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تمويل التنمية المستدامة في مصر

مقدمة
تلتزم مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

بحلول عام 2030، وقد ُأحرز تقدم في العديد من 
المؤشرات منذ عام 2015. وتسير مصر على الطريق 

نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة عبر أهداف 
التنمية المستدامة بنسبة تبلغ في المتوسط 68.6 في 

المائة، إذ تحتل المرتبة 82 من بين 165 دولًة )تقرير 
التنمية المستدامة، 2021(1.

ومع ذلك، ال تزال تحديات كبيرة وهامة تعيق تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، وال سيما في ظل جائحة 

كوفيد19-. فالنمو االقتصادي الذي حققته مصر لم يؤِد 
إلى خلق فرص عمل الئقة وكافية للمشاركين في سوق 

العمل، مما أثر سلبًا على األسر المصرية. وبات األفراد 
الذين يعملون في القطاع غير الرسمي وفي ظروف 

عمل سيئة أكثر عرضة لآلثار االقتصادية الناتجة عن 
الوباء. وعلى الرغم من انخفاض عدد األفراد الذين 

يعيشون في فقر مدقع إلى 4.6 في المائة، بلغت نسبة 
عدد الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني 

29.7 في المائة في عام 2020/2019. وعالوًة على 
ذلك، ُيخفي المستوى المعتدل لمؤشر جيني أوجهًا من 

عدم المساواة المكانية وعدم المساواة بين الجنسين 
في مجاالت عدة، مثل التعليم والفرص االقتصادية2.

قد يؤدي تفشــي جائحة 
كوفيــد-19 وتباطؤ النمو 

االقتصادي إلــى زيادة الفقر 
وإلى  المساواة  وعدم 

تدهور التقــدم المحرز في 
خطــة التنمية.
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وقد يؤدي تفشي جائحة كوفيد19- وتباطؤ النمو االقتصادي 
إلى زيادة معدالت الفقر وأوجه عدم المساواة، وتدهور التقدم 

المحرز في خطة التنمية. ولكن اإلصالحات االقتصادية التي 
ُنفذت في عام 2018 لتحقيق نمو اقتصادي أعلى واستقرار 

في االقتصاد الكلي وتمويل عام مستدام أدت إلى زيادة قدرة 
االقتصاد المصري على الصمود أمام الجائحة3.

ال بــد ألولويــات التنمية الوطنيــة أن توجه تحقيق أهداف 
التنميــة المســتدامة، إذ تختلف الحلــول باختالف القيود 

والشــروط األولية للمؤشــرات المختلفة. ويندرج القضاء على 
الفقــر )الهــدف 1( والحد من أوجه عدم المســاواة )الهدف 

10( فــي أولويــات خطة التنمية الوطنيــة لمصر، حيث ال تزال 
تحديــات كبيــرة تحول دون إنجاز هذيــن الهدفين4. والهدفان 

مترابطــان مــع العديد من األهداف األخــرى مثل التعليم 
الجيد )الهدف 4(، والمســاواة بين الجنســين )الهدف 5( 

والعمــل الالئــق ونمو االقتصــاد )الهدف 8(. وتنعكس أهداف 

التنميــة الوطنية في اســتراتيجية التنمية المســتدامة: رؤية 
مصر 2030، وتراعي الســياق الوطنــي وأولويات التنمية 

لمصــر، وهــي مرتبطة بأهداف التنمية المســتدامة5. وتهدف 
هــذه االســتراتيجية إلى معالجة القيود التــي تعيق عملية 
التنميــة وزيادة قدرة االقتصاد علــى مواجهة الصدمات. 
وتعمــل الحكومــة المصرية على بنــاء القدرات وتعزيزها 

وإذكاء الوعــي لتنفيــذ أهداف التنمية المســتدامة، من 
خــالل تعزيــز األدوات التحليلية لقيــاس التقدم المحرز نحو 
تحقيق أهداف التنمية المســتدامة وتشــجيع الشــراكات بين 

أصحــاب المصلحــة المتعددين من خالل اســتراتيجية التنمية 
المستدامة 2030.

وفــي هــذا الســياق، ُيلقي هــذا الفصل نظرًة عامــة على وضع 
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي مصر والسياســات المنفذة 
لتحقيقهــا. ويركــز علــى القضــاء على الفقــر والحد من عدم 

المســاواة، نظــرًا ألهميتهمــا فــي عملية التنميــة في مصر. 
ويتتبــع القســم أ تطــور العديد من مؤشــرات أهــداف التنمية 

المســتدامة منــذ عام 2015، باســتخدام أحــدث البيانات 
المتاحــة. وقــد اختيرت هذه المؤشــرات على أســاس أوجه 

الترابــط المحتملــة بينهــا وبيــن الفقر وعدم المســاواة من 
جهــة وتوافــر البيانات مــن جهة أخرى. ويتناول القســم 

ب الفقــر فــي مصــر، ســواًء أكان الفقر بالمقيــاس النقدي أو 
الفقــر المتعــدد األبعاد، وكذلــك خصائص الفقــراء. ويناقش 

القســم ج األنــواع واألبعــاد المختلفة ألوجه عدم المســاواة؛ 
مثــل عدم المســاواة في الدخل وعدم المســاواة فــي النتائج 

وعــدم المســاواة في الفــرص. ويلقي القســم د نظرًة عامًة 
علــى البرامــج والسياســات المختلفــة التي تنفذهــا الحكومة 

المصريــة للقضــاء علــى الفقر والحد من عدم المســاواة، 
وُيختتــم الفصــل بالقســم هـ الذي يقــدم توصيات في 

السياســة العامة.

أ. أهداف التنمية المستدامة في مصر
يتسم التقدم الذي أحرزته مصر نحو تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة بعدم التماثل في جميع األهداف. فرغم التقدم 
الذي تحقق في العديد من المؤشرات، ال تزال تحديات كبيرة 

تقف عائقًا أمام تحقيق أهداف التنمية المختلفة، كما ُيعتبر 

األداء ضعيفًا في تحقيق بعضها6. وال تزال تحديات كبيرة 
تواجه سبعًة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بما 

فيها القضاء التام على الجوع )الهدف 2(، والصحة الجيدة 
والرفاه )الهدف 3(، والمساواة بين الجنسين )الهدف 5(، 
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والعمل الالئق ونمو االقتصاد )الهدف 8(، والحياة تحت الماء 
)الهدف 14(، والحياة في البر )الهدف 15( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية )الهدف 16(. وفيما شهدت األهداف 2 
و3 و8 و16 تحسنًا معتداًل على مر السنين، عانت األهداف 

5 و14 و15 من الركود. وتسير مؤشرات مختلفة على 
الطريق الصحيح مثل نسبة سكان الحضر الذين يعيشون 

في األحياء الفقيرة، ومعدل وفيات األمهات، والطلب على 
تنظيم األسرة بالطرق الحديثة، وعدد األفراد الذين تغطيهم 

شبكة الهاتف المحمول من الجيل الرابع على األقل. في حين 
شمل الركود المؤشرات المتعلقة بالباحثين لكل مليون نسمة، 
والمقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان الوطني، والسكان 

الذين يستخدمون خدمات الصرف الصحي األساسية 
وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الوقود 

وإنتاج اإلسمنت7.

وعالوًة على ذلك، ال تزال تحديات كبيرة تواجه هدفي 
التنمية األول والعاشر8، وهما من أولويات خطة التنمية 

الوطنية لمصر. ونظرًا إلى أن أهداف التنمية مترابطة، غير 
معزولة، فقد يكشف التقدم المحرز في بعضها عن أوجه 

التآزر مع أهداف أخرى. فمن شأن القضاء على الفقر مثاًل أن 
يضمن القضاء على الجوع ويحقق الصحة الجيدة والرفاه. 

ومن شأن الحد من عدم المساواة أن يوفر المساواة في 
الحصول على التعليم والخدمات والفرص االقتصادية ويفيد 

االقتصاد ككل. وقد يؤدي ضمان المساواة بين الجنسين 
إلى انخفاض مستوى الفقر وزيادة النمو االقتصادي وزيادة 
االستثمار في الصحة والتعليم. إضافًة إلى ذلك، ُيعد تعزيز 

النمو االقتصادي وتوفير العمل الالئق من العوامل األساسية 
للقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة9.

وبالتالي، يستكشف هذا القسم التقدم المحرز في بعض 
أهداف التنمية المستدامة، نظرًا الرتباطها المحتمل بالفقر 

وعدم المساواة. وقد اختيرت المؤشرات المستخدمة لتتبع 
هذه األهداف بشكل أساسي بناًء على توافر البيانات.

1. الهدف 2: القضاء التام على الجوع
أحرزت مصر تقدمًا في العديد من مؤشرات الهدف 2، بينما 
ال تزال بعض التحديات قائمة. فمنذ عام 2015، ظل معدل 
انتشار نقص التغذية )المؤشر 2-1-1( راكدًا منذ عام 2015 

عند معدل حوالي 4 في المائة من إجمالي السكان، حتى 
خالل فترة الوباء10. وانخفض معدل انتشار انعدام األمن 
الغذائي الحاد بين السكان البالغين من 8.4 في المائة في 

الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016 إلى 7.8 في المائة في 
الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019 11.

لكن بعض التحديات تبقى قائمة. فمصر تعاني من العبء 
الثالثي لسوء التغذية)المؤشر 2-2-2( المتمثل بالسمنة 

والتقزم ونقص المغذيات الدقيقة )فقر الدم(. وُيعد التقزم 
التحدي الرئيسي الناجم عن سوء التغذية في مصر، إذ عانى 

16.6 في المائة من األطفال دون سن الخامسة من التقزم 
في األسر التي يعيلها رجل مقابل 15.8 في المائة في األسر 

التي تعليها امرأة، في عام 2015. وسجل انتشار نقص الوزن 
والهزال بين األطفال دون سن الخامسة نسبًة تقل عن 10 
في المائة في عام 2015، مع نسبة انتشار أعلى بين األسر 

التي يعيلها رجل )الشكل 1(.

وقد حققت مصر تقدمًا في خفض معدل انتشار التقزم من 
22.7 في المائة في عام 2015/2014 إلى 17.5 في المائة 

في عام 2018/2017. وبالمثل، انخفض معدل انتشار الهزال 
من 8 إلى 3 في المائة خالل الفترة نفسها بينما انخفض 
انتشار فقر الدم من 27 إلى 22.3 في المائة12. أما نسبة 

فقر الدم لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 
عامًا، الحوامل منهن وغير الحوامل، )المؤشر 2-2-3(، فقد 
انخفضت بين عامي 2015 و2019، لكنها ال تزال أعلى من 

25 في المائة )الشكل 3(.

8.4%

7.8%
2019–2017

2016–2014

انتشار انعدام األمن 
الغذائي الحاد بين

السكان البالغين
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الشكل 1. انتشار سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة حسب جنس رب األسرة باستخدام مؤشر بحث الدخل واإلنفاق 
واالستهالك لعام 2015

9.39.9

��ادة الو�ن 

16.615.8

التقزم

5.24.2

نقص الو�ن 

3.42.9

اله�ال

ُأسر تعيلها ام�أةُأسر يعيلها رجل 

.Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt, 2019. National Statistical Report for Monitoring the SDGs :المصدر

الشكل 2. انتشار التقزم والهزال وفقر الدم بين األطفال دون سن الخامسة

22.7

17.5

8

3

27

22.3

فقر الدماله�الالتقزم

2015/20142018/2017

.Ministry of Planning and Economic Development, 2021 :المصدر

الشكل 3. انتشار فقر الدم بين النساء )الحوامل وغير الحوامل(

20152019

29
.7

28
.3

27
.1

26

نسبة النساء اللوا�ي 
�ت�اوح أعمارهن �ين 
15 و49 سنة، 
المصابات بفقر الدم 
(النسبة المئوية)

نسبة النساء اللوا�ي 
�ت�اوح أعمارهن �ين 15 
و49 سنة، المصابات 
بفقر الدم، الحوامل 
(النسبة المئوية)

 United Nations Statistics Division, 2021. Global SDG Indicators Database. :المصدر 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ )accessed on April 2021(.



8

تمويل التنمية المستدامة في مصر

2. الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه
نجحت مصر في خفض معدل وفيات األمهات )المؤشر 

3-1-1( بين عامي 2015 و2019. وفي الوقت الذي ارتفع 
فيه معدل وفيات األطفال الحديثي الوالدة )المؤشر 2-2-3( 
مقابل كل 1,000 مولود حي من 6.8 في عام 2015 إلى 7.5 

في عام 2019، ظل معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 
)المؤشر 3-2-1( ثابتًا تقريبًا خالل الفترة نفسها )الشكل 4(13.

وخالل الفترة نفسها، انخفضت المؤشرات المتعلقة بمعدل 
اإلصابة بمرض السل، ومعدل الوالدات لدى المراهقات، 

ومعدل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب واألوعية الدموية 
والسرطان والسكري أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة. هذا 

وقد ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن األمراض غير المعدية 
بنحو 1 في المائة بين عامي 2015 و2019 )الجدول 1(.

وتلقي جائحة كوفيد19- الضوء على أهمية قطاع الصحة، 
إذ تمثل الزيادة الكبيرة المخصصة للتمويل الصحي وتنمية 

القوى العاملة الصحية )المقصد 3-ج( عاماًل بالغ األهمية 
لضمان صمود قطاع الصحة وقدرته على مواجهة الجائحة 

الحالية وأي أزمة صحية جديدة يمكن أن تطرأ في 
المستقبل. وتجدر اإلشارة إلى أن مؤشر تغطية الخدمات 

في إطار التغطية الصحية الشاملة في مصر قد ارتفع بين 
عامي 2015 و2017 )الجدول 1(.

الشكل 4. اتجاه مؤشرات مختارة للمقاصد 3-1 و2-3

20152019

49

42.8

معدل وفيات األمهات
(لكل 100,000 مولود حي)

7.5

معدل وفيات األطفال6.8
الحديثي الوالدة

(لكل مولود حي)

20.3

20.4

معدل وفيات األطفال
دون سن الخامسة
(لكل 1,000 مولود حي)

 Central Agency for Public Mobilization and Statistics, :المصدر
.Egypt, 2019. National Statistical Report for Monitoring the SDGs

الجدول 1. مؤشرات مختارة لهدف التنمية المستدامة 3

سنة أحدث أحدث قيمة2015الوصفالمؤشرالمقصد
قيمة

3-31-3-3
عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل 1,000 
نسمة من السكان غير المصابين، حسب الجنس والعمر )لكل 1,000 

نسمة من السكان غير المصابين(
0.030.052019

15122019حاالت اإلصابة بمرض السل )لكل 100,000 نسمة(3-32-3-3

 عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى تدخالت ضد أمراض المناطق 3-35-3-3
1,640,5576,894,4112019المدارية المهملة )العدد(

معدل الوفيات بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية أو السرطان 4-31-4-3
28.227.72016أو السكري أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة )االحتمال(

عدد الوفيات الناتجة عن األمراض غير المعدية حسب نوع المرض 4-31-4-3
383,328386,1842019والجنس )العدد(

5951.82018معدل الوالدات لدى المراهقات )لكل 1,000 امرأة بين 15 و19 سنة(7-32-7-3

65682017مؤشر تغطية الخدمات في إطار التغطية الصحية الشاملة8-31-8-3

United Nations Statistics Division, 2021. Global SDG Indicators Database. :المصدر 
 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ )accessed on April 2021(.
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3. الهدف 4: التعليم الجيد
ُيعد ضمان التعليم الجيد محددًا رئيسيًا وإحدى أقوى اآلليات 
وأكثرها استقرارًا للتنمية المستدامة. ويسمح التعليم األفضل 
بالحد من الفقر وتمكين المرأة وتحقيق األمن الغذائي والحياة 

الصحية. وقد ارتفع إجمالي االلتحاق بالتعليم االبتدائي 
والثانوي في مصر منذ عام 2015 ليصل إلى أكثر من 100 في 
المائة و85 في المائة على التوالي )الشكل 5(، بينما بلغ معدل 

االلتحاق اإلجمالي بالتعليم العالي 35.78 في المائة و34.5 في 
المائة لإلناث والذكور على التوالي.

هذا وقد انخفضت الفجوة بين الجنسين في التعليم على مر 
السنين، إذ كان أداء اإلناث أفضل من أداء الذكور في جميع 

المستويات. وتبلغ نسبة اإلناث إلى الذكور في االلتحاق 
بالمدارس في مراحل ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي 

أكثر من 95 في المائة )الشكل 6(.

الشكل 5. النسبة المئوية للمعدل اإلجمالي لاللتحاق بالمدارس
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 World Bank, 2021. World Development Indicators database. :المصدر 
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators )accessed on October 2021(.

الشكل 6. نسبة اإلناث إلى الذكور في االلتحاق بالمدارس في مراحل ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي
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.Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt, 2019. National Statistical Report for Monitoring SDG Indicators in Egypt :المصدر
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4. الهدف 5: المساواة بين الجنسين
تواجه مصر تحديات كبيرة في تحقيق الهدف 5 من أهداف 

التنمية المستدامة ولم تحرز تقدمًا في مؤشرات عدة. 
فالمساواة بين الجنسين ليست فقط حقًا أساسيًا، بل شرطًا 

ضروريًا لتحقيق التنمية والسالم واالزدهار. ويتطلب تمكين 
المرأة القضاء على جميع أشكال العنف الممارس ضدها في 
األماكن العامة والخاصة. فحوالي 18 في المائة من النساء 

المصريات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عامًا تعرضن 
للعنف األسري، مما أدى إلى تكلفة إجمالية قدرها 2.17 مليار 

جنيه تتحملها الفتيات والنساء وأسرهن بسبب العنف14.

ويتمثل المقصد 5-3 من أهداف التنمية المستدامة في 
القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل زواج األطفال 

والزواج المبكر والقسري وتشويه األعضاء التناسلية للنساء. 
ووفقًا ألحدث البيانات المتاحة، فإن 20.6 في المائة من 

النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عامًا تزوجن 
قبل سن الثامنة عشرة و89.5 في المائة من الفتيات والنساء 

اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا قد تعرضن 
لتشويه أعضائهن التناسلية15.

وعلى المستوى االقتصادي، يعد معدل مشاركة المرأة في 
القوى العاملة في مصر بين أدنى المعدالت في العالم، إذ 

بلغ 18.46 في المائة فقط في عام 2019 16. ونظرًا لتوزيع 
األدوار في المجتمع وفقًا للجنس، ُتعتبر المرأة المصرية 

المسؤولة الرئيسية عن رعاية األسرة، مما يحول دون 
وصولها إلى الفرص االقتصادية على نحو متساو مع الرجل. 
فالمرأة تقضي وقتًا أطول في أعمال الرعاية غير المدفوعة 
األجر، بغض النظر عن وظيفتها أو وضعها العائلي؛ إذ تقضي 

الموظفات المتزوجات حوالي 28 ساعة في األسبوع في 
أعمال الرعاية األسرية مقارنة بـأربع ساعات فقط يقضيها 

الرجال17. ومن المتوقع أن تزداد المسؤولية الملقاة على 
عاتق النساء في القيام بأعمال الرعاية األسرية بسبب انتشار 

الوباء وفرض تدابير اإلغالق ال سيما في سياق التعلم 
اإللكتروني والعمل عن بعد.

ويمكن تفسير الوصول المحدود إلى الفرص االقتصادية 
أيضًا بالنظر إلى محدودية حيازة األصول، كاألراضي 

الزراعية واألصول الرقمية. فبحسب الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء18، بلغت نسبة الذكور الذين يمتلكون 

حيازات زراعية 99 في المائة، مقابل 1 في المائة لإلناث في 
2010/2009. وفي عام 2017، بلغت نسبة اإلناث البالغات 
15 عامًا وما فوق ولديهن إمكانية الوصول إلى اإلنترنت 

25 في المائة فقط من جملة السكان، مقارنًة بنسبة 44 في 
المائة للذكور من الفئة العمرية نفسها19. وقد عززت جائحة 

كوفيد19- استخدام التكنولوجيا التمكينية من خالل التعلم 
اإللكتروني والعمل عن بعد. وبالتالي، ُيعد ضمان الوصول 
المتكافئ إلى التكنولوجيا واألصول الرقمية عاماًل رئيسيًا 

لتمكين المرأة. وعالوًة على ذلك، تواجه المرأة المصرية 
تحديات في المجال السياسي، إذ شغلت النساء 15.1 في 

المائة فقط من مقاعد البرلمان المصري في عام 2020 20.

5. الهدف 8: العمل الالئق ونمو 
االقتصاد

ُيعد تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع 
والمستدام، والعمالة الكاملة المنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع شرطًا أساسيًا لتحقيق النمو الشامل والحد من الفقر. 
ومع ذلك، فإن النمو االقتصادي المحقق في مصر لم ينتج 
وظائف الئقة كافيًة للوافدين الجدد إلى سوق العمل، مما 

أدى إلى زيادة العمالة غير الرسمية. ففي عام 2020، بلغت 
نسبة العمال غير الرسميين، أي الموظفين من دون تأمين 

اجتماعي، 55.3 في المائة من إجمالي العمالة؛ 28.4 في 
المائة من هذه النسبة هم من اإلناث و59.8 في المائة هم 

من الذكور. وقد انخفضت البطالة لتصل إلى 7.2 في المائة 
في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 11.3 في المائة في 
الربع المماثل من عام 2017 21. وكان هؤالء الموظفون غير 

الرسميين، الذين يعملون في ظروف سيئة دون حماية 

نسبة النساء المصريات 
اللواتي يتعرضن 

للعنف األسري

18%
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اجتماعية، األكثر تضررًا من الوباء واألكثر عرضًة للوقوع 
في براثن الفقر نتيجة فقدان الوظائف وانخفاض الدخل.

والنساء فئة أخرى معرضة لهذه األخطار. فالفجوة التي 
ُسدت تقريبًا بين الجنسين على مستوى التعليم لم تنعكس 

في تحسين وصول المرأة المصرية إلى الفرص االقتصادية. 

وتعد مشاركة المرأة في القوى العاملة في مصر األدنى 
عالميًا، إذ تبلغ نسبة اإلناث 18.46 في المائة فقط من القوى 

العاملة مقابل 71.17 في المائة للذكور )الشكل 7(. ومعظم 
النساء في القوى العاملة هن في حالة بطالة، إذ بلغ معدل 

البطالة بين اإلناث 21.33 في المائة في عام 2019، مقارنة 
بـ 6.73 في المائة فقط للذكور )الشكل 8(.

الشكل 7. معدل مشاركة اإلناث والذكور في القوى العاملة )تقدير نموذجي لمنظمة العمل الدولية(

22.4522.7621.8218.4918.46

73.3472.5970.9371.3471.17
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معدل مشاركة الذكور في القوى العاملة (النسبة المئوية للذكور البالغين أكثر من 15 عامًا) (تقد�ر نموذجي لمنظمة العمل الدولية)

معدل مشاركة اإلناث في القوى العاملة (النسبة المئوية لإلناث البالغات أكثر من 15 عامًا) (تقد�ر نموذجي لمنظمة العمل الدولية)

World Bank, 2021. World Development Indicators database. :المصدر 
 https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators )accessed on October 2021(.

الشكل 8. البطالة بين اإلناث والذكور )تقدير نموذجي لمنظمة العمل الدولية(

9.438.888.256.816.73

24.9123.6823.0921.4421.33
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البطالة �ين اإلناث (النسبة المئوية لإلناث في القوى العاملة) (تقد�ر نموذجي لمنظمة العمل الدولية)

World Bank, 2021. World Development Indicators database. :المصدر 
 https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators )accessed on October 2021(.
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وقــد حققت مصر تقدمًا في مؤشــري المقصد 8-10، 
المتمثليــن في تعزيز قدرة المؤسســات الماليــة المحلية على 
تشــجيع وتوســيع الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتوفير 

التأميــن والخدمــات المالية للجميــع. فقد ارتفع عدد فروع 
البنــوك التجارية وأجهــزة الصراف اآللي منذ عام 2015 

ليصــل، لكل 100,000 بالــغ، إلى 6.64 و20.07 على التوالي 
)الشــكل 9(. وباإلضافة إلى ذلك، زادت نســبة البالغين ممن 
لديهم حســابات في مؤسســة مالية أو لدى مقدم خدمات 

ماليــة متنقلــة من 14.13 فــي المائة في عام 2014 إلى 
32.78 فــي المائة في عام 2017 22.

الشكل 9.  فروع البنوك التجارية وأجهزة الصراف اآللي )لكل 100,000 بالغ(

4.614.744.884.996.64
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 World Bank, 2021. World Development Indicators database. :المصدر 
Available at https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators )accessed on October 2021(.

ب. الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
نجحــت مصــر، فيمــا يتعلــق بقيــاس الفقــر بالمعاييــر 

الماليــة، فــي خفــض نســبة الســكان الذيــن يعيشــون فــي فقــر 
مدقــع )بأقــل مــن 1.9 دوالر أمريكــي فــي اليــوم( من 6.2 
فــي المائــة فــي عــام 2018/2017 إلــى 4.6 فــي المائة في 

عــام 2020/2019. كذلــك انخفضــت نســبة عــدد الفقــراء 
الذيــن يتقاضــون 3.20 دوالر فــي اليــوم، مــن 16.94 فــي 

المائــة فــي عــام 2015 إلــى 9.5 فــي المائــة في عام 2019. 
إضافــة إلــى ذلــك، يعيــش 2.2 فــي المائــة من الســكان 

العامليــن تحــت خــط الفقــر الدولــي. وفــي حيــن ارتفعــت 
نســبة عــدد الفقــراء الذيــن يعيشــون عنــد خــط الفقــر 

الوطنــي مــن 27.8 فــي المائــة عــام 2015 إلــى 32.5 في 
المائــة فــي عــام 2018/2017، إال أنهــا عــادت فانخفضــت 
للمــرة األولــى منــذ 20 عامــًا لتصــل إلــى 29.7 فــي المائــة 

فــي عام 2020/2019 23.

ووفقًا لنهج القدرات الذي وضعه "أمارتيا سين"، ُيعد الفقر 
ظاهرة متعددة األبعاد، وال يكفي قياس الفقر بالمعايير 

المالية لفهم حالة الفقر. ويرصد مؤشر الفقر المتعدد األبعاد 
أوجه الحرمان المتعددة من حيث الخدمات األساسية 

والقدرات، مثل التعليم والصحة ومستوى المعيشة، 
والتداخل بينها. وترتبط المؤشرات المختلفة المستخدمة 
في حسابات مؤشر الفقر المتعدد األبعاد بأهداف التنمية 

المستدامة. وُيعد المؤشر وثيق الصلة بتنفيذ السياسات، ألنه 
يسمح بفهم خصائص الفقراء ومساهمة كل عامل )أو مؤشر( 

اجتماعي واقتصادي في الصورة الشاملة للفقر.

ووفقًا آلخر مسح سكاني وصحي مصري أجري عام 2014، 
يعاني 5.2 في المائة من السكان المصريين من الفقر المتعدد 

األبعاد، ويعتبر 6.1 في المائة منهم معرضين للفقر المتعدد 
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األبعاد فيما يعيش 0.6 في المائة في فقر مدقع متعدد 
األبعاد. وُيعد التعليم غير الكافي عاماًل رئيسيًا في الفقر 

المتعدد األبعاد، إذ يساهم بنسبة 53.2 في المائة من إجمالي 
الفقر المتعدد األبعاد، يليه سوء الحالة الصحية )39.8 في 

المائة( فانخفاض مستوى المعيشة )7 في المائة(24.

الشكل 10. الفقر المتعدد األبعاد في مصر، 2014

5.2نسبة الفقر المتعدد األبعاد

6.1

0.6

السكان المعرضون
للفقر المتعدد األبعاد

السكان الذ�ن يعيشون
في فقر مدقع متعدد األبعاد

 The 2020 Global Multidimensional Poverty Index - :المصدر
Human Development Report, 2019.

الشكل 11. مساهمة الحرمان بأبعاده المختلفة في الفقر 
العام المتعدد األبعاد )النسبة المئوية(

الصحة 
مستوىالتعليم 

المعيشة

53%40%7%

 The 2020 Global Multidimensional Poverty Index - :المصدر
Human Development Report, 2019.

يتطلب القضاء على الفقر والمضي قدمًا في خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030 أن تقوم الحكومة بتحديد الفئات 

المعرضة للفقر وفهم خصائصها الرئيسية. وبحسب بحث 
الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسرة المعيشية لعام 2017 25، فإن 

حوالي 48 في المائة من الفقراء هم من اإلناث. ويتركز الفقر 

في المناطق الريفية حيث يعيش 67 في المائة من الفقراء. 
وينعكس التوزيع الجغرافي غير المتكافئ للدخل والخدمات 
في تركز الفقراء في محافظات الصعيد، حيث يزداد انتشار 

الفقر في المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان واألقصر عن 
40 في المائة )الشكل 12(. وُيعد التعليم العامل الرئيسي للحد 

من الفقر، إذ إن 39.48 في المائة من األميين فقراء، مقارنة 
بـ 11.5 في المائة فقط من الحاصلين على درجة جامعية عليا.

الشكل 12. النسبة المئوية لمعدالت انتشار الفقر )خط الفقر 
الوطني( بحسب المحافظة
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 Author, based on the 2017 Household Income, :المصدر
 Expenditure and Consumption Survey, conducted by the Central

Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt.
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يعمل األفراد الفقراء بشكل رئيسي في القطاع غير الرسمي. 
فوفقًا لبحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسرة المعيشية، 

يعمل حوالي 74 في المائة من الفقراء بدون عقد )الشكل 
13(. وهم يعملون بشكل رئيسي في قطاع البناء والتشييد 

)27.62 في المائة(، وقطاع التصنيع )21.28 في المائة(، 
واإلقامة وخدمات الغذاء )9.36 في المائة(، والقطاع 

الزراعي )6 في المائة( )الشكل 14(.

الشكل 13.  توزيع الفقراء بحسب نوع عقد العمل

من دون عقد 
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 Author, based on the 2017 Household Income, :المصدر
 Expenditure and Consumption Survey, conducted by the Central

Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt.

الشكل 14. توزيع الفقراء بحسب القطاع االقتصادي
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اإلدارة
العامة

التعليم

قطاع
الصحة البش��ة

 Author, based on the 2017 Household Income, :المصدر
 Expenditure and Consumption Survey, conducted by the Central

Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt.

فــي الســياق الحالــي لجائحة كوفيد19-، مــن المتوقع أن 

يــزداد كل مــن الفقر الــذي يقــاس بالمعايير الماليــة والفقر 

المتعــدد األبعــاد. فقــد أعلن 73.5 في المائة من األســر أن 

دخلهــم قد انخفض ال ســيما بســبب اإلجــراءات االحترازية 

والبطالــة وتقليــص األجور. وقد اشــتد التأثير الســلبي 

للوبــاء فــي المناطــق الريفية. وتشــير التقديــرات التي تمت 

مراجعتهــا فــي 2020 إلى أن معــدالت الفقر المدقع ســتصل 

إلــى 4.4 فــي المائة بــداًل من 4.1 في المائــة، مقارنة بـ 4.6 

فــي المائة في عام 2019 26.

ج. الهدف 10: الحد من عدم المساواة
ُينظــر إلى عدم المســاواة في الدخــل في مصر على أنه 

منخفــض نســبيًا وقــد تناقص على مر الســنين، إذ بلغ معامل 
جينــي 29 في عــام 2019 مقارنة بـ 33.7 في عام 2017 27. 
ومــع ذلــك، ظلت فجوة الدخل بين أدنى عشــرة في المائة 

وأعلى عشــرة في المائة من الســكان كبيرًة على مر الســنين، 
إذ تزيــد حصــة الدخل التي يمتلكها أعلى عشــرة في المائة 
عن خمســة أضعاف حصة الدخل التي يمتلكها أقل عشــرة 

في المائة من الســكان )الشــكل 15(. وفي عام 2017، بلغ 
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متوســط معدل النمو الســنوي في نصيب الفرد الحقيقي من 
االســتهالك )أو من الدخل( ألدنى 40 في المائة من الســكان 

)المؤشــر 10-1-1( 2.5- فــي المائــة، بينما هو 1.14- في المائة 
إلجمالــي الســكان28. إضافًة إلــى أن 5 في المائة من األفراد 

يعيشــون على أقل من 50 في المائة من متوســط الدخل 
)المقصد 1-2-10(29.

الشكل 15. حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10 في المائة 
وأدنى 10 في المائة من السكان

27.8%

3.9%

2015

حصة الدخل التي
%3.8يمتلكها أعلى 10%

26.9%

2017

حصة الدخل التي
يمتلكها أدنى 10%

 World Bank, 2021. World Development Indicators :المصدر
database. https://databank.worldbank.org/source/world-

development-indicators )accessed on October 2021(.

ُتعد الخصائص االجتماعية الديمغرافية، مثل الجنس والموقع 
الجغرافي ومستوى التعليم والوضع الوظيفي، عوامل رئيسية 

في تفسير عدم المساواة في مصر. عام 2020/2019، بلغ 
معدل نمو دخل األسر وإنفاقها في المناطق الحضرية 16.3 

في المائة و19 في المائة على التوالي، وفي المناطق الريفية 
13.2 في المائة و12 في المائة على التوالي30.

وبالمثل، فإن عدم المساواة غير االقتصادية القائمة علي 
الجنس والموقع الجغرافي مستمرة. ومع ذلك، ُيعد سوء 

التغذية بين األطفال دون سن الخامسة أعلى في المناطق 
الحضرية حيث يزداد تحديدًا انتشار زيادة الوزن والتقزم 

والهزال بينهم. ويمكن تفسير هذه الفجوة الجغرافية باختالف 
العادات الغذائية والوصول إلى الخدمات مثل المياه النظيفة 
والصرف الصحي، بين المنطقتين الجغرافيتين )الشكل 17(.

أما بالنسبة للفجوة بين الجنسين، فقد انخفض معدل وفيات 
األطفال دون سن الخامسة منذ عام 2015 لكل من الذكور 

واإلناث، ولكنه أعلى بين الذكور )الشكل 18(. كما أن انتشار 
نقص السعرات الحرارية أقل بين األسر التي تعيلها امرأة 

مقارنة باألسر التي يعيلها رجل )الشكل 19(. وهذا يؤكد أن 
األم التي لديها إمكانية الوصول إلى مصادر الدخل ولديها 

سلطة اتخاذ القرار داخل األسرة قد تستثمر أكثر في األمن 
الغذائي ورأس المال البشري ألفراد أسرتها.

الشكل 16. انتشار النقص في السعرات الحرارية حسب 
الموقع الجغرافي في عام 2015

حضري

��في

21.6%9.4%

 Central Agency for Public Mobilization and Statistics, :المصدر
 Egypt, 2019. National Statistical Report for Monitoring SDG

Indicators in Egypt.

الخصائص االجتماعية الديمغرافية، 
مثل الجنس والموقع الجغرافي 

ومستوى التعليم والوضع 
الوظيفي، هي عوامل رئيسية في 

تفسير عدم المساواة في مصر.
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الشكل 17. سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة 
)نسبة مئوية( حسب الموقع الجغرافي، في عام 2019

حضري��في

3.6

3.0

4.2

4.9

13.7

7.7

18.4

15.2

 ��ادة الو�ن

التقزم

نقص الو�ن

اله�ال

 Central Agency for Public Mobilization and Statistics, :المصدر
 Egypt, 2019. National Statistical Report for Monitoring SDG

Indicators in Egypt.

الشكل 19. انتشار النقص في السعرات الحرارية حسب جنس 
رب األسرة في عام 2015

13.4%

16.7%
ُأسر يعيلها رجل

ُأسر تعيلها ام�أة

 Central Agency for Public Mobilization and Statistics, :المصدر
 Egypt, 2019. National Statistical Report for Monitoring SDG

Indicators in Egypt.

أخيرًا، يتزايد اإلجماع على أن تعزيز تكافؤ الفرص هو عامل 
رئيسي لتحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية. وينشأ 

عدم تكافؤ الفرص من ظروف خارجة عن إرادة األفراد، مثل 
الجنس ومكان الوالدة وثروة رب األسرة ومستوى تعليمه. 

ويرتبط عدم تكافؤ الفرص بعدم المساواة في النتائج 
المحرزة، ذلك أن مستوى المعيشة حيث يولد الفرد قد تؤثر 

على النتائج المستقبلية.

الشكل 18. معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل 1,000 فرد حسب الجنس

21.3
20.720.6

19.4
18.518.3

16

17
18
19

20
21
22

201520162017

إناثذكور 

Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt, 2019. National Statistical Report for Monitoring SDG Indicators in Egypt. :المصدر
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إن عدم المساواة في الفرص وعدم المساواة في النتائج 
ال يتحركان بالتوازي. فمثاًل ازداد معدل عدم المساواة في 

الفرص فيما يخص معدالت إكمال التعليم العالي31. كما 
ُتعد الثروة ومستوى تعليم رب األسرة عاملين مساهمين 

رئيسيين في عدم المساواة في الفرص الخاصة بالصحة 
والتعليم. وبالنظر إلى جنس رب األسرة، جرى التأكيد على 
أن األم المتعلمة تضطلع بدور إيجابي هام في رعاية صحة 

أوالدها وتعليمهم.

د. السياسات والبرامج الحكومية للقضاء على الفقر والحد   
 من عدم المساواة

نتــج عــن اإلصالحــات االقتصادية األخيرة التــي نفذتها 
الحكومــة المصريــة نمــو اقتصــادي بلغت نســبته 5.6 في 

المائــة فــي الســنة المالية 2019/2018 مقارنــة بنحو 2.92 
فــي المائــة في عــام 2014. ونتيجًة لذلك، أصبــح االقتصاد 

المصــري أكثــر قــدرًة على الصمود فــي مواجهة األزمة 
الصحيــة واالقتصاديــة الحاليــة، مــع تحقيق نمــو اقتصادي 
بنســبة 3.57 فــي المائــة في عام 2020/2019 ونمــو متوقع 

بنحــو 2.8 فــي المائــة في عــام 2021/2020. وُتعتبر مصر 
األفضل أداًء في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 

وبين االقتصادات الناشــئة32.

تهدف اإلصالحات إلى تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي 
والتمويل العام المستدام. وتشمل المكونات الرئيسية لهذه 

اإلصالحات تحرير سعر الصرف، وضبط أوضاع المالية 
العامة، وإصالحات الدعم. وقد ُنفذت العديد من المشاريع 

الضخمة والعديد من البرامج في قطاع الطاقة كزيادة 
إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا فعالة وإصالح اإلطار 

التنظيمي لقطاع الكهرباء. أما في قطاع اإلسكان، فقد 
شملت اإلصالحات مشاريع إسكان تستهدف فئات الدخل 

المختلفة والمدن الجديدة. وأما في قطاع المياه، فقد 
استهدفت المشاريع تعزيز االستخدام الفعال للمياه وتوسيع 

توافر المياه النظيفة.

وتأخذ السياسات التي تنفذها الحكومة المصرية بعين 
االعتبار أولويات التنمية الوطنية. وُتعد االستراتيجية 

الوطنية للتنمية المستدامة اإلطار الحاكم لجميع مشاريع 
وبرامج التنمية المنفذة للقضاء على الفقر وتعزيز المساواة 

وتحقيق العدالة االجتماعية وتمكين المرأة والشباب 
واألشخاص ذوي اإلعاقة وتحقيق تنمية متوازنة في كل 

المحافظات33. وتتماشى األهداف الثمانية الستراتيجية 
التنمية المستدامة مع أهداف التنمية المستدامة وخطة 

االتحاد األفريقي لعام 2063. ويرمي الهدف األول من 
االستراتيجية إلى رفع مستويات المعيشة وضمان حياة 

كريمة لجميع المصريين، وهو يتمثل في القضاء على الفقر، 
وتوفير شبكة أمان اجتماعي، والتحكم بالنمو السكاني، 

وضمان المساواة في الحصول على التعليم وسائر الخدمات 
مثل المياه النظيفة والصرف الصحي34.

وتضطلع برامج الحماية االجتماعية35 في مصر بدور رئيسي 
في الحد من الفقر وضمان األمن الغذائي، خاصًة خالل 

فترات األزمات. فقد خفض دعم المواد الغذائية معدل الفقر 
بمقدار ثالث نقاط مئوية في عام 2019 36. ويضمن التحويل 

النقدي المشروط المتمثل في برنامج "تكافل"، الذي جرى 
تنفيذه في عام 2015، استثمارًا في رأس المال البشري 

لألجيال القادمة وتمكينًا للمرأة. ووفقًا لدراسة تقييم األثر 
التي أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، 

رفع المستفيدون من برنامج "تكافل" استهالكهم الغذائي 
وحسنوا من نوعية نظامهم الغذائي مقارنًة بأولئك الذين لم 

نمو اقتصادي 
بنسبة

في السنة المالية 
2019/2018

5.6%
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يحصلوا على هذه التحويالت النقدية. أضف إلى أنهم أنفقوا 
المزيد على اللوازم المدرسية والنقل إلى المدرسة37.

والمستفيدون من مشروع "تكافل" قد يستفيدون كذلك من 
برامج الحماية االجتماعية األخرى مثل البطاقات التموينية 

وبرنامج "محو األمية مع تكافل". وتشمل البرامج األخرى 
برنامج "اثنين كفاية" للسيطرة على النمو السكاني وبرنامج 

"سكن كريم" الذي يتمثل في تحسين البنية التحتية 
والحصول على احتياجات اإلسكان األساسية مثل شبكة 

الصرف الصحي والمياه النظيفة38. ويستهدف البرنامج 
67,000 أسرة في المناطق الريفية الفقيرة بمحافظات المنيا 

وأسيوط وسوهاج وقنا واألقصر39.

وُيعد النمو لصالح الفقراء، الذي من شأنه أن يخلق فرص 
عمل الئقة ويوفر لهم أنشطة مدرة للدخل، شرطًا ضروريًا 

لضمان تخرج األفراد الفقراء من برامج الحماية االجتماعية. 
فبرنامج "فرصة"، الذي تنفذه وزارة التضامن االجتماعي، 
من المفترض أن يكون أداة التخرج من مشروع "تكافل"، 

من خالل ربط المستفيدين من "تكافل" بخدمات التوظيف 
والتدريب على العمل ونقل األصول. ويقدم برنامج "فرصة" 

أنشطًة مختلفًة لتحسين الوصول إلى الفرص االقتصادية 
وتعزيز الشمول المالي40.

والشمول المالي عامل رئيسي آخر في الحد من الفقر وتعزيز 
النمو االقتصادي. وفي هذا السياق، أدخل البنك المركزي 

المصري عدة إصالحات تنظيمية تشمل إطالق مبادرة التمويل 
البالغ الصغر التي تخدم من ليس لديهم حسابات مصرفية ومن 

ال يستفيدون من الخدمات المصرفية إال بقدر محدود، ورسم 
خرائط البيانات لجانب الطلب وجانب العرض التي تغطي 
كاًل من األسر والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، 

وإطالق مبادرة تمويل عقاري تستهدف المستفيدين من ذوي 
الدخل المنخفض والمتوسط. وعالوًة على ذلك، يجري تنفيذ 

بعض اإلصالحات والمبادرات لضمان الشمول المالي للمرأة. 
وتشمل هذه المبادرات تشجيع جمعيات االدخار واإلقراض 

في القرى وإنشاء منتجات مالية عبر الهاتف المحمول مصممة 
خصيصًا للمطلقات لتلقي مدفوعات النفقة إلكترونيًا بالتعاون 

مع بنك ناصر االجتماعي41. وأصدر البنك المركزي المصري 
إرشادات للبنوك لجمع البيانات المصنفة حسب الجنس واإلبالغ 

عنها لتتبع التقدم المحرز في الشمول المالي للمرأة. وتشمل 

اإلصالحات األخرى توحيد تعريف األعمال التجارية التي 
تملكها النساء وإصدار أنظمة جديدة للخدمات المصرفية عبر 

الهاتف المحمول42. من ناحية أخرى، وبغية تضمين الفئات 
المحرومة في الخدمات المالية، نجح البنك المركزي المصري 

في تمكين الفئات المهمشة في المجتمع من خالل التعاون 
مع البنوك ومقدمي الخدمات القتراح منتجات ومشاريع أكثر 
تقدمًا مصممة لتناسب األشخاص ذوي اإلعاقة، باإلضافة إلى 

توفير البطاقات الذكية للمزارعين المصريين43.

وثمة مبادرة أخرى تهدف إلى القضاء على الفقر والقضاء 
على عدم المساواة المكانية، هي مبادرة "حياة كريمة". بدأ 

تنفيذ المبادرة في عام 2019 بغية توفير الحياة الكريمة 
للقرى الريفية ذات معدالت الفقر المرتفعة من خالل دعم 

الصحة والتعليم واإلسكان والبنية التحتية، باإلضافة 
إلى المشاريع الصغيرة والتمكين االقتصادي. وبلغ عدد 

المستفيدين 186,000 فرد44.

ومع تفشي جائحة كوفيد19-، استجابت الحكومة المصرية 
بسرعة لحماية المصريين من اآلثار الصحية واالقتصادية 

المؤلمة الناجمة عن الوباء. فقد وسعت تغطية برنامجي 
"تكافل" و"كرامة" للتخفيف من األثر السلبي للوباء على 

األسر الفقيرة والمتضررة، ما زاد عدد المستفيدين من هذين 
البرنامجين بمقدار 411,000 أسرة45. وقدمت الحكومة 

إضافة إلى ذلك تحويالت نقدية شهرية بقيمة 500 جنيه 
مصري لمدة ثالثة أشهر للعمال غير المنتظمين في القطاعات 

األكثر تضررا، شملت حوالي 1.6 مليون مستفيد46.

وعالوًة على ذلك، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة تحفيز 
بقيمة 100 مليار جنيه مصري )6.13 مليار دوالر( لتعزيز 

االقتصاد. وتشمل اإلجراءات األخرى تأجيل سداد القروض، 
وإعادة جدولة الضرائب، وخفض أسعار خدمات المرافق 
العامة47. ولدعم القطاعات التي تضررت بشدة من الوباء، 

خّفض البنك المركزي سعر الفائدة التفضيلية من 10 إلى 8 في 
المائة على القروض في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة 

والبناء، وكذلك على قروض اإلسكان التي تستهدف األسر 
ذات الدخل المنخفض والمتوسط48. وأّجل البنك المركزي 

المصري جميع مستحقات العمالء االئتمانية للشركات واألفراد 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وُسّهل استخدام طرق 

الدفع اإللكترونية لتشجيع المعامالت غير النقدية49.
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ھ. المالحظات الختامية والتوصيات الخاصة بالسياسة العامة
مــن المتوقــع أن تحقــق مصــر العديــد مــن األهــداف اإلنمائيــة 

بحلــول عــام 2030، لكــن تظــل التحديــات قائمــة فــي 
العديــد مــن األهــداف مثــل القضــاء علــى الفقــر والحد من 

عــدم المســاواة وتمكيــن المــرأة وخلــق وظائــف الئقــة. وقد 
زادت هــذه التحديــات مــع تفشــي كوفيــد19- الــذي صاحبــه 

ارتفــاع مهــم فــي التكلفــة الصحيــة ذات الصلــة وتباطــؤ فــي 
النمــو االقتصــادي.

ويقدم هذا الفصل لمحة على الوضع الحالي واتجاهات 
مؤشرات مختارة منذ عام 2015 ألهداف التنمية المستدامة 

التي يمكن اعتبارها أولويات ومعوقات للتنمية في مصر. ويركز 
الفصل بشكل أساسي على هدفي التنمية األول والعاشر؛ وهما 

القضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة.

وقــد أحــرزت مصــر تقدمــًا فــي خفض عدد األفــراد الذين 
يعيشــون فــي فقــر مدقــع. ووفقــًا ألحــدث البيانــات المتاحــة، 

انخفضــت نســبة األفــراد الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر 
الوطنــي ألول مــرة منــذ 20 عامــًا لتصــل إلــى 29.7 في 
المائــة فــي عــام 2020/2019. ويتركــز األفــراد الفقراء 

بشــكل رئيســي فــي ريــف صعيــد مصــر، وهــم أّميون 

ويعملــون بشــكل غيــر رســمي فــي قطــاع البنــاء والتشــييد 
بشــكل رئيســي. وُيعــد عــدم المســاواة فــي الدخل، بحســب 

مقيــاس جينــي، معتــداًل ومتناقصــًا علــى مــر الســنين. 
ومــع ذلــك، فــإن فجــوة الدخــل بيــن أعلى 10 فــي المائة 
وأقــل 10 فــي المائــة مــن الســكان ما زالت فــي ارتفاع 
مســتمر. وبالمثــل، ال تــزال الفجــوة بيــن الجنســين فــي 

الفــرص االقتصاديــة والفجــوة الجغرافيــة فــي الوصــول 
إلــى الخدمــات قائمــة. أضــف إلى أن عــدم تكافــؤ الفرص 

ازداد علــى مــر الســنين، وُتعــد الثــروة ومســتوى تعليــم رب 
األســرة مســاهمين رئيســيين فــي ذلــك.

وقــد يــؤدي تفشــي جائحــة كوفيــد19- وتباطــؤ النمــو 
االقتصــادي إلــى زيــادة الفقــر وعــدم المســاواة وتدهور أي 

تقــدم ُينجــز فــي خطــة التنميــة. لــذا نفــذت مصــر في هذا 
الســياق العديــد مــن اإلصالحــات االقتصاديــة وتوســعت 
فــي برامــج الحمايــة االجتماعيــة لوقايــة األســر الفقيــرة 
والمتضــررة مــن اآلثــار الصحيــة واالقتصاديــة الناجمــة 

عــن الوبــاء ولضمــان صمــود االقتصــاد المصــري إزاء أي 
صدمــات مســتقبلية.

وضعــت الحكومة قيــد التنفيذ 
إصالحات اقتصادية وتوســعت 
فــي برامج الحمايــة االجتماعية 

لوقاية األســر الفقيــرة والمتضررة 
من اآلثار الصحيــة واالقتصادية 

الناجمة عــن الوباء ولضمان 
صمــود االقتصاد المصري إزاء أي 

صدمات مســتقبلية.

انخفضت نسبة األشخاص الذين 
يعيشون تحت خط الفقر الوطني إلى 

في عام 2020/2019.
29.7%
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تمويل التنمية المستدامة في مصر
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ستحدد سياسات الحكومة المسار نحو تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة. وينبغي تنفيذ نهج 

متكامل طويل األجل للتصدي لمعوقات التنمية 
الرئيسية والستهداف األهداف المختلفة في آن 

واحد، مع األخذ باالعتبار أوجه الترابط بين األهداف 
والمواءمة بينها. وعليه، يمكن النظر في التوصيات 

التالية للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم 
المساواة وتحقيق أهداف أخرى للتنمية المستدامة:

ضمان المساواة في الحصول علي التعليم حيث إن 
نقص التعليم هو المساهم الرئيسي في الفقر. مع 
تفشي جائحة كوفيد19-، واللجوء إلى العمل عن 
بعد والتعلم اإللكتروني، قد يؤدي عدم المساواة 
في الوصول إلى التكنولوجيا واألجهزة الرقمية 

إلى زيادة عدم المساواة في الحصول على التعليم 
وفي الحصول على الدخل. فيجب أن تضمن 

السياسات الحكومية المساواة في الحصول على 
التعليم والتكنولوجيا والفرص االقتصادية لجميع 
األفراد، بغض النظر عن فئة الدخل أو الجنس أو 

الموقع الجغرافي.

معالجة عدم المساواة بين الجنسين من خالل 
ضمان المساواة في وصول المرأة إلى الفرص 

االقتصادية ومصادر الدخل المستدامة. وسيؤدي 
هذا إلى سد الفجوة االقتصادية بين الجنسين 

وتحقيق استثمار أعلى في تعليم األجيال القادمة 
ورعايتهم الصحية.

الحــد من عــدم المســاواة المكانية من خالل 
ضمــان االســتثمار المتكافئ فــي البنيــة التحتية 

االجتماعيــة والماديــة للمناطــق الريفيــة والحضرية 
في جميــع المحافظات.

زيــادة االســتثمار في قطاعــات التصنيــع والبنية 
التحتيــة واألعمــال التجارية الزراعيــة لضمان 
تنويــع االقتصــاد وصموده وتوليــد المزيد من 

الوظائــف الالئقة.

إصالح برامج الحماية االجتماعية والتوسع فيها 
وضمان فعاليتها باستخدام البحوث المسندة باألدلة 

لتحليل اآلثار التوزيعية والمالية للبرامج المختلفة.
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