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أثر جائحة كورونا على أداء اقتصادات دول الشرق األوسط ومشال  
 زيادة معدالت الفقر متعدد األبعاد يف  افريقيا  

 د. أحمد سمير أبو الفتوح يوسف 

 الملخص:

  . االقتصاداتتهدف الدراسة معرفة مدى تأثير جائحة كورونا وانعكاساتها على جميع  

مساعدة صانعي السياسات على احتواء األزمة وتقليل آثارها السلبية، تقديم بعض المفاهيم  

المتعلقة بجائحة كورونا، مراجعة معدالت الفقر خالل األزمة. وأظهرت النتائج وجود عالقة 

تأثير سلبي على  له  الوباء  األبعاد. وأن  متعدد  فيروس كورونا والفقر  انتشار  بين معدالت 

، ألفرادوالدخل؛ وأدى ذلك إلى ارتفاع معدالت الفقر وانتشاره نتيجة إصابة كثير من ا العمالة  

للحد من انتشار المرض، تم إغالق األنشطة وفرض التباعد االجتماعي. وكانت المجموعات 

األطفال والنساء. لقد دفع الوباء الجميع إلى التحرك واالستثمار والتطوير   هما األكثر تضرر  

التفاعلية لحل األزمات  واالبتكار و التفكير في استراتيجيات استباقية كبديل لالستراتيجيات 

 المستقبلية. 

شمال افريقيا؛ الفقر متعدد الشرق األوسط ووباء كورونا؛ األزمات؛ دول : الكلمات المفتاحية

 األبعاد. 

 

 مقدمة: 

تسببت في وحول العالم،  والدول    " العديد من األشخاص19  -كورونا "كوفيد  تأصاب

ا من الخسائر، بسبب العزلة  ن  األرواح، وتكبدت اقتصادات بلدابخسائر فادحة   ا كبير  العالم قدر 

العديد من االقتصاديين    -المحلية والفصل االجتماعي، وتجاوزت األزمة   كافة   –في نظر 

لم تهز أزمة من األزمات عبر التاريخ الحديث العالم مثلما ف  ؛(1)بشريعبر التاريخ ال  األزمات

في مقاطعة صينية، حيث وصلت    2019فعلت "جائحة كورونا" والتي ظهرت في نهاية عام  

مليون   29.5إلى كل جنبات العالم، وانتشرت في غضون بضعة أشهر وأصيب أكثر من )

  . (2)2020  منتصف شهر أغسطسألف( جراء ظهوره وحتى    935شخص، وتوفى قرابة  

، وهذا أقرب دليل  وصغيرة  مما يؤكد بشكل واضح على أننا نعيش في قرية عالمية منفتحة

 يؤكد فرضية ترابط األعمال والمجتمعات.  كما  على العولمة،

 

 
(1) Baldwin, Richard & Di Mauro, Beatrice Weder (2020)  »Economics in the Time of 

COVID-19« e-book, www.cepr.org, ISBN: 978-1-912179-28-2. 

 https://www.who.int/ar/emergenciesمنظمة الصحة العالمية »تقرير الكورونا« "متاح بموقع"  (2)

/diseases/novel-coronavirus   2020/07/17"االسترجاع."تاريخ   
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تطوير  ب  ذلك  19-كوفيد الشرق األوسط وشمال إفريقيا بسرعة الحتواء    دول  استجابت

لدعم  الخطط  السياسات وال الصارمة  اإل  واألفراد، ساعدت  الشركاتنظم  مؤسسية  جراءات 

ذلك في تباين ات المتتالية من انتشار المرض،  لموجاألثار السلبية لالحد من  التي اتخذتها على  

العدوى   قللت من انتشار دول الخليج  نجد  فبينما  خرى؛  ألدولة  من  لكافة اإلجراءات والنتائج  

الشرق  دول  النسبة القتصادات  ، وبالمنطقةبدول أخرى  في  ضعف ا  الوضع الصحي أكثر    ظهر

االقتصادية واحتاجت الدول التقلبات  أغلبها من  عانت    األوسط وشمال إفريقيا على حٍد سواء

 لجهود كبيرة للتعافي من األثار السلبية للجائحة سواء على المستوى الصحي أو االقتصادي. 

منطقة الشرق األوسط وشمال في    بالفيروسمليون إصابة    2.2ن  تم تسجيل أكثر م

معدالت اإلصابة  استمرت  شخص وألف    26حيث توفي أكثر من    -بما في ذلك إيران  -إفريقيا  

االرتفاع السعودية والمغرب، حيث  في  تليها  المؤكدة،  الحاالت  أكثر  العراق  على ، وسجل 

م الصحي في جميع أنحاء المنطقة، فقد أثبتت  الرغم من المستويات المتفاوتة الستعداد النظا

في الحد  استراتيجيات اإلدارة الصحية الشاملة لبلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا فعاليتها

 .(1) من الخسائر البشرية وانتشار الوباء في المنطقة

لذلك غير أن الجميع يحاول فهم األزمة واالستجابة لها أثناء تطورها والتحوط منها، 

؛ حيث مازالت  لن تستطيع أي دراسة تسجيل كافة جوانب الحدث، وتغطيته بصورة نهائية

للفيرو الصحية  الناحية  لـ  ومشتقاته  سالجائحة تقدم تطورات من  لذلك فإن هدف دراستنا   ،

في دول الشرق األوسط وشمال افريقيا  األول: دور    ؛"أزمة الكورونا" أن نتناولها من جانبين

لألز للنشاطات  التصدي  كيف  والثاني:  األبعاد،  المتعدد  الفقر  معدالت  على  وأثارها  مة 

 االقتصادية لتلك الدول اتباع طرق النجاة المفترضة.

 مشكلة الدراسة: 

الوباء بالفعل في  قدمتهارغم الحزم المالية الكبيرة التي   البلدان، تسبب  تكلفة  معظم 

وتعطل    انهيار أسعار النفطوالخدمات و  العرض للسلعوفي الطلب  خلل  ، مع  باهظةاقتصادية  

ت  عانإال أنها  سلسلة من إجراءات االحتواء،  المنطقة  كما اتخذت بلدان    اإلمداد.    معظم سالسل

تفعت البطالة وانخفضت األجور وار ، من انخفاض الطلب على المستويين اإلقليمي والعالمي

  تخسر  عامبشكل  داخلي ا وخارجي ا، و  فرص العملندرت  والتحويالت المالية من دول الخليج و

ن التباطؤ  كما أ،  2020عام  مليار دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي    42ما يقرب من  المنطقة  

 إضافي في براثن الفقرمليون شخص    8,3 االقتصادي الناجم عن الوباء سيؤدي إلى وقوع

   .(2)ر كبيوقد يؤدي لزيادة عدم المساواة بشكل 

 

 
(1) OECD Policy Responses to Coronavirus COVID-19 crisis response in MENA countries 

(2020). 

( أثر وباء كورونا على أداء االقتصاد المصري )التداعيات وسياسات المواجهة(  2021عباس، جيهان عبد السالم ) (2)

القومي  - االقتصاد  على  كورونا  أزمة  )أثر  التجارة  كلية  حلوان:  لجامعة  الخامس  العلمي  المقترحات  المؤتمر   :

 والحلول(. 
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الدراسة مشكلة  تكمن  وغيره  سبق  أداء   ومما  على  كورونا  جائحة  أثر  تباين    في 

مما دعا  وزيادة معدالت الفقر متعدد األبعاد،  دول الشرق األوسط وشمال افريقيا  اقتصادات  

، وتحديد مدى تأثير ذلك الفيروس تفشي    قوة  العالقة والتأثير بينإللقاء الضوء على طبيعة  

 خالل اإلجابة على التساؤالت التالية:  ، ونتبين ذلك منبتلك الدولاالقتصادي  األداءعلى 

 شمال أفريقيا؟الشرق األوسط و  دولعلى  19-فيد ما هي تداعيات أزمة كو −

 في ظل أزمة كورونا؟دول الشرق األوسط وشمال افريقيا ما هو واقع االقتصاد في  −

 ما هي أهم الدراسات التي تناولت أثار األزمة االقتصادية لجائحة كورونا؟ −

 المتاحة للخروج من هذه األزمة؟ االقتصادية  ما هي الحلول  −

 :أهمية الدراسة
 التطبيقية، ويتضح ذلك مما يلي: تتمثل أهمية الدراسة في كل من الناحية األكاديمية والناحية 

 : حيث تتمثل األهمية األكاديمية للدراسة، في اآلتي: األهمية األكاديمية 
  19-أزمة كوفيدتبرز أهمية الدراسة في أنها قد تضيف بعض المفاهيم واألبعاد لموضوعات   -

، كما أنهما يدعمان االقتصادي، وهما من الموضوعات الهامة في الفكر  والفقر متعدد األبعاد
  تحقيق التنمية المستدامة و  االقتصاداتتقدم المجتمعات التي تسعى لتبني استراتيجية تحسين  

 . متعدد األبعاد والقضاء على الفقر
بصورة متكاملة تناولها  تحتاج لمن الموضوعات التي  الحالية يعد    الدراسة أن تناول موضوع   -

 على مستوى الدراسات العربية أو األجنبية. خالل األزمة
 : تتمثل األهمية التطبيقية في اآلتي: األهمية التطبيقية

االقتصادي للدول خاصة دول المنطقة سواء )دول  تنطلق أهمية الدراسة من أهمية القطاع   -
ديد من المنافع التي يمكن أن تحققها ، ومن ثم يوجد العالشرق األوسط أو دول شمال أفريقيا(

 و الحد من انتشاره.أالنظم االقتصادية للقضاء على الفقر تحسين للدول من 
للجوار الجغرافي  ؛ ذلك  دول الشرق الوسط ودول شمال أفريقياتم اختيار تطبيق الدراسة على   -

 واألزمات.في ظل الكوارث االقتصادية لتلك الدول مع مصر  األوضاعوتقارب 
  الحد من األثار السلبية )الصحية واالقتصادية( إمكانية استفادة من نتائج الدراسة، من خالل   -

 وذلك في ظل الكوارث واألزمات.  ،معدالت الفقر وخاصة الفقر متعدد األبعاد في تحسين
سم  من ر   االقتصاداتربما تمكن مسئولي    ( التي قد تتوصل إليها الدراسة الحالية)أن النتائج   -

مدخل   تتبنى  التي  اإلستراتيجيات،  ووضع  )الصحية  الخطط  السلبية  األثار  من  الحد 
على    واالقتصادية( الحفاظ  في  الدولة  دور  ودعم  االجتماعي،  والتباعد  التحوط  ظل  في 

 . من أثار الفقر متعدد األبعاد المواطنين
 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى العديد من النقاط أهمها:

 شمال أفريقيا. الشرق األوسط و” على صعيد دول 19-معرفة واقع أزمة جائحة "کوفيد −

"کوفيد − جائحة  انتشار  تأثير  االقتصادات   "19-تحديد مدى  على  وتحوالتها  وتداعياتها 

 شمال أفريقيا. الشرق األوسط والدولية واالقليمية وخاصة دول 

ن خالل تحليل لبعض الدراسات  ؛ مأثناء الجائحةقبل واستعراض أوضاع ومعدالت الفقر   −

 التي تناولت التأثير االقتصادي للجائحة.

 .األضرارقل إبراز أهم اإلجراءات المتخذة للخروج من األزمة ولو بأ −

 



 

 ( 2023 يناير، 4، ج1، ع4)مالمجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية 

 د. أحمد سمير أبو الفتوح يوسف

 

- 59   - 
 

 منهج الدراسة: 

ال إشكالية  عن  المنهجيندراسة  لإلجابة  بين  الدمج  على  الدراسة  التحليلي   اعتمدت 

خالل   من  على  والوصفي،  وتقارير من  المراجع  االطالع  والدوريات  والمجالت  الكتب 

با المتعلقة  والمؤتمرات  االمنظمات  لجائحة  القتصادلتأثيرات  واقع  على    19-كوفيدية 

 بتلك الدول.متعدد األبعاد الفقر أبعاد ودول الشرق األوسط وشمال افريقيا ات باالقتصاد

 السابقة: الدراسات 

هدفت الكشف عن آثار جائحة كورونا االقتصادية عالمي ا   :(1)  (2020دراسة )بولعراس،  

التعرف على أهمية السياسات االقتصادية في مجابهة األزمات باإلشارة إلى حالة  ومحليا،

الجزائري    وبيانالجزائر،   االقتصادي  المالي    2020النموذج  في تحقيق اإلصالح  ودوره 

ا العالمية،  والتجديد  التجارة  على  الجائحة  أثر  تناولت  أزمة كورونا،  وبعد  أثناء  القتصادي 

الرسمية  المعلومات  إلى  باإلضافة  والدولية،  واإلقليمية  المحلية  الهيئات  بتقارير  استعانت 

لجهات الحكومية، توصلت أن جائحة كورونا تسببت في آثار وخيمة على االقتصاد العالمي، ل

والجزائري الذي تفاقم تأثره بالجائحة بسبب تدهور أسعار النفط العالمي وتراجع الطلب على  

الجائحة،  لتداعيات  استجابتها  في  للجزائر  االقتصادية  السياسة  لقدرة  المحروقات، خلصت 

آثار هذه األزمة، أكدت   الجزائري على تجاوز  لتعزيز قدرة االقتصاد  اقترحت عدة حلول 

 .وذج االقتصادي الجديد في تحقيق الرفاهية والتطورعلى أهمية النم

شهدت السياحة في تونس منذ مطلع العقد الحالي ثالث   :(2)  (2020دراسة )برورة وأخرين،  

القطاع بصفة بحد غلق ثلث الفنادق وتسريح عشرات األالف من العاملين  لأزمات وصلت  

البحث عن سبل لتجاوز هذه األزمة   االقتصاديينمباشرة وغير مباشرة، األمر الذي حتم على  

وترميم صورة تونس السياحية وإعادة الروح إلى القطاع المنكوب عبر حمالت دعائية مكثفة 

ا قياسي ا، 2019مليون سائح البالد في العام    9,5في الخارج، فزار قرابة   ، وهو ما اعتبر رقم 

م عنها من حجر صحي لكن لم يلبث هذا طويال  حتى شهدت تبعات جائحة كورونا وما نج

وإغالق المنتجعات والفنادق وإغالق الحدود الجوية والبحرية والبرية، ما نجم عن ذلك من 

للسياحة   كبير  معرفة    حيث ضرر  الدراسة  تحاول  التونسي.  لالقتصاد  الحياة  شريان  أنها 

ءات  جائحة على السياحة العالمية بصفة عامة والتونسية بصفة خاصة، وأهم اإلجراالتداعيات  

 التي اتخذتها من أجل انقاذ موسمها السياحي، وهل ستنجح في ذلك أم ال.

اآلثار السلبية المترتبة عن فيروس  أكثر  أن    بينت   :(1)  (2020دراسة )بونحاس وأخرين،  

البشرية  هي  كورونا   دخول  التي  الخسائر  بإمكانية  وتنذر  االقتصادية،  اآلثار  تتجاوز حتى 

جائحة  الأهم انعكاسات    ، قدمتمرحلة كساد ال يمكن التنبؤ بكافة تداعياتهاالقتصاد العالمي في  

جائحة، ومن ثم  الالتطرق لواقع اقتصاد الدولتين في ظل  بعلى االقتصاد الجزائري والمغربي  

 

( االقتصاد الجزائري في ظل التداعيات العالمية لجائحة كورونا بين االستجابة األنية  2020لعراس، صالح الدين )بو (1)

 . 1، ع20، مجمجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف،  والمواكبة البعدية، الجزائر:
( تأثير جائحة كورونا على السياحة العالمية والعربية مع التركيز على حالة  2020برورة، بلوكة؛ بوعلي، سفيان ) (2)

المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي األول حول: جائحة كورونا الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول  تونس،  

 .2020نوفمبر  15-14حوض المتوسط، 

(1) ( زواري  سليمان  فرحات،  عادل؛  كوفيد  2020بونحاس،  لفيروس  االقتصادية  التداعيات  االقتصادين    19(  على 

رص التي خلفتها األزمة، المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي األول حول: جائحة  الجزائري والمغربي: أهم اآلثار والف

 .2020نوفمبر   15-14كورونا الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسط، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/63
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توضيح تأثيرات انتشار الجائحة على أهم المتغيرات االقتصادية التي تضررت بالدولتين على 

ئر، وقطاع السياحة بالمغرب، نتيجة تفاعل العديد من العوامل ولعل غرار قطاع النفط بالجزا

أبرزها تطبيق إجراءات الحجر الصحي؛ وكذا أهم اإلجراءات والتدابير التي يمكن األخذ بها  

اتخذت التي  اإلجراءات  ألهم  تعرض  كما  األزمة،  أثار  من  جراءات لإلالبلدين  ها  للحد 

الشركات الصحية واالقتصادية واال الجائحة دفعت  جتماعية الحتواء األزمة، كما بينت أن 

لتركيز على العمل عن بعد وهو نهج جديد في التوظيف، مما يتيح مجال وظيفي أمام لالعالمية  

 . النامية والفقيرة، ذوي المهارات الرقمية والتقنية والخبرات التخصصيةالبلدان مواطني 

قدمت أن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي    :(2)  ( 2020دراسة )حسين وأخرين،  

على قطاع الصحة واالقتصاد    19-حشدت مواردها لمواجهة العواقب الوخيمة لوباء كوفيد

للحد من  الو اتخاذ تدابير وقائية وعالجية وتوعوية وحاسمة  مجاالت االجتماعية من خالل 

خاصة   المرض  التدبانتشار  فإن  ذلك  ومع  الضعيفة،  وحدها  الفئات  تكفي  ال  المتخذة  ابير 

المنظمة جهود   النطاق العالمي ومدى تعقيد هذه األزمة، كما بذلت  ا بارزة لتكثيف  لمجاراة 

العمل المشترك وتفعيل التضامن في مواجهة الوباء، حيث عقدت اجتماعات وندوات طبية  

ل التمويلية مبادرات مالية  للوباء. كما اعتمدت أجهزتها  لدول األعضاء لتساهم في التصدي 

لمساعدتها على احتواء آثار الوباء االقتصادية واالجتماعية، بمساعدة البنك اإلسالمي للتنمية 

الطوارئ،    3.2بقيمة   المخصص لحاالت  المساعدة  مليار دوالر، ومليون دوالر لصندوق 

العالم    أن قرابة نصف عمال  أشارقدمت تقدير األمم المتحدة الذي    .والسيما البلدان األقل نموا

سيفقدون وظائفهم بسبب االقتطاعات واآلثار االقتصادية األخرى الناجمة عن تفشي المرض،  

، بخصوص آفاق النمو أن العالم سيدخل في 21/ 20وأشارت لتوقعات صندوق النقد الدولي  

إن لم يكن أسوأ، كما توقع أن تنكمش االقتصادات الناشئة   2009حالة ركود بمستوى سوء  

وسيكون التأثير   %2.2ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي    %0.1والنامية  

  49ا على الحياة االجتماعية لألفراد والمجتمعات، وستهوي الجائحة بـاالقتصادي للوباء كبير  

 . 2020مليون شخصا إلى حافة الفقر المدقع بحلول نهاية عام 

هدفت استشراف اآلثار المالية واالقتصادية لجائحة :  (1)  (2020دراسة )الشائبي وأخرين،  

ماهي اآلثار المتوقعة عن التساؤالت التالية:  كورونا على االقتصاد الليبي. وتحاول اإلجابة  

، واآلثار المحتملة على بعض المتغيرات  2020لجائحة كورونا على األوضاع المالية لعام  

اعتمدت   األساسية،  منهالدراسة  االقتصادية  لتأثير  على  مختلفة  سيناريوهات  افتراض  جية 

البيانات   الليبي ومقارنتها بالتأثيرات الحاصلة باالعتماد على بعض  الجائحة على االقتصاد 

المالية الفعلية. واعتمدت فيما يتعلق باآلثار على الناتج المحلي اإلجمالي على العالقة الوثيقة 

اإل المحلي  والناتج  الكربوهيدرات  ناتج قطاع  قياسي مبسط  بين  نموذج  جمالي. واستخدمت 

النفطية   اإليرادات  أن  إلى  الليبي، توصلت  االقتصاد  في  التضخم  على معدل  التأثير  لبحث 

وهي من النسب المتوقعة. ووفق للسيناريو    2020حتى نهاية أكتوبر    %52انخفضت بنسبة  

( بحوالي  الكلي  العجز  يزداد  أن  توقع  دينار، وو3,685,72األول:  مليون  للسيناريو  (  فق 

 
( اآلثار االجتماعية 2020حسين مزهر؛ بغشي كنعان؛ فتح الرحمان نملي؛ فهمان كان؛ قريشي تازين؛ تنتن جيم ) (2)

في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي اآلفاق والتحديات، منظمة التعاون    19-تصادية لجائحة كوفيدواالق

 . اإلسالمي مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية

كورونا على بعض المتغيرات المالية  ( اآلثار المتوقعة لجائحة 2020الشائبي، الصديق نصر؛ بلق، بشير عبد هللا ) (1)

واالقتصادية في ليبيا، ليبيا: جامعة صرباته، المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي األول حول: جائحة كورونا الواقع  

 .2020نوفمبر  15-14والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسط، 
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مليون دينار، وفيما يتعلق   (4,971,44الثاني، من المتوقع أن يرتفع العجز الكلي بمقدار )

سمي والحقيقي( فإنه من المتوقع أن ينكمشا باآلثار المحتملة على الناتج المحلي اإلجمالي )اإل

ض  ، كما سيتراوح معدل التضخم بين مستوى منخف2020عام    %67-45بمعدل يتراوح بين  

 . 2020عام  %22ومستوى مرتفع عند  %6عند 

% 1,1أدت لالنخفاض    19-ينت أن أزمة كوفيدب  :(1)  (et al, 2020, aldwinB)  دراسة

الرابع )أبريل/ يونيو(   المحلي اإلجمالي لمصر خالل الربع  الناتج  ، مقارنة  2019/20في 

-، بدون حزمة استجابة الحكومة المصرية لحالة الطوارئ كوفيد2019/ 2018بالربع نفسه 

%، مع مراعاة عمر   8,7د يكون الناتج المحلي اإلجمالي قد انخفض في الربع الرابع  ، ق 19

قدره   سنوي  نمو  معدل  نقدر  للطوارئ،  االستجابة  لسنة    3,8حزمة  بدون  20/ %2019   ،

ا بنسبة    2019/20حزمة االستجابة للطوارئ، قد يكون النمو السنوي   %، وكان   1,9منخفض 

ا،   - %، يليه قطاع الصناعة بنسبة    10,9حيث انخفض بنسبة  قطاع الخدمات األكثر تضرر 

%، الزراعة هي أكثر القطاعات مرونة، ومع ذلك، فإن هذه الخسائر أقل من تلك المتوقعة   8,3

أن   الكامل،  اإلغالق  من  طويلة  فترات  إلى  لجأت  التي  تلك  سيما  ال  المماثلة،  البلدان  في 

أقل حدة من أي مكان آخر في االقتصاد،    التأثيرات على نظام األغذية الزراعية في مصر

يحدث معظم الضرر في المكونات غير الزراعية لنظام األغذية الزراعية بسبب انخفاض  

طلب المستهلك، على الرغم من أن األسر ذات الدخل المرتفع تواجه أكبر خسائر في الدخل،  

ا انخفاض دخلها بشكل كبير ، من المرجح أن  فإن األسر ذات الدخل المنخفض ستشهد أيض 

يكون مستوى الحماية االجتماعية المطلوب للتعويض الكامل عن خسائر الدخل لألسر الفقيرة 

إن   المنخفض،  االقتصادي  النشاط  من  اإليرادات  انخفاض  ظل  في  سيما  ال  باهظ ا،  ا  أمر 

ا بالغ األهمية لتجنب فق دان  االستمرار في االنفتاح التدريجي لالقتصاد مرة أخرى سيكون أمر 

الوظائف بشكل دائم وزيادة معدالت الفقر للعام المقبل، قد توفر عملية إعادة فتح االقتصاد 

ا لتعزيز التحول االقتصادي المستدام الذي يحركه القطاع الخاص. ا فرص   أيض 

وشمال بينت استجابت الحكومات في منطقة الشرق األوسط    :(2)  (OECD, 2020دراسة )

األسر   لدعم  مؤسسية  وخطط  سياسات  بتطوير  كورونا؛  فيروس  الحتواء  بسرعة  إفريقيا 

بعضها   فتتسم  بالمنطقة،  الصحية  لألنظمة  تحدي  تشكل  الجائحة  أن  فقدمت  والشركات، 

واالقتصادات النامية في   ثراء    بالضعف، والوضع غير قابل للمقارنة بين دول الخليج األكثر

بالد الشام وشمال إفريقيا والبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات مثل إيران وسوريا والعراق  

الخدمات  على  للجائحة  األولى  الموجة  سلب ا  أثرت  كما  وليبيا،  واليمن  الفلسطينية  والسلطة 

ي مصداقية األرقام الصحية في لبنان والمغرب وتونس، وأثرت بشدة على ثقة الجمهور ف

الرسمية واإلدارة الشاملة لألزمة، من ناحية أخرى تبنت بعض الدول تدابير سريعة وحاسمة  

و/ أو مبتكرة الحتواء الفيروس، كما تم تعزيز التعاون واالبتكار في مجال الرعاية الصحية  

منطقة، قد بشكل كبير، وال سيما في مجال أبحاث اللقاحات، بالنسبة القتصادات مجتمعات ال

الشمولية،  لتحسين  السياسات  مجال  في  المبتكرة  جهودها  من  االستفادة  في  البلدان  ترغب 

ا   انفتاح  والحفاظ على أحكام الرفاهية، وتعزيز أجندة اإلصالح الهيكلي لالقتصادات األكثر 

 
(1) Baldwin, Richard & Di Mauro, Beatrice Weder (2020)  »Economics in the Time of 

COVID-19« e-book, www.cepr.org, ISBN: 978-1-912179-28-2. 

(2) OECD Policy Responses to Coronavirus COVID-19 crisis response in MENA countries 

(2020). 

https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll2/search/searchterm/Breisinger%2C%20Clemens/field/creato/mode/exact/conn/and
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هذا  يتضمن  كما  المستدامة،  التنمية  أهداف  مع  يتماشى  بما  الخاص،  القطاع  يقودها  والتي 

حديث آخر تحليل للعواقب االقتصادية واالجتماعية لألزمة، بما في ذلك أقسام جديدة حول  الت

 التحديات المالية والتعليمية، باإلضافة إلى رؤى حول مرونة نظام الرعاية الصحية. 

( االقتصاد  COVID-19آثار  بينت    : Cham Egypt Am)(1) ,2020دراسة    على 

الوحيد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا و  ه؛ فقدمت أن االقتصاد المصري  المصري

الدولي توسعه في   النقد  المحلي اإلجمالي  ، حيث توقع  2020الذي توقع صندوق  الناتج  نمو 

ت  حققالفيروس حيث ت رااإلجراءات المتخذة للتخفيف من أث وبين . 2021% 2.8و ٪2بنسبة 

في كبيرة  الكلي،    تحسينات  االقتصاد  عدفوضع  فتدابيرة  اتخذت  تحفيز ؛  حزمة  أطلقت 

بقيمة   واسعة  )  100اقتصادي  مصري  جنيه  اإلجمالي(1.6مليار  المحلي  الناتج  من   % 

والطلب   العرض  صدمات  االمتصاص  معلوباءحالة  بقيمة    ،  آخر  تمديد    10تخصيص 

بشكل أكبر على  حة كان  للجائالتأثير  ، كما أن 2019/20من ميزانية    مليارات جنيه مصري

والتعليم، واجراءات ة  الصح  يلإلنفاق على قطاعحيث تحملت مخصصات  الموازنة العامة  

االجتماعية، بضرورة    الحماية  اإلصالحوأوصت  بصورة  لالقتصادات    ةالهيكلي  اتتعزيز 

اأكثر    المستدامة. ، مع تقديم الدعم للقطاع الخاص حتي يساهم بصورة كبيرة في التنمية  انفتاح 

)عباس،   االقتصاد    :(2)  (2021دراسة  على  كورونا  وباء  أثر  على  الضوء  إلقاء  تهدف 

مؤشرات   تناول  الخارجية،  االقتصادية  المتغيرات  طبيعة  واقع  تحليل  خالل  المصري، 

االقتصاد الكلى، التعرض للسياسات واإلجراءات االقتصادية المختلفة التي اتخذت لمواجهة  

ورونا. استخدمت منهجية تعتمد على التحليل الوصفي واالستقرائي لمؤشرات  تداعيات وباء ك 

ميزان المدفوعات وتضم )السياحة، التجارة الدولية، االستثمار األجنبي المباشر، تحويالت  

العاملين بالخارج، ايرادات قناة السويس، ميزان المدفوعات(؛ وذلك إلبراز انعكاسات وباء  

د المصري الناتج عن عالقاته االقتصادية بالعالم الخارجي. تحليل  كورونا على أداء االقتصا

مؤشرات االقتصاد الكلى الداخلي مثل )معدالت نمو الناتج المحلى، البطالة وسوق العمل، 

معدل التضخم، أسعار الصرف، الموازنة العامة، حجم الدين العام(؛ وذلك إلبراز انعكاسات  

ال أداء االقتصاد  المتغيرات وباء كورونا على  أن  لعدة نتائج أهمها:  مصري ككل. توصلت 

ا  الاالقتصادية الخارجية الناجمة من ع العالم الخارجي، كانت األكثر تأثر  قات مصر بدول 

بوباء كورونا وخاصة السياحة والتجارة الدولية. استطاع االقتصاد الكلي المحافظة على معدل  

اقتصادي موجب بلغ   الموازنة  2020% نهاية    6,3نمو  أكبر على  التأثير بشكل  . انحصر 

ال أكبر لإلنفاق على  قطاع الصحي والتعليم، واجراءات العامة في ظل تحملها مخصصات 

 .  2016الحماية االجتماعية، نتائج برنامج اإلصالح االقتصادي قبل أزمة فيروس كورونا 

 

 
(1) Am Cham Egypt: American Chamber of Commerce in Egypt (2020) »Impacts of 

COVID-19 on Egypt’s Economy«A"Available on site" http://www.amcham-

egypt.org/bic/pdf/corona1/AmchamResearchNoteMay6Updates.pdf.  " Retrieval date "

2022/08/02 . 

 عباس، جيهان عبد السالم، مرجع سبق ذكره. (2)
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المتحدة،   لألمم  واالجتماعي  االقتصادي  )المجلس  اإلعالن    :(1)  (2021دراسة  تناولت 

فبينت التزام الدول ؛  2021الوزاري الصادر عن دورة المجلس االقتصادية واالجتماعية لعام  

، القضــــاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده،  2030الحاضرة بتنفيذ الخطط المستدامة للدول  

ضرورة تحقيق التوازن بين االبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، أن  

التنمية المست  19-جائحة كوفيد دامة؛ فأثرت على  خلفت العديد من األثار الضارة بمجاالت 

القطاع السياحة والخدمات المتصلة به، وقوضت قدرات السلطات المحلية بالدول على تقديم 

الخدمات األساسية وسبل المعيشة وزادت من معدالت الفقر والبطالة، فزاد عدد الفقراء ليصل  

المنخفض  124 البلدان  في  سيما  ال  المدقع  الفقر  معدل  ارتفاع  في  وتسبب  فرد،  ة  مليون 

يزالون  ال  الذين  األشخاص  وعدد  النساء،  ومنها  عديدة  صفوف  وفي  الدخل،  والمتوسطة 

يعيشون في فقر متعدد األبعاد مرتفع بصورة غير مقبولة، كما أن مستويات عدم المساواة في 

الدخل والثروة والفرص ال تزال مرتفعة أو آخذة في االزدياد داخل العديد من البلدان، بجانب  

على فرص التعليم والخدمات الصحية األساسية، والجوع وسوء التغذية. وربما    قلة الحصول

بين   ما  دفعت  قد  الجائحة  و  83تكون  عام   132مليون  في  المزمن  للجوع  مليون شخص 

-. وقد أبرزت جائحة كوفيد2019مليون شخص في عام    690، ليضاف لما عدده  2020

إجراءات ملموسة إل   19 اتخاذ  إلى  الملحة  التغذية الحاجة  أشكال سوء  الجوع وجميع  نهاء 

وضمان وجود منظومات غذائية شاملة ومرنة ومستدامة، كما أن الفقر بجميع أشكاله وأبعاده،  

واألزمات المالية واالقتصادية، وأوجه عدم المساواة، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين،  

التنوع   اإلنسانية، وفقدان  الطوارئ  المياه، واآلثار والنزاعات، وحاالت  البيولوجي، وندرة 

الضارة لتغير المناخ، تقوض احتمال القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية بحلول 

. لذلك هناك حاجة ملحة للحد من اآلثار البيئية السلبية للمنظومات الغذائية من خالل 2030

 تصميم وتنفيذ سياسات تكفل بناء منظومات غذائية مرنة.

من أبرز األحداث التي حدثت   19تعتبر أزمة كوفيد  :(1)  (2021)موسى وأخرين،  دراسة  

القرن الواحد والعشرين لشدة خطورتها على الحياة البشرية وآثارها السلبية على المعامالت ب

الجزائري   االقتصاد  على  األزمة  هذه  تأثير  مدى  نبين  العالم،  عبر  والمالية  االقتصادية 

مفاجأ   المحلي سعألواالنهيار  للناتج  ا  كبير  انكماش ا  مسببا  الوباء  تفشي  بداية  مع  النفط  ار 

اإلجمالي، وحالة ركود اقتصادي، حاولت الحكومة اتخاذ التدابير الوقائية الحتواء المرض 

االقتصادية من جهة أخرى، هدفت توضيح اآلثار االقتصادية    همن جهة والتخفيف من حدت

على االقتصاد الجزائري من خالل بيان مدى تأثيرها   19التي خلفتها األزمة الصحية کوفيد

الكلية،   االقتصادية  والمؤشرات  والمالية  واالجتماعية  االقتصادية  القطاعات  أن بعلى  ينت 

، %2نسبة    2019، وعام  % 3.5ارتفاع بنسبة    2020معدل التضخم في الجزائر بلغ بنهاية  

المست  أسعار  في مؤشر  السريعة  للتغيرات  نتيجة  تذبذب سنة  وهذا  الذي شهد  ،  2020هلك 

من نسبة البطالة والفقر في الجزائر، حيث تسببت في ارتفاع نسبة   19-عمقت أزمة کوفيد

إلى   وقدرتهم %14,1البطالة  لألفراد  المعيشي  المستوى  على  سلبا  انعكس  الذي  األمر   ،

 الشرائية التي انخفضت بشكل كبير وأوقعت الكثير منهم في دائرة الفقر.

 
على    19-( التعافي المستدام والمرن من آثار جائحة كوفيد2021المجلس االقتصادي واالجتماعي، األمم المتحدة ) (1)

نحو يعزز األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئة للتنمية المستدامة: بناء مسار شامل ومستدام وفعال لتحقيق خطة 

 . لمستدامةفي سياق عقد العمل واإلنجاز من أجل التنمية ا 2030

( أزمة فيروس كورونا وآثارها على االقتصاد الجزائري، الجزائر: جامعة  2021دربال، رقية )  ;موسى، کاسحي (1)

 .1، ع6زيان عاشور بالجلفة، مجلة أبحاث، مج
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للسياسات االقتصادية   اتاالختبارالعديد من    19-كوفيد  وباءبين    :(2)  (202Gad ,1)  دراسة

التي   المصريةعليها    عتمدتواالجتماعية  حيث  الحكومة  الدولي  ،  النقد  عدة  وضع صندوق 

اإلصالحات التي قدمها  ساعدت  لتخطي األزمات وتعافي االقتصاد المصري، وقد  سياسات  

دفع النمو االقتصادي في وقت الركود العالمي، إال أنها لم توفر شبكة ل صندوق النقد الدولي

ركز برنامج اإلصالح في مصر حيث  ؛  أمان اجتماعي قوية لألسر الضعيفة خالل األزمة

الناتج   من  كحصة  العام  الدين  خفض  وبالتالي  الميزانية،  في  المستمر  العجز  تضييق  على 

تحديد سقف    حيث تملسيطرة على العجز،  ، واةوتهدئة الضغوط التضخمي  ،المحلي اإلجمالي

زيادة المعدل العام لضريبة    ،لقطاع العام والتحرير التدريجي ألسعار الوقود والكهرباءلأجور  

قام البنك المركزي بتعويم العملة المحلية ، كما  كوسيلة لتوليد إيرادات إضافية  القيمة المضافة

 لمحاربة سوق الفوركس الموازي. 

الدخل في  تناولت    :(1)  (202world bank ,1دراسة ) آثار جائحة كورونا على توزيع 

أفريقيا األوسط وشمال  الشرق  أن    منطقة  أزمة تصيب هي  "كورونا"  جائحة  وبينت  رابع 

، انخفاضات أسعار  (الربيع العربي)االنتفاضات الشعبية  بدأت بوالتي  الحالي  في الِعقد    المنطقة

ثم أزمة كورونا التي خلفت .  2019، وتجدد االحتجاجات في  2016و  2014النفط بين عامي  

وتداعيات  آثار النطاق  الدخلكبيرة    واسعة  توزيع  المنطقة،  على  واجهة  من    حيث  عددا  

الجسيمة،   االقتصادية  السوق  منها:  التحديات  في  العمل  البطالة، ومعدالت  ارتفاع معدالت 

الرسمية، تدني المعدالت السنوية للنمو االقتصادي، انخفاض مشاركة النساء في القوى   غير

ِّر  قدمت عدة تساؤالتو.  ... غير ذلكالعاملة،   جائحة على رفاهة األفراد واألسر  ال: كيف تُؤثِ

المنطقة؟ وما هي القضايا الرئيسة التي ينبغي التركيز عليها لتهيئة تحقيق تعاٍف اقتصادي  ب

حدوث زيادة  لتشير النتائج ، تقييم اآلثار على الفقر وعدم المساواةوكيف يتم مستدام؟ سريع و

وكيف يمكن  سوق العمل  بتغيرات  الكبيرة في معدالت الفقر، واتساع رقعة عدم المساواة، و

في   والتفكير  االقتصادي،  النشاط  الرسمي،  لنهج  مإنعاش  غير  االقتصاد  قطاع  مع  لتعامل 

 ات وشفافيتها.وتحسين جودة البيان

على  حافظت مصر على فيروس كورونا وكيف تغلبت تناولت  :(2) (2021IMF ,دراسة )

دول األسواق الناشئة القليلة التي شهدت معدل نمو إيجابي ا في  أحد  مصر  حيث بينت أن  ،  النمو

أظهر  وجانب دعم صندوق النقد الدولي،  بالستجابة السريعة للسياسات،  ل. ونتيجة  2020عام  

الوباء مواجهة  في  مرونة  المصري  الدراسة  االقتصاد  وتناولت  أثر،  جائحة   تكيف 

COVID-19  12التي شكلت، حوالي  ولسياحة  لمن خالل التوقف المفاجئ  ف  على مصر؟ %  

الناتج المحلي   الناتج المحلي من عائدات    %4العمالة،  من    %10  اإلجمالي،من  من إجمالي 

 

(2) Gad, Mohamed (2021)   » Egypt: The Pandemic Experience in a Time of Reform  «

"Available on site" https://www.mei.edu/publications/egypt-pandemic-experience-time-

reform.  " Retrieval date "2022/08/11 . 

(1) World bank, (2021) »Distributional Impacts of COVID-19 in the Middle East and North 

Africa Region « "Available on site" https://www.albankaldawli.org/ar/re 

gion/mena/publication/distributional-impacts-of-covid-19-in-the-middle-east-and-

north-africa-region " Retrieval date "2022/08/09 . 

(2) International Monetary Fund(2021) »Egypt: Overcoming the COVID Shock and 

Maintaining Growth« "Available on site" https://www.imf.org/en/News/Articles/ 

2021/07/14/na070621-egypt-overcoming-the-covid-shock-and-maintaining-growth 

"Retrieval date "2022/08/08. 

https://www.mei.edu/profile/mohamed-gad
https://www.mei.edu/publications/egypt-pandemic-experience-time-reform
https://www.mei.edu/publications/egypt-pandemic-experience-time-reform
https://www.albankaldawli.org/ar/re%20gion
https://www.albankaldawli.org/ar/re%20gion
https://www.imf.org/en/News/Articles/%202021/07/14/na070621-egypt-overcoming-the-covid-shock-and-maintaining-growth
https://www.imf.org/en/News/Articles/%202021/07/14/na070621-egypt-overcoming-the-covid-shock-and-maintaining-growth
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تراجع   إلى  االحترازية،  اإلجراءات  أدت  األجنبية.  انخفاض و  ،ةالمحليات  لنشاطلالعمالت 

ار دوالر خالل ملي  15لخارج تزيد عن  لتدفقات كبيرة لرأس المال  وإليرادات الضريبية.  با

حيث انسحب المستثمرون من األسواق الناشئة. ومع ذلك    2020أبريل    -الفترة من مارس  

إيجابي ا عام    شهدت القصيرة و  ،2020مصر معدل نمو  التنوع  وذلك بفضل فترة اإلغالق 

قدمت الدراسة    اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة األزمة؟وعن    االقتصاد.النسبي في  

التي تم تنفيذها    لمصر نحو األزمةمصدات كبيرة  وجود   في االقتصاد بفضل اإلصالحات 

شمل ذلك  الذي . و2019-2016( لعام EFFذلك في إطار تسهيل الصندوق الموسع )الكلي 

وضاع المالية العامة لخفض الدين العام، وإصالح دعم الطاقة  األتعويم سعر الصرف، وضبط  

ال فرص  وزيادة  االستثمار،  والنساء  عملوجذب  الشباب  من    لذلك؛  بين  الحكومة  تمكنت 

دور صندوق  كما بينت  حزمة دعم شاملة مع الحفاظ على االستقرار االقتصادي.  باالستجابة  

مليار دوالر دعم مالي    8صندوق  القدم  حيث    النقد الدولي في دعم استجابة مصر وتعافيها؟

ل التي نتجت عن الوباء. قدمت  من خالل خطة لمساعدة مصر على تلبية احتياجات التموي

التمويل السريع   المالية الطارئة في مايو    2.8أداة   ثم .  2020مليار دوالر من المساعدات 

 التالية.  12األشهر الـ خالل مليار دوالر  5.4

 : التعليق على الدراسات السابقة

السابقة  كشفت   دول  عن  الدراسات  اقتصادات  على  للجائحة  السلبي  الشرق الدور 

  ، األوسط وشمال أفريقيا خالل ما تم استعراضه من المشكالت االقتصادية بالعديد من الدول 

والبعض    خطى األزماتتت تتعافي من األثار السلبية وفبينت أن بعض الدول استطاعت أن  

.  التعافي من الجائحة نسبي افي    تتعثر  -ه  وغير  والتباعد  االغالق  طول فتراتنتيجة ل  -األخر  

ارتفاع معدالت  مثل  االقتصادية الجسيمة،    لمشكالتددا  من اينت أن المنطقة تعاني عب كما  

تدني المعدالت السنوية للنمو االقتصادي، و البطالة، ومعدالت العمل في السوق غير الرسمية،  

العاملة،   القوى  في  النساء  ذلك.انخفاض مشاركة  الدراسة   ... غير  اتفقت  مع   الحالية  وقد 

زيادة ألثر الجائحة على  في ذلك، غير أن الدراسة الحالية تتميز في تناولها  الدراسات السابقة  

، وقد استفادت الدراسة  سابقةال  اتدراسال  من  ، وهذا ما لم تقدمه أي معدالت الفقر متعدد األبعاد

 ة االقتصاديألوضاع  المنظمات الدولية لالحالية من البيانات االقتصادية التي قدمتها تقارير  

 . العالم ودول الشرق الوسط وشمال أفريقيابدول 

 
 اإلطار النظري:

واألفراد،   العالميةاالقتصادات  ترتبط   المنتجات  انتقال  الحدود، مثل  بالتدفقات عبر 

ومعدالت   وخدماتها،  الدولية  المصرفية  والشبكات  األجنبي،  واالستثمار  المال،  ورأس 

تأثيرات االقتصادية، أما  لكما أن تلك التدفقات تمثل نقطة انطالق جيدة ل   .، وغير ذلكالتحويل

بنوك معدية بطبعها، ذلك بفعل تأخر العمالء بعض أن الالبالنسبة للقطاع المصرفي، فيرى  

عن السداد أو تعرضهم لضائقة مالية، وما يترتب عليه أن تُقِدم الشركات على االقتراض. 

  .إلفالس لمما يؤدي لتوقف مفاجئ في اإليرادات، وعادة يتحول ذلك 

المصرفي وفي   غير  حالة  ف؛  القطاع  في  للمخاطر  أكثر عرضة  تكون  قد  الشركات 

تدفقات السيولة. فإغالق االقتصاد لبضعة أسابيع متتالية يتشابه بشكل أكبر مع إغالق تدهور 

المفاعل النووي، الذي يجب أن يتم ببطء شديد، ألن هذا حدث ا يرتبط بمشكالت مالية ضخمة  

مثل حاجة الشركات إلى دفع الديون واألجور وما إلى آخره، بحيث قد يترتب على االغالق 
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اضع حدوث كارثة مالية، ألن المصانع مثال  يجب أن تستمر في دفع األجور  االقتصادي المتو

، كل أو أغلب ما تم عرضه قدمه  انعدم اإلنتاج؛ وبذلك قد تتعرض لحالة اإلفالس  إنلعمالها و

 .(1) عبر العالم ومنها دول شمال أفريقيا االقتصاداتلكافة  19-كوفيد

إلى مقياس للفقر  عادة   ية إلى مكافحة الفقر  يستند تحليل تأثير السياسات العامة الرام

التحليل من منظور متعدد األبعاد.    من  وقليل  النقدي فقط، تطرق  وتالدراسات ركزت على 

دول شمال  إلى تأثير إصالح نظام الحماية االجتماعية على الفقر المتعدد األبعاد في  الدراسة  

اإلسكوا ومبادرة أكسفورد للفقر   الذي وضعته ، حسبما يقيسه دليل الفقر المتعدد األبعاد،أفريقيا

البشرية الغاية،  ،  والتنمية  الدراسة  ولهذه  ه  تقدم  تتوجِّ آلية  على  يعتمد  من للمستفيدين  نهجا  

المنفذةا حيث  إلصالحات  والمؤشرات  يتم  ،  واألبعاد  االجتماعية،  الحماية  أنظمة  تحديد 

 .  (2)الفقر المتعدد األبعاد للقضاء علىالمستخدمة في 

 : (1) الفقر متعدد األبعاد

يعرف الفقر بأنه حالة حرمان ترتبط بالمستوى االقتصادي لألفراد أو األسر ومدى    مفهوم الفقر:

الصحية  القدرة   الرعاية  الغـذاء،  في  المتمثلـة  خاصة  المختلفة  االحتياجات  إشباع  على  المتاحة 

انعدام للفرص    انه  1977المتحدة  تقرير التنمية البشرية لألمم    والتعليم وحتى الملبس، كما قدمه 

البشرية  يضرورال للتنمية  فيها بالصحة وبمستوى    ونحياة كريمة يتمتع  األفرادأن يحيا  فال بد  ة 

 معيشة مناسب. 

عنـدها الحصول على الحد األدنى من احتياجاته   لفردال يستطيع ا  التيحالة  الهي    الفقر المدقع:

الدنيا ) الحرارية  السعرات  يوم للشخص    /سعر حراري  1800األساسية على أساس متطلبـات 

حتى تتكون لديه القدرة على أداء وظائفه في حياته وقد حدد البنك الدولي واألمم المتحدة  الواحد(  

 .(2) فرد/ يوم-دوالر1.9بمقدار خط الفقر المدقع 

متعدد األبعاد    حالي ا كمفهوم  أصبح ينظر إليهوكان الفقر يقاس بالدخل فقط،    الفقر متعدد األبعاد:

السكن والصحة والتعليم ويضم كل بعد  حيث هو يقاس   أبعاد رئيسـة: ظـروف  من خالل ثالثة 

 .مجموعة من األبعاد الفرعية

المؤشر بالتعاون بين مبادرة أكسفورد للتنمية البشرية هذا  تم إقرار    الفقر متعدد األبعـاد:  اتمؤشر

يقيس هذا المؤشر الفقر المتعدد األبعاد استنادا  إلى ثالثة ،  2012وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

متعدد األبعاد  رسم صورة شاملة عن واقع الفقر  يمكن  ، وهي الصحة والتعليم وظروف السكنأبعاد  

يوضح المكونـات  (  1رقم )لدخل فقط والجدول  من خالل افقر  الالمختلفة بدال  عن قياس  مله  ابعو

 . دلفقر متعدد األبعاامكونات و اتالرئيسـية والفرعية لمؤشر

 

 

 

 

 
( تحليل واقع الفقر والتنمية البشرية في الدول العربية:  2019عباسي، طالل؛ فنازي، فطيمة الزهراء )  ( 1)

  .  1ع14دراسة حالة لمجموعة دول عربية، مجلة جديد االقتصاد، مج

 الشائبي وأخرين، مرجع سبق ذكره. ( 2)
 وأخرين، مرجع سبق ذكره. ( عباسي، 1)

 مرجع سبق ذكره. ، جيهان عبد السالمعباس، ( 2)
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 ( مكونات مؤشر الفقر متعدد األبعاد 1جدول رقم )

 توفير مسكن مالئم التعليم  الصحة

 التغذية  −

 ألطفال ا وفيات  −

 الدراسة سنوات  −

 االنتظام في المدارس  −

 المرافق الصحية المالئمة  −

 توفير مياه الشرب األمنة  −

 توفير التجهيزات  −

 توفير الكهرباء  −

 وقود طهي نظيف  −

 توفير مسكن مالئم  −

 ( مرجع سابق. 2019عباسي وأخرين )  المصدر:

 

 :( 1) شمال أفريقياالشرق الوسط ومعدالت الفقر في دول 

  نسبة فقر الدخل في الدول العربية وفق خط الفقر الوطني للدول ( 1يبين الشكل رقم )

أن نسبة الفقر في دول المغرب العربي تقترب مجتمعـة  كما    (2019فقد قدم )عباسي وأخرين،  

%، وتزيد الديون الحكومية في هذه البلـدان  20% في حين يصل معدل البطالة إلى    10مـن  

مليار دوالر،   128إلى مـا يزيد عن    2017بشكل كبير سنويا  حيث وصلت قيمتها مجتمعـة  

ا  متراجع اإلنتاج النفطي للبالد م  ،2011  نذم ففي ليبيا، ونتيجة  للصراع العسكري القائم فيها  

ب كبيرة  اقتصادية  أزمة  في  نحو  حأدخلها  تمثل  النفطية  اإلرادات  أن  موارد   المن  %94كم 

  2018كما ارتفعت معدالت التضخم بشكل كبير، فوفق تقرير البنـك الـدولي للعـام    الماليـة،

نسبة كبيرة من السكان   أن  كما  ،2017  %4.28سجلت معدالت التضخم مستوى قياسي نسبته  

بفعل تردي األوضاع االقتصـادية والسياسـية والصراع الشامل الذي تمر به  تعرضوا للفقر  

المتحدة أنه بحلول منتصـف عام   ليبيا   435أصبح    ،2016البالد فحسب تقدير لألمم  ألف 

  3.6دهم  مليون يفتقـرون لألمن الغذائي وأكثر من ثلث سكان البالغ عد  3.1مشردين ونحو  

أما المملكة  .  مليون شخص  4.2مليون نسمة يحتـاجون إلى المساعدات اإلنسانية، أي نحو  

انخفاض   الخمسة عشر عاما  مضت على  االقتصادي على مدى  النمو  فقد سـاعد  المغربية 

الكلي الفقر  كان،  2014  عام   % 4,2إلى    معدل  أن  وكان   2013عام   % 4,8  بعد 

من خط الفقر المحلي لكن على الرغم من أن معدل الفقراء والذين يعيشون   2007عام% 8,9

فإن ما نسبته %1.33انخفض نسبيا إذ بلغ    2011دوالر فرد/ يوم في عام    1,9على أقل مـن  

من   %19دوالر أمريكي ال يزال مرتفعا وقرابة    1.3%من األشخاص يعيشون على    5.15

أن معدالت الفقر هذه من   كما ر أو معرضون له.  الريف مازالوا يعيشون في حالة فق  سكان

ت أن  المحتمل  اقتصـادية تغيغير  تفاوتات  االقتصادي ضعيفا  وفي طل وجود  النمو  مادام  ر 

  عام   %2,15في تونس كانت نسبة السكان الذين يعيشون في حالة فقر تقدر  و  ،داخل البالد

   فاألحداث المتسارعة ،  العالميبالنسبة لخط الفقر    %3.0بالنسبة لخط الفقر المحلي و  2015

 مرة في عددصراعات مستال  علىلليوم أبقت    2011التي عاشتها المنطقة العربية مند سنة  

تتفشى إلى  أدت  ليبيا(،  اليمن،  العراق،  العربية )سوريا،  دولنا  واألوبئة   من  والجوع  الفقر 

االقتصا األوضاع  تردي  إلى  إضافة  الدول،  هذه  في  الشرعية  غير  السياسية  والهجرة  دية، 

واالجتماعية في دول أخرى مثل الجزائر، مصر، تونس، والمغرب نتيجة وجود اختالالت  

هذه الدول وعدم نجاعة خططها التنموية في تحقيق أهدافها بشكل فعال  اقتصاداتهيكلية في 

واألداء الغير المتكافئ بين معدل النمو االقتصادي ومعدل نمو السكان من جهة، وسوء توزيع  

الفجوة االقتصادية بين شرائح   وبين مناطق الوطن    المجتمعالدخل من جهة أخرى وتوسع 

حوبة بغياب نمو شامل تحديا  أمام عدد من الدول العربية الواحد، وقد شكلت هذه العوامل مص

 .على صعيد جهودها نحو مكافحة الفقر والجوع وتعزيز الصحة والتعليم

 
 موسي، وأخرين، مرجع سبق ذكره. (1)
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 :(1) على الصعيد العالميجائحة ثار االقتصادية للاأل

يخشى االقتصاديون على النمو االقتصادي العالمي من الكورونا، وسلبياتها، فيعتقدون 

الفيروس  التراجع االقتصادي؛ نتيجة قدرة  أن إجراءات أغلب الحكومات غير كافية لوقف 

العدوى الطبية، وحذر بعض المحللين  على العدوى االقتصادية بنفس درجة قدرته على نشر 

تفشي   سرعة  ومع  اللقاح.  وظهور  الوباء  احتواء  لحين  مستمرا   تقلبا  ستشهد  األسواق  أن 

الفيروس وتداعياته، اتخذت الدول تدابير صارمة، فقامت بفرض الحظر واإلغالق، مما أدى 

الوقت، بعض  اإلنتاج  عمليات  توقف  أسعا إلى  المركزية خفض  البنوك  الفائدة؛ وقررت  ر 

لتقليل تكلفة االقتراض، وتشجيع  -نظريا-ضمن حزمة من اإلجراءات العالجية، وهذا يؤدي 

وبعيدا عن التراجع االقتصادي، سجلت بعض الصناعات    .اإلنفاق، وتعزيز حالة االقتصاد

المتاجر   فعُمرت  ملحوظا ،  نموا   السلع  -والخدمات  تخزين  إلى  المستهلكين  اتجاه   -مع 

   .لتجارة اإللكترونية، بعد استمرار العزل المنزلي وتنامي انتشار الوباءوازدهرت ا

 :(1)تحليالت اآلثار االقتصادية وفق تقارير المنظمات الدولية 

" أن النمو االقتصادي سوف   (OECD) توقعت "منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

فقط خالل نهاية   %2,4  ينخفض؛ حيث توقعت أن الناتج المحلي العالمي سوف ينمو بنسبة

، كما أن تفشي المرض "لفترة أطول وأكثر 2019% في نوفمبر  2.9منخفضة    2020عام  

إلى   العالمي  النمو  يخفض  أن  يمكن  عام  1.5كثافة"  خالل  نشاط    %2020  لتعليق  نتيجة 

أن العالم توقع  مما يعني    .المصانع وبقاء العمال بالمنازل في محاولة الحتواء انتشار الفيروس

. كما شهدت متاجر وشركات بيع السيارات 2008سيشهد أزمة  اقتصادية  لم يشهدها منذ عام  

 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي، مرجع سبق ذكره.  (1)
 حسين، وأخرين، مرجع سبق ذكره.  (1)

وفق الشرق األوسط وشمال أفريقيا دول بعض ( نسبة فقر الدخل في 1شكل رقم )

 خط الفقر الوطني للدول

 ( مرجع سابق.2019)املصدر: عباس ي وأخرين 
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الصينية بنسبة   السيارات  فانخفضت مبيعات  الطلب،  %، واتجهت شركات  86انخفاضا في 

  .مثل "تسال، جيلي" لبيع السيارات عبر اإلنترنت ليبتعد العمالء عن صاالت العرض

ال في العالم حوالي " لـ “وفي تقرير    3,4منظمة العمل الدولية" توقع أن يخسر العمِّ

-" مليون شخص سيفقدون وظائفهم  25، وأن " 2020" تريليونات دوالر من الدخل بنهاية  

، %30كما تراجع قطاع السياحة العالمي بنسبة  -2008" مليون خالل أزمة عام 22قابل "م

النف لفقدان برميل  إلى"    % 60ط  إضافة  ليصل حاليا   الحالي،  العام  بداية  في  قيمته  "  25من 

 دوالرا  للبرميل. 

تقرير "غرفة التجارة األوروبية" أن فيروس كورونا كشف هشاشة العديد من  يذكر  و

الشركات  من  فكثير  الدولية.   التجارة  إمدادات  اضطرابات سالسل  أمام  الدولية  الشركات 

التنويع   على  مستقبال   ستختلف،  ستعمل  العولمة  إلى  النظرة  أن  أي  وخارجها.  الصين  بين 

وستتغير ممارساتها، علما بأن ترك الصين كليا سيتحول إلى »كارثة« بالنسبة لتلك الشركات 

   .العولمة االقتصادية العالمية، وفقا للتقرير األوروبي فيألن الصين تحتل مكان »القلب« 

أ  ن قطاع السفر بين األكثر تضررا  حيث بلغت وفقا  لتقرير "االتحاد الدولي للنقل" 

" مليار دوالر، حيث حظر االتحاد األوروبي دخول المسافرين  252خسائر الطيران نحو"

لمدة   االتحاد  دول  خارج  من   30من  القادمين  دخول  منع  المتحدة  الواليات  وفي  يوما ، 

أن عدد     Flight Radar 24 وتكشف بيانات تتبع الرحالت الجوية  .المطارات األوروبية

الرحالت التجارية عالميا  قد تأثر سلب  بشكل كبير، كما تأثرت صناعة السفر في بريطانيا  

"  415من عدم استقبال السياح الصينيين، فمثال  خالل العام الماضي زار بريطانيا حوالي "

 ثالثة أضعاف ما ينفقه أي سائح  وينفق هؤالء Visit Britain" ألف صيني، "وفقا لموقع

" جنية استرليني في كل زيارة، كما أن هناك قطاعات تعد  1680آخر في بريطانيا، بمتوسط"

األكثر تضررا ، مثل السياحة والطيران، والبيع بالتجزئة والمطاعم والمواصالت، وسوف  

فمثال    القطاعات.  هذه  على  نظرا  العتمادها  بشكٍل مضاعف  الدول  بعض  اقتصادات  تتأثر 

سعودية تعد زيارات المناسك الدينية للعمرة والحج جزءا  هاما  في اقتصادها،  المملكة العربية ال

وكذا يعتمد اقتصاد إمارة دبي على السياحة والبيع بالتجزئة والمطاعم والطيران، و"خلص  

وستكون عائدات الركاب    2021التقرير" إلى أن الخطوط الجوية ستظل هشة ماليا في عام  

الثلث عما كانت علي في عام  أقل من  األوسط   وأن شركات  ،2019ه  الشرق  في  الطيران 

 .  2020" مليون دوالر خالل عام 100تكبدت خسائر تقدر بـ"

في   بات واضحا  االقتصادي  التأثير  أن  ذكر  الدولي"  النقد  لـ "صندوق  تقرير  وفي 

التحويلية  الصناعة  قطاعي  نشاط  تراجع  الصين،  ففي  المرض.  بتفشي  ا  تأثر  األشد  البلدان 

. وبينما هبوط النشاط في قطاع الصناعة التحويلية 2020لخدمات بشكل حاد في فبراير  وا

، ويبدو أن تراجع الخدمات أكبر هذه  2008مثلما حدث مع بداية األزمة المالية العالمية عام 

المرة بسبب التباعد االجتماعي، وما تزال التحديات باقية أمام االقتصاد الصيني على كافة  

  .وليس من الجزم أن االقتصاد الصيني يتجه نحو التعافي المستويات،
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%   32وفقا  لتقرير "البنك المركزي األمريكي" أن معدل البطالة قد يرتفع ألكثر من  

كما    ." مليون شخص وظائفهم47خالل الربع األخير من العام الحالي، مع فقدان أكثر من "

انخفض مؤشر   تعثرت، حيث  نيويورك  %،    1.8بنسبة    جونز(  داو)أن مؤشرات بورصة 

وعلى الرغم من    .%  1بنسبة    (ناسداك)%، و  1.6بنسبة    (500ستاندرد آند بورز  ومؤشر )

التحفيز النقدي والمالي، يتوقع أن تبقى تقلبات األسهم مرتفعة طالما ظلت تأثيرات الفيروس،  

منخفض النفط  الطاقة وأسعار  شركات  أن  التقرير  بين  كما  ضبابية.  األرباح  ورؤية  ة، 

والمؤسسات المالية بين أسوأ القطاعات أداء  من يناير لفبراير هذا العام. وكذا تجار التجزئة 

  .الذين تضرروا من تدني المبيعات وإغالق المتاجر

 

 :(1) تحليالت اآلثار االقتصادية وفق بعض المحللين االقتصاديين

ضت "كريستين الجارد" رئيسة البنك المركزي األوروبي: أن األزمة ال تتطلب  عر

اآلن- التأثير.    -حتى  دوائر  توسعت  إذا  مناسبة  ردود  تحضير  يجب  لكن  نقدية،  تدخالت 

فالمعطيات تشير إلى أن »كورونا« فاق بتأثيراته االقتصادية ما كان خلفه الـ»سارس« عام  

المتأثرة  2002 والقطاعات  السيما    هي.  المنتجات  وأسواق  والبورصات،  والنقل  السياحة 

 الفاخرة منها.  

بينت "كريستينا جورجيفا" رئيسة صندوق النقد الدولي: أنه اليزال هناك قلق كبير  

عام   في  العالمي  للنمو  السلبية  التوقعات  االنكماش  2020بشأن  ضغط  بشأن  وخاصة   ،

فضال  عن تراجع البورصات    .دخل المنخفضاالقتصادي على األسواق الناشئة والدول ذات ال

قيام ما  االنكماش، في ظل  في سبيله نحو  العالمي  االقتصاد  بأن  القول  العالمية، كما يمكن 

يقرب من ُخمس سكان العالم بالعزل الذاتي، وتوقِّف عجلة اإلنتاج في العديد من الدول جراء  

 هذا الفيروس. 

صندوق النقد الدولي، أن التأثير االقتصادي تقرير نشر بمدونة  ب "  بينت "غيتا غوبيناث

الصين؛   ففي  الفيروس  بتفشي  ا  تأثر  األشد  بالبلدان  قطاعيأصبح واضحا  الصناعة    تراجع 

فبراير حاد  بشكل  والخدمات  و2020التحويلية  ال.  ذلك  الصناعة  يضاهي  قطاع  في  هبوط 

تراجع الخدمات أكبر هذه  ، غير أن 2008التحويلية مستواه في بداية األزمة المالية العالمية  

  .بسبب التأثير الكبير الناجم عن التباعد االجتماعي –المرة 

كلما   أنه  واالستراتيجية  الدولية  العالقات  معهد  مدير  نائبة  ماتيلي"  "سيلفي  توضح 

ازدادت  بالحكومات،  الثقة  وضعفت  أكثر،  الناس  جزع  للفيروس،  الحالي  الوضع  استمر 

الحظر على مواطنيها مما يخفض االستهالك، وتشهد الدول  عمليات العزل وفرضت الدول  

وعندما ينتشر الفيروس عالميا  أكثر وأسرع، سيؤدي    .المزيد من االنقطاع في شبكات اإلمداد

لوقف اإلنتاج وفرض قيود على التحرك خارج آسيا والمحيط الهادئ. وستبالغ األسواق المالية 

قتصاد العالمي. ومن المبكر الحديث عن انتعاش سريع  بردود أفعالها وآثارها السلبية على اال

لالقتصاد العالمي، لكنه قد يتحسن، حتى ولو أدت األزمة الصحية إلى انخفاض في النصف  

 .؛ كما توقع بعض االقتصاديون2020األول من عام 

 
 بونحاس، وأخرين، مرجع سبق ذكره. (1)
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 :(1) دول الشرق األوسط وشمال افريقيال على الفقر متعدد األبعاد الجائحةتأثيرات 

  40سقوط ما يتراوح بين   أشارت أحد تقديرات أن تفشي فيروس كورونا تسبب في

المدقع  60و الفقر  براثن  في  شخص  أوروبا مليون  من  الجائحة  هذه  مركز  ل  تحوَّ حيث   ،

وأمريكا الشمالية إلى جنوب العالم. وقد أدى ذلك لزيادة أعداد الوفيات في البلدان منخفضة 

  ومتوسطة الدخل، وطوال فترة اإلغالق، ارتفعت التكاليف االقتصادية لهذه الجائحة؛ وبالتالي 

تنبؤات النمو  وباستخدام    ذا الفيروس على معدالت الفقر في العالم،تقديرات تأثير هتغيرت  

 . 2020في يونيو تقرير اآلفاق االقتصادية العالميةب التي صدرت

ا، وتم  تحديث التقديرات الخاصة بتأثيرات هذه الجائحة على معدالت الفقر عالمي   مكنأ

سيناريو  حيث يتاح    –  (2شكل رقم)  -  ات متعددةوضع تنبؤات النمو الجديدة وفق سيناريوه

الفقر  يبينأساسي   الجائحة على معدالت  أثر  تدهور األوضاع  توقع  ، وسيناريو أخر بتوقع 

هذه الجائحة على    اتاستكشاف تأثيروأتاح ذلك  ،  التفشي لفترة أطول من المتوقع  استمرار  و

الفقر بنحو    معدالت  العالمي  النمو  انكماش معدل  توقع  توقع  ،  2020عام    %5والذي  بينما 

     .في العام ذاته %8السيناريو الثاني وصول هذا االنكماش إلى 

مليون   71في ظل السيناريو األساسي، توقع أن يؤدي فيروس كورونا إلى سقوط  

- دوالر للفرد / يوم    1,9شخص في براثن الفقر المدقع على أساس خط الفقر الدولي، وهو  

  100وأما في ظل سيناريو تدهور األوضاع، فتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى   -( 3رقم )كل ش

تقريرومليون،   لتنبؤات  العالمية،  وفقا   االقتصادية  أ  اآلفاق  االقتصادي ن  توقع  الناتج  يزيد 

بنحو   التوقعات  ،  2021عام    %4العالمي  الفقراء  وأشارت  عدد  تغيُّر  عدم  إلى  الفقر  بشأن 

تلعب معدالت النمو في البلدان التي بها أكبر    ، 2021و  2020المدقعين بشكل عام بين عامي  

الشأن. ففي نيجيريا والهند وجمهورية الكونغو الديمقراطية عدد من الفقراء دورا  كبيرا  في هذا  

 
 عباسي، وأخرين، مرجع سبق كره.  (1)
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فرد/ يوم$ 1.9يقاس الفقر المدقع بعدد السكان الذين يعيشون على أقل من 

(2)شكل رقم 

تأثير فيروس كورونا على معدل الفقر المدقع عالميًا

توقعات يونية حاالت التدهور

2021توقعات يونية األساس 

2021توقعات ابريل 

توقعات ما قبل الجائحة

https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/global-economic-prospects
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19
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الفرد من إجمالي و أن يبلغ معدل نمو نصيب  يُتوقَّع  العالم،  فقراء  أكثر من ثلث  التي تضم 

الحقيقي المحلي  )  الناتج  التوالي  (%0,3و  %2,1و  %0,8بين  لتحقيق  ،  على  ذلك  يكفي  وال 

 . %3,1و %1و %2,6خاصة  مع نمو السكان بمعدالت انخفاضات مستدامة في عدد الفقراء 

قد تكون أشد تضررا .     أفريقيا جنوب الصحراء  التقرير تبين أن منطقة  وفي ذات 

وتعطي التنبؤات الجديدة للتقرير صورة واقعية للهند التي تضم نسبة كبيرة من فقراء العالم؛ 

أك  زيادة  تشهد  ربما  آسيا  منطقة جنوب  فإن  لذلك،  تفشي  ونتيجة   بسبب  الفقراء  عدد  في  بر 

المتاحة   فيروس كورونا. وأحد المحاذير الكبيرة بشأن هذه النتيجة هو أن أحدث تقديرات الفقر

من الصعب للغاية الحصول    ،وبالتالي  .2012-2011والصادرة عن الهند تعود إلى عامي  

قبل هناك  الفقر  دقيقة ألوضاع  الجائحة،    على صورة  هذه  الفقر تفشي  خطوط  وباستخدام 

مليون    176تغيُّرا  ملحوظا . فمن بين    يتغيِِّر توزيع أعداد الفقراء المضافة بين المناطق  األعلى،

 .دوالر للفرد / يوم 3,2الفقر البالغ في براثن الفقر عند خط  شخص يُتوقَّع سقوطهم
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دوالر1.9الفقراء حول العالم بسبب جائحة الكورونا عند مستوى ( 3)شكل رقم 

توقعات يونيو حالة التدهور توقعات يونيو أساسي

2020توقعات قبل الجائحة ابريل 
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دوالر3.2الفقراء حول العالم بسبب جائحة الكورونا عند مستوى (4)شكل رقم 

توقعات يونيو حالة التدهور

توقعات يونيو أساسي

2020توقعات قبل الجائحة ابريل 



 

 ( 2023 يناير، 4، ج1، ع4)مالمجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية 

 د. أحمد سمير أبو الفتوح يوسف

 

- 73   - 
 

ثلث  -(  4شكل رقم )  – ي هذا  في ظل السيناريو األساسي، تضم منطقة جنوب آسيا 

  / دوالر للفرد   5,5مليونا  يُتوقَّع انزالقهم إلى هوة الفقر عند مستوى    177ومن بين    العدد.  

الفقر في منطقة شرق آسيا والمحيط    ، -(  5شكل رقم )  –يوم توجد نسبة كبيرة من حديثي 

ألن القليل من السكان هناك   الهادئ ونسبة صغيرة منهم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء،

دوالر   1,9وتجدر مالحظة أن عدد الفقراء الجدد عند مستوى   يعيشون على هذا المستوى.

المضافي الفقراء  ليس جزءا  من  يوم  وإذا رأى  للفرد/  األعلى.  الفقر  استخدام خطوط  ن عند 

  1,5شخص ما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أن دخله اليومي انخفض من دوالرين إلى  

دوالر،    1,9دوالر بسبب تفشي فيروس كورونا، فستتم إضافته إلى الفقراء عند خط الفقر  

 دوالر إلدراجه.   3.2وليس عند الخط 

 

شكل    -وعلى ذلك فإن الزيادة التي توقعها تقرير األمم المتحدة في المنطقة العربية  

 . 2021مليون شخص عند عام   101.4قد يصل إلى  -( 6رقم )

 

 

 لحدود الفقر : وضعت تقديرات الفقر وفقا مالحظة
 التي حددتها البلدان العربية

 مليون شخص إضافي 3.8الزيادة المتوقعة في عدد الفقراء ( 6شكل رقم )

101.4 
 مليون شخص

 )خالل األزمة(

 

93.1 
 مليون شخص

 )قبل األزمة(

 الغذائي في المنطقة العربية األمنالتخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام  فيروس كورونا: -تقرير األمم المتحدة /االسكوا  المصدر:
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دوالر5.5الفقراء حول العالم بسبب جائحة الكورونا عند مستوى ( 5)شكل رقم 

توقعات يونيو حالة التدهور

توقعات يونيو أساسي

2020توقعات قبل الجائحة ابريل 
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 الخاتمة: 

دول   − على  الجائحة  أزمة  واقع  الدراسة معرفة  األوسط وهدفت  أفريقيا،  الشرق  شمال 

تلك الدول، كما   اقتصاداتوتحديد مدى تأثير انتشار الجائحة وتداعياتها وتحوالتها على  

هدفت استعراض أوضاع ومعدالت الفقر قبل وأثناء الجائحة؛ من خالل تحليل لبعض 

 الدراسات التي تناولت التأثير االقتصادي للجائحة. 

ا من الخسائر، بسبب    -بل واالقتصاد العالمي بأسره    -تكبدت اقتصادات البلدان   − ا كبير  قدر 

 فرضتها الجائحة.  العزلة المحلية والفصل االجتماعي التي

بسرعة الحتواء الجائحة بتطوير السياسات  دول الشرق األوسط وشمال افريقيا  استجابت   −

اتخذتها  التي  اإلجراءات  وساعدت  واألفراد،  الشركات  نظم  لدعم  المؤسسية  والخطط 

لكافة   تباين  في  المرض،  انتشار  من  المتتالية  للموجات  السلبية  األثار  من  للحد  الدول 

 والنتائج من دولة ألخرى.اإلجراءات 

،  2020مليار دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي عام  42خسرت المنطقة ما يقرب من  −

وقوع إلى  سيؤدي  الوباء  عن  الناجم  االقتصادي  التباطؤ  أن  مليون شخص    8,3 كما 

 وقد يؤدي لزيادة عدم المساواة بشكل كبير.  إضافي في براثن الفقر

لدراسات سابقة تناولت أثر الجائحة على العديد من الدول  قدمت الدراسة الحالية عرض   −

 .و دول أفريقية أو أجنبيةأشمال افريقيا  وأدول الشرق األوسط سواء 

معدالت  − األبعاد،  متعدد  الفقر  ومؤشرات  لمفهوم  الدراسة  قدمت  النظري  اإلطار  وفي 

شمال أفريقيا، نسبة فقر الدخل في الدول العربية وفق خط    الشرق األوسط  الفقر في دول

ألف   435أصبح   2016في ليبيا وبحلول منتصـف عام فبينت أنه الفقر الوطني للدول؛ 

ونحو   البالغ   3.1ليبيا مشردين  ثلث سكان  وأكثر من  الغذائي  لألمن  يفتقـرون  مليون 

اإلنسان  3.6عددهم   المساعدات  إلى  يحتـاجون  نسمة  نحو  مليون  أي  مليون   4.2ية، 

الفقر براثن  في  يقبع  المغر،  شخص  انخفاض   بأما  االقتصادي على  النمو  فقد سـاعد 

ال يزال قرابة    2013عام      %4,8، بعد أن كان  2014عام    %4,2معدل الفقر الكلي إلى  

 من سكان الريف يعيشون في حالة فقر أو معرضون له.   19%

االقتصادية   − اآلثار  الدراسة  اآلثار  تناولت  تحليالت  العالمي،  الصعيد  على  لألزمة 

بعض  وفق  االقتصادية  اآلثار  تحليالت  الدولية،  المنظمات  تقارير  وفق  االقتصادية 

لدول الشرق األوسط على الفقر متعدد األبعاد    19-المحللين االقتصاديين، تأثيرات كوفيد

الفقر بالمنطقة العربية   ، كما توقع تقرير األمم المتحدة زيادة في معدالتوشمال افريقيا

 . 2021مليون شخص عام  101.4يصل إلى 

العالقات التجارية نتيجة توقف التنمية المستدامة؛ فأثرت على  أثرت الجائحة سلب ا على   −

األنشطة والتباعد، وتراجعت الصادرات والواردات بين دول المنطقة ذاتها وبين العالم  

بي المباشر لمعظم الدول انخفاض معدالت  الخارجي، انخفضت تدفقات االستثمار األجن

عدم   هناك  زال  فما  النساء؛  وخاصة  البطالة  ارتفاع معدالت  ا،  أيض  االقتصادي  النمو 

 عدالة بين مستوى األجور بين النساء والرجال. 

األزمة الناجمة عن جائحة الكورونا كشفت عن أوجه الضعف وعدم المساواة بين سواء   −

 بينها. داخل البلدان أو فيما 

بالحد من عدم المسـاواة في الحصول على الخدمات الصحية وخاصة  الدراسة  صي  تو −

 األمهات وحديثي الوالدة. 

االعتماد على الصناعات المحلية بالدول وتعزيز اإلنتاجية المحلية، االهتمام ضرورة   −

 .بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أشكال سوء التغذية، مع ضمان وجود اتخاذ إجراءات ملموســــــة إلنهاء الجوع وجميع   −

 .مستدامةمرنة و منظومات غذائية كاملة و
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العالقات   − الرقمي، مع تعديل أو وضع قوانين تنظم  التحول لالقتصاد  ضرورة سرعة 

 المالي وتدعم التجارة اإللكترونية بكافة الدول.    الرقمية والشمول

ضوء التأثر بالجائحة من خالل ضرورة مراجعة نفقات الميزانيات العمومية للدول في   −

على   والقضاء  والتعليم  الصحية  والرعاية  الصحة  قطاعات  في  المصروفات  زيادة 

 العشوائيات. 

زيادة   اقتصاداتتمكين   − من  والحد  االقتصادية  والصدمات  األزمات  لمواجهة  الدول 

 معدالت الفقر بين األفراد بكافة الدول.

المعرفية في قطاع التعليم بكافة مستوياته، مع زيادة التوعية للطالب والعاملين  المشاركة   −

 للحد من انتشار المرض وتوفير اللقاحات بكافة الدول.  

 
 قائمة المراجع: 

 اللغة العربية: المراجع ب

( تأثير جائحة كورونا على السياحة العالمية والعربية مع  2020برورة، بلوكة؛ بوعلي، سفيان ) (1)

التركيز على حالة تونس، المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي األول حول: جائحة كورونا الواقع 

 . 2020نوفمبر  15-14والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسط، 

( االقتصاد الجزائري في ظل التداعيات العالمية لجائحة كورونا 2020بولعراس، صالح الدين ) (2)

الجزائر: البعدية،  والمواكبة  األنية  االستجابة  سطيف،   بين  عباس  فرحات  العلوم جامعة  مجلة 

 . 1، ع20، مجالتسييراالقتصادية وعلوم 

لفيروس كوفيد  2020بونحاس، عادل؛ فرحات، سليمان زواري ) (3) االقتصادية  التداعيات   )19 

على االقتصادين الجزائري والمغربي: أهم اآلثار والفرص التي خلفتها األزمة، المؤتمر العلمي  

كو جائحة  حول:  األول  االفتراضي  لدول  الدولي  والسياسي  االقتصادي  والمستقبل  الواقع  رونا 

 . 2020نوفمبر  15-14حوض المتوسط، 

(  2020حسين مزهر؛ بغشي كنعان؛ فتح الرحمان نملي؛ فهمان كان؛ قريشي تازين؛ تنتن جيم ) (4)

كوفيد لجائحة  واالقتصادية  االجتماعية  التعاون    19-اآلثار  منظمة  في  األعضاء  الدول  في 

التحديات، منظمة التعاون اإلسالمي مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية اإلسالمي اآلفاق و

 واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية. 

( اآلثار المتوقعة لجائحة كورونا على بعض  2020الشائبي، الصديق نصر؛ بلق، بشير عبد هللا ) (5)

ؤتمر العلمي الدولي االفتراضي  المتغيرات المالية واالقتصادية في ليبيا، ليبيا: جامعة صرباته، الم

- 14األول حول: جائحة كورونا الواقع والمستقبل االقتصادي والسياسي لدول حوض المتوسط، 

 . 2020نوفمبر  15

( أثر وباء كورونا على أداء االقتصاد المصري )التداعيات 2021عباس، جيهان عبد السالم ) (6)

حلوان: كلية التجارة )أثر أزمة كورونا   المؤتمر العلمي الخامس لجامعة  -وسياسات المواجهة(  

 على االقتصاد القومي: المقترحات والحلول(.

البشرية في الدول  2019عباسي، طالل؛ فنازي، فطيمة الزهراء ) (7) الفقر والتنمية  ( تحليل واقع 

 .   1ع14العربية: دراسة حالة لمجموعة دول عربية، مجلة جديد االقتصاد، مج

واالجت  (8) االقتصادي  )المجلس  المتحدة  األمم  آثار 2021ماعي،  من  والمرن  المستدام  التعافي   )

على نحو يعزز األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئة للتنمية المستدامة: بناء    19-جائحة كوفيد

في سياق عقد العمل واإلنجاز من أجل التنمية   2030مسار شامل ومستدام وفعال لتحقيق خطة  

 المستدامة.

( أزمة فيروس كورونا وآثارها على االقتصاد الجزائري،  2021دربال، رقية )  ;موسى، کاسحي (9)

 . 1، ع6الجزائر: جامعة زيان عاشور بالجلفة، مجلة أبحاث، مج
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The impact of the Corona pandemic on the 
performance of the economies of the Middle East 
and North African countries and the increase in 

multidimensional poverty rates 
Dr. Ahmed Samir Abo-Elfotouh  

 

Summary:  

The study aims to know the extent of the impact of the Corona 

pandemic and its repercussions on all economies. Helping policy 

makers to contain the crisis and reduce its negative effects, presenting 

some concepts related to the Corona pandemic, Reviewing poverty 

rates during the crisis. The results showed a relationship between 

coronavirus prevalence rates and multidimensional poverty. that the 

pandemic has a negative impact on employment and income; This led 

to high rates of poverty, and it’s spread as a result of the injury of many 

people, to limit the spread of the disease, activities were closed, and 

social distancing was imposed. The most affected groups were 

children and women. The pandemic has prompted everyone to move, 

invest, develop, innovate and think of proactive strategies as an 

alternative to reactive strategies to solve future crises. 

key words  :Corona Epidemic; Crises; Middle East and North African 

Countries; Multidimensional Poverty 
 

 

 


