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مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل مد 
عوم بشكل مشترك من برنامج األمم المتحدة اإلنمائى 

وحكومة البرازيل.

اآلراء الواردة هنا ليست بالضرورة آراء برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي أو منظمة األمم المتحدة للطفولة أو 

الحكومة البرازيلية.

532

تأتي هذه الورقة الواحدة ضمن سلسلة مرتكزة على التقرير الصادر بعنوان "استجابات 
الحماية االجتماعية ضد كوفيد-19 في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: التصميم، والتنفيذ، 

ومراعاة احتياجات الطفل". وقد أُعدَّت بالشراكة بين مركز السياسات الدولية من أجل النمو 
الشامل ومكتب اليونيسف اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )بيلو، ديتز، وساتو 

2022(. وقد استعرضت الدراسة خصائص تصميم تدابير المساعدات االجتماعية وتنفيذها في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021، ومدى مراعاة تلك 

التدابير الحتياجات األطفال وجوانب ضعفهم.

ألقت جائحة كوفيد-19 بظالل وخيمة على االقتصاد المصري. فقد انخفض معدل النمو 
الحقيقي، الذي سجل 5.65% خالل عامْي 2018 و2019، إلى 3.6% خالل عامْي 2019 
و2020، وواصل هبوطه إلى 3.3% خالل عامْي 2020 و2021 )البنك الدولي 2021(. 

عالوة على ذلك، تضّرر األطفال والشباب )من عمر صفر وحتى 24 عاًما(، الذين يمثلون 
أكثر من نصف تعداد السكان، بشدة جّراء التداعيات السلبية التي خلفتها الجائحة.

ومن منطلق التعامل مع أزمة كوفيد-19، استحدثت مصر عدًدا من االستجابات في مجال 
الحماية االجتماعية. وحتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021، كان مركز السياسات الدولية من 
أجل النمو الشامل قد حدد في رصده الستجابات الحماية االجتماعية ضد كوفيد-19 في بُلدان 

الجنوب2 20 استجابة في مصر )منها 10 في مجال المساعدات االجتماعية، و 7 موجهة 
لسوق العمل، و3 تدابير متعلقة بالتأمينات االجتماعية(. 

وتضمنت إحدى أهم استجابات المساعدات االجتماعية إجراء توسعات رأسية وأفقية لبرنامجْي 
التحويالت النقدية المشروطة )برنامج تكافل( وغير المشروطة )برنامج كرامة(، من خالل 

توفير مساعدات تكميلية وإضافة المزيد من المستفيدين )560000 أسرة معيشية( الُمدرجين 
على قوائم انتظار البرنامجْين وبالتزامن مع مراجعة عتبة اختبار مصادر الدخل البديلة 

)Proxy Means Test( للتأكد من استحقاق األفراد األشد تأثًرا باألزمة للدعم. عالوة على 
ذلك، فقد زادت الحكومة من المدفوعات الُمقّدمة للرائدات المجتمعيات اللواتي يساعدن في 

تنفيذ برنامج تكافل وكرامة في المناطق الريفية من 350 جنيًها مصريًا )ما يعادل 18.80 
دوالًرا أمريكيًا( إلى 900 جنيًها مصريًا )ما يعادل 48.30 دوالًرا أمريكيًا(3 في الشهر. 

إلى جانب ذلك، استفاد ما يزيد عن 1.5 مليون عامل غير منظم من منحة الطوارئ الشهرية 
الُمقّدمة من وزارة القوى العاملة بقيمة 500 جنيًها مصريًا4، وأُضيف إلى تلك المنحة مساعدة 

نقدية إضافية بنفس القيمة مّوله صندوق الزكاة ووزعه على 30000 عامل غير منظم. 
واُْطِلَع الشركاء الدوليون على قاعدة بيانات اشتملت على 77600 أسرة لم تنطبق عليها 

معايير استحقاق برنامجْي تكافل وكرامة وتم إدراجها في برامج مساعدات نقدية موازية لكال 
البرنامجْين منفذة من قبل الشركاء الدوليين.

وبحسب تقييم مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل ومكتب اليونيسف اإلقليمي لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حظيت مصر بثاني أعلى عدد من االستجابات المراعية للطفل 

التي وفرتها الحكومات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )6(، األمر الذي يعني أن 
االستجابات حققت واحدة أو أكثر من الخصائص التالية: زيادة قيمة المساعدات النقدية بحسب 
عدد األفراد، استهداف األطفال بشكل محدد أو ربط المساعدات  بالصحة، والتعليم، والتغذية، 

أو خدمات حماية الطفل.

ووزعت وزارة التضامن االجتماعي مساعدة عينية لمرة واحدة على 3800000 امرأة من 
النساء الحوامل والمرضعات واألسر المعيشية التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن عامْين، 

وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية. وتجدر اإلشارة إلى أن التوسع األفقي )زيادة أعداد 
المستفيدين( لبرنامج تكافل لم يكن تدبيًرا مؤقتًا، حيث ستواصل األسر االستفادة من البرنامج 

على األمد البعيد.

 واستناًدا إلى تحليل استجابات الحماية االجتماعية ضد كوفيد-19، تتضمن الدروس 
 الرئيسية المستفادة في مصر فيما يتعلق بالحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات والمر

اعية لألطفال ما يلي:

بالرغم من اعتماد مصر للعديد من التدابير المراعية للطفل، فقد كان عدد 	 
األطفال المشمولين بالتغطية منخفًضا بالمقارنة بعدد األطفال الذين يعيشون 
في أوضاع فقيرة، األمر الذي يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين المحتاجين 

وبين المشمولين في برامج الحماية االجتماعية.

تسبب نقص المعلومات الدقيقة بشأن العمال غير الرسميين في مصر، 	 
وااللتباس المحيط بمعايير استحقاق المساعدات النقدية في صعوبة 

الوصول إلى الفئات األشد تأثًرا. وفي الوقت ذاته، أحجمت قواعد بيانات 
حكومية عديدة عن اإلفصاح عن معلوماتها للجمهور )خليل ومجاهد 

2021(. ويدعو ذلك إلى زيادة الجهود الرامية لضمان جمع مزيد من 
البيانات الشاملة وتحسين عملية تبادل البيانات بين المؤسسات في أوقات 

األزمات. 

بصورة عامة، لم تكن قيمة المساعدات الطارئة كافية لتغطية معظم 	 
احتياجات األسر المعيشية األشد تأثًرا خالل الجائحة. فعلى سبيل المثال، 
وفرت المساعدة النقدية االستثنائية حماية ضد الفقر المدقع ألفراد األسر 
المعيشية المستفيدة بما يوازي 25 يوًما وحسب، استناًدا إلى خط الفقر 

الُمحدَّد بقيمة 3.20 دوالًرا أمريكيًا لليوم الواحد. 

تم توفير المساعدات الغذائيةبشكل منقطع وليس من خالل أية برامج منسقة  	 
يجعلها قادرة على توفير الدعم بانتظام. لذا، تمسُّ الحاجة إلى تنفيذ برامج قادرة 

على دعم حصول األطفال وذويهم على الطعام اآلمن والُمغذِّي بشكل منتظام.

مصر: تصميم وتنفيذ استجابات الحماية االجتماعية ضد كوفيد-19، 
ومراعاتها للطفل1
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