيجة للترقب
هههههذه  "البيتكوين"وأهمههههها   انتشههههههههههههههههههار  والتخوف من أن يؤدي   ،

العمالت إلى تههههديهههد لالسههههههههههههههتقرار المهههالي والنقهههدي الهههدوليين،  
اتجهت العديد    "،19 -فيدكو "ة جائحوالخوف كذلك من تفشههي 

من البنوخ المركزيهة للهدول حول العهالم إلطالق العملهة الرقميهة  
بهدف مواجهة العمالت االفتراضههههههههية المشههههههههفرة المتواجدة على  

اكب التقدم التكنولوجي، و لدولية من ناحية، وحتى تالسههههههههههههههاحة ا
رى.  وحههاجههة المواطنين لنظههام مههدفوعههات رقمي من نههاحيههة أخ

أعلنههت عههدد من الههدول الكبرى عن تبنيههها    ،هههذا اإلطههار  يوف
بريل أ  فيكشهههفت  التيلهذا التوجه، وكان على رأسهههها الصهههين  

، وبدء تفعيل "اليوان"طالقها لنسههههههههههههههخة رقمية من إعن   2020
أربع مناطق صههههههههههههينية، وكانت الصههههههههههههين من أوائل    فيربته  تج

خططههت لطر  عملههة وطنيههة إلكترونيههة منههذ عههام    التيالههدول  
. وال ترمي الصهين من خالل قيام بنك الشهعب الصهيني  2014

)البنك المركزي الصههههههههههيني( ب صههههههههههدار عملة رقمية إلى تحقيق 
الداخل والخارج فقط، وإنما   فيمكاسهههههب اقتصهههههادية وسهههههياسهههههية 

بهدف تحدي الدوالر األمريكي، لتعزيز مكانتها، ودعم   اأيضهههههههههً 
 ,Michael, et alالنظام االقتصهادي العالمي قيادةمسهاعيها ل

2020) .) 

قد أعلنت قبل الصين عن إطالقها لعملة رقمية   فنزويالوكانت  
كل   ًياإطار مواجهتها للعقوبات األمريكية، كما يسهههههههعى حال  في

لبنك المركزي السههويدي التخاذ من البنك المركزي األوروبي، وا
تواصهههههههل الواليات  وكذلكقرار بشهههههههأن إصهههههههدار عمالت رقمية، 

 )وفًقاالمتحدة إجراء نقاشههات على مسههتوي المجالس التشههريعية 
التخاذ قرار بشأن إصدار الدوالر   انباء بلومبرج( سعيً أللوكالة ا
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ا  الرقمي، و  سههههههههههههههبهاق العمالت  فيالدخول    تعتزم اليهابانأيضههههههههههههههً
إجراء تجهارب إصههههههههههههههدار   في  2021الرقميهة بهالبهدء خالل عهام 

 هذه العمالت. 

 إصالح المنظمات االقتصادية الدولية 9. 3

ستتم مراجعة دور المؤسسات متعددة  في النظام الدولي الجديد،  
األطراف وقواعدها. فضامن النظام الدولي )الواليات المتحدة(، 

، والصين  ية على أنها مكلفة للغايةإلى هذه المسؤولبدأ ينظر  
أن   كما  جديد.  نظام  وضمان  إلعداد  مستعدة  هيكل ليست 

المتحدة األمم  في  الصحة    ،والكومنولث  ،التمويل  ومنظمة 
الدولي   ،العالمية النقد  من    ،وصندوق  وغيرها  الدولي  والبنك 

المؤسسات الدولية واإلقليمية يعاني من نقطة ضعف أساسية،  
امتالخ   هذه  وهى  إجبار  على  القدرة  الرئيسيون  المساهمون 

من    المؤسسات على العمل من أجل مصلحتهم الوطنية بداًل 
السعي لتحقيق مصالن مشتركة أوسع. كما أن هناخ ازدواجية  

ولم تعد الدول الغنية   ،نظمات الدوليةوعدم تنسيق في عمل الم
بالجدية الالزمة، وأصبن  نظمات الدولية  والقوية تتعامل مع الم

العالمية مثل   الموازية  المنتديات   ،G-7  ،G-20هناخ بعض 
يتم التعامل معها بجدية   ، حيثوالمنتدى االقتصادي العالمي

 أكبر من األمم المتحدة ووكاالتها.

19 
عودة سهههههههههياسهههههههههات التنافس بين الدول الكبرى فيما يعرف تمثل  

، والههدروس المسههههههههههههههتفههادة من جههائحههة بههالحرب البههاردة الجههديههدة
توجهات مجموعة من ال" على المسهههههههههههتوى العالمي،  19-"كوفيد
  توجهاتمال أهم هذهو  مصر،ومنها ، للدولالهامة 

األمريكي والتنههافس األمريكي  يسههههههههههههههمن انحسههههههههههههههههار النفوذ   •
الصههههههههههههههيني بهههدرجهههة من حريهههة حركهههة للهههدول الصههههههههههههههغيرة 

يمكن لمصهههههر توسهههههيع الفر  المتاحة  ، حيث والمتوسهههههطة
 ، واستغاللبناء أوضاع إقليمية ودولية جديدة  بالعمل على

الصههههههههههراع الدائر بين الواليات المتحدة والصههههههههههين من أجل  
يمكن أن   ثاًل فم ،تنويع التحالفات وتحقيق مكاسههههههههههههب أكبر
ة في بعض بيتطلب مصهههههر من الصهههههين طر  مبادرات ط
  "19 -"كوفيدالدول تسهههههههههتفيد بها مصهههههههههر في التعامل مع 

وتسهههتفيد منها الصهههين في تعزير مكانتها وتحسهههين    ا،داخليً 
 صورتها.

وأهميهة   ،أبعهاد العولمهة من اعتمهاد متبهادل  جهائحهةأبرزت ال •
ي  دور المنظمههات الههدوليههة في تنسههههههههههههههيق الجهود الههدوليههة ف 

ال الهههههدول    جهههههائحهههههة،التعهههههامهههههل مع  أهميهههههة  تبرز  ومن هنههههها 
اإلقليميههة في الههدفع في اتجههاه تقويههة   والقوي المتوسههههههههههههههطههة  

المؤسههههههههههههههسهههههههههههههههات الهدوليهة والقهانون الهدولي و ليهات التعهاون 
  .الدولي

القيههههادة    المشهههههههههههههههههههدالتراجع األمريكي عن   • العههههالمي وفران 
يطر  فرصهههههههههههههههة تطوير نظههام إقليمي    ،العههالميههة بههالمنطقههة

دور   عززوي ،يعكس المصههههههالن المصههههههرية والعربية ،عربي
الدبلوماسههههية المصههههرية في المسههههاهمة في تشههههكيل قضههههايا 

 . "19 -"كوفيدالعالم ما بعد 

ضههههههههههههههرورة تحقيق التوازن في ظل التحهديدات الجهديدة بين  •
وفي جوهره   ،لألمن )األمن الخشههههههههههههههن(  المفهوم التقليهههدي

والمفهوم الجهههديهههد لألمن )النهههاعم(    ،التههههديهههدات اإلرههههابيهههة
  ، وارتباطه بمفهوم االسههههتقرار  ،القائم على األمن اإلنسههههاني

  .مثل األمن الصحي ومكافحة األوبةة
أهميهههة التعهههاون متعهههدد    على  ههههذه األزمهههة الخطيرة  كهههدتأ •

  ،الحهههدود   األطراف لمواجههههة المخهههاطر الصههههههههههههههحيهههة عهههابرة
ويمكن للدول النامية ومنها مصههر، مطالبة منظمة التجارة 
العالمية بالتعجيل في إصهههههدار قرار وزاري يتين االسهههههتيراد 

وكههذلههك، طلههب   "،19  -"كوفيههددويههة ولقههاحههات  ألالمتوازي  
ألغراض   ههذا الوبهاءالسههههههههههههههتخهدام لقها    اإللزاميالترخي  

  غير تجارية بعد التوصل إليه.

مشههههههههههكلة   ،وفيما بينها  ،تعتبر زيادة التفاوتات داخل الدول  •
عالمية تتطلب تضههههههههافر الجهود لتعزيز المسههههههههاواة والعدالة  

ففي بعض األحيههان يؤدي   ،االجتمههاعيههة في عههالم متغير
نهههاخ والتحضههههههههههههههر والهجرة االبتكهههار التكنولوجي وتغير الم  

عهدم المسههههههههههههههاواة، ممها يعوق التقهدم نحو   الهدوليهة إلى تفهاقم
وتحقيق أهداف التنمية المسههههههههههتدامة    ،القضههههههههههاء على الفقر
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منوي  ،األخرى  وعههههههدم    زيههههههد  االجتمههههههاعيههههههة  التوترات  في 
 االستقرار السياسي. 

كبن التغيير التكنولوجي   فيه  المرغوبأو  ليس من الممكن   •
أو التحضههر أو الهجرة، ولكن يمكن العمل على إدارة هذه 
التوجهات العالمية الكبرى بطرق تضهههمن مشهههاركة فوائدها  

وأال تقع  ثارها السههههههههلبية بشههههههههكل غير   ،على نطاق واسههههههههع
متنهاسههههههههههههههب على أولةهك الذين يفتقرون إلى الموارد الالزمة  

يجاد مجتمعات أكثر للتكيف والتعافي، مما يسهههههاعد على إ
 واستدامة. اإنصافً 

للحهد من عهدم المسههههههههههههههاواة النهاتج عن االتجهاه المتزايهد نحو  •
التحضهههههههر، من المهم تأمين حقوق المواطنين في السهههههههكن 
واألرض، والتركيز على تلبيههة احتيههاجههات الفقراء. وكههذلههك 
تقديم خدمات عامة عادلة، مثل إتاحة وسهههههائل النقل العام  

والمرافق التي توفرها   ،لى الفر التي تسههههههههل الوصهههههههول إ
المدن، باإلضههههههافة إلى توفير فر  عمل الئقة ورسههههههمية. 

تجعل  ،إن السههههههههرعة الحالية للتحضههههههههر في البلدان النامية
بشههههههههههههههكهل   املحهً   ااإلدارة الحضههههههههههههههريهة والتخطيط المالئم أمرً 

 متزايد.

إلى تسههههههههههههههريع اسههههههههههههههتخهههدام   "19  -جهههائحهههة "كوفيهههدأدت    •
وسههلطت الضههوء على أهمية زيادة االسههتثمار  ،التكنولوجيا

لسهد الفجوة الرقمية بين الدول    ،في البنية التحتية لإلنترنت
وداخلها من خالل تخفيض تعريفات ورسههوم االتصههاالت، 
وتحسهههههههين سهههههههرعة اإلنترنت عريضهههههههة النطاق بسهههههههعر في  
متناول األفراد، وتوفير البرمجيات المجانية إلتاحة العالج 

كما أن  عن بعد، والتواصهل االجتماعي. عن بعد، والعمل  
المشاركة في سالسل التوريد اإلقليمية الرقمية تتطلب بنية 

وتعاون اقتصههادي إقليمي لالسههتثمار  ،تحتية عالية الجودة
والتحول من االسهتثمار العالمي    ،في التجمعات الصهناعية

السههههههههههههاعي للكفاءة إلى االسههههههههههههتثمار اإلقليمي الباحث عن  
أهمية المنصهههههههات الرقمية   كذلك ألزمةأظهرت االسهههههههوق. و 

 )االجتماعات عبر اإلنترنت( في تحقيق التعاون الدولي. 

للحد من االضهههههههطراب في سهههههههوق العمل الناتج عن التقدم   •
الضههروري االسههتثمار في تنمية المهارات التكنولوجي، من 
من أداء مهههام جههديههدة تواكههب بيةههات    ةالتي تمّكن العمههالهه
  ةوخاصههه ،مؤسهههسهههات سهههوق العملوتعزيز  العمل المتغيرة،  

التي تمثل العمال، ووضهههع سهههياسهههات جيدة التصهههميم للحد  
العمل النشهههههههطة. باإلضهههههههافة إلى   ولسهههههههوق األدنى لألجور  

التوسهههههههع في أنظمة الجدارة التي تكافأ بشهههههههكل أسهههههههاسهههههههي  
  ، أو الطبقههة االجتمههاعيههة  ،من الثروة  المهههارة والجهههد، بههداًل 
 .ما أو االنتساب لمجموعة

بعههههد   • المهم أن تههههأخههههذ  "19  -"كوفيههههدفي عههههالم مهههها  ، من 
المخاطر    الدولية واإلقليميةالحكومات الوطنية والمنظمات  

، أبعاد صههههنع السههههياسههههاتجميع ي ناخية في االعتبار فالم  
والنظر في إنشههههههههههههههاء صههههههههههههههنهدوق تمويهل خها  بهالمخهاطر 

االسههههههههههههههتعهداد للتعهامهل مع   يؤثر نهاخيهة. ومن المتوقع أنالم  
خيههة على المههاليههة العههامههة في كههل دولههة في  خههاطر المنههاالم  

 ايمكن أن تلعب الضههههرائب البيةية دورً و  ،المسههههتقبل القريب
والحد من   ،في دعم التحول إلى االقتصهاد األخضهر  ارئيسهً 

 المخاطر البيةية.

في عهههالم يتسههههههههههههههم بعهههدم اليقين، من المهم توفير التهههأمين  •
االجتماعي والمسهههههههههههاعدة االجتماعية، والعمل على تغطية  
المهههاجرين بههالحمههايههة االجتمههاعيههة في بلههدان المقصهههههههههههههههد،  

وتمكين    ،وإتاحة نقل المنافع بشههههههكل مناسههههههب عبر الحدود
وإرسههههههال    ،المهاجرين من اسههههههتخدام مهاراتهم بشههههههكل منتج

 التحويالت المالية إلى بلدانهم األصلية بتكلفة منخفضة.

تقوية التعددية    تتطلب التحديات العالمية الحالية والمتوقعة •
، وتعزيز قدرة المؤسهسهات متعددة  ًمامن اسهتبعادها تما بداًل 

الواقع الجههههديههههد التكيف مع  ى  وظهور قو   ،األطراف على 
 اقتصادية جديدة.
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التقههههههههارير والمؤشههههههههرات الدوليههههههههة التههههههههي  وتتههههههههداخلتتعههههههههدد  •
تقههههههيس مههههههدى التطههههههور والتحسههههههن التههههههي تشهههههههده القضههههههايا 
التنمويههههههة المشههههههتركة فههههههي دول العههههههالم المختلفههههههة، ومنههههههها 
مصههههر بطبيعههههة الحههههال، لههههذا يتنههههاول التقريههههر متابعههههة أداء 
مصهههههر بهههههين دول العهههههالم فهههههي بعهههههض مهههههن تلهههههك القضهههههايا 
ئههههها مههههن خههههالل عههههدد مههههن التقههههارير، حيههههث سههههيتم تتبههههع أدا

بههههين دول العههههالم فههههي إنجههههاز التنميههههة مههههن خههههالل تقريههههري 
التنميههههههههة المسههههههههتدامة، والتنميههههههههة البشههههههههرية، وأدائههههههههها بههههههههين 
دول العههههههههههههالم بالنسههههههههههههبة لحوكمههههههههههههة مؤسسههههههههههههات الدولههههههههههههة 
والمجتمهههههههههههع مهههههههههههن خهههههههههههالل مؤشهههههههههههرات البنهههههههههههك الهههههههههههدولي 
للحوكمههههههة، بجانههههههب تتبههههههع أدائههههههها بههههههين دول العههههههالم فههههههي 

 توفيرها لألمن الصحي.
راجعهة موقع مصههههههههههههههر بين دول العهالم في  وترجع أهميهة م •

بعض القضههههايا المشههههتركة بهذه التقارير الدولية إلى كونها 
تشههههههكل أداة قياس اسههههههترشههههههادية، تعطي إشههههههارات ودالالت  
تفصههيلية للمخطط وواضههعي السههياسههات ومتخذي القرارات 
بشهههههههههأن مدى التقدم الذي تحرزه مصهههههههههر في مجموعة من 

ءة أداء الحكومة في  القضهههههههههههايا التنموية الهامة، ومدى كفا

تهيةة بيةة محفزة لالسههههههههتثمار، وااللتزام بمعايير الشههههههههفافية  
والحوكمة، وتحسههههههين مسههههههتوى معيشههههههة صههههههحة المواطنين  

 وتنمية مهاراتهم.
وال تقتصهههههههههههههر أهمية تناول هذه التقارير على إبراز جوانب  •

ا على أهم  التحسههههههن في األداء التنموي، بل للتعرف أيضههههههً
ألداء وأسههههههبابها، من أجل طر  جوانب القصههههههور في هذا ا

مقترحهات ومهداخهل عمليهة للمخطط ومتخهذ القرار للتعهامهل 
مع أسهباب جوانب القصهور، وتعظيم االسهتفادة من جوانب 

 القوة مستقباًل.
وبتتبهههههههع تطهههههههور األداء التنمهههههههوي لمصهههههههر فهههههههي مجموعهههههههة  •

، 2019مختهههههارة مهههههن المؤشهههههرات الدوليهههههة خهههههالل عهههههامي 
مصهههههههههههههههههر ( يتضهههههههههههههههههن أن أداء 3 -1)جهههههههههههههههههدول  2020

ا فهههههههي كهههههههل مهههههههن  2020خهههههههالل عهههههههام  قهههههههد شههههههههد تراجعهههههههً
 ترتيب وقيمة مؤشري االبتكار العالمي والسعادة، 

ا في الترتيههب فقط في مؤشههههههههههههههري التنميههة  • بينمهها حقق تقههدمهً
المستدامة والسالم العالمي، ورغم أن قيمة مؤشري التنمية 

أن ترتيب البشههههههههرية والجاهزية الشههههههههبكية قد تحسههههههههنت، إال 
مصههههههههر قد ظل ثابًتا في المؤشههههههههر األول، بينما تراجع في  

.المؤشر الثاني
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ا ألهم  مصر ( تطور موقع 3-1جدول )  2020، 2019عامي المؤشرات الدولية خالل وفقا

2020 2019 
  اتجاه المؤشر

 التغير 
  اتجاه الترتيب

 القيمة الترتيب القيمة التغير 

 
9 

83 
 دولة(  193)

 
2.6 

68.8 
(0-100 ) 

92 
 دولة (  162)

66.2 
(0-100 ) 

 التنمية المستدامة -1

 
116 
دولة   189) 

) 
0.007 0.707 

116 
دولة   189) 

) 
 التنمية البشرية )أ(  -2 0.70

 
 غير متاح

 

93 
(141 ) 

54.5 
(0-100 ) 

 التنافسية العالمية )ب(  -3
 

 
 

 
 غير متا  

 
 

 
 غير متا  

114 
 دولة(  190)

60.1 
(0-100 ) 

سهولة ممارسة األعمال   -4

 )ج( 
 

 
3 

84 
 دولة(  134)

 
4 

42.6 
(0-100) 

81 
 دولة(  140)

38.6 
(0-100) 

 الجاهزية الشبكية -5

 
 

 
4 

96 
 دولة(  131)

 
3.3 
 

24.2 
(0-100) 

92 
 دولة(  129)

27.5 
(0-100 ) 

 االبتكار العالمي -6

 
 

 
1 

138 
 دولة(  153)

 
0.01 

4.15 
(0-10 ) 

137 
 دولة(  156)

4.16 
(0-10 ) 

 السعادة -7
 

 
6 

130 
 دولة(  163)

 2.5 
1-5)) 

136 
 دولة(  163)

2.5 
(1-5 ) 

 السالم العالمي -8
 

 87 غير متا    غير متا   
 دولة(  195)

39.9 
(0-100 ) 

 األمن الصحي العالمي  -9
 

2020 2019 
  اتجاه المؤشر

 التغير 
Percentile Rank Percentile Rank 

 مؤشر الحوكمة العالمي  -10

4.9 8.4 
(0-100) 

13.3 
(0-100) 

 حق التعبير والمساءلة 
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1 12.9 
(0-100) 

11.9 
(0-100) 

االستقرار السياسي وغياب 
 العنف

5.6 36.4 
(0-100) 

30.8 
(0-100) 

 الفاعلية الحكومية

0.9 18.7 
(0-100) 

17.8 
(0-100) 

 جودة األطر التنظيمية 

0.5 38 
(0-100) 

37.5 
(0-100) 

 سيادة القانون 

2.9 27.9 
(0-100) 

30.8 
(0-100) 

 السيطرة على الفساد 
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9- The Economist Intelligence Uni., Global Health Security Index. available at: https://www.ghsindex.org/ 
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 المالحظات:
 .2019يتضمن قيمة وترتيب المؤشر في عام  2020، وإصدار عام 2018يتضمن قيمة وترتيب المؤشر في عام  2019)أ( إصدار عام 
لنق  البيانات المطلوبة من المؤسسات الدولية من ناحية،     االعالم، نظرً هو إصدار خا  ال يتضمن ترتيب الدول على مستوى  2020)ب( إصدار عام 

 . "19 - جائحة "كوفيد بعد  يوالحاجة إلى فكر جديد فيما يخ  التعاف
 .  2021صدرت في نسخة التقرير لعام  2020، وبيانات عام 2020صدرت في نسخة التقرير لعام   2019)ج( بيانات عام 

 أداء مصر بين دول العالم في التنمية . 1

 تقرير التنمية المستدامة  1. 1

للبيانات الواردة بتقرير التنمية المسههههههههههتدامة الصههههههههههادر عام  وفًقا 
  166)من بين    83، فهه ن مصههههههههههههههر تحتههل المركز رقم  2020

وتتخطى تلههك   1نقطههة.  68.8دولههة( بمجموع نقههاط يسههههههههههههههههاوى  
القيمة كل من المتوسههههط المسههههجل لدول إقليم الشههههرق األوسههههط 

 
من أهداف التنمية المستدامة من سبعة عشر  ًفافيما يتعلق بالسبعة عشر هددولة يعبر عن مستوى أداء كل  والذي، 2020عام  فيللتنمية المستدامة الوارد بالتقرير الصادر  الرئيسالمؤشر يتكون   11
)يضاف إليهم  ًرامؤش 85تتكون بدورها من  والتيهدف المقابل من أهداف التنمية المستدامة، ال فينسبية متساوية. وكل مؤشر فرعى يهدف إلى التعرف على أداء الدولة  ًناأوزا إعطا هايتم ًيا فرع ًرامؤش
بين الصفر   -  ًرامن بين السبعة عشر مؤش  الفرعيسواء الرئيس أو    –(. وتتراو  قيمة كل مؤشر  OECDوالتنمية    االقتصاديحالة كون الدولة محل الدراسة من دول منظمة التعاون    في  ًرامؤش  30
للتنمية المستدامة، وكذلك قيم المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية السبعة عشر،  الرئيسي" أفضل أداء. ويمكن اعتبار قيمة المؤشر 100بينما تمثل القيمة " ،لمائة، حيث تمثل القيمة "صفر" أسوأ أداءوا

" يمثل نسبة اإلنجاز أو قدر اإلنجاز الالزم اتمامه لتحقيق الهدف محل الدراسة. 100أو النسبة المتحققة وبين القيمة "نجاز للهدف أو األهداف المراد تحقيقها بحيث أن الفارق بين القيمة إبمثابة نسبة 
لتغيير مجموعة المؤشرات الفرعية نظًرا    األعوام السابقة  ي ، تعتبر غير مالئمة للمقارنة بمثيالتها ف2020الواردة بتقرير عام    دولمن الدولة  وتجدر اإلشارة إلى أن قيمة مؤشر التنمية المستدامة لكل  

 ، فضاًل عن اختالف عدد الدول التي يتضمنها التقرير من عام آلخر. تغيير المنهجية المتبعة لكوكذ  ،االعتماد عليها لحساب ذلك المؤشر التي يتم

(، والمتوسهههههههط المسهههههههجل للدول العربية 66.3وشهههههههمال أفريقيا )
(61.9.) 

ويؤخذ على التقرير الصهههههههههههههادر هذا العام أنه لم يتضهههههههههههههمن قيم 
،  ة المؤشهههههههههرات الخاصهههههههههة باألداء اإلجمالي لكل هدف على حد

،  اإلجمالي المسهههههههههههتدامة وإنما اكتفى بوضهههههههههههع مؤشهههههههههههر التنمية 
ها كل هدف.  ييشهههههههههتمل عل  التيومجموعة المؤشهههههههههرات الفرعية 

file:///G:/المكتب%20الفني/تقرير%20التنمية%20فى%20مصر/طارق/Sustainable%20Development%20Report.%20https:/dashboards.sdgindex.org/
http://www.hdr.undp.org/
http://www.weforum.org/gcr/
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/doing-business
https://worldhappiness.report/
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تم   التيوتعهههد تلهههك المؤشههههههههههههههرات المتعلقهههة بهههاألههههداف الفرعيهههة  
لمها    ًراذات أهميهة بهالغهة، نظ  2020إسههههههههههههههقهاطهها من تقرير عهام 

أو األداء   ،توفره من نظرة إجمالية تعبر عن مسههههههههههتوى اإلنجاز
المتعلق بكل هدف. كما أنها كانت تعد أداة أسههههههههههاسههههههههههية يعتمد  

الههدولههة محههل الههدراسهههههههههههههههة    فيههها لمقههارنههة إنجههاز كههل هههدف  يعل
 بمجموعة الدول األخرى.

مصههههههههههههههر بمجموعهههة الهههدول العربيهههة فيمههها يتعلق  موقع  بمقهههارنهههة  
  ًبا ة، يمكن القول بأن مصههر تحتل ترتيبمؤشههر التنمية المسههتدام

امتقهد الترتيهب السههههههههههههههادس    فيبين الهدول العربيهة، حيهث تهأتى    مهً
الترتيهب    فيفبينمها تهأتى متهأخرة    دولهة عربيهة، 21)مكرر( بين  

بعهههههدد   والمغرب  وتونس،  الجزائر،  كهههههل من    ،20، و27عن 
، فههههأنههههها تتقههههدم على كههههل من جنوب التواليعلى  ًزا  مرك  19و

 ًزامرك 76، و80، و82ومال، والسههودان بعدد  السههودان، والصهه

 ادولة شهههههههمله  166الوراد بين   هالترتيب  ًقاوذلك وف  التوالي،على  
بمجموعة دول الشههههرق    هامقارنة موقعوب  .التقرير محل الدراسههههة

 ياألوسهط وشهمال أفريقيا الواردة بالتقرير، يتضهن أن مصهر تأت
الجزائر، وإيران، وت  فيمتههههأخرة     ونس، الترتيههههب عن كههههل من 
،  التوالي على    ًزامرك  19، و20، و24، و27بعههههدد    والمغرب

 ، والكويهتبينمها تتقهدم على كهل من اليمن، وسههههههههههههههوريها، والعراق
  (.5 -1التوالي )شكل على  كًزامر  29، 30، 43، 68بعدد 

مصههههههر بمجموعههههههة دول أخههههههرى متنوعههههههة، موقههههههع بمقارنههههههة أمهههههها 
ن كههههههههل مههههههههن عههههههههأفضههههههههل  االحهههههههه  أن مصههههههههر تحتههههههههل مركههههههههزً ي  

علهههههههى  ًزامركههههههه 27و 18إندونيسههههههيا وجنهههههههوب أفريقيههههههها )بفهههههههارق 
بالمقارنهههههة بكهههههل مهههههن  ًرامتهههههأخ ًزا(، إال أنهههههها تحتهههههل مركهههههالتهههههوالي
( التههههههههواليعلههههههههى ًزا مركهههههههه 13، 30تركيهههههههها )بفههههههههارق و  البرازيههههههههل

 (.  6 -1شكل )
 

ا لقيمة مؤشر التنمية (: 5 -1شكل )  2020عام  بتقرير المستدامةترتيب مصر ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفقا

   .unsdsn.org/Sustainable Development Solutions Network.2020 SDG Index and Dashboards Reportالمصدرم  

  

http://unsdsn.org/
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 2020ترتيب مصر وبعض الدول وفقاا لقيمة مؤشر التنمية المستدامة بتقرير عام (: 6 -1شكل )

   .unsdsn.org/Sustainable Development Solutions Network.2020 SDG Index and Dashboards Reportالمصدرم 

 التههههههههههي Dashboardsأوضههههههههههحت لوحههههههههههة المعلومههههههههههات لقههههههههههد 
تقهههههههدم مصهههههههر نحهههههههو تحقيهههههههق أههههههههداف  درجهههههههة واتجهههههههاهتحهههههههدد 

( أن األهههههههداف 4 -1) التنميههههههة المسههههههتدامة الههههههواردة بالجههههههدول
السهههههههبعة المتعلقهههههههة بالقضهههههههاء التهههههههام علهههههههى الجهههههههوع، والصهههههههحة 
الجيههههههدة والرفههههههاه، والمسههههههاواة بههههههين الجنسههههههين، والعمههههههل الالئههههههق 

واالبتكهههههههههههههههار والهياكهههههههههههههههل ونمهههههههههههههههو االقتصهههههههههههههههاد، والصهههههههههههههههناعة 
األساسههههههههية، والحههههههههد مههههههههن أوجههههههههه عههههههههدم المسههههههههاواة، والسههههههههالم 
والعههههدل والمؤسسههههات القويههههة تواجههههه مصههههر صههههعوبات شههههديدة 

. أمهههههههههها 2030وتحههههههههههديات بالغههههههههههة لتحقيقههههههههههها بحلههههههههههول عههههههههههام 
األخههههههرى تواجههههههه  هههههههيبالنسههههههبة لبقيههههههة األهههههههداف، فههههههال تههههههزال 
 تحديات معنوية بدرجات مختلفة.
 تتقدم بالمعدل المطلوبمصههههههر  كما يوضههههههن ذات الجدول، أن  

األههههداف األربعهههة   من المفترض أن يمكنهههها من تحقيق  يالهههذ
م الجيهد، وتوفير الميهاه يالمتعلقهة بهالقضهههههههههههههههاء على الفقر، والتعل

،  النظيفة والنظافة الصههههههههههحية، والعمل الالئق ونمو االقتصههههههههههاد 
المتعلقههههة  2030بحلول عههههام    وذلههههك . أمهههها األهههههداف األربعههههة 

الجوع، والصههحة الجيدة والرفاه، والحصههول    بالقضههاء التام على
على طهاقهة نظيفهة بهأسههههههههههههههعهار معقولهة، وإقهامهة مهدن ومجتمعهات  

أن   ًطا )أيمتوسهه  امحلية مسههتدامة، فمصههر تحقق بشههأنها تقدمً 
ن معههدل  ع%  50بنحو  معههدل نمو درجههة تحقيق الهههدف أكبر  

زال أقهههل من مهههاولكنهههه    ،2030النمو المطلوب لتحقيق ههههدف  
األهداف الخمسهههههة المتعلقة بتحقيق  بينما    .(المسهههههتوى المطلوب

المسههههههههههههههاواة بين الجنسههههههههههههههين، والصههههههههههههههنهاعهة واالبتكهار والهيهاكهل 
البر، والسهههالم والعدل    في، والحياة الم ناخياألسهههاسهههية، والعمل 
مصههر من حالة من الركود بالنسههبة   تعانيوالمؤسههسههات القوية،  

درجههة  أن معههدل نمو    )أي  التجههاه تقههدمههها نحو تحقيق الهههدف
الهههههدف   النمو المطلوب ع%  50بنحو  قههههل  يتحقيق  ن معههههدل 

. أما بالنسهههههبة لبقية (2030والالزم لتحقيق الهدف بحلول عام  
سههههتهالخ االالحد من أوجه عدم المسههههاواة، و   وهيأال ،  األهداف

، وعقد الشههههههههراكات لتحقيق (تدامانن )المسههههههههؤوالمسههههههههالنتاج اإلو 
لعدم توفر لم يتم حسههههههههههههاب اتجاه التقدم الخا  بها  ،  األهداف
 مطلوبة لذلك.الالبيانات  

أنهه بمقهارنهة اتجهاه التقهدم الوارد بهالتقرير   اإلشهههههههههههههههارة إلىوتجهدر  
يتضههن   ،2019بنظيره الوارد بتقرير عام    2020الصههادر عام  

م الجيد، والعمل  ليبة ألهداف التعأن اتجاه التقدم المتحقق بالنس
الالئق ونمو االقتصهههههههههههههههههاد، وإقهههامهههة مهههدن ومجتمعهههات محليهههة  

 مستدامة 

عام    فيبالتقرير السهههههههههابق الصهههههههههادر    لهبمثي ةمقارنً  قد تحسهههههههههن
م يالههدفين المتعلقين بكهل من التعلأن (. 5  -1 جهدول)  2019
العمل الالئق ونمو االقتصههههههههههههاد، قد أصههههههههههههبحا يتقدمان و الجيد،  

من المفترض أن يمكنهمها من تحقيق   ، الهذيبهالمعهدل المطلوب
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53

70

83

101
110

البرازيل تركيا مصر اندونيسيا جنوب أفريقيا

قيمة ترتيب

http://unsdsn.org/


 

 INP ---------------------------------------------- ---------------------------------------- 51 –معهد التخطيط القومي 

 

من  ، وذلك بداًل 2030بحلول عام    الهدف المنشههههههههودمسههههههههتوى 
م الجيهد( والتقهدم المتوسههههههههههههههط )العمهل الالئق ونمو يالركود )التعل
التقرير السههههههههههههههههابق. أمههها ههههدف إقهههامهههة مهههدن    فياالقتصههههههههههههههههاد(  

،  ًطامتوسهههههههههها  ومجتمعات محلية مسههههههههههتدامة، فقد بدأ يحقق تقدمً 
 .2019تقرير عام بمنه  يكان يعان يمن الركود الذ اًل بد

 
   في مصر تجاه التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامةادرجة و : (4 -1)جدول 

 
صعوبات شديدة                 تحديات معنوية               تحديات ماتزال قائمة لكنها أقل من وضع اللون                
 البرتقالي

 تقدم متوسط                  2030تقدم بمعدل يمكن من تحقيق الهدف بحلول                      
 غير محسوب                                           ركود                                  

 
 
 

 تحقيق الهدف
ى
اتجاه التقدمدرجة الصعوبة ف

الهدف رقم 1: القضاء عىل الفقر

الهدف رقم 2: القضاء التام عىل الجوع

الهدف رقم 3: الصحة الجيدة والرفاه

الهدف رقم 4: التعليم الجيد

ى ى الجنسي  الهدف رقم 5: المساواة بي 

الهدف رقم 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية

الهدف رقم 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

الهدف رقم 8: العمل الالئق ونمو االقتصاد

الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

الهدف رقم 10: الحد من أوجه عدم المساواة

الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الهدف رقم 12: االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

الهدف رقم 13: العمل المناخى

الهدف رقم 14: الحياة تحت الماء

 البر 
ى
الهدف رقم 15: الحياة ف

الهدف رقم 16: السالم والعدل والمؤسسات القوية

اكات لتحقيق األهداف الهدف رقم 17: عقد الشر
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 2019 عام بتقرير ةمقارنا  2020 عام قريربت هاتحسن اتجاه تقدم التي: األهداف (5 -1)جدول 

 
 متوسط                         ركود تقدم                     2030تقدم بمعدل يمكن من تحقيق الهدف بحلول        

 
السبب   التعل  في   الرئيسويرجع  "هدف  إنجاز  اتجاه  م يتحسن 

 فيتم إتباعها  التيإلى مجموعة السياسات واإلجراءات  "الجيد
الماضية التوسع    والتي  ،األعوام  رأسها  على  تدريب    فيجاء 

، الجامعيم قبل  ليووضع برامج لتطوير منظومة التع  ،المعلمين
حديثة، وتنفيذ وإطالق نظام   تكنولوجية  وإنشاء عدة جامعات 

لدعم    رقمي، وبناء محتوى  (EDU2)الجديد    المصري م  يالتعل
قبل  يالتعل المعرفة   الجامعيم  ببنك  التعلم  إدارة  منصة  على 

وحصول أكثر من ثالثة  الف مدرسة على شهادة    المصري،
ونمو .  االعتمادو   الجودة الالئق  "العمل  لهدف  بالنسبة  أما 
تحسن اتجاه إنجازه تطبيق الحكومة   فيفلقد ساهم    "،االقتصاد

ناخ الجاذب  تهيةة الم  و ،  االقتصاديالمصرية لبرنامج اإلصال   
وال التيسيرات  من  العديد  تقديم  خالل  من  حوافز  لالستثمار 

استثمارية  ،للمستثمرين خريطة  وجود  جانب  وتوفير    ،إلى 
إقامة  "وفيما يتعلق بهدف  المحافظات.    في المناطق الصناعية  
مح ومجتمعات  مستدامة لمدن  المشروعات  "،  ية  ساهمت  فلقد 

 األعوام السابقة على تحسين اتجاه تقدمه.   فيتم تنفيذها  التي

بت المتعلقة  األهداف  ف ن  المقابل،  بين وفى  المساواة  حقيق 
الجنسين، وضمان الحصول على طاقة نظيفة بأسعار معقولة،  

األساسية، والعمل   قد  الم ناخيوالصناعة واالبتكار والهياكل   ،
  ييعان  (، حيث6  -1جدول  ) اتجاه تقدمها    في  ًعاشهدت تراج

أهداف  تقدم  والصناعة  كل من    اتجاه  الجنسين،  بين  المساواة 
ذلك   .من الركود  الم ناخيواالبتكار والهياكل األساسية، والعمل  

لتحقيق   كافي لتقدم    الم ناخيالعمل    هدف   على الرغم من تحقيق
وتحقيق هدفي المساواة بين الجنسين،    ،2030الهدف بحلول  

ام ع  تقريربوالصناعة واالبتكار والهياكل األساسية لتقدم متوسط  
. أما هدف الحصول على طاقة نظيفة بأسعار معقولة، 2019

تقدمه معدل  تراجع  تقدمً   ،فقد  يحقق  أصبن   ًطامتوس  ابحيث 
من 2020تقرير  ب المزيد  بذل  يستلزم  األمر  ف ن  ثم،  ومن   .

 الجهود فيما يتعلق بتحقيق تلك األهداف حنى تسترد معدالت  
، مثل إقامة المزيد من مشروعات الطاقة  بقةتقدمها وإنجازها السا

لمعدات   المحلي  الكهربائية، والتصنيع  الطاقة  لتوليد  المتجددة 
إنتاجها، وإحالل السيارات الكهربائية محل السيارات المستخدمة  
الطاقة   واستهالخ  إنتاج  كفاءة  ورفع  البترولية،  للمنتجات 

عها حتى يمكن  التقليدية، وضبط تكاليف إنتاج الطاقة بكافة أنوا 
.الحصول على الطاقة بأسعار مناسبة

 2019عام بتقرير  ةمقارنا  2020 عام تقريرب هاتراجع اتجاه تقدم التي: األهداف (6 -1)جدول 

 
 ركود           تقدم متوسط                            2030تقدم بمعدل يمكن من تحقيق الهدف بحلول         

اتجاه التقدم الوارد بتقرير عام 2020اتجاه التقدم الوارد بتقرير عام 2019

الهدف رقم 4: التعليم الجيد

الهدف رقم 8: العمل الالئق ونمو االقتصاد

الهدف رقم 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

اتجاه التقدم الوارد بتقرير عام 2020اتجاه التقدم الوارد بتقرير عام 2019

ى ى الجنسي  الهدف رقم 5: المساواة بي 

الهدف رقم 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

الهدف رقم 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

الهدف رقم 13: العمل المناخى
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القول بالتقرير   ،يمكن  االستدامة  مؤشرات  بجانب صدور  أنه 
المشار إليه من قبل جهة غير رسمية )بمشاركة شبكة حلول  
بعض  نتائج  ف ن  المتحدة(،  لألمم  التابعة  المستدامة  التنمية 

، وذلك قد يرجع  في مصر  التنموي المؤشرات قد ال تعكس الواقع  
أسباب.   توفر   يأتيلعدة  عدم  األسباب،  تلك  رأس  على 

اءات دقيقة ومفصلة وحديثة لكل المقاييس المعتمدة من  إحص
أن    ًضاالح  أيكما ي  .  األمم المتحدة لحساب بعض المؤشرات

بعض المؤشرات لبيانات أقدم من تلك الواردة    فيرجع  قد  التقرير  
لمؤشر عدد    في بالنسبة  المثال  فعلى سبيل  السابقة.  التقارير 

لتقرير لبيان المؤشر (، رجع ا16ضحايا القتل العمد )هدف رقم  
  2019، مع العلم أن التقرير الصادر عام  2012الصادر عام  

. وكذلك الحال  2016اعتمد على بيان المؤشر الصادر عام  
م والصحة )هدف رقم  يبالنسبة لمؤشر نسبة اإلنفاق على التعل

  في حسابه على البيان الصادر    فياعتمد التقرير    الذي(  17
على    2019عام    في تقرير الصادر  اعتمد ال، بينما  2008عام  

   2. 2015عام  فيالبيان الصادر 

إلى   التعريفباإلضافة  إلى يؤدالذي  والمناهج    ات تباين    ي 
كبير،   بشكل  النتائج  لهدف    كمااختالف  بالنسبة  الحال  هو 

الخا  بنسبة   الفرعيأو بالنسبة للمؤشر    ،القضاء على الفقر
 الصحي، يستخدمون الخدمات األساسية للصرف   السكان الذين

حيث تفوق تقديرات التقرير لكل منهما مثيلتها المقدرة بالتقارير  
 3المحلية. 

ها لحساب بعض  يتم االعتماد عل  التيكما أن بعض التعريفات  
ها يالمؤشرات تختلف بشكل كبير عن التعريفات المتعارف عل

ا هو الحال بالنسبة لمعدل  ، كمًيايتم استخدامها محل  ًيا، والتيدول
 

 (1لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى ملحق )  2
على أنه نسبة السكان الذين يستخدمون خدمة واحدة على األقل من الخدمات    -للتقرير  ًقاوف  -نسبة السكان الذين يستخدمون الخدمات االساسية للصرف الصحي  يتم تعريف   3

 . خرى مثل وسيلة خدمات صرف صحي محسنة ال يتم تشاركها مع األسر األ الصحية األساسية، والتي ت  
 . 2018يتضمن بيانات عن عام  2019التنمية البشرية لعام ، وكذلك تقرير  2019يتضمن بيانات عن عام   2020تجدر اإلشارة إلى أن تقرير التنمية البشرية لعام  4

على قيمة الدليل يتم   كلما دلل ذلك على الوضع األفضل والعكس صحين. وبناءً   ،1، بحيث كلما زادت قيمة الدليل واقتربت من القيمة  1تتراو  قيمة الدليل بين الصفر و   5
 ة كما يليم تصنيف دول العالم إلى أربعة مستويات للتنمية البشري

 . 0.800عن القيمة   الدول التي تزيد قيمة دليل التنمية البشرية لها  هيم ًداتنمية بشرية مرتفعة ج -
 . 0.799-  0.700الدول التي تتراو  قيمة دليل التنمية البشرية لها بين  هيتنمية بشرية مرتهههفهعةم  -
 . 0.699-0.550الدول التي تتراو  قيمة دليل التنمية البشرية لها بين  هيتنمية بشرية متوسطةم  -
 .0.550 عن لها البشرية التنمية دليل قيمة  تقل التي الدول هيم منخفضة بشرية تنمية  -

يتم قياسه بالنسبة   والذيلمستوى الدخل،    ًقاالنمو المصحن وف
االقتصاد   نمو  ألمعدل  ي الح   حيث  التعريف  األمريكي،  ن 

النمو هو تعريف غير شائع  في  ه  يالمعتمد عل حساب معدل 
لمصر  ه، ف ن معدل النمو الوارد بالتقرير ياالستخدام. وبناًء عل

يعد أقل من تلك المعدالت المقدرة بالتقارير المحلية. أما المؤشر 
المحمول،   الهاتف  المشتركين بشبكات  السكان  المتعلق بنسبة 

وف شبكة    ًقاف نه  استخدموا  الذين  السكان  نسبة  يمثل  للتقرير 
الشهور    ي فموقع    أيالمحمول للنفاذ إلى خدمة االنترنت من  

من حساب نسبة السكان  اًل  السابقة على األقل، وذلك بد  الثالثة
فعل المحمول.    ًياالمشتركين  الهاتف  ف ن  وبالتاليبشبكات   ،

التقرير قدر نسبة السكان المشتركين بشبكات الهاتف المحمول  
المقدرة محليً  أقل من تلك  العديد  اعند مستويات  ، ألن هنالك 

ولكن ال يستخدمونها للنفاذ إلى    ،شبكةمن السكان المشتركين بال
 .لتعريف التقرير  ًقالم يتم احتسابهم وف  وبالتاليخدمة اإلنترنت،  

 4 التنمية البشرية تقرير 2. 1

ارتفاع في قيمة دليل    2020أظهر تقرير التنمية البشههههرية لعام 
 ةوذلك مقارنً   ،نقطة  0.707التنمية البشرية لمصر ليصل إلى  

وبذلك تأتي مصر    ،2019نقطة في تقرير عام    0.700بنحو 
وبالرغم من  5ضهههههههمن مجموعة الدول مرتفعة التنمية البشهههههههرية.

 ت تحتلحيث ظل ،إال أن ترتيب مصر لم يتحسن  ،هذه الزيادة
ذلههههك    189بين    من  116المركز   في أن  إلى  دولههههة، ويرجع 

 أسرع من مصر. ًنابعض الدول قد شهدت تحس
تنميهة البشههههههههههههههريهة المعهدل بعهامهل عهدم المسهههههههههههههههاواة يقيس دليهل ال

التفاوت في التوزيع بين السهههههههكان في كل بعد من أبعاد التنمية 
 ًقاالبشهرية. وذلك عن طريق حسهاب متوسهط القيمة لكل بعد وف
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لمسهتوى عدم المسهاواة فيه. وتتسهاوي قيمة دليل التنمية البشهرية  
بعدم المسههههاواة في حالة المسههههاواة   ودليل التنمية البشههههرية معداًل 

وبذلك يمكن التامة، وتكون أقل منها في حالة عدم المسههههههههاواة.  
بعهدم المسههههههههههههههاواة هو   اًل أن دليهل التنميهة البشههههههههههههههريهة معهدالقول، 

للتنمية البشههههههههههههههرية. ويتم حسههههههههههههههاب الفارق بين   يالمقياس الفعل
الدليلين كنسهههبة مةوية، والتي توضهههن الخسهههارة في دليل التنمية 

 شرية الناتجة عن عدم المساواة.الب

قيمة دليل التنمية البشههههههههههههههرية المعدل    ارتفعت  ،وفي هذا اإلطار
  0.497إلى    لتصهههل  2020تقرير عام  ببعدم المسهههاواة لمصهههر 

، وهو مها (0.492)  2019تقرير عهام  بمقهابهل قيمهة أقهل   ،نقطهة
في مصهههههر فيما يتعلق بالتنمية  المسهههههاواة ي دلل على تراجع عدم 

صههههل بذلك الفارق بين دليل التنمية البشههههرية ودليل  البشههههرية، لي
وهو   ،نقطة  0.208التنمية البشههرية المعدل بعدم المسههاواة إلى  

تقرير عام  بخسههارة أكبر  بل% مقا29.2مثل خسههارة قدرها  ما ي  
 (.7 -1شكل ) (29.7%) 2019

 2020، 2019عامي  ي تقرير ب(: قيمة دليل التنمية البشرية المعدل بعدم المساواة لمصر 7 -1شكل )

 المصادرم 
- UNDP. Human Development Report 2020: The Next Frontier, Human Development and the Anthropocene. 

- UNDP. Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inequalities in Human 

Development in the 21st Century. 

شهههههههههدت قيمهههههههههة األدلهههههههههة الفرعيههههههههة الثالثهههههههههة لهههههههههدليل التنميهههههههههة  
االبشهههههههههرية لمصهههههههههر ارتفا  ةمقارنهههههههههً  2020بتقريهههههههههر عهههههههههام  عهههههههههً

، وكانهههههههت الزيهههههههادة األكبهههههههر فهههههههي قيمهههههههة 2019بتقريهههههههر عهههههههام 
نقطههههة فههههي تقريههههر  0.607التههههي ارتفعههههت مههههن  ،ميدليههههل التعلهههه
، كمههههههها 2020نقطههههههة فههههههي عههههههام  0.618إلههههههى  2019عههههههام 

نقطهههههههههة إلهههههههههى  0.706ارتفعههههههههت قيمهههههههههة دليههههههههل الهههههههههدخل مههههههههن 
نقطهههههههة، فهههههههي حهههههههين كانهههههههت أقهههههههل زيهههههههادة فهههههههي دليهههههههل  0.716

عكههههههههس وي .(8 -1 نقطههههههههة( شههههههههكل 0.003الصههههههههحة بنحههههههههو 
هههههذا التبههههاين فههههي زيههههادة قيمههههة األدلههههة الفرعيههههة الثالثههههة لههههدليل 

، التغيههههر الههههذي طهههههرأ 2020بتقريههههر التنميههههة البشههههرية لمصههههر 
علهههههى قيمههههههة المؤشهههههرات التههههههي يتكهههههون منههههههها كهههههل دليههههههل مههههههن 

هههههههذه األدلههههههة الثالثههههههة، حيههههههث ارتفههههههع متوسههههههط نصههههههيب الفههههههرد 
مهههههن النهههههاتج القهههههومي اإلجمهههههالي بهههههالقوة الشهههههرائية ليصهههههل إلهههههى 

فههههههههي تقريههههههههر  ًرادوال 10.744مقابههههههههل نحههههههههو  ًرادوال 11,466
%. كمهههههها ارتفههههههع عههههههدد 6.7، أي بنسههههههبة زيههههههادة 2019عههههههام 

سهههههنة فهههههي تقريهههههر عهههههام  13.1سهههههنوات الدراسهههههة المتوقهههههع مهههههن 
، وارتفههههههع 2020سههههههنة فههههههي تقريههههههر عههههههام  13.3إلههههههى  2019

 7.4سههههههنة إلههههههى  7.3متوسههههههط عههههههدد سههههههنوات الدراسههههههة مههههههن 
المهههههههيالد مهههههههن  سهههههههنة، فهههههههي حهههههههين ارتفهههههههع توقهههههههع العمهههههههر عنهههههههد

سهههههههنة فهههههههي  72إلههههههى  2019سههههههنة فهههههههي تقريههههههر عهههههههام  71.8
 .2020تقرير عام 

0.700 0.707

0.492 0.497

2019 2020

دليل التنمية البشرية األصلي دليل التنمية البشرية المعدل بعدم المساواة 

مقدار االنخفاض 29.7% مقدار االنخفاض
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 2020 ،2019عامي  ي قرير بتاألدلة الفرعية لدليل التنمية البشرية لمصر قيم (: 8 -1)شكل 

 المصادرم   
- UNDP. Human Development Report 2020: The Next Frontier, Human Development and the Anthropocene. 

- UNDP. Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inequalities in Human 

Development in the 21st Century. 

في دليل التنمية البشرية بتقرير عام بمقارنة ترتيب مصر  و  -
بعدد من الدول التي تقع في مجموعة الدول مرتفعة   2020

متأخر   ترتيب  في  مصر  وقوع  يتضن  البشرية،  التنمية 
ها كل من تركيا التي  يبهذه الدول، حيث يتفوق عل  ًنةمقار 

المركز   في  )المركز  54تأتي  والبرازيل  وتونس   ، (84، 
)ا  ،(95)المركز   وإندونيسيا   ، (102لمركز  واألردن 
)المركز    ، (107)المركز أفريقيا  بينما  114وجنوب   .)

التنمية   لدليل  الفرعية  األدلة  في  مصر  ترتيب  يتباين 
ها كل من تركيا والبرازيل وجنوب يالبشرية، حيث يتفوق عل

ها كل من  ي يتفوق علوكذلك فريقيا في قيمة دليل الدخل، أ
في واألردن  والبرازيل  وتركيا  الصحة  تونس  بينما    ،دليل 

الدول   ترتيبها في مؤخرة هذه  التعليأتي  لدليل  م  يبالنسبة 
 (. 9  -1شكل )

 
التنمية  لدليل  الفرعية  لألدلة  المكونة  المؤشرات  وبمقارنة 
البشرية بدول المقارنة، يتضن أن مصر تسبق كل من جنوب  

وإندونيسيا   الميالدفي  أفريقيا  عند  المتوقع  العمر   ،مؤشر 
عدد سنوات الدراسة المتوقع، وعلى  في  وتتفوق على األردن  

د متوسط تونس في متوسط عدد سنوات الدراسة، في حين يزي
نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي بالقوة الشرائية للدوالر  
   .في مصر عن نظيره في كل من األردن وتونس وإندونيسيا

0.797

0.607

0.706

0.800

0.618

0.716

دليل الصحة دليل التعليم دليل الدخل

2019 2020
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 2020تقرير عام ببعض الدول و مصر لدليل التنمية البشرية وأدلته الفرعية قيمة (: 9 -1شكل )
 دليل الدخل  البشريةدليل التنمية 

  

 دليل الصحة  م يدليل التعل 

  
: المصادر  

- UNDP. Human Development Report 2020: The Next Frontier, Human Development, and the Anthropocene. 

- UNDP. Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inequalities in Human 

Development in the 21st Century.

 وفقاا للنوع البشرية دليل التنمية 
للنوع إلى قياس الفجوات بين   ًقايهدف دليل التنمية البشرية وف

الصحة،  م  وهيالجنسين لثالثة مجاالت أساسية للتنمية البشرية  
قد    م، والدخل.يوالتعل قيمة موجبة، والتي  الدليل  ويسجل هذا 

الدليل   تزيد أو تقل عن الواحد الصحين. وي دلل اقتراب قيمة 
انخفاض   أي  األفضل،  الوضع  على  الصحين  الواحد  من 

 جنسين، والعكس صحين.الفوارق بين ال

مجموعات   خمسلقيمة هذا الدليل يتم تصنيف الدول إلى    ًقاووف 
المساواة بين  التي تحقق مستوى مرتفع من  الدول  تتدرج من 

الدول التي    ىالذكور واإلناث فيما يتعلق بالتنمية البشرية، وه 
انحرافً  بقيمة    اتحقق  المساواة  حالة  أقل  2.5عن  أو   %
الدول التي تحقق 1)المجموعة   إلى مجموعة  (، حتى تصل 

الدول    ىإلناث، وهمستوى منخفض من المساواة بين الذكور وا
%  10عن حالة المساواة بقيمة تزيد عن    االتي تحقق انحرافً 
 . (5)المجموعة 

  2020تقرير عام  بمصر  لللنوع    اسجل دليل التنمية البشرية وفقً 6
ًفا طفيا  تحسنً بذلك حققت مصر  نقطة. و   0.882قيمة بلغت  

 

تحقق  الدول التي تحقق مستوى يتراو  بين المتوسط والمرتفع من المساواة بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بالتنمية البشرية، وهي الدول التي (م 2المجموعة )  1
 %.5 -% 2.5عن حالة المساواة بقيمة تقع ما بين  ًفاانحرا 

حيث كانت قيمة هذا الدليل  ،  2020،  2019تقرير عامي    بين
وهو ما يعني تحسن ،  2019بتقرير عام  نقطة    0.878نحو  

0.820
0.765 0.740 0.729 0.718 0.709 0.707
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مص 
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0.618

0.650

0.661

0.667

0.694

0.724

0.731

مص 
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ت كي 

0.892

0.888

0.860

0.839

0.800

0.796

0.679
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تراجع الفجوة بين    الصحين، أيقيمة الدليل في اتجاه الواحد  
الدليل   هذا  تحسن  البشرية.  للتنمية  بالنسبة  واإلناث  الذكور 

توقع العمر    وهيم  ،نتيجة تحسن بعض المكونات الفرعية له
وسط المقدر لنصيب الفرد من الدخل لصالن  عند الميالد، والمت

التحسن    وبرغم  ناث.اإل المجموعة  هذا  في  مصر  جاءت 
بأكثر من  االنحراف عن حالة المساواة  ، الرتفاع  الخامسة للدول

10  .% 
ها التقرير في حساب دليل  يوبالرجوع إلى البيانات التي اعتمد عل

البشرية   للنوعالتنمية  ب  وفًقا  الفجوات  الذكور  للتعرف على  ين 
واإلناث، يتضن وجود تباين في دليل التنمية البشرية بين الذكور  

المؤشرات في جميع  الدراسة    ،واإلناث  عدد سنوات  عدا  فيما 
م المصري على أساس  يرقة في نظام التعل، حيث ال تفالمتوقع

النوع. أما فيما يتعلق بباقي المؤشرات، فيتضن ارتفاع العمر  

بينما   ، سنة  4.7ناث عن الذكور بنحو  المتوقع عند الميالد لإل
الفعل الدراسة  عدد سنوات  متوسط  اإلناث   ييزيد  للذكور عن 

من    1.3بنحو   الفرد  نصيب  بمتوسط  يتعلق  فيما  أما  سنة. 
الدخل فيتضن وجود فجوة كبيرة بين الذكور واإلناث، تزيد عن  

نحو   إلى  الذكور، حيث تصل  لصالن  أمثال    13287أربعة 
في    ًرا.دوال واإلناث  الذكور  بين  تمييز  بالرغم من عدم وجود 

مصر فيما يتعلق بفر  العمل أو األجور، إال أن هذا التباين 
الكبير في قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل بين الجنسين  

حيث تأخذ في االعتبار نسبة    ،ربما يرجع إلى طريقة حسابه
لذكور في  عن ا  ًرامشاركة اإلناث في قوة العمل التي تقل كثي

 (. 10- 1شكل )مصر 

 

ا(: مكونات دليل التنمية البشرية وف 10 -1)شكل   2020، 2019عامي ي تقرير لمصر بللنوع  قا
 عدد سنوات الدراسة المتوقع )سنة( توقع العمر عند الميالد )سنة( 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

عن حالة  ًفا الدول التي تحقق انحرا  ىفيما يتعلق بالتنمية البشرية، وه (م الدول التي تحقق مستوى متوسط من المساواة بين الذكور واإلناث3المجموعة ) 
 %.7.5 -% 5المساواة بقيمة تقع ما بين 

الدول التي تحقق   ى(م الدول التي تحقق مستوى يتراو  بين المنخفض والمتوسط من المساواة بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بالتنمية البشرية، وه4المجموعة ) 
 %.10 -% 7.5عن حالة المساواة بقيمة تقع ما بين  اانحرافً 

69.6
74.2

69.7
74.4

ذكور إن ث
2019 2020

13.1 13.113.3 13.3

ذكور إن ث
2019 2020
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 المقدر لنصيب الفرد من الدخل)القوة الشرائية للدوالر( المتوسط  متوسط عدد سنوات الدراسة )سنة(

  
 مالمصادر

- UNDP. Human Development Report 2020: The Next Frontier, Human Development and the Anthropocene. 

- UNDP. Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inequalities in Human 

Development in the 21st Century. 

 
 دليل الفقر متعدد األبعاد 

للدول النامية فقط، والبال   دليل الفقر متعدد األبعاد يتم حسهاب 
أخذ هذا  . ي2020تقرير التنمية البشرية لعام  بدولة    86عددها  

 ،أخرى غير ب عههد الههدخههل النقههدي  ًدافي اعتبههاره أبعههاالمؤشههههههههههههههر  
مسهتوى المعيشهي الالئق، ويتضهمن الم، والصهحة، و يالتعلوهيم  

 من المؤشرات الفرعية.  ًداكل منها عد
ثبههات دليههل الفقر متعههدد األبعههاد   2020عههام  وضههههههههههههههن تقرير  ي

، وكذلك نقطة  0.019عند  ،  2019  تقرير عاملمصر مقارًنة ب

نسههههههبة الفقراء الذين يعانون من ثبات مؤشههههههراته الفرعية، وهيم  
الذي    شههههههههههدة الفقر أو الحرمانو ،  (%5.2) الفقر متعدد األبعاد

  2019تقرير عههههام  للغههههايههههة عن  % بزيههههادة طفيفههههة  37.6بل   
  .نسبة السكان المعرضين للفقر متعدد األبعادو ، %(37.5)

تعدد األبعاد وبمقارنة نسهههههههبة السهههههههكان الذين يعانون من الفقر م
  هي، يتضهههههههن أن مصهههههههر ليسهههههههت بعض الدولفي مصهههههههر مع 

فمصهههههههههر أفضهههههههههل حااًل عن  األسهههههههههوأ بين مجموعة هذه الدول،  
  األردنل من  جنوب أفريقيا، بينما تزيد النسبة في مصر عن ك

 (.11-1شكلإندونيسيا والبرازيل )تونس و و 

 2020تقرير عام ببعض الدول و الفقر متعدد األبعاد في مصر الذين يعانون من (: نسبة الفقراء  11 -1شكل )
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 مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب ضغوط الكوكب 
Planetary pressures-adjusted Human 

Development Index 

ي عههههههههد هههههههههذا المؤشههههههههر أحههههههههد المؤشههههههههرات الحديثههههههههة المتضههههههههمنة 
. وقههههههد قههههههدم البرنههههههامج 2020تقريههههههر التنميههههههة البشههههههرية لعههههههام ب

اإلنمههههههائي لألمههههههم المتحههههههدة هههههههذا المؤشههههههر الجديههههههد ليأخههههههذ فههههههي 
سهههههههائر البيةيهههههههة الناجمهههههههة عهههههههن القيهههههههام باألنشهههههههطة اعتبهههههههاره الخ

اإلنتاجيهههههة داخهههههل الهههههدول المختلفهههههة. وقهههههد أظههههههرت نتهههههائج ههههههذا 
المؤشههههههههر أنههههههههه بتضههههههههمين الضههههههههغوط علههههههههى كوكههههههههب األرض 

ذات معههههههههههدالت التنميههههههههههة  دولتههههههههههنخفض مرتبههههههههههة بعههههههههههض الهههههههههه
البشهههههههرية المرتفعهههههههة، ومرجهههههههع ذلهههههههك إلهههههههى أن التقهههههههدم الكبيهههههههر 

الهههههدمار الهههههذي الههههذي تحققهههههه هههههذه الهههههدول يههههأتي علهههههى حسههههاب 
نتيجهههههههههههههة التلهههههههههههههوث المصهههههههههههههاحب  ،يلحهههههههههههههق بكوكهههههههههههههب األرض

لألنشهههههههههطة اإلنتاجيهههههههههة مهههههههههن ناحيهههههههههة، وإلههههههههههالخ جهههههههههزء مهههههههههن 
 مخزون الموارد االقتصادية من ناحية أخرى.

يههههتم حسههههاب هههههذا المؤشههههر عههههن طريههههق تعههههديل مؤشههههر التنميههههة 
البشهههههههههرية بمؤشهههههههههر يعبهههههههههر عهههههههههن الضهههههههههغط علهههههههههى الكوكهههههههههب 

(Adjustment for Planetary Pressures 

Factor) الهههههههذي يهههههههتم حسهههههههابه مهههههههن خهههههههالل أخهههههههد المتوسهههههههط ،
 للدليلين الفرعيين التاليينم

الهههههذي يهههههتم غهههههاز ثهههههاني أكسهههههيد الكربهههههون،  انبعاثهههههاتدليهههههل  ▪
علهههههههههى متوسهههههههههط نصهههههههههيب الفهههههههههرد مهههههههههن  ااسهههههههههتنادً حسهههههههههابه 
غههههههههاز ثههههههههاني أكسهههههههد الكربههههههههون لجميههههههههع الههههههههدول  انبعاثهههههههات

ه حتهههههى تكهههههون قيمتههههه تههههههويهههههتم معاير  ،التقريربهههههالمتضهههههمنة 
 بين الصفر والواحد.

 Materialدليهههههههل البصههههههههمة الماديهههههههة لالقتصههههههههاد )  ▪

Footprint ،) عهههههههن طريهههههههق قسهههههههمة  هيهههههههتم حسهههههههابالهههههههذي
المههههههواد الخههههههام المسههههههتخرجة مههههههن بههههههاطن األرض إلشههههههباع 
الطلهههههههههههههب النههههههههههههههائي )تتضهههههههههههههمن المهههههههههههههواد الخهههههههههههههام تلهههههههههههههك 

إليهههههها الهههههواردات  االمسهههههتخرجة مهههههن بهههههاطن األرض مضهههههافً 
منههههههها الصههههههادرات( علههههههى عههههههدد السههههههكان فههههههي  اومطروحههههههً 

 أيضًا.ته معاير ويتم ، في دولة مامنتصف العام 

 عهههههن تسهههههجيلهههههههذا المؤشهههههر لمصهههههر حسهههههاب ظههههههرت نتهههههائج 
نقطههههههة، لتههههههنخفض بههههههذلك قيمههههههة هههههههذا المؤشههههههر  0.684نحههههههو 

نقطهههههة، وبهههههالرغم  0.023عهههههن دليهههههل التنميهههههة البشهههههرية بنحهههههو 
ن قيمهههههة ههههههذا المؤشهههههر لمصهههههر مازالهههههت أفضهههههل  مهههههن ذلهههههك فههههه

 0.666مهههههههن متوسهههههههط الهههههههدول العربيهههههههة التهههههههي سهههههههجلت نحهههههههو 
انقطههههة، ليتحسههههن بههههذلك ترتيههههب مصههههر فههههي قائمههههة الههههدول وف  قههههً

( 101، ليصهههههههبن ترتيبهههههههها )مرتبهههههههة 15ههههههههذا المؤشهههههههر بنحهههههههو ل
اعالم (116)بالترتيههههب  ةمقارنههههً  اعالميههههً  لههههدليل التنميههههة ا وفقههههً  يههههً
 البشرية.

وبمقارنههههههههة الضههههههههغوط التههههههههي سههههههههببتها مصههههههههر علههههههههى كوكههههههههب 
يتضههههههههن أن مصههههههههر تعههههههههد مههههههههن  ،األرض بعههههههههدد مههههههههن الههههههههدول
علههههههى كوكههههههب األرض، حيههههههث ًرا ضههههههمن الههههههدول األقههههههل ضههههههر 
تنميهههههههة البشههههههرية المعهههههههدل حسهههههههب انخفضههههههت قيمهههههههة مؤشههههههر ال

ضهههههههغوط الكوكهههههههب عهههههههن مؤشههههههههر التنميهههههههة البشهههههههرية لمصههههههههر 
، أقههههل مههههن مثيالتههههها لبقيههههة %(3.3)ا بقيمههههة منخفضههههة نسههههبيً 
  7(.12 -1شكل الدول محل المقارنة )

 
 يتم حساب الخسارة في التنمية البشرية من خالل الصيغة التاليةم  7

 100*البشرية( قيمة مؤشر التنمية   /الكوكب( قيمة مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب ضغوط  –))قيمة مؤشر التنمية البشرية 
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لدول في تقرير عام  وبعض امصر ل(: دليل التنمية البشرية ودليل التنمية البشرية المعدل حسب ضغوط الكوكب 12-1شكل )
2020 
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 العالم في الحوكمة . أداء مصر بين دول 2

العالمية   الحوكمة  مؤشرات   World Governanceتعد 

Indicators  المؤشرات الدورية التي يصدرها البنك الدولي    أحد
حسابها  سنويً  يتم  حيث  المستوى    214لعدد  ا،  على  دولة 

مؤشراتم    8العالمي. المؤشرات  هذه  الرأي وتتضمن  إبداء 
السياسي   واالستقرار  العنف/اإلرهابوالمساءلة،  ، وغياب 

وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، والسيطرة 
 على الفساد. 

( التبههاين الكبير في الرتههب التي  13  -1ي الح  من شههههههههههههههكههل )
تحصههههههل عليها مصههههههر في مؤشههههههرات الحوكمة العالمية السههههههتة  

، وإن كان معظمها يقل عن نصههههههههههف الرتبة  2019خالل عام 
يأتي مؤشهههر سهههيادة القانون في مقدمة يث  (، ح100القصهههوى )

من   37.9، والتي تعني أن  37.9هذه المؤشهههههرات برتبة قدرها 
الدول تحصههههههههههل على تقدير مسههههههههههاوًيا أو أقل من التقدير الذي  
تحصهل عليه مصهر، وهو ي عبر عن ثقة المواطنين في القوانين  
والقواعد بالدولة ومدى االلتزام بها، خاصههههههههههههة فيما يتعلق ب نفاذ 

عقود، وحقوق الملكية، وفاعلية الشرطة والمحاكم، فضاًل عن  ال
احتمهاليهة ارتكهاب جرائم أو حهدوث عنف. يليهه مؤشههههههههههههههر فعهاليهة  

 
ويشمل ذلك العملية التي يتم من   ،للبنك الدولي على أنها مجموعة التقاليد والمؤسسات التي من خاللها تمارس السلطات داخل الدول  ًقا عرف الحوكمة وفت     8

  ن والدولة للمؤسسات الفاعلة. مدى احترام المواطنيو سياسات الفعالة،  الخاللها اختيار الحكومات ومراقبتها واستبدالها، وكذلك قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ  
 .األفضل أداء() 100أداء(،   صفر)األسوأعن المؤشرات المركبة لكل دولة في صورة رتب مةوية تتراو  ما بين  ويتم التعبير

 

، الذي ي قيس إحسههههههههههاس المواطنين  36.5الحكومة برتبة قدرها 
بمههههدى جودة الخههههدمههههات الحكوميههههة، وجودة الخههههدمههههة المههههدنيههههة  
ملية  واسهههههههتقالليتها بعيًدا عن الضهههههههغوط السهههههههياسهههههههية، وجودة ع

صههههههياغة وتنفيذ السههههههياسههههههات العامة، ومصههههههداقية الحكومة في  
التزامها بتلك السههههههياسههههههات. وحصههههههلت مصههههههر على رتبة قدرها 

في مؤشهههههههههر السهههههههههيطرة على الفسهههههههههاد، الذي ي قيس رأي   27.9
المواطنين بشههههههههأن مدى اسههههههههتغالل السههههههههلطة العامة في تحقيق 
مكاسهههههب شهههههخصهههههية، وثقة المواطنين في الموظفين الحكوميين 

ياسهيين ومدى انتشهار أشهكال الفسهاد، خاصهة في األحزاب والسه
السهههههههههههياسهههههههههههية، واإلعالم، والجهاز اإلداري، والمجالس النيابية، 
 والقضاء، ومدى توافر الشفافية و ليات المساءلة والمحاسبة.

لقد حصههههههل مؤشههههههر إبداء الرأي والمسههههههاءلة على أقل رتبة بين 
وهو ما فقط،   8.4المؤشهرات السهتة بحصهول مصهر على رتبة 

قد ي شههير إلى إحسههاس المواطنين بضههعف قدرتهم على التعبير  
عن رأيهم بحرية باسهههههههههههتخدام اآلليات المختلفة، ونق  اآلليات 
الفعالة والكافية للمسههههههاءلة. وكذلك حصههههههلت مصههههههر على رتبة 
منخفضههههههههههههههة في مؤشههههههههههههههر االسههههههههههههههتقرار السههههههههههههههياسههههههههههههههي وغياب 

0.684 0.691 0.700 0.710 0.710
0.648

0.746

0.707 0.718 0.729 0.740 0.765
0.709

0.820

مصر إندونيسيا األردن تونس البرازيل جنوب إفريقيا تركيا

دليل التنمية البشرية المعدل حسب ضغوط الكوكب دليل التنمية البشرية

3.4% 3.9% 4.1% 4.2% 7.7% 9.4% 9.9%
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، وأيًضا حصلت مصر على رتبة 12.9العنف/اإلرهاب قدرها  
وهو    18.7منخفضهههة في مؤشهههر جودة األطر التنظيمية قدرها  

المؤشههههر الذي ي قيس  راء المواطنين بشههههأن مدى قدرة الحكومة  
على صههههياغة وتنفيذ سههههياسههههات ولوائن سههههليمة من شههههأنها فتن  

 المجال أمام مشاركة القطاع الخا  وتشجيعه.

المعبرة عن الحوكمة   ةللمؤشرات الست  ًقا أداء مصر وفوبمقارنة  
عامي   وتراجع   ي الح   2019  ،2018خالل  بعضها  تحسن 
اآلخر قائمة    .البعض  على  الحكومة  فعالية  مؤشر  يأتي 

في األداء، حيث ارتفعت قيمته   االمؤشرات التي سجلت تحسنً 
ويأتي بعده مؤشر الجودة    ،نقطة بين عامي المقارنة  5.77بنحو  
بنحو  ،  التنظيمية ارتفع  مؤشري   ،نقطة  1.44الذي  ي عد  كما 

القانون  من    ،سيادة  العنف  وغياب  السياسي  واالستقرار 
تحسنً  سجلت  التي  ضةيل    ا،المؤشرات  بقدر  كان  نحو )وإن 

  ي وفي المقابل سجل كل من مؤشر   (.نقطة لكل منهما  0.48
في األداء    االسيطرة على الفساد تراجعً و   ،ةءل إبداء الرأي والمسا

 ة على التوالي. نقط 3.58نقطة،  4.93بنحو 

 2019، 2018(: تطور أداء مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية لعامي 13 -1)شكل 

أداء مصر وفقً  الستة بمجموعة    ا وبمقارنة  الحوكمة  لمؤشرات 
دول الشرق األوسط الثالثة عشر التي تضمنها التقرير، يتضن  
تسجيل مصر ترتيب متراجع بين هذه الدول، حيث سجل أداء  

وفقً  أفضل    امصر  العنف  السياسي وغياب  االستقرار  لمؤشر 
نقطة عن أعلى قيمة    57.14( بفارق قدره  8ترتيب )المرتبة  
جلت بين هذه ا لدول. بينما سجل مؤشر إبداء الرأي والمساءلة  س 

( بين مجموعة المؤشرات بفارق قدره  11أدنى ترتيب )المرتبة  
 نقطة عن أعلى قيمة مسجلة بين هذه الدول.  72.28

وبخالف التباين في الترتيب بين مصر وتلك الدول ف ن هناخ  
تباين واضن فيما بين قيمة مؤشر الحوكمة لمصر ومثيله بأعلى 

ة ضمن مجموعة دول الشرق األوسط، حيث يصل أقصى  قيم
وقدره   القيمة  في  الرأي    75.85فرق  إبداء  مؤشر  في  نقطة 

نقطة فقد تحقق في مؤشر   39.9والمساءلة، أما أقل فرق وقدره  
 سيادة القانون. 

بالرغم من أن مقاييس مؤشرات الحوكمة العالمية الستة المركبة  
ولتقييم  الدول،  بين  واسعة  مقارنات  إلجراء  كأداة  مفيدة  ت عد 

ما تكون   اإال إنها غالبً   عبر الزمن،االتجاهات العامة للحوكمة  
قاصرة في صياغة إصالحات محددة تخ  الحوكمة في سياق  

حات وتقييم التقدم المحرز  ألن هذه اإلصال  ادولة معينة، نظرً 
، وخصوصية لإلقليم،  يتطلب وجود بيانات تحليلية أكثر تفصياًل 

 أو الدولة، لتمكينها من تحديد القيود ذات الصلة بالحوكمة.

في   الدولي  البنك  استند عليها  التي  المنهجية  ي ؤخذ على  كما 
من   كبير  عدد  على  اعتمادها  الحوكمة  لمؤشرات  حسابه 
البيانات، تصدر عن مجموعة متنوعة من معاهد االستطالع 
والمنظمات   الحكومية،  غير  والمنظمات  البحوث،  ومراكز 

13.3 12.38

30.77

17.31

37.5

31.73

8.37
12.86

36.54

18.75

37.98

27.88

إبداء الرأي والمسائلة االستقرار السياسي 
وغياب العنف 

فعالية الحكومة  الجودة التنظيمية  سيادة القانون  السيطرة على الفساد 

2018 2019



 

 62 2020تقرير حالة التنمية في مصر ------------------------------------------------------------------------------------

 

لنحو   تصل  والتي  الخا ،  القطاع  وشركات    30الدولية، 
. باإلضافة إلى أن مصادر البيانات التي اعتمد عليها امصدرً 

البنك الدولي في حسابه لمؤشرات الحوكمة ال تغطي جميع دول  
 . اتها المؤشر تالعالم التي شمل

وقد صاحب التباين في مصادر البيانات التي استند عليها البنك 
المختلفة،   الدول  بين  الحوكمة  لمؤشرات  حسابه  في  الدولي 

االعت تعبير  وكذلك  عدم  الرأي،  استطالعات  على  الكبير  ماد 
بعض هذه المؤشرات عن المستوى الحقيقي للحوكمة. وي دلل  
على ذلك نتائج بعض المؤشرات بالنسبة لمصر، التي جاءت  
إلى حد ما غير معبرة عن المستوى الحقيقي للحوكمة. فعلى  

لبعض مؤشرات الحوكمة في   اسبيل المثال جاءت مصر وفقً 
يشهدا في الوقت الراهن   تينلية لدولتي العراق ولبنان اللمرتبة تا

رابات السياسية، التي يصاحبها في الغالب طضالعديد من اال
 تراجع أداء مؤشرات الحوكمة.

 أداء مصر بين دول العالم في األمن الصحي  . 3

بتقيههههههيم  2019هههههههتم تقريههههههر األمههههههن الصههههههحي العههههههالمي لعههههههام ا 
 وذلهههههك مهههههن خهههههالل قيهههههاس قهههههدرات األمهههههن الصهههههحي العهههههالمي،

 Global Healthاألمهههههن الصهههههحي العهههههالمي )دليهههههل 

Security Index )دولهههة. 195أبعهههاده المختلفهههة لعهههدد ب 
األمهههههن الصهههههحي أحهههههد المؤشهههههرات الحديثهههههة، حيهههههث دليهههههل ي عهههههد 

، وهههههههههو التقريههههههههر 2019عهههههههام فههههههههي ظههههههههر أول إصههههههههدار لهههههههه 
كههههل مههههن بالتعههههاون بههههين  دليلعههههد هههههذا الههههمحههههل التنههههاول. وقههههد أ  

 Jons Hopkinsمركههز جههونز هههوبكنز لألمههن الصههحي )

Center for Health Security ومبههههادرة التهديههههد ،)
(، ووحههههههدة Nuclear Threat Initiativeالنههههههووي )

 

صحية  عمل مركز جونز هوبكنز لألمن الصحي على حماية صحة األفراد من األوبةة والكوارث، ورفع قدرة المجتمعات على الصمود في وجه التحديات الي  1
ة غير حزبية وغير هي منظمالكبرى. وقد ساهم العديد من المنظمات الدولية في تأسيس هذا المركز ومن أهمها منظمة الصحة العالمية. ومبادرة التهديد النووي 

عام ربحية   في  الكارثية   وتعمل ،  2001 تأسست  والحوادث  الهجمات  منع  الشامل  على  الدمار  أسلحة  النووية   ، باستخدام  واالضطرابات 
توفير خدمات التنبؤ،   ، تعمل على  اإليكونوميست مجموعة مستقلة ضمن مجموعة  هي والسيبرانية، ووحدة الذكاء االقتصادي   ئية والكيميا واإلشعاعية  والبيولوجية

   واالستشارات، وإعداد التقارير لعدد من الدول. 
  لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى ملحق ) 2(.10 

( عن أقل مسهههههتوى محقق لألمن الصهههههحي،  0(، بحيث تعبر القيمة ) 100  -0يأخذ دليل األمن الصهههههحي العالمي، وكذلك المؤشهههههرات الفرعية له القيمة من )    11
 ( عن أعلى مستوى محقق لألمن الصحي.  100والقيمة ) 
 

 Economist Intelligenceالهههههذكاء االقتصههههههادي )

Unit.)9  

رئيسيةالدليل  هذا    يتكون  مجموعات  ست  ألربع    ،من  تتفرع 
يعبروا    ا،فرعيً ا  وأربعين مؤشرً   مةة تضم    ،وثالثين مجموعة فرعية
  195  دليل أبعاده المختلفة. يغطى هذا البعن األمن الصحي  
تلك الدول الموقعة على لوائن    اوتحديدً   ، دولة على مستوى العالم
لعام   الدولية   International Health)  2005الصحة 

Regulations (IHR))  األمن الصحي بتنوع دليل  . ويتميز
مؤشراته الفرعية التي تغطى العديد من الجوانب المباشرة وغير 

   10.المباشرة وثيقة الصلة باألمن الصحي

المسهههههتوى العهههههالمي فهههههي األمهههههن الصهههههحي علهههههى دليهههههل سهههههجل 
، حيهههههث نقطهههههة( 100نقطهههههة( مهههههن ) 40.2المتوسهههههط القيمهههههة )

لحههههد امههههن دول العههههالم  اأظهههههر التقريههههر عههههن عههههدم تحقيههههق أيههههً 
دلل علهههههى أنهههههه ال توجهههههد دولهههههة دليلاألقصهههههى للههههه ، وههههههو مههههها يههههه 
لمواجههههههههة األوبةهههههههة أو الجائحهههههههات الصهههههههحية  امسهههههههتعدة تمامهههههههً 

بغههههي علههههى مسههههتوى العههههالم، بههههل لكههههل دولههههة فجههههوات صههههحية ين
التقريهههههههههر أنهههههههههه فيمههههههههها يتعلهههههههههق بهههههههههأداء  شهههههههههاروأ 11معالجتهههههههههها.

ن مؤشههههههر  فههههههالمكههههههون منههههههها الههههههدليل، المجموعههههههات األساسههههههية 
المجموعهههههههة السادسهههههههة الخههههههها  ببيةهههههههة المخهههههههاطر قهههههههد سهههههههجل 

أعلهههههى قيمهههههة وقهههههدرها  فهههههي المتوسهههههط علهههههى المسهههههتوى العهههههالمي
نقطههههة، بينمهههها سههههجل مؤشههههر المجموعههههة الخاصههههة بكفههههاءة  55

لتهههههههههأتي  ،نقطهههههههههة 26.4المتوسهههههههههط األنظمهههههههههة الصهههههههههحية فهههههههههي 
ذيهههههل قائمهههههة المؤشهههههرات الفرعيهههههة فهههههي بهههههذلك ههههههذه المجموعهههههة 

 (.14 -1ل شك(لألمن الصحي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 2019في عام  ومؤشراته الفرعية على المستوى العالميدليل األمن الصحي (: متوسط قيم 14 -1شكل )

 
 .October Global Health Security Index (GHSI). 2019م المصدر

أن مواطن الضههههههعف فيما يتعلق باألمن إلى  قد أشههههههار التقرير ل
الصههههحي تكمن في ضههههعف مسههههتوى التعاون الدولي في مجال 
الرعاية الصهههههههههههحية، وكذلك ضهههههههههههعف التعاون والتنسهههههههههههيق على  

المنظومهة المسههههههههههههههتوى الهداخلي للهدولهة بين الجههات الفهاعلهة في 
الصههههحية )األطباء البشههههريين والبيطرين والمسههههؤولين وصههههانعي 

عن تواضههههههع البحوث في مجال   السههههههياسههههههات العامة(، فضههههههاًل 
اكتشههاف األمراض وعالجها، وكذلك التباطؤ الشههديد في مجال 
الكشهههف واالسهههتجابة السهههريعة واإلبالن عن األوبةة واألمراض. 

ألمن الصههحي تتمثل أن أهم تحديات ا اكما أشههار التقرير أيضههً 
في ارتفاع المخاطر البيولوجية، وضهعف المخصهصهات المالية  
من الموازنهههات العهههامهههة للهههدولهههة لمواجههههة الطوارئ في المجهههال  

عدم امتالخ أغلب الدول للموارد البشهههههههههههرية   وكذلكالصهههههههههههحي،  
 الكفؤ والمؤهلة لمواجهة الجائحات المرضية.

يتعلق ب في   مصر  جاءت  ،مصرلاألمن الصحي    دليلوفيما 
 ،بين مجموعة الدول التي يشملها التقريرنسبًيا    ترتيب متراجع
لمصر  قيمة منخفضة  الدليل  ، حيث سجل  (87)  وهو الترتيب
ضعف إلى    ، ويرجع ذلك بصفة رئيسيةنقطة  39.9بلغت نحو  
ل  ثالثأداء   رئيسية  وهلدليلمجموعات  الترتيب   ى،  على 

ا الرابعة  فيها  لتي  المجموعة  ) مصر  احتلت  ،  (128المركز 
 ( الخامسة  الثانية  102المركز  والمجموعة  المجموعة  ثم   ،)

حققت فيها    الثالثة األخرى   اتمجموعوبالنسبة لل  (.96المركز  )
نسبًيا   متقدًما  ترتيًبا  بمصر  الذكر،جموعات  الممقارنة   سابقة 

)  وهي الثالثة  األولى  63  ترتيب الالمجموعة  والمجموعة   ،)
  - 1  ل)شك(  86  ترتيبال(، والمجموعة السادسة )79  ترتيبال)
15).   

مؤشرات المجموعات الستة يتضن تراجع أغلب  أداء  بالنظر إلى  
مسببات  من  بالوقاية  والمتعلقة  األولى  المجموعة  مؤشرات 
األمراض، حيث سجلت المؤشرات الخاصة باألبحاث المتعلقة 

  الحيوية، واألمن ألمراض واألوبةة، والسالمة  بدراسة مسببات ا
الحيوي القيمة صفر، كما سجل المؤشر الدال على الوقاية ضد  

 بينما وقعت المؤشرات األعلى أداءً   ،نقطة(  36.5األمراض )
  95.6داخل هذه المجموعة في التحصينات ضد األمراض ) 

 نقطة(.   66.7نقطة(، ثم مقاومة الميكروبات )

مؤشرات المجموعة الثانية الخاصة بالكشف  أداء  وفيما يتعلق ب
واألوبةة األمراض  عن  أن    ،واإلبالن  إلى  التقرير  أشار  فقد 

المعامل  قوة  في  تكمن  لمصر  المجموعة  بهذه  القوة  مواطن 
نقطة(.    50نقطة(، ثم السرعة في اإلبالن )  83.3ختبرات )والم

المجموعة لهذه  الضعف  مواطن  في    ، أما  التقرير  حددها  فقد 
ضتلة حجم القوى العاملة التي تتصدى لتفشي األمراض الوبائية 

40.2

26.4

34.8

38.4

41.9

48.5

55

المؤشر العام األنظمة الصحية  الوقاية ضد األمراض  اًلستجابة السريعة  الكشف واإلبالغ  ة اًلمتثال للقواعد الدولي بيئة المخاطر 
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الصحية    25) القطاعات  بين  التكامل  ضعف  ثم  نقطة(، 
 (. القيمة صفرالخاصة باإلنسان والحيوان ) 

 2019عام في لمصر  يمن الصحاأل(: قيمة وترتيب مؤشرات  15 -1شكل )

 
 Global Health Security Index (GHSI). October 2019 م المصدر

المجموعة الثالثة الخاصههة باالسههتجابة    مؤشههراتأداء  وبمراجعة  
فقد أشهار التقرير إلى أن أهم إنجازات مصهر في هذا   ،السهريعة

السههههههههههههههيهاق تمثلهت في وضههههههههههههههع القيود الصههههههههههههههارمهة على حركهة  
  100االنتقاالت والتجارة السههههههلعية وقت الجائحات المرضههههههية )

نقطة(، وكذلك التوعية بشهأن المخاطر أثناء األزمات الصهحية  
عن ارتفههاع الوصههههههههههههههول للبنيههة التحتيههة اًل  فضهههههههههههههه  ،نقطههة(  75)

نقطة(. وفي المقابل أشههار التقرير   66)  باالتصههاالت  الخاصههة
لمزيد من الجهود فيما يتعلق بكل من اإلى أهمية بذل مصههههههههههر 

(، وخلق قنوات  صهههههههههفر  االسهههههههههتعداد والتخطيط للطوارئ )القيمة
  صهفر(، )القيمةجديدة للتواصهل بين مؤسهسهات الصهحة العامة  
لك (، وكذصهفر  والسهلطات األمنية خالل وقت األزمات )القيمة
 (.نقطة 50تفعيل خطط االستجابة السريعة وقت األزمات )

المجموعهة الرابعهة الخهاصههههههههههههههة بهالرعهايهة   مؤشههههههههههههههرات  وبتتبع أداء
فقد جاء التراجع بها نتيجة ضههههههعف أداء العديد من   ،الصههههههحية

منظومة الوصهههههههههول لخدمات  اوتحديدً  ،المؤشهههههههههرات الفرعية بها
الرعاية الصهههههههههحية خالل أوقات الطوارئ واألزمات الصهههههههههحية،  
وممهههارسههههههههههههههههات مكهههافحهههة العهههدوى، وكهههذلهههك اإلجراءات الطبيهههة  

المؤشهرات صهفر. وبالرغم من حيث بلغت قيمة هذه المضهادة،  

التحسهههن النسهههبي للمؤشهههرات الثالثة األخرى الواقعة ضهههمن هذه 
 .نقطة( 50)ط إال أن قيمتها لم تتخ ،ةجموعالم

مؤشههههههرات المجموعة الخامسههههههة الخاصههههههة  أداء أما فيما يتعلق ب
تفهههاوت قيم أدائهههها،  فيتضههههههههههههههن    ،بهههالتوافق مع القواعهههد الهههدوليهههة

تمثلت في    ،ضهههههههههههمن هذه المجموعة  لمؤشهههههههههههرات األعلى أداءً فا
نقطة(،   100اإلفصههههههههههههها  واإلبالن عن المخاطر الصهههههههههههههحية )
  66.7والعينات )وااللتزام الدولي في مجال مشهههههههههاركة البيانات  

  50نقطة(، واالتفاقيات بشههههههههأن االسههههههههتجابة لحاالت الطوارئ )
في التمويههل تمثلههت  فقههد    ،نقطههة(. أمهها المؤشههههههههههههههرات األقههل أداءً 

نقطة(،   21.9نقطة(، وااللتزامات الدولية )  33.3التشهههههاركي )
 (.صفر والتشارخ الدولي في مجال الخدمات البيطرية )القيمة

جموعة السهههههادسهههههة المتعلقة ببيةة  الملقد حققت أغلب مؤشهههههرات 
سهههجل مؤشهههر كفاية على سهههبيل المثال  ف  ،مرتفعة االمخاطر قيمً 

نقطة(، ومؤشهر المخاطر السهياسهية    66.7البنية التحتية نحو )
دلههلنقطههة(  60.7واألمنيههة ) مؤشههههههههههههههرات هههذه على أن    ، ممهها يهه 
ألغلب دول العالم التي شههههههههههههههملها   امرتفعً   حقق أداءً المجموعة ت
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لهذه  اوفقً   دولبين ال  اما يجعل التفاوت ضههههههههههههههعيفً  التقرير، وهو
 المجموعة من المؤشرات.

  2019األمن الصهههحي لعام   دليلل  اوبمقارنة ترتيب مصهههر وفقً 
فريقيا التي شههههههملها  أبمجموعة دول الشههههههرق األوسههههههط وشههههههمال 

التقرير، يتضن وقوع مصر في ترتيب متوسط بين هذه الدول،  
،  ( 40)هها كهل من تركيها التي تهأتي في المركز  يحيهث تفوق عل

(،  56واإلمارات العربية المتحدة )  ،(47والسهههههههههههههعودية )المركز 
بينما تفوقت مصهههر على كل (،  68(، والمغرب )59الكويت )و 

)الهمهركهز   إيهران  )97مهن  ومهوريهتهههههههانهيههههههها  والهبهحهريهن  114(،   ،)
 (.130(، والجزائر )122(، وتونس )117)

بالرغم  أنه   ،األمن الصههههههههههههههحيدليل  الح  على منهجية تقدير  ي  
( ال صههههههههفرمن إشههههههههارة التقرير إلى أن تسههههههههجيل الدولة للقيمة )

  ،من مسهههههههههتويات األمن الصهههههههههحي  ايعني أن الدولة ال تحقق أيً 

( ال تعني أن الدولة تحقق المسهههههتوى التام  100وكذلك القيمة )
من بعض مؤشههههههههههههههرات األتقييم  إال أن    ،من األمن الصههههههههههههههحي
جحف كما جاء بالتقرير ي   (صهههههههههفر)قيمة بالصهههههههههحي لمصهههههههههر 

ة التي حققتهها مصههههههههههههههر بههذه المجهاالت على  يهنجهازات الفعلاإل
نجازات أن  إلأرض الواقع، وأنه ال يمكن مهما انخفضههههت هذه ا
  المثال  على سههههبيلفتكون القيمة المحققة لها مسههههاوية للصههههفر.  

الوصههههههههول  ة جموعالمؤشههههههههرات الخاصههههههههة بمتم تقييم قيمة أداء  
لخهدمهات الرعهايهة الصههههههههههههههحيهة خالل أوقهات الطوارئ واألزمهات 

القيمة بالنسهههبة لمصهههر ب  الصهههحية، وممارسهههات مكافحة العدوى 
 -"كوفيهدة  جهائحه، وههذا غير حقيقي، حيهث أظهرت  (صههههههههههههههفر)
عن وصههههههههول عدد كبير من المصههههههههابين لخدمات الرعاية    "19

ل الصههههههههههههههحيهة مع اتخهاذ كهافهة اإلجراءات االحترازيهة لمنع انتقها
وذلهك عبر مسههههههههههههههتشههههههههههههههفيهات الحجر الصههههههههههههههحي التي    ى،العهدو 

نحاء الجمهورية. أخصصتها الدولة لتغطى كافة 
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19

جائحة   األداء  "  19  -"كوفيدأرخت  على  الوخيمة  بظاللها 
دول العالم األخرى منذ الربع األول    في كما    ، مصر  يف  ي التنمو 

وطأتها بين   في. وقد تفاوتت تأثيرات الجائحة  2020من عام  
دولة   ومن  وأخرى،  زمنية  فإلى  فترة  تفاوتت  كما    يأخرى، 

لكنها كانت بالتأكيد   ،تأثيراتها االقتصادية واالجتماعية والبيةية
 كافة دول العام.   يأشد وطأة على القطاع الصحي ف 

ة في دخول االقتصاد العالمي في مرحلة ركود  جائحلتسببت ا
النقد الدولي في أول أبريل    ااقتصادي وفقً  لما أعلنه صندوق 
على معدالت النمو المتوقعة   ا نعكس سلبيً ااألمر الذي    ،2020

العالم أقاليم ودول  الرغم من    ى ومن بينها مصر. وعل  ، لكافة 
  ، العالم تأخر توقيت ظهور الفيروس في مصر عن باقي دول  

ظهور الفيروس نتيجة تأثر مصر بالتقلبات    بدأ منذأن تأثرها  إال  
أحدثتها الجائحة لدى شركاء مصر الرئيسين مثلم الصين  التي  

والدول األوروبية والواليات المتحدة والدول العربية، وانعكاسات  
تلك التقلبات على سالسل التوريد العالمية، وانخفاض الطلب  

عدالت االستثمار، وتوقف أو تعثر بعض  العالمي، وتراجع م
الدولية،   التجارة  نمو  معدالت  وتراجع  االقتصادية،  األنشطة 

 .  كما سبق الذكر في الفصل األول   وتراجع حركة السفر والتنقل
، حيث جاءت لمصرتوقيت حرج  ي جاءت أزمة الجائحة فلقد 

جهودً  فيها  مصر  بذلت  صعبة  سنوات  لمعالجة   ابعد  كبيرة 
كان  و   ،االختالالت المالية التي يعاني منها االقتصاد المصري 

ن يتم االنتقال من مرحلة االصالحات المالية  أمن المفترض  
االصالحات الهيكلية الالزمة النطالق االقتصاد  إلى  والنقدية  

األكثر   التنموية  أهدافه  تحقيق  نحو  والتي   احتواًء،المصري 
في تأكيد  بكل  الالئق  تنعكس  والتشغيل  النمو  فر     ، زيادة 
   .وتحسن مستويات المعيشة

ذلك،   ضوء  األداء    يستعرضفي  في  التطورات  الفصل  هذا 
والبيةية  واالجتماعية  االقتصادية  بجوانبه  مصر  في  التنموي 

 

 (.3أنظر ملحق )  12

المالي   العام  على  2019/2020خالل  الضوء  تسليط  مع   ،
التعامل مع تداعيات أزمة "كوفيد " في  19  - ليات ومقاربات 

 هذه الجوانب. 

 أواًل: األداء االقتصادي  

مصر   ر ية  المستدامةم  التنمية  استراتيجية    2030تستهدف 
تحقيق ثمانية أهداف استراتيجية للتنمية االقتصادية حتى عام  

، هيم استقرار أوضاع االقتصاد الكلي، وتحقيق نمو  2030
والتنوع   التنافسية  وزيادة  ومستدام،  على  احتوائي  واالعتماد 

االقتصاد   يصبن  وأن  المضافة،  القيمة  وتعظيم  المعرفة، 
اقتصاد في مجال األسواق العالمية،   30المصري ضمن أكبر 

معيشة  مستوى  وتحسين  ومنتج،  الئق  عمل  فر   وتوفير 
كما   االقتصاد.  في  الرسمي  غير  القطاع  ودمج  المواطنين، 

اف بحلول  وضعت االستراتيجية مستهدفات لتحقيق هذه األهد
للتنمية   12. 2030عام   األممية  األهداف  تضمنت  وكذلك 

 "العمل الالئق ونمو االقتصاد" كأحد اهدافها.   2030المستدامة  

االقتصاد المصري    " على 19  -جائحة "كوفيد  تداعياتبدأت  
متغيراته   بدايةبكافة  المالي    مع  العام  من  الثالث  الربع 

ثم2019/2020 الرا  ،  الربع  خالل  مع  تفاقمت  تطبيق بع 
إجراءات الغلق شبه الكامل، كما يتضن في الجزء التالي، حيث  
يتم رصد وتحليل المؤشرات االقتصادية الكلية، وما اتخذ من  
إجراءات وسياسات اقتصادية عاجلة للتعامل مع التحديات التي  

 .هذه األزمة خلقتها

 مؤشرات االقتصاد الكلي . 1

 جماليمعدل نمو الناتج المحلي اإل  1.1

النقد الدولي في   النمو معدل  أن    2020بريل  أتوقع صندوق 
إال   ،2020% خالل عام  2االقتصادي في مصر لن يتجاوز 

في  أ توقعاته  بمراجعة  قام  العام  كتوبرأنه  ذات  لتصبن    من 
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في  مما    ،3.5% مصر  تبنتها  التي  السياسات  أهمية  يعكس 
ال برنامج  ةجائحمواجهة  نتائج  أهمية  وكذلك  اإلصال   ، 

الجائحة حتى عام   قبل  تم تطبيقه  الذي  .  2019االقتصادي 
توقعات   استمرت  العالمي  البينما  االقتصادي  للنمو  صندوق 

   األول. الفصل كما سبق الذكر في  سالبة

انخفاض معدل نمو الناتج  " إلى  19  -"كوفيد  جائحة   أدتلقد  
بما    ،%3.6  إلى  2020/  2019عام  في  المحلي اإلجمالي  

التحسن  بعد   ،السابقالمالي  العام    % عن 36بنحو    امثل تراجعً ي  
المعدل هذا  في  ا  النسبي  التالية  في  برنامج للسنوات  تطبيق 
االقتصادي مساهمة    (. 1-2)شكل    اإلصال   وتراجعت 

سالبة    مساهمةلتصبن  %؛  268الناتج بنحو    نمو  فياالستثمار  
افي  تراجعت مساهمة صكما ،  مةوية نقطة   3.7 -تبل  نحو 

نقطة   0.8و  ؛ حيث ساهمت بنحةالصادرات إال أنها ظلت موجب
فقط، وأصبن االستهالخ النهائي هو المساهم األكبر في    مةوية

(. كما يظهر 2  - 2نقطة مةوية )شكل    6.5نمو الناتج بحوالي  
عامي   بين  الناتج  نمو  مصادر  في  الكبير  التغير 

و2019/2020 االستهالخ 2018/2019،  أصبن  حيث   ،
ائي هو المساهم األكبر في نمو الناتج، بعد أن كان األقل  النه

الكبير في مساهمة   مساهمة في العام السابق، مقابل التراجع 
 االستثمار، يليه صافي الصادرات. 

  ، وقناة السويس  ،والتشييد والبناء  ،استمرت قطاعات االتصاالت
وتجارة الجملة والتجزئة في قيادة نمو الناتج    ،والنقل والتخزين
،  كالعام السابق عليه  2020/  2019في عام    المحلي اإلجمالي

الناتج   نمو  معدل  متوسط  تفوق  نمو  معدالت  حققت  حيث 
اإلجمالي السياحة  ،المحلي  قطاعات  تأثرت  )المطاعم    بينما 

 اسلبيً   يةستخراجصناعة االوال  ،والصناعات التحويلية  والفنادق(،
العالم أجمع )19  -بجائحة "كوفيد   - 2شكل  " كما حدث في 

ة على القطاعات االقتصادية  جائحتباين أثر الوي ظهر ذلك  (.  3
 على النحو التاليم  المختلفة 

السياحة والصناعات  بينما تراجع معدل نمو ناتج قطاعات   •
كما سبق الذكر، حققت بعض القطاعات معدالت  التحويلية

كبر إذا قدمت الدولة  أن أن تحقق قفزات  يمكنمو مرتفعة، بل  

لها الكافية   ،االتصاالت  ات قطاع  ا وتحديدً   ،المساندة 
 .  ومنتجات التطهير، والتعقيم ،والمستلزمات الطبية

من   • مباشرة  المتضررة  القطاعات  أكثر  السياحة  قطاع 
بنحو جائحال القطاع  هذا  ناتج  نمو  تراجع معدل  ة؛ حيث 

ليبل 135 خالل17.3  -  نحو  %  المالي    %  العام 
% خالل  80تراجعت الحجوزات بنسبة  فقد  .  2019/2020
المناظر  مثيلتهاعن    2020مارس    –يناير الربع  في    في 

كما   الجائحة،  عام  على  السابق  اإلالعام  يراد انخفض 
  عما %  75فقط بنسبة    2020  السياحي خالل شهر مارس

معتاد االقتصادية)  هو  للدراسات  المصري  .  المركز 
الدول    انظرً ،  (2020 من  العديد  في  الطيران  لتعليق 

يزيد عن  األوروبية،   الوافدين منها ما  السيا   التي يشكل 
جمالي السيا ، تبعتها الدول العربية التي يمثل إ% من  64

الوافدين  إ% من  24سائحوها   السائحين  عدد  إلى  جمالي 
العامة  )   2019عام  في  مصر   للتعبةة  المركزي  الجهاز 
 .  (2020. واالحصاء

مثيله  ، مقارًنة بقطاع الصناعات التحويلية  ناتج  نموتراجع   •
بنحو   السابق  العام  بل     ،% 218في  نموه  حيث  معدل 

بسبب %3.5  -حوالي  وذلك  باضطراب  التأثر    ،  قطاع 
وتراجع معدل نمو التجارة الدولية    ،سالسل التوريد العالمية

مستلزمات   ىعلمع اعتماد القطاع    ةخاص   ،ةجائحنتيجة لل
التيمستوردةالنتاج  اإل نحو    ،  من  44شكلت  جمالي  إ% 

ما سببته باإلضافة إلى  ،  2019عام  في  الواردات المصرية  
مع  ةخاص ا،من تراجع في معدالت الطلب عالميً  جائحةال

اإل  نحو  الدول  للدراسات  )  غالقاتجاه  المصري  المركز 
 اإلشارة إلى أن مدى وشدةذلك مع  .  (2020االقتصادية.  
فهناخ    ،للنشاط الصناعي الفرعي  اة يتفاوت وفقً جائحتأثير ال

نموً  األزمة  اصناعات شهدت  المستحضرات   ،أثناء  ومنها 
والدوائية المستشفيات    ،الصيدالنية  مستلزمات  وإنتاج 

الغذائيةو   ،والمطهرات الصناعات  فروع  مقابل بعض   ،
أخرى   السياراتصناعات  مثل  والصناعات    ،تراجعت 

الطلب  والمالبس  ،الهندسية نمط  تغير  نتيجة  وذلك   ،
 . واالستهالخ نتيجة للجائحة
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 (2019/2020 -2015/2016جمالي خالل الفترة )معدل نمو الناتج المحلي اإل (:1 -2) شكل

 
 . 2020 سبتمبر  . المجلة االقتصادية الشهرية ، وأيًضام  أعداد مختلفة .داء االقتصادي واالجتماعيتقارير متابعة األ  . المصدرم وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 

 

 
 (2020/ 2019 -2015/2016(: مصادر نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة )2 -2) شكل

    
 نوفمبر. .التقرير المالي الشهري  .2020 . المصدرم وزارة المالية 
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  2019/2020، 2018/2019معدًلت نمو القطاعات اًلقتصادية في عامي (: 3-2)شكل 

 
.أكتوبر .النشرة اإلحصائية الشهرية . 2020. المصدرم البنك المركزي المصري 

 

 معدل االستثمار  1.2

،  2019/2020% خالل عام  17االسههتثمارات بنحو  تراجعت  
مليهار جنيهه في    957.8مليهار جنيهه مقهابهل    796.4لتبل  نحو  

االسههههههتثمارات توزيع هيكل أما بالنسههههههبة ل العام المالي السههههههابق.
تركز االسهههههتثمارات في  على القطاعات االقتصهههههادية، فيتضهههههن 

  ،واألنشههههههطة العقارية   ،البترول والغازالنقل والتخزين، و  أنشههههههطة
بينما تنخفض نسهههههههههب  والكهرباء،   ،التحويلية  اتيليها الصهههههههههناع
وهو ما قد    ،والزراعة  ،والصهههحة  ،نشهههطة التعليمفي أاالسهههتثمار  

نمو القطاعات اإلنتاجية والخدمية    تيفسهههههههههههههر تواضهههههههههههههع معدال
، خاصههههة قطاع الخدمات الصههههحية، على الرغم من سههههاسههههيةاأل

رًنة بالعام المالي السهههههههههههابق تزايد نصهههههههههههيبه من االسهههههههههههتثمار مقا
، وكهههذلهههك قطهههاع خهههدمهههات التعليم الهههذي ارتفع 2018/2019

نصيبه في االستثمار أيًضا مقارًنة بالعام المالي السابق )شكل 
2- 4.) 

في معدل   ان االسههههههتثمار قد شهههههههد تراجعً إلى أجدر اإلشههههههارة تو 
خالل الربع  وتحهههديهههًدا    ،جهههائحهههةالنموه الحقيقي قبهههل تهههداعيهههات  

نتيجههة لتبههاطؤ معههدل   ،2019/2020العههام المههالي    الثههاني من
ن ارتفاع أال إ  ،غلب القطاعاتأ نمو االسههتثمارات الخاصههة في  

سهههههههههههههههاهم في  قههد  معههدل النمو الحقيقي لالسههههههههههههههتثمههارات العههامههة  
 .(2020المصري.  امتصا  هذا التراجع )البنك المركزي 

 معدل البطالة  1.3

السنوات السابقة، انعكس تحسن معدل نمو الناتج   ى مد  ىعل
الربع   ىوذلك حت  ، تراجع معدل البطالة  ىجمالي علالمحلي اإل

حيث لم تكن تداعيات   ، 2020/ 2019الثالث من العام المالي  
خالل    %7.7  ، فبل  معدل البطالة نحوظهرت بعد  قد  ةجائحال

ع معدل ارتفا  ىة تنعكس علجائحثم بدأت تداعيات ال  ذلك الربع.
  ، حتى وصل لحوالي العام  ذات  البطالة خالل الربع الرابع من

المحلي  %  9.6 الناتج  نمو  معدل  في  الكبير  االنخفاض  مع 
   .(5 - 2 شكلاإلجمالي )

ويمكن اإلشارة إلى أبرز انعكاسات الجائحة على معدل البطالة  
 على النحو التاليم  

خ المتعطلين  عدد  الرابعارتفاع  الربع  المالي    الل  العام  من 
عاطل  2.5  لنحو  2019/2020   لف أ   338بزيادة    ،مليون 
مثيله  عن    عاطل   لفأ  448ة  وزياد  ،عن الربع السابق  عاطل

في العام المالي السابق في الربع المناظر
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 2019/2020، 2018/2019على القطاعات اًلقتصادية في عامي اًلستثمارات  توزيع (: هيكل4-2) شكل. 

 
 .فبراير .النشرة االقتصادية الشهرية .2021  .المصدرم البنك المركزي المصري 

خالل الربع الرابع  شهر مايو  أعلى معدالت للبطالة كانت في  
 نحو حيث بل  معدل البطالة، 2020/ 2019من العام المالي  

ثر اإلغالق والحظر الجزئي والعديد من  أليعكس بذلك    ،9.9%
اًل  ثم تحسن المعدل قلي  ،اإلجراءات االحترازية التي تم تطبيقها

التدريجي الفتن  إلى حوالي ليصل  ،  مع بداية    في شهر يونيو 
تفاوت9% مع  ال  ،  بين فقد  ما  مايو  شهر  خالل  وظائف 

المختلفة كانت    ،القطاعات  الجملة  حيث  تجارة  قطاعات 
القطاعات  أكثر  والسياحة من    ،والصناعات التحويلية  ،والتجزئة

   .  (2020. )وزارة التخطيط والتنمية االقتصاديةفقدًا للوظائف 

جوانب غير منظورة في تقدير معدالت البطالة خالل الجائحة،  
لألزمة   الحاد  التأثير  السابقة  المعدالت  تعكس  ال    ى علحيث 

عودة ، كما ال تأخذ احتماالت  العاملين بالقطاع غير الرسمي
بالخارج العاملين  ي    ،المصريين  الدول  والذي  في  عددهم  قدر 

قديرات الجهاز المركزي  لت  اوفقً   عامل  مليون   7العربية فقط بنحو  
واإل العامة  يتوقع    ، حصاءللتعبةة  الأوبالتالي  تؤدي  ة  جائح ن 

 .اليهإشار الم   تلزيادة معدالت البطالة عن المعدال

الجديرة  والتحديات  الفر   بعض  هناخ  سبق،  ما  في ضوء 
فر  لتحقيق معدالت نمو أعلى باستغالل   باالهتمام، وهيم  

لعام   االقتصادي  التعداد  نتائج  العاطلة، حيث تشير  الطاقات 
% من إجمالي المنشتت ال  29.7إلى أن نحو    2017/2018

قطاع   في  المنشتت  غالبية  وتركزت  طاقتها،  بكامل  تعمل 
والتنمية،  للنمو  قاطرة حقيقية  يعد  الذي  التحويلية  الصناعات 

ا  هذه  القطاعات  ووجود  أداء  على  العاطلة سينسحب  لطاقات 
 المرتبطة به نظًرا لروابطه األمامية والخلفية العديدة.  

تراجع مؤشرات جودة العمل مع تراجع البطالة، حيث تراجعت 
االجتماعية   بالتأمينات  والمشتركين  بأجر،  المشتغلين  نسب 

 (. 6 -2والتأمين الصحي، ونسبة العاملين بعقد )شكل 

دعهههههم التنميهههههة، حيهههههث وجههههههت  فهههههيتصهههههاعد دور التكنولوجيههههها 
أزمهههههة الجائحهههههة األنظهههههار إلهههههى أهميهههههة دمهههههج التكنولوجيههههها فهههههي 
ا  شههههههههريان االقتصههههههههاد وأنمههههههههاط العمههههههههل، بههههههههل والحيههههههههاة عمومههههههههً
(World Bank. 2019. World Development 

Report)  ؛ حيهههههههههههث أدت اإلجهههههههههههراءات االحترازيهههههههههههة، ومنهههههههههههها
الكلهههههههي أو الجزئهههههههي وإجهههههههراءات التباعهههههههد االجتمهههههههاعي الغلهههههههق 

إلههههههههى تعزيههههههههز الميكنههههههههة وأهميههههههههة التحههههههههول الرقمههههههههي والتجههههههههارة 
اإلليكترونيهههههههههههههة وغيرهههههههههههههها. ويتوقهههههههههههههع أن تشههههههههههههههد القطاعهههههههههههههات 
االقتصهههههادية تغيهههههرات كبيهههههرة فهههههي األجلهههههين القصهههههير والطويهههههل 
 لهههها تهههأثيرات موازيهههة علهههى طبيعهههة فهههر  العمهههل المولهههدة،
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وبالتههههههالي سههههههوف يكههههههون . 13عمههههههللوظههههههائف، وبيةههههههة ال أنمههههههاط
لهههههههها تهههههههداعيات علهههههههى النمهههههههو والعدالهههههههة االجتماعيهههههههة، وكلهههههههها 

قضهههههههايا تحتهههههههاج لمزيهههههههد مهههههههن الدراسهههههههة خاصهههههههة فهههههههي الواقهههههههع 
.المصري 

 ( 2019/2020 -2015/2016تطور معدل البطالة خالل الفترة ) :(5 -2شكل )

 
.  التنمية االقتصادية وزارة التخطيط و  . وأيًضامالعاملة، يوليو ى النشرة الربع سنوية لبحث القو   . 2020. حصاء العامة واإلالمصدرم الجهاز المركزي للتعبةة 

أعداد مختلفة. . داء االقتصادي واالجتماعيتقارير متابعة األ

 2018/2019 ،2015/2016عامي بعض مؤشرات جودة العمل للمشتغلين خالل  :(6 -2شكل )

 
 .أعداد مختلفة. العاملة ى النشرة السنوية المجمعة لبحث القو  .حصاءالمصدرم الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإل

 مؤشرات المعامالت الخارجية   1.2

" خالل 19  -قبل ظهور جائحة "كوفيد  ميزان المدفوعاتحقق  
فائًضا كلًيا، بل     2020/ 2019النصف األول من العام المالي  

 

دت لفقدان قد أ  جائحةن الأ  ،2020( في يونيو  MC kinsey& Companyجرته شركة )أ دول    8مدير تنفيذي لشركات في    800الستبيان ضم  ًقا  وف   13
اضطرت  وبالتالي    ، سلوخ المستهلكينأنماط  ة من  جائحغيرت الكما  قدت.  ماليين من الفر  المختلفة عن تلك التي ف  في ذات الوقت  وولدت    ،ماليين الوظائف

 الذي يتطلب مستويات تعليمية ومهارية مرتفعة.   ، وتضاعف االتجاه نحو الميكنة والتكنولوجيا وتحليل البيانات ، ماط عملها أنلتغيير   الشركات

  1.8مليون دوالر مقابل عجًزا إجمالًيا بل  نحو    410حوالي  
)البنك  السابق  العام  في  المناظرة  الفترة  خالل  دوالر  مليار 

(. وجاء هذا الفائض نتيجة تراجع 2020المركزي المصري.  
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% ليسجل نحو  13.0ساب المعامالت الجارية بمعدل عجز ح
نحو    4.6 مقابل  دوالر  الفترة   5.3مليار  دوالر خالل  مليار 

 المعامالت المناظرة في العام السابق، وفي ذات الوقت حققت
 مليار 5.2 نحو بل  للداخل  تدفق صافي والمالية الرأسمالية
المناظرة في مليار دوالر خالل  3.1 نحو مقابل (دوالر الفترة 

عجز   شهده  الذي  التراجع  هذا  تفسير  ويمكن  السابق(.  العام 
 حساب المعامالت الجارية إلى ما يليم

تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي، ليسجل نحو   •
مليار دوالر، وذلك محصلة لزيادة الصادرات السلعية    18

ي  مليار، وتراجع طفيف ف 9.2غير البترولية إلى حوالي 
البترولية لتبل  نحو   مليار   27.2الواردات السلعية غير 

 دوالر.  
حوالي   • إلى  وصلت  حيث  الجارية،  التحويالت  ارتفاع 

تحويالت   13.6 ارتفاع  إلى  ذلك  ويرجع  دوالر،  مليار 
 %.13.5العاملين بالخارج بمعدل 

أما بالنسبة لحساب المعامالت الرأسمالية، فتمثلت أهم التغيرات  
ارتفاع صافي االستثمار األجنبي المباشر إلى   شهدها فيالتي  
مليار دوالر، بينما بلغت االستثمارات في األوراق المالية    5نحو  
 مليون دوالر. 274نحو 

"كوفيد جائحة  تأثير  انعكس  ميزان  19  -ثم  أداء  على   "
المالي  المدفوعات   العام  من  الثاني  النصف  خالل 
تلك 2019/2020 خالل  الميزان  معامالت  أسفرت  حيث  ؛ 

مليار دوالر. ويرجع هذا   9الفترة عن عجز كلي بل  حوالي  
 العجز إلىم 

إلى   • النصف، ليصل  الخدمي بمقدار  الميزان  تراجع فائض 
اإليرادات   2.7نحو   في  الحاد  الهبوط  نتيجة  دوالر  مليار 

تعليق الطيران عالمًيا ومحلًيا، وتشديد إجراءات   السياحية مع
 السفر.

بمعدل   • المباشر  األجنبي  االستثمار  صافي  % 38تراجع 
نحو   في    2.5ليسجل  الشديد  التراجع  نتيجة  دوالر،  مليار 

اليقين   العالمي، وارتفاع درجة عدم  معدالت نمو االقتصاد 
الجغرافي. و  األزمة ومداها وتوزيعها  استمرار  قد  بشأن مدة 

تراجع االستثمار األجنبي المباشر في كل من قطاع البترول  
 والقطاعات األخرى غير البترولية.

تحول االستثمارات بمحفظة األوراق المالية، لتسجل صافي   •
نحو   بل   للخارج  سببته   7.6تدفق  لما  نظًرا  دوالر،  مليار 

األزمة من خروج حاد لتدفقات ر وس األموال من األسواق  
 نها السوق المصري.الناشةة، وم

عن   األزمة  أما  لتداعيات  النهائية  ميزان   على المحصلة 
بأكمله، فقد حقق    2019/2020المدفوعات خالل العام المالي  
مليار دوالر، وهو ما يمثل   8.6الميزان عجًزا كلًيا بل  حوالي  

العجز    ويرجع هذاضعف العجز الكلي في العام السابق،    84
فا إلى تراجع  الرأسمالية بصفة رئيسة  المعامالت  ئض حساب 

والمالية، وزيادة عجز حساب المعامالت الجارية. وذلك على  
 النحو التاليم 

مليار    11.2عجًزا بل  نحو    حساب المعامالت الجارية  حقق
السابق، وذلك  3دوالر، بمعدل زيادة   العام  في  % عن مثيله 

بنحو   الخدمي  الميزان  فائض  تراجع  نتيجة  31.2بسبب   %
بنحو  األزمة  جراء  السياحية  اإليرادات  في  الكبير  االنخفاض 

مليار دوالر  9.9مليار دوالر فقط مقابل  2.7%، لتسجل 73
وكذلك بسبب ارتفاع عجز ميزان االستثمار    .في العام السابق

نتيجة ارتفاع الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي. وقد حّد من  
كل من تحسن العجز  ارتفاع عجز حساب المعامالت الجارية  
مليار    36% ليسجل  5في الميزان التجاري الذي تراجع بنحو  

البترولية،   السلعية غير  الصادرات  ارتفاع قيمة  دوالر، بسبب 
التحويالت  وارتفاع  البترولية،  غير  الواردات  قيمة  وتراجع 

مليار دوالر الستمرار    27.7%، لتسجل نحو  10الجارية بنحو  
تحرير سعر الصرف في    منذن بالخارج  ارتفاع تحويالت العاملي

 رغم اضطراب االقتصاد العالمي بفعل األزمة.  2016عام 

  حساب المعامالت الرأسمالية والمالية  فائضصافي    تراجع •
ليسجل حوالي   تقريًبا،  النصف  دوالر،  مليار    5.4بمقدار 

المالية بسبب    وذلك األوراق  بمحفظة  االستثمارات  تحول 
للخا تدفق  بل  نحو  لتسجل صافي  مليار دوالر،   7.3رج 

نحو   بل   للداخل  تدفق  وكذلك    4.2مقابل  دوالر،  مليار 
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بمعدل  المباشر  األجنبي  االستثمار  صافي  تراجع  بسبب 
 مليار دوالر.  7.5نحو  %، ليبل 9.5

بتوقعات  المدفوعات  لميزان  الفعلي  الكلي  العجز  بمقارنة 
، يتضن تقارب النتائج 2020صندوق النقد الدولي في سبتمبر  

الفعلية ألداء ميزان المدفوعات مع توقعات صندوق النقد الدولي  
من تدهور الميزان نتيجة خروج االستثمارات المالية، وضعف 

إليرادات السياحية مما االستثمارات األجنبية المباشرة، وضعف ا
ت قدر بنحو   إلى وجود فجوة تمويل خارجية  مليار    9.2يؤدي 

مليار دوالر في    4.5، وبحوالي  2020/ 2019دوالر في عام  
القادم   المالي   International)  2021/ 2020العام 

Monetary Fund. 2020)   

في  الفائض  تحقيق  أن  المدفوعات  ميزان  أداء  تطور  يوضن 
ار  قد  األجنبية الميزان  األموال  ر وس  تدفقات  بزيادة  تبط 

والقروض، وأن ارتفاع التدفقات االستثمارية في األوراق المالية  
الخزانة   أذون  على  الفائدة  سعر  ارتفاع  من  لالستفادة  يرجع 
المصرية الذي  يعد مرتفًعا، خاصة إذا ما قورن بمعدل العائد  

ة من انخفاض  علي الودائع الدوالرية، وفي ذات الوقت االستفاد
وبالطبع   الدوالر،  مقابل  الجنيه  غير   هيقيمة  استثمارات 

مستدامة ومرتفعة التأثر ألي تغيرات وأزمات محلية أو خارجية،  
وبالتالي ال يمكن االعتماد عليها كمصدر مستدام لتمويل التنمية 

. من جانب (2019المركز المصري للدراسات االقتصادية.  )
الصادرات غير البترولية متواضًعا،  داء   خر، ال يزال تحسن أ

الصرف   سعر  تحرير  من  المنشودة  االستفادة  يعكس  وال 
األمر الذي  .  (World Bank. 2019) وتخفيض قيمة الجنيه

يؤكد أنه مازال هناخ فرصة إلحداث طفرة كبيرة في الصادرات  
البترولية غير  في  المصرية  المناسبة   تبنيحالة  ،  السياسات 

تنافسيتها، اإلنتاج،    لزيادة  هيكل  مرونة  زيادة  مقدمتها  وفي 
القطاعات  في  واألجنبي  المحلي  االستثمار  بيةة  وتحسين 
مثل  أخرى  قطاعات  أمام  تنافسيتها  تنخفض  التي  اإلنتاجية 

 قطاع العقارات، وسوق المال، والودائع البنكية. 

األجنبي،   النقد  من  لالحتياطي  برنامج  بالنسبة  أدى  فقد 
 18إلى ارتفاع هذا االحتياطي من نحو  اإلصال  االقتصادي  

إلى حوالي    2015/2016مليار دوالر في نهاية العام المالي  

، ثم تراجع بمعدل  2018/2019مليار دوالر في نهاية عام    44
ل16 نحو  ي%،  عام    37سجل  نهاية  في  تقريًبا  دوالر  مليار 
المركزي  7  -2)شكل    2019/2020 البنك  اضطر  وقد   .)

ي لسداد التزامات مصر الدولية الخاصة  للسحب من االحتياط
السوق   احتياجات  تغطية  ولضمان  الخارجية،  بالمديونية 
تراجع  لتغطية  وكذلك  االستراتيجية،  الواردات  من  المصري 
داخل  لية   األجنبية  المالية  األوراق  محفظة  في  االستثمارات 
المستثمرين األجانب، مما أسفر عن تراجع صافي االحتياطي 

  2019/2020الل الربع الرابع من العام المالي  % خ16بنحو  
عما كان عليه في الربع الثالث من هذا العام )البنك المركزي  

 (. 2020المصري. 

يليها    ،عد تحويالت العاملين بالخارج أهم مصدر للنقد األجنبيت  
المباشر األجنبي  االستثمار  حيثصافي  تحويالت    ،  شهدت 

تحسنً  بالخارج  الصرف  اكبيرً   االعاملين  سعر  تحرير  كما   مع 
بالتزامن    االمصدر الوحيد الذي شهد تزايدً سبق الذكر، وظلت  

الرتفاع عدم  وهو األمر الذي قد يرجع    "،19  -فيدكو "مع أزمة  
في   ت  أوضاع  اليقين  التي  مرك الدول  المصرية  ًزا  عد  للعمالة 
العابالخارج دفع  إلى، مما  بالخارج  ي مدخرات أتحويل    ملين 
ساعد استقرار مصادر  وقد    (. 8  -2  شكل)  مصرإلى  لديهم  

األجنبي النقد  بالخارج   ة خاص   ،مصر من  العاملين  تحويالت 
الدوالر  ىعل مقابل  الجنيه  قيمة  بداية  استقرار  في  أنه  رغم   ،

  15.8)الدوالر  أمام    اطفيفً   اتراجعً األزمة قد شهدت قيمة الجنيه  
المالي    جنيهاً  العام  من  الرابع  الربع  خالل  للدوالر( 
% عن قيمته في 1بنحو  يمثل تراجًعا   وهو ما  ، 2019/2020

في سعر   ابمثابة ارتفاعً يعد  ن هذا التراجع  أإال    ،الربع السابق
  % عن قيمته في الربع المناظر 7الصرف أمام الدوالر بنحو  

 من العام السابق.
 

التي  كما س النقدية  التدفقات  عليها مصر  اهمت  في  حصلت 
جنبي في الحتياطي من النقد األفي االحد من التراجع الشديد  

فقد  ظل   علاألزمة،  نحوحصلت  دوالر    2.7  ى    من مليار 
(  RFI)لية التمويل السريع   ظلة  صندوق النقد الدولي تحت م

مليار دوالر تحت    5.2خر بقيمة   ثم تمويل  ،  2020في مايو  
( يونيو  Stand By Arrangement SBAمظلة  في  من ( 
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من بنك الصادرات والواردات   تمويلإلى  ضافة  ذات العام، باإل
ن تشهد مصادر  أيتوقع  و   مليار دوالر.  3.9  حوالي  فريقي بل األ

األ تحسالنقد  لألنشطة    اتدريجيً   ًناجنبي  التدريجية  العودة  مع 
 ا.  ومحليً  اعالميً المختلفة 

 
 وسعر صرف الجنيه المصري خالل الفترة  من النقد األجنبي صافي اًلحتياطي  :(7-2)شكل 

(2015/2016- 2019/2020) 

 
 أعداد مختلفة  . النشرة الشهرية  . المصدرم البنك المركزي المصري 

 ( 2019/2020 -2014/2015مصادر النقد األجنبي خالل الفترة ) :(8-2شكل )

 
 النشرة الشهرية، أكتوبر. (،2020)  المصري بيانات البنك المركزي  علىاعتماًدا المصدرم حسبت  
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السياسات   .2 جائحة  لتداعيات  االقتصادية  استجابة 

 "  19 -كوفيد

سواء متقدمة   –الدول  كافة  على    "19  -فيدكو جائحة "فرضت   
تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، األمر   -أو نامية

الدولية لتقديم حزم تحفيزية  المنظمات  الذي دفع العديد من 
ومواجهة    جائحةانتشار الجهود أعضا ها في الحد من    لدعم
ة كافة  جائحومن جانب  خر دفعت ال 14ب.من جان اتداعياته

األزمة   لمواجهة  سواء  عاجلة  سياسات  تبني  إلى  الدول 
أو    ،أو لمواجهة تداعياتها االقتصادية واالجتماعية  ،الصحية
. وتنوعت السياسات االقتصادية ما بين سياسات امعً   االثنين

 .  (IMF. 2020) نقدية توسعية ى وأخر  ،مالية تحفيزية
توسنضمت المالية  السياسات  الصحةيت  على  اإلنفاق    ، ع 

بالفيروس الخاصة  الوقاية  ،والبحوث  مستلزمات    ، وشراء 
الضريبية   المدفوعات  تأجيل  وكذلك  المستشفيات،  وتجهيزات 

عل والشركات  ىالمستحقة  تمويلية   ،األفراد  وتيسيرات  ودعم 
ومتن الصغيرة  الصغرللمنشتت  وتقديم  اهية  لمساندة ،  حزم 

السياحة مثل  األزمة  نتيجة  المتضررة  من    ،القطاعات  وذلك 
خالل توفير السيولة لها، وتحمل الدولة لألجور أو لنسبة منها 
اإليجارات  وتأجيل  بالعمالة،  االحتفاظ  على  الشركات  لتحفيز 
إعانات  وتقديم  الصغيرة،  والشركات  للمنازل  المرافق  ورسوم 

.  عاجلة، ودعم مادي مباشر للفةات ذات الدخول المتدنيةبطالة  

الفائدة  نضمتبينما   أسعار  تخفيض  النقدية  السياسات  ت 
وتوسع البنوخ المركزية في شراء    ،قروض للبنوخالوضمانات  

 . السندات السيادية

ظهور   بداية  مارس    اوانتشارهالجائحة  مع  خالل  مصر  في 
من تراجع   استباقية للحد، بادرت الدولة باتباع سياسات  2020

المنتظمة غير  العمالة  وحماية  االقتصادي،  حيث   ،النشاط 
السياسات على دعم االقتصاد المصري من خالل  هذه  ركزت  

إجراءات    إلى باإلضافة    ،مجموعة من اإلجراءات المالية والنقدية
القطاعات   المتضررة من األزمة.  لدعم ومساندة  ويتم والفةات 

  في الجزء التالي عرض لهذه السياسات واإلجراءات.

 السياسة المالية  2.1

االقتصادي    أسفر اإلصال   عن  (  2018  - 2016)برنامج 
المالي األداء  مؤشرات  العجز   اوتحديدً   ،تحسن  نسبة  تراجع 

عام  في  %  12.5  حوالي   الكلي في الموازنة العامة للدولة من
نحو    2015/2016   ، 2018/2019عام  في  %  8.1إلى 

تخفيض اإلنفاق على كل من    صفة أساسية إلىويرجع ذلك ب
الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز  كانت  جور. و الدعم واأل
إلى  ثم    ،2020/ 2019  عام  % في موازنة 7.2إلى نحو  الكلي  
شكل  )  2020/2021% في مشروع موازنة عام  6.2حوالي  
2- 9  .) 

 ( 2020/2021 - 2016/ 2015جمالي خالل الفترة )للناتج المحلي اإلللدولة نسبة عجز الموازنة العامة  :(9 -2)شكل 

 
 عداد مختلفة.أ  .التقرير المالي الشهري  .المصدرم وزارة المالية

 

النقد الدولي  هذه المنظمات الدوليةم  من   14 الدولية   ، صندوق  الدولي لإلنشاء والتعمير  ، ومؤسسة التمويل  النقد العربي،    ،والبنك  والبنك اإلسالمي  وصندوق 
 ومجموعة العشرين وغيرها. ،للتنمية
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الموازنة  إلى أشارة  جدر اإلتو  التراجع المستهدف في عجز  ن 
و مشروع موازنة  أ  2019/2020العامة للدولة سواء في موازنة  

توقعات بزيادة  أساس    ىعلاستهدافه  تم    ،2021/ 2020عام  
 - % منها75يرادات الضريبية  التي تمثل اإل  - يرادات العامة  اإل

في مقابل زيادة المصروفات  ،  التوالي   ى% عل 14%،  20بنسبة  
بعد    اصبن مستبعدً أالذي  األمر  وهو    ،% فقط9%،  15بنحو  
   .ةالجائح

مواجهة   تخصي   أ   "19  -فيدكو "ة  جائحوفي  الدولة  علنت 
% من  1.8بما يمثل    ،مليار جنيه  100حزمة تحفيزية بقيمة  
وذلك    ،2019/ 2018لعام المالي  في االناتج المحلي اإلجمالي  

جراءات الداعمة للنشاط االقتصادي  العديد من اإل  علىلإلنفاق  
على    نفاق الحزمة، حيث تم إزمةاألمن  والقطاعات المتضررة  

 م (2020)وزارة المالية. 
زيادة مخصصات قطاع الصحة وتحسين دخول العاملين   •

مليار    4  بنحو  بالمهن الطبية من خالل اعتماد إضافي
  ورفع كفاءة المستشفيات،،  لوزارة الصحة للتجهيزاتجنيه  

مليون جنيه لمشروع    200 واعتماد إضافي  خر بحوالي
اإلمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة بخطة وزارة الصحة،  

مليار جنيه لتمويل زيادة بدل المهن   2.25تخصي   و 
ب االمتياز و %،  75نسبة  الطبية  أطباء  مكافأة  رفع 

الجامع العالي  بالمستشفيات  التعليم  لوزارة  التابعة  ية 
والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة األزهر التي ت صرف 

بين    ًياحال يتراو   لتصبن    700إلى    400بما  جنيه، 
 ًيا. جنيه شهر  2200

جنيه للعمالة غير   500منحة شهرية بقيمة  تخصي    •
لمدة   تجديدها    ، شهور  3المنتظمة  عام إلى  تم    نهاية 

 ن عامل غير منتظم. مليو  1.6لنحو  2020
، قامت وزارة المالية بتقديم  السابقة  جانب الحزمة التحفيزيةإلى  

دعم   بهدف  متنوعة  ضريبية  االقتصادية تيسيرات    األنشطة 
 ومنهام  ،القائمة

المصانع   • على  المستحقة  العقارية  الضريبة  سداد  تأجيل 
 تقسيط عن الب، والسما   شهور  3والمنشتت السياحية لمدة  

 . شهور 6الفترات السابقة، من خالل أقساط شهرية لمدة 

إلغاء رسوم المنظومة اإللكترونية للممولين من األشخا    •
 الطبيعيين هذا العام. 

لديهم   • الذين  الممولين  كافة  عن  اإلدارية  الحجوزات  رفع 
سداد   مقابل  السداد  واجبة  الضريبة 10ضريبة  من   %

 .المستحقة عليهم
وتأجيلها    ،ضرائب األربا  الرأسماليةإعفاء األجانب من   •

 . 2022للمقيمين حتى بداية عام 
عام   • عن  المستحقة  الدخل  ضريبة  لكل    2019تقسيط 

الطيران،    موهي،  الشركات العاملة في القطاعات المتضررة
 . والسياحة، والصناعة، والتصدير

دون بالقطاعات المتضررة  على  تأجيل الضرائب المستحقة   •
 أخير.فوائد أو غرامات ت

 مد وقف ضريبة األطيان الزراعية لمدة عامين.  •
منحة    • بالقري نسمة  ألف    12لنحو  جنيه    500صرف 

 سوهاج وقنا وأسيوط.محافظات ب  ااألكثر احتياجً 
األت • وبعض  الغذائية  المواد  الوقائية  وفير  سر  أللدوات 

ال  اكثر احتياجً األ القبلي، وذلك  بمحافظات  بالتعاون وجه 
 .المدنيمع المجتمع 

صرف إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة   •
  3237ألف عامل يعملون في    201والبال  عددهم  
 منشأة سياحية. 

  ، لتحفيز االستهالخ وتشجيع المنتج المحليتمويل مبادرة   •
يوليو  أوالتي   في  الحكومة  بهدف تشجيع    2020طلقتها 

تج  شراء المن  على المواطنين بمختلف شرائحهم االجتماعية  
السلع االستهالكية. كما تتضمن المبادرة   ة خاص  ،المحلي

في حدود    اضافيً إ  امنن اصحاب بطاقات التموين خصمً 
 % تتحمله الموازنة العامة للدولة.  10

لدعم النشاط االقتصادي  بدون شك، ما اتخذ من إجراءات مالية  
 مهمة ، تعد إجراءات  ة جائحالمن جراء  وحماية الفةات المتضررة  

عجز الموازنة  نسبة  ارتفاع  الجائحة، ولكن ترتب عليها    فرضتها
للدولة   اإلجمالي  لالعامة  المحلي  نحو  لناتج  في  %  7.9إلى 

المالي  ا نحو    ةمقارنً   2019/2020لعام    ، %7.2بمستهدف 
الموازنة  ارتفاع  حدث  ي  أ نسبة عجز  تقريبً 9بنحو  في  ا،  % 

في تراجعً   ذات  ولكن  العجز  هذا  يمثل  بة بنس طفيًفا    االوقت 
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السابق. ويفسر ذلك تحسن  المالي % عن مثيله في العام 2.6
العام المالي  النصف األول من  مؤشرات المالية العامة خالل  

  ى علتلقي بظاللها    زمةن تبدأ تداعيات األأقبل    2019/2020
 . االقتصاد المصري 

بعض بنود الموازنة العامة  لقد انعكست تداعيات الجائحة على  
 م   على النحو التالي 2019/2020عام  في  للدولة 

مثيلتها في العام عن % 5زيادة المصروفات العامة بنسبة   •
 ( الفوائد  شهدت  حيث  المصروفات  40السابق؛  من   %

وعلى الرغم  فوائد خارجية.  ها  غلبأ %  7العامة( زيادة بنسبة  
ن اإلنفاق أال  إية  المزايا االجتماع   علىمن زيادة اإلنفاق  

مليار    229  حوالي   ليبل   ،%20الدعم تراجع بنحو    ىعل
المؤكد  .  جنيه األزمة  أومن  استمرار  من  ن  مزيًدا  يمثل 

على للدولة  الضغوط  العامة  وأن  خاص ،  المصروفات  ة 
  ، %(20) األجور  تضم    ، إلزامية  ا% منها بنودً 76حوالي  
 %(.16والدعم )  ،%(40والفوائد )

، التي  السلع والخدمات  ىاإليرادات من الضرائب عل تراجع   •
الضريبية ب45  نحو  تمثل  معدل% من إجمالي اإليرادات 
تراجع مستويات ، نتيجة  % عن مثيلتها في العام السابق6

. وكذلك تراجع اإليرادات وبطء معدل نمو التجارة  ،الطلب
ا لتوقف أو تعثر حركة التجارة نظرً ،  %22بنحو  الجمركية  
. وقد خفض من تأثير هذا التراجع، تواضع نصيب الدولية
الذي  ،  يرادات الضريبيةجمالي اإلإيرادات الجمركية من  اإل

اإليرادات من الضرائب . وفي المقابل، زادت  %4لم يتجاوز  
جمالي اإليرادات  إ% من  39تمثل نحو  ، التي  الدخول   ىعل

، حيث % عن مثيلتها في العام السابق15بنحو  ،  الضريبية
زيادة تراجع كل من إيرادات ضرائب السلع هذه ال  امتصت
مما أدي لثبات نسبي في   ،واإليرادات الجمركية  ،والخدمات

بزيادة  ،مليار جنيه 739  حوالي لتبل  ،اإليرادات الضريبية
السابق.  0.5نحو   العام  في  وأيًضا زادت  % عن مثليتها 

الضريبية غير  التي اإليرادات  من  28  نحو  تمثل  ،   %
مثيلتها في العام  عن  %  35وذلك بمعدل  اإليرادات العامة،  

نتيجة ألربا  األسهم من ، وأغلبها إيرادات استثنائية  السابق
االقتصادية والهيةات  العامة  متحصالت أ  ،الشركات  و 

رأسمالية   كاألراضيإيرادات  النهائية و .  متنوعة  المحصلة 

الضريبي وغير  الضريبية  اإليرادات  زيادة   هي  ةلتغيرات 
، مثيلتها في العام السابقعن  %  4اإليرادات العامة بنحو  

 زيادة اإليرادات غير الضريبية.ذلك بسبب و 
وما    جائحة،ن حدوث موجات جديدة من الأ  ،فيه  كال شومما  

كلي   توقف  من  يصاحبها  األنشطة  أقد  من  للعديد  جزئي  و 
حتمً   ،االقتصادية الكلي  إلى    اسيؤدي  العجز  للموازنة  ارتفاع 
للدولة  عل  ،العامة  تواجه    ى عالوة  التي  المزمنة  التحديات 

ضيق الحيز المالي  قبل األزمة، مثلم  السياسة المالية في مصر  
اإلو للموازنة،   كفاءة  كافة  ضعف  تضمين  وعدم  العام،  نفاق 

للدولة،   العامة  الموازنة  داخل  والمؤسسات  ضعف  و الجهات 
علاإل والبحث    ىنفاق  والصحة  الباز.   والتطويرالتعليم  )هبه 

2016 .) 

للموازنة    ىعل الكلي  العجز  الذي شهده  الرغم من االنخفاض 
جمالي خالل السنوات  العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي اإل

الماضية الدين  أال  إ  ،القليلة  إجمالي  )ن  ي  داخل ال الحكومي 
مليار جنيه في يونيو    2274 نحو  من  قد تضاعف  (والخارجي
، وارتفع  2019في يونيو  مليار جنيه    4802الي  إلى حو   2015
مليار    5094% خالل عام الجائحة، ووصل إلى نحو  6بمعدل  

بنسبة   والذي  87.5جنيه،  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   %
وهو ما  أيًضا،  قيمة خدمة الدين  ينعكس بدون شك على ارتفاع  

لدين  أن قرار ا .  (2021)وزارة المالية. يناير    ارئيسً   ايمثل تحديً 
من   العديد  عليه  ويترتب  معقد،  وهو  األساس،  في  فني  قرار 

)قصير المختلفة  اآلجال  في  طويل(،    -متوسط  -المخاطر 
وينبغي أن تكون التزامات الدين بأقل تكلفة ممكنة. ومن المتوقع 
تعميق مخاطر المديونية مع زيادة االقتراض لمجابهة تداعيات 

ين العام أي زيادة  الجائحة، حيث من المحتمل أن يمت  الد
في عوائد الدولة سواء الصادرات أو تحويالت العاملين بالخارج،  
استنزاف   إلى  باإلضافة  األجنبي،  النقد  من  االحتياطيات  أو 

المحلية،   إذاالمدخرات  إنفاًقا   خاصة  لتمويل  االستدانة  كانت 
جارًيا أو لتمويل عجز الموازنة العامة، أو حتى لتمويل إنفاًقا  
رأسمالًيا ال يحقق عائًدا مجزًيا. ولكن على الرغم من ذلك، قد  
أسعار   تخفيض  نتيجة  االقتراض  تكلفة  في  انخفاض  حدث 

كأحد اإلجراءات   قاربت للصفرالفائدة في الدول المتقدمة، حتى  
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لمحفزة للسياسة النقدية أثناء الجائحة )المعهد العربي للتخطيط ا
 (. 2021ومعهد التخطيط القومي. 

االستثماري   بشقيه  العام  اإلنفاق  نمو  معدل  تخفيض  أن 
منه   يستفيد  الذي  السلعي  الدعم  وكذلك   محدودووالجاري، 

الدخل، وتخفيض معدالت التوظيف الحكومي لمواجهة أعباء 
دي إلى تراجع دور السياسة المالية في عالج  الدين العام، يؤ 

العديد من الظواهر االقتصادية واالجتماعية، مما قد يساهم في  
التأثير  إلى  الدين يؤدي  أعباء  الفقر، ألن زيادة  ارتفاع نسب 
على النمو االقتصادي والتنمية البشرية والموازنة العامة للدولة،  

يل هذه األعباء بداًل  حيث يوجه مزيد من اإليرادات العامة لتمو 
من اإلنفاق على االستثمار والدعم والخدمات االجتماعية مثل  
الصحة والتعليم وشبكات األمان االجتماعي. كذلك يترتب على 
الدولة المدينة على   الديون، تقل  قدرة  ضغوط إعادة هيكلة 
وكذلك  المستهدفة،  التنمية  لتحقيق  المستقبلية  خططها  وضع 

 ع سياساتها االقتصادية واالجتماعية.تقل  حريتها في وض

 السياسة النقدية  2. 2

مع  -  2020منتصف مارس في  قام البنك المركزي المصري 
تخفيض أسههعار  ىالعالم إل ى مسههتو   ىاتجاه البنوخ المركزية عل

  ،نقطهة أسهههههههههههههههاس  300بخفض أسههههههههههههههعهار الفهائهدة ب   -الفهائهدة  
لتنخفض أسهههههههههعار الفائدة الخاصهههههههههة بمعدل العائد على اإليداع 

،  % 9.25واإلقراض لليلة واحدة وسههعر االئتمان والخصههم إلى  
التوالي%  9.75،  10.25% في  .  على  البنهههههك  قهههههام    24ثم 
ليصهبن  ،نقطة  50خر بواقع   ب جراء تخفيض    2020سهبتمبر  

ئتمان معدل العائد على اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر اال
)شههههههكل   على التوالي%  9.25،  %9.75،  %8.75والخصههههههم  

2- 10) . 
جراء تراجع معهدل التضههههههههههههههخم  اتخهاذ ههذا اإل ىسههههههههههههههاعهد عللقهد 

  ،2020% خالل شههههر سهههبتمبر  3.4 نحوالذي بل  ،  السهههنوي 
  2006كتوبر  أمعدل بعد معدل التضهههههههههخم في    ىوهو ثاني أدن

 

، ومنها أسباب ترتبط بالمنهجية، حيث تم تغيير سنة األساس إلى 2019تجدر اإلشارة إلى تعدد أسباب تراجع معدل التضخم منذ سبتمبر     15
، باإلضافة إلى استمرار تراجع أسعار السلع 2018/ 2017ن نتائج مسن الدخل واإلنفاق واالستهالخ لعام  ، وتحديث األوزان النسبية م 2016

  ة.جائح نتيجة لل امع توافر المعروض بعد تراجع الصادرات نسبيً ة الغذائية، خاص

وللحهد من  15.امنهذ ما يقرب من أربعهة عشههههههههههههههر عامهً %(  2.4)
قام بنكي مصههههر واألهلي ب صههههدار    ،ارتفاع السههههيولة والتضههههخم

 سنوي   بعائد  "و"الشهادة البالتينية ،بن مصر"أشهادتههههههههههههههههههههههههههههههههههههي "
الرغم من ارتفاع المعدل السهههههههنوي للتضهههههههخم    ىعل. لكن  15%
نه ما زال في  أال إ  ،2020% خالل شههههههههههر أكتوبر  4.5لنحو 

للجنة   االحدود التي تعكس احتواء الضهههههههههغوط التضهههههههههخمية وفقً 
. لذا فقد  (2020)البنك المركزي المصهههههري.   السهههههياسهههههة النقدية

سههههههههههههههعهار الفهائهدة للمرة الثهالثهة في  أبتخفيض  البنهك المركزي    قهام
ليصههههههههههههههبن معههدل   ،نقطههة مةويههة  50بواقع    2020نوفمبر    12

العههائههد على اإليههداع واإلقراض لليلههة واحههدة وسههههههههههههههعر االئتمههان  
والي.  على الت%  8.75،  %9.25  %،8.25والخصههههههههههههههم إلى  
نحو   2020جمالي التخفيض منذ بداية عام  إوبالتالي يصهههههبن 

 نقطة مةوية.  400
، قدم البنك المركزي مجموعة من  الفائدةبخالف تخفيض سعر  
األ لمساندة  في مواجهة  اإلجراءات  االقتصادية    ، زمةاألنشطة 

 ومنهام 
لمدة    • القروض  أقساط  سداد  وإسقاط    6تأجيل  شهور، 

للعمالء األفراد غير    10استحقاقات قدرها   مليار جنيه 
 المنتظمين.

التمويل   • شركات  لعمالء  االئتمانية  االستحقاقات  تأجيل 
 العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.

 مبادرة تخفيض الديون لألفراد المقترضين.  •
ال • على  الفائدة  أسعار  البنك خفض  أعلنها  التي  مبادرات 

وتضم هذه    ، %10من    % بداًل 8المركزي قبل األزمة إلى  
والمصانع    100المبادراتم   الصناعة  لدعم  جنيه  مليار 
العقاري   50  ونحو  المتعثرة، التمويل  لدعم  جنيه  مليار 

 . لمتوسطي الدخل
مليار جنيها لتمويل اإلسكان لمتوسطي الدخل    50إتاحة   •

 البنوخ.من خالل 
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المزارعين • على  المديونية  إلسقاط  سداد   ،برنامج  وتأجيل 
 . 2020سبتمبر  ىالقروض إل

بفائدة    مليار  50إتاحة   • السياحة  8تمويل  لشركات   %
حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها   ،شهور  6وبفترات سما   

 ة.جائحأثناء ال

  ، د إلغاء القائمة السوداء للشركهههههات، والقائمة السلبية لألفرا •
ورفع حظر التعامل عن العمالء غير المنتظمين في سداد  

 ي نسبة من مديونياتهم. أبسداد  اذا قامو إ  ،القروض

 ( 2020سبتمبر  -2016 )يونيو ( سعر الفائدة ومعدل التضخم خالل الفترة 10 -2شكل )

المركزي   البنك  العامة واإلأيًضام  و   . عداد مختلفة أ   . الشهرية حصائية  النشرة اإل  . المصري المصدرم  للتعبةة  المركزي  ألسعار    الشهريةالنشرة    . حصاءالجهاز 
 عداد مختلفة.أ  . المستهلكين 

ن انخفاض سعر الفائدة والتسهيالت االئتمانية أالرغم من    ىعل
زيادة قدرة القطاع الخا  في  إلى  ؤدي  ين  أفترض  الواسعة ي  
نه مازال نصيب القطاع الخا   أال  إ  ،االئتمان  ى الحصول عل

  ، 2011عام    مستوياته قبلقل من  أمن إجمالي االئتمان المحلي  
بو  الحكومي  القطاع  من  يستأثر  المحلي أكثر  االئتمان  ،  ثلثي 

حوالي   إلى  ارتفع  يونيو  70الذي  في  جراء   %2020  من 
 ، الخا   من انخفاض في االستثمارالجائحة، وما ترتب عليها  
الوقت زيادة حاجة الحكومة ذات  وفي    ،وبالتالي في االئتمان

ال في مواجهة  لضخه  التمويل  جدر  تكذلك  .  ةجائحلمزيد من 
تزايد االئتمان المحلي للقطاع العائلي؛ حيث ارتفع  إلى شارة اإل
إلى  يشير  على نحو قد  جمالي االئتمان المحلي  إمن    هنصيب

   (. 11- 2)شكل  العائلي لقطاعانفاق واستهالخ إتغير نمط 

استفادة القطاع   ىلرصد مد  اموضوعيً   اهناخ حاجة إلجراء تقييمً 
مختلف   ةوخاص   ،الخا  في  والمتوسطة  الصغيرة  المنشتت 

البنك المركزي   هاالقطاعات من المبادرات المتعددة التي طرح
بداية   بيانات األمر  وهو  الجائحة،  قبل ومع  توافر  قيده  الذي 

لطبيعة المنشتت   امن هذه المبادرات وفقً اإلنفاق  تفصيلية عن  
واإل والحجم  االقتصادي  النشاط  حيث  من    قليم المستفيدة 

 .  الجغرافي

والشمول   الرقمي  التحول  نحو  الدولة  توجه  تعزيز  وفي سياق 
جراءات عديدة إة باتخاذ  جائحثناء الأالمالي، قام البنك المركزي  

النقديةل التعامالت  من  استخدام    ،لحد  الدفع  أوتيسير  دوات 
 ومنهام، لكترونياإل
الرسوم علإ • لمدة ثالثة   ىلغاء  المحلية  بالعملة  التحويالت 

  .عفاءها من كافة المصروفات والعموالتإ و شهور، 
المحاف  اإلإ • الدفع مجانً صدار    ا لكترونية والكروت مسبقة 

 شهور.  6لمدة 
للت • األقصى  الحد  الهواتف  رفع  من خالل  النقدية  عامالت 

 .وكروت الدفع المقدمة
البيع والسحب    ىإلغاء الرسوم والعموالت المطبقة عل • نقط 

  6اإللكترونية لمدة    الصرف اآللي والمحاف ماكينات  من  
 شهور.
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 (2020و يوني -2017  )يونيوئتمان المحلي* خالل الفترة للقطاعات المختلفة من اًل  النسبينصيب ال :(11-2شكل )

 
 أكتوبر. .حصائية الشهريةالنشرة اإل . 2020. المصدرم البنك المركزي المصري 

والتسهيالت االئتمانية الممنوحة من الجهاز   ، وراق المالية االستثمار في األ  م*صافي مطلوبات الجهاز المصرفي من القطاعات المختلفة وتتضمن المطلوبات
 المصرفي.
 

من المؤكد أنه ال يمكن االعتماد على السياسة النقدية وحدها  
في دفع االستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخا  في النشاط 
بيةة  لتحسين  جادة  إجراءات  يصاحبها  أن  بدون  االقتصادي 

ضعف بيةة األعمال في مصر لم يكن األعمال، خاصًة وأن  
سببه الرئيس التمويل، لكن ضعف األداء في باقي محاور بيةة  
األعمال كما سبق تناوله بالتفصيل في اإلصدار األول من هذا  

 .  2018التقرير لعام 

. بعض السياسات االقتصادية المقترحة في ظل جائحة  3

 " 19-"كوفيد

" مستمًرا 19  -مازال عدم اليقين بشأن تطورات جائحة "كوفيد
من   جديدة  سالالت  ظهور  مع  خاصة  العالم،  مستوى  على 
وبالتالي   اللقا ،  على  للحصول  العالمي  والتسابق  الفيروس، 
تظل هناخ تحديات تفرضها الجائحة على المنظومة الصحية  
يستدعى   مما  الجائحة،  من  الموجات  توالي  مع  مصر  في 

بكافة اس الصحية  للمنظومة  الدعم  سبل  كافة  تقديم  تمرار 
عناصرها، وسرعة تدبير احتياجات مصر من اللقا  وتوزيعه 
بالشكل المناسب للسيطرة على الجائحة. كذلك من الضروري 
على   الجميع  حصول  تضمن  صحية  لمنظومة  الدولة  تبني 

الخدمات الصحية األساسية بأعلى جودة وبأقل تكلفة، خاصة  
 ات الفقيرة.  للفة

كذلك، يتوقع أن تكون التداعيات االقتصادية واالجتماعية التي  
الجائحة   قيوًداصاحبت  المستهدفات   بمثابة  على  إضافية 

لعام   الكلية  ببرنامج   2022/ 2021االقتصادية  وردت  التي 
%،  8م معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي  وهي عمل الحكومة،  
البطالة   عجز  8.4ومعدل  ونسبة  للناتج  %،  العامة  الموازنة 
(،  2018% )مجلس الوزراء المصري. 4.1المحلي اإلجمالي 

االنتقال من مرحلة اإلصالحات المالية  مما يتطلب التعجيل ب
والنقدية إلى اإلصالحات الهيكلية الالزمة النطالق االقتصاد  
واحتواًء،   شمواًل  األكثر  التنموية  أهدافه  تحقيق  نحو  المصري 

عتماد األكبر على القطاعات اإلنتاجية وبشكل والتي تتطلب اال
التحويلية والزراعة، مما ينعكس في  الصناعة  خا  قطاعي 
زيادة فر  النمو الشامل، والتشغيل الالئق، وتحسن مستويات 

المرحلة الثانية من االصالحات أكثر إلحاًحا،    المعيشة. وتعد
من   للخروج  الدول  بين  ما  الشرسة  المنافسة  في ظل  خاصة 
األزمة واالنطالق بعدها نحو النمو الشامل، ومزيد من فر   
التغيرات   ظل  في  باليسير  ليس  أمر  وهو  الالئق،  العمل 

 والتعقيدات التي يشهدها االقتصاد العالمي. 
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من  و  الثانية  المرحلة  إلى  اًلنتقال  سرعة  أهمية  يبرر 
 اعتبارات جوهرية:   ثالثاإلصالحات 

األول: للحفاظأنها    اًلعتبار  التي   المكتسباتعلى    ضرورة 
 تحققت على مستوى المؤشرات االقتصادية الكلية، 

االقتصادي   أنها الضمانة النعكاس االستقرار  :الثانياًلعتبار  
 على تحسن مستويات المعيشة وجودة الحياة،

الثالث: أتاحتها   اًلعتبار  التي  الفر   من  االستفادة  تعظيم 
" سواء في فتن مجاالت استثمارية جديدة 19  -جائحة "كوفيد

التحول   جهود  دفع  في  أو  المحلي،  التصنيع  تعميق  في  أو 
الرقمي في جميع المجاالت، بما يستدعي معالجة العديد من  
التحديات الحقيقية التي يواجهها االقتصاد المصري قبل بداية  

ئحة، ومنها انخفاض تنافسية االقتصاد المصري، والفجوات  الجا
بيةة األعمال، وتواضع مشاركة القطاع الخا  في تحقيق   في

 .األهداف التنموية

ن قدرة االقتصاد على التعافي من التداعيات السلبية للجائحة،  إ
واالنطالق بعدها يتطلب التركيز على بعض القضايا، التي من  

 أهمهام 

 إطار واضح ومستقر للسياسات اًلقتصادية الكليةتوافر   •
يتم  الكلية،  اإلنتاجية  محفزات  تدفع  استراتيجية  بأهداف 

بناًء على قاعدة  بمشاركة كافة أصحاب المصلحة، و وضعه  
بيانات محدثة دورًيا عن كافة المتغيرات. ويعد وجود هذا  
مختلف  بين  ما  االتساق  من  لمزيد  الضمانة  هو  اإلطار 

 السياسات المالية والنقدية والسياسات القطاعية.  
األهداف  • تحقيق  في  الخاص  القطاع  مساهمة  توسيع 

ع وجود  ، وزيادة االستثمارات المحلية واألجنبية، مالتنموية
المرقمنة  العامة  الخدمات  تقديم  في  للدولة  واضن  دور 
 بالجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة للفةات منخفضة الدخل. 

اًلجتماعية  • الفئات  بين  اًلجتماعية  العدالة  تحقيق 
، وبين المناطق الجغرافية المختلفة، وكذلك تفعيل المختلفة

 تنمية. المشاركة المجتمعية في وضع استراتيجيات وخطط ال
  تنفيذ إصالحات جذرية لزيادة كفاءة الجهاز اإلداري للدولة •

وتحسين الخدمات الحكومية، مما يساعد على تحسن بيةة 

الحكومية،   بالخدمات  يتعلق  فيما  خاصة  األعمال، 
 والجمارخ، والضرائب، وتوسيع نطاق الشمول المالي.  

المال   • رأس  تنمية  قطاعات  على  العام  اإلنفاق  زيادة 
إلى  البشري  باإلضافة  والتعليم،  الصحة  قطاعي  خاصة   ،

النمو  محددات  أهم  باعتبارها  والتطوير،  البحث  مجاالت 
 االقتصادي في األجل الطويل.  

المهني • والتدريب  الفني  للتعليم  استراتيجية  تضمن   تبني 
لها، وفًقا   الالزمة  المقومات  المؤهلة وتوفير  العمالة  توافر 

تتمك حتى  الجديدة،  العمل  على  لفر   التغلب  من  ن 
التحديات التي طالما حالت دون تحقيق ذلك، وإعادة النظر  

 السياسات المرتبطة بسوق العمل. في
ضبط األسواق وحماية المنافسة ومنع اًلحتكار، وتطبيق  •

الحوكمة مما   قواعد  والمؤسسات،  القطاعات  كافة  على 
ينعكس على ثقة المستثمرين المحليين واألجانب ودافعيتهم  

 اذ قرار االستثمار.  التخ
، خهههاصهههههههههههههههههة المتعلقهههة بقطهههاع التحتيددة والمرافق  البنيددةتطوير   •

االتصههاالت وتكنولوجيا المعلومات، وما يرتبط بذلك من توسههيع  
نطاق النفاذ إلى الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات واالتصههههههههاالت، 

 World) النظيفهةوتسههههههههههههههريع وتيرة تحويهل الطهاقهة إلى الطهاقهة  

Economic Forum. 2020)  
من خالل القضاء على    إطالق إمكانات مصر التصديرية •

في  طفرات  تحقيق  على  قدرتها  من  تحد  التي  المعوقات 
قيمتها، وتنوع كبير في هيكلها، وذلك من خالل إجراءات  

 عديدة منهام 
زيادة مرونة هيكل اإلنتاج، وزيادة جاذبية االستثمار في   -

أمام   تنافسية  ذات  تعد  لم  التي  اإلنتاجية  القطاعات 
 والودائع البنكية. البورصة، والسوق العقاري، 

واستمرار  - اللوجيستية،  الخدمات  في  التحسن  تعزيز 
اإلصالحات الجمركية التي تستهدف تبسيط اإلجراءات، 
االستيراد  ب جراءات  المرتبطة  والتكلفة  الوقت  وتخفيض 

 والتصدير.  
مراجعة منظومة النافذة الواحدة المطبقة بالجمارخ، نظًرا   -

منها مثلم صعوبة تتبع    للعديد من التحديات التي تعاني
الرسائل، وبطء وتأخر إجراءات التخلي ، وعدم وجود  
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إطار زمني واضن ومعلن لخفض زمن اإلفراج الجمركي 
 (.  2020)اتحاد الصناعات المصرية. 

 

 مصر تفعيل مبادرات لالستفادة من المقومات التي تجعل   •
ا على مستوى العالم، ومركًزا دولًيا لإلنتاج    ممراا تجارياا رئيسا

والتوزيع يخدم أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط، من خالل  
مجاالت  كافة  في  لالستثمار  وجاذبيتها  تنافسيتها  تعزيز 

 (. 2020النقل )المركز المصري للدراسات االقتصادية.  
، من خالل  أوسع لشبكات األمان اًلجتماعي  مفهومااتبني   •

منظو  المنتظمة، توفير  غير  للعمالة  اجتماعية  حماية  مة 
وللعمالة بالقطاع غير الرسمي، تكفل لهم الحياة الكريمة، 
خاصة في أوقات األزمات، وهو ما يتطلب مراجعة قوانين  
الصحي   التأمين  قوانين  من  بها  يرتبط  وما  العمل 
التي  الجديدة  األنماط  تضمينها  يتم  بحيث  واالجتماعي، 

ل "العمل عن بعد"، وما يرتبط بذلك من أبرزتها األزمة، مث
حقوق وواجبات للعاملين وأصحاب األعمال، خاصة وأن  
هذه األنماط لها مزايا من أهمهام توفير جزء من النفقات 
من   جزء  تعد  التي  التشغيلية  النفقات  وكذلك  الرأسمالية، 

 .األعباء المالية على المؤسسات
 ا: األداء االجتماعي ثانيً 

وتحليل مؤشرات األداء االجتماعي في مصر خالل رصد  يتم  
السكانية  2019/2020عام   األوضاع  بتطورات  يتعلق   ، فيما 

الخدمات   من  االحتياجات  على  السكانية  الزيادة  وأثر 
و مؤشرات  و االجتماعية،   االجتماعية  والعدالة  مستوى  الفقر 

المواطنين،   حدثت  و معيشة  التي  تقديم مستوى  في  التغيرات 
 عاية الصحية والتعليمية.  خدمات الر 

 . الوضع السكاني 1

 ارتفع عدد السهههههكان في مصهههههر بمتوسهههههط معدل نمو سهههههنوي بل 
،  2006للسهههههكان ) تعدادي% خالل الفترة بين  خر  2.56 نحو
  2017مليون نسمة في تعداد عام    94.8ليصل إلى    ،(2017
بزيههههادة بين ،  2006مليون نسههههههههههههههمههههة في عههههام    72.6مقههههابههههل  

وهو معههدل نمو مرتفع  ،  مليون نسههههههههههههههمههة  22التعههدادين تتعههدى  
(، والذي بل  2006 -  1996بالفترة التعدادية السهههابقة ) مقارنةً 
)الجههاز المركزي للتعبةهة العهامهة واإلحصهههههههههههههههاء.   %2.04نحو  

وفي أحههدث تقههديرات للجهههاز المركزي للتعبةههة العههامههة   .(2018
مليون نسهمة في    99.8واإلحصهاء بل  حجم السهكان في مصهر 

)الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصههههههاء.    2020بداية عام  
2020). 

معوقات التنمية االقتصههههههههههادية  أهم لزيادة السههههههههههكانية أحد  وتمثل ا
القتصهههادية  الخصهههائ  اضهههعف  واالجتماعية، خاصهههًة في ظل 

واالجتمهاعيهة للسههههههههههههههكهان وارتفهاع مسههههههههههههههتويهات الفقر، حيهث تمثهل 
قاصهرة عن تلبية أكبر على الموارد المتاحة التي تصهبن ضهغًطا 

للسههكان، خاصههة في عدم وجود  المتزايدة  والخدمات  االحتياجات  
 زيادة مقابلة في اإلنتاج.

سهههيناريوهين   الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصهههاءوقد أعد 
  (م12 -2)شكل  2052لتنبؤ بعدد السكان حتى عام ل

يفترض ثبات معدالت اإلنجاب الحالية عند  ،  السهههههههههههيناريو األول
ا لهذا السههههههيناريو طفل لكل سههههههيدة في سههههههن اإلنجاب، ووفقً   3.4

مليون نسهمة   191.3عدد السهكان في مصهر إلى  يتوقع وصهول 
مليون  95.8، أي زيهادة عهدد السههههههههههههههكهان بنحو  2052في عهام  

ط  وسهههههت( بم2052،  2017ا )بين عامي عامً   35نسهههههمة خالل 
 مليون نسمة في العام.  2.7

انخفههاض معههدالت اإلنجههاب عن  ، يفترض  السههههههههههههههينههاريو الثههاني
لسهههههههكان إلى  أن يصهههههههل عدد ايتوقع وبالتالي   ،المعدالت الحالية

، أي زيهههادة عهههدد  2052مليون نسههههههههههههههمهههة بحلول عهههام    153.7
مما يعني   ،اعامً   35مليون نسهههههمة خالل   58.2السهههههكان بنحو  
 مليون نسمة. 1.7و  قدر في المتوسط بنحزيادة سنوية ت  

وفي ظل غياب سههههياسههههات سههههكانية فعالة تحد من النمو المتزايد 
، في ضهههههوء  للحدوث هو األقرب ولللسهههههكان، ف ن السهههههيناريو األ

بقاء معدالت اإلنجاب في مصهههههر عند مسهههههتوى مرتفع لسهههههنوات 
وفي ضوء هذه التقديرات لعدد السكان، قام ذات التقرير .  طويلة
بتقههدير أثر الزيههادة السههههههههههههههكههانيههة المتوقعههة على كههل من  للجهههاز  

قدر الزيادة في  ف  االحتياجات من الخدمات التعليمية والصهههههحية.
ال عهههههام  عهههههدد طالب  الجهههههامعي حتى  قبهههههل  بنحو    2052تعليم 

مليون   3.5ونحو  سههههههههههههيناريو األول،ا للمليون طالب وفقً   18.1
  33، مما يعني الحاجة إلى توفير سهههههههيناريو الثانيا للطالب وفقً 
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مدرسة    الف  7ونحو    سهيناريو األول،ا للمدرسهة جديدة وفقً ألف  
، ومن ثم الحاجة إلى توفير ما بين سهههيناريو الثانيا للجديدة وفقً 
على  سههههههههههههيناريوهين  ا للألف مدرس وفقً   179،  ألف مدرس  852
وهنا تتضههههههههههن الفروق الواضههههههههههحة بين   .(1  -2)جدول    الترتيب

، حيث تصهههههل االحتياجات المطلوبة من المدارس  سهههههيناريوهينال
ثبات معدالت اإلنجاب الحالية إلى ما سهيناريو ا لوالمدرسهين وفقً 
انخفاض سههههيناريو إلى خمسههههة أضههههعاف نظيرتها في بين أربعة 

 .معدالت اإلنجاب

 2052اإلسقاطات السكانية حتى عام (: 12 -2ل )شك

 
 يناير.  . 99العدد  .مجلة السكانم بحوث ودراسات . 2020. واإلحصاء المصدرم الجهاز المركزي للتعبةة العامة 

 2052تقديرات السكان حتى عام سيناريو ا لاًلحتياجات من المدارس والمدرسين وفقا (: 1 -2جدول )
 السيناريو الثاني   سيناريو األولال البيان 

الزيادة المتوقعة في إجمالي عدد طالب مراحل التعليم قبل 
 بتدائي وإعدادي وثانوي(إالجامعي )

 مليون طالب  3.5   مليون طالب 18.1

 مدرسة  الف  7 لف مدرسة أ  33 المطلوب توفيرها عدد المدارس 
 ألف مدرس   179 ألف مدرس   852 عدد المدرسين المطلوب توفيرهم 

 يناير.  . 99العدد  .مجلة السكانم بحوث ودراسات . 2020. الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاءفيم ا للبيانات المتوفرة  المصدرم تم حسابها وفقً 
 . 2017عام  هي)*( سنة األساس للتقدير 

ارتفاع عدد السهههههههكان  ، فيؤثر األثر على الخدمات الصهههههههحيةأما 
  ،بشهههههكل مباشهههههر على مسهههههتوى جودة وكفاءة الخدمات الصهههههحية 

إن لم يقابل هذا الطلب    ،الطلب على هذه الخدماتنتيجة زيادة 
جودة في  و  ،ة في عهدد وكفهاءة المرافق الصههههههههههههههحيهةالمتزايهد بزيهاد

 ن النمو المتوقع في عههدد  لههذا، فههالخههدمههات المقههدمههة للمواطنين.  

الحاجة إلى مضهههههههاعفة   تطلب، يسهههههههيناريو األولا للالسهههههههكان وفقً 
، باإلضافة  2052عام  في   عدد األطباء البشريين والمستشفيات

ألف من أعضهههههههههههاء هيةة التمريض، وبناء   215إلى توفير نحو  
.(2 -2)جدول  مستشفى جديدة 2000نحو 
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 2052تقديرات السكان حتى عام  سيناريو ا لاًلحتياجات من األطباء والمستشفيات وفقا (: 2 -2جدول )
   سيناريو الثانيال  سيناريو األولال البيان 

 ألف طبيب 79 ألف طبيب  129 األطباء المطلوب توفيرهم عدد 
 مستشفى 1000 مستشفى 2000 عدد المستشفيات المطلوب توفيرها

 يناير.  . 99العدد  .مجلة السكانم بحوث ودراسات . 2020. الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاءفيم ا للبيانات المتوفرة  المصدرم تم حسابها وفقً 
. 2017عام  هي)*( سنة األساس للتقدير 

أن  على   على  تؤكد  للتنمية  المختلفة  النظريات  أن  الرغم من 
يمثل    هولكن  ، النمو السكاني المرتفع ال يمثل مشكلة في حد ذاته

في ضوء عدم كفاية الموارد المطلوبة لتلبية احتياجات  مشكلة  
النمو،   ثم  هذا  عدد  ومن  في  الكبير  التزايد  من  الحد  أصبن 
مصر  السكان سكانية   ا،حتميً   اأمرً   في  سياسة  وجود  يتطلب 

  واضحة تأخذ في االعتبار التباين الجغرافي في مستوى الوعي 
والثقافة ا المجتمعي  الموارد  استغالل  إلى  وتسعى  لمتاحة  ، 

المجتمع  األشكل  الب في  األطراف  كافة  جهود  وحشد  مثل، 
 .الرتقاء بجودة ونوعية حياة المواطنينل

 ستوى المعيشة  . الفقر وم2

مستهدفات  كأحد  مصر  في  الفقر  نسبة  تخفيض  جاء  لقد 
مصر   ر ية  المستدامةم  التنمية  جاء  2030استراتيجية  كما   ،
األهداف األممية للتنمية "القضاء على الفقر" الهدف األول من  

ا تراجعً في مصر شهدت نسبة الفقر وقد  16. 2030المستدامة 
% في عام  29.7  نحو  لتصل إلى  1999منذ عام  للمرة األولى  
، كما 2017/2018% في عام  32.5مقابل    2019/2020

ذات  % في  4.5  حوالي  انخفضت نسبة الفقر المدقع لتصل إلى
.  (13  -2)شكل    2017/2018% في عام  6.2مقابل  العام  

 

  16(.7(، ) 3) أنظر ملحق  

االعتبار  مع  ذلك   في  الفقر  األخذ  مؤشرات  عام  في  أن 
اعتبارها    م ل  2019/2020 في  تداعيات  تأخذ  جائحة بعد 
. حيث يظهر المعيشية للمواطنين  مستوياتعلى ال  "19  -فيدكو "

فقدان العديد األثر المباشر للجائحة على وجه الخصو  في  
الغلق الكامل من العاملين لدخولهم خالل فترة تطبيق إجراءات  

شهر بدًءا من منتصف  األنشطة الخدمية  أو الجزئي للعديد من  
  عدد العمالة  عالوة على تقلي  كما سبق الذكر،   2020مارس  

العمل   والخدمية وساعات  اإلنتاجية  المنشتت  من  العديد    في 
 األخرى، مما ترتب عليه ارتفاع معدالت البطالة كما سبق الذكر.

ي الدخل  فأشارت منظمة العمل الدولية أن نسبة االنخفاض  وقد  
  ، 2020خالل التسعة أشهر األولى من عام  عالمًيا  من العمل  

ة بذات الفترة من % مقارنً 10.7  نحو  من المرجن أن تصل إلى
تريليون دوالر أمريكي أي    3.5، والتي تعادل نحو  2019عام  
% من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي لهذه الفترة من  5.5نحو  
لمستوى  وفًقا  بين مجموعات الدول،  ات  ، مع تفاوت2019عام  
 الدخل 

) International Labor Organization .September 

2020) 
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 ( 2019/2020 - 1999/2000)(: نسبة الفقر في مصر خالل الفترة 13 -2شكل )

 لنتائج مسن الدخل واإلنفاق واالستهالخ، إصدارات مختلفة.ا  وفقً   المصدرم الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء، نشرة الفقر
 
البطالةنسبة الرتفاع  وبال للنوع  معدل  ي  وفًقا  الزيادة  ،  أن  الح  

الذكور بين  أكبر  الذكور،  كانت  ارتفع معدل بطالة  من    حيث 
%  8.5  حوالي   إلى   2020من عام    % في الربع األول4.5نحو  

في الربع الثاني، في الوقت الذي تراجع فيه معدل بطالة اإلناث 
الربع األول21.9نحو    من العام   % في    حوالي   إلى  من ذات 
وهو ما قد يرجع إلى انخفاض حجم  ،% في الربع الثاني16.2

من عام  الربع الثالث  نتائج  أما    قوة العمل لإلناث بصورة أكبر.
معدل البطالة بين تراجع    جاءت عكس التوقعات، حيثف  2020
  اإلناث ليسجلوكذلك تراجع بين  %،  5.8  نحو  ليسجلالذكور  
. ويعكس هذا التراجع في معدل (14  -2)شكل    %15.2  حوالي

ة خالل الربع الثالث من  بعض تداعيات الجائحالبطالة انحسار 
لتخفيف التدريجي للقيود نتيجة ا،  (سبتمبر  –يوليو  )  2020عام  

ساعد في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل   مما  ،على األنشطة
 كبير. 

على األسرة المصرية، "  19  -جائحة "كوفيد هدف قياس أثر  بو 
دراسة   ب جراء  واإلحصاء  العامة  للتعبةة  المركزي  الجهاز  قام 

ة على دخل األفراد واألسر ونمط جائحتستهدف استقصاء أثر ال
ة وحتى  جائحظهور الاستهالكهم والحالة العملية، وذلك منذ بداية  

 ، ومن نتائجهام 2020نهاية مايو 

%( على تأثر حياتهم العملية 62تأكيد جانب كبير من األسر )
بينهم   ومن  االحترازية،  اإلجراءات  بترخ  26بسبب  أقروا   %

% من الذكور، وفةة الشباب األكثر تأثرًا 46.7أعمالهم، بينهم  
 (. 15 -2% )شكل 67بنسبة 

جراء   من  بالفعل  المشتغلين  من  كبيرة  نسبة  دخل  انخفاض 
%  25% مقابل عدم تأثر دخل نحو  73.5الجائحة، ي قدر بنحو  

 (.  16  -2من المشتغلين )شكل  فقط

في   الشباب  األفراد  تأثرً سن  األكثر  ،  دخولهمبانخفاض    اهم 
لعمل معظمهم  ذوي المستويات التعليمية األدنى  باإلضافة إلى  
منت غير  لحسابهم بشكل  أو  الرسمي،  غير  القطاع  في  ظم 

 .  الخا 

ألكثر   الخاصة  العمل  ساعات/أيام  نصف  تخفيض  من 
( مقابل  %(55.7المشتغلين  أعمالهم، %  26.2،  بترخ  أقروا 

% أصبحوا يعملون 18ونحو  ،  للتعطل  اوكان الذكور أكثر تعرًض 
 .  امتقطعً  عماًل 

النصيب سنة( لهم    24  - 15الشباب في الفةة العمرية األقل ) 
بنسبة   بالكامل  عملهم  ترخ  في  نسبة 31.1األكبر  مقابل   ،%

 سنة(.  34 -25)% في الفةة العمرية األكبر نسبًيا 28.2

وتداعياتها   الجائحة  بخطورة  المواطن  وعى  مستوى  ارتفاع 
 % من األسر المبحوثة.96.3الحياتية لدى  

تتجاوز   األسر ال  قليلة من  العمالة 5نسبة  تخفيض  ترى   ،%
 ء احترازي هام في التعامل مع الجائحة. ك جرا
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 ( 2020الربع الثالث  - 2019الربع الثاني )الفترة خالل ا للنوع معدل البطالة وفقا (: 14 -2شكل )

 . 2020يونيو(  –نتائج مسن القوة العاملة للربع الثاني )أبريل  .2020أغسطس . المصدرم الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء
 

 ا للنوع وفقا " 19 -جائحة "كوفيد نسبة األفراد الذين تغيرت حالتهم العملية نتيجة (: 15 -2شكل )

 
 . 2020أثر فيروس كورونا على األسرة المصرية حتى مايو  .2020يونيو  .المصدرم الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء
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 " 19  -جائحة "كوفيدا للتغير في الدخل نتيجة قا وف لمشتغلين ل التوزيع النسبي (: 16 -2شكل )

 
 . 2020أثر فيروس كورونا على األسرة المصرية حتى مايو  . 2020يونيو . للتعبةة العامة واإلحصاء  المركزي المصدرم الجهاز               

ليس كل من انخفضت عدد ساعات أو   هإلى أنوتجدر اإلشارة،  
من دخلهم نتيجة هذا  جانًبا    واقد فقد  ،أيام العمل الخاصة بهم

وكذلك   ،االنخفاض، فالعاملون بالقطاع الحكومي والقطاع العام
قد تم تخفيض   ،العاملين بالقطاع الخا  الرسمينسبة كبيرة من  

مقابل   العمل  أماكن  في  التكدس  لتجنب  العمل  وساعات  أيام 
  دون أن يترتب على ذلك تخفيض في األجور. بالعمل من المنزل  

ترخ  بخالف  األفراد،  دخل  النخفاض  الرئيسية  األسباب  أما 
ال  حظر التجو   ومنها فرض  ،إلجراءات االحترازيةفيرجع لالعمل،  
الخدمية  ،الجزئي األنشطة  من  العديد  رأسها    ،وتوقف  وعلى 

 ،انخفاض الطلبعالوة على تأثير    .السياحة والسفر والمطاعم
توقف   أو  النشاط  من  العائد  حجم  تراجع  إلى  إما  أدى  والذي 

كلي أو  بشكل جزئي  دفع  النشاط  الذي  األمر  أصحاب  ، وهو 
 تخفيض األجر أو تخفيض العمالة. لاألعمال 

المصرية،    ةنمط استهالك األسر أما بالنسبة لتأثير األزمة على  
 ما يلي: الدراسةذات فقد أظهرت نتائج 

لتلبية احتياجاتها  ال يكفي دخلها  نحو ثلث األسر المصرية   •
السابق   الشهر  لدراسة، ويزداد األمر حدة لاألساسية خالل 

 وكذلك في حالة انخفاض الدخل.  ،مع األسر كبيرة الحجم
استهالك قيام   • بتخفيض  األسر  السلع  ها  بعض  بعض  من 

والطيور   ، % من األسر(25.7وعلى رأسها اللحوم )  ،الغذائية
 %(.  14.5والفاكهة ) ،%(17.5واألسماخ ) ،%(22.8)

  ، ض إنفاق نحو ثلث األسر على الدروس الخصوصيةاانخف •
الدراسة توقف  المراحل    ، نتيجة  في  النقل  امتحانات  وإلغاء 

الدراسية   المصروفات  انخفضت  وكذلك  المختلفة،  الدراسية 
 % من األسر.  30.8لنحو 

% من  33.2اإلنفاق على النقل والمواصالت لنحو  انخفاض   •
وبقاء العديد من األفراد الجائحة وإجراءاتها،  األسر في ظل  

سر  % من األ27.2  نحو  ، كما خفضتهازل خاللافي المن
 من تكلفة شرائها للمالبس.  

استهالخ نحو ثلثي األسر من المنظفات والمطهرات، ارتفاع   •
من  46.5  ونحو الطبية  األدوات  على  األسر  من   %

 . الكمامات والقفازات، للوقاية من انتشار الفيروس
قام  • األسر  نصف  من  الغير،    تأكثر  من  كما  باالقتراض 

األسر  %  17  نحو   حصل خيرية،  من  مساعدات  على 
الجائحة،   تداعيات  مع  حين للتعامل  فقط  5.4  أن   في   %

عد هذه النسبة  وت    ،حصلوا على منحة العمالة غير المنتظمة
ا لوزارة ة أن عدد المستحقين لهذه المنحة وفقً خاًص   ،ضةيلة

% من  1.5مليون فرد. كما أفاد    2حوالي  القوى العاملة بل   
لتلبية    األسر ببيع جزء من ممتلكاتهم لتوفير دخل إضافي 

 . (17 - 2)شكل  احتياجاتهم اليومية
العتماد على أنواع  إلى ا%(  92.5نحو  )ر  غالبية األسلجوء   •

أو تخفيض االستهالخ األسبوعي الغذائية،    عأرخ  من السل
(، أو تقليل كمية  % من األسر90من اللحوم بأنواعها )نحو  

( حصول  36الطعام  على  عالوة  األسر(،  من  نصف  % 
أو السحب    من األقارب واألصدقاءعلى مساعدات  ألسر  ا

 .من المدخرات

%73.5انخفض 

%25.8كما هو 

%0.7ارتفع 
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ال  ،وبالطبع استمرار  في ظل  جائحف ن  القادمة  الفترة  ة خالل 
أخرى من   أكثر حدة،  الجائحة  التوقعات بموجات  ربما تكون 

استمرار  ثاره المصرية،    ايعني  األسر  معيشة  مستوى  على 
عدم   نتيجة  المعاناة  تزيد  قد  في  وربما  االستمرار  على  القدرة 

النحو   على  أمورها  لتسيير  األسر  ذكرهمحاولة  مما السابق   ،
يعني الحاجة إلى مزيد من التدخالت من الحكومة سواء بشكل  
المدني  والمجتمع  الخا   القطاع  وتوجيه  تحفيز  أو  مباشر 

 ة. فقير لتقديم المزيد من المساعدات لألسر ال
 ا لتصرفها في حالة عدم كفاية الدخل التوزيع النسبي لألفراد وفقا (: 17 -2شكل )

 
 . 2020أثر فيروس كورونا على األسرة المصرية حتى مايو  .2020يونيو . المصدرم الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء        

 
السابق ذكرها  قد قامت الحكومة باتخاذ العديد من اإلجراءات  و  
على المواطن   جائحة حد من أثر التداعيات االجتماعية لهذه اللل

المصري، إال أنه في المقابل، ونتيجة اللتزام الحكومة ببرنامج 
الموجه   الدعم  إلغاء  يستهدف  الذي  االقتصادي  اإلصال  

رفع مثل المياه والغاز، تم  األخرى  خدمات  الستهالخ الكهرباء وال
ال هذه  استهالخ  االستهالكية   خدماتتعريفة  الشرائن  على 

وفقً  المحدد  المختلفة  الزمني  للبرنامج  مثل  سلًفاا  الذي  األمر   ،
 . المصرية األسربعض أكبر على  اعبةً 

ا، ولكن  ال يمكن تفاديها كليً   جائحةال شك أن اآلثار المختلفة لل
على فعالية السياسات والقرارات المتخذة    جائحةتعتمد تداعيات ال

ة وعدم  جائحمن حيث التوقيت والشمول والتكامل. إن استمرار ال
اليقين بتوقيت انحسارها، ناهيك عن استمرار  ثارها لفترة طويلة 

، يتطلب وجود خطة متكاملة لمواجهة التحديات ئهاحتى بعد انتها
والمتوقعة السيااومراجعة    ،الحالية  من  القائمة،  لعديد  سات 

التطبيق  و  لتداعيات  المستمرة  للمتابعة  وأثر    ،ةجائح ليات 
 السياسات المتبعة والتدخالت العاجلة لتعديل وتوجيه المسار. 

ف ن األمر يتطلب االستمرار في اإلجراءات التي تم   ،عقطوبال
ال استمرار  حالة  في  خطة  جائحاتخاذها  وجود  ضرورة  مع  ة، 

 تشملمالتي    ،المزيد من اإلجراءات والسياساتاستعداد تتضمن  

والتي تتضمن   ،مراجعة برامج الحماية اًلجتماعية الحالية •
الحكومة   عمل  برنامج  ضمن  مشروطة  نقدية  تحويالت 
أكثر فةات  ضم  تتضمن  بحيث  االقتصادي،    لإلصال  

 بالمساعدات.   وفةات أولى
لألسواق  • المستمرة  التجار    المراقبة  جشع  من  للحد 

 ة في احتكار السلع أو رفع أسعارها.جائحغاللهم للواست
  منظمات المجتمع المدني بين الحكومة و التنسيق الكامل   •

بهدف   ،التي تقوم بتقديم مساعدات مالية للفةات المتضررة
ال هذه  من  القصوى  االستفادة  تحقيق    مساعدات ضمان 

 .تحت إشراف وزارة التضامن االجتماعي
وليتها اًلجتماعية ؤ حث الشركات الكبرى على تحمل مس •

عامة  المجتمع  تجاه بصفة    تجاهو   ،بصفة  بها  العاملين 
العاملين وفق    ، خاصة بحقوق  الخاصة  الدولية  المعايير 

األزمات تعرضهم  ،  أثناء  عدم    توفيرو   ،لتسرينللضمان 
 .ضد الفيروسلين معايير السالمة الصحية للعام
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 الرعاية الصحية. 3

تعد الرعاية الصحية أحد األولويات الرئيسة في حياة أي مواطن،  
التنمية في كافة  يتم تضمين  ما    ادائمً لذا   خطط واستراتيجيات 

للنهوض بالرعاية الصحية للمواطنين،  اأساسيً ا دول العالم محورً 
  2030ر ية مصر    ماستراتيجية التنمية المستدامةحيث حددت  

رئيسة،    أهداف  ةالصحة في ثالثلقطاع    االستراتيجية  هدافاأل
في    مهي المواطنين  بصحة  العدالة  إالنهوض  من  طار 

تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين ، و واإلنصاف
كما   حوكمة قطاع الصحة.، و مع ضمان جودة الخدمات المقدمة

بحلول   األهداف  هذه  لتحقيق  االستراتيجية مستهدفات  وضعت 
األهداف    17. 2030عام   من  الثالث  الهدف  تضمنها  وكذلك 

"تمتع الجميع بأنماط عيش  م  2030األممية للتنمية المستدامة  
 . صحية والرفاهية في جميع األعمار"

 أهم مؤشرات الرعاية الصحية في مصر  1. 3

ارتفع معدل وفيات الرضع )أقل    األطفال:معدًلت وفيات   •
حالة وفاة لكل ألف مولود حي في    15.4من سنة( من  

حالة وفاة لكل ألف مولود حي في    15.7إلى    2018عام  
، كما تشير البيانات إلى ارتفاع معدل وفيات 2019عام  

حالة وفاة لكل ألف مولود حي في    7.2أقل من شهر من  
لكل ألف مولود حي في  حالة وفاة    7.5إلى    2018عام  
وفيات بينما    . 2019عام   معدل  طفيف  بشكل  ارتفع 

حالة وفاة لكل ألف    20من    (سنوات  5األطفال )أقل من  
حالة وفاة لكل ألف    20.4إلى    2018مولود حي في عام  
جانب  ويشير هذا االرتفاع إلى  .  2019مولود حي في عام  

وهو صحة    ،في برامج الرعاية الصحية في مصرمهمش  
الطفل والمتابعة الدورية للحالة الصحية لألطفال واألمراض  

ال هذه  في  األطفال  منها  يعاني  العمرية.التي  وتشير    فةة 
  2020مستهدف عام  إمكانية تحقيق  المعدالت الحالية إلى  

حيث قد تحقق هذا    ،2030باستراتيجية التنمية المستدامة  
فعلًيا في عام   نسبًيا في عام  2018المستهدف  ، وتراجع 

2019  . 

 

 (.8أنظر ملحق )  17

األمهات • المعدل    :وفيات  )تراجع  الفترة  - 2016خالل 
لف مولود حي إلى  أ  100حالة وفاة لكل    46( من  2018
بيانات  لم تتوفر  ألف مولود حي، و   100حالة وفاة لكل    44
لذا هناخ صعوبة في تحقيق ما هو مستهدف و   .2019لعام  

في ظل المعدالت   2030في استراتيجية التنمية المستدامة  
 الحالية. 

سنة في عام    72.6ارتفع من    :العمر المتوقع عند الميالد •
عام    74إلى    2018 في  يتخطى 2019سنة  ما  وهو   ،

  في االستراتيجية. 2020مستهدف عام 

تشير اإلحصاءات إلى تراجع  بالمستشفيات:    األسّرةعدد   •
في   الحكومي األسّرة  عدد  طفيف  )إجمالي  بالمستشفيات 

  2017سرير في عام  ألف    132نحو    والقطاع الخا ( من
عام    ألف  131حوالي    إلى في  بنسبة    ،2018سرير 

نحو  انخفاض األسرة 0.8  تبل   عدد  تراجع  حيث   ،%
من   الحكومي  القطاع  إلى    96111بمستشفيات  سرير 

الخا     95683 بالقطاع  سرير، كما تراجع عدد األسرة 
سرير خالل هذه الفترة.    35320سرير إلى    35981من  

لكل   فقد    10وبحساب مؤشر عدد األسرة   الف مواطن، 
 الف نسمة   10سرير لكل    13.9نحو    2017بل  في عام  
 الف نسمة    10سرير لكل    13.5إلى  تراجع  من السكان، و 
السكان   رقم  ،  2019عام  من  قياًسا وهو  للغاية  متواضع 
 الف    10لكل  سرير    22االستراتيجية، وهو    فيللمستهدف  
 . 2030سرير في عام  30،  2020في عام  نسمة 

 " 19 -"كوفيدة جائحالرعاية الصحية في ظل  2. 3
لمواطن مصري    19  -أعلنت مصر عن أول حالة إصابة بكوفيد

مارس   من  الخامس  في  الخارج  من  تم  2020عائد  بينما   ،
اإلعالن عن أول حالة وفاة نتيجة اإلصابة بالفيروس لمواطن  

. وارتفع إجمالي عدد الحاالت  2020مارس    12مصري يوم  
المصابين،   الكشف عن  في  التوسع  بعد  المصابة بشكل كبير 

حتى  لي يقارب    2021يناير    10صل  ما    ألف  149.8إلى 
% من إجمالي  5.5حالة وفاة، تمثل نحو    8197إصابة، ونحو  
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ألف حالة    118.9المصابين، وبل  إجمالي عدد المتعافين نحو  
تعافي 

(.ex.aspxhttps://www.care.gov.eg/EgyptCare/Ind.)  

بدأ عدد اإلصهههههههههابات بالفيروس في التزايد في مصهههههههههر بدًءا من  
عدد اإلصهههههههههههههابات في    بل  إجمالي حتى،  2020شههههههههههههههر أبريل 

إصههابة، ثم   67526األشهههر الثالثة )أبريل ومايو ويونيه( نحو 

بدأ في التراجع تدريجًيا خالل الشهههور األربعة التالية، حيث بل  
  140،  141،  162،  848متوسهههههههههط اإلصهههههههههابات اليومية نحو  

الشهههههههههههور على التوالي. ثم بدأ عدد اإلصههههههههههابات في   تلكخالل  
شههههري نوفمبر وديسهههمبر، ليصهههل في   لاالرتفاع مرة أخرى خال

على عدد  حالة إصابة يومية، وكان أ   714،  278المتوسط إلى  
، وبل   نذاخ  2020يونيو    19إصههههههههههابات تم تسههههههههههجيله في يوم  

 18(.18 -2حالة إصابة )شكل 1774
 2021يناير   10في مصر حتى  19  -كوفيدتطور عدد حاًلت اإلصابة اليومية ب(: 18 -2شكل )

. /https://www.worldometers.info/coronavirus/country/egyptالمصدرم  

الفيروس،  هذا جراء اإلصههههابة بمن  الوفيات  عدد أما فيما يتعلق ب
فقد بل  إجمالي عدد الوفيات خالل النصههههههههف األول من شهههههههههر 

ليصهههههل  أخذ في االرتفاع حالة وفاة، ثم   46نحو    2020مارس 
حالة وفاة في    1994خالل شهههههههههر أبريل،  حالة وفاة  346إلى  

  ، ليصهههههلشههههههر يوليوأخذ في التراجع بدًءا من شههههههر يونيو، ثم 
شهههر أكتوبر، الل خحالة وفاة   336ثم حالة وفاة،   1821إلى  

حتى بل   ،مبر وديسهههههههههههههمبرفثم ارتفع مرة أخرى في شههههههههههههههري نو 
. وكان أعلى عدد وفيات  2020حالة وفاة في ديسههههههههههمبر   981

 

اإلصابات التي تصدر عن وزارة الصحة ال تمثل إجمالي اإلصابات الفعلية، التي تصل إلى نحو خمسة أضعاف على ااٌلقل األعداد   عدد  2  
ة، ألنه تقتصر األعداد المعلنة على عدد اإلصابات التي يتم تسجيلها ي لشةون الصحلالمعلنة، وذلك وفًقا لتصريحات مستشار رئيس الجمهورية  

 كومية يومًيا، وتظهر إيجابية نتائج الفحو  الخاصة بها. بالمستشفيات الح

  97يومية تم تسههههجيله في منتصههههف شهههههر يونيو الذي بل  نحو 
 .(19 -2)شكل  حالة وفاة
تحتل مصر المركز   ،إلحصاءات منظمة الصحة العالمية  اوفقً 
بين  62 من  اإلصابات  عدد  إجمالي  ودولة   215 في  منطقة 

فتأتي   ،حول العالم، أما على مستوى إجمالي عدد حاالت الوفاة
المركز   في  المتحدة وتتصدر    ،اعالميً   34مصر  الواليات 

عدد  األمريكية   أو  اإلصابات  لعدد  بالنسبة  سواء  العالم  دول 
اإلو .  الوفيات عدد  في  مصر  العراق يسبق  من  كل  صابات 
والكويت واإلمارات من الدول العربية، بينما   والمغربوالسعودية 
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في  أفريقيا  فقط جنوب  تأتي  العربية  غير  األفريقية  الدول  من 
 ترتيب سابق لمصر.

 2020كتوبر أفي مصر حتى منتصف  19  -اإلصابة بكوفيدتطور عدد حاًلت الوفاة اليومية نتيجة (: 19 -2شكل )

 
 . /https://www.worldometers.info/coronavirus/country/egyptالمصدرم  

  في   إلى عدد اإلصابات لكل مليون نسمة من السكان  سبةبالن
الجمهورية الفترة )مارس  محافظات    ( 2020أغسطس    -خالل 

إصابة    2935بنحو  المركز األول  محافظة البحر األحمر  تحتل  
إصابة    2827ها محافظة السويس بنحو  يلكل مليون نسمة، تل 

بنحو   ثم جنوب سيناء  لكل    إصابة  2465لكل مليون نسمة، 
وجاءت محافظة القاهرة في الترتيب السادس بنحو    .مليون نسمة
زة إصابة لكل مليون نسمة من السكان، ومحافظة الجي  1791

  ، إصابة لكل مليون نسمة  916في الترتيب الرابع عشر بنحو  
إصابة لكل مليون    277المحافظات بنحو  محافظة الدقهلية أقل  و 

محافظات الحدود التي يوجد بها عدد قليل من  باستبعاد  و   .نسمة
مقارنً  األخرى،  بة  السكان  محافظات  يظهر  المحافظات  أن 

عدد اإلصابات لكل   في على األ هيالسويس وبورسعيد والقاهرة 
 . (20  -2)شكل  مليون نسمة

 

أفريقيا في   الشرق األوسط وشمال  بمقارنة مصر بدول منطقة 
ثاني أعلى    هيمؤشرات اإلصابات والوفيات، يتضن  أن مصر  

دولة من بين هذه الدول فيما يتعلق بنسبة الوفيات إلى إجمالي  
إلى   فيها  تصل  والتي  فقط  5.5اإلصابات،  تسبقها  حيث   ،%

بنحو   بنسبة  6.3سوريا  إيران  الترتيب  في  بعدها  ويأتي   ،%
حيث  4.4 ملحوظ،  بشكل  الدول  باقي  في  تنخفض  بينما   ،%

، وأقل نسبة توجد  %3.3تأتي تونس في الترتيب الثالث بنحو  
في دول الخليج وتحديًدا قطر واإلمارات والبحرين والكويت، حيث  

بين   عدد  0.6  -0.2تتراو   أن  من  الرغم  على  ذلك   ،%
اإلصابات في هذه الدول يفوق عدد اإلصابات في مصر. أما  
على مستوى العالم فتبل  نسبة الوفيات إلى إجمالي اإلصابات 

على مستوى كافة الدول   10 %، وتأتي مصر في الترتيب2.1
 (. 21  - 2من حيث نسبة الوفيات إلى إجمالي اإلصابات )شكل  
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ا للمحافظات خالل الفترة )  19  -معدل اإلصابة بكوفيد(: 20 -2شكل )  ( 2020أغسطس  18-مارس  4لكل مليون نسمة من السكان وفقا

 م دراسة استكشافية.مصر . فيروس كورونا في 2020المصدرم الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء. سبتمبر 

 في مصر ودول أخرى  19  -نسبة الوفيات إلى إجمالي عدد اإلصابات بكوفيد(: 21 -2شكل )

 ./ https://www.worldometers.info/coronavirus/country/egyptالمصدرم 
المصههرية أن سههبب ارتفاع والسههكان  قد أوضههحت وزارة الصههحة  و 

نسههبة الوفيات في مصههر يرجع إلى انتشههار اإلصههابة باألمراض 
المزمنة، باإلضههههههههافة إلى تأخر وصههههههههول الحاالت وعدم اإلبالن 

دون اسههههتشههههارة  بأو محاولة الحصههههول على عالج  ،المبكر عنها
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% من حاالت 30طبيهب متخصهههههههههههههه ، حيهث أكدت الوزارة أن  
% توفوا  20ونحو   ،سههتشههفياتالوفاة توفوا قبل وصههولهم إلى الم

الهمسههههههههههههههتشههههههههههههههفهيهههههههات إلهى  وصههههههههههههههولهههم  مهن  فهقهط  يهومهيهن    خهالل 
(https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.as

px).  مع " 19  -"كوفيهدك إلى تشههههههههههههههابهه أعراض  لهوربمها يرجع ذ
ونزا العادية، أو قد  أعراض بعض الفيروسههات األخرى مثل االنفل

يرجع إلى خوف المصهههههههههههابين أو قلقهم من إجراءات العزل التي  
 تفرض عليهم المكوث لفترة طويلة داخل المستشفيات. 

وبمقارنة نسهههبة التعافي من إجمالي اإلصهههابات بين ذات الدول،  
حيث جاءت في الترتيب   ،%79.5بلغت النسهههههههههبة في مصهههههههههر  

الثالث عشههههههر من بين دول المقارنة، بينما كانت أقل نسههههههبة في  
%، وكانت النسهههههههبة األعلى في قطر بنحو 48.5سهههههههوريا بنحو 

%،  71.9  حوالي  النسههههههبة على مسههههههتوى العالم  تبل و   ،97.9%
  ا من حيث نسههههبة التعافيعالميً   138وتأتي مصههههر في الترتيب  

 .(22 -2)شكل 
كان  دد اإلصابات لكل مليون نسمة من السكان  عأما بالنسبة ل

ة بهذه الدول، حيث تأتي في المركز قبل األقل في مصر مقارنً 
في مصر  . ويبل  هذا المؤشر  ويأتي بعدها سوريا فقط  ،األخير
إصابة لكل مليون نسمة، بينما كانت القيمة األعلى    1454نحو  

ر بنحو ألف لكل مليون نسمة، ثم قط  56في البحرين بأكثر من  
ألف لكل مليون نسمة، وعلى مستوى العالم بلغت نحو   50.6
، مما ي ظهر الوضع الجيد لمصر ألف لكل مليون نسمة  11.5

 . (23 - 2)شكل  19 -في نسبة اإلصابات بكوفيد

 
 ودول أخرى  إلى إجمالي عدد اإلصابات في مصر" 19 -من "كوفيد نسبة التعافي (: 22 -2شكل )

 . /https://www.worldometers.info/coronavirus/country/egyptالمصدرم  

 أخرى  دولو لكل مليون نسمة من السكان في مصر   19  -بكوفيد (: عدد اإلصابات23 -2شكل )

 . /https://www.worldometers.info/coronavirus/country/egypt المصدرم
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من  وقد   للحد  عاجلة  إجراءات  المصرية  الحكومة  اتخذت 
بداية   منذ  المصابين  وعالج  الفيروس  في    الجائحةانتشار 
 مصر، ويمكن إبراز أهم هذه الجهود فيما يليم 

مستشف  • الصحي  ياتتخصي   بللعزل  بدأت  مستشفى  ، 
من   للعائدين  مخصصة  كانت  والتي  المركزي  النجيلة 

تخصي    ذلك  بعد  تم  ثم  من  الخارج،  أكبر  عدد 
العزل الذيمستشفيات  أكثر من    ،  مستشفى   20تجاوز 

 على مستوى المحافظات.  
بداية "  19  -"كوفيدتقديم كافة الخدمات الطبية لمصابي   •

من التشخي  وإجراء التحاليل واألشعة الالزمة، والعالج 
مستوى   320  في والعزل   على  ومركزي  عام  مستشفى 

ليصبن   المس  إجماليالجمهورية،  المتعاملة عدد  تشفيات 
الجمهورية.   340  الوباءمع   مستوى  على  مستشفى 

باإلضافة إلى المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم 
 . العالي

اإلصابة • لحاالت  محدد  عالجي  بروتوكول  تم ،  وضع 
على  الفيروس  عن  وضعه في ضوء ما توفر من معلومات  

م توفير تمستوى العالم ومن منظمة الصحة العالمية. كما  
المعتمدة اوفقً  األدوية العالج  ألف    500)  لبروتوكوالت 
جرعة    ليون م  8  -  بالمستشفيات للحاالت الحرجة جرعة

للحاالت   مليون جرعة  2 -  للمخالطين للحاالت اإليجابية
يونيو   3اإليجابية التي تخضع للعزل المنزلي، وذلك حتى  

2020 .) 
• " الساخن  الخط  و"105تخصي   لتلقي  15335"،   "

 .فيروس واألمراض المعديةالاستفسارات المواطنين بشأن 
،  والسكان  تدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة •

 لتوفير االحتياجات األساسية من المستلزمات الوقائية.
الشباب  • ونزل  الجامعية  المدن  من  عدد  تخصي  

المختلفة لنقل   بالمحافظات  طبًيا  تجهيزها  تم  أن  بعد 
والتي تبل  من العمر أقل    ،إكلينيكًيا إليهاالحاالت البسيطة  

اإلشراف الطبي الكامل من قبل وزارة تحت  عاًما،    ٥٠من  
الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العالج المقررة 

 .طبًقا للبروتوكول العالجي

تم   • حيث  بالفيروس،  للمصابين  المنزلي  بالعزل  السما  
ال األدوية  وتوصيل  عالجي  برتوكول  لهمتطبيق  .  الزمة 

  ى بل  إجمالي عدد وحدات الرعاية الصحية األساسية علو 
للمخالطين   العالج  بتوفير  تقوم  التي  الجمهورية  مستوى 

 .وحدة 5013 نحو وحاالت العزل المنزلي
المحمولة • الهواتف  على  مصر"  "صحة  تطبيق  ،  إطالق 

كيفية   حول  المواطنين  وإرشاد  توعية  إلى  يهدف  الذي 
، وكيفية التعامل عند االشتباه في  "19  -"كوفيدالوقاية من  

 اإلصابة بالمرض.
الخاصة   • للمستشفيات  ضوابط  في  المشاركة  وضع 

العالج  محدد لتكلفة فيروس، حيث تم وضع سقفال عالج
والعزل  العالج  تكلفة  في  فيه  المبال   االرتفاع    في ضوء 

 المستشفيات الخاصة. ب
، تم  2020و  ومع بداية انحسار أعداد اإلصابات في شهر يولي  

إغالق عدد كبير من مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة،  
خروج  خر   تلك  المتعافيةحاالت  البعد  فتن  إعادة  وتم   ،

و  المواطنين  كافة  لخدمة  جديد  من  كافة  المستشفيات  عالج 
 .األمراض

وضعت  ات أخرى من الوباء،  موج  حدوثوفي ظل توقعات ب
 م خطة استعداد تنقسم إلى أربعة محاوروالسكان وزارة الصحة  

حيث   ،خا  بمنافذ الخدمة الصحية اآلمنة  :المحور األول •
ضم   عامً   320سيتم  إلى    ا،ومركزيً   امستشفى  باإلضافة 

   .مستشفيات الحميات والصدر
الثاني • خالل    :المحور  من  واألدوية  المستلزمات  توفير 

  .تجهيز احتياطي استراتيجي لألدوية
حوكمة النظام الصحي من خالل  يتمثل في    :المحور الثالث •

غرفة عمليات فرعية مرتبطة بالغرفة المركزية   27تشغيل  
    .لسرعة تسكين الحاالت

الرابع • على    : المحور  من  يركز  والطعوم  األمصال  توفير 
خط تجهيز  القابضة    خالل  الشركة  مصانع  أحد  إنتاج 

لألمصال )فاكسيرا( بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية،  
تفاهم مع   مذكرة  توقيع  لتوفير  تحالف  إلى جانب  "جافي" 

، حيث تسلمت  سترازينكا" الذي تطوره جامعة أكسفوردإلقا  "
لقا    أولى شحنات  إنتاج شركة "  19  -"كوفيدمصر  من 
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الصيني يوم   مع وضع   ،2020ديسمبر    10)سينوفارم( 
ل اللقا أولويات  على  توزيع  الحصول  مصادر  وتنويع   ،

للتسجيل   نظام  وتطوير  الحصول  اللقاحات،  في  للراغبين 
اللقا  من المواطنين،   ا لتوزيع  مركزً   34تخصي   و على 

 طوال أيام األسبوع. تعمل اللقاحات
وعالج  الوباء  من انتشار    دباإلضافة إلى جهود الحكومة في الح 

المصابين، أطلقت الحكومة مبادرات في مجال الرعاية الصحية  
المواطنين لكافة  المزمنة  األمراض  إلى  ت    ،والكشف عن  ضاف 

تم   )والتي  السابق  في  الحكومة  أطلقتها  التي  المبادرات  سلسلة 
ومن أبرز    .اإلشارة إليها في اإلصدار السابق من هذا التقرير(

رئيس الجمهورية لهفح  وعالج األمراض مبادرة    اتدر مباالهذه  
 100المزمنة واالكتشاف المبكر لالعتالل الكلوي، تحت شعار "

، حيث تستهدف المبادرة فح  جميع المواطنين "مليون صحة
فوق سن   الفةة  المزمنة   40من  األمراض  للكشف عن  عاًما، 

فة  باإلضا.  نسمة  مليون   28  نحو  والذي يبل  عددهم  ،وعالجها
من جهود في إطار مبادرة والسكان  تقوم به وزارة الصحة    إلى ما

كريمة" عام  ،  "حياة  بداية  في  إطالقها  تم  حيث 2019التي   ،
بجميع   2020قافلة طبية خالل شهر سبتمبر    62أطلقت الوزارة  

بمشاركة   الجمهورية  و   974محافظات  هذه    منعيادة،  خالل 
  ، لف مواطن بالمجان أ  116تقديم خدمة طبية لنحو  تم  القوافل  

 ألف تحليل وأشعة.   17وإجراء أكثر من 

ظل    3.  3 في  الصحية  الرعاية  لتطوير  ة  جائحمقترحات 

 " 19 -فيدكو"

على الرغم من جهود الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة بصفة  
إلى  خاصة   يدعو  ما  هناخ  أن  إال  الجائحة،  مع  التعامل  في 
الوفيات كنسبة من اإلصابات هو استمرار ارتفاع عدد  القلق، و 

والوفيات، اإلصابة  حاالت  أعداد  تراجع  فترة  في  فوفق    حتى 
ألعداد المعلنة من وزارة الصحة خالل الفترة من أول شهر يوليو ا

  النسبة إلى   وصلت هذه،  2020  وحتى منتصف شهر أكتوبر
من  وهي  %،  8.6  نحو المثيلتها  أعلى  ظهور  حتى    وباءمنذ 

% كما  5.8  حوالي   والتي تبل ،  2020منتصف شهر أكتوبر  
يتطلب األمر تعبةة موجات أخرى متوقعة،  وفي ظل    سبق الذكر.
لالجهود   العودة  صعوبة  مع  اإلجراءات  خاًصة  حزم  تطبيق 
حيث تتجه  و   مجدًدا العتبارات اجتماعية واقتصادية، االحترازية  

ومحاولة الحد  الوباء،  للتعايش مع    لتبني سياساتمعظم الدول  
 ه.  انتشار من 

يعاني قطاع الصحة من بعض التحديات المؤسسية التشريعية 
األزمات  مواجهة  على  الصحي  النظام  قدرة  من  تحد  التي 

 بكفاءة، أهمهام 
التحتية الصحيةضعف   البنية  العامة ، ومنها  مستوى  المنشتت 
شفيات ومراكز تولة عن تقديم الخدمات الصحية من مسؤ المس

محافظات والمراكز والقرى، والتي  ة في الخاًص   ،ووحدات صحية
 .  البشريةالكفاءات و الموارد المالية  نق  شديد في من تعاني 

تشريعية مع مرجعيات  تعدد األنظمة الصحية الفرعية وتداخلها  
للتخطيط وصناعة   مستوى  من  أكثر  وتواجد  متباينة،  وإجرائية 
النظام  حوكمة  من  يضعف  مما  األدوار،  وتداخل  السياسات 

مر الذي ترتب عليه وجود فجوات في  ليات  ألهو او   ،الصحي
للنظام  التنموي/المجتمعي  األثر  وقياس  األداء  وتقييم  المتابعة 

 (. 2020 .محمد ماجد خشبةو عزة الفندري )  الصحي

  ، نق  البيانات واإلحصاءات الخاصة بخدمات الرعاية الصحية
وعدم تحديثها بشكل مستمر لتحسين عملية متابعة وتقييم أداء  

وخاًص  تحقيق  القطاع،  بمتابعة  يتعلق  فيما  التنمية  أ ة  هداف 
م ر ية  وكذلك استراتيجية التنمية المستدامة  ،المستدامة األممية

 .  2030مصر 

الصحة،   على  العام  اإلنفاق  مستوى  يعتمدضعف  ثلث    حيث 
الفقر في   ارتفاع نسبة  المواطنين، مع  التمويل على اشتراكات 

على الخدمات والرعاية الصحية   إنفاق األسر ال يتعدىو ، مصر
باإلضافة إلى عدد  ،  % من إجمالي اإلنفاق السنوي لألسرة10

  ، فجوات التغطية الصحية الشاملة   ممن الفجوات األخرى أهمها
 وخدمات الرعاية الصحية األولية. 

تحديات متعلقة بالتحول الرقمي في قطاع الصحة، والحاجة إلى  
تكنولوجية   منظومة  األجندة تطوير  تتوافق مع  الرقمية  للصحة 

العالمية المعنية من جانب منظمة الصحة العالمية )االستراتيجية 
الرقمية   للصحة  النظام  2024-2020العالمية  يمكن  مما   ،)

والتتبع والعالج    ، الصحي من االستجابة الفعالة لألزمات الصحية
 باستخدام التكنولوجيات الحديثة.
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  - ومن ثم يمكن تقديم المقترحات التالية للتعامل مع جائحة "كوفيد 
 "م  19

ضوء   في  المتبع  العالجي  للبروتوكول  المستمر  التحديث 
األبحاث حول  ، وفى ضوء نتائج  المستجدات المحلية والعالمية

العالمي   المستوى  على  المكتشفة  واللقاحات  الفيروس  تطور 
 والمحلي.  

السالمة من الفيروس    تب جراءافقط    تكثيف حمالت التوعية ليس
التوجه  وأعراضه، ولكن أيًض  ا لتشجيع المواطنين على ضرورة 
قبل  أو االتصال باألرقام المخصصة من    ،إلى أقرب مستشفى

ويمكن االستعانة    ،وزارة الصحة في حالة الشعور بأي أعراض
المجتمع   في  بجهود  وقدراته  مع األهلي  المباشر  التواصل 

   .المواطنين

بأسعار مناسبة   الطبيةواألدوات  االستمرار في توفير المستلزمات  
  .المتوقع، وتلبية الطلب لكافة المواطنين

دعمهم  ، و توفير أقصى درجات الحماية لمقدمي الخدمات الطبية
في هذا الشأن   ا، مع تأكيد أهمية القرارات الحكوميةومعنويً  ايً لما

وإنشاء   الطبية،  المهن  بدل  تعويضبزيادة  عن    يصندوق 
   .المخاطر الطبية

المواطنين  توسيع    أو  المدني  المجتمع  لمؤسسات  التطوع  باب 
لسد  للمشاركة في تقديم خدمات التمريض في حالة تفاقم األزمة  

   .العجز في احتياجات القطاع الصحي من التمريض

الوزراء ب نشاء مجلس أعلى للصحة   تفعيل قرار رئيس مجلس 
رئيس مجلس استراتيجية موحدة   برئاسة  إعداد  ليتولى  الوزراء، 
الصحية الت  ،للخدمة  الجهات  بالمنظومة   يتشمل جميع  تعمل 

الصحية، ووضع التنظيم المالئم لتشغيل المستشفيات الحكومية  
والخاصة، خاصة في ظل تشتت النظام الصحي وتعدد مدخالته  

وليات بين المؤسسات  ؤ ومخرجاته، وغياب التنسيق وتداخل المس
الخدمات الصحيةا التي تقدم  المس  ،لمختلفة  ولة عن  ؤ أو حتى 

الصحي.  استراتيجيات مستقبلية وكذلك    التخطيط  أهمية وضع 
للتأهب ومواجهة الجائحات الوبائية الطارئة والمفاجةة، على أن  
للدولة   العامة  بالموازنة  المالية  الموارد  يتم تخصي  جزء من 

االستراتيجيسنويً  هذه  تنفيذ  لتمويل  والكوارث  ا  األزمات  وقت  ة 

للتمويل  استحداث  ليات جديدة  السياق  بهذا  وي مكن  الصحية. 
األطراف  متعدد  صندوق  إنشاء  مثل  التمويلية  الفجوة  لتغطية 
بالتشارخ مع الحكومة والمؤسسات الفاعلة األخرى داخل الدولة،  

 ا القطاع الخا . وتحديدً 

الرقميةإعداد   للصحة  ااستراتيجية  وتطوير  نولوجيات لتك، 
ولكن تعزيز خدمات  الميكنة فقط،  ليس على مستوى  الصحية،  

  - "كوفيد  ةجائحخاصة في ظل األزمات مثل    ،الرعاية عن بعد
19". 

  ا لفةات األولى بالرعاية الصحية والفةات المهمشة صحيً اتحديد  
وبما يحقق االتساق بين    ،بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي

والخدمات االجتماعية األخرى المقدمة   خدمات الرعاية الصحية 
 لهذه الفةات.

تطوير اإلحصاءات والمؤشرات التي تقيس أداء القطاع الصحي  
مما يساعد في إجراء   ،ودورية إصدارها ونشرها بشكل مستمر

إحصاءات  ، مع التنسيق بين  الداعمة للقطاعالبحوث والدراسات  
وذلك في  ،  ى والمسو  الميدانية من جهة أخر   ، جهة  الوزارة من

يتبناها  التي  اإلحصاءات  لتطوير  الوطنية  االستراتيجية  إطار 
الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء بالتعاون مع عدد كبير  

 من الوزارات والهيةات الحكومية. 

إيالء المزيد من االهتمام للبحوث التطبيقية في مجال اكتشاف 
التي لها عالقة    األمراض وعالجها، مع التركيز على المجاالت

 باألمن البيولوجي والسالمة الحيوية.  

 . التعليم  4

"  2030مصر  التنمية المستدامةم ر ية  استراتيجية  وضعت "قد  ل
النظام    م هي  للتعليم  استراتيجية  أهداف  ةثالث جودة  تحسين 

التعليم للجميع   العالمية، وإتاحة  النظم  التعليمي بما يتوافق مع 
التعليم.   ومخرجات  نظم  تنافسية  وتحسين  تمييز،  وذلك دون 

أو  الفني  أو  األساسي  سواء  وأنواعه  مراحله  بكافة    للتعليم 
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األهداف    19العالي.  الرابع من  الهدف  الجيد"  "التعليم  كما جاء 
 .2030ية المستدامة األممية للتنم 

 -تأثًرا بجائحة "كوفيدكثر القطاعات  من بين أيعد قطاع التعليم  
منلما  "،  19 به  بكافة    يتسم  وحيوي  مباشر  األسر  اتصال 

الجغرافية   ااالجتماعية وتوزيعاته  اعلى اختالف فةاتهالمصرية  
والتعليم  والتعليم  التربية  وزارتي  تحملت  حيث  والديموغرافية، 
الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي األدوار الرئيسة في التعامل  

منذ بدايتها في مطلع  مع األزمة، وإدارة انعكاساتها على القطاع  
في    ،2020عام   عليها  الضوء  إلقاء  سيتم  التي  األدوار  وهي 

 الجزء التالي.  

 " 19 -في ظل جائحة "كوفيد التعليم قبل الجامعي 1. 4  

الفني   والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  النظام  شرعت  تطبيق  في 
كان    ي، والذ2018/ 2017منذ العام الدراسي    التعليمي الجديد

من أهم مالمحه إلغاء االختبارات في المراحل األولى من التعليم،  
ل اإللكتروني  التعليم  إطالق  في  األول  والبدء  الصفين  طالب 

والثاني الثانوي من خالل بنك المعرفة والمكتبة اإللكترونية، ومن  
الذاتي باستخدام تكنولوجيا االتصاالت   للتعلم  ثم توظيف أكبر 

أجهزة   استخدام  تعميم  عبر  الوقت   يوف  ".التابلت"والمعلومات 
ثالث    يأوشكت فيه هذه التجربة على االكتمال بعد مض  الذي

الذ  ،سنوات على تطبيقها الجديد  بالواقع  التجربة    ي اصطدمت 
  ، شمل المدارس بجميع أنواعها كامل  غالق  إ من  الجائحة  فرضته  
والمخططات   ختباراتاالو   الدراسة  تغيير كافة ترتيباتمما استلزم  

  - حمل في طياته   يالسابقة الستكمال العام الدراسي، األمر الذ
التحدي الرغم من كافة  الوزارة نحو قويً   ادعمً   -اتعلى  لتوجه  ا 

 .التعليم المعتمد على تقنيات التواصل والتعلم عن بعد

( جدول  والمعاهد 3-2يوضن  المدارس  أعداد  تطور   )
ب الدراسي  والمدرسين والطالب  العام  في  الجامعي  قبل  التعليم 

 مقارًنة بالعام السابق عليه على النحو التاليم  2019/2020
أنواع التعليم بد المقيدين ا عدأ استمرار الزيادة الطبيعية في  •

طالب بكل من ال  عدد  حيث وصل إجمالي  ،قبل الجامعي
نحو   إلى  والفني  العام  ،  طالب مليون    23.6التعليم 

التعليم األزهري، طالب بمليون    1.8لى نحو  إباإلضافة  
% في التعليم العام،  4.6  حوالي  لى إ بمعدالت زيادة تصل  

 .  % في التعليم األزهري 1.7في التعليم الفني، % 6.3
أعداد   • زيادة  مع  بالتوازي  والمعاهد  المدارس  أعداد  تزايد 

  مدرسة   67529  نحو  لى عددها إ   وصل الطالب، حيث  
   . %2.5 بمعدل زيادة بل  ومعهد،

استمرار التحديات المرتبطة بجودة التعليم قبل الجامعي،  •
الطالب والمدارس والمعاهد  في أعداد  الزيادات    تشير  حيث
لى استمرار التحديات المرتبطة ببعض مؤشرات الجودة  إ
  ا حيث يالح  تناقًص   ،التعليم الخاصة بكثافة الفصول  يف

على الرغم من  سابق  ة بالعام الفي أعداد المدرسين مقارنً 
 معدالت الزيادة في أعداد الطالب.

  2019/2020، 2018/2019في عامي  الجامعي(: أعداد المدارس والمعاهد والمدرسين والطالب بالتعليم قبل 3 -2جدول )
2019/2020 البيان   2018/2019  معدل التغيير % 

 التعليم العام 
 2.35 52.83 54.10 عدد المدارس باأللف 
 4.58 20.53 21.51 عدد الطالب بالمليون 

المدرسين باأللف عدد   879.15 889.79 -1.21  
 التعليم األزهري 

 2.81 10.65 10.96 عدد المعاهد باأللف 
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 1.72 1.75 1.78 عدد الطالب بالمليون 
3.16 - 168.12 162.98 عدد المدرسين باأللف   

 التعليم الفني 
 3.40 2.39 2.47 عدد المدارس باأللف 
 6.29 1.92 2.05 عدد الطالب بالمليون 
1.49 - 148.88 146.70 عدد المدرسين باأللف   

 . 2020/ 2019النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي .  2020. ديسمبر المصدرم الجهاز المركزي للتعبةة واإلحصاء 

ومع هذه األعداد المتزايدة من الطالب والمدارس والمعاهد، كان  
من الطبيعي أن يكون قطاع التعليم من بين أكثر القطاعات  
على   عليه  الجائحة  تداعيات  انعكست  حيث  بالجائحة،  تأثًرا 

 النحو التاليم  
  فقد ،  2020من مارس    ا بدءا الدراسية  المخططات  تغير   •

بشكل إيجابي  والتعليم الفني  وزارة التربية والتعليم  تفاعلت  
وتنوعت أدواتها  مع مختلف مستجدات وتطورات الجائحة،  

   في ظل الجائحة.  تنظيم العملية التعليميةفي التعامل مع 
،  التنسيق الفعال مع الجهات المعنية بالعملية التعليمية •

  ومديرياتها في المحافظات، للتأمين وزارة الصحة  خاصة  
 الصحي بالمدارس.  

الرقمي • التحول  في  الوزارة  خطط  وتطوير   استكمال 
كبيرة في ا  وزارة جهودً البذلت  ، حيث  المنصات التعليمية

رقميإسبيل   بمحتوى  المتاحة  التعليمية  المنصات    ، ثراء 
   .مكن الطالب من التحصيل العلمي عن بعديّ 

 " 19 -في ظل جائحة "كوفيد التعليم العالي 2. 4
كما هو الحال في منظومة التعليم قبل الجامعي، ف ن منظومة 

يرتبط بها العديد من األفراد واألسر في المجتمع التعليم العالي 
حيث  المصري  حوالي  ،  المنظومة  طالب تضم  ماليين  ثالثة 
المقيدين  وطالبة بخالف  العليا،  هيةة    ،بالدراسات  وأعضاء 
مؤسسات التعليم ك تجدر اإلشارة إلى أن أدوار  وكذل  .التدريس
التدريس  العالي   أنشطة  في  فقط  تنحصر  العملية  إو ال  دارة 

ن هناخ خدمات عديدة تقدمها تلك المؤسسات  أالتعليمية، بل  
في    ابارزً   ا كان له دورً   يوالذ  ،أبرزها ما يتعلق بالقطاع الصحي 
الصحية   التداعيات  ك من  وذل"،  19  -فيدكو "ة  لجائحمواجهة 

 18يستفيد من خدماتها    ،مستشفى جامعًيا  113خالل عدد  
بنسبة   وتسهم  مريض،  الطبية 69مليون  الخدمات  من   %

% من الخدمات الطبية الدقيقة  75وبنسبة  ،مصرالمقدمة في 
  .األبحاث العلمية سنوًيانشر  عن فضاًل  .والمتقدمة

بالتدرج التصاعدي الجائحة  قد واجهت منظومة التعليم العالي  
لل  يالذ التصدي  تجاه  العام  نهجها  في  الحكومة  ة  جائحتبنته 
ويمكن رصد بعض مالمن إدارة الجائحة في منظومة  دارتها،  إو 

 التعليم العالي على النحو التاليم  

التعليم  تنظيم شؤون الدراسة واًلختبارات مع تعميم نظام   •
غالق  اإل، وهي إجراءات واكبت  الهجين )تقليدي وعن بعد(

الذ كامل  ال والجامعات  في    يللمدارس  مارس   15بدأ 
 م ، وذلك من خالل2020

يكفل   ✓ األزمة  لظروف  مناسب  تقويمي  نظام  وضع 
الوقت    ذات  وفي  ،2019/2020استكمال العام الدراسي  

تم  حيث  التعليمية،  العملية  أطراف  كافة  على  الحفاظ 
المواد   في  بحوًثا  النقل  سنوات  طالب  بتقديم  االكتفاء 

العام الدراسي    ختبارالدراسية بداًل من اال التقليدي، ومد 
ات بطريقة ختبار لطالب السنوات النهائية لضمان إجراء اال
  . منة، وهو ما تم بالفعل في أغلب الكليات

تنسيق مع الجهات المعنية لتأمين موقف الطالب بعد ال ✓
والتعيين   التخرج التجنيد  مثل  األعمال،  بعض  تجاه 
 .وغيرها

 2020/2021وضع نظام تعليمي هجين للعام الدراسي   ✓
يجمع بين الحضور لبعض الوقت والدراسة بتقنية التعلم  

 .ةجائحمن بعد، ومستمر حتى انتهاء ال
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للتعرف • مبكرة  دراسات  والخبرات   إجراء  التحديات  على 
وزارة التعليم العالي علنت  أ   المناسبة للتعامل مع الجائحة:

العلمي   ب جراء  والبحث  قيامها  في  عن  استقصائية  دراسة 
استهدفت التعرف على تحديات التجربة   ،2020شهر مايو  

العلمية  باختصاصاتها  المصرية  الجامعات  تواجه  التي 
بعد   عن  التعليم  في  من باأ المختلفة  األولى  األشهر  ن 

 .  ةجائحال
، حيث  تطوير خبرات اًلستفادة من نظام التعليم عن بعد •

تعليم العالي  تجربة مفيدة من منظور األطراف المعنية بالتعد  
المعاونة    -)القيادات والهيةة  التدريس  هيةة    - أعضاء 

التي  أوجه القصور  الطالب( بعد تالفي  -الجهاز اإلداري 
. وفي حالة انتظام الدراسة يمكن 2020عام  حدثت خالل  

تأهب مرنة  تطبيق التعلم المدمج لوضع الجامعات في حالة  
أية   طارئة، ومن بينها تداعيات أزمة ظروف  للتعامل مع 

 ."19 -"كوفيد
نحو تهيئة الجامعات تأكيد أهمية ودور التحول الرقمي   •

الرا الجيل  ولتكنولوجيا  ابع،  فر   لجميع إتاحة  لتدريب 
الجامع المعنية في  العالي  األطراف  التعليم  ات ومؤسسات 

أية للتعامل مع  بكفاءة  التقنيات الحديثة  المختلفة الستخدام  
 متغيرات طارئة تواجه تلك المؤسسات. 

والبحث   العالي  التعليم  لمنظومة  السليمة  اإلدارة  حققت  لقد 
سهامات  " بعض اإل19  -العلمي في التعامل مع جائحة "كوفيد
 والنتائج اإليجابية، من أبرزهام  

"كوفيد • أبحاث  في  لمصر  إقليمي  حيث "19  -تميز   ،
األول المرتبة  والشرق  أ  ى مستو   ىعل  ى احتلت  فريقيا 

بحث(   370عالمًيا في عدد األبحاث )والسابع    ،األوسط
 .  19 -كوفيدالمتعلقة ب

مبادرات هامة للمستشفيات الجامعية لدعم إدارة األزمة   •
تم وضع خطة متكاملة للمواجهة من خالل  حيث صحياا، 

نفذتها  الجامعية،  للمستشفيات  األعلى  المجلس 
المستشفيات الجامعية وأطقمها بالتعاون مع وزارة الصحة  

 .والسكان
دعم بحثي علمي متنوع للمساندة في إدارة األزمة متمثالا   •

  : في

التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث  ام المراكز البحثية  يق ✓
الطبية العلمي   المستلزمات  بعض  وتحضير  بتصنيع 

 ة.  ومواد التطهير والتعقيم والكواشف الالزم
طبق  "مبادرة  والتكنولوجيا    أكاديمية البحث العلميإطالق   ✓

الباحثين لحفز  مليون جنيه    30  نحو  بتكلفة بلغت  "فكرتك
ضمن   بحثية  بمقترحات  للتقدم  المصريين  والمبتكرين 

إليجاد حلول بديلة لنق  اإلمكانيات العالجية  المبادرة  
 ."19 -"كوفيدوالصحية لمجابهة 

نإطالق   ✓ واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  تمويل   ءً داهيةة 
  ( 2020أبريل    9  -مارس    26خالل الفترة )  اطارئً ا  بحثيً 

  جائحة اللمجابهة    روعات بحثيةللتقدم بمشلكافة الباحثين،  
 .لمشروع الواحدلمليون جنيه  2بتمويل قدره 

 
 "19 -دجائحة “كوفي مقترحات لتطوير التعليم في ظل  3.4

التعليم   قطاع  الذكر  –يعتبر  التي    -كما سبق  القطاعات  من 
الزمنية   اآلجال  في  المجتمع  في  واألسر  األفراد  كافة  تمس 

، أو جارية  تخذتا  مختلف التدابير التي  المختلفة، ومن ثم ف ن  
سياق تهيةة النظم التعليمية للتعامل على نحو أكثر في  ومتوقعة،  

واألسر  فراد  كافة األأيًضا  أن تمس  كفاءة مع الجائحة من شأنها  
القصير   المدى  التقارير  على  وتؤكد  الطويل.  أو  المتوسط  أو 

تداعيات   أن  على  المدارس  الدولية  إغالق  والركود  صدمتي 
العالمي من جراء الجائحة، سوف يكون لها تداعيات وتكاليف 

على   التعليم والتنميةمنظومتي  على كل من  فادحة طويلة األجل  
ا اإلجراءات  ت تخذ  لم  إذا  سواء،  في  حد  األزمة  إلدارة  لرشيدة 

التعليمية.   أن  القطاعات  المدارس  إغالق  صدمة  شأن  فمن 
تتسبب في خسارة التعلم، وزيادة معدالت التسرب، واتساع فجوة 
  عدم المساواة؛ وستؤدي الصدمة االقتصادية إلى تفاقم الضرر 

التعليم،من   مجال  في  والطلب  العرض  تراجع  والضرر    جراء 
يلحقه   بتراكم  باألذلك  الذي  سيضران  وكالهما  المعيشية؛  سر 
التنمية والرفاهة على األمد   ،رأس المال البشري ونوعية   و فاق 
 في المجتمع.  الطويل

الوقد   التعليم  جائحأبرزت  نظم  في  الضعف  مواطن  بعض  ة 
  ، والتدريب بشكل عام، بما في ذلك انخفاض مستويات الرقمنة

المؤ  التي عانت منها  الهيكلي  القصور  التعليمية وأوجه  سسات 
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ذ أنه وفى إطار  إ .ةجائحالالتعامل مع  وظهرت بجالء في ظل  
تزايد االعتماد على تقنيات التعليم عن بعد في استكمال المقررات 

مختلف المراحل الدراسية، وفى ضوء عدم انتهاء في  الدراسية  
لى أن االستثمارات إ شير دراسات وتقارير دولية  ، ت  بعدة  جائحال

لن تقود    ،دون دراسة دقيقةبال التعليم عن ب عد  مجفي  الضخمة  
ها  تتمثل أبرز ، وذلك لوجود بعض المعوقات التي  إلى نتائج جيدة

 فيم  

نظام جمع البيانات وإدارة التعليم مع تحديات وفجوات  تفاقم   •
، فتتعثر عملية اتخاذ القرار،  عن ب عد  توسيع تطبيق التعلم

التعلم عن ب عد ال يمكن ويصعب تحسينها، ألن متابعة عملية  
 .قياس نتائجها بصورة دقيقة

األمور   • وأولياء  الطالب  بين  والترقب  القلق  حالة    انتشار 
ة،  جائحكيفية االنتقال للعام التعليمي المقبل في ظل البسبب  

عداد استراتيجية انتقال مناسبة إلالوقت الكافي  مع عدم توفر
التكيف مع نظام التعليم عن كيفية  ، و لتطبيق التعلم عن ب عد

وفةة الطالب المدارس االبتدائية،  ، خاصة بالنسبة لتالميذ  ب عد
 .العلمي ضعيفة التحصيل

الطالبتفاوتات    • بين  لإلنترنت  الوصول  مما القدرة على   ،
الالمساواة ي ظهر   من  يستطيعون   حالة  الذين  الطالب  بين 

 ذلك.   وغيرهم المحرومين منمتابعة سير التعليم عن ب عد 
في    • ب عدتفاوتات  عن  التعليم  نظام  مع  المعلمين  ، تفاعل 

صعوبات كبيرة في التعامل مع واجه بعض المعلمين    حيث
األ ولذلك من  التعليم.  أخذ مستويات   هميةتكنولوجيا  بمكان 

الفعلية   االعتبار  المعلمين  خاصة  في  أهداف  وضع  عند 
المعلمين   قدرات  ألن  ب عد،  عن  التعليم  أحد    هي بأنظمة 
 .المحددات الرئيسة في نجا  سير العملية التعليمية

، من األهمية بمكان مراعاة األولويات التالية قما سب في ضوء  
الحكومة   المتواصلة  جهودالإطار  في   بها  تقوم  في    التي 

و "19  -فيدكو "ة  جائحمواجهة   ب،  يتعلق  فيما  تيسير خاصة 
 : وإدارة التعليم في مختلف مراحله

واإلتعزيز   - الشفافية  التغييرات نهج  عن  الدائم  عالن 
في   التعليمأوالمستجدات  من    ،نظمة  بها  يتعلق  دارة إوما 

وخالفه عبر كافة وسائل  ختبارات  جراء االإالعملية التعليمية و 
 .عالم واالتصال الممكنةاإل

نفاق اًلستثماري المرتبط بتهيئة البيئة التعليمية  اإل زيادة   -
بعدنًلستخدام   عن  التعليم  المختلفة  ظم  لتحقيق    ،وتقنياته 

 :هي،  أفضل مخرجات تعليمية ممكنة، وذلك عبر عدة أمور
تدعيم البنية التحتية المرتبطة بدعم شبكات المعلومات   ▪

التعليمية  واًلتصاًلت المؤسسات  بها   لدى  والعاملين 
وأعضاء  إوالمنتسبين   طالب  من  التدريس  هيةة  ليها 

 .ينداريواإل
مجال  ▪ في  الرائد  المصري  الخاص  القطاع  تشجيع 

التعليمية المنصات  وصناعة  اإل  البرمجيات  سهام على 
ونظم   بعد  عن  التعليم  منصات  تطوير   ا دارتهإفي 
االنتشار واسعة  العالمية  التطبيقات  مع  مع    ،باالتساق 

األمن  مرا  ومعايير  االقتصادية  التكاليف  رشادة  عاة 
  .الخا  بالمعلومات وحمايتها يالسيبران

اتاحة المزيد من فرص التدريب والتأهيل على استخدام  ▪
اإللكتروني التعليم  بعد  تقنيات  عن  وبخاصة    ،والتعليم 

  ة.عضاء هيةة التدريس بمختلف المراحل التعليميأل
التعليمية   ▪ المستهدفات  التعديالت إو مراجعة  جراء 

على المقررات الدراسية لتتواكب مع    المنهجية المطلوبة
تطوير نظم القياس والتقويم ، و تقنيات التعليم اإللكتروني

 .دارة االختباراتإولوجستيات 
ث واًلستطالعات المعنية بتعظيم  بحاجراء األالتوسع في إ ▪

اإللكتروني التعليم  من  استدامة    العائد  لدعم  وتوظيفه 
 جائحة. ال تهاءالتحول الرقمي في التعليم بعد ان
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 ثالًثا: األداء البيئي  

إن البعهد البيةي أحهد المحهاور العشههههههههههههههرة السههههههههههههههتراتيجيهة التنميهة 
 الرشهيدة اإلدارة، التي تسهتهدف 2030المسهتدامةم ر ية مصهر  

 وزيادة ،االقتصهههاد لدعم الطبيعية الموارد ألصهههول والمسهههتدامة
 واإلدارة التلوث من والحد جديدة، عمل فر  وخلق التنافسهههية
 اإليكولوجيهة النظم توازن  على والحفهاظ للمخلفهات، المتكهاملهة
 مصههههر وتنفيذ والمسههههتدامة، الرشههههيدة واإلدارة البيولوجي والتنوع
 ووضهههههههع البيةية، االتفاقيات تجاه واإلقليمية الدولية اللتزاماتها
 السهههههههههههياسهههههههههههة مع توافقها ضهههههههههههمان مع لذلك الالزمة اآلليات
كما أن هناخ عدة أهداف بيةية صههههههههههههريحة ضههههههههههههمن    20.المحلية

، وهىم األههداف  2030األههداف األمميهة للتنميهة المسههههههههههههههتهدامهة  
الثالث عشهههههههر، والرابع عشهههههههر، والخامس عشهههههههر، وأهداًفا أخرى  

أبعاًدا بيةية، وهىم األهداف السهههههههههههادس، والسهههههههههههابع،   تتضهههههههههههمن
 والحادي عشر، والثاني عشر. 

 داء البيئي  مؤشرات األ. أهم 1
 نصيب الفرد من المياه العذبة   1.1
ثيوبيا حول مشكلة سد  إتزايد التوترات السياسية بين مصر و إن 

عل المتوقعة  مصر في مياه نهر   ة حص  ى النهضة والتأثيرات 
تبني سياسات مائية صارمة ، قد عزز توجه الحكومة إلى  النيل

المائية. ومن أهم تلك  للحد من الهدر في استخدامات الموارد  
السياسات ما تتبناه وزارة الموارد المائية والري من توجهات نحو 

المياه إلى  بالتحول    حوكمة وترشيد استخدام  بالغمر  من الري 
استخدام وسائل الري الحديثة مثل التنقيط والري بالرا، السيما 

)وزارة الموارد المائية   للمياه مثل األرز  الشرهةمع المحاصيل  
استخدام المياه عن    ةرفع كفاء  إلى (. باإلضافة  2020  .الري و 

المساقي والمراوي  في  النقل  فواقد  تقليل  تأهيل    ،طريق  وإعادة 
شبكات   ة وصيان  ،شبكة الترع والمحطات والمصارف المكشوفة

 مياه الصرف لوقف هدر المياه.
  كمية المياه النقية المنتجة بلغتلقد تحققت زيادة فعلية في  

بمقارنً   2018/2019عام  في    3م  مليار  11.1نحو    نحو ة 
في    3مليار م  9.8  ،2018/ 2017عام  في    3مليار م  10.8
لالتوالي   ىعل  2016/2017عام   نتيجة  جهود وزارة ، وذلك 

 

 (.13أنظر ملحق )   20

الموارد المائية والري وفي ظل استراتيجيتها لزيادة كمية المياه  
متوسط نصيب الفرد من المياه ومع ذلك لم يزد    .النقية المنتجة
المنتجة   ضةيل  إال    2018/2019عام  في  النقية  بمقدار 

)الجهاز المركزي للتعبةة العامة   2017/2018ة بعام  مقارنً 
  - 2، مع الزيادة السكانية المستمرة )شكل  (2020  .واإلحصاء
كثيًرا   (.24 تزد  لم  المعالج  وكذلك  الصرف  مياه  إلى  نسبة 
 خيرة الثالث األالسنوات  مجمع خالل  جمالي مياه الصرف الإ

تعد    (، 25  - 2)شكل   محافظات  حيث  من  القاهرة كل 
 المياه كميات  في  المحافظات    ى والجيزة من أعل  واإلسكندرية

   .2019/ 2018المعالجة خالل عام  

 نوعية الهواء 1.2
السنوات   في  الهواء  نوعية  مؤشرات  تحسن  من  الرغم  على 

كبير منه إلى التوسع الملحوظ في  السابقة، الذي يرجع جانب  
الطاقة بغرض )ريا  المتجددة مشروعات  توفير   وشمسي( 

الهواء  الكهربائية الطاقة  أعلى  التزال، إال أن مؤشرات نوعية 
الحدود القصوى. وقد ظهر أثر هذا التوسع في مشروعات   من

الطاقة المتجددة في ترتيب مصر في مؤشر التحول في مجال 
ره المنتدى االقتصادي العالمي، حيث يقيس  الطاقة الذي يصد

هذا المؤشر النمو والتنمية االقتصادية، وأمن الطاقة والوصول  
هذا   في  مصر  ترتيب  تحسن  فقد  البيةية،  واالستدامة  إليها، 

في    84إلى المركز    2019في عام    86المؤشر من المركز  
 ( (World Economic Forum. 2020 2020عام 

كما إنه من المتوقع أن تتضاعف الطاقة الكهربائية المنتجة من   
خطة العام  مصادر متجددة خالل السنوات المقبلة، حيث تتبني

( المستدامة  للتنمية  السنوية  توجهات 2021/ 20الثالث   )
 من ٪  20إلي المتجّددة الطاقة بمساهمة للوصول طموحة
المولدة الطاقة  إجمالي  ٪ 12منها ، 2022 بحلول  الكهربائية 
 – األخرى( مائي المتجّددة المصادر من  ٪8 الريا ، طاقة  من

كما تستهدف االستراتيجية المتكاملة للطاقة    .أخرى( – شمسي
% طاقة متجددة من إجمالي الطاقة الكهربائية 42الوصول إلى  
2035المولدة في عام  
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 2019/ 2018، 2017/2018، 2016/2017أعوام في متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة  (:24 -2شكل )

 ، النشرة السنوية اإلحصائية، المياه النقية.2020العامة واإلحصاء،المصدرم الجهاز المركزي للتعبةة 
 

 جمالي مياه الصرف المجمعإلى إ(: نسبة مياه الصرف المعالج 25-2شكل )

 ، النشرة السنوية اإلحصائية، المياه النقية.2020المصدرم الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء،

  المخلفات الصلبة 3. 1
في ظل جهود وزارة البيةة نحو تفعيل طرق التعامل الصحيحة 

إعداد  تم    ،مع مشكلة المخلفات بمختلف أنواعها والتغلب عليها
إدارة  برنامج  كفاءة رفع يستهدف ،المخلفات منظومة لتطوير 
ونقل عمليات  ورفع  %،80حو  ن إلى لتصل المخلفات جمع 

التدوير عدد  ويوجد   %.25 إلى  كفاءة  الدفن  من  أكبر  مواقع 

ال محافظات  في  القبلي،الصحي  محافظة    وجه  رأسها  وعلى 
بينما  وكذلك محافظة مطرو .    ،ويليها محافظة المنيا  ،سوهاج
من  وجد  ي عدد  محافظات  أكبر  في  القمامة  تدوير  مصانع 

 .  ، وبني سويفوالشرقية والمنوفية اإلسكندرية،
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" على األداء البيةي في مصر  19  -لقد انعكست جائحة "كوفيد
في الظواهر التالية التي معظمها لها  ثار سلبية على البيةة،  

 والقليل منها له  ثار ايجابيةم

أدى االنتشار السهل والسريع   نفايات الكمامات والقفازات: •
امهات كهأحهد أسهههههههههههههههاليهب الوقهايهة،  للفيروس إلى ارتهداء الكمه

باإلضهههههههههافة إلى اسهههههههههتخدام القفازات ومعقم اليدين بشهههههههههكل 
يومي، وترتهب على ذلهك توليهد كميهة ههائلهة من المخلفهات 

  خالل عهههام  50%  -30ارتفعهههت بنحو % الطبيهههة، التي
على مسههههههههههههههتوى العهالم، ممها يتطلهب التخل  منهها   2020

. وتتفهههاقم (Saadat & Others. 2020)بطرق  منهههة  
بخطورة هذا    الوعيهذه المشههههههههههكلة في مصههههههههههر مع نق  

 النوع من النفايات. 

نتيجة االسههتخدام غير  تزايد تلوث التربة والمياه بالسددموم •
المقنن ألدوات التعقيم والتنظيف والسههههههوائل الكيماوية التي  
تحتوي على مركبهات الكحول والكلور )عمر الحسههههههههههههههيني. 

2020 .) 

اه وزيادة كمية الصدددرف الصدددحي: على المي الطلبتزايد  •
على انتشههار الجائحة إلى   السههيطرة في جهود أدى التوسههع

% وتدهور جودتها، 20زيادة الطلب على المياه بنسههههههههههههبة  
ممههها يؤدي إلى تحهههديهههات إضههههههههههههههههافيهههة في تخطيط الميهههاه 
وإدارتها، باإلضهههههههههافة إلى زيادة مياه الصهههههههههرف الصهههههههههحي  

على    الضهههههههغط٪، وبالتالي زيادة 18-15المنتجة بنسهههههههبة  
  شبكات الصرف الصحي.

كهههل تواجهههد فيروس يشههههههههههههههتزايددد مخدداطر انتقددال العدددوى:   •
المنههههازل   الصههههههههههههههرف الصههههههههههههههحي من  في ميههههاه  "كورونهههها" 

تهديًدا كبيًرا للصهههههههحة    كبيرةومسهههههههتشهههههههفيات العزل بكميات  
العهامهة، حيهث أشهههههههههههههههارت الهدراسهههههههههههههههات الحهديثهة إلى تواجهد  

% من الحاالت التي تتعافى، 82الفيروس في فضهههههههههالت 
حتى بعد ظهور نتائج سهههلبية للمسهههحة لمدة قد تصهههل إلى  

 سبعة أسابيع. 

  ترتهب علىتزايدد كميدات المخلفدات نتيجدة العزل المنزلي،  •
حالة اإلغالق أثنهاء الجهائحهة زيادة االسههههههههههههههتهالخ المنزلي،  
ومن َثم زيادة كمية المخلفات المنزلية والصهههههههههههههلبة، ويؤدي  
هذا إلى تفاقم مشههههههههكلة القمامة وكيفية التخل  منها، مما 

 يؤثر سلبًيا على البيةة. 

بيئية   • للجائحة:  إتداعيات  الرحالت   أدى يجابية  إلغاء 
الجوية في جميع أنحاء العالم، وإغالق أنظمة النقل، وتوقف  
انبعاثات   انخفاض  إلى  االقتصادية  األنشطة  من  العديد 
المدن في   العديد من  في  الهواء  الكربون، وتحسين جودة 
جميع أنحاء العالم، مما كان له بعض األثر اإليجابي في 

 الة مصر.  ح

األداء   على  السابقة  الظواهر  أثر  قياس  على  التعرف  ويمكن 
البيةي   2020البيةي لمصر في عام   من خالل مؤشر األداء 

(EPI) ،  ،الذي تصدره جامعة يال بالتعاون مع جامعة كولومبيا
حيث يقيس المؤشر حجم التغير في األداء البيةي من عام آلخر  

مؤشر    32من خالل    ولة( د180لمجموعة دول يبل  عددها )
فرعي تقيس عدد من العناصر البيةية المتمثلة في جودة الهواء،  
وإدارة  الثقيلة،  والمعادن  الشرب،  ومياه  الصحي  والصرف 
البيةي،   النظام  وخدمات  والموائل،  البيولوجي  والتنوع  النفايات، 
والزراعة   التلوث،  وانبعاثات  الم ناخ،  وتغير  األسماخ،  ومصايد 

الما لمصر في  والموارد  المؤشر  قيمة هذا  تتغير  لم  ئية، حيث 
(، مما يعني عدم تأثر 61.21)   2018مقارًنة بعام    2020عام  

الجائحة،   عن  الناتجة  السلبية  البيةية  بالظواهر  المؤشر  قيمة 
 . Wendling & Others. 2020)) إدارتهانتيجة ح سن 

3
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 لقد وضعت مصر عدًدا من السياسات، لتتمكن من أن تصبن
في شريًكا بالديناميكية  التي الدولية البيةة فاعاًل  تتميز 

المستدامة   التنمية واستراتيجية المستدامة، والتطورات المتالحقة
مع مع ،2063 ألفريقيا للتنمية  التوافق  األممية  األهداف 
. وتعتمد السياسة البيةية في مصر على أطر  2030مستدامة  ال

المحلية  المستويات  كافة  على  وفنية  وتشريعية  مؤسسية 
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)وزارة   التالية  السبع  التوجهات  خالل  من  والعالمية  واإلقليمية 
 :(2020الدولة لشؤون البيةة. 

 .تعزيز الشراكات على المستوى الوطني •

 .والدولية في المجاالت البيةيةدعم الشراكات الثنائية  •

لحمههايههة البيةههة، وقههانون    1994( لعههام  4إنفههاذ قههانون رقم ) •
( لعهههههام  102رقم  وجميع   1983(  الطبيعيهههههة  للمحميهههههات 

 .التشريعات البيةية األخرى 

دعم التعزيز المؤسسي وبناء القدرات لجهاز شةون البيةة،  •
 .ووحدات إدارة البيةة بالمحافظات

 .يةية المتكاملةدعم نظم اإلدارة الب •

دمج اسههههههههههههتخدام األدوات القائمة على السههههههههههههوق في مجال  •
 .حماية البيةة

 الصديقة للبيةة.  وتكييف التقنيات نقل •

في هذا اإلطار، يتم تنفيذ إصالحات مؤسسية وتنظيمية تهدف 
أبرز    ومن،  لتحقيق أهداف االستراتيجية والسياسة البيةية الوطنية

ترابط  من خالل    المخلفات إدارةهذه اإلصالحات تطوير منظومة  
 م وهيوتكامل عدة محاور، 

 للمخلفات. المتكاملة لإلدارة جديدة منظومة إنشاء •

 األكثر خطورة للمناطق السهههههريع للتدخل منظومة إنشهههههاء •
 .المقالب العشوائية على والسيطرة تدهوًرا، وأكثر

والهيةهات  الخها  القطهاع شههههههههههههههركهات مع التعهاقهد تجهديهد •
 .المخلفات تدوير برنامج في لالستمرار التصنيعية

 المبادرات الميدانية بعض وتنفيذ المحافظات إلعداد دعم •
 منها. اآلمن والتخل  المخلفات لتدوير

 إدارة لمنظومة والمؤسهههههههسهههههههي التشهههههههريعي اإلطار تطوير •
 إدارة المخلفههههات منظومههههة هيكلههههة إعههههادة مع المخلفههههات

في جميع  المخلفات إلدارةمخططات  وإعداد  الصههههههههههههههلبة،
 .المخلفات معلومات إلدارة قاعدة وإعدادالمحافظات، 

المخلفات فرصة جيدة لتنظيم وبذلك يصبن   قانون تنظيم إدارة 
العمل بين الجهات المشتركة في تنظيم إدارة المخلفات، وتنظيم  
إدارة المخلفات بالمحالت، باإلضافة إلى تنفيذ منظومة اإلدارة  
المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها، وليس فقط المخلفات البلدية،  

 بل يتضمن جميع أنواع المخلفات. 

تتبنى وزارة البيةة إجراءات لدعم تكامل سياستي دعم نظم   كما
اإلدارة البيةية المتكاملة، وتبني التقنيات الصديقة للبيةة، كما في 
العاملين   النووية لضمان سالمة  للطاقة  حالة محطة "الضبعة" 

تنسيق عدد كبير من حمالت   الوزارة في والمتعاملين، كذلك دور  
 . (Ismail, A. & Others. 2018)ا التوعية وإدماج الشباب فيه

كذلك، هناخ جهود من جانب وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية  
في السنوات األخيرة لدعم التنسيق البيةي بين الوزارات من خالل 
إنشاء وحدة للتنمية المستدامة في كل وزارة. ولكن هناخ فجوات 
ظل   في  السياسات  وتكامل  واألهداف  المفاهيم  توحيد  في 

ر  المستدامةم  التنمية  مصر  استراتيجية  ثم،  2030 ية  ومن   ،
هناخ حاجة لتعزيز التنسيق بين الوحدات االقتصادية واإلدارات  
وبطء   تأخر  على مشكالت  للتغلب  وزارة  لكل  التابعة  الداخلية 

 تنفيذ السياسات البيةية. 

وقامت الدولة ب طالق عدد من المبادرات ذات البعد البيةي قبل 
المبادرات   تلك  أهم  ومن  الجائحة،  العامة وأثناء  )الهيةة 

 (م 2020لالستعالمات. 
إطالق حملة "التعافي األخضرهههههههههههههههههه الطريق لما بعد كوفيد  •

" بههدف العودة لمسههههههههههههههارات التنميهة بفكر غير تقليهدي، 19
وخلق اقتصههاد أكثر مرونة يقوم على ركيزتين أسههاسههيتين،  
  وهمام الحد من مصادر التلوث، وصون الموارد الطبيعية.

خضرهههههه اتحضر للمستقبل"، مما إطالق حملة "اتحضر لأل •
 ساعد على رفع وعي المجتمع بالقضايا البيةية.

تدشههههههين موقع إلكتروني إلدارة مخلفات الرعاية الصههههههحية،   •
 .وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة
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برغم المجهودات والمبادرات السابقة التي قد تكون لها دوًرا في  
أنه مازال هناخ العديد من   تحسن األداء البيةي في مصر، إال
 م وهيالتحديات التي تواجه هذا األداء،  

الفاعلة، • التنفيذية  الواليات   السلطة  في  البيةية  فالسياسة 
والموارد   البيةة  وزارة  مسؤولية  المثال  سبيل  على  المتحدة 
الطبيعية، ولها أولوياتها المتمثلة في تحسين موارد المياه،  
وتغير الم ناخ والحوكمة البيةية، واالقتصاد الدائري، وتتمتع  
والتنسيقي  التوجيهي  دورها  بجانب  تنفيذية  بسلطة 

2020) (Lovells, H. .21    السياسة في  الحال  وكذلك 
المصرية ليس   . في المقابل، ف ن السياسةالبيةية األسترالية

وزارة  دور  يقتصر  حيث  الكافية،  التنفيذية  السلطة  لديها 
مما يعني أنه ال يمكنها  والتنسيق فقط،  البيةة على التخطيط  

  سوى اقترا  سياسات وخطط لتحسين الحفاظ على البيةة، 
كان لها دوًرا تنفيذًيا، فسيكون لديها السلطة، مثل إذا  بينما  

تقترحها.  التي  السياسات  لتنفيذ  أخرى،  أي مؤسسة عامة 
فيم المصرية  البيةية  السياسة  أولويات   إدماج وتتركز 

 مبادئ اإلستراتيجية، وتفعيل الخطط  في البيةية االعتبارات
وغير الجهات كافة مع الشراكة  الحكومية الحكومية 
 التنمية أهداف تحقيق العلمي في والبحث الخا ، والقطاع

واالستهالخ )المستدام(،   المستدامة،  المسؤول  واإلنتاج 
 خطط األخضر، ووضع لالقتصاد التحول في  والمساهمة
)وزارة التغيرات  مجابهة واستراتيجيات البيةة.    المناخية 
2018). 

البيةههههة رقم )تقدددادم   • ،  وتعههههديالتههههه  1994( لعههههام  4قههههانون 
( القهههههانون رقم  لعهههههام  102وكهههههذلهههههك  للمحميهههههات   1983( 

الطبيعيههة، حيههث ال يتضههههههههههههههمن أي منهمهها أطر أو  ليههات 

 

  والبلدية،  والمحلية   االتحادية   اإلدارات  جميع   في   تنفيذها   يتم   التي   الفرعية،  البيةية  السياسات  من   عدد  خالل   من  األمريكية   البيةية  السياسة   تفعيل   يتم   21
  التي   الصلة   ذات  القطاعات  مع  اإلجراءات  وتنسيق   المحلية؛  المجتمعات   لصالن  المستدامة  اإلدارة  نحو   بالغابات   المتعلقة  االستغالل   أنشطة   توجيه م  ومنها
  غازات   انبعاثات  وتخفيض  الدائري؛   االقتصاد  وتنفيذ  والفعالة؛   االنبعاثات   منخفضة   النقل  تقنيات  وتفضيل  النظيفة؛   الطاقة   إلى  لالنتقال  األولوية  تعطي
  المياه   أحواض   وتنظيم   المجتمعات؛  لجميع   النظيفة   المياه   على   الحصول   وضمان  المتاحة   المائية  الموارد  وحماية   العامة؛  اإلدارة   عبر  الحراري   االحتباس 
 .المفرط  االستغالل  لمنع الجوفية المياه  وخزانات

 

واضحة، لكيفية حساب األضرار البيةية في حال وقوعها،  
 .وكيفية التعويض عنها

الالزمة لتنفيذ األنشههههطة   عدم كفاية المخصههههصههههات المالية •
 المطلوبة لتنفيذ السياسة البيةية. 

بين السههياسههة  عارض المصههالن وتداخل االختصههاصههاتت  •
البيةية والسههههههههياسههههههههات بالوزارات األخرى، مثل قيام كل من 

والسههههكان، والموارد المائية والري،    البيةة، والصههههحة وزارات
والتنمية المحلية، والتجارة والصهههههناعة بالتفتيش على تلوث 

 .مياه النيل والمجاري المائية األخرى 

لكيفيهههة تقييم التقهههدم    لمعهههايير و ليهههات واضههههههههههههههحهههة  الحهههاجهههة •
 المحرز في تنفيذ السياسات واألهداف البيةية.

الحاجة لسهههههههههياسهههههههههات و ليات واضهههههههههحة لكيفية التعامل مع  •
والجسههههيمات البالسههههتيكية البحرية    مشههههكلة النفايات البحرية

 الدقيقة بطريقة شاملة ومتكاملة. 

على  يةية، ففجوات في توافر معايير شهاملة للتعويضهات الب •
الرغم من وجود لجنههة عليهها للتعويضههههههههههههههههات البيةيههة بوزارة 
البيةة، إال أنه ال توجد معايير شهههههههههاملة لكل األبعاد البيةية 
تعطي نتائج دقيقة، يتم تطبيقها لحسههههههههههههاب التعويضههههههههههههات  

 واألضرار حال وقوعها. 

4
 

إلى أن تحسين البيةة، يمكن أن  أشارت بعض الدراسات الحديثة  
عن طريق إنتاج أجسام مضادة  "  19  -"كوفيد ي حد من انتشار

طبيعية، باإلضافة إلى فعالية سياسات اإلغالق في منع تفشي 
المرض، وهذا بالضرورة يتطلب تنفيذ إصالحات لتحسين األداء  
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  - بعد جائحة "كوفيدإال أنه  (.   (Migliardo, C. 2020البيةي
"، قد يزداد الوضع البيةي سوًءا، مؤدًيا إلى تغيرات م ناخية 19

الصناعية   الدول  تمارس  أن  المتوقع  من  حيث  تطوًرا،  أكثر 
الكبرى، وأولها الصين، سياسات اقتصادية تصنيعية تهدف منها 
فترة   خالل  بها  لحقت  التي  االقتصادية  الخسائر  تعويض  إلى 

بدون  الصحي،  البيةية    الحجر  االعتبارات  إلى  االلتفات 
واالتفاقيات المختلفة، وهو ما سينتج عنه أضراًرا بيةية أعلى من  
المواطن   ورضا  االقتصادية  المصلحة  تفضيل  نتيجة  المعتاد، 
الحسيني.   )عمر  النظيفة  البيةية  المنظومة  على  الحفاظ  على 

من وهنا تظهر أهمية دراسة تعديل القوانين البيةية لتض  .(2020
تسهيل العودة لمعدالت اإلنتاج التي كانت سائدة قبل الجائحة 
بسرعة أكبر مع مراعاة االعتبارات البيةية بقدر اإلمكان، بحيث 

 التعافي أخضر.   يكون 

أن تنفيذ السياسات البيةية المصممة جيًدا، واستخدام التكنولوجيا 
الجائحة   من  التعافي  على  سيساعد  محدودة،  بتكلفة  المناسبة 
والنمو وزيادة القدرة التنافسية، كما يمكنها أن توسع قدرات الدول  
على تطوير ونشر أنواع التكنولوجيا المبتكرة، مما يكون له أبل   

الع فر   على  غازات األثر  انبعاثات  تقليل  مع  والتنمية،  مل 
تسعير  سياسة  تساعد  المثال،  سبيل  على  الحراري.  االنبعاث 
الكربون على خلق محفزات للتغيير التحويلي، حيث يعتبر خياًرا 
لتغير   للتصدي  وفعااًل  وعاداًل  التكلفة  ومنخفض  ومرًنا  بسيًطا 
اراتها  الم ناخ، كما يمكنها مساعدة الشركات على تخطيط استثم

منخفضة الكربون، ودفعها لالبتكار. وتكتسب الدول التي تعطي  
شهادات   ك صدار  الكربون  منخفضة  للممارسات  األولوية 
الكربون، والصكوخ الخضراء، وضرائب الكربون، ميزة تنافسية  
اعتمدت سياسة  التي  الدول  أبرز  العالمي. ومن  االقتصاد  في 

أفريقيا،   وجنوب  الصين،  الكربون   والنرويجوالمكسيك،  تسعير 
 (. 2017مجموعة البنك الدولي.  )

وكذلك، تعمل سياسة الرقمنة والتحول الرقمي على إنشاء وربط  
قواعد بيانات للبيةة، مما يسهل عمليات البالن الوطني، وحصر 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وتقييم المخاطر، والتكيف  

روع اإلقليمية باإلدارات ربط الف  إلىمع تغير الم ناخ، باإلضافة  
التقارير  وصول  وسرعة  كفاءة  من  يرفع  مما  للبيةة،  المركزية 

واتخاذ   لها،  االستجابة  وسرعة  المخالفات،  عن  والبالغات 
 اإلجراءات بكفاءة أعلى. 

التنظيمي،  الهيكل  البيةة ب عادة تشكيل  رغم قيام جهاز شؤون 
السعي إلى  وإنشاء وحدات وفروع إقليمية بمعظم المحافظات، و 

البيةية  اإلدارات  قدرات  وبناء  البيةية،  اإلدارة  المركزية  تطبيق 
اإلدارة  وحدة  دور  لتفعيل  ضرورة  هناخ  أن  إال  بالمحافظات، 
البيةية، على مستوى المحافظة والمدينة، بشكل شامل ومتكامل، 
البيةي  األداء  عن  كاملة  ومسؤولية  سلطة  لديها  تصبن  بحيث 

المشروعات/المرا تكون  لجميع  وكذلك  المحافظة،  داخل  فق 
مسؤولة عن حماية البيةة داخل حدود المحافظة، واالضطالع  
بالتخطيط البيةي، بحيث يتم تكليف وحدات اإلدارة البيةية بالمهام  

 التاليةم  

متابعة األداء البيةي للمشههههههههههروعات داخل المحافظة خالل   •
مرحلتي اإلنشهههههههاء والتشهههههههغيل، لضهههههههمان امتثال المشهههههههروع 

ين واللوائن، وكهههذلهههك لتهههدابير التخفيف المهههدرجهههة في  للقوان
 اعتماد تقييم األثر البيةي واالجتماعي.

التحقيق في أي شهههههههكاوى بيةية مقدمة ضهههههههد المشهههههههروعات   •
  داخل المحافظة.

تقديم تقارير شههرية إلى جهاز شهؤون البيةة بشهأن أعمالها  •
 ونتائج التفتيش.

داراتها على  اإلشهراف على عقود إدارة النفايات الصهلبة، وإ •
 مستوى المحافظات والمديريات.

لتحسين   المقترحات  بعض  تقديم  يمكن  سبق،  ما  وفي ضوء 
األداء البيةي في مصر في مرحلة التعافي من الجائحة على  

 النحو التاليم 
لتطوير نظم ترتيهب األولويهات البيةيهة بعهد الجهائحهة  إعدادة   •

األداء،   البيةيههههة والصههههههههههههههحيههههة، بهههههدف رفع كفههههاءة  اإلدارة 
 وتخفيض التكاليف و/أو ترشيد اإلنفاق.  

لتشهههههههههههمل  تطوير السهههههههههههياسهههههههههههات والقوانين البيةية المتقادمة •
القضههههههههايا البيةية الجديدة والملحة على السههههههههاحات المحلية  

 واإلقليمية والعالمية، خاصة قضايا تغير الم ناخ.  
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من السهههههههههههههياسهههههههههههههات المبتكرة والمتكاملة إلدارة   إيجاد حزمة •
التفهاعالت بين الميهاه والغهذاء والطهاقهة والنقهل وتغير الم نهاخ 

وتشههههههمل الحوكمة   والصههههههحة البشههههههرية والنظم اإليكولوجية،
السههههههههههههههليمههة واإلدارة المتكههاملههة لموارد الميههاه، بمهها في ذلههك  
اإلدارة المتكاملة لمخاطر الفيضههههانات والسههههيول، بدًءا من 

خدام تكنولوجيات اإلنذار المبكر قبل الفيضههههههههههانات، اسههههههههههت
وحتى مرحلة تصريف وتجميع المياه في خزانات مستدامة 
لزيههادة كفههاءة اسههههههههههههههتخههدام الميههاه. ويتطلههب ذلههك دمج فكر 
وسهههياسهههات االقتصهههاد الدائري في قطاع المياه على نطاق 
واسههههههههههههههع، والتي بههدورههها تشههههههههههههههجع االسههههههههههههههتهالخ واإلنتههاج 

بههههاعتبههههارهمهههها التنميههههة    المسههههههههههههههتههههدامين  من  ليههههات تحقيق 
 المستدامة.

الخا  لالستثمار في المشروعات  تشجيع إدماج القطاع  •
كههههاإلعفههههاءات    االمتيههههازاتعن طريق حزمههههة من    البيةيههههة

 الضريبية والدعم الفني واالستشارات المجانية.

 تعزيز مشهههههههههههاركة أصهههههههههههحاب المصهههههههههههلحة في تغير الم ناخ •
المهههههههدني  -)الجهههههههامعهههههههات المجتمع   القطهههههههاع  -منظمهههههههات 
وسهههههههائل اإلعالم، إلخ( في صهههههههنع السهههههههياسهههههههات   -الخا 

 البيةية وتنفيذها.

  اعتماد إصههههههدار شهههههههادات الكربون والصههههههكوخ الخضههههههراء •
بشهههههههههكل موسهههههههههع كأحد  ليات التمويل للسهههههههههياسهههههههههة البيةية، 

اإلسهههههههههههراع في إطالق وتخفيض االنبعاثات في  ن واحد، و 
التي طالت فترة اإلعداد لها،  بورصهههة السهههندات الكربونية،

 اب كيفية تعظيم االستفادة منها خالل الفترة القادمة.وحس

أسههههههس وأطر واضههههههحة لسههههههياسههههههات التعامل مع المخلفات  •
، بمها يضههههههههههههههمن فصهههههههههههههههل ونقهل الطبيهة المتعلقهة بهالجهائحهة

 ومعالجة تلك المخلفات بصورة  منة وصحية.

 تدخالت وحمالت توعوية سههههههههههههريعة من جانب وزارة البيةة •
بشهههههههههههههههأن التلوث النههاتج عن القمههامههة والمخلفههات المنزليههة، 
نتيجة زيادة اسههههههتهالخ أدوات التنظيف والتعقيم والسههههههوائل  

 الكيماوية.

اعتمهههاد إجراءات التكيف المسههههههههههههههتنهههدة إلى الطبيعهههة على   •
وزيادة أنشهههههههههههطة برنامج األمم المتحدة   المسهههههههههههتوى المحلي

 يكولوجي.للبيةة محلًيا بشأن التكيف القائم على النظام اإل

رسددددددم خرائط لمراكز التكنولوجيا وربطها بكلية تكنولوجيا   •
التهابعهة التفهاقيهة األمم المتحهدة اإلطهاريهة   الم نداخ العدالميدة

بشههههأن تغير الم ناخ، وبمراكز تكنولوجيا الم ناخ في الشههههرق  
 األوسط وشمال أفريقيا.

عن طريق   تطوير منصددددددددددة لتبدادل المعلومدات والمعرفدة •
يهًا وإقليميهًا وعهالميهًا حول أربع ركهائز الربط الشههههههههههههههبكي محل

 ،التخفيفم  وهيأسهههههههههههاسهههههههههههية السهههههههههههتراتيجية تغير الم ناخ، 
 والتمويل. ،والتكيف ،والتكنولوجيا

التي    تحدددديددد اًلحتيددداجددات والبرامج المحليدددة واإلقليميدددة •
يمكن عرضها في مؤتمرات األطراف حول القضايا البيةية 
الترويج لههههها واجتههههذاب التمويههههل الالزم   المختلفههههة، بغرض 

 االجتماع مصهههههههر لها، وذلك مثل ما تم بعد اسهههههههتضهههههههافة
 حيث نجحت األخضههههر؛ الم ناخ لصههههندوق  عشههههر الثامن
 الم ناخ صندوق  من تمويل على الحصول فيالبيةة وزارة 
  .الشواطأ وحماية المتجددة الطاقة مجاالت في األخضر

والمؤسسات • للخبراء  بيانات  قاعدة  الخبرة   إنشاء  ذات 
 .المحلية والدولية لتفعيل التواصل ونقل الخبرات
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شهد العالم في القرن الحادي والعشرين العديد من األزمات منذ 
، وما تالها من جائحة  2001سبتمبر    11بدايته، مثل أحداث  
عام   في  عام  ،  2003"سارس"  في  العالمية  المالية  واألزمة 

عام  2008/2009 في  الطيور"  "أنفلونزا  وجائحة   ،2009  ،
باإلضافة إلى الكوارث الطبيعية كالزالزل وما ترتب عليها من 
غير  بأنها  األزمات  هذه  تتسم  وغيرها.  والبراكين  تسونامي، 
مسبوقة ومتكررة، وعابرة للحدود، مما جعلها تمثل تهديًدا ينتشر  

األنظمة العالمية مع سيادة العولمة، ويمكن أن تظهر في عبر  
أو األنظمة االجتماعية والمالية. ويرجع  الم ناخ،  أو  الصحة، 
حدوث هذه األزمات إلى تزايد درجة عدم التوقع بسبب الروابط  
الضعيفة في تدفق المعلومات، وزيادة درجة التعقيد في تكوين 

فة لألزمات الجديدة  المجتمعات. وتعكس هذه الخصائ  المختل
الرأي القائل بأن القرن الحادي والعشرين من المحتمل أن يشهد 

( متزايدة  بمعدالت  ومكلفة  مدمرة   Charlesصدمات 

Baubion. 2013.) 

قد انعكست بعض هذه األزمات العالمية على مصر، باإلضافة  
إلى بعض األزمات المحلية التي واجهتها خالل السنوات القليلة  

من  الماضية   بدًءا  وذلك  والعشرين،  الحادي  القرن  بداية  منذ 
عام   في  السياسية  باألحداث  مرورًا  العالمية،  المالية  األزمة 

النهضة، حتى أزمة جائحة "كوفيد2011 "  19  -، وأزمة سد 
، والتي تعد من أعنف األزمات وأكثرها تأثيًرا 2020في عام  

الجتماعية،  على العديد من المتغيرات السياسية واالقتصادية وا
والتي استقرت في العالم لعقود مضت مثل النظام االقتصادي  
العالمي ومراكز القوى به، ودور الدولة في النشاط االقتصادي،  
والعولمة وحرية التجارة، واندماج اقتصادات الدول في االقتصاد  
العالمي، وسالسل القيمة واإلمداد العالمية كما سبق الذكر في  

 ذا التقرير.  الفصل األول من ه

وقد أدت هذه األزمة إلى استعادة الحديث، في الدول المتقدمة  
واألمن   الموسعة،  القومي  األمن  مفاهيم  عن  خا ،  بشكل 
والتكنولوجية  الصناعية،  والسيادة  والصحي،  االقتصادي 
والرقمية، حيث يتم اعتبار األمن االقتصادي كتلة مدموجة من  

وبالتالي له انعكاسات هائلة، عوامل داخلية وخارجية وتشابكية،  
ومن ثم ف ن الدول والحكومات تعيد التفكير في سياساتها الحالية  
في اتجاه السعي إلى تحقيق تأمين مسارات التنمية في مواجهة  

 (.Sheila R. Ronis. 2011األزمات )

إن األزمات الشديدة يكون لها تأثيًرا قوًيا على مسار التنمية في 
ول النامية، ويزداد التأثير كلما كانت الدولة  أي دولة وخاصة الد

بهيكل  وثانًيا  ونوعها،  لألزمات  جيد  بتوقع  أواًل  مهيأة،  غير 
اقتصادي قوي ومرن، وبأولويات تنموية تصب بشكل مالئم في 
ضمان األمن القومي بكل أبعاده، حتى إذا كانت تحقق معدالت  
عتريها  نمو قوية، في ظل وجود هيكل اقتصادي وبنية تحتية ي

)المنظومة  ولوجستيات  ومجاالت  قطاعات  في  وعوار  خلاًل 
النقل    - الصحية اإلنترنت    - شبكات  والخدمات    -وشبكات 

الرقمية ...( من شأنها التأثير على االحتياجات االستراتيجية 
أبعاده،   بكل  القومي  واألمن  السكان  لمعيشة  الحيوية 

دو  الستمرار  الحيوية  االستراتيجية  حركة  واالحتياجات  ران 
االقتصاد والعمالة، وتأمين دخول األفراد ومعيشتهم واحتياجاتهم  
الحياتية، وأيًضا االحتياجات الالزمة الستمرار نمو قوي وقادر 

 على تأمين مسار مستدام للتنمية.

"المخاطر   تقرير  العالمي  االقتصادي  المنتدى  أصدر  لقد 
، ولم  "19  -قبل أزمة جائحة "كوفيد  2020العالمي" في عام  

يتوقع احتمااًل كبيًرا ألزمات وبائية، وإن كان يصنفها على أنها  
تأثيًرا والمخاطر  األزمات  أشد  المخاطر  ، ومن  أكثر  أن  ذكر 

وما بعدها مقارًنة بالسنوات السابقة،    2020احتمااًل في عام  
 World)تتمثل في التغيرات الم ناخية والتغيرات الجيوسياسية 

Economic Forum. 2020).  عام   أما التقرير األخير في
نتيجة   2021 الطبيعية  الكوارث  من  أخري  مرة  يحذر  فهو 

التغيرات الم ناخية، خاصة وأن الدول لم تتخذ بعد ما يكفي من  
للتغيرات   والتحوط  االنبعاثات  لتخفيض  وسياسات  إجراءات 
المتوقعة. كما يحذر التقرير من احتماالت أزمات وبائية أشد  

ن أسلحة الدمار الشامل في خضم التوترات السياسية فتًكا، وم
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الجيوسياسية األزمات   World Economic)  واحتماالت 

Forum .2021 .) 

مما سبق تتضن أهمية قضية إدارة التنمية في مصر في ظل 
األزمات، ومدى صالبة ومرونة اقتصادها في مواجهة مثل هذه  

في المستقبل بوتيرة  األزمات المتكررة، والتي من المتوقع تكرارها  
مسيرة   ي عرقل  مما  والمحلي،  العالمي  المستويين  على  أسرع 
القضية   هذه  تناول  أهمية  تتضن  ثم  ومن  المستدامة.  التنمية 

جوانبها،   كافة  من  والتحليل  مناسبة بالدراسة  واقترا   ليات 
التنمية إدارة  ي    ،لمناهج  األزمات بما  مواجهة  من  الدولة  مكن 
بأقل خسا المستدامةالمختلفة  التنمية  لمسار  ارتدادات    ، ئر أو 

 وتحديد دور الدولة واألولويات في مواجهة هذه األزمات. 

ولتحديد النهج األمثل لتطوير قدرات الدولة على التعامل مع 
األزمات، بما يضمن استدامة مسار التنمية واألمن القومي بكل 

ياسات  أبعاده، قد يكون من المالئم البدء باستعراض وتقييم س
إدارة  في سياق  والحالية  السابقة  األزمات  التعامل مع  و ليات 

التنمية في مصر. ولعل أزمة "كوفيد " التي يمر 19  -مسار 
بها العالم حالًيا أوضحت بشكل جلي أهمية التجارة الخارجية  
ف نه من   ولذا  االقتصاد والمجتمع،  تأثيرها على حركة  ومدى 

رجية في مصر، وتفاعالته  المناسب تحليل هيكل التجارة الخا
 مع األزمة في ضوء هيكل النشاط االقتصادي الحالي.  

وفي ضوء تقييم سياسات مواجهة األزمات في مصر والدروس  
المستفادة من تجارب الدول األخرى، وفي ضوء تحليل هيكل 
النشاط االقتصادي والتجارة الخارجية ومدى مالئمته للصمود  

بعض اقترا   يمكن  األزمات،  إدارة   في  مقتضيات ومتطلبات 
وتفادي   مستدامة  تنمية  مسارات  لتأمين  مصر  في  التنمية 

 االرتدادات.   

األخيرين   العقدين  في  مصر  واجهت  التي  األزمات  أوًلا: 

 وسياسات المواجهة 

ال يخلو تاريخ التنمية في العالم من األزمات التي تعتريه من 
وقت آلخر، وليست مصر استثناًء من هذه الظاهرة وخاصة  
مجالها،  في  األزمات  هذه  تتنوع  حيث  الحديث،  التاريخ  في 
ومدى تأثيرها، ومدى انتشارها محلًيا أو عالمًيا. وقد يكون من  

ات التي اتبعتها الدولة  المفيد تحليل وتقييم السياسات واإلجراء
)مالية   متنوعة  أزمات  مواجهة    - سياسية    –م ناخية    –في 

صحية(، وإن كانت جميعها تؤثر بشكل ملموس على النشاط 
 االقتصادية ومؤشراته، وكافة أبعاد التنمية. 

  2008. األزمة المالية العالمية 1 

دخل جزء كبير من العالم الصناعي في ركود عميق في عام  
اإلقراض   2008 ممارسات  نتيجة  نشأت  مالية،  أزمة  بسبب 

غير االحترافية وديون الرهن العقاري التي ظهرت في الواليات 
المتحدة األمريكية، وانتشرت في أوروبا، ثم إلى باقي دول العالم  
أدي   االقتصادات سلًبا وفي مجاالت عدة، حيث  لتؤثر على 

ا والقطاع  المالي  القطاع  بين  التوازن  في  اختالل  لحقيقي 
االقتصاد، الذي يعد محوًرا أساسًيا لسالمة األداء االقتصادي،  

 إلى حدوث األزمة المالية العالمية. 

أما عن قدرة السياسات المتبعة في الدول المتقدمة للخروج من 
تحسًنا كبيًرا، واستطاعت الكثير   2010فقد شهد عام    ،األزمة

تها قبل األزمة من الدول تحقيق معدالت نمو تقترب من معدال
قام   فقد  اليورو.  منطقة  في  االضطرابات  بعض  حدوث  رغم 
البنك الفيدرالي في الواليات المتحدة األمريكية بتخفيض أسعار 
وزيادة   الضرائب  تخفيض  وكذلك  االستثمار،  لزيادة  الفائدة 
الطلب   لزيادة  الحكومي  اإلنفاق  وزيادة  واإلنتاجية  االستثمار 

المتحدة  الكلي. كما أعلنت االقت الواليات  الكبرى مثل  صادات 
والدول األوروبية والصين عن تقديم حزم تحفيزية لدعم الطلب  

. وقدمت تلك التدابير المالية المعلنة 2010،  2009في عامي  
إلى   وصلت  حوافز  الدول  هذه  المحلي  2في  الناتج  من   %

 . 2009اإلجمالي لهذه الدول في عام  

ة، فخالل النصف الثاني  ولم تكن مصر بعيدة عن هذه األزم
، بدأت  ثار األزمة المالية تظهر في االقتصاد  2008من عام  

المصري، فقد تراجع النمو االقتصادي بسبب الركود االقتصادي  
العالمي، وتأثرت التجارة الخارجية سلًبا، كما تأثرت أسواق المال 
بانخفاض أسعار األسهم للشركات المشاركة في البورصة، مما  

بشك في  أثر  مشكالت  إلى  وأدى  المستثمرين،  على  سلبي  ل 
تمويل بعض المشروعات، وانخفاض في الصادرات المصرية،  
 واالستثمارات األجنبية، وإيرادات قناة السويس والسياحة.   
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في ذات الوقت، كان تأثير األزمة المالية العالمية على الجهاز  
همها المصرفي المصري محدوًدا للغاية، وذلك ألسباب عدة، أ 

أن اندماج القطاع المالي المصري في النظام المالي العالمي  
محدود، وال يزال النظام المصرفي المصري بعيًدا عن الصدمات 
تبني  إلي  باإلضافة  العالمي،  المصرفي  النظام  تصيب  التي 
البنك المركزي المصري لخطة إصال  النظام المصرفي خالل  

ات الدمج إلنشاء  (، والتي شجعت حرك2008  –2004الفترة )
 كيانات مصرفية قوية، مما دعم صالبة النظام المصرفي. 

استجابت الحكومة لألزمة من خالل تقديم حزمة تحفيز مالي 
% من الناتج المحلي  1.5مليار جنيه بما يعادل    15.5بقيمة  

مثل  العامة  المرافق  في  االستثمارات  لتمويل  اإلجمالي، 
الجديدة،   التحتية  البنية  االقتصادي  مشروعات  األداء  ودعم 

الضرائب   بتخفيض  الحكومة  قامت  كما  النمو.  على  للحفاظ 
واألجانب،   المحليين  المستثمرين  لجذب  التجارية  والحواجز 

حزمة التحفيز المالي    2010/ 2009واعتمدت في العام التالي  
مليار جنيه، حيث تم    6  -5.5الثانية، التي تضمنت ما بين  
ا اإلنفاق  هذا  معظم  المشروعات  توجيه  لتمويل  إلضافي 

األسواق  تطوير  وبرامج  الصادرات،  ولتعزيز  االستثمارية، 
 الداخلية. 

العالمية قد حدثت في وقت كان   المالية  وي الح  أن األزمة 
االقتصاد المصري يحقق معدالت نمو مرتفعة تصل إلى نحو  

األزمة 7 مواجهة  في  نسبية  مرونة  يظهر  أن  واستطاع   ،%
برنامج  نجن  كما  وصاعدة.  نامية  أخرى  باقتصادات  مقارًنة 
يأخ  العام  المالي  العجز  جعل  في  المالية  األوضاع  ذ  ضبط 

 اتجاًها تنازلًيا. 

وفي كل األحوال ف ن األزمة كانت مؤقتة، وانتهت  ثارها في 
جميع دول العالم في وقت قصير، وكذلك في مصر. ولم يكن  
ذلك يرجع لقوة االقتصاد المصري ومرونته بقدر ما كان يرجع  
المالي   النظام  مع  مصر  تشابك  ضعف  وهو  أساسي  لسبب 

من ناحية أخرى، وعدم وجود   العالمي، وقوة جهازها المصرفي
العالم   دول  في  الموجودة  والمعقدة  المتقدمة  المالية  المنتجات 
المتقدم. ولذا لم تستدع هذه األزمة المؤقتة العمل على اتخاذ  

إجراءات هيكلية لألجل الطويل للتعامل مع مثل هذه األزمات  
 حال تكرارها. 

سباب األزمة  ومع ذلك ف ن الدراسات المتعددة التي أجريت عن أ
و ثارها، وتجارب الدول المختلفة في مواجهتها، أظهرت بعض 
الدروس الهامة التي تفيد الدول النامية بصفة خاصة، وما زالت  
 هذه الدروس مجدية لألخذ في االعتبار في الظروف الحالية. 

استعراض   من  استخالصها  يمكن  التي  الدروس  أهم  ولعل 
تجارب الدول الصاعدة والنامية في مواجهة األزمة، تتمثل في 
الذاتية،   قدراتها  األولى على  بالدرجة  اعتمدت  التي  الدول  أن 
متكاملة،  وسياسات  للتنمية  واضحة  استراتيجية  واتبعت 
ل من  استطاعت الصمود في األزمة وتجاوز  ثارها بشكل أفض

األجنبي   االستثمار  حجم  تزايد  رغم  أنه  ذلك  األخرى.  الدول 
المباشر في دول شرق  سيا في فترة ما قبل األزمة، ف نه لم  
يكن المصدر األساسي الذي يتم االعتماد عليه لتمويل التنمية، 
بل كانت تحقق هذه الدول معدالت مرتفعة لالدخار القومي،  

مواجه في  الحصانة  لها  شكل  ما  على  وهو  و ثارها  األزمة  ة 
انخفاض تدفقات االستثمار األجنبي )معهد التخطيط القومي.  

2013  .) 

توزيعها   وتنوع  الصادرات  تنوع  ف ن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
الجغرافي، كان من عناصر القوة ضد األزمات الخارجية وما  
ترتبط به من انخفاض الطلب العالمي. وفي هذا المجال ف ن  

ة بطبيعتها تتين التنوع في الصادرات، ويصبن  الصناعة التحويلي
الفيصل هو مدى تنوع وتنافسية الصادرات من السلع الصناعية  
التي يتم تصديرها، ومدي مرونتها لتغير الطلب، وأيًضا مدي  
تنوع توزيعها الجغرافي، وهو ما تمتعت به الصين بدرجة أكبر  

 من غيرها من الدول. 

ا يمكن  التي  األخرى  الدروس  مقارنة ومن  من  ستخالصها 
تجارب الدول المتقدمة والدول النامية في مواجهة األزمة، أن  
الدول المتقدمة توظف إدراكها بأهمية التعاون اإلقليمي والدولي  
في مواجهة األزمات بشكل أفضل كثيًرا من الدول النامية. فقد  
كان هناخ إجراءات وسياسات لمواجهة األزمة على المستوى  

في المتقدمة   اإلقليمي  الدول  وبين  وبينه  األوروبي  االتحاد 
اإلجراءات   هذه  لمثل  هناخ وجود  يكن  لم  في حين  األخرى، 
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والسياسات في تجارب الدول النامية، رغم أن هذه األخيرة قد 
ارتباط  أن شدة  التعاون، بل  لمثل هذا  أكبر  تكون في حاجة 
شدة  ثار   إلى  أدى  المتقدمة  الدول  باقتصادات  الدول  بعض 

 األزمة على هذه الدول.   

الدروس حول   الخروج ببعض  إلى ما سبق، يمكن  باإلضافة 
أثرت  التي  الدول  اقتصادات  في  والضعف  القوة  نقاط  بعض 
توافر   مدى  في  وتتمثل  األزمات،  مواجهة  على  قدرتها  على 
الموازنة   ارتفاع عجز  أن  ذلك  األساسية.  االقتصادية  الركائز 

ل العام  الدين  ونسبة  معدل  العامة  وارتفاع  المحلي،  لناتج 
سوء   و/أو  الدولية  االحتياطيات  حجم  وانخفاض  التضخم، 
توظيفها في مجاالت شديدة الخطورة أو شديدة التركيز في دول  
معينة، كل هذه العوامل كانت من نقاط الضعف التي تعرقل  
القدرة على استخدام أدوات السياستين المالية والنقدية لمواجهة  

زها في مدى زمني قصير. كما أظهرت تجارب  األزمة وتجاو 
بعض الدول أهمية التحوط وإنشاء صناديق من إيرادات الموارد  

 الطبيعية الناضبة، خاًصة النفط. 

لقد أظهرت األزمة المالية العالمية أن استراتيجية التنمية التي 
تعتمد على التوجه للتصدير لم تعد تكفي وحدها، وأن الظروف  

النظر وزيادة  العالمية وتراج إعادة  العالمي تستدعي  الطلب  ع 
االعتماد على الطلب المحلي كمحرخ أساسي للنمو. وفي هذا  
السياق ف ن بعض األهداف قد تتعارض وتتطلب التفكير في 
حلول غير تقليدية، ذلك أن ارتفاع معدل االدخار بنسب كبيرة،  
المحلي   الطلب  لزيادة  التوجه  أمام  عائًقا  يشكل  أن  يمكن 

 المعدالت المطلوبة. ب

االقتصادي،   الفكر  مراجعة  من  المستفادة  الدروس  أهم  ومن 
األزمة   مواجهة  وفي  التنمية  في  المختلفة  الدول  وتجارب 
العالمية، هو حتمية زيادة دور الدولة في النشاط االقتصادي  
بجوانبه المختلفة، واستعادة قدر مقبول من التوازن بين مصالن  

 المجتمع. األطراف المختلفة في
 المتكررة أزمات السيول  . 2

لتقارير  ووفًقا  الطبيعية،  األزمات  من  السيول  أزمات  تعد 
التابعة لألمم المتحدة،  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 
قائمة   في  األول  الترتيب  في  تأتي  والسيول  الفيضانات  ف ن 

وذلك األخيرة،  العشر  السنوات  خالل  الطبيعية  من   الكوارث 
والمتضررينحي المصابين  أعداد  ارتفاع  ث  إلى  وبالنظر   .

المتوقع  من  ف نه  المناخية،  التغيرات  وتسارع  بتزايد  التوقعات 
 تكرارها بشكل أكبر في المستقبل.

السيول يهددها خطر  التي  الدول  بين   والتي   ،ت عد مصر من 
سيناء،   وجنوب  شمال  محافظات  في  األحمر، و تتركز  البحر 

وهناخ الكثير من   وجه القبلي.بعض محافظات ال   ىباإلضافة إل 
فقد   األمثلة التاريخية لكوارث السيول التي تعرضت لها مصر،

( الفترة  خالل  مصر  بل  1991  –1974تعرضت  لسيول   )
غت سياًل بمتوسط ثالثة سيول كل عامين، حيث بل 26عددها  

مليون   70خسائرها ما يزيد عن مليار جنيه بمتوسط حوالي  
جنيه في العام الواحد، وبمتوسط خسائر في األروا  بل  حوالي  

 (.  2006  .وزارة الدولة لشةون البيةة)  متوفًيا في العام الواحد   22

في حدوث أضرار بالغة، قامت    2010بعد أن تسببت سيول  
ز توجيه، وخزانات أرضية،  الحكومة ب نشاء سدود إعاقة، وحواج

وتجهيز مخرات سيول الستقبال واستيعاب مياه السيول القادمة  
الترع  شبكة  إلى  بأمان  ونقلها  المخرات،  لتلك  الوديان  من 

لتضرب السيول    2020والمصارف ونهر النيل. ولكن جاء عام  
جميع محافظات مصر مرة أخرى، مخلفة وراءها خسائر في  

لة وفاة( والممتلكات وتوقف لحركة  حا  20األروا  )أكثر من  
المتضررة نحو   األسر   7750النقل والمواصالت، وبل  عدد 

مصر   محافظات  تضرب  طبيعية  كارثة  أكبر  لتصبن  أسرة، 
(www.eeaa.gov.eg  ثم ومن  من    فهي(.  واحًدا  تمثل 

المخاطر الطبيعية التي تتكرر في مصر، وربما يزيد تكرارها 
بفعل التغيرات الم ناخية المتوقعة، وشدتها في المستقبل القريب 

إجراءات وسياسات هيكلية  لها واتخاذ  التحوط  وبالتالي يجب 
 للحد من  ثارها التدميرية. 

عام   على سيول  ترتب  مليون    100رصد حوالي    2020قد 
بناء  وإعادة  الخسائر،  لتغطية  للمتضررين،  كتعويض  جنيه 

تم إجراء   المنازل، وتعويض أصحاب المحاصيل والماشية. كما
إلى  األمطار  مياه  لتوجيه  الجديدة  القاهرة  منطقة  في  تجربة 
الحدائق، وذلك الستيعاب أكبر قدر من مياه األمطار وتنفيذ  
وسهولة  بالطرق،  المناسيب  فروق  لمعالجة  التوجيه  مطبات 
توجيه مياه األمطار دون تدخل بشري. وتعد هذه التجربة أحد  
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لمواجهة   التقليدية  الجديدة،  الحلول غير  بالقاهرة  السيول  ثار 
وفي مرحلة الحقة سيتم تعميمها على جميع المدن التي تواجه  

 ظاهرة السيول.

واتجهت الحكومة لتنفيذ خطة شاملة تتضمن إجراءات استثنائية  
وتعاون مشترخ بين الوزارات المختلفة لمواجهة مواسم السيول،  

اد الجوية  وتم وضع  لية لإلنذار المبكر من قبل هيةة األرص
نشرات عن   يومي  بشكل  إذ يصدر  بالفيضان،  التنبؤ  ومركز 

 ساعة قادمة.    72كميات األمطار المتوقع سقوطها لمدة 

تمر إدارة الكوارث البيةية في مصر بأربعة مراحل أساسية وفًقا 
للخطة القومية إلدارة الكوارث البيةية التي وضعتها وزارة الدولة  

تشمل   التي  البيةة،  )منع لشةون  الكارثة  وقوع  قبل  ما  مرحلة 
المواجهة(،   )مرحلة  الكارثة  اجتيا   ومرحلة  البيةية(،  الكارثة 
التسجيل  ومرحلة  االتزان(،  )إعادة  الكارثة  إزالة  ثار  ومرحلة 
من   مرحلة  كل  وتتضمن  المستفادة.  والدروس  الكارثة  لنتائج 
المتعاقبة   واألنشطة  اإلجراءات  من  سلسلة  األربعة  المراحل 

خللها إعداد تقارير لدراسة وتقييم الموقف باستمرار، واستخدام  يت
النماذج للتنبؤ بحجم األضرار البيةية واالقتصادية واالجتماعية 
الناتجة عن الكارثة، وتقييم اإلجراءات التي تمت للسيطرة عليها  
باستعادة  الخاصة  اإلجراءات  وكذلك  انتشارها،  من  الحد  أو 

و  عليه.  كانت  لما  تسجيل األوضاع  األخيرة  المرحلة  تتضمن 
حدوث  على  ترتبت  التي  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار 
الكارثة، وتسجيل الدروس المستفادة، باإلضافة إلى مقترحات 
وزارة لتفادي أوجه النق  والقصور التي ظهرت أثناء المواجهة )

 . (2006 .الدولة لشةون البيةة

هة كوارث السيول  يتضن مما سبق، أن سياسات وإجراءات مواج
تتم بشكل منهجي جيد، وإن كانت المشاكل المتراكمة والمتمثلة  
في سوء حالة البنية التحتية، خاصة منظومة الصرف الصحي  
اإلجراءات  تنفيذ  إلى صعوبة  المناطق، تؤدي  العديد من  في 
المطلوبة في الواقع، ذلك أن أحد الحلول األساسية يتمثل في 

ة الصرف الصحي في العديد من  ضرورة تغيير وتحديث شبك
مياه  لتستوعب  المثال(  سبيل  على  )االسكندرية  المناطق 
السيول، وهو أمر يتطلب استثمارات باهظة، ويستدعي وضعها 

 في سلم األولويات لإلنفاق االستثماري للدولة.    

   السياسية واالقتصادية  األزمات متعددة األبعاد. 3

عملية   التنمية  إدارة  األبعادتعد  األ  ،متعددة  بعاد  تتضمن 
الالعب    هيالحكومات  و   ،االقتصادية واالجتماعية والسياسية

أبرز األزمات  ويمكن رصد  .  الشاملةالمحوري في تحقيق التنمية  
في الوقت  مصر    واجهالتي ت  ذات األبعاد االقتصادية  السياسية
والتوترات في    ،في أزمة سد النهضة، والصراع في ليبيا  الحالي 
تعدد ت  أزمات  وهي  ،ق المتوسط حول اتفاقيات ترسيم الحدودشر 
و   اأبعاده واالقتصادية ت وأسبابها،  السياسية  تداعياتها    ، تشابك 

تعقد من ثم تو   ،والبيةية والقانونية واألمنية  ،واالجتماعية والثقافية
كاهل   ىاألمر الذي يضع تحديات جد خطيرة عل  .بل الحلس  

 .مختلفةصانع القرار وأجهزة الدولة ال

في   الثالثة  األزمات  من  كل    موارد على    الصراعتشترخ 
تختلف في كل ساحة حسب المورد الطبيعي المتنازع   اقتصادية،
الموارد المائية على    يدور في إطاره الصراعفسد النهضة    .عليه

  ، قةغنية بمصادر الطا  فهيأما ليبيا    .المتمثلة في نهر النيل
المنطقة حول    الصراع  ويدور في  الطبيعي  والغاز  البترول 

  ا مهمً   ااألمر الذي يقدم ملمحً المتوسط،  االقتصادية ب قليم شرق  
ويتأثر بها   ،لطبيعة الصراعات الثالثة التي يحركها االقتصاد

عل  ،اتباعً  بالسلب  يؤثر  المستدامة    ى مما  التنمية  معدالت 
   لألجيال القادمة. 

 سد النهضة  1. 3

لتزام ثيوبيا االإثيوبيا في التنمية ترفض إرغم تقدير مصر لحق 
مليار    55.5التي تقدر بههه    من جانبها بحصة مصر التاريخية
نها تنكر األسانيد أ، كما  1902متر مكعب محددة منذ عام  

عالوة  القانونية التي تؤكد حق مصر التاريخي في مياه النيل،  
 ى عل  ةر و مما يمثل خط  ،دراسات أمان السد  على عدم استكمالها
المصب والسودان(.  دولتي  أنها  )مصر  االلتزام  ت  كما  رفض 

ة  خاًص   ، دارة السدإبالتنسيق بين السد العالي وسد النهضة في  
الممتد والجفاف  الجفاف  أوقات  إلباإل  ،في   قيامها  ى ضافة 

األمر الذي يهدد دولتي المصب بالجفاف    ،اإلسراع بملء السدب
ثيوبيا وفرة المصادر المائية لمصر لتعطي  إ  وتتدعيوالتصحر.  

لت الخا ة مصر وفقً حص  خفيضلنفسها شرعية  لتقديرها  ،  ا 
  ، الفقر المائيقد دخلت بالفعل في مرحلة    مصرفي حين أن  
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تعتبر بحكم موقعها داخل "حزام المناطق الجافة شديدة  حيث  
المائية المحدودة" النسبة  خاًص   ،الحساسية تجاه مواردها  ة أن 

الجغرافية   ى فتعتمد عل  ،األكبر منها واردة من خارج حدودها 
ال   ى خر والمتا  من المصادر األ  ،ر رئيسي للمياهالنيل كمصد

 % من هذه الموارد.  7 ىيتعد

 األزمة الليبية وأزمة إقليم شرق المتوسط  2. 3

الليبية عن أزمة   المتوسطإال يمكن فصل األزمة   ،قليم شرق 
تهديدً  يمثل  المصري  فكالهما  القومي  لألمن  غياب با  سبب 
التي تشترخ معها مصر في حدود    في ليبيا،األمن واالستقرار  
وسياسية   بطول  جغرافية  الشمري.   1049تمتد  )سلمى  كم 

ليبيا  (2020 في  يحدث  ما  ثم  ومن  للعمق    اتهديدً   يمثل. 
بؤرة ليبيا    ، حيث أصبحتاالستراتيجي لألمن القومي المصري 
خاًص  المسلحة،  اإلرهابية  ظل  للجماعات  في  من  األ  انعدامة 

وجدت تركيا في ليبيا ضالتها لتتدخل  وقد    ،وانتشار األسلحة بها
  .البترول الليبي والغاز بشرق المتوسط ى للحصول عل

األزمات الثالثة سابقة الذكر الموقف المصري من    على  يغلب
السلمي   التفاوضي  والتصعيد  ل  تجنًباالنهج  المباشر  لصدام 

علقواعد  لمراعاة  ،  المسلن مستندة  المنظمة  الدولي  ى  القانون 
ا لحاجة  ا متفهمً أبدت مصر موقفً . فقد  الشرعي  يحقها القانون

 في  توقيع اتفاق المبادئفي  ا  كان ذلك جليً و ثيوبيا في التنمية،  إ
مارس    23 شهر  التزامات الذي    ، 2015من  إطار  يحدد 

منظمة تضمن التوصل التفاق    كمبادئوتعهدات الدول الثالثة  
أظهرت  كامل.   المفاوضات  مسيرة  تشددً إثولكن خالل  ا يوبيا 
  ، خيارات واستراتيجيات ملء بحيرة سد النهضةحول    املحوظً 
بالسد  و  الخاصة  الفنية  الدراسات  من  االنتهاء  في  المماطلة 

السد" بأمان  الخاصة  الدولية  "الدراسات  الوساطة  ورفض   ،
الليبية  الرسمية.   باألزمة  يتعلق  لليبيوفيما  مصر  من تنظر  ا 

الحفاظ عل  الموازنة بين  الليبية، ودعم    ىمنطلق  الدولة  سيادة 
والتعاون المستمر لمنع التهديدات الممتدة من الداخل    ،استقرارها
إل الجماعات اإل  ىالليبي  المصري بفعل  القومي  رهابية األمن 

استند الليبية، حيث  األراضي  على  المتواجدة  الدور    المسلحة 
مساعدة ليبيا للخروج من حالة االنسداد السياسي    ى المصري عل

في    ة فق سياسي يجمع مختلف الفصائل والقوي الفاعلألخلق  
 .   2021، وهو ما تحقق في بدايات عام ليبيا

تعاملها   فيمصر  إن تقييم سياسات إدارة التنمية التي اتبعتها  
التطرق  ي  ،الثالثة  زماتاأل  مع العمل  إلى  قتضي  محددات 

لمصرية التي ترسم خطوط الحركة وأولويات التنمية للحكومة ا
ا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار التزام الدولة دوليً 

تجلو   ،2030 المستدامة    ى الذي  للتنمية  الوطنية  الر ية  في 
للوقوف    لك، وكذ"2030ر ية مصر  " الحكومة  برنامج عمل 
الر    ىمد  ىعل إطار  في  المتبعة  السياسات  كبر  األ  ى اتساق 

   لدولة.سياسات االمحددة ل

"ر ية   المستدامة  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  استعراض  إن 
البعد 2030مصر   من  لكل  وضوًحا  أقل  اهتماًما  يعكس   " 
 خالًفا لغيرهما من  بها  الخا  باألمن القوميالبعد  السياسي و 
المدرجةاألبعاد األخر  كالبعد االجتماعي واالقتصادي   ها،ب  ى 
لم    ،والبيةي خطوطً   االستراتيجية  تضمنتحيث  عريضة   اإال 

تندرج في إطار توصيات أو محددات عامة لشكل وأولويات 
كافة   ىحيث لم تتطرق إل  ،العمل. كما أنها ال تتمتع بالشمول

من القومي في ضوء األحداث الواقعة في المنطقة مهددات األ
الليبية عام    ،كاألزمة  منذ  بدأت  إعداد    2011التي  قبل  أي 

شرق    ستراتيجية،اال إقليم  في  الوضع  بشأن  الحال  كذلك 
  لألبعاد   ا لم تتضمن برامج تفضيلية للحركة خالفً كما    المتوسط.
وضو     ى،األخر  عدم  على  الخارجية  عالوة  السياسة  دوائر 

 وأولوياتها المستقبلية في ضوء محددات عمل صانع القرار.  

قمة أولويات    ىت االستراتيجية أزمة سد النهضة علوضعوقد  
القومي   لألمن  خطير  كمهدد  المصرية  الخارجية  السياسة 

درج الح  أن الحديث عن مصالن مصر المائية ت  وي  المصري.  
بين المحور الخا  بسياسات دول الجوار، ومحور  خر هو  

ية  فريقية باعتبارها تمثل أهمية الستراتيجاأل  عالقات مع الدولال
المصرية   الخارجية  وللسياسة  عام،  بشكل  المستدامة  التنمية 

شديد    ،بشكل خا  معها بحر   التعامل  يحتم ضرورة  بما 
تعلق  ما يعبر التحرخ في  ، وذلكالمصالن المصرية  ىللحفاظ عل
تدعيم العالقات مع الدول األفريقية كمدخل لحل  و بمياه النيل،  

. وقد نصت االستراتيجية على  القانونيةزمة يقترن مع المسيرة  األ
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من دارة فعالة لملف المياه  إاالهتمام ببرامج تمكين الدولة من  
إ  منظومة  خالل  في  المؤسسي والتشريعي  الخلل  دارة إ صال  

دوار الجهات الحاكمة  أعادة تعريف  ، وإ الموارد المائية بالدولة
ساسية  ألة االتوسع في انشاء البني، و داريةللقطاع ورفع كفاءته اإل
لتحقيق   المياه  استدامةالالزمة  وإمنظومة  السياسة  ،  صال  

واستخدامالمائية نحو األ  ،  السلوخ  لتغيير  االقتصادية  دوات 
 . كثر استدامة للموارد المائيةأنتاج واستهالخ إنماط أ

الحكومة  أما عمل  (  2021/2022-2018/2019)   برنامج 
زمة  تناول األ  عدمورغم    ،اتسم بالطابع التنفيذي اإلجرائيفقد  

اتسم   إال أن البرنامج  ،قليم شرق المتوسطإالليبية صراحة أو  
التعامل مع األزمة من منطلق   بوضع سياسات وبرامج تكفل 

المصري  القومي  األمن  وحماية  سد  أكما    .الردع  ألزمة  شار 
توجهت أكثر نحو محور    ما طرحه من سياساتالنهضة، ولكن  

 عبر زيادة فتم التطرق إليه تفصياًل   ،التمكين إلدارة ملف المياه
الستخدام الكلية  نسبة    المياه  الكفاءة  زيادة  خالل  عادة  إ من 
المتجددة المياه  المياه  ،استخدام  شبكات  في  الفاقد    ،وخفض 

وتجديد شبكات الري ،  البحر  مياه  وزيادة كمية المياه المحالة من
  .حماية السواحل والمنشتتو  ى،والصرف المغط

، فًيالح   الثالثةاألزمات  الجهات الفاعلة في إدارة  ق بوفيما يتعل
  ،لخطورتها  ة هذه األزماتدار إالعديد من الهيةات في  اشتراخ  

وتداعي أبعادها  المعنية  اوتعدد  الفنية  المؤسسات  وتشترخ  تها، 
 تلعب. كما  منية المختصةالسياسية واأل  المؤسسات  معزمة  باأل

المصرية  اإلعالمية  العالم    في  ادورً   المؤسسات  مخاطبة 
الدور   ولكن  لالستعالمات،  العامة  الهيةة  عبر  الخارجي 
الدولية التي تحتاجها هذه   أكثر من  بالمحلية  اإلعالمي يتسم 

 مل اإلعالمي معها.  في التعا اتاألزم

ألزمات الثالثة التزامها بالهدف العام ليتضن من إدارة مصر  
في ضوء  الم   ر ية علن  المستدامةم  للتنمية  مصر  استراتيجية 

القوميأملتزمة بحماية    فهي،  2030مصر   ولكن في    ، منها 
بالرشادة   المصري  النهج  اتسم  كما  القانونية.  التزاماتها  ضوء 

وفح  التعقيدات   ،بدائلجميع الالتي ظهرت خالل استعراض  
  كل اختيار. فجاء اختيار النهج  ىالكلية للنتائج التي تترتب عل

األرض التي ظهرت    ى السلمي التفاوضي مع الردع والحركة عل
 قليم شرق المتوسط. إ  ة وأزمةالليبيزمة  برز خالل إدارة األأبشكل  

ال يعدو أن أنه    ى ما تضمنته الوثائق المذكورةؤخذ عل لكن ي  
سياساتي   للمعيارية   ،مثل  تفتقر  عامة  توصيات  مجرد  وإنما 

األمر الذي يحتاج    .تتبع األثرالقياس و   ىوالقدرة عل  ،والمؤشرات
نظرو   مراجعة  ىإل السياسي  إلع   ،إعادة  المحور  صياغة  ادة 
بواأل القومي  من  من  المستدامةكل  للتنمية  الوطنية    ، الر ية 

الحكومة عمل  القرار  أمع    مءليتال  ،وبرنامج  صانع  ولويات 
 المصري. 

 "  19 -. أزمة جائحة "كوفيد4

السابقة كانت أزمات   لم يصحبها األزمات  مؤقتة غير شاملة 
إغالق شامل أو جزئي، ولم تتعرض للقطاع الصحي. أما أزمة  

" فكانت الكاشفة على مستوى العالم أجمع، حيث  19  -"كوفيد
في   القصور  جوانب  جميع  على  بكل وضو   الضوء  سلطت 
الصحي   النظام  في  جوانبه،  بكافة  االقتصادي  في    –األداء 

في التجارة الخارجية   –االقتصادي  في الهيكل    –البنية التحتية  
أو    – المالي  الحيز  وخاصة  الكلي،  االقتصاد  مؤشرات  في 

االدخار؛ عجز  االحتياجاتم  لتمويل  المتاحة  الموارد  حصيلة 
 الموازنة؛ مستوى الدين العام؛ االحتياطيات الدولية. 

" وعمليات اإلغالق العام التي  19  -لقد تسببت جائحة "كوفيد
ذ إجراءات مالية غير مسبوقة في دول العالم  صاحبتها في اتخا

تريليون دوالر أمريكي، أو قرابة    11.7المختلفة، بلغت قيمتها  
تقديرات 12 حسب  العالمي،  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %

سبتمبر   في  الدولي  النقد  (. IMF.2020)  2020صندوق 
وتتكون نصف هذه اإلجراءات من نفقات إضافية أو إيرادات 

في ذلك التخفيضات الضريبية المؤقتة، بينما َتَمثَّل   بماضائعة،  
القروض   ذلك  في  بما  السيولة،  دعم  في  اآلخر  نصفها 

المال ، وتم طبع كميات ضخمة من والضمانات وضخ رأس 
 .  النقود من جانب البنوخ المركزية في بعض الدول

أدت األزمة الصحية وانتشارها في دول العالم واستمرارها للعام 
على التوالي، والتحورات في الفيروس المسبب للمرض، الثاني  

عالجه   ثم  ومن  الفيروس،  طبيعة  تحديد  على  القدرة  وعدم 



 

 118 2020تقرير حالة التنمية في مصر ------------------------------------------------------------------------------------

 

والوقاية منه، إلى لجوء كافة الدول إلي حتمية اإلغالق ما بين  
الكلي والجزئي، وتوقف حركة التجارة والشحن والسفر، مما أدى  

اقتصادية واجتماعية ممتدة اآلثار   على كافة دول  إلى كارثة 
 العالم كما سبق الذكر. 

وتم   كبير،  بشكل  األزمة  لمواجهة  التدخالت  تنوعت  لقد 
تصميمها بشكل مدروس في عدد من الدول، وتم تنفيذها في 
إطار من التنسيق ما بين السياستين النقدية والمالية، وشملت 
العديد من اإلجراءات من بينهام خفض أسعار الفائدة، ودعم  
السياسة   أدوات  واستخدام  والسيولة،  االئتمان  مستويات 
الضغوط  مواجهة  من  المؤسسات  لتمكين  الكلية  االحترازية 
للقطاع  االئتمان  منن  في  واالستمرار  الجائحة،  عن  الناتجة 
االستقرار  على  ذاته  الوقت  في  الحفاظ  مع  واألفراد  الخا  

إنقاذ  ىلأدت االستجابة القوية من جانب الحكومات إالمالي. و 
  التداعيات  ودعم الفةات والشركات الضعيفة، وتخفيف  ،األروا 
. لكن استمرار الجائحة وطول  االقتصاد العالمي  ى عل  إلى حد ما 

ومدى  الزمني،  مداها  توقع  على  القدرة  وعدم  الزمنية،  الفترة 
فاعلية اللقاحات في المدى المتوسط، وظهور موجات أخرى،  

القدرة عدم  إلى  يؤدي  ذلك  مؤكدة    كل  توقعات  تقدير  على 
 لمسارات التعافي من األزمة.   

وقد سبق تناول سياسات وإجراءات إدارة هذه األزمة في مصر  
في الفصل السابق، وسيتم التركيز في الجزء التالي على تحليل  
مدى قدرة وصالبة االقتصاد المصري في مواجهة هذه األزمة  

في   األخرى  الدول  بعض  تجارب  على  في  استناًدا  الصمود 
 األزمات. 

 ثانًيا: مدى صالبة االقتصاد المصري في مواجهة األزمات

وضن الدروس المستفادة من تجارب الدول في األزمة المالية  ت
العالمية وغيرها أن الدول التي نجحت في الصمود في األزمات 
كانت تتسم بمؤشرات قوية لالقتصاد الكلي، وبهياكل اقتصادية  

كسبها قوة ومرونة في مواجهة األزمات. لها سمات وخصائ  ت
ولذا سيتم في هذا الجزء تحليل بعض مؤشرات االقتصاد الكلي  
في   وتقييم خصائصه  المصري  االقتصاد  وهيكل  مصر،  في 

ومالئمته  قوته  مدى  عن  تعبر  التي  المؤشرات  بعض  ضوء 
الستدامة مسار التنمية في كل الظروف، باإلضافة إلى تحليل  

يوضن    " الذي19  -خارجية في ظل أزمة "كوفيدهيكل التجارة ال
مدى تأثر االقتصاد والمجتمع المصري بتداعيات األزمة، كما 
والنشاط   اإلنتاج  هياكل  في  والقوة  الضعف  مكامن  يعكس 

 االقتصادي في مصر. 

 . بعض مؤشرات االقتصاد الكلي  1

التي   اآلسيوية  الدول  تجارب  من  المستفادة  الدروس  بمراجعة 
استطاعت الصمود في األزمة المالية العالمية، اتضن أن هناخ  
بعض المؤشرات التي اتصفت بها هذه االقتصادات وأكسبتها 
معدل  المؤشراتم  هذه  أهم  ومن  األزمة،  مواجهة  في  قوة 

ين العام إلى  االدخار، ونسبة كل من عجز الموازنة العامة والد
 الناتج المحلي اإلجمالي، وحجم االحتياطيات الدولية.  

اآلسيوية  الدول  وبعض  مصر  في  المؤشرات  هذه  بمقارنة 
الصاعدة، ي الح  انخفاض ملحوظ في حجم االدخار المحلي  
اإلجمالي في مصر مقارًنة بالدول األخرى، حيث لم يتجاوز 

في مصر   االدخار  ف13معدل  أفضل حاالته  في  ي عام  % 
% في الدول اآلسيوية  25، في حين ال يقل عن  2010/2011

% في بعض الدول )شكل  50الصاعدة، ويرتفع إلى أكثر من 
3-1 ،3 -2   .) 
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 (     % 2020/ 2019  -2010/2011(: تطور معدل اًلدخار المحلي في مصر خالل الفترة ) 1-3شكل )

 
 mped.gov.egالمصدرم تم حسابها اعتماًدا على بيانات الموقع اإللكتروني لوزارة التخطيط والتنمية االقتصاديةم   

 2019(: معدل اًلدخار المحلي في مصر وبعض الدول اآلسيوية في عام 2-3شكل )

 
data. world bank.org. وأيًضام mped.gov.egالمصدرم تم حسابها اعتماًدا على بيانات الموقع اإللكتروني لوزارة التخطيط والتنمية االقتصاديةم  

وفيما يتعلق ببعض المؤشرات المالية، ي الح  أن نسبة عجز  
الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي اإلجمالي في مصر تعد  

رًنة بالدول محل المقارنة. أما نسبة الدين العام للناتج  مقبولة مقا
%( مقارًنة  90المحلي اإلجمالي، فتعتبر مرتفعة بعض الشيء )

 بدول مثل الصين وماليزيا،  

وسنغافورة.   إندونيسيا  مثل  أخرى  دول  عن  تقل  كانت  وإن 
منخفضة    فهيوبالنسبة لالحتياطيات الدولية من حيث الحجم  

جًدا في مصر مقارًنة بالدول األخرى، حتى مع استبعاد الصين 
دوالر   تريليون  ثالثة  الدولية  االحتياطيات  فيها  تتجاوز  التي 

 (.  3-3)شكل 
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 2020(: بعض المؤشرات المالية في مصر وبعض الدول اآلسيوية في عام 3-3ل )شك

 
  IMF Fiscal Monitor. October 2020. Also: data. world bank.orgالمصدرم  

الواردات، ف ن الفروق بين هذه الدول تتضاءل وتتماثل مصر مع ماليزيا أما من حيث مدى تغطية االحتياطيات الدولية لعدد شهور  
 (. 4-3شكل )

 (: عدد شهور الواردات التي تغطيها اًلحتياطيات الدولية في مصر وبعض الدول اآلسيوية 4-3شكل )

 
 data.worldbank.org المصدرم

 النشاط االقتصادي . هيكل 2

عام   في  مصر  في  االقتصادي  النشاط  هيكل  إلى  بالنظر 
التحويلية 2019/2020 الصناعة  قطاع  أن نصيب  يظهر   ،

% من الناتج المحلي اإلجمالي، في حين يشكل  17يمثل حوالي  

حوالي   الزراعة  قطاع  أنشطة 12نصيب  نصيب  ويمثل   ،%
مها نشاط  %(، وأه50قطاع الخدمات النسبة األكبر )أكثر من  

(. وتجدر اإلشارة هنا أن نشاط 5  -3التجارة الداخلية )شكل  
البحث العلمي غير متواجد في تصنيف األنشطة االقتصادية  

 في اإلحصاءات المنشورة.  
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 2019/2020(: النصيب النسبي للقطاعات اًلقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في مصر في عام 5 -3شكل )

 
 . mped.gov.egالمصدرم تم حسابها اعتماًدا على بيانات الموقع اإللكتروني لوزارة التخطيط والتنمية االقتصاديةم 

 * ت عد صناعة تكرير البترول جزء من قطاع الصناعة التحويلية.  

التحويلية   الصناعة  قطاع  أن  في ورغم  األكبر  النسبة  ي شكل 
المقارنة مع دول   المحلي اإلجمالي في مصر، إال أن  الناتج 
أخرى حققت تقدًما ملحوًظا في التنمية، وتمكنت من الصمود  
في األزمات، مثل دول شرق  سيا، ت وضن أن نصيب قطاع  

يقل عن   التحويلية ال  الدول  20الصناعة  هذه  في معظم   %
أيًضا في هيكل قطاع الصناعة  (. كما أن العبرة  6  - 3)شكل  

ومدى  القطاع،  لهذا  المكونة  الصناعات  حيث  من  التحويلية 
تقدمها وتنافسيتها واستيعابها للتكنولوجيا، واألهم مدى اتساقها  
مع األولويات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنمية، ومدى 

 تحقيقها لمتطلبات األمن االقتصادي بكل أبعاده.

يوضن هيكل قطاع الصناعة التحويلية في مصر اعتماده على  
الموارد الطبيعية المتوافرة مثل البترول والغاز والسلع الزراعية، 

% من الناتج  23حيث تمثل صناعة منتجات البترول حوالي  
%، أي يمثالن مًعا 16الصناعي، والصناعات الغذائية حوالي  

من  39حوالي   الصناعات  الصناعي الناتج  جمالي  إ%  أما   .
الصناعات  مثل  بطبيعتها،  عالية  تكنولوجيا  تتضمن  التي 

ال تمثل نسبة كبيرة، والقائم    فهياإللكترونية واآلالت والسيارات،  
التجميع )شكل   (. كما يعتمد 7  -3منها معظمه يعتمد على 

من   اإلنتاج  مستلزمات  استيراد  على  كبيًرا  اعتماًدا  القطاع 
"كوفيد أزمة  في  الذي ظهرت خطورته  األمر    - الخارج، وهو 

اإلمداد،  19 سالسل  وارتباخ  الدولية،  التجارة  تراجع  مع   "
اض مستوى إنتاج بعض السلع االستراتيجية  باإلضافة إلى انخف

التي اتضحت أهميتها خالل األزمة، مثل المستلزمات الصحية  
ةواألجهزة الطبي
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 2020(: النصيب النسبي لقطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي في مصر وبعض الدول اآلسيوية في عام  6-3شكل )

 
 Statista.com/statisticsالمصدرم     

2016/2017(: هيكل قطاع الصناعة التحويلية في مصر في عام  7 -3شكل )

 
في إطار نظام الحسابات    2016/2017. جداول المدخالت والمخرجات لعام  2020المصدرم تم حسابها اعتماًدا على بيانات الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء.   

 ار يوليو. القومية. إصد

 . هيكل التجارة الخارجية  3

" بسبب  19  -تضخمت اآلثار االقتصادية المدمرة ألزمة "كوفيد
اإلغالق الذي حدث في جميع دول العالم تقريًبا، والذي أدى  
إلى ضربة قاتلة للتجارة الدولية وسالسل اإلمداد، مما أثر بشدة  

الخارجية   التجارة  الهيكل  على  تحليل  ف ن  ثم  ومن  لمصر. 
يلقي   أن  يمكن  لمصر  الخارجية  للتجارة  والجغرافي  القطاعي 

" 19  -ضوًءا كاشًفا ألسباب ومدى تأثر مصر بأزمة "كوفيد
التي ضربت التجارة العالمية بشدة، كما يمكن أن يوضن مكامن 
في   االقتصادي  والنشاط  اإلنتاج  هياكل  في  والقوة  الضعف 

تطويرها بما يزيد من صالبتها وقدراتها على مصر، واتجاهات  
 الصمود في أزمات مماثلة في المستقبل. 

الصادرات  قيمة كل من  تراجع  "  19  -ترتب على أزمة "كوفيد
أغسطس    –والواردات السلعية غير البترولية خالل الفترة )يناير  

مقارنً 2020 السابق(  العام  من  المماثلة  بالفترة  باستثناء   ،ة 
وشهر   ،وأغسطس بالنسبة للصادرات  هوفبراير ويونيشهور يناير  

قيمة الصادرات بنحو    ، حيث انخفضتبالنسبة للواردات  يونية
بنسبة  5 الواردات  قيمة  انخفضت  بينما  )الجهاز  %18،   %

 (. 2021المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء. 
  
   هيكل الصادرات السلعية حسب درجة التصنيع 1. 3

من   حسب  يتضن  السلعية  الصادرات  لهيكل  النسبي  التوزيع 
السلع تامة الصنع  ، أن 2019/2020يع في عام  درجة التصن

  إجمالي الصادرات السلعية   األكبر في  نصيبال  ىستحوذ علت
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%(، مما قد يعني ضعف االندماج في سالسل القيمة 36.4)
بنصيب   الوقود  يليها  بينما  32.7العالمية،  ال%،    سلع احتلت 

الم الثالثة،صنعة انصف  مع مالحظة أن نصيب كل    لمرتبة 
السلعية   الصادرات  إجمالي  في  مًعا  الخام  والمواد  الوقود  من 

 (. 9  -3، 8 - 3% )شكل 43يصل إلى نحو 

لصادرات المصرية يعد  ل النسبي تنوعالأن    ىوتجدر اإلشارة إل 
حيث أسهم في صمود نسبي    ، أحد الدعائم األساسية الستدامتها

عام   منذ  العالمية  التقلبات  أمام  الصادرات  لقيمة 

 بترولفي أسعار ال  مفاجأارتفاع  عندما حدث    ،2014/2015
انخفاض    ىبدوره إل  ىوالذي أد   ،2014  وثم هبوط بعد شهر يولي

أسعار البتروكيماويات المصدرة مع التوقف الجزئي لبرنامج رد  
أثر انخفاض سعر البترول وتوقف  كذلك    .األعباء التصديرية
ى كل  عل"  19  - نتيجة تداعيات أزمة "كوفيداإلنتاج والتصدير  

أثرت    الصادرات والوارداتمن   التقلبات  على حد سواء. كما 
على الصادرات والواردات في    السياسية في بعض دول الجوار
 ". 19  -سنوات سابقة قبل أزمة "كوفيد

 2019/2020(: هيكل الصادرات السلعية المصرية حسب درجة التصنيع في عام 8-3شكل )

 
 . ديسمبر.  285. النشرة اإلحصائية الشهرية. العدد 2020المصدرم البنك المركزي المصري.    

 2019/2020(: أهم السلع في هيكل الصادرات المصرية في عام 9 -3شكل )

 
 . ديسمبر. 285. النشرة اإلحصائية الشهرية. العدد 2020المصري. المصدرم البنك المركزي 

"كوفيد بأزمة  السلعية  الصادرات  تأثرت  سبق 19  -لقد  كما   "
%  7.4بنسبة    2019/2020الذكر، حيث انخفضت في عام 

، وكانت أكثر السلع تأثًرا  2018/2019مقارًنة بقيمتها في عام  

%(. ورغم ارتفاع صادرات المواد  27.2  -البترول ومنتجاته )
 . %(18.6  -الخام، فقد انخفضت صادرات القطن الخام )
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%(  13.8  - وكذلك انخفضت صادرات الصناعات الغذائية )
انخفضت   بينما  المنزلي،  والحجر  اإلغالق  ظروف  بسبب 
الصادرات من السلع األخرى بدرجات أقل. وارتفعت صادرات 

( والفاكهة  كبيرة  13.4الخضر  بنسبة  ارتفعت  كما   ،)%
( الصيدالنية  من 50.6المنتجات  المماثلة  بالفترة  مقارًنة   )%

 (.  10 -3)شكل  2018/2019عام 
 %( )       2019/2020(: نسبة التغير في الصادرات السلعية المصرية حسب درجة التصنيع في عام 10 -3شكل )

 
 (. أكتوبر.295. النشرة اإلحصائية الشهرية. العدد )2021المصري.  ي البنك المركز المصدرم  

وقد استمر االنخفاض في إجمالي الصادرات في الشهور الستة  
مقارًنة بذات   2020التالية، أي في النصف الثاني من عام  

، وإن كانت قد اختلفت نسب االنخفاض 2019الفترة من عام  
 (. 11-3سلعة ألخرى )شكل واالرتفاع من 

 ( 2020ديسمبر   -نسبة التغير فى الصادرات السلعية المصرية حسب درجة التصنيع خالل الفترة )يوليو (:11-3شكل )

 
 (. أكتوبر. 295. النشرة اإلحصائية الشهرية. العدد )2021المصري.  ي البنك المركز المصدرم   
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 االستخدامدرجة هيكل الواردات السلعية حسب  2. 3

االستخدام  درجة  ضن الهيكل النسبي للواردات السلعية حسب  و ي
استيراد السلع    ىأن هناخ تركيز عل،  2019/2020في عام  

واالستثمارية ت   ،الوسيطة  السلع  حيث  من  الواردات  ستحوذ 
،  الواردات  من إجمالي%  49  ى حوالي الوسيطة واالستثمارية عل

مما يشير إلى االعتماد الكبير للصناعة التحويلية على الخارج  

اإلنتاج الحصول على احتياجاتها من مستلزمات  وتأتي    .في 
الثانية   المرتبة  هذا في  السلع  الهيكل    في  من  الواردات 

المتوسطالغير  و معمرة  الاالستهالكية   في  يعادل  بما   معمرة 
الوقود    ،%30  حوالي  من  الواردات  نسبة  انخفاض  وي الح  

)شكل  األخيرة  السنوات  في  الطبيعي  الغاز  اكتشافات  بفضل 
3- 12  .) 

 2019/2020ة حسب درجة اًلستخدام في عام (: هيكل الواردات السلعية المصري12 -3شكل )

 
. ديسمبر. 285. النشرة اإلحصائية الشهرية. العدد 2020المصدرم البنك المركزي المصري.  

عام   في  السلعية  الواردات  تأثرت  بأزمة    2020/  2019لقد 
” كما سبق الذكر، حيث تراجع إجمالي الواردات  19  -"كوفيد

%(، وكانت النسب األكبر للتراجع في  5.5-السلعية بحوالي ) 
%(،  6.1- %(، والسلع الوسيطة )14.2-السلع االستثمارية )
لفة %(. وتزايدت بنسب مخت12- )الغيار وبصفة خاصة قطع 

السلع   في  كان  ارتفاًعا  وأعالها  األخرى،  الواردات  بعض 
التي   الركوب  سيارات  خاصة  وبصفة  المعمرة،  االستهالكية 

%(. ويالح  أنه نتيجة األزمة 40زادت وارداتها بأكثر من )
الصيدالنية  المنتجات  في  التجارة  حركة  ارتفعت  فقد  الوبائية 

 (. 13  -3م )شكل  سواء في الصادرات أو الواردات في ذلك العا
وبالنظر للتغيرات في الواردات السلعية حسب درجة االستخدام  

( مقارًنة بذات الفترة من 2020ديسمبر    -خالل الفترة )يوليو
(، ي الح  بوادر فترة تعافى بعد تخفيف  2019العام السابق )

قيود اإلغالق في كافة دول العالم. وقد بلغت نسبة االنخفاض  
( الواردات  إجمالي  وتمثل2.5- في  نسب  %(،  أكبر  ت 

( ومنتجاته  البترول  في  والمنتجات 37-االنخفاض   ،)%
%(، حيث تزايد اإلنتاج المحلي من العديد  23-الصيدالنية )

السلع   واردات  انخفاض  معدل  وتراجع  المنتجات،  هذه  من 
%(. والالفت للنظر التزايد الملحوظ في  2- االستثمارية إلى )

ما تزايدت أيضًا %(، ك16.4الواردات من قطع الغيار بنسبة )
%(، وهو ما ي شير إلى  7الواردات من السلع الوسيطة بنسبة )

عودة دوران اإلنتاج في النشاط االقتصادي. كما تزايدت واردات  
%(،  5.6السلع االستهالكية، وبصفة خاصة السلع الغذائية )

 (.  14-3%( )شكل 11.4واالستهالكية المعمرة )

على  اإلنتاج  مستلزمات  من  الواردات  انخفاض  انعكس  وقد 
)شكل   خا   بشكل  الصناعي  تأثر  15- 3اإلنتاج  فقد    .)

التراجع   الواردات، وأيًضا  بالتراجع في هذه  الصناعي  اإلنتاج 
في كل من الطلب الخارجي والمحلي، حيث ي شير الرقم القياسي  
اإل تناق   إلى  البترول(  )بدون  التحويلية  نتاج للصناعات 
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مقارًنة بذات الشهر    2020% خالل شهر يوليو  20بحوالي  
. وكانت أكثر الصناعات تأثًرا باألزمة في شهر  2019في عام  
والمالبس   2020يوليو   والجلود،  النقل،  معدات  صناعات 

الجاهزة، ومنتجات المعادن، واإللكترونيات، واآلالت والمعدات، 
دوائية، والورق، في حين  وأقلها تأثًرا الصناعات الكيماوية، وال

واألجهزة  المحركات،  ذات  المركبات  صناعات  حققت 
اإلنتاج.  في  زيادة  الغذائية  والمنتجات  واألثاث،  الكهربائية، 
ويوضن ذلك انعكاس تأثير األزمة على اإلنتاج الصناعي على  

 سلع التصدير.  

 %( ) 2020/ 2019سلعية المصرية حسب درجة اًلستخدام في عام  (: نسبة التغير في الواردات ال 13 -3شكل )

    
 (. أكتوبر.295. النشرة اإلحصائية الشهرية. العدد )2021المصري.  ي البنك المركز المصدرم  

                                                 )%( ( 2020ديسمبر   -اًلستخدام خالل الفترة )يوليو(: نسبة التغير في الواردات السلعية المصرية حسب درجة 14 -3شكل ) 

 
 (. أكتوبر. 295. النشرة اإلحصائية الشهرية. العدد )2021المصري.  ي البنك المركز مصدرم ال  
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 2020، 2019(: التغير في اإلنتاج الصناعي خالل شهر يوليو في عامي 15-3شكل )

 
ر.. إصدار أكتوب2020. النشرة الشهرية للرقم القياسي للصناعات التحويلية واالستخراجية يوليو2021المصدرم الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء. 

في   التراجع  نسبة  وانخفاض  اإلغالق  قيود  تخفيف  ومع 
الغي وقطع  الوسيطة  السلع  من  خاصة  وبصفة  ار  الواردات، 
الصناعي، حتى  اإلنتاج  في  االنخفاض  نسبة  أيًضا  تراجعت 

( نحو  إلى  ديسمبر  15.3  - وصلت  في  مقارًنة    %2020( 
الجهاز المركزي للتعبةة العامة )  2019بذات الشهر في عام  

 .  (2021واإلحصاء. 

 الجغرافي للتجارة الخارجية   الهيكل 3. 3

 لمصههههههر الخارجيههههههةنمههههههط التوزيههههههع الجغرافههههههي للتجههههههارة يوضههههههن 
تركههههز فههههي بعههههض الوجههههود  مههههع الههههدول والتكههههتالت االقتصههههادية

حيهههههههث يسهههههههتأثر  ،التصهههههههديرية للمنتجهههههههات المصهههههههرية األسهههههههواق
كههههل مههههن االتحهههههاد األوربههههي والهههههدول العربيههههة فقهههههط بههههأكثر مهههههن 

%( فهههههههي 57نصههههههف قيمههههههة الصههههههادرات السههههههلعية المصههههههرية )
. بينمههههههههههها تسهههههههههههتأثر الهههههههههههدول اآلسهههههههههههيوية 2019/2020عهههههههههههام 
%، والواليهههههههات المتحهههههههدة 12الهههههههدول العربيهههههههة( بنحهههههههو )بهههههههدون 

تتمثههههههههل أهههههههههم (. و 16 -3% )شههههههههكل 10األمريكيههههههههة بحههههههههوالي 
ألمانيههههههها و  وإسهههههههبانياأسهههههههواق االتحهههههههاد األوروبهههههههي فهههههههي إيطاليههههههها 

فرنسهههههها )تههههههم اسههههههتبعاد انجلتههههههرا بعههههههد خروجههههههها مههههههن االتحههههههاد و 

لههههههذه الهههههدول الصهههههادرات المصهههههرية  تمثهههههلحيهههههث  ،األوروبهههههي(
% مهههههههههههن 13.7 حهههههههههههوالي( 2020 -2015خهههههههههههالل الفتهههههههههههرة )

وجهههههههود  ىذلهههههههك إلههههههه رجهههههههعإجمهههههههالي الصهههههههادرات المصهههههههرية، وي
اتفاقيههههههههات تجاريههههههههة بموجههههههههب اتفههههههههاق الشههههههههراكة الموقههههههههع بههههههههين 

 والهههههذي دخهههههل حيهههههز النفهههههاذ فهههههي ،مصهههههر واالتحهههههاد األوروبهههههي
سهههههههولة الشههههههحن مههههههن مصههههههر  ىباإلضههههههافة إلهههههه ،2001 عههههههام
حيههههههث توجههههههد خطههههههوط  ،مثههههههل إيطاليههههها يههههههةوروباألدول الهههههه ىإلههههه

بحريههههههههة وجويههههههههة. وبالنسههههههههبة للههههههههدول العربيههههههههة  ةشههههههههحن عديههههههههد
% مهههههن 15 بحهههههوالياإلمهههههارات والسهههههعودية تسهههههتأثر كهههههل مهههههن 

 اعههههههههد اإلمههههههههارات مركههههههههزً حيههههههههث ت   ،إجمههههههههالي قيمههههههههة الصههههههههادرات
فيههههتم مههههن خاللههههها إعههههادة تصههههدير  ،للسههههوق الخليجههههي اتوزيعيههههً 

دول الخلههههههيج وبعههههههض الههههههدول حههههههول  ىبعههههههض المنتجههههههات إلهههههه
تفاقيهههههات التجهههههارة الحهههههرة كمههههها أن هنهههههاخ العديهههههد مهههههن ا .العهههههالم

 ،دون جمههههههارخبههههههالتههههههي تسههههههمن بمههههههرور الصههههههادرات المصههههههرية 
ا فهههه ن تشههههابه ذوق المسههههتهلك الخليجههههي مههههع المسههههتهلك وأيضههههً 
 ا.السلع المصرية مرتفعً  ىيجعل الطلب عل ،المصري 
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 2019/2020(: الهيكل الجغرافي للصادرات السلعية المصرية في عام 16 -3شكل )

. النشرة اإلحصائية الشهرية، نوفمبر.  2020المصدرم البنك المركزي المصري.  

السلعية، تستأثر ثالث مناطق فقط بنحو    جانب الواردات  ى وعل
عام  68 في  السلعية  الواردات  قيمة  إجمالي  من   %
اآلسيوية 2019/2020 والدول  األوروبي،  االتحاد  وهىم   ،

)بدون الدول العربية(، والدول العربية، مما يوضن مدى التركز 
)شكل   المصرية  الواردات  في  على  17  - 3الجغرافي  أما   .)

خالل    الصين قمة أهم أسواق الواردات  حتلتمستوى الدول، ف
( ألمانيا  (،2020  -2015الفترة  المتحدة   ،تليها  الواليات  ثم 
وتركيا كأهم خمس أسواق للواردات بنسب    ،وروسيا  ،األمريكية

%  4.1%،  5.1%،  6.8%،  7.2%،  15.3متوسطة قدرها  
ي    ،الترتيب  ىعل إجمالي38.5  حوالي   مثلبما  من    قيمة   % 

، مما يشير إلى بعض التركز، إال  من العالمالواردات المصرية  
 أنه ال يبل  حد الخطورة.  
" على الهيكل الجغرافي للتجارة  19  -لقد انعكست أزمة "كوفيد

السلعية، ألن   للصادرات  بالنسبة  خاصة  المصرية،  الخارجية 
منم   كل  في  المتمثلون  لمصر  الرئيسيون  التجاريون  الشركاء 

متحدة والصين وتركيا واإلمارات  االتحاد األوروبي والواليات ال
الدول  أوقفت هذه  تأثًرا باألزمة، حيث  والسعودية، هم األكثر 
النشاط الصناعي جزئًيا، مما أدى إلى  ثار سلبية على تجارتها 
فقد   الخارجية في جانبي االستيراد والتصدير على حد سواء. 

% خالل عام  25انخفضت قيمة صادرات هذه الدول بنسبة  
كما2020 اإلمداد   ،  سالسل  تأثر  نتيجة  وارداتها  انخفضت 

والتوريد، خاصة بالنسبة لصناعات كل من األجهزة اإللكترونية 
 والكهربائية، والنسيج التي تأثرت مدخالتها الوسيطة. 

ذلك،   على  األوروبي  وترتب  االتحاد  من  كل  حصة  تراجع 
األمريكية   المتحدة  الصادرات  في  والواليات    المصرية إجمالي 

تزامن يو   ،2020/ 2019الربع الثالث من العام المالي    خالل
بالتباعد   الخاصة  االحترازية  اإلجراءات  تطبيق  بدء  مع  ذلك 

األنشطة   وغلق  واالنتقاالت    ،والمطارات  ،والحدوداالجتماعي 
والبرية. حصة    البحرية،  أيًضا  تراجعت  اآلسيوية  كما  الدول 

ى  % في الربع الثاني إل13.2  نحو  من  (الدول العربية  )بدون 
في  و .  2020/ 2019  من عام   % في الربع الثالث12.6  حوالي 
حيث زادت حصة   األزمة،استفادت بعض األسواق من  المقابل،  

المصرية.    الصادراتفي إجمالي  الدول العربية بنسبة طفيفة  
االتحادية    أما علفروسيا  حافظت  متواضعة،    ىقد  حصة 

األفريقية    واستمرت   ا سوقً   (العربيةاألسواق    ن )بدو األسواق 
ة. أما بالنسبة للهيكل الجغرافي للواردات فلم يتغير بشكل هامشي

 ي ذكر من جراء األزمة.
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 2019/2020(: الهيكل الجغرافي للواردات السلعية المصرية في عام 17 -3شكل )

 
 . النشرة اإلحصائية الشهرية، نوفمبر.  2020المصدرم البنك المركزي المصري.    

 في مصر  مقتضيات تأمين مسارات التنمية في األزماتثالًثا:  

إن التعامل مع األزمات يقتضي تبني إجراءات عاجلة لمواجهة  
اآلثار السلبية والعمل على استمرار دوران النشاط االقتصادي،  
إال أن األمر يتطلب في ذات الوقت االستعداد للغد وما بعده  
لتأمين استدامة التنمية في األجلين المتوسط والطويل. كما أن 

للتعافي ما بعد األزمة التغيرات    التخطيط  التكيف مع  يتطلب 
 المتوقعة على المستويات المحلية والعالمية.  

وجدير بالمالحظة أنه عندما تحدث األزمات، يكون لدى الدولة  
الخطط واالستراتيجيات ونهج محدد في إدارة التنمية وسياسات  
للتنفيذ، إال أن المهم هو كيف تتمكن هذه المناهج والسياسات 

مواجهة   من  التوقع  القائمة  على  وقدرتها  الطارئة  األزمات 
 والتحوط.  

ولعل أهم ملمن للسياسات المتبعة لمواجهة األزمات السابقة في  
بالنسبة  الدولية  الممارسات  مع  تتسق  كانت  أنها  هو  مصر 
لألزمة المالية العالمية، وبالنسبة لألزمات الم ناخية المتمثلة في 

مناسبة والمتبعة في السيول اتخذت الدولة أيًضا اإلجراءات ال
ومحدودة   محكومة  كانت  ولكنها  األخرى،  الدول  ممارسات 
يتعلق  فيما  وخاصة  القائمة،  التحتية  والبنية  المتاحة  بالموارد 
بمنظومة الصرف الصحي. وفي األزمات ذات البعد السياسي  
كان هناخ حر  شديد على احترام القوانين والمواثيق الدولية،  

السلمي مع الردع بتقوية القوة العسكرية.    واتباع النهج التفاوضي

"كوفيد أزمة  مواجهة  إجراءات  أيًضا  مع 19-كذلك  تتسق   "
بالموارد مقيدة  أيًضا  ولكنها  العالمية،  والهيكل   ،الممارسات 

 والتكنولوجية.   ، االقتصادي، والمنظومة الصحية

إن األزمات السابقة كانت أزمات مؤقتة غير شاملة لم يصحبها 
بهذا   الصحي  للقطاع  تتعرض  ولم  جزئي،  أو  شامل  إغالق 

" فقد سلطت الضوء بكل وضو  19 -الشكل. أما أزمة "كوفيد
 كما سبق الذكر.على كل جوانب القصور في االقتصاد 

"كوفيد أزمة  أدت  إلى  19  -لقد  العالم  اجتاحت  التي  تزايد  " 
االهتمام باألمن االقتصادي وتوسيع مفهوم األمن القومي. وأدى  
تصاعد االهتمام باألمن االقتصادي إلي لجوء الحكومات إلي  
تحجيم التجارة وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر. كما أصبن  
هناخ حاجة ملحة للتركيز على أمن الواردات من السلع ذات 

على الذات بدرجة أكبر واستقاللية  األهمية الحيوية، واالعتماد  
أكبر خاصة في مجال التكنولوجيا. كذلك تزايد االهتمام ب عادة 
تقييم مدى أمان سالسل القيمة، وخاصة مع ما أظهرته األزمة 
من تزايد االعتماد على الخارج في توفير المواد الطبية الالزمة  

 لمواجهة األزمة. 

صها من تجارب الدول ولعل من أهم الدروس التي أمكن استخال
أظهرتها   والتي  األزمات،  في  الصمود  في  والنامية  الصاعدة 

"، أنه من أهم 19  -بشكل واضن األزمة الوبائية العالمية "كوفيد
متطلبات تأمين مسارات التنميةم اقتصاد كلي مستقر )معدالت  
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مستويات الدين وهيكله   –احتياطي نقدي قوي    –ادخار مرتفعة  
هش حالة  في  خطورة  ليست  أو  ودولي   –اشة  إقليمي  تعاون 

التحوط وإنشاء صناديق من إيرادات الموارد الطبيعية   -فعال
الناضبة وخاصة النفط(، وهيكل اقتصادي قوي ومرن، وهيكل  
ولوجستية تحتية،  وبنية  وتنافسي،  متنوع  خارجية   ،تجارة 

 وتكنولوجية.

 . اقتصاد كلي مستقر 1

االقتصاد الكلي في مصر  فيما يتعلق بدرجة استقرار مؤشرات  
ومدى ما تعكسه من صالبة االقتصاد، ف نه مما ال شك فيه 
عام   منذ  الدولة  تبنته  الذي  االقتصادي  اإلصال   برنامج  أن 

، والمشروعات التي تم انجازها، بصفة خاصة في البنية 2016
الجديدة،   والمدن  الطرق  وشبكات  والمرافق  والطاقة  التحتية 

اللكترونية والشمول المالي، كان لها أثر  والتوسع في الخدمات ا
المساعدة   في  ألزمة   علىواضن  السلبية  التداعيات  مواجهة 

 ".  19 -"كوفيد

بعض  هناخ  زال  ما  أنه  سبق،  مما  وضن  فقد  ذلك  ومع 
أهمها   ومن  معها،  التعامل  يتعين  التي  الجوهرية  المشكالت 
مة  انخفاض معدل االدخار المحلي. ورغم أن عجز الموازنة العا
للدولة ال يعد من المعدالت المرتفعة مقارًنة بكثير من الدول  
المناظرة، إال أن حتمية بعض بنود اإلنفاق في الموازنة العامة  
يؤدي إلى ضيق الحيز المالي المتا ، باإلضافة إلى انخفاض  
الدول   في  المناظرة  المستويات  األجنبي عن  النقد  احتياطيات 

األز  في  الصمود  استطاعت  العوامل  التي  هذه  ف ن كل  مات، 
لمواجهة   العاجلة  االحتياجات  تمويل  على  القدرة  تضعف 
األزمات مع ما يلزم الستمرار النشاط  االقتصادي، ويضطر  
الدولة إلى اللجوء لالستدانة، ومن ثم زيادة عبء الدين العام،  
استيرادها من   يتعين  االحتياجات  هذه  كان معظم  إذا  خاصة 

 الخارج.  

ومن ثم يتطلب تأمين مسارات التنمية في األزمات في مصر  
توجه السياسات االقتصادية نحو إنجاز مزيد من التحسن في  
المؤشرات االقتصادية الكلية، خاصة مؤشرات االدخار، والدين  
مصر  وضعت  وقد  األجنبي.  النقد  من  واالحتياطيات  العام، 

االقتصادي "اإلصال   برنامج  من  الثانية  وهي المرحلة   ،"

"البرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية"، والمطلوب في المرحلة 
 إلى  فاق أكثر طموًحا. واالنطالقالتنفيذ  فيالحالية اإلسراع 

ويعتبر مؤشر نسبة الدين العام للناتج المحلي اإلجمالي أحد  
المؤشرات االقتصادية الكلية الهامة التي ينبغي أن تعمل مصر  

يمكن أن يكون االقتراض  ًنا فيه. أن  جاهدة على إنجاز تحس
مفيدًا للدول، وخاصة الدول النامية واألسواق الناشةة التي تواجه  
تحديات تنموية كبيرة، إذا ما تم استخدامه لتمويل االستثمارات  

يمكن أن يكون تراكم الديون الحكومية وكذلك    ،المحفزة للنمو
اجهة التقلبات بشكل مؤقت كجزء من السياسة المالية لمو   ًبامناس

لكن لتعزيز الطلب والنشاط في فترات االنكماا االقتصادي. و 
على الرغم من ذلك؛ ف ن الديون المرتفعة تنطوي على مخاطر 
كبيرة، حيث تكون الدولة في هذه الحالة أكثر عرضة للصدمات 

إعادة   ، االقتصادية والمالية تكاليف  في  االرتفاع  ذلك  في  بما 
خلفة  ن تبل  ذروتها في األزمات المالية م  التمويل، والتي يمكن أ

 World).  ثار سلبية كبيرة ودائمة على النشاط االقتصادي  
Bank .2020)  ويمكن أن تحقق مصر تحسًنا في نسبة الدين

المحلي اإلجمالي عن طريق أمرين هامين همام   للناتج  العام 
الحكومية المالية  اإلدارة  الدين العمل على إصال   ، وحوكمة 

ام، بجانب أمور أخرى مثل ترشيد اإلنفاق العام، واستخدام  الع
أدوات تمويل غير تقليدية كما سبق ذكره بالتفصيل في اإلصدار  

 السابق من هذا التقرير. 

الحكومية: - المالية  اإلدارة  المالية    ت مثل  إصالح  اإلدارة 
الحكومية كافة اإلجراءات والقواعد التي تنظم إدارة المال العام.  
وعادة ما ترتبط جودة اإلدارة المالية الحكومية بقدرة الحكومة 
على التحكم في مستويات عجز الموازنة أو تحقيق االنضباط  
المالي. وًتعد النظم الجيدة لإلدارة المالية الحكومية هي النظم  

تطبق  ليات فعالة للرقابة المالية والمساءلة والشفافية في    التي
كفاءة  تعزيز  خاللها  من  يمكن  التي  العامة  الموارد  استخدام 

مما يساهم في  اإلنفاق الحكومي وتجنب اإلسراف والهدر فيه،  
مواجهة المشكالت المتعلقة  ومن ثم  تحقيق االستدامة المالية،  

 بالمديونية. 

اإلج من  مجموعة  اتخاذها هناخ  الممكن  من  التي  راءات 
إلصال  نظم المالية العامة منها اإلصالحات المتعلقة بالنظم  
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تعد   المثال  سبيل  فعلى  الموازنة،  إعداد  وعمليات  الموازنية 
العامة   الموازنة  إعداد  بعملية  المرتبطة  اإلجراءات  مركزية 
وتنفيذها أحد أهم عناصر نظم اإلدارة المالية الحكومية والتي  

كن للدول التعويل عليها لتحقيق االنضباط المالي والحد من  يم
صنع  سلطة  تركز  هنا  بالمركزية  يقصد  وال  المديونية.  تفاقم 
القرار المالي في يد الحكومة المركزية على حساب الحكومات 
المحلية أو المستويات الحكومية األدنى، وإنما يقصد بها هيمنة 

المالية أو السلطة المركزية   ولة عن الموازنة على  ؤ المسوزارة 
العمليات المرتبطة بالمراحل المختلفة لدورة الموازنة، وإعطائها 
على   الحفاظ  في  الصالحيات  األكبر من  والقدر  الرائد  الدور 
الموازنة   بقوانين  االلتزام  وضمان  الكلي،  المالي  االنضباط 

الموازنية، مقارنً  النفقات  الذي  وفرض الضوابط على  ة بالدور 
وزارة المالية يكون ل  فيجب أن  أن تلعبه الوزارات األخرى.يمكن  

الدور األكبر في عملية إعداد الموازنة من خالل تحديد األهداف  
وسقوف اإلنفاق أو األهداف الكمية للوزارات    ،االقتصادية الكلية
اإلنفاق  و الخدمية،   أوجه  صرف  الموازنة.  أثناء  كيفية  تنفيذ 

التشريعي للسلطة  يكون  أن  مناقشة ويجب  في  األكبر  الدور  ة 
السياق   وفي  تنفيذها.  على  والرقابة  وجود  ذاتهالموازنة  ف ن  ؛ 

قواعد مالية على أحد أو بعض المتغيرات اإلجمالية للسياسة 
الحكومي   واإلنفاق  العام  والدين  الموازنة  عجز  مثل  المالية 
قصوى   حدود  أو  سقوف  شكل  في  تكون  والتي  والضرائب، 

ال ينبغي تجاوزها، هو أمر هام وضروري في  للمتغيرات المالية  
هناخ   إن  حيث  المالية،  اإلدارة  وتعزيز  اإلنفاق  عملية ضبط 
في   التحسن  وبين  المالية  القواعد  وضع  بين  إيجابية  عالقة 

 مؤشرات العجز والدين.  

كما تعتبر أطر اإلنفاق متوسطة األجل أحد اآلليات التي يمكن  
مواجه في  بها  االستعانة  ضعف للحكومات  مشكالت  ة 

وما يستتبعه من تفاقم في مستوى المديونية،   ،االنضباط المالي
التخطيط  عمليات  بصقل  للحكومات  اآللية  تلك  تسمن  حيث 
وإعداد الموازنة من خالل التخل  من األسلوب التقليدي إلعداد  
التخطيط   عمليات  واقعية  وتحسين  السنوية،  البنود  موازنة 

امة المالية للسياسات. وتساعد القطاعي من أجل ضمان االستد
تلك األطر بشكل عام على تعزيز الربط بين السياسات العامة 
والخطط القومية والموازنات السنوية من ناحية، وبين المكون  

الجاري والمكون االستثماري للموازنة من ناحية أخرى، وبالتالي؛ 
يعد اعتماد إطار اإلنفاق متوسط األجل من أهم اإلصالحات  

طلوب اعتمادها وتطبيقها في مسيرة إصال  المالية العامة.  الم
ويعد تطبيق موازنة البرامج أحد أهم ركائز إصال  نظم اإلدارة 
لمواجهة   عليها  االعتماد  للدول  يمكن  التي  الحكومية  المالية 

المديونية ارتفاع  أن  مشكالت  حيث  البرامج ،  لموازنة  التحول 
د في ضبط األداء المالي  واألداء أحد أهم األدوات التي تساع

تبنت الحكومة المصرية التحول نحو موازنة  وبالفعل قد  الكلي.  
 . 2018/2019 يالبرامج واألداء بداية من العام المال

بين  من  اإللكترونية  الحكومية  المشتريات  نظم  تطبيق  ويعد 
المجاالت الرائدة في إصالحات نظم المشتريات الحكومية والتي  

  ، حيث ا لتحقيق االنضباط المالي في الدوليمكن التعويل عليه
تساهم ميكنة نظم المشتريات الحكومية بشكل كبير في تخفيض 

عن حفز المنافسة بين الموردين  اًل  تكلفة إجراء المناقصات، فض
من ناحية أخرى، تساعد  و لتقديم عطاءات أفضل بتكلفة أقل.  

ميكنة نظم المشتريات الحكومية على الحد من الفساد من خالل  
كله   ذلك  ويساعد  الحكومي.  الشراء  إجراءات  شفافية  ضمان 
على حفز الكفاءة والفعالية في اإلنفاق الحكومي، وتقلي  عجز 

أطلقت  وبالفعل قد  الموازنة، والحد من الحاجة إلى االقتراض.  
المالية   فوزارة  اإللكترونية  الحكومية  المشتريات   ي منظومة 

رقم   الحكومية  التعاقدات  قانون  صدور  لسنة    (182)أعقاب 
2018 . 

اإلجراءات  واتخاذ  الضريبي  االمتثال  ثقافة  تشجيع  يعد  كما 
الالزمة للحد من التهرب الضريبي والتجنب الضريبي من أهم  
اإلدا نظم  إصالحات  عليها  تقوم  أن  ينبغي  التي  رة  الركائز 

تساعد ، حيث  الضريبية بهدف زيادة حصيلة اإليرادات الضريبية
بعض الخطوات مثل تبسيط القوانين الضريبية، وتبسيط اإلقرار 
الخدمات   وتحسين  لتقديمه،  اإلدارية  واإلجراءات  الضريبي 
بدفع   الطوعي  االلتزام  معدل  زيادة  على  للممولين،  المق دمة 

تخفي نتيجة  الممولين  قبل  من  االلتزام الضرائب  تكلفة  ض 
التخطيط  الضريبي.   ومعهد  للتخطيط  العربي  )المعهد 
 . (2021القومي.
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تتمثل حوكمة إدارة الدين العام في    :حوكمة إدارة الدين العام-
الهيكل القانوني واإلداري الذي يحدد ويوجه العمليات الخاصة  
الهيكل   هذا  ويتضمن  العام.  الدين  إدارة  على  بالقائمين 

انونية المختلفة التي تحدد األهداف والصالحيات  المؤسسات الق
كما يشمل اإلطار العام إلدارة الدين    ،الخاصة ب دارة الدين العام

العام بما في ذلك صياغة االستراتيجية وتنفيذها، واإلجراءات 
ومس الجودة،  ضمان  وممارسات  إعداد ؤ التشغيلية،  وليات 

حوكمة  (World Bank .2015) التقارير تعنى  أي  إدارة  . 
الدين العام أن تكون كافة المؤسسات العاملة في إدارة الدين  
العام لديها الكفاءة المؤسسية والبشرية الالزمة، وتعمل في إطار  

الشفافية لضمان    ،من  المعنية  الجهات  أمام  مساءلة  وتكون 
 اإلدارة الجيدة للدين العام. 

واضن   قانوني  إطار  أو  محدد  قانون  هناخ  يكون  أن  ويجب 
للدولة الدستورية  المبادئ  على  األدوار    ، مبني  على  وين  

وليات الخاصة بالجهات المختلفة والمتعلقة ب دارة الدين  ؤ والمس
المتعلقة   الصالحيات  اإلطار  هذا  يتضمن  أن  والبد  العام. 
على   بالموافقة  يتعلق  فيما  والتنفيذية  التشريعية  بالسلطتين 

الت المختلفة التي يتم االقتراض، والصالحيات المتعلقة بالمعام
اتخاذها نيابة عن الحكومة، باإلضافة إلى أغراض االقتراض،  
التقارير  تقديم  وكيفية  العام،  الدين  إلدارة  استراتيجية  وإعداد 
للسلطة التشريعية المتعلقة بمحفظة الدين العام. كما البد أن 

ذلك  ؤ تكون هناخ جهة مس في  بما  العام  الدين  إدارة  ولة عن 
وأية معامالت أخرى تتعلق بالدين. ويجب أن تتمتع    ،االقتراض
لتحليل  تلك   الالزمة  والمؤسسية  البشرية  القدرات  بكافة  الجهة 

تكون قادرة  أن  و   ،المخاطر المتوقعة على محفظة الدين العام
على التنسيق بين السياسات المتعلقة بالدين العام والسياسات 

،  دل نمو الدين العامالمالية والنقدية، وذلك لضمان استدامة مع
  وخفض المخاطر التي   ،قرارات االقتراضاتخاذ  لمساعدة في  وا
من المفترض أن تكون هناخ . كما أنه  تتعرض لها الحكومة  قد

العام  استراتيجية   الدين  وغيرهم؛  إلدارة  للمواطنين  مما  متاحة 
المساءلة والشفافية المتعلقة بالدين العام. وتعد يضمن تحقيق  
  حدد دارة الدين العام استراتيجية متوسطة المدى تاستراتيجية إ

 كيفية تحقيق الحكومة ألهداف إدارة الدين العام.  

القائمون على إدارة    قومأن يو أما فيما يتعلق بالشفافية؛ فالبد  
الدين العام ب تاحة المعلومات المتعلقة ب دارة الدين العام مثل  

عن طريق   ،العام  السياسات والقوانين واستراتيجية إدارة الدين
التقارير السنوية التي توضن وضع الدين العام، باإلضافة إلى  
المستحقة   الديون  بحجم  المتعلقة  المعلومات  نشر  ضمان 
المالية،   واألصول  الدين،  بالتزامات  المتعلقة  والمعلومات 
أن  بالمساءلة؛ فيجب  يتعلق  فيما  أما  االحتمالية.  وااللتزامات 

الدين العام لقواعد السلوخ الوظيفي،  يخضع العاملون في إدارة
رقابة   جهة  قيام  إلى  باإلضافة  المصالن،  تضارب  وقواعد 
القائمين على   امتثال  خارجية ب عداد تقرير سنوي حول مدى 
إدارة الدين العام للقواعد واإلجراءات على أن يتم نشر التقارير  

 المتعلقة بالتدقيق. 

رئيس مجلس الوزراء  وينظم إدارة الدين العام في مصر قرار  
الدين   188/2013رقم   العام وتنظيم  الدين  إدارة  بشأن لجنة 

الخارجي برئاسة وزير التخطيط والتنمية االقتصادية، وعضوية  
االستثمار.   ووزارة  المالية  ووزارة  المركزي  البنك  عن  ممثلين 

المهامباللجنة    قوموت من  الدين    ، عدد  تطورات  رصد  منها 
العم ومتابعة  والمنن  الخارجي  القروض  على  تتم  التي  ليات 

الخارجي،   للتمويل  االستراتيجية  البدائل  ودراسة  الخارجية، 
واقترا  سبل ترشيد االقتراض الخارجي لتحجيم المديونية. ولم  
يتطرق القرار إلى استراتيجية إدارة الدين العام، أو للدور المتعلق 

و لبالس وتتولى  العام.  الدين  إدارة  في  التشريعية  إدارة طة  حدة 
الدين العام في وزارة المالية المصرية كافة األمور المتعلقة ب دارة  
 ا الدين العام، ولكن تحتاج الوحدة لهيكل تنظيمي أكثر وضوحً 

 وليات المختلفة.ؤ يحدد بدقة المهام والمس

وتقوم مصر ب عداد استراتيجية إدارة الدين العام متوسطة األجل  
، حيث أعدت استراتيجية متوسطة  2015بصورة دورية منذ عام  
عام   في  عام  2015األجل  في  وأخرى   ،2018/2019  .

وتضمنت  خر استراتيجية متوسطة المدى األهداف الرئيسة من  
ا توقعات  إلى  باإلضافة  والمستهدفات،  القتصاد  االستراتيجية 

 ها. مؤشراتو الكلي، وعوامل المخاطر األساسية، 
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 . هيكل اقتصادي قوي 2

الدول   تجارب  توضن  االقتصادي  النشاط  بهيكل  يتعلق  فيما 
الصناعة   دور  محورية  األدبيات،  وكذلك  والحالية،  السابقة 
التحويلية في التنمية، كما أن هيكل أنشطة الصناعة التحويلية 

مواجهة االحتياجات الدائمة والطارئة في  يحدد قدرة الدولة على  
وقت األزمات، وينعكس في هيكل التجارة الخارجية الذي ينبغي 
أن يكون متنوًعا، وقادًرا على المنافسة في األسواق العالمية.  
توفير  في  الزراعة  لقطاع  الكبيرة  األهمية  إلى  باإلضافة  ذلك 

 الغذاء وبعض مستلزمات قطاع الصناعة التحويلية.

 الصناعة التحويلية 1. 2

سبق  كما  في مصر  المحلي  للناتج  القطاعي  الهيكل  يوضن 
الذكر، أن نصيب قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي  
في  المطلوب  دوره  يؤدي  ال  أنه  إال  األكبر،  هو  اإلجمالي 
الصناعة   في  القوة  عناصر  بعض  هناخ  ذلك  ومع  التنمية. 

تكمن في التنويع والخبرة ، وهى  المصرية التي يتعين استغاللها
معينة    يف الصناعات  قطاعات  الصناعات  و   ئية،الغذامثل 

مليون نسمة،   100قوامه  يظل وجود طلب محل يالهندسية ف
نسبيً و  منخفضة  عمل  لوجو   ،اتكاليف  بكل  يستيموقع   يرتبط 

  أيًضا  ومن بين عناصر قوة الصناعة.  خطوط التجارة العالمية
على  كبير  ىإلالوصول    القدرة  واتفاقيات شراكة   ،سوق عمل 

عن وجود  اًل  فض  ،مبرمة مع االتحاد األوروبي والدول العربية
مع و   دول  اتفاقيات    2020)  غاديرأ اتفاقيات  دول  الكوميسا 
UNIDO. .) 

بعض    هناخ  المقابل،  الضعفوفي  يجب   مظاهر  التي 
نتاجية وضعف تكمن في انخفاض الكفاءة واإلوهى    معالجتها،
واالعتماد الشديد    انخفاض القيمة المضافة،و ،  اإلداريةالمهارات  
والمعدات  ى  عل المستوردةوااآلالت  الصناعية   ،لمدخالت 

، وارتفاع التكلفة، وهو ما يؤدي ومحدودية المواصفات والجودة
إلى زيادة حساسيتها للصدمات الخارجية، وضعف قدرتها على  

 ي أوقات األزمات.  مساندة القطاعات األخرى ف

اتجاه   في  المحلي  التصنيع  تعميق  أهمية  سبق،  مما  يتضن 
الوسيطة   والمدخالت  والسلع  الثقيلة  اإلنتاج  معدات  تصنيع 
والتي   األخرى،  األنشطة  ولكافة  التحويلية،  للصناعة  الالزمة 

تشكل النسبة األكبر من الواردات، ويؤدي أي انقطاع فيها إلى 
استمرار  على  بال   السوق.  تأثير  احتياجات  وتلبية  اإلنتاج،  ية 

اإلحالل محل الواردات في مجال السلع التي يمكن أن  ذلك أن  
بحيث تتوجه الحصيلة    ،همية عن التصديرأ قل  ي  ال اتنتج محليً 
األجنبي لتمويل شراء سلع رأسمالية يصعب تصنيعها نقد من ال
اإلنتاجية   ا،محليً  القطاعات  في  هيكلية  تعديالت  يحدث  بما 

العجز    ايعالج جزئيً و   ،وتشغيل الطاقات العاطلة في الصناعة
مواجهة الصدمات واألزمات يساعد على  و   ،في الميزان التجاري 

 العالمية.

باإلضافة إلى ما سبق، ف ن دعم التحرخ نحو تحسين كفاءة 
اعد الصناعة كثيًرا في  الموارد )الطاقة والمياه والخامات( سيس

تخفيض التكلفة، والتغلب على صعوبات الوصول إلى سالسل  
التوريد، ويرتبط ذلك بالتحسين في كفاءة الموارد مع االستثمار  

 في الطاقة المتجددة.  

واجهت القيمة  لقد  سالسل  "كوفيد  بعض  أزمة    " 19  -في 
مثل    على بعض السلع،  تحديات نتيجة الطلب المتزايد والسريع

  ، ألجهزة الطبية والسلع الغذائية ومدخالت الصناعات الهندسية ا
ويتعين على الدولة العمل على وضع سياسات وخارطة طريق 
وسيناريوهات للتعامل على مستوى الصناعة وكل نشاط، وذلك  

دراسة   ضوء  والمحليةفي  العالمية  القيمة  ومستوي    ،سالسل 
المنشتت  األس  والمنتجات،  تنافسية  وتقوية واقوديناميكيات   ،

الروابط بين الصناعات، وذلك بالتشارخ والتعاون مع القطاع 
 (. UNIDO. 2020الخا  )

إلى ن تؤدي اختناقات التوريد ومخاطر تقلبات التجارة أويتوقع 
واألسواق   العالمية  التحويلية  الصناعة  في  هامة  تغيرات 

،  الدول مداد، األمر الذي يدفع العديد من  الصناعية وسالسل اإل
مصر بينها  إومن  اإلإ   ىل،  أولويات  في  النظر  فاق  نعادة 

وهكذا في أوقات األزمات   .نظمتها التجارية ودعم صناعاتهاأو 
 ىسينعكس عل، مما  دعم صناعاتها المحليةإلى  الدول    تميل

المفقودة التصدير  أسواق  كما  بعض  الممكن  .  تتغير أ من  ن 
  .ت للصادراتوقد تظهر تهديدا ،يةمحلماط االستهالخ الأن
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واللوجستيات  النقل  قطاع  تحسين  بمكان،  األهمية  من  كذلك 
والتخزين لتسهيل انتقاالت العمالة واإلمدادات من المواد الخام  
الصناعية، وكذلك تعجيل  المناطق  إلى  الوسيطة  والمدخالت 
التحول الرقمي وأتمتة الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية 

 طق الصناعية. التكنولوجية في المنا

 الزراعة والغذاء 2. 2

من أهم القطاعات التي تبرز أهميتها بشكل خا  في األزمات 
قطاعات   أهم  أحد  الزراعة  قطاع  يعد  حيث  والغذاء،  الزراعة 
االقتصاد المصري، وفي ذات الوقت يعد من أكثر القطاعات  

أمامية وخلفية مع   بروابطتأثًرا بالصدمات والتقلبات، الرتباطه  
ال األسمدة  مثل  الزراعية،  غير  واآلالت القطاعات  كيماوية، 

والغذائية،   الزراعية  الصناعات  وقطاع  واألعالف،  الزراعية، 
األزمات  لمخاطر  عرضة  أكثر  يجعله  مما  الغذاء،  وتجارة 

 العالمية.  

أو أزمات غذائية في أي من   لم تشهد نقًصا  رغم أن مصر 
"، إال أن هناخ العديد  19  -األزمات السابقة، حتى أزمة "كوفيد

مما   القطاع،  منها  يعاني  التي  والتحديات  الضعف  أوجه  من 
يجعله أكثر هشاشة للصدمات الخارجية، مما يستوجب التعامل 

االكتفا معدالت  تراجعت  فقد  التحديات.  هذه  الذاتي مع  ء 
السنوات   كالقمن والذرة واألرز خالل  االستراتيجية  للمحاصيل 

  ، الموالنالخمس األخيرة، بينما حققت مصر اكتفاًء ذاتًيا في  
معدالت   ،والبطاطس تراجع  ويعد  والخضروات.  والفواكه 

االكتفاء الذاتي سبًبا رئيًسًا لعجز الميزان التجاري الزراعي، كما 
ا للغذاء، وتعتمد على االستيراد من تعد مصر مستورًدا صافيً 
% من احتياجاتها الغذائية، حيث 45الخارج في تلبية حوالي  

يؤدي تقييد حركة التجارة العالمية الزراعية إلى نق  المعروض  
 وارتفاع أسعار السلع الغذائية األساسية.

وتواضع   التسويقية،  التحتية  البنية  بضعف  مصر  تتسم  كما 
شبكة األسواق، ومحدودية محطات التعبةة، وضعف تجهيزات 
سلسلة التبريد، ومحدودية التخزين، وارتفاع معدالت الفاقد من 
المحاصيل االستراتيجية، حيث يرتفع معدل الفاقد من الحبوب 

%  57إلى  ، وترتفع هذه النسبة  2018% في عام  29.3إلى  
في حالة القمن، وهو أكبر بند في قائمة الواردات المصرية،  

قيمة   في تخفيض  أن يساعد  الفاقد يمكن  تقليل  ف ن  ثم  ومن 
الواردات، ومن ثم تقليل االعتماد على الخارج خاًصة في وقت 

 (.  2020األزمات )المركز المصري للدراسات االقتصادية. 

الدول إلى وضع قيود    " لجأت بعض19  -ونتيجة ألزمة "كوفيد
على تصدير بعض السلع الزراعية، مثل القمن واألرز ومنتجات  
السكر، مما انعكس على صادرات وواردات الزراعة في مصر،  
في  التغيرات  من  حدة  أقل  حدثت  التي  التغيرات  كانت  وإن 

 التجارة الخارجية للمنتجات الصناعية.

لصدمات في  لذلك، من أجل تخفيف حساسية القطاع الزراعي ل
إعادة النظر في التركيب المحصولي للدورة المستقبل، من المهم  

 ،الزراعية لتأمين احتياجات مصر من المحاصيل االستراتيجية
االهتمام ب نشاء مناطق  وكذلك    الذرة، واألرز.و وأهمها القمن،  

، واتخاذ اإلجراءات والسياسات الكفيلة  لوجستية مجهزة بمبردات
ضرورة  المنتجات الزراعية. كما أن هناخ  بتخفيض الفاقد في  

األزمةإل تداعيات  مع  للتعامل  الزراعة  وزارة  هيكلة    عادة 
مع إعادة هيكلة البنك   واحتماالت أزمات أخرى في المستقبل،

المصري  لتشجيع و   ،الزراعي  جديدة  تمويل  أدوات  ابتكار 
الزراعي المرتفعة  ،االستثمار  المخاطر  مع  وكذلك والتعامل   .

الزراعي  االهتما والتكافل  التعاقدية  الزراعة  قانون  بتفعيل  م 
إيالء االهتمام ، فضاًل عن  للتعامل مع الصدمات غير المتوقعة

علنإلالتمويل   الزراعي  ىفاق  المجال  في  والتطوير    ، البحوث 
 وتفعيل دور اإلرشاد الزراعي. 

 هيكل التجارة الخارجية  3. 2

اسم في ضخامة  " أن العامل الح19  - لقد أوضحت أزمة "كوفيد
تداعيات األزمة على اقتصادات الدول كان اإلغالق، وتعطل 
حركة التجارة الخارجية، ومن ثم ف ن أكثر الدول اعتماًدا على  
التجارة الخارجية كانت األكثر تضرًرا. وتوضن المؤشرات أن  

%،  35درجة االنفتا  الخارجي لالقتصاد المصري ال تتعدى  
اآلسيوية الصاعدة مثل ماليزيا في حين تبل  في بعض الدول  

 (.  (2019data. world bank.org% في عام 125.9

لقد تبين من التحليل السابق لهيكل التجارة الخارجية إن هناخ  
تنوًعا نسبًيا في الصادرات المصرية، وهو ما يعد أحد الدعائم  
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نسبي   في صمود  التنوع  هذا  أسهم  فقد  لالستدامة،  األساسية 
عام   منذ  التوزيع  2014/2015للصادرات  يعتبر  ال  كما   .

مما ي عد من عناصر   الجغرافي للتجارة الخارجية شديد التركز،
 القوة اإليجابية في مواجهة األزمات.

وال يرتبط األمر فقط بدرجة االنفتا  الخارجي وهيكل التجارة 
الخارجية وتوزيعها الجغرافي، إنما يرتبط أداء التجارة الخارجية  

  إن والمطارات والخدمات اللوجستية، حيث    الموانأأيًضا بأداء  
سلبً  تؤثر  تواجهها  تحديات  ولذلك  أي  التجارة.  أداء  على  ا 

ورفع   المنظومة  وتبسيط  التجارة  بتيسير  المتعلقة  فالسياسات 
المنظومة، ت حسن من قدرتها   ورقمنهكفاءة الخدمات اللوجستية  

على زيادة التجارة حتى في ظل موجة جديدة من الجائحة. كما  
تعضيد عالقاتها مع شركاء التجارة الرئيسيين   إلى تحتاج مصر  
كات جديدة، وإعادة صياغة االتفاقيات، بحيث ترتبط ومع شرا

بتحقيق منافع متبادلة في التجارة في السلع النهائية، ومدخالت  
 الصناعة. 

األجل   قصيرة  اإلجراءات  أهمية  رغم  أنه  سبق،  ما  يوضن 
العاجلة، إال أن النظرة المستقبلية للتعافي في األجل الطويل لها 

األولويات لبناء نظم أفضل    أهميتها، وتقتضي التركيز وتحديد
لتقوية قدرة الدولة وجاهزيتها للتعامل مع األزمات في المستقبل. 
وفي هذا السياق، ف نه من المتوقع أن العالم سوف يتغير بشكل 

التغيير بالفعل،  19  -كبير بعد انتهاء أزمة "كوفيد "، وقد بدأ 
ما   وهو  وغيره،  والتعليم  والسفر  العمل  نظم  حيث  من  وذلك 

السياسات  يق االعتبار عند صياغة  في  األمر  أخذ هذا  تضي 
بكافة  التغيرات  هذه  مع  بكفاءة  تتعامل  بحيث  المستقبلية، 

 أبعادها.

األزمات في  الصمود  مقتضيات  اإلسراع وإلنجاز  يجب   ،
المستويين  على  المستدامة  التنمية  استراتيجية  تنفيذ  بمعدالت 

على   للتخطيط  مناهج  واتباع  والقطاعي،  جديدة  الكلي  أسس 
اقتصادية ومؤسسية تعمل تحت مظلة جديدة   تتضمن هياكل 
ومفاهيم   اعتبارات  في  وتتمثل  األخرى،  األهداف  تجب جميع 
األمن االقتصادي  أبعاده، وبصفة خاصة  القومي بكل  األمن 
والصحي والتكنولوجي. هذه المفاهيم في مضمونها تؤكد على 

، وعدم التمادي ضرورة وجود حد أدنى من االعتماد على الذات

الخارج،   على  واالعتماد  واالنفتا ،  للعولمة  الخضوع  في 
واالنخراط في سالسل القيمة العالمية. وال يعني ذلك االنغالق  
أو عودة النظم المركزية، حيث إنه من غير المتوقع أن يتراجع  
التجارة، والنظام   القيمة، وحرية  العولمة، وسالسل  العالم عن 

وإ الحر،  لتعامل  االقتصادي  إعادة صياغة  األمر  يتطلب  نما 
اقتصادها،   حماية  من  يمكنها  بما  النظم،  هذه  مع  الدولة 

 واستدامة التنمية.

التخطيط  وهناخ عدة اعتبارات يجب االهتمام بها في مناهج 
وإدارة التنمية لدعم قدرتها على الصمود في األزمات، ومن هذه 

 االعتباراتم 
أن   • التخطيط  يراعي منهج  أن  التأكد  يجب  عنصر عدم 

أكثر من أي وقت مضى، ومن ثم أهمية    أصبح مهيمناا
والتوقع  التنبؤ  ومناهج  السيناريوهات،  ووضع  المرونة 
والمشاركة  والشفافية،  البيانات  وقواعد  المبكر،  واإلنذار 

 الحقيقية، وإعادة صياغة دور الدولة.   
لعام   • العالمية  المخاطر  تقرير  خطورة على    2021يؤكد 

، وأنها ت مثل  عدم المساواة اًلقتصادية واًلجتماعيةتزايد  
أحد أهم المخاطر، والتي تؤدي إلى تضخم اآلثار الضارة 
المساواة،  الفقراء، مما يزيد عدم  لألزمات، وخاًصة على 
واالقتصادي   والسياسي  االجتماعي  االستقرار  ويهدد 

(WEF. 2021)  القضية هذه  وضع  يجب  ثم  ومن   .
اال بالعدالة  موقعها  الخاصة  في  واالجتماعية  قتصادية 

 المناسب في سلم أولويات السياسات االقتصادية. 
تقع اًلعتبارات البيئية على قمة المخاطر المتوقعة في  •

االقتصادية المستقبل بالتفاوتات  اقترنت  إذا  والتي   ،
واالجتماعية والتكنولوجية سيكون لها  ثاًرا مدمرة على كل  

أهمية   ثم  ومن  الطاقة  األصعدة،  استخدام  في  التوسع 
الحراري،   االحتباس  غازات  انبعاثات  لتخفيض  المتجددة 
الم ناخية  التغيرات  التعامل مع مخاطر  وذلك كأحد أبعاد 

 المتوقعة.
" أن منظومة البحث العلمي  19  -أوضحت أزمة "كوفيد •

، ومن ثم األمن القومي بكل  ت مثل أحد أهم عناصر القوة
ذه المنظومة في مصر، يتضن  أبعاده. وبالنظر لحالة ه

أن االستثمار في البحث العلمي ي مثل أهمية قصوى، حيث  



 

 136 2020تقرير حالة التنمية في مصر ------------------------------------------------------------------------------------

 

تنعكس  ثاره اإليجابية على جميع المجاالت والقطاعات،  
ومنها بالتأكيد قطاع الصحة وإنتاج األدوية والمستلزمات 
زيادة   إلى  باإلضافة  األخرى،  القطاعات  الطبية، وجميع 

 تنافسية الصادرات. 
اللحا • العالم  إن  مستوى  على  المتسارعة  بالتطورات  ق 

وتأثيرها البالغ على التنافسية يقتضي اإلسراع بالتحول  
إلى كافة األنشطة  الرقمي والذكاء اًلصطناعي   وامتداده 

 والمجاالت.
أهمية تفعيل وزيادة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص   •

في وقت األزمات، وأيًضا بعد األزمة، والمجتمع المدني  

والتشارخ في صياغة سياسات التعافي والسياسات التنموية 
التعافي.   بعد  المفيدللمستقبل ما  في هذا    وقد يكون من 

ترسيخ  لية مؤسسية لتوسيع نطاق المشاركة في    السياق،
التخطيط قانون   ،منظومة  مشروع  في  تعديالت    وإجراء 

للدولة، العام    ى وذلك بالن  بشكل صرين عل  التخطيط 
ممثلة   تنظيمات  في  عضوية  الفاعلة  األطراف  لكافة 

األعلالمجتمع   للمجلس  الفنية  األمانة   للتخطيط   ى في 
   (.2019 .سهير أبو العينين)
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 الخاتمة 

أو   الجيوسياسية،  سواء  واإلقليمية  العالمية  المتغيرات  شهدت 
االقتصادية، أو التكنولوجية، أو االجتماعية، أو الصحية خالل  

العديد من التحوالت نتيجة لظهور   2019/2020العام المالي  
، وما صاحبها من 2019" في أواخر عام  19  -جائحة "كوفيد

المتغيرات، رغم   كونها أزمة صحية  تداعيات سلبية على تلك 
في األساس. وما زالت هذه األزمة مستمرة وتتصاعد تداعياتها،  

التحديد   المبكر  ي عد من  اليقين    الدقيقمما  بدرجة مقبولة من 
لحجم واتجاه التغير الذي شهدته تلك المتغيرات على أوضاع 

 التنمية بدول العالم، ومنها مصر.

اللقد   اعتما  جائحة أبرزت  العولمة من  وأهمية    ،د متبادلأبعاد 
دور المنظمات الدولية في تنسيق الجهود الدولية في التعامل  

أهميةال  مع أظهرت  كما  ظل    جائحة،  في  التوازن  تحقيق 
  ، التحديدات الجديدة بين المفهوم التقليدي لألمن )األمن الخشن( 

اإلرهابية التهديدات  جوهره  لألمن    ،وفي  الجديد  والمفهوم 
األ على  القائم  اإلنساني)الناعم(  بمفهوم   ،من  وارتباطه 

  كدتأكذلك    .مثل األمن الصحي ومكافحة األوبةة  ،االستقرار
الخطيرة األزمة  األطراف    على  هذه  متعدد  التعاون  أهمية 

   . لمواجهة المخاطر الصحية عابرة الحدود

وسلطت الضوء   ،إلى تسريع استخدام التكنولوجياالجائحة  أدت 
التحتية لإلنترنت البنية  لسد   ،على أهمية زيادة االستثمار في 

كما أن المشاركة في سالسل  الفجوة الرقمية بين الدول وداخلها.  
الجودة  عالية  تحتية  بنية  تتطلب  الرقمية  اإلقليمية    ، التوريد 
  ، وتعاون اقتصادي إقليمي لالستثمار في التجمعات الصناعية

تثمار العالمي الساعي للكفاءة إلى االستثمار والتحول من االس
 اإلقليمي الباحث عن السوق.  

، من المهم أن تأخذ الحكومات "19  -"كوفيدفي عالم ما بعد  
والمنظمات   واإلقليميةالوطنية  الم    الدولية  في  المخاطر  ناخية 

، والنظر في إنشاء  أبعاد صنع السياساتجميع  ي  االعتبار ف
تمويل خا    الم  صندوق  تلعب و   ،ناخيةبالمخاطر  أن  يمكن 

دورً  البيةية  االقتصاد    ارئيسً   االضرائب  إلى  التحول  دعم  في 
 والحد من المخاطر البيةية. ،األخضر

بظاللها الوخيمة  "  19  -"كوفيدأزمة جائحة  ثرت  أبدون شك،  
دول العالم األخرى منذ    فيكما    ،مصر  يف  ي على األداء التنمو 

تأثيرات الجائحة من    تفاوتت. وقد  2020الربع األول من عام  
فإلى  دولة   تفاوتت  كما  االقتصادية   ي أخرى،  تأثيراتها 

والبيةية على   ،واالجتماعية  وطأة  أشد  بالتأكيد  كانت  لكنها 
 .كافة دول العام يالقطاع الصحي ف

، حيث جاءت لمصرتوقيت حرج  ي جاءت أزمة الجائحة فلقد 
جهودً  فيها  مصر  بذلت  صعبة  سنوات  لمعالجة   ابعد  كبيرة 

المصري  االقتصاد  منها  يعاني  التي  المالية  من   االختالالت 
االقتصادي   "اإلصال   برنامج  تنفيذ    "، 2019-2016خالل 

المفترض  و  اإلأكان من  االنتقال من مرحلة  يتم  صالحات ن 
والنقدية   الهيكلاإلإلى  المالية  النطالق  صالحات  الالزمة  ية 

 احتواًء،االقتصاد المصري نحو تحقيق أهدافه التنموية األكثر  
  ، والتي تنعكس بكل تأكيد في زيادة فر  النمو والتشغيل الالئق

المعيشة مستويات  ذلك،    .وتحسن  من  بالرغم  توقع  ولكن 
في   الدولي  النقد  النمو معدل  أن    2020بريل  أصندوق 

إال   ،2020% خالل عام  2 االقتصادي في مصر لن يتجاوز
في  أ توقعاته  بمراجعة  قام  العام  كتوبرأنه  ذات  لتصبن    من 

في  مما    ،3.5% مصر  تبنتها  التي  السياسات  أهمية  يعكس 
ال اإلصال   ةجائحمواجهة  برنامج  نتائج  أهمية  وكذلك   ،

. بينما استمرت توقعات  االقتصادي الذي تم تطبيقه قبل الجائحة
 . العالمي سالبةصندوق للنمو االقتصادي ال

التي  أيتوقع   واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات  تكون  ن 
ال قيودً جائحصاحبت  بمثابة   علإ  ا ة  مستهدفات ال  ى ضافية 

لعام   الكلية  ببرنامج   2022/ 2021االقتصادية  وردت  التي 
الحكومة ب  عمل  نموالمصرية، والمعنية  المحلي    معدل  الناتج 
ناتج  العامة للونسبة عجز الموازنة    ،بطالةالومعدل    اإلجمالي،
اإل ب  ،جماليالمحلي  التعجيل  يتطلب  مرحلة مما  من  االنتقال 
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صالحات الهيكلية الالزمة  اإلإلى  صالحات المالية والنقدية  اإل
األكثر هدافه التنموية  أ النطالق االقتصاد المصري نحو تحقيق  

اعات  شمواًل واحتواًء، والتي تتطلب االعتماد األكبر على القط
اإلنتاجية وبشكل خا  قطاعي الصناعة التحويلية والزراعة،  

 ، والتشغيل الالئق  ،نعكس في زيادة فر  النمو الشاملمما ي
 وتحسن مستويات المعيشة. 

صالحات المرحلة الثانية من اإلإلى  يبرر أهمية سرعة االنتقال  و 
اعتبارات  ثالث أجوهريةة  هيم  ضرورة،  عل    نها    ى للحفاظ 

عل  المكتسبات تحققت  االقتصادية    ى مستو   ىالتي  المؤشرات 
الضمانة  وأ  الكلية، عل  االستقرار  النعكاس نها    ى االقتصادي 

تعظيم االستفادة من  ول  تحسن مستويات المعيشة وجودة الحياة،
التي   فتن  "  19  -فيدكو "ة  جائحتاحتها  أالفر   في  سواء 

  ، أو التصنيع المحليو في تعميق  أمجاالت استثمارية جديدة  
يستدعي بما    في جميع المجاالت،  في دفع جهود التحول الرقمي

معالجة العديد من التحديات الحقيقية التي يواجهها االقتصاد 
ومنها انخفاض تنافسية االقتصاد  قبل بداية الجائحة،  المصري  
وتواضع مشاركة القطاع ، والفجوات في بيةة األعمال،  المصري 

 .التنمويةاألهداف  الخا  في تحقيق

التعافي من التداعيات السلبية    ى علالمصري  قدرة االقتصاد  أن  
، بعض القضايا  ىواالنطالق بعدها يتطلب التركيز عل  ،ةجائحلل

 همهامأ التي من 
 إطار واضح ومستقر للسياسات اًلقتصادية الكليةتوافر   •

الكلية اإلنتاجية  محفزات  تدفع  استراتيجية  يتم   ،بأهداف 
   .بمشاركة كافة أصحاب المصلحةوضعه 

األهداف توسيع   • تحقيق  في  الخاص  القطاع  مساهمة 
واألجنبية  ،التنموية المحلية  االستثمارات  مع وزيادة   ،

العامة   الخدمات  تقديم  في  للدولة  واضن  دور  وجود 
بالجودة   للفةات  المرقمنة  مناسبة  وبأسعار  المطلوبة 
 منخفضة الدخل. 

اًلجتماعية • الفئات  بين  اًلجتماعية  العدالة    تحقيق 
وكذلك المختلفة المختلفة،  الجغرافية  المناطق  وبين   ،

تفعيل المشاركة المجتمعية في وضع استراتيجيات وخطط 
 التنمية.

اإل • الجهاز  كفاءة  لزيادة  جذرية  إصالحات  داري  تنفيذ 
الحكوميةوت  للدولة الخدمات  عل  ،حسين  يساعد    ى مما 

  .تحسن بيةة األعمال
  المال   رأس   تنمية  قطاعات  على  العام  اإلنفاق  زيادة •

  إلى   باإلضافة والتعليم،  الصحة قطاعي خاصة ،البشري 
 النمو  محددات  أهم  باعتبارها  والتطوير،  البحث   مجاالت
 .  الطويل  األجل في االقتصادي

وحماية   • األسواق  اًلحتكار، ضبط  ومنع  المنافسة 
الحوكمة قواعد  القطاعات    وتطبيق  كافة  على 

 والمؤسسات. 
  ى من خالل القضاء عل   مكانات مصر التصديريةإطالق  إ •

تحقيق طفرات في    ىالمعوقات التي تحد من قدرتها عل
  .وتنوع كبير في هيكلها ،قيمتها

مفهوما  • األأ  اتبني  لشبكات  اًلجتماعيوسع  من  ،  مان 
غير  خالل   للعمالة  اجتماعية  حماية  منظومة  توفير 
الرسمي  ةالملعلو   ،المنتظمة غير  لهم   ،بالقطاع  تكفل 

  .في أوقات األزمات صة خا ،الحياة الكريمة

ا مستمرً "  19  -جائحة "كوفيد  عدم اليقين بشأن تطورات  مازال
ظهورص خا  ،العالم  ى مستو   ىعل مع  جديدة    ة  من  سالالت 
عل  ،لفيروسا للحصول  العالمي  وبالتالي    ىوالتسابق  اللقا ، 

المنظومة الصحية    ىتظل هناخ تحديات تفرضها الجائحة عل
مصر يستدعى    في  مما  الجائحة،  من  الموجات  توالي  مع 

بكافة  الصحية  للمنظومة  الدعم  سبل  كافة  تقديم  استمرار 
وسرعة تدبير احتياجات مصر من اللقا  وتوزيعه   ،عناصرها
. كذلك من الضروري ى الجائحةمناسب للسيطرة علبالشكل ال

على   الجميع  حصول  تضمن  صحية  لمنظومة  الدولة  تبني 
ة  ص خا  ، الخدمات الصحية األساسية بأعلى جودة وبأقل تكلفة

 للفةات الفقيرة.  

إن األزمات الشديدة يكون لها تأثيًرا قوًيا على مسار التنمية في 
زداد التأثير كلما كانت الدولة  أي دولة وخاًصة الدول النامية، وي 

بهيكل  وثانًيا  ونوعها،  لألزمات  جيد  بتوقع  أواًل  مهيأة،  غير 
اقتصادي قوي ومرن، وبأولويات تنموية تصب بشكل مالئم في 
ضمان األمن القومي بكل أبعاده، حتى إذا كانت تحقق معدالت  
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نمو قوية، في ظل وجود هيكل اقتصادي وبنية تحتية يعتريها  
و  )المنظومة خلاًل  ولوجستيات  ومجاالت  قطاعات  في  عوار 
النقل    - الصحية اإلنترنت    - شبكات  والخدمات    -وشبكات 

الرقمية ...( من شأنها التأثير على االحتياجات االستراتيجية 
أبعاده،   بكل  القومي  واألمن  السكان  لمعيشة  الحيوية 
حركة   دوران  الستمرار  الحيوية  االستراتيجية  واالحتياجات 

صاد والعمالة، وتأمين دخول األفراد ومعيشتهم واحتياجاتهم  االقت
الحياتية، وأيًضا االحتياجات الالزمة الستمرار نمو قوي وقادر 

 على تأمين مسار مستدام للتنمية.

أهمية قضية إدارة التنمية في مصر في ظل  ومن ثم تتضن  
، ومدى صالبة ومرونة اقتصادها في مواجهة مثل هذه  األزمات

األزمات المتكررة، والتي من المتوقع تكرارها في المستقبل بوتيرة  
مسيرة   ي عرقل  مما  والمحلي،  العالمي  المستويين  على  أسرع 
التنمية المستدامة. ولذا هناخ مقتضيات لتأمين مسارات التنمية 

لي مستقر وهيكل في األزمات في مصر تتركز في اقتصاد ك
الصناعة   قطاعي  على  رئيسة  بصفة  قائم  قوي  اقتصادي 

 التحويلية والزراعة.  

ومن أجل إنجاز هذه المقتضيات لصمود مصر في األزمات،  
المستدامة   التنمية  استراتيجية  تنفيذ  بمعدًلت  اإلسراع  يجب 

واتباع مناهج للتخطيط على  على المستويين الكلي والقطاعي،  
اقتصادية ومؤسسية تعمل تحت أسس جديدة تتضم ن هياكل 

مظلة جديدة تجب جميع األهداف األخرى، وتتمثل في اعتبارات  
األمن   خاصة  وبصفة  أبعاده،  بكل  القومي  األمن  ومفاهيم 
االقتصادي والصحي والتكنولوجي. هذه المفاهيم في مضمونها 
تؤكد على ضرورة وجود حد أدنى من االعتماد على الذات،  

في الخضوع للعولمة واالنفتا ، واالعتماد على   وعدم التمادي
الخارج، واالنخراط في سالسل القيمة العالمية، وال يعني ذلك  
االنغالق أو عودة النظم المركزية، حيث إنه من غير المتوقع 
أن يتراجع العالم عن العولمة، وسالسل القيمة، وحرية التجارة، 

األم الحر، وإنما يتطلب  االقتصادي  إعادة صياغة  والنظام  ر 
لتعامل الدولة مع هذه النظم، بما يمكنها من حماية اقتصادها،  

 واستدامة التنمية.
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   ( 100 -القضاء على الفقر )صفر   الهدف األول
 0.5 2020 )% من السكان(   ادوًلر يوميا  1.9نسبة األشخاص الذين يعيشون على أقل من   
 9.5 2020 )% من السكان(   ادوًلر يوميا  3.2األشخاص الذين يعيشون على أقل من  نسبة   

   ( 100  -القضاء التام على الجوع )صفر   يالهدف الثان
 4.5 2017 نسبة األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية )% من السكان(  
 22.3 2014 األطفال دون سن الخامسة )%(   يمعدل انتشار توقف النمو )التقزم( ف 
 9.5 2014 األطفال دون سن الخامسة )%(   يمعدل انتشار سوء التغذية ف 

( 30  ي الوزن )مؤشدر كتلة الجسدم أكبر من أو يسداو   ينسدبة األشدخاص الذين يعانون من زيادة ف 
 )% من السكان البالغين( 

2016 
32 

 7.3 2017 )طن/هكتار( انتاجية محاصيل الحبوب   
   ( 100 -الصحة الجيدة والرفاه )صفر   الهدف الثالث

 37 2017 ألف وًلدة(  100معدل وفيات األمهات )الوفيات النفاسية( )لكل   
 11.2 2018 ألف وًلدة(  100الوًلدة )لكل    يمعدل وفيات حديث 
 21.2 2018 مولود حي(  1000كل  الخامسة ) معدل وفيات األطفال دون سن   
 12 2018 ألف من السكان(  100معدل اإلصابة بذات الرئة )الدرن( )لكل   

المزمنة    يمعدل الوفاة نتيجة ألمراض القلب الوعائية، السدددرطان، السدددكر، وأمراض الجهاز التنفسددد 
 ألف من السكان(  100سنة( )لكل   70-30الفئة العمرية )   يللسكان ف

2016 27.7 

بتلوث الهواء    الوفدداة المرتبطددة  )لكددل  في  معدددًلت  ألف من    100المنزل أو في البيئددة المحيطددة 
 السكان( 

2016 109 

 9.7 2016 ألف من السكان(  100معدل الوفيات بسبب حوادث الطرق )لكل   
 70.5 2016 الميالد )سنة( العمر المتوقع عند   
 53.8 2017 ( 19-15امرأة يتراوح عمرها من   1000معدل الوًلدات لدى المراهقات )عدد الوًلدات لكل   
 91.5 2014 عدد الوًلدات(   يجمالتتم على يد مهنيين صحيين مهرة )% إل ينسبة الوًلدات الت 

 
بها منظمة الصددددحة   يتوصدددد  يلقاحين من اللقاحات التنسددددبة األطفال على قيد الحياة اللذين تلقوا  

 العالمية )%( 
2018 

94 

 68 2017 األفضل(  100  -األسوأ  مؤشر )دليل( التغطية الصحية الشاملة )صفر 
   األفضل(  100  –التعليم الجيد )صفر األسوأ   الهدف الرابع

 97 2018 )%(  يبتدائم اًليلتحاق بمرحلة التعلصافى معدل اًل  
 84.6 2018 المتوسط )%(   ي م الثانو ينسبة الملتحقين بالتعل 
 88.2 2017 ناث والذكور( )%( إل ( )ل24-15الفئة العمرية )   يالقرائية( فالقراءة والكتابة ) معدًلت   

   األفضل(  100 –المساواة بين الجنسين )صفر األسوأ   الهدف الخامس

فأكثر من   25سددددنوات اًللتحاق بالمدرسددددة )سددددن  نسددددبة اًلناث للذكور فيما يتعلق بمتوسددددط عدد   
 السكان( )%( 

2018 
83.8 

 31.3 2019 قوة العمل )%(   ينسبة اإلناث إلى الذكور فيما يتعلق باًلشتراك ف 
 15.1 2020 تشغلها المرأة )%(  ينسبة المقاعد البرلمانية الت 

   األفضل(  100 –المياه النظيفة والنظافة الصحية )صفر األسوأ   الهدف السادس
 99.1 2017 نسبة السكان الذين يستخدمون الخدمات األساسية لمياه الشرب )%(  
 94.2 2017 )%(   ينسبة السكان الذين يستخدمون الخدمات األساسية للصرف الصح 
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   األفضل(  100  -طاقة نظيفة وبأسعار معقولة )صفر أألسوأ الهدف السابع
 100 2017 يحصلون على الكهرباء )درجة النفاذ( )% من السكان( نسبة السكان الذين   

نظيفة    للطهينسددبة السددكان الذين يتمتعون بنمكانية الحصددول على أنواع وقود نظيف وتكنولوجيا   
 )% من السكان( 

2016 97.6 

 MtCO₂/TWh 2017 1.1))أكسيد الكربون من احتراق الوقود /الكهرباء   يانبعاثات غاز ثان 
   األفضل(  100  -العمل الالئق ونمو اًلقتصاد )صفر األسوأ الهدف الثامن

 1.6- 2018 معدل النمو المعدل أو المصحح )%(  
 5.5 2018 معدًلت البطالة )%(  

   األفضل(  100  -األساسية )صفر األسوأالصناعة واًلبتكار والهياكل   الهدف التاسع
 46.9 2018 نترنت )%( نسبة السكان المستخدمين لشبكات اإل  
 53.9 2018 نسبة السكان المشتركين بشبكات المحمول )%(  
 2.8 2018 الحد األقصى(   5  -الحد األدنى  1مدى جودة البنية التحتية اللوجستية  المتعلقة بالتجارة والنقل )  

  - األكبر )صدفر األسدوأ   الثالثة  جامعاتللللتايمز، متوسدط القيمة المسدجلة    اتصدنيف الجامعات طبقا  
 اًلفضل(  100

2020 39.4 

 0.1 2018 ألف من السكان(  100عدد المقاًلت العلمية والتقنية  المنشورة بالمجالت )لكل   
 0.6 2017 ( ياًلنفاق على البحث والتطوير )% للناتج المحلى اإلجمال 

   اًلفضل(  100  -الحد من أوجه عدم المساواة )صفر األسوأ الهدف العاشر
 49.6 2015 (  100  - )صفرلألعلى دخالا   االمعدل وفقا  يمعامل جين 

الحدددداد    يالهدددددف 
 عشر

   اًلفضل(  100  -مدن ومجتمعات محلية مستدامة )صفر األسوأ

ميكروجرام )ميكروجرام/ متر   2.5تقل عن    يلتركيزات الجسدددددديمات العالقة الت  ي المتوسددددددط السددددددنو  
 مكعب( 

2017 
87 

 98.6 2017 تضخ عبر األنابيب )نسبة نفاذ سكان الحضر(   يمصادر المياه المحسنة الت 
 71 2018 نسبة الرضاء عن وسائل النقل العامة )%(  

الدثددددداند   ي الدهددددددف 
 عشر

   األفضل(  100  -المستدامان )صفر األسوأاًلستهالك واإلنتاج  

 1.4 2012 يتم جمعها بواسطة البلدية )كيلوجرام/يوم/فرد(   يحجم النفايات الصلبة الت 
 5.5 2016 لكترونية )كيلو جرام/فرد( نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة اإل  
 8.8 2012 نتاجية )كيلو جرام/فرد( أكسيد الكبريت الناتجة عن األنشطة اإل  يانبعاثات ثان 

الثددددالددددث   الهدددددف 
   اًلفضل(  100  -أ)صفر األسو   يناخالعمل الم   عشر

 2017 2 (tCO₂/capita)نصيب الفرد من انبعاثات الكربون المتعلقة باستخدام الطاقة   
الدددرابدددع  الدددهددددددف 

   اًلفضل(  100  -أاألسو الحياة تحت الماء )صفر   عشر

 66.2 2018 تغطيها مناطق محمية )%(  يمتوسط نسب مناطق التنوع البيولوجي البحرية الت 
 50.4 2019 اًلفضل(  100  -أمؤشر سالمة المحيطات )صفر األسو  

المناطق اًلقتصددادية    يتناقصددت ف  يتسددتغل بشددكل مبالغ فيه أو الت ينسددبة األرصدددة السددمكية الت 
 )%(   EEZالخالصة  

2014 27.7 

 34.5 2014 تم صيدها بالشباك  )%(   ينسبة األسماك الت 

 



 

  --------------------------------------------------------------------------------------  INP –معهد التخطيط القومي 

 

الخددامس   الهدددف 
 اًلفضل(  100  -البر )صفر األسوأ  يالحياة ف عشر

 
68.4 

 40.3 2018 تغطيها مناطق محمية )%(   يمتوسط نسب مناطق التنوع البيولوجي لألرض اليابسة الت 
 28.5 2018 تغطيها مناطق محمية )%(   يمتوسط نسب مناطق التنوع البيولوجي للمياه العذبة الت 

الهدف السدددددادس  
 70.2  اًلفضل(  100  -أالسالم والعدل والمؤسسات القوية )صفر األسو  عشر

 2.5 2012 ألف من السكان(  100عدد ضحايا القتل العمد )لكل   

يقطنون  التي المدينة أو المنطقة    يف  نسدددددددبة السدددددددكان الذين يشدددددددعرون باألمان عند تجولهم ليالا  
   )%( فيها

2018 87 

 50.1 2019 األفضل(   7  -أاألسو  1حماية حقوق الملكية )  
 99.4 2018 )%(   يالسجل المدن  ينسبة األطفال دون سن الخامسة الذين سجلت وًلداتهم ف 
 35 2019 ( 100-0مدركات الفساد ) مؤشر   
 7 2016 سنة )%(  14-5عمالة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  
 56.5 019  األفضل(  100  -أمؤشر حرية الصحافة )صفر األسو  

الهدف السدددددددددابع  
   فضل( األ 100  -أعقد الشراكات لتحقيق األهداف )صفر األسو  عشر

 5.4 2008 ( ياإلجمال  يوالصحة )% من الناتج المحلم  لينسبة اإلنفاق على التع 
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 (: المؤشرات األساسية والفرعية لمؤشر األمن الصحي العالمي2)ملحق 
 المؤشرات الفرعية  عدد المؤشرات الفرعية  المجموعة األساسية 

 المجموعة األولي  •

  Prevention " "الوقاية من مسببات األمراض

الميكروبات مؤشر لمقاومة  1  
 األمراض المنقولة عن طريق الحيوانات  2
 األمن الحيوي  3
 السالمة الحيوية  4
 البحوث ذات اًلستخدام المزدوج  5
 التحصينات ضد األمراض  6

 المجموعة الثانية  •

 Detecting and"  "الكشف واإلبالغ عن األوبئة

Reporting    

 أنظمة المختبرات 1
المستغرق ًلكتشاف األمراض واإلبالغ عنها الزمن  2  
 القوى العاملة وقت الجائحات المرضية  3
 التكامل بين المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي  4

 المجموعة الثالثة  •

 Rapid  " اًلستجابة السريعة لتفشي األمراض"

Response  

 اًلستعداد والتخطيط للطوارئ  1
األزمات تفعيل خطط اًلستجابة وقت  2  
 مستوى اًلستجابة للطوارئ الصحية  3
 مستوى الربط بين المؤسسات الصحية واألمن الوطني  4
 إدارة المخاطر  5
 استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واًلتصاًلت وقت الطوارئ  6
 القيود على التجارة واًلنتقاًلت  7

 المجموعة الرابعة  •

 Health System " " نظم الرعاية الصحية

 القدرات الصحية في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية  1
جراءات الطبية المضادة إلا 2  
 الوصول للخدمات الصحية  3
 الوصول للخدمات الصحية في أوقات األزمات  4
 آليات مكافحة العدوي  5
 القدرة على اختبار واعتماد اإلجراءات الطبية المضادة  6

 المجموعة الخامسة  •

 Compliance with" " التوافق مع القواعد الدولية

International Norms  

بالغ عن المخاطر الصحية إلفصاح واإلا 1  

اًلتفاقيات بشأن اًلستجابة لحاًلت الطوارئ في مجال الصحة   2
 العامة وصحة الحيوان 

 اًللتزامات الدولية  3
الخدمات البيطرية التشارك الدولي في مجال  4  
 التمويل التشاركي  5

اًللتزام الدولي في مجال مشاركة البيانات والعينات الجينية   6
 والبيولوجية 

 المجموعة السادسة  •

   Risk Environment" بيئة المخاطر" 

 المخاطر السياسية واألمنية  1
 المخاطر اًلقتصادية  2
 كفاية البنية التحتية 3
البيئة مخاطر  4  
 مخاطر مؤسسات الصحة العامة  5
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السهههيطرة على مسهههببات األمراض. وذلك من خالل دراسهههة قدرة الدولة  قدرة الدولة على    ى من المؤشهههراتالمجموعة األولتقيم  •
واألمراض المنقولة عن طريق الحيوانات، واألمن البيولوجي، والسهههههالمة الحيوية، وكذلك التقدم في   على مقاومة الميكروبات،

وسهبل التحصهين ضهدها. وتضهم هذه المجموعة سهتة مؤشهرات أسهاسهية،  ،األبحاث المتعلقة بدراسهة مسهببات األمراض واألوبةة
  تتفرع لسبعة عشر مؤشر فرعى.

بالن عن األوبةة واألمراض سهريعة االنتشهار داخل حدود الدولة  على االكتشهاف المبكر واإل  المجموعة الثانية قدرة الدولةتقيم  •
  وتضم هذه المجموعة أربعة مؤشرات أساسية، وأحد عشر مؤشر فرعي. .وخارجها

. والتخفيف من حدتها ،المجموعة الثالثة بدراسهههههههة قدرة الدولة على االسهههههههتجابة السهههههههريعة لتفشهههههههي األمراض واألوبةةوتخت    •
  .افرعيً  اوتضم هذه المجموعة سبعة مؤشرات أساسية، وثالثة عشر مؤشرً 

، وكهذلهك حمهايهة  ىالمجموعهة الرابعهة بتقييم النظهام الصههههههههههههههحي داخهل الهدولهة من نهاحيهة الكفهايهة والكفهاءة لمعهالجهة المرضههههههههههههههتهتم   •
  عي.العاملين في المجال الصحي. وتضم هذه المجموعة ستة مؤشرات أساسية، واثنتي عشر مؤشر فر 

التزام الدولة بالقواعد والمعايير الدولية الخاصهههههة باألمن الصهههههحي من خالل تحسهههههين  ىالمجموعة الخامسهههههة بدراسهههههة مدتهتم   •
القهدرات الوطنيهة في مجهال األمن الصههههههههههههههحي، وخطط التمويهل البهديلهة والطهارئهة لمواجههة األزمهات الصههههههههههههههحيهة. وتضههههههههههههههم ههذه 

  فرعي.المجموعة ستة مؤشرات أساسية، وإحدى عشر مؤشر 
 ،والبنية التحتية وغيرها  مثل المخاطر السهياسهية واالجتماعية واالقتصهادية ،المجموعة السهادسهة لدراسهة مخاطر البيةةتتعرض   •

وتضهههههههم هذه المجموعة خمسهههههههة مؤشهههههههرات . التي تحد من قدرة الدولة على منع أو اكتشهههههههاف أو التصهههههههدي لألمراض واألوبةة
 .افرعيً  اأساسية، وإحدى وعشرين مؤشرً 

 
 

 مصرل(: قيمة المؤشرات الفرعية لمؤشر األمن الصحي 2) ابع ملحقت

عدد المؤشرات   المجموعة األساسية 
قيمة المؤشر   المؤشرات الفرعية  الفرعية 

 بالنسبة لمصر 

 المجموعة األولي 
"الوقاية من مسببات  

 األمراض" 

 66.7 مؤشر لمقاومة الميكروبات  1
 36.2 األمراض المنقولة عن طريق الحيوانات  2
 4 األمن الحيوي  3
 0 السالمة الحيوية  4
 0 البحوث ذات اًلستخدام المزدوج  5
 95.6 التحصينات ضد األمراض  6

 المجموعة الثانية 
" الكشف واإلبالغ  

 عن األوبئة"

 83.3 أنظمة المختبرات 1
 50 الزمن المستغرق ًلكتشاف األمراض واإلبالغ عنها  2
 25 القوى العاملة وقت الجائحات المرضية  3
 0 التكامل بين المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي  4

الثالثة المجموعة   
" اًلستجابة السريعة  

 لتفشي األمراض" 

 0 اًلستعداد والتخطيط للطوارئ  1
 50 تفعيل خطط اًلستجابة وقت األزمات  2
 33.3 مستوى اًلستجابة للطوارئ الصحية  3
 0 مستوى الربط بين المؤسسات الصحية واألمن الوطني  4
 75 إدارة المخاطر  5
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تكنولوجيا المعلومات واًلتصاًلت وقت الطوارئ استخدام أدوات  6  66 
 100 القيود على التجارة واًلنتقاًلت  7

 المجموعة الرابعة 
" نظم الرعاية  

 الصحية"

 5.6 القدرات الصحية في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية  1
 0 اًلجراءات الطبية المضادة  2
 46.1 الوصول للخدمات الصحية  3
 0 الوصول للخدمات الصحية في أوقات األزمات  4
 0 آليات مكافحة العدوي  5
 50 القدرة على اختبار واعتماد اإلجراءات الطبية المضادة  6

 المجموعة الخامسة 
" التوافق مع القواعد  

 الدولية"

 100 اًلفصاح واًلبالغ عن المخاطر الصحية  1
الطوارئ في مجال الصحة العامة وصحة الحيوان اًلتفاقيات بشأن اًلستجابة لحاًلت  2  50 
 21.9 اًللتزامات الدولية  3
 0 التشارك الدولي في مجال الخدمات البيطرية  4
 33.3 التمويل التشاركي  5
 66.7 اًللتزام الدولي في مجال مشاركة البيانات والعينات الجينية والبيولوجية  6

 المجموعة السادسة 
المخاطر""بيئة   

 60.7 المخاطر السياسية واألمنية  1
 53.2 المخاطر اًلقتصادية  2
 66.7 كفاية البنية التحتية 3
 574 مخاطر البيئة  4
 494 مخاطر مؤسسات الصحة العامة  5

 
 
 

 (1)2030المستدامة: رؤية مصر الوضع الحالي لمؤشرات اًلقتصاد الكلي ومستهدفاتها باستراتيجية التنمية (: 3ملحق )
سنة أساس   المؤشر

 اًلستراتيجية 
مستهدف   2019/2020 2018/2019 2017/2018

2020 
مستهدف  

2030 
 5.2 4.2 (2)معدل النمو الحقيقي )%(

 
5 3.57 10 12 

نصيب الفرد من  متوسط 
الناتج المحلي اإلجمالي 

 (3) ()دوًلر أمريكي

3436.3 2412.7 
(2017 ) 

2790.0 
(2018 ) 

2690.0 
(2019) 

4000 10000 

حصة الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي من 
إجمالي الناتج العالمي 

 (4)الحقيقي )%(

0.21 0.34 
(2017 ) 

0.29 
(2018 ) 

0.30 
(2019) 

.4 1 

نسبة الفقراء وفقاا لمقياس  
 (5)الفقر القومي)%(

26.3 27.8 
(2015 ) 

32.5 
(2017/2018 ) 

29.7 23 15 
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نسبة السكان تحت خط الفقر 
 (5)المدقع )%(

4.4 5.3 
(2015 ) 

6.2 
(2017/2018 ) 

4.5 2.5 0 

نسبة الدين العام إلى الناتج 
 ( 6))%( المحلي اإلجمالي

92.7 86.6 
 

86 
 

83.1 
 

85.7 75 

نسبة العجز الكلي إلى الناتج 
 ( 6)المحلي  اإلجمالي )%(

11.5 10.9 
 

8.1 7.2 7.5 2.28 

عدد شهور الواردات التي 
يغطيها صافي اًلحتياطيات  

 (6) الدولية )شهر(

3.2 8.5 
 

7.8 
 

8 
 

6 10 

 21.6 11.8 (7)معدل التضخم )%(
 

8.9 
 

5.4 
 

8 3-5 

 11.6 12.8 (8) معدل البطالة
 

7.5   
 

7.9   10 5 

نسبة مشاركة المرأة في  
 (2)سوق العمل )%(

22.8 20.7 
(2017 ) 

23.8 
(2019 ) 

24 
(2020 ) 

25 35 

معدل الخصوبة الكلي )طفل/ 
 (2) سيدة(

3.5 3.3   
(2016 ) 

3.4 
(2017 ) 

3.3 
(2018) 

3.3 2.4 

مؤشر بيئة اًلقتصاد الكلي  
 ( 9) )ترتيب(

127 137/132 
 ( 2017)تقرير

 30 100 غير متا   غير متا  

مؤشر سهولة ممارسة  
 (10) األعمال)ترتيب(أنشطة 

131 190/120 
 ( 2019)تقرير 

114 /190   
   (2020)تقرير 

 30 100 غير متا  

مؤشر التنافسية العالمي 
 ( 11) )ترتيب(

116 140/94 
 ( 2018)تقرير

93/141 
 (  2019)تقرير 

 30 90 غير متا  

معدل النمو الصناعي 
)%((12 ) 

5 8.4 3   3.4 7 10 

المضافة نسبة القيمة  
الصناعية من الناتج المحلي 

 (2)اإلجمالي)%(

12.5 17.3 
(2017/2018 ) 

16.2       
(2018 ) 

15.9 
(2019 ) 

15 18 

نسبة التجارة )سلعية 
وخدمية( من الناتج المحلي  

 (2)اإلجمالي)%(

37 48.3   
(2017/2018 ) 

48.3 
(2018)   

43.3 
(2019) 

45 65 
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نسبة صافي الميزان الجاري  
إلى الناتج المحلي 

 ( 13)اإلجمالي)%(

-3.7 2.4-    -3.6 
 

- 3.1 
 

3- 1 

نسبة الخدمات في الناتج 
 (13)المحلي اإلجمالي )%(

51 6.52    51.9 
 

50.5 
 

53 57 

نسبة الصادرات مرتفعة  
المكون التكنولوجي من 

إجمالي الصادرات الصناعية 
 (2)المصرية )%(

1 .60   
(2017 ) 

0.9  
(2018) 

 

2.3 
(2019) 

3 6 

صافي اًلستثمارات األجنبية  
 ( 13)المباشرة )مليار دوًلر(

6.37 .77 
 

8.2    7.4 
 

15 30 

نسبة مساهمة القطاع  
الخاص في الناتج المحلي 

 ( 13)اإلجمالي

60  69.3   69.8 
 

72.4 
 

65 75 

قيمة إيرادات خدمات التعهيد 
)مليار   ()ترحيل الخدمات

 (14) دوًلر(

1.2 3 .3 
(2017 ) 

 4.7 غير متا  
 

2 5 

معدل الضريبة على دخل 
 (6)الشركات)%(

22.5 5.22   
 

22.5   
 

25 
 

22.5 22.5 

 معدل ضريبة القيمة المضافة  
)%((6) 

10 14   14 
 

14 
 

10 10 

نسبة اًلستثمار العام الذي  
 (15)تديره المحليات )%(

 

12.5 3.6  
(2016/2017 ) 

 30 20 غير متا   غير متا  

  14.4 16.7 
(2017 ) 

16.7   
(2018 ) 

17.7 
(2019 ) 

20 30 

 م كفاءة اًلستثمار العا
 PIM( نقطة 400)

 3.5 2 غير متا   غير متا   - 1.43

قيمة مساندة الصادرات 
 (16) )مليار جنيه(

2.6 4 
 

3.6 
 

5.7 
 

6 8 

 :المصادر والمالحظات
 .2030. استراتيجية التنمية المستدامةم ر ية مصر 2016التخطيط والمتابعة واإلصال  اإلداري. وزارة   (1)
 https://mped.gov.eg .. السالسل السنوية للمؤشرات االقتصاديةي وزارة التخطيط والمتابعة واإلصال  اإلدار  (2)
   World Bank. World Development Indicators. https://databank.worldbank.org البنك الدولي، مؤش ات التنمية في ال  لم  (3)
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 World Bank. Worldباالعتماد علىم    بقسمة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لمصر بالدوالر على الناتج المحلي اإلجمالي العالمي الحقيقي  تم الحساب (4)

Development Indicators. 
 .ستهالخبحث الدخهههههل واإلنفاق واال  . المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء الجهاز (5)
 www.mof.gov.eg موزارة الماليةالموقع اإللكتروني ل (6)
 www.cbe.org.eg ي المصريملبنك المركز الموقع اإللكتروني ل (7)
 العاملة.الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء. سنوات مختلفة. نشرة القوى  (8)
(9) World Economic Forum. Competitiveness Report   من  التغيي  المكون ت ال ئيسية في حس ب المؤش  في التق ري  األحدث للتن فسية بدء   ا، ونظ

 ، فإن قيمة هذا المؤش  أصبحت غي  مت حة. 2018ع م 
(10) World Bank. Doing Business Report 
(11) World Economic Forum. Competitiveness Report 
-قناة السويس   - المعلومات  - االتصاالت–األنشطة التالية )النقل والتخزينفي    الحساب ب يجاد متوسط معدل النمو السنوي إلجمالي القيمة المضافة المولدة تم    (12)
خدمات التعليم والصحة والخدمات   -نشطة العقاريةاأل -المطاعم والفنادق-والتأمينالتأمينات االجتماعية -نشطة المساعدةالوساطة المالية واأل-جارة الجملة والتجزئةت

العامة( -الشخصية استبعاد  ،  الحكومة  والبناء  قطاعات  مع  االمؤشر  حساب    لمنهجية   ا وفقً الكهرباء والمياه والتشييد  بياناتم    الستراتيجية.في  باستخدام  وزارة  وذلك 
 https://mped.gov.eg .. السالسل السنوية للمؤشرات االقتصاديةي واإلصال  اإلدار التخطيط والمتابعة 

 أعداد مختلفة. . وزارة المالية، التقرير المالي الشهري  (13)
 https://itida.gov.eg م « إيتيدا» المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية هيةة  (14)

 https://mped.gov.eg .تقرير متابعة األداء االقتصادي واالجتماعي .زارة التخطيط والمتابعة واإلصال  اإلداري و   (15)
 سنوات مختلفة.  .الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .وزار  الم لية  (16)

 

 

  

http://www.cbe.org.eg/
https://mped.gov.eg/
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 ( 1) 2030الوضع الحالي لمؤشرات أداء الطاقة ومستهدفاتها باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر  :(4ملحق )

سنة أساس   المؤشر
مستهدف   2019/2020 2018/2019 2017/2018 اًلستراتيجية 

2020 
مستهدف  

2030 
معامل إمداد الطاقة األولية 

إلى إجمالي اًلستهالك  
 المخطط )%(

ال توجد قيمة 
 للمؤشر

 100 100 غير متا   غير متا   غير متا  

متوسط مدة انقطاع الكهرباء 
   )ساعة(

ال توجد قيمة 
 للمؤشر

 0 0 غير متا   غير متا   غير متا  

نسبة التغير في كثافة 
 الطاقة )%(

 14- 1.3- غير متا   غير متا   غير متا   0.65

نسبة مساهمة قطاع الطاقة  
اإلجمالي في الناتج المحلي 

)%((2) 

13.1 17 17.8 14 20 25 

نسبة اًلنخفاض في  
انبعاثات غازات اًلحتباس 
الحراري من قطاع الطاقة  

)%((3) 

ال توجد قيمة 
 للمؤشر

+1.37 
(2017) 

+1.3 
(2018) 

-1.7 
(2019) 

-5 -10 

معامل اًلحتياطي إلجمالي   
اإلنتاج من الزيت الخام 

 (4) )سنة(

15 16.4 (a) 

(2016) 
16.8 (b)   

(2017) 
16.1(c)   

(2018) 
15 15 

معامل اًلحتياطي إلجمالي  
 (5) اإلنتاج من الغاز )سنة(

33 
 

49.7 (a ) 
(2016) 

43.8 (b) 
(2017) 

36.5(c)   
(2018) 

33 33 

ال توجد  غير متا   غير متا   غير متا   41.3 كفاءة إنتاج الكهرباء )%(
قيمة 
مستهدفة 
 للمؤشر

قيمة ال توجد 
مستهدفة 
 للمؤشر

كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء  
)%( 

 8 12 غير متا   غير متا   غير متا   15

نسبة الوحدات السكنية  
والتجارية والصناعية 

المشتركة في خدمة الكهرباء  
)%((6) 

99 99.7   
 
 
 

 100 100 غير متا   غير متا  



 

  --------------------------------------------------------------------------------------  INP –معهد التخطيط القومي 

 

نسب مزيج الوقود األولي 
 للدولة )%(

،  53غازم 
،  41بترولم 
،  1متجددةم 
،  2فحمم

 3كهرومائيةم 

ال توجد  غير متا   غير متا   غير متا  
قيمة 
مستهدفة 
 للمؤشر

ال توجد قيمة 
مستهدفة 
 للمؤشر

نسب مزيج الوقود إلنتاج 
 ( 7)الكهرباء )%(

زيت وغازم  
٩١  ،
،  8كهرومائيةم 

شمسية وريا م 
١ 

 زيت وغازم 
91.7 ، 

كهرومائيةم 
، شمسية  6.8

   1.5وريا م 

 زيت وغازم 
92 ، 

كهرومائيةم 
، شمسية  6.4

   1.5وريا م 

 زيت وغازم 
91.4 ، 

كهرومائيةم 
، شمسية  4.8

 3.8وريا م 

ال توجد 
قيمة 
مستهدفة 
 للمؤشر

زيت وغازم  
٢٧  ،
،  ٥كهرومائيةم 
 ، ١٦شمسيةم 
 ، ١٤ريا م 
،  ٢٩فحمم 
 ٩نوويةم 

قيمة دعم أسعار الوقود  
 ( 8) )مليار جنيه(

126.2 
 

115 
 

120.8 18.7 0 0 

 موالمالحظات مصادرال
 . 2030. استراتيجية التنمية المستدامةم ر ية مصر 2016 . وزارة التخطيط والمتابعة واإلصال  اإلداري  (1
التخطيط والمتابعة واإلصال  اإلداري  (2 البترول والكهرباء https://mped.gov.eg  .السالسل السنوية للمؤشرات االقتصادية  . وزارة  . يتضمن ناتج أنشطة االستخراجات وتكرير 

 والطاقة المتجددة.
3) BP Statistical Review of World Energy .سنوات مختلفة ، 
 اإلنتاج.قسمة حجم االحتياطي المؤكد على حجم عن طريق وتم حساب المؤشر ، سنوات مختلفة. السنوي التقرير اإلحصائي (. األوابك)للبترول ةنظمة األقطار العربية المصدر م (4
(a    مليون برميل   3400الخام  وبل  حجم االحتياطي المؤكد من النفط   ،(  مليون برميل/ سنة  207ألف برميل/ اليوم )أو ما يعادل    567بل  حجم إنتاج النفط الخام في مصر نحو

 عام.  في نهاية ال
b  )  مليون برميل   3300الخام  وبل  حجم االحتياطي المؤكد من النفط    ،(  مليون برميل/ سنة  196ألف برميل/ اليوم )أو ما يعادل    536.9بل  حجم إنتاج النفط الخام في مصر نحو

   في نهاية العام.
c  )  مليون برميل   3200الخام  وبل  حجم االحتياطي المؤكد من النفط    ،(  مليون برميل/ سنة  199ألف برميل/ اليوم )أو ما يعادل    544.1بل  حجم إنتاج النفط الخام في مصر نحو

   في نهاية العام.
 اإلنتاج.قسمة حجم االحتياطي المؤكد على حجم عن طريق وتم حساب المؤشر . ، سنوات مختلفةالتقرير اإلحصائي السنوي (. األوابك)نظمة األقطار العربية المصدر للبترولم (5
(a  مليار متر مكعب في نهاية العام.  2086وبل  حجم االحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي نحو  .مليار متر مكعب 42بل  حجم الغاز الطبيعي المسوق 
b ) مليار متر مكعب في نهاية العام.  2221وبل  حجم االحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي نحو  .مليار متر مكعب  50.7بل  حجم الغاز الطبيعي المسوق 
c ) مليار متر مكعب في نهاية العام.  2221وبل  حجم االحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي نحو  .مليار متر مكعب  60.9بل  حجم الغاز الطبيعي المسوق 
 . التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشتت. 2017واإلحصاء. الجهاز المركزي للتعبةة العامة  (6
 سنوات مختلفة.  .وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. تقارير اإلنجاز (7
 سنوات مختلفة.  . الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة  .وزارة المالية (8
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 (1)2030ومستهدفاتها باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر الوضع الحالي لمؤشرات اًلبتكار والبحث العلمي (: 5ملحق )

سنة أساس   (2)المؤشر
مستهدف   2019/2020 2018/2019 2017/2018 اًلستراتيجية 

2020 
مستهدف  

2030 
المؤشر العالمي 

 لالبتكار 
99 95 92 96 85 60 

 . 8 كفاءة اًلبتكار معدل 
 

0.66 
 

 1 . 85 غير متا   غير متا  

قدرة الشركات على  
 اًلبتكار

 60 100 غير متا   غير متا   غير متا   132

اًلبتكار الفرعي للتأثير  
 المعرفي 

89 45 32        36 80 60 

اًلبتكار الفرعي لنقل  
 المعرفة 

69 103 94 99 60 30 

اًلبتكار الفرعي 
للمنتجات والخدمات  

 اإلبداعية

98 74 77 94 85 60 

اًلبتكار الفرعي 
لتكنولوجيا المعلومات 

 تصاًلت واًل 

73 91 96 96 50 30 

اًلبتكار الفرعي للبنية 
 األساسية العامة 

121 102 116 116 100 60 

اًلبتكار الفرعي 
 لالستدامة البيئية 

65 53 55 74 50 30 

اًلبتكار الفرعي لإلسهام  
 المعرفي 

71 73 66 69 50 30 

اًلبتكار الفرعي لألصول  
 غير الملموسة 

89 93 95 95 80 60 

اًلبتكار الفرعي لإلبداع  
 الرقمي 

 30 60 غير متا   غير متا   غير متا   74

اًلبتكار الفرعي لروابط  
 اًلبتكار

70 113 110 74 60 30 

جودة مؤسسات البحث 
 العلمي

 60 100 غير متا   غير متا   121 135



 

  --------------------------------------------------------------------------------------  INP –معهد التخطيط القومي 

 

اًلبتكار الفرعي 
 لالئتمان 

123 112 103 108 100 60 

اًلبتكار الفرعي 
 لالستثمار 

138 116 119 119 100 60 

اًلبتكار الفرعي للتجارة  
 والمنافسة 

124 48 48 62 100 60 

اًلبتكار الفرعي للبيئة 
 التشريعية

131 113 120 124 100 60 

اًلبتكار الفرعي لبيئة 
 األعمال 

105 93 90 84 90 60 

 30 50 80 94 74 53 اًلبتكار الفرعي للتعليم 
اًلبتكار الفرعي للتعليم  

 العالي 
102 106 108 109 90 60 

اًلبتكار الفرعي للبحث 
 والتطوير 

50 53 55 55 40 30 

اًلبتكار الفرعي 
 ًلستيعاب المعرفة 

119 111 103 94 100 60 

اًلبتكار الفرعي لعمالة 
 المعرفة 

69 101 106 108 50 30 

 مصادرمال
 .2030. استراتيجية التنمية المستدامةم ر ية مصر 2016 .وزارة التخطيط والمتابعة واإلصال  اإلداري  (1
2) www.wipo.int/portal/en/index.html .Global Innovation Index .World Intellectual Property Organization 
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: الوضع الحالي لمؤشرات الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ومستهدفاتها باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية  (6ملحق )
 (1) 2030مصر 

 موالمالحظات مصادرال
 .2030. استراتيجية التنمية المستدامةم ر ية مصر 2016 .وزارة التخطيط والمتابعة واإلصال  اإلداري  (1)

 سنوات مختلفة. . البنك الدولي. مؤشرات الحوكمة  (2)

 https://worldjusticeproject.org. تقرير مشروع العدالة العالمي  (3)

 .تقرير مؤشر مدركات الفساد  (4)

 https://www.transparency.org/en/publications/corruption-perceptions-index 

  www.weforum.org/gcr. ةتقرير التنافسية العالمي المنتدى االقتصادي العالمي.  (5)
مؤشرات  ، حيث لم تعد تلك المؤشرات موجودة به وأصبن هناخ  2019ة بداية من عام  تقرير التنافسية العالميويالح  أنه قد تم تعديل المنهجية المتبعة في   

 جديدة تكون محور المؤسسات.
 https://www.capmas.gov.egالجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء.  (6)

a مليون مشتغل. 5.7وعدد العاملين بالحكومة  ، مليون نسمة(   97.1)  2018( تم الحساب على أساس عدد السكان عام 

 المؤشر
سنة أساس  
 2019/2020 2018/2019 2017/2018 اًلستراتيجية 

مستهدف  
2020 

 مستهدف
2030 

 20 ( 2)كفاءة الحكومة
 

29.3 
(2017 ) 

30.8 

(2018 ) 
36.5 

(2019 ) 
50 70 

 0.6 0.5 0.22   0.22 0.25 . 44 (3)الحكومة المستجيبة
إنفاذ القواعد  

 ( 3)التنظيمية
420. 

 
0.3 
 

0.35 
 

0.37 50. 60. 

 35 ( 4)مكافحة الفساد
 

32 

 (2018 ) 
35   
(2019 ) 

33 
(2020) 

50 70 

الشفافية في صنع 
 ( 5) السياسات الحكومية

3.9 3 
(2018 ) 

 4.2 4 غير متا   متا  غير 

عدد المواطنين / لكل  
 ( 6) موظف حكومي

13.2 17(a ) 
 

17.3 (b) 

 
20.3(c ) 26 40 

سهولة ممارسة  
 (7) األعمال

59.5 58.6 
(2019 ) 

60.1   
(2020 ) 

 80 70 غير متا  

المحاباة في قرارات 
 ( 5) المسئولين

3.7 3.5 
(2018 ) 

 4.2 3.9 غير متا   غير متا  

المدفوعات غير 
 (5) الرسمية 

4 
 

4.2 
(2018 ) 

 4.8 4.3 غير متا   غير متا  

 –مخصصات التدريب 
كنسبة من مخصصات 

 (8)األجور

0.04 
 

0.06 (a) 

 
0.038(b ) 

 

 

0.08 0.5 1 

http://www.weforum.org/gcr/


 

  --------------------------------------------------------------------------------------  INP –معهد التخطيط القومي 

 

b مليون مشتغل. 5.7وعدد العاملين بالحكومة  ، سمة(  مليون ن 98.7)  2019( تم الحساب على أساس عدد السكان عام 
c مليون مشتغل. 5وعدد العاملين بالحكومة   ، مليون نسمة(   101.5)  2020( تم الحساب على أساس عدد السكان عام 
 datacatalog.worldbank.org/dataset/doing-business.  تقرير ممارسة األعمال البنك الدولي.  (7)
 الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، سنوات مختلفة. وزار  الم لية،  (8)
a مليون جنيه. 166.16إجمالي اعتمادات التدريب في البابين األول والثاني  –مليار جنيه  239.9( موازنة الباب األول 
b مليون جنيه. 101إجمالي اعتمادات التدريب في البابين األول والثاني  –مليار جنيه  266.1( موازنة الباب األول 
c مليون جنيه. 243.3والثاني  إجمالي اعتمادات التدريب في البابين األول – مليار جنيه  288.8( موازنة الباب األول 

 
 (1)2030لوضع الحالي لمؤشرات العدالة اًلجتماعية ومستهدفاتها باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر : ا(7) ملحق

 م والمالحظات مصادرال
 . 2030. استراتيجية التنمية المستدامةم ر ية مصر 2016 . وزارة التخطيط والمتابعة واإلصال  اإلداري  (1)

سنة أساس   المؤشر
 اًلستراتيجية 

2017/201
8 

2018/201
9 

2019/202
0 

مستهدف  
2020 

مستهدف  
2030 

الفجوة الجغرافية في مؤشر  
 )نقطة(  التنمية البشرية

 غير متا   0.086
 

 0.043 0.06 غير متا   غير متا  

متوسط نصيب الفرد من الناتج 
األسعار الجارية  المحلي اإلجمالي ب

 ( 2) (أمريكي )دوًلر

3436.3 2412.7 
(2017) 

2549.1 
(2018) 

3019.2 
(2019) 

4000 10000 

  مؤشر توزيع الدخل واًلستهالك
 (2))معامل جيني( )نقطة(

31 30 31.8 

(2015 ) 
31.5 

(2017 ) 
20 10 

الترتيب الدولي في مؤشر الفجوة 
 (3))ترتيب(  بين الجنسين

129 134 
(2017) 

139 
(2018) 

134 
(2020) 

100 60 

 80 70 غير متا   غير متا     62 60 (4)  مؤشر الثقة في الحكومة )٪(
مؤشر فرص الفجوة الجغرافية في 

 استكمال التعليم األساسي 
 2 4 غير متا   غير متا   غير متا   7

الفجوة الجغرافية في نسبة  
)لكل ألف   الوفيات بين األطفال
 (5)مولود حي( 

8.2 10.1 
(2016 ) 

8 
(2017) 

10.3 
(2018) 

4 2 

الفجوة في نسبة السكان تحت خط 
 )٪( الفقر

 5 10 غير متا   غير متا   غير متا   17

نسبة المرأة المعيلة تحت خط  
 )٪( الفقر

 0 12 غير متا   غير متا   غير متا   26.3

نسبة الفقراء تحت خط الفقر  
 ( ٪المدقع الوطني )

4.4 5.3 
(2015 ) 

6.2  
(2017/201

8 ) 

 0 2.5 غير متا  

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/doing-business
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   World Bank. World Development Indicators. https://databank.worldbank.org البنك الدولي، مؤش ات التنمية في ال  لم   (2)

  http://www.weforum.org/docs/WEF_GGGR، سنوات مختلفة. تقرير الفجوة بين الجنسينالعالمي المنتدى االقتصادي  (3)

 http://www.hdr.undp.org. أدلة ومؤشرات التنمية البشرية. لألمم المتحدة اإلنمائي( البرنامج 4)
 ، حيث لم تعد تلك المؤشرات موجودة به وأصبن هناخ مؤشرات جديدة. 2019لتنمية البشرية بداية من عام تقرير اويالح  أنه قد تم تعديل المنهجية المتبعة في 

 سنوات مختلفة. حيث  تم قياس الفجوة عن طريق الفرق بين قيمة المؤشر في الريف والحضر. .نشرة الوفيات .الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء( 5)
  سنوات مختلفة.   .. بحث الدخل واإلنفاق واالستهالخالجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء( 6)

 
 

 (1)2030الوضع الحالي لمؤشرات الرعاية الصحية ومستهدفاتها باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر  (:8ملحق )

 المؤشر
سنة أساس  
 2019/2020 2018/2019 2017/2018 اًلستراتيجية 

مستهدف  
2020 

مستهدف  
2030 

متوسط العمر المتوقع عند  
 (2)الميالد

71.1   72.6   

      (2017 ) 
73.8 74 73 75 

معدل وفيات األمهات اثناء  
ألف   100الحمل والوًلدة لكل 
 (3)مولود حي

51.8 45.9 
(2017 ) 

 31 39 غير متا   44

معدل وفيات األطفال تحت سن 
مولود  1000سنوات لكل  5

 (3)حي

27   19.6 
(2016 ) 

18.6 

20.3       

20 15 

الحالة الغذائية لألطفال أقل من 
 : (3)سنوات )%( 5

 التقزم  -
 الهزال  -
 فقر الدم  -

 
 
21 
8 
27 

 
 
21        

9.5   
   غير متا 

(2014 ) 

 
غير متا  في 

 2015مسن 

 
 
 غير متا  

 
15 
4 
20 

 
10 
2 
15 

الوفيات الناتجة عن األمراض  
غير السارية بين األشخاص 

  الذين تتراوح أعمارهم بين
 ( 4))%( (سنة 30-70)

24.5 84.7 
(2014/2015 ) 

28 

(2016 ) 
 

33 
 

22 20 

قياس انتشار التهاب الكبد 
 الوبائي )%(

8.9  7(5) 
(2014/2015 ) 

9.9(6) 
(2015 ) 

10.1 2 1 

نصيب الفرد من اإلنفاق على  
 ( 6) الرعاية الصحية )دوًلر(

 600 300 غير متا   غير متا   ( 2014)  178 152
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اإلنفاق الصحي المباشر من 
 6)(المواطنين )%(

59.6 
 

60.2  61    67 
40 28 

عدد وفيات حوادث الطرق لكل  
 ألف نسمة  100

13.2 
9.2(7) 3.2        2.9     

10 8 

استخدام التبغ بين األشخاص 
 (7)أكثر )%(ف سنة  15من 

  20.9 غير متا   26
(2015 ) 

17.3 24 22 

توافر الخدمات الصحية 
 األولية)%(:

تي يقمن  نسبة الحوامل الال  -
بأربعة زيارات متابعة الحمل  

 على األقل
معدل استخدام وسائل حديثة  -

 لتنظيم األسرة 
نسبة تطعيم األطفال باللقاح   -

 الثالثي

 
83 
 
58.5 
 
94.2 

 

82.8(4 ) 

 

58.8(4 ) 

 
   غير متا 

 
 غير متا  
 

97.3 

 (2015 ) 
 غير متا  

 
 غير متا  

97.4 
 

 غير متا  

 
85 
 
64 
أكثر من 
95 

 
90 
 
74 
أكثر من 
95 

عجز الميزان التجاري لصناعة 
الحيوية  األدوية والمستحضرات 
 )مليون دوًلر(

 صفر 700 غير متا   غير متا   غير متا   1465

نسبة المؤمن عليهم من خالل 
التأمين الصحي اًلجتماعي 

 (8) %(الشامل )

 100 100 غير متا   غير متا   49.15 58
 

مؤشر اًلستجابة لتعليمات 
 )%(الدولية اللوائح الصحية 

 100 90 غير متا   غير متا   غير متا   88

اًلجتماعية مؤشر للخدمات 
:)%( 

نسبة السكان الذين -
 ( 7)يستخدمون مياه آمنة

لديهم نظام   لذيننسبة السكان ا-
 ( 9)حيصصرف 

 
99 
 
50 
 

 
96.9  (2017 ) 
 
66   
(2017 ) 

 
 غير متا  

 
 متا  غير 

 
97.3 
 
66.5 

 
99 
 
70 

 
100 
 
100 

لكل  عدد األّسرة بالمستشفيات 
    (10)  آًلف نسمة 10

14.6 13.9 13.5   

(2015 ) 
13.5 22 30 

مؤشر مركب للعاملين بقطاع  
 الصحة:

 
8.5 
15 

  
   12.4 غير متا   

(2018) 

 
12.4 

  (2019) 

 
12 
30 

 
20 
50 
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آًلف  10عدد األطباء لكل  -
   (10)نسمة

 10عدد الممرضات لكل  -
   (10)آًلف نسمة

22.3    
(2018)  

23 

 موالمالحظات مصادرال
 .2030. استراتيجية التنمية المستدامةم ر ية مصر 2016وزارة التخطيط والمتابعة واإلصال  اإلداري.  (1)
لكل من الذكور   العمر المتوقع عند الميالد .الكتاب اإلحصائي السنوي. وتم الحساب بأخذ متوسط 2019. الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء (2)

 واإلناث.
 .2014المسن الديموجرافي.  (3)
(4) Egypt Health Profile. Who. 2014/2015- country profile 2018. 

(5) World Health Organization. Egypt profile .latest data. 2020. 

. وأيًضام المسن  2030-2015لتقرير اإلحصائي السنوي لمتابعة أهداف التنمية المستدامة ا .2018. ركزي للتعبةة العامة واإلحصاءالجهاز الم (6)
 .2015الديموجرافي. 

 والمنشتت. النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واإلسكان. 2017. الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء (7)
   النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واإلسكان والمنشتت.   . 2017. المركزي للتعبةة العامة واإلحصاءالجهاز  (8)
 2019. إصدار سبتمبر2018منشتت عالجية(  –جهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء. نشرة الخدمات الصحية )مستشفيات ال (9)
 . 2019. إصدار سبتمبر2018منشتت عالجية(  –الصحية )مستشفيات  جهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء. نشرة الخدماتال (10)
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 (1)2030(: الوضع الحالي لمؤشرات التعليم األساسي ومستهدفاتها باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 9ملحق )

 المؤشر
سنة أساس  
2017/2018 اًلستراتيجية   2018/2019  2020/2019 

مستهدف  
2020 

مستهدف  
2030 

نسدددددددبة المؤسدددددددسدددددددات  
التعليمية الحاصلة على 

من     هيدئدددددةالداًلعتدمددددداد 
ضددددددمان جودة  ل  القومية

واًلعددتددمددددداد الددتددعددلدديددم  
الجددامعي( قبددل  )التعليم  

)%((2) 

4.6 13 
 )2017/2016( 

13.5 (2018 )  15 
(2020 ) 
 
 

20 60 

 30-15األمية )نسددبة  
 سنة( )%(

28 9 
(2017 )  

  المصدر غير
 محدث )3( 

المصدر غير  
 ( 3)محدث 

7 
 )صفر افتراضي( 

ترتيب مصدر في مؤشدر  
 جودة التعليم األساسي 

141 /144  133 
(2017/2018 )  

ال يزيد  ( 4)غير متا  غير متا )4( 
80عن   

أو أقل  30  

ترتيب مصددددر في نتائج 
 TIMESS اختبار  

علوم  
41/48  

رياضيات 
38/48  

 علوم  38/39
 34 /39  

 رياضيات 
  )2015( 

 20 30 غير متا )5(  غير متا )5( 

نسدددددددددبة التسدددددددددرب من  
  اعددامددا   18التعليم قبددل  

 )%( 

6 6.4 
(2016/2017 )  

المصدر غير  
 محدث )6( 

  المصدر غير
 ( 6)محدث 

2 1 

متوسدددددددددط عددد الطالب 
 (7)في الفصل 

42 45.3 
(2016/2017 )  

  46.5 
(2017  /2018 )  

51.92 38  
طالب/ 
 فصل 

طالب/   35
 فصل 

عدددد المدددارس المجهزة 
الددمددوهددوبدديددن  لددرعدددددايدددددة 

 والمتفوقين  

  65رياضيًا 
3أكاديميًا   

رياضيًام  غير متا   غير متا   غير متا  
70   
5أكاديميًا   

رياضيًام 
75   

أكاديميًام  
12 

نصددددددددديددب الطددالددب من  
عدلدى   الدعدددددام  اإلندفددددداق 
الجددددامعي  قبددددل  التعليم 

 (8 ))بالدوًلر(

340 )8( 293.9 
(2016/2017 )  

222 203 
 

يتم وضع المستهدفات 
باالشتراخ مع محور 
 االقتصاد  

معدًلت القيد في رياض 
 (9)األطفال )%(

3.31  26.7 
(2017/2018 )  

27.6 
(2018/2019 )  

28 47 80 
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نسدددددددددبددة اإلنفدداق على 
الجددددامعي  قبددددل  التعليم 
الددمددحددلددي  الددنددددداتددج  إلددى 

 (10))%(اإلجمالي 

3   1.6  
(2017/2018 )  

2   2.1 5 8 

 المصادر والمالحظاتم  
 . 2030مصر  م ر يةاستراتيجية التنمية المستدامة.  2016. ( وزارة التخطيط والمتابعة واإلصال  اإلداري 1) 
 .2018، تقرير إنجازات الهيةة لعام 2020. د عتماالتعليم واال جودة  الهيةة القومية لضمان   ( 2) 
السكان   دقسمة عدد السكان األميين في الفةة العمرية المحددة على عدبتم حسابها   ولقد  تعداد السكان.. 2017. حصاء الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإل (  3) 

 في هذه الفةة.
لتغير المؤشرات   ا نظرً  العالمية  حدث إصدار لتقرير التنافسيةألم يتم االعتماد على  و   . ة تقرير التنافسية العالمي. 2017( المنتدى االقتصادي العالمي. 4) 

 هذا اإلصدار. المستهدف فيوعدم وجود المؤشر  ،المتضمنة
 أعوام.يصدر التقرير كل خمس (  5) 
( على عدد الطلبة  2017لتعداد   اقسمة إجمالي أعداد الطلبة المتسربين )وفقً بتم الحساب . و تعداد السكان  . 2017. حصاء الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإل  ( 6) 

 . 2017/ 2016الثانوي( للعام الجامعي  -ن ب جمالي المراحل التعليمية )األساسييالملتحق
العامة واإل(  7)  للتعبةة  المركزي  الكتاب 2019.  حصاءالجهاز  السنوي اإل   ،  الحساب  و   .  2019،  2018لعامي    حصائي  المرحلة  بتم  في  الطلبة  قسمة عدد 

 .اإلعدادية واالبتدائية على عدد الفصول 
نشرة الموازنة العامة للدولة  م وزارة التخطيط والمتابعة واالصال  اإلداري  ا. وأيًض حصائي السنوي ب اإلاالكت.  2020. الجهاز المركزي للتعبةة العامة واالحصاء (  8) 

، ثم قسمة الناتج على سعر الصرف  قبل الجامعي على عدد الطلبة  الملتحقين بالتعليم قبل الجامعي  على التعليمنفاق العام  حساب بقسمة اإلالتم  ، و 2019/2018
 جنيه(. 17.6)نحو  2019/ 2018الحالي للدوالر خالل عام 

  egwww.moe.gov .. 2019/ 2018، 2018/ 2017ي . كتاب اإلحصاء السنوي لعام2018( وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 9) 
 world development indicators .open dataم  ا وأيًض  . 2019/ 2018ة نشرة الموازنة العامة للدول .حصاءالجهاز المركزي للتعبةة العامة واإل(  10) 

 لجامعي على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية.قبل ا اإلنفاق على التعليم قيمة قسمة بحساب ال تم . و  2020
 

  

http://www.moe.gov/
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 (1)2030(: الوضع الحالي لمؤشرات التعليم الفني ومستهدفاتها باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 10ملحق )

 

هدف  مست
2030 

هدف  مست
2020 

سنة أساس   2017/2018 2018/2019 2020/2019
 اًلستراتيجية 

 المؤشر

 غير متا   12 20
 

الهمهلهتهحهقهيهن   4 غير متا   غير متا   نسههههههههههههههبهههههههة 
الهفهنه مهن   يبهههههههالهتهعهلهيهم 

فهههههي  الهههههمهههههتهههههفهههههوقهههههيهههههن 
)مجموع    عههههههداديههههههةاإل

 %( 85أعلى من 
التعليم  ينسههههههبة خريج 30 غير متا   غير متا   غير متا   60 80

يعملون    يالفن الههههههذين 
  مجال تخصهصههم   يف

)%( 
 :الدرجة

¾ 
 م الدرجة
3/4 

 م الدرجة غير متا   غير متا   غير متا  
2/4 

ف مصههههههههههههههر   يترتيهههههب 
  يمؤشهههههههههر البنك الدول 

 يللتعليم الفن
نسههههههههههههههبهههههههة 4 غير متا   غير متا   غير متا   16 30 الملتحقين    ن 

من   يبههالتعليم المهن
الههتههعههلههيههم   يجههمهههههههالههإ
 ي )%(الفن

تحديد التوزيع بما يتناسب  
مع طبيعة كل محافظة من 

الناحية الجغرافية أو  
 التركيبة السكانية

 1929 غير متا   غير متا   غير متا  
 

بمههههها   التوزيع  تحهههههديهههههد 
يتناسههههههههههههههب مع طبيعة  
من  محهههههههافظهههههههة  كهههههههل 
النههاحيههة الجغرافيههة أو 
 التركيبة السكانية

نسههههههههههبة مؤسههههههههههسههههههههههات   3 متا  غير  غير متا   غير متا   12 20
الفن  يالمهنو   يالتعليم 

القائمة على الشههههههراكة  
 )%(  المجتمعية

 الصناعي  39   30  30
  47الزراعي   49

 التجاري 

 الصناعي 35.9 
 الزراعي   44.8
 التجاري  44.4
(2018/2019 ) 

  يالصناع 42.4
ي  الزراع 42.5
 ي لتجار ا 36.7
 (2017 /2018 ) 

38   
 

متوسهههط عدد الطالب 
 بههههههههههههههههالههههههههههههههههفصهههههههههههههههههههههههههههههل
 )طالب/فصل(
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 المصادرم   
 .2030. استراتيجية التنمية المستدامةم ر ية مصر 2016وزارة التخطيط والمتابعة واإلصال  اإلداري.  (1)  
  .egwww.moe.gov .. 2019/ 2018. كتاب اإلحصاء السنوي 2019وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ( 2)  

 

 

 

 

 

 (1)2030الوضع الحالي لمؤشرات التعليم العالي ومستهدفاتها باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر  (:11ملحق )

أساس  سنة  المؤشر
 اًلستراتيجية 

مستهدف   2020/2019 2018/2019 2017/2018
2020 

مستهدف  
2030 

مؤشر التنافسية 
التعليم  )محور يةالعالم

 والتدريب( يالعال

118 /148 
 

100 /137 (2)   
(2017/2018 )  

99/141(8 ) 
(2018/2019)   

الترتيب   غير محدث
75 

الترتيب  
45 

نسبة المتعطلين من  
مؤسسات   يخريج

من  يالتعليم العال
المتعطلين  يإجمال
 %()التخصص حسب 

(       13)31.5 غير متا   35.1

 
2019 

24.4 

 
2020 

30 20 

عدد الجامعات  
  يالمصرية المدرجة ف 

 500ترتيب أفضل 
العالم  يجامعة ف 

 )مؤشر شنغهاى(

جامعة 
 واحدة 

 ( 3)جامعات 5
(2017/2018)   

 ( 9)جامعات 5
(2018/2019)   

 ( 9)جامعات 5
(2019/2020)   

3  
 جامعات 

 جامعات 7

معدل نمو األبحاث  
  يالعلمية المنشورة ف 

  دوريات عالمية محكمة

)%( 

13.6 14(3) 
(2017/2018)   

15.9 (14) 
(2018)   

16.7 15 20 

نسبة مؤسسات التعليم 
الحاصلة على  يالعال

اًلعتماد من هيئة  
 )%(  ضمان الجودة

7.5 7.4 (4)  
(2016/2017 ) 

11 (10) 
(2018/2019)   

19 
  

30 40 

لتحاق بالتعليم  نسبة اًل 
في الفئة  يالعال

  22 - 18العمرية )
 ( )%(اعاما 

 45 35 غير متا   غير متا   غير متا   31

http://www.moe.gov/
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نسبة أعضاء هيئة  
التدريس الحاصلين  

ي  بحثية ف على منح 
 )%( جامعات عالمية

 3 1 غير متا   غير متا   غير متا   0.2

نسبة الطالب الوافدين  
المقيدين  يمن إجمال

الجامعات المصرية  ي ف 
 )%(  حسب التخصص

2 2.8 (5)  
(2017/2018 ) 

2.5 (15 ) 
)2018)   

2.9 3 6 

نصيب الطالب من  
نفاق على التعليم  اإل 

  ا)وفقا  يالعال
 للتخصص( 

 هجني  7600
للطالب  
)متوسط  
2012 ) 

األهداف   غير متا   غير متا   غير متا   وضع  يتم 
محور  مع  بالموائمة 
التعليم  ووزارة  االقتصاد 

متطلبات    يالعال لتحديد 
 التخصصات المختلفة 

معدل الطالب إلى كل 
عضو هيئة تدريس 

 على التخصص  بناءا 

 ( 6)40م1 42م1
(2016/2017 ) 

(    11)23م1

 
(2017/2018 ) 

 17م1
 35م1 38م1

عدد مؤسسات التعليم 
للكثافة  طبقاا  يالعال

والتخصص والتوزيع 
 يالجغراف 

 (7)جامعة 51 جامعة  44
  )2018/2017( 

 (12)جامعة 51
(2018/2019)   

 جامعة  72
2020 

 جامعة  64 جامعة  50

 المصادر والمالحظاتم  
 .2030. استراتيجية التنمية المستدامةم ر ية مصر 2016اإلداري. ( وزارة التخطيط والمتابعة واإلصال  1) 
 . تقرير التنافسية العالمية 2017( المنتدى االقتصادي العالمي. 2) 
 . الموقع اإللكتروني للوزارة.2030( استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء خطة التنمية المستدامة 3) 
. التقرير السنوي. وتم الحساب بقسمة عدد مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على االعتماد، 2017/ 2016القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. ( الهيةة  4) 

 والمتقدمة للحصول على االعتماد على إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي في نفس العام.
عالي فيما يتعلق بعدد الطالب الوافدين، وإجمالي عدد الطالب المقيدين في مؤسسات التعليم العالي في عام  ( تم الحساب باستخدام بيانات وزارة التعليم ال5) 

2017 /2018 .  
. مصر في أرقام. وتم الحساب باستخدام بيان عدد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي، وعدد  2018. ( الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء 6) 

.2017/ 2016يةة التدريس في مؤسسات التعليم العالي في عام أعضاء ه  
 . التقرير السنوي.2017/ 2016. ( الهيةة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 7) 
 .. تقرير التنافسية العالمية. تم استبدال محور التعليم والتدريب بمحور المهارات في هذا التقرير2019( المنتدى االقتصادي العالمي. 8) 
  ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الموقع اإللكتروني للوزارة.9) 
. التقرير السنوي. وتم الحساب بقسمة عدد مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على االعتماد،  2019/ 2018. ( الهيةة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد10) 

 مؤسسات التعليم العالي في نفس العام. والمتقدمة للحصول على االعتماد على إجمالي عدد 



 

  2020تقرير حالة التنمية في مصر ------------------------------------------------------------------------------------

 

ي، وعدد مؤسسات التعليم العال  يالطلبة المقيدين فعدد  باستخدام بيان  وتم الحساب    . أرقام   يمصر ف  . 2019( الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء. 11) 
 .2018/ 2017عام في   يمؤسسات التعليم العال يأعضاء هيةة التدريس ف

 .أرقام  ي مصر ف . 2018المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء. ( الجهاز 12) 
 . 2019( مؤشر المعرفة العالمي 13) 
 (14 )Global Production of Scientific Papers. 2018. Clarivate Analytics Report. Nature Periodical. December. 
مؤسسات التعليم  ي  عدد الطالب المقيدين فمن    كنسبة   وافد(   72000ن ) عدد الطالب الوافدي  حسابتم  .  2018  عام  خالل  العالي  التعليم وزارة أداء  حصاد ( 15) 
 . 2018مليون طالب( في عام  2.9)   يالعال

 
 
 

 (1)2030مؤشرات الثقافة ومستهدفاتها باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر  (:12ملحق )
 مستهدف
2030 

 مستهدف
2020 

2020/2019 2018/2019  2017/2018 سنة أساس   
 اًلستراتيجية 

 المؤشر

60 70 65 
(2019 )  

 )3( 65   

     (2019) 
        )2(74 

(2017) 

تنافسية السياحة   85
 والسفر 

ًل توجد قيمة  
مستهدفة 

 للمؤشر 

0.2 
0.38 
(2019 )  

)5( 0.4 
(2018) 

)4(0.42 
 (2017) 

عدد المكتبات   0.35
  100العامة لكل 
 نسمة ألف 

ًل توجد قيمة  
مستهدفة 

 للمؤشر 

1 
0.9 

(2018 )  

)5( 1 
(2018) 

)4(1.05 
 (2017) 

عدد المراكز  1.95
الثقافية لكل  

 ألف نسمة   100
3.3 2.3 

4.5 
 (2019 )  

 )5(4.7 
(2018) 

)4(3.4 
(2017) 

عدد زوار   1.8
المتاحف 

والمناطق التراثية 
من األجانب 
 )مليون زائر(

12.7 9.45 
4.3 
 (2019 )  

)6(10.4 
(2018) 

)4(7.6 
(2017) 

عدد زوار   7.5
المتاحف 

والمناطق التراثية 
من المصريين  
 )مليون زائر(
 المصادر والمالحظاتم

 . 2030. استراتيجية التنمية المستدامةم ر ية مصر 2016( وزارة التخطيط والمتابعة واإلصال  اإلداري. 1) 
 (2 ) The World Economic Reform. 2017. The Travel & Tourism Competitiveness Report.  
 (3 ) The World Economic Reform. 2019. The Travel & Tourism Competitiveness Report. 
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 . النشرة السنوية لإلحصاءات الثقافية.  2017( الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء. 4) 
للجهاز المركزي للتعبةة    ا ، ولكن عدد السكان قد زاد خالل العام وفقً 2018ساب هذه النسبة، حيث لم يتم إنشاء أي مكتبة عامة أو مركز ثقافي في عام  ( تم ح 5) 

 العامة واإلحصاء.
 . باب الثقافة واإلعالم.2020( الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء. مصر في أرقام 6) 

  
 
 

   (1)2030الوضع الحالي لمؤشرات األداء البيئي ومستهدفاتها في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر (: 31ملحق )
سنة أساس   المؤشر

 اًلستراتيجية 
  مستهدف 2020/2019 2018/2019 2017/2018

2020 
  مستهدف
2030 

  نسبة الموارد المائية المستهلكة
من إجمالي الموارد المائية العذبة  

 المتجددة المتاحة )%(

107 133   
 (2017 )  

 80 100 غير متا   غير متا  

متوسط نصيب الفرد من الموارد  
 المائية العذبة المتجددة

 سنة( /3)م

650   651   
 (2017 )  

   950   750 غير متا   غير متا  

نسبة خفض أحمال التلوث من 
تربة الصدرية الدقيقة العالقة  األ 

 %()الهواء في 

157  
ميكروجرام/م
3 

 
PM10+423.8   
  (2015 )   

T.S.P   
+167.8   
 (2016 ) 

 

 50- 15- غير متا   غير متا  

يتم جمعه بانتظام   نسبة ما
دارته بشكل مناسب من  إو 

 )%( المخلفات البلدية الصلبة

20   
كفاءة الجمع 
60 

 19.4 
 50كفاءة الجمع 

 
  (2016 /2017)  

كفاءة الجمع  غير متا   غير متا  
80 

كفاءة الجمع 
90 

نسبة المخلفات الخطرة التي يتم 
 )%( التخلص منها بشكل صحي

7 7   
 (2016 )  

 100 30 غير متا   غير متا  

مؤشر التنوع البيولوجي  
 )%( والبيئات

11,1 
4.3 

 17 غير متا   غير متا   غير متا  
10 

17 
10 

اًلنخفاض في معدًلت نسبة 
 )%( ة لألوزون دالمواد المستنف

 100 97.5 غير متا   غير متا   غير متا   غير متا  
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معدًلت في نخفاض اًل نسبة 
الزيادة المتوقعة ًلنبعاثات  

 الغازات الدفيئة

طن   276
مكافأ ثاني 
أكسيد 
 الكربون 

 غير متا   غير متا   غير متا   غير متا   غير متا  

نسبة الموارد المائية غير 
جمالي إلى إالتقليدية المستخدمة 

 )%(  الموارد المائية المستخدمة

20 26   
 (2017 ) 

 40 30 غير متا   غير متا  

إلى  نسبة مياه الصرف المعالج 
 )%(  جمالي مياه الصرفإ

 80 60 غير متا   84 90 50

نسبة الصرف الصناعي غير 
إلى نهر النيل  ىالمطابق عل

 )%( جمالي الصرف الصناعيإ

 0 16 غير متا   غير متا   - 21

  الصحي المعالجنسبة الصرف  
للمعايير الوطنية الذي يتم    اوفقا 

 )%( نهر النيل ىصرفه عل

 غير متا   70 غير متا   غير متا   غير متا   50

عدد المحميات الطبيعية التي لها 
 دارة معتمدة ومفعلة   إخطة 

 30(2) غير متا   محمية 13

(2017 ) 
30 

 

15 -20  
 محمية 

 محمية 30

نسبة التقدم نحو تحقيق اًللتزام 
 )%( باًلتفاقيات الدولية الموقعة

 100 100 غير متا   غير متا   غير متا   غير متا  

نسبة الفاقد في شبكات نقل 
 )%( المياه

 5أقل من   10أقل من   غير متا   غير متا   غير متا   15

معالجة نسبة الفاقد في محطات 
 )%( المياه

30 30.2   
 (2017 ) 

 10أقل من   20أقل من   غير متا   غير متا  

عدد محطات الشبكة القومية 
 لرصد ملوثات الهواء المحيط 

 محطة   95 محطة  87
 (2017 /2018 ) 

 محطة  120 محطة  92 غير متا   غير متا  

عدد مواقع الرصد بالشبكة 
القومية لرصد اًلنبعاثات  

 الصناعية 

 موقع  164
 

 موقع   220
  (2017 /2018 )  

موقع  250 غير متا   غير متا    موقع  500 

 المصادرم
 .  2030.استراتيجية التنمية المستدامةم ر ية مصر2016التخطيط والمتابعة واإلصال  االداري.  وزارة (  1) 
 الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء. تقارير مختلفة.  (  2) 
 وزارة الدولة للبيةة. تقارير مختلفة.( 3)  
 للنشرة السنوية إلحصاءات البيةة.ا . إجمالي عدد المحميات الطبيعية في مصر بشكل عام وفقً 2017المركزي للتعبةة العامة واالحصاء.  زالجها  ( 4) 
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       (1)2030لوضع الحالي لمؤشرات التنمية العمرانية ومستهدفاتها باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ا (:14ملحق )
أساس  سنة  المؤشر

 اًلستراتيجية 
مستهدف   2019/2020 2018/2019 2017/2018

2020 
مستهدف  

2030 
معدل التوطن السكاني 
بالمستهدف في  مقارنًة 
العمرانية   المجتمعات 

 الجديدة

ال توجد قيمة 
 للمؤشر

 100 100 غير متا   غير متا   غير متا  

  مؤشر فجوة االسكان
 )%(* 

12 
مليون   2.5

 وحدة سكنية 

   (1)7.5أقل من  
مليون وحدة   1.5

 سكنية 

 8  أقل من غير متا   غير متا  
 

 5قل من  أ
 

في  الزيادة  نسبة 
مستخدمي وسائل النقل 

 )%(  الجماعي

مليار   1.9
 رحلة

7.8(2)   
مليار رحلة   2.2
نهاية عام  في 

2017 

 50 30 غير متا   غير متا  

من  الفرد  نصيب 
الخضراء   المساحات 

 فرد(  /2المدن )متر يف

0.85   1 1.2(11) 

 
 

1.2 1   3   

نسبة خفض التعديات 
على األراضي  

 )%(  الزراعية

 ألف    30
 افدان سنويً 

فدان   8642 5
(11 ) 

(2019 ) 

 
 

100 100 

ترتيب مصر في مؤشر  
 االتصالية العالمية 

 50 65 غير متا   غير متا   114   140/  99

عدد المدن المصرية   
مؤشر شبكة  يف

االتصالية العالمية  
GAWC 

 (9) )القاهرة( 1 1 ) القاهرة( 1
 Beta+ 

(2018 ) 

 القاهرة 
Beta + 

5 9 

معدل نمو الكتلة 
 العمرانية 

ال يوجد قيمة 
 للمؤشر

  2كم 6660
مضاف بنسبة 

0.7%(1) 

 غير متا  
 
 

 غير متا  
 

ألف    300
فدان  
 مضاف

ألف    700
فدان  
 مضاف

مساحة األرض  
المضافة للمعمور 

 )%( المصري 

7 
 

7.7 (1)   
   2كم 6070

7.84(8 ) 
(2018)   

 )مضافة(  1 8.2
 

 )مضافة(  3
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عدد   انخفاض  نسبة 
بالمناطق غير  السكان 

 )%( اآلمنة

     (7) 53.3 (2)2 مليون ساكن
)نوفمبر  
2019 ) 

 30 100 

المناطق   مساحة  نسبة 
 )%(  العشوائية

      (5) 39   (3)37.5 )الحضر(  38
(2018 ) 

34 
 

20 
 

5 

الذين   السكان  نسبة 
صرف   نظام  لديهم 

 )%(   من صحي

50 41 (4)                 

 
65 (6) 66.5 70 

 
100 

الذين   السكان  نسبة 
لديهم نظام مياه شرب  

 ة )%( من

أكثر من  99.1 (6) 98   (5)96.8 90أكثر من 
95 
 

100 

 المصادر والمالحظاتم    
 .2030. استراتيجية التنمية المستدامةم ر ية مصر 2016والمتابعة واإلصال  اإلداري. زارة التخطيط و   (1)
 تقدير فريق التقرير باستخدام بيانات منم وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.     (2)
 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.    (3)
   النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واإلسكان والمنشتت. .2017. للتعبةة العامة واإلحصاءالجهاز المركزي  (4)
 . 2030-2015لتقرير اإلحصائي السنوي لمتابعة أهداف التنمية المستدامة ا .2018. الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحصاء (5)
 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. (6)
العشوائية، الموقف الحالي لتنفيذ المشروعات. وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. تم حساب هذا المؤشر بقسمة    المناطق   تطوير   شروعاتم (7)

وحدة    214354اآلمنة )   وحدة سكنية( على إجمالي عدد الوحدات السكنية في المناطق غير   114424)   2019عدد الوحدات السكنية التي تم عرضها في نوفمبر  
 سكنية(.
 .2018بوابة معلومات مصر.  (8)
(9) GAWC City Classification. 2018. 

 .2020هيةة الرقابة اإلدارية. يناير  (10)
 . مؤشرات الرصد والتقييم. نوفمبر.2019لبيةة. اوزارة   (11)

إجمالي الطلب مع عدم تضمين الوحدات الزائدة عن الحاجة في شرائن  يقيس مؤشر فجوة اإلسكان الفجوة بين العرض والطلب في قطاع اإلسكان كنسبة إلى   •
 الدخل المختلفة.
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