
1. معلومات أساسية

1  األردن وتونس والسودان والعراق وُعمان والكويت ومصر 
والمغرب وموريتانيا ولبنان.

أجرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا )اإلسكوا( مسحًا حول المساواة االجتماعية 

واالقتصادية في عام 2022 شمل 10,000 مشارك في 
عشرة بلدان عربية1. ورأى 52 في المائة مّمن شملهم 

االستطالع أن هناك مساواة اجتماعية واقتصادية في 
المنطقة العربية، كما رأى 47 في المائة منهم بأن هذه 

المساواة ستتزايد خالل السنوات الخمس المقبلة.

ورأى المشاركون من جميع أنحاء المنطقة بأن أهم ثالث 
سياسات يتعّين اختيارها لتحسين المساواة االجتماعية 

واالقتصادية هي: )1( إتاحة فرص العمل للشباب؛ )2( 
مكافحة الفساد؛ )3( زيادة أجور العمال.
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تصورات المصريين للمساواة 
 االجتماعية واالقتصادية: 

بصيص أمل

52%

مّمن شملهم االستطالع رأوا أن هناك مساواة 
اجتماعية واقتصادية في المنطقة العربية
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تصورات المصريين للمساواة االجتماعية واالقتصادية

أعرب أكثر من نصف الذين شملهم االستطالع 
في مصر عن تفاؤلهم بشأن المستقبل 

وعن اعتقادهم بأن المساواة االجتماعية 
واالقتصادية ستتحسن خالل السنوات الخمس 

المقبلة، حيث كان الرجال أكثر تفاؤاًل من 
النساء كما كان المشاركون في الوجه 

البحري أكثر تفاؤاًل من المشاركين في الوجه 
القبلي )صعيد مصر(.

المساواة االجتماعية واالقتصادية
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المصدر: مسح اإلسكوا حول عدم المساواة.

ورأى معظم المشاركين )67 في المائة( في مصر أن هناك مساواة اجتماعية واقتصادية إيجابية. وفيما يتعلق بالمستقبل، رأى 
57 في المائة منهم أن المساواة االجتماعية واالقتصادية ستزداد خالل السنوات الخمس المقبلة. وبالمقارنة مع المنطقة العربية 

عموما، كان لدى المصريين تصور أكثر تفاؤاًل لتجربتهم الحالية من حيث المساواة وكانوا أكثر تفاؤاًل بشأن مستقبلهم.

وكان الرجال أكثر تفاؤاًل من النساء بشأن أوضاعهم الحالية والمستقبلية على حد سواء. وكان لدى المشاركين من اإلسكندرية 
التصورات األكثر إيجابية: حيث رأى 76 في المائة من المشاركين أن هناك مساواة اجتماعية واقتصادية إيجابية بينما رأى 62 

في المائة أن المساواة ستتحسن في المستقبل. وفي المقابل، كان لدى المشاركين من صعيد مصر التصورات األقل إيجابية 
للمساواة )60 في المائة( بينما رأى عدد أقل من المشاركين أن المساواة ستتحسن مستقبال )52 في المائة(.

67%57%
 من المشاركين في مصر 

رأوا أن هناك مساواة 
اجتماعية واقتصادية 

إيجابية

رأوا أن المساواة االجتماعية 
واالقتصادية ستزداد خالل 
السنوات الخمس المقبلة
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 التصورات بشأن تحسين المساواة االجتماعية واالقتصادية

السياسات األربع األهم 
التي حددها المصريون 

لتحسين المساواة 
االجتماعية واالقتصادية:

الدعم المالي لألسر ذات 
الدخل المنخفض

مكافحة الفسادإتاحة فرص العمل للشباب

زيادة أجور العمال

2. إتاحة فرص العمل للشباب

2  الباروميتر العربي، 2019، التقرير الُقطري لمصر.

مثلت إتاحة فرص العمل للشباب أكثر حل أوصى به المشاركون 
المصريون للحد من عدم المساواة. وعلى الرغم من أن جميع الفئات 
العمرية والمناطق الجغرافية أعطت األولوية لهذا الحل، فإن 58 في 

المائة من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عامًا شعروا 
بأن السياسات ينبغي أن تركز على إتاحة فرص العمل للشباب )مقابل 

46 في المائة من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و46 عامًا(. 
كما أعرب معظم المصريين )70 في المائة( عن تفاؤلهم بأنه سيكون 
هناك المزيد من فرص العمل الالئقة والُمنِتجة في السنوات الخمس 
المقبلة. وكانت درجة التفاؤل تنخفض مع تقدم العمر ولكنها تجّلت 

بالتساوي لدى جميع المناطق الجغرافية ولدى الجنسين. وأعرب ثالثة 
أرباع المشاركين )75 في المائة( الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 

عامًا عن تفاؤلهم مقابل 67 في المائة ممن تزيد أعمارهم عن 46 عامًا.

وكان التفاؤل حيال فرص العمل المستقبلية متسقًا مع التفاؤل 
االقتصادي العام المسجل في استطالع الباروميتر العربي لعام 2018 

الذي أفاد بأن ُخْمَسي المصريين متفائلون بأن االقتصاد سيتحسن 
في السنوات القليلة المقبلة، على الرغم من أن ذوي مستويات التعليم 

والدخل المنخفضة كانوا أقلهم تفاؤاًل. وقد ازداد تفاؤل المصريين 
في السنوات األخيرة: ففي عام 2013، رأى 7 في المائة فقط من 

المصريين أن الحكومة يمكن أن تستحِدث الكثير من فرص العمل، في 
حين أن الثقة في قدرة الحكومة على استحداث فرص عمل في عام 

2022 بلغت 20 في المائة. وكان احتمال الرضا عن قدرة الحكومة على 
استحداث فرص عمل أقل لدى المصريين ذوي الدخل المنخفض2.

وكانت السياسات الثالث األولى الالزمة لتحسين فرص العمل 
للشباب التي حددها المصريون الذين شملهم االستطالع هي: توفير 

15%

8%

37%

31%

25%

22%

نسبة البطالة في عام 2020:

 المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية.

الشباب )15-29 عامًا(

فئة العاملين 

الشابات 

الشباب ذوو مستوى 
التعليم العالي 

الشباب ذوو اإلعاقة

 الشباب الذين يعيشون 
في المناطق الحضرية 

الفئات األكثر عرضًة للبطالة:
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المزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر؛ وإيجاد 
المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص؛ وإصالح نظام التعليم. 

وقد ُحددت التدخالت التالية للسياسات الثالث األولى الموصى بها:

3  شركة ضمان مخاطر االئتمان CGC(، 2021(، برامج ضمان مخاطر االئتمان.

ألف. توفير المزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة  
والمتناهية الصغر

كان توفير المزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر 
أكثر الحلول الموصى بها لتحسين فرص العمل، حيث أوصى به 43 

في المائة من المشاركين من الذكور واإلناث على حد سواء. وأعطى 
المشاركون األولوية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، 

حيث كانت النسب المئوية لدى المشاركين من المناطق الريفية )51 
في المائة من صعيد مصر و46 في المائة من إقليم الدلتا( أعلى من 
المشاركين من المناطق الحضرية )40 في المائة من القاهرة الكبرى 

و36 في المائة من اإلسكندرية(.

توجد في مصر قاعدة كبيرة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر: 
فهناك ما بين 3 و8 ماليين من المشاريع المتناهية الصغر في 
ر رأسمالها بنحو  مصر و67,000 من الشركات الصغيرة التي ُيقدَّ
4.9 مليار دوالر. وقد دعمت الحكومة المصرية تنمية المشاريع 

الصغيرة والمتناهية الصغر من خالل السياسات الوطنية، وضمان 
مخاطر االئتمان، ومراكز حاضنات األعمال. غير أن إمكانات 

المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر قد تظل محدودًة بسبب 
طابعها غير الرسمي وعدم حصولها على رأس المال.

وبغية زيادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، هناك حاجة إلى إتاحة فرص تفضيلية للوصول للمشتريات العامة 
من خالل تخصيص نسبة مئوية محددة من ميزانية المشتريات العامة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر الُمنِتجة أو تحديد 

حصص مشتريات لمختلف القطاعات. وبوسع ذلك أن يدعم توجيه اإلنفاق العام المباشر نحو األعمال الشاملة ويعزز النمو 
الشامل وإضفاء الطابع الرسمي. ويتمثل التدبير الثاني المطلوب في توسيع نطاق خطة ضمان مخاطر االئتمانات الصغيرة 
 )CGC( والمتناهية الصغر لتشمل المشاريع المتناهية الصغر وخفض تكاليف الفائدة. وتدعم شركة ضمان مخاطر االئتمان

بالفعل 43 في المائة من جميع قروض المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر الرسمية في مصر )نحو 147,000 من المشاريع 
الصغيرة والمتناهية الصغر( التي تستفيد منها غالبًا المشاريع الصغيرة في القاهرة الكبرى وإقليم الدلتا. وفي الوقت الراهن، 

فإن نسبة 1.1 في المائة من الحافظة فقط تتعلق بالمشاريع المتناهية الصغر التي ستعود على األرجح بالفائدة على العمال غير 
ع نطاق االئتمانات ليشملها3. الرسميين األضعف إذا ما ُوسِّ

باء. إيجاد المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص
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أدى نقص 
فرص العمل 
في القطاع 

الخاص 
الرسمي إلى 
نماء القطاع 
غير الرسمي:

الفئات األكثر عرضًة للعمل بصورة غير رسمية: 67%
98%

70%

90%

92%

من المصريين 
العاملين 

كانوا يعملون 
بشكل غير 

رسمي في 
عام 2020. 

 العاملون في
القطاع الزراعي 

الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم 

بين 15 و24 عامًا 

كبار السن الذين 
تزيد أعمارهم عن 

65 عامًا 
الرجال 

3 و 8 ماليين

و 67,000

4.9

من المشاريع المتناهية الصغر

مليار دوالر

 من الشركات الصغيرة
ر رأسمالها بنحو التي ُيقدَّ

هناك ما بين
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مّثل إيجاد المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص ثاني أكثر 
التدابير شيوعًا التي اقترحها المشاركون الذكور واإلناث في جميع 

المناطق الجغرافية لتحسين فرص العمل.

وبغيــة زيــادة فــرص العمــل في القطاع الخــاص، ينبغي للحكومات أن 
تعــزز حوافــز العمالــة مــن خــالل تنفيذ حوافــز ضريبية لفترة محدودة 

لتشــجيع توظيــف الخريجيــن الُجــدد فــي وظائفهم األولى وتغطية 
تكاليــف تدريبهــم. ويمكــن أن تكــون خطة الدعم هذه مشــروطًة 

باســتبقاء العمــال الشــباب لفتــرة دنيا بغية ضمــان فعالية البرامج 
وتجنــب تكبــد نفقــات علــى الحلول القصيرة األجــل. كما ينبغي 

للحكومات أن تعزز وتشــجع القطاعات التي يمكن أن تســتحدث 
فــرص عمــل الئقــة للشــباب، بمــا فيها قطاعا الســياحة واالقتصاد الرقمي 

اللــذان يشــكالن جــزءًا مــن المرحلــة الثانية من اإلصالح االقتصادي 
المصــري. وثمــة حاجــة أيضــًا إلى تحســين بيئة األعمال، وخفض 
التكاليــف المرتبطــة بدخول الســوق، وفتــح االقتصاد أمام مزيد 

من مشــاركة القطاع الخاص، واجتذاب قدر أكبر من االســتثمارات 
المباشــرة المحليــة واألجنبية.

جيم. إصالح نظام التعليم

إن التعليم العالي ال يؤدي دائمًا، بخالف التوقعات، إلى زيادة فرص 
العمل في مصر. وعلى الرغم من أن المصريين ذوي مستويات التعليم 

العالية يستفيدون عادًة من الوظائف األعلى أجرا، فقد أدى نقص 
استحداث فرص عمل رسمية عالية المهارة ودعم االنتقال من المدرسة 

إلى العمل، في ظل عدم تطابق المهارات في سوق العمل، إلى 
زيادة البطالة المترافقة مع التحصيل العلمي: إذ أن 39 في المائة 
فقط من المصريين من ذوي التعليم االبتدائي عاطلون عن العمل 

مقابل 41 في المائة من ذوي التعليم الثانوي، و53 في المائة من 
الحاصلين على درجة البكالوريوس، و71 في المائة من الحاصلين على 
درجة الماجستير. وسيحول عدم القدرة على االستفادة من السكان من 

ذوي التعليم العالي دون االستثمار في التعليم الذي يفيد االقتصاد 
الوطني من حيث اإلنتاجية واالبتكار والنمو.

وكانت التوصية األكثر شيوعًا لتحسين فرص العمل هي إصالح 
نظام التعليم لتلبية متطلبات السوق، حيث كانت الثانية األكثر 

شيوعًا لدى المشاِركات اإلناث والثالثة األكثر شيوعًا لدى المشاركين 
الذكور. وحظيت هذه التوصية باألولوية لدى الفئات العمرية األصغر 

سنا )حيث أوصى بها 43 في المائة من المشاركين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و24 عامًا( ولكنها حظيت بأولوية أقل لدى المشاركين 

األكبر سنا )حيث أوصى بها 34 في المائة فقط من المشاركين 
الذين تزيد أعمارهم عن 46 عامًا(. كما أنها كانت التوصية األهم في 

المناطق الحضرية )حيث أوصى بها 44 في المائة من المشاركين من 
اإلسكندرية و41 في المائة من القاهرة الكبرى( ولكنها حظيت بأولوية 

أقل في المناطق الريفية )حيث أوصى بها 36 في المائة من المشاركين 
من صعيد مصر و34 في المائة من إقليم الدلتا(.

39%

معدل البطالة المترافقة مع التحصيل العلمي

41%

53%

71%

احتلت مصر المرتبة

93 من أصل 141 
بلدًا في عام 2019 

على مؤشر التنافسية العالمية

ذوو التعليم 
االبتدائي

ذوو التعليم 
الثانوي

الحاصلون 
على درجة 

البكالوريوس

الحاصلون 
على درجة 
الماجستير
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ويوصى بشدة باتباع السياسات التي من شأنها أن تربط نظام التعليم بسوق العمل على نحو أفضل. وسيحول تعزيز الروابط 
بين مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني وأرباب العمل دون عدم التطابق بين العرض والطلب في سوق العمل 

د سوق العمل بالمهارات الالزمة. وليتكلل ذلك بالنجاح، ال بّد أيضًا من وجود آلية للتعقيبات بين مؤسسات التدريب  وسيزوِّ
وأرباب العمل في القطاع الخاص. ويعالج قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر بالفعل هذه القضية معالجًة جزئيًة 

من خالل توفير المهارات العملية والتدريبات للطالب بعد التخرج4، ولكن وجود آلية تعقيبات شاملة رسمية بين مؤسسات 
التدريب وأرباب العمل في القطاع الخاص سيضمن استفادة الشباب من التدريبات ذات الصلة. وينبغي تعزيز االنتقال من 

المدرسة إلى العمل عبر تحسين نوعية التعليم وصلته بسوق العمل. كما ينبغي استحداث برامج “تناوبية” للشباب من 
خالل دورات جامعية تشمل إدماجهم مهنيًا لمدة سنة واحدة في الصناعات ذات الصلة. وعادًة ما يأخذ الطالب هذه السنة 

بين السنتين الثانية واألخيرة من دراستهم لتمكينهم من ُمزاَمنة معارفهم المكتسبة مع العالم الحقيقي وإعدادهم لسوق 
العمل بعد التخرج. وينبغي أن يكون ذلك جزءًا من متطلبات الحصول على الدرجة العلمية بناًء على االتفاقات المبرمة بين 

ن تحسين فهم سوق العمل من خالل طلب إجراء مسوح منتظمة لسوق العمل وإنشاء نظام  وزارتي التعليم والعمل. وسيمكِّ
معلومات وطني صانعي السياسات من وضع سياسات أدق استهدافًا وأكثر نجاحًا فيما يتعلق بالعمل والتعليم. وينبغي أن 

تصب البيانات الناتجة عن ذلك في عملية إصالح التعليم لضمان أن تشكل احتياجات السوق أساس التعليم.

3. زيادة أجور العمال
على الرغم من أن 2 في المائة فقط من المصريين العاملين يعيشــون على أقل من 1.90 دوالر في اليوم، فإن متوســط 

الدخل الشــهري للموظفين يبلغ 2,775 جنيهًا مصريًا فقط )176 دوالر(، بل إنه أقل للنســاء )148 دوالر( ولألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة )160 دوالر(. ويحــول وجــود القطاع الخاص غير الرســمي الكبير )67 في المائة من المصرييــن العاملين كانوا يعملون 

بشــكل غير رســمي في عام 2020( دون نمو اإلنتاجية ويرتبط بانخفاض األجور. ومما يزيد من ضعف العاملين غير الرســميين 
ذوي األجــور المنخفضــة افتقارهــم للحماية االجتماعية )العمل بموجــب عقد، والحد األدنى لألجور، واإلجازات المرضية، 

والمعاشــات التقاعدية، وما إلى ذلك(5.

4 التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر، 2022، التعليم الفني والتدريب المهني.
قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية، مع بيانات من مسح عينات من القوى العاملة لعام 2020.  5

$176

2%

$1.90
فقط من المصريين العاملين 

يعيشون على أقل من

في اليوم

فإن متوسط الدخل الشهري للموظفين يبلغ

©Joel Carillet/E+/via Getty Images
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كانت زيادة أجور العمال ثاني أكثر التوصيات شيوعًا بشأن السياسات الالزمة للحد من أوجه عدم المساواة: إذ رأى 44 في 
المائة من المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا )مقابل 34 في المائة ممن تقل أعمارهم عن 30 عامًا( أن السياسات 

ينبغي أن تركز على زيادة األجور.

اإلعفاءات الضريبية أو اإلعانات 
إلضفاء الطابع الرسمي على 

الشركات

ينبغي أن يؤدي إضفاء الطابع 
الرسمي على المشاريع الصغيرة 

والمتناهية الصغر والعاملين فيها 
إلى زيادة إنتاجية الشركات، 

وإمكانية نموها، وحصولها على 
التمويل الميسور التكلفة، وهو 

ما سيؤدي بدوره إلى زيادة 
أجور العمال. غير أن العديد من 

الشركات مترددة في إضفاء 
الطابع الرسمي بسبب التكاليف 

المتوقعة التي ينطوي عليها ذلك. 
وقد يشجع تقديم إعانة للشركات 

لتغطية جزء من هياكل تكاليفها 
اإلضافية، مثل مساهمات التأمين 
االجتماعي أو السماح باإلعفاءات 

الضريبية، على قيامها بإضفاء 
الطابع الرسمي على نشاطها.

توسيع نطاق التأمين الصحي 
والمعاشات التقاعدية ليشمل 

العمال غير الرسميين

يهــدف قانــون التأمين الصحي 
الشــامل لعام 2018 إلى تحقيق 

التغطيــة الصحية الشــاملة 
للجميــع بحلــول عام 2032. 

ز ذلك بفضل قانون  وقــد تعــزَّ
التأمينــات االجتماعية لعام 
2019 الذي اســتهدف أيضًا 

تحقيــق الحمايــة االجتماعية 
الشــاملة للجميــع. ومن المهم 

ــذ كال القانونيــن تنفيذًا  أن ُينفَّ
كاماًل وفعااًل ليتســنى إدماج 

العمــال غير الرســميين اجتماعيًا 
واقتصاديــًا علــى نحو أفضل.

توسيع نطاق سياسات الحد األدنى لألجور 
لتشمل القطاع الخاص

تم رفع الحد األدنى ألجور موظفي القطاع 
العام في مصر من 2,400 جنيه )152.50 
دوالر( إلى 2,700 جنيه )171.50 دوالر( 

في كانون الثاني/يناير 2022. وعلى الرغم 
من أن إعادة التسوية بما يتماشى مع 

ارتفاع تكاليف المعيشة تحظى بالترحيب، 
فإن متوسط إنفاق األسرة في مصر يبلغ 
5,158 جنيهًا مصريًا في الشهر، ولذا فمن 

المرجح أاّل يكسب موظفو القطاع العام 
المتوسطون ما يكفي لتغطية نفقاتهم. 

وال توجد سياسة للحد األدنى لألجور في 
القطاع الخاص ورصد ذلك سيمثل تحديًا 

بسبب ارتفاع مستوى طابعه غير الرسمي. 
وسيؤدي وجود سياسة بشأن الحد األدنى 

لألجور إلى إحراز بعض التقدم صوب 
حماية ُسُبل عيش المصريين، وستتزايد 
أهميتها مع إضفاء الطابع الرسمي على 
القطاع الخاص، ولكن لضمان فعاليتها 

يجب مراجعتها وإعادة مواءمتها بانتظام 
لكفالة مستوى معيشة منصف.

.2 .1.3
وتشمل حلول السياسات التي من شأنها دعم زيادة أجور العمال ما يلي:

 4. الدعم المالي لألسر
ذات الدخل المنخفض

كان أثر جائحة كوفيد-19 وما رافقها من تراجع اقتصادي أشــد 
وقعــًا على األســر ذات الدخــل المنخفض )التي تعمل في كثير من 
األحيان في القطاع غير الرســمي(، ألنها كانت أكثر عرضًة لخســارة 
أي فرص مدرة للدخل وأقل قدرًة على اســتيعاب الصدمة. كما أن 

الحرب في أوكرانيا وما يرتبط بها من زيادة في أســعار األغذية 
والطاقة ســتضر أيضًا أشــد الضرر باألســر ذات الدخل المنخفض التي 
تشــكل األغذية الحصة األكبر من ســلتها االستهالكية. وبحلول أيار/

مايو 2022، ارتفعت أســعار األغذية والمشــروبات بنسبة 27.9 في 
المائة طيلة السنة6.

البنك المركزي المصري، حزيران/يونيو 2022، التحليل الشهري للتضخم.  6

بحلول أيار/مايو 2022

27.9%

ارتفعت أســعار األغذية والمشروبات بنسبة



8

واختلف ثالث أكثر الحلول الموصى بها بشأن السياسات بين الرجال والنساء والفئات العمرية. فقد كان الدعم المالي لألسر 
ذات الدخل المنخفض ثالث أكثر الحلول الموصى بها لدى النساء المشاِركات )حيث فضله 31 في المائة من النساء مقابل 28 
في المائة من الرجال(، ولدى المشاركين األكبر سنا )حيث فضله 35 في المائة ممن تزيد أعمارهم عن 46 عامًا مقابل 26 في 
المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا(. كما أوصى بهذا الحل 36 في المائة من المشاركين من صعيد مصر مقابل 27 

في المائة من القاهرة الكبرى واإلسكندرية. وفي المقابل، كان ثالث أكثر الحلول شيوعًا لدى الرجال هو مكافحة الفساد )حيث 
فضله 34 في المائة من الرجال مقابل 30 في المائة من النساء(. ويعّبر االختالف في أولويات السياسات عن تركيز النساء 

بشكل أكبر على األسرة وتركيز الرجال بشكل أكبر على المناخ السياسي.

ع نطاق الدعم المالي لألسر ذات الدخل  وتشمل السياسات التي توسِّ
المنخفض ما يلي:

مواصلة تمويل الحماية االجتماعية وتوسيع نطاق تغطيتها

منظمة العمل الدولية، 2022، الحماية االجتماعية – مصر.  7

يقدم برنامج “تكافل وكرامة” الدعم المالي ألفراد المجتمع األكثر ضعفا، 
وال سيما لألسر التي لديها أطفال )18-0 عامًا(، وكبار السن )فوق 65 عامًا(، 

واألشخاص ذوي اإلعاقة. وقد ساعد البرنامج األسر على زيادة إنفاقها الذي 
يمكن أن يسهم في تعزيز الصحة والتعليم والرفاه العام، غير أن الكثير 

من األسر التي تعيش في فقر مدقع ربما ال يتم الوصول إليها. ويمكن أن 
تستهدف حمالت التوعية الفئات التي يصعب الوصول إليها.

ربط برنامج تكافل وكرامة بالتضخم

ارتفع التضخم ارتفاعًا مطردًا في مصر والعالم طيلة العام الماضي. ووصل 
التضخم الرئيسي إلى 15.3 في المائة في أيار/مايو 2022 في حين وصلت 

أسعار األغذية والمشروبات إلى 27.9 في المائة. وعادًة ما يؤثر ارتفاع 
التضخم على األسر األشد فقرًا التي تنفق معظم دخلها على تلبية احتياجاتها 

األساسية )األغذية، والطاقة، واإليجار، وما إلى ذلك( مقارنًة باألسر األيسر 
حااًل التي بوسعها أن تّدخر بعض دخلها. ويؤدي ارتفاع األسعار األساسية إلى 

الحد من كمية السلع األساسية التي تستطيع األسر الفقيرة تحمل تكاليفها، 
وهو ما قد يؤثر على قدرتها على دفع اإليجار والنقل واألغذية.

وكي يبقى المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة متمتعين بحماية مجدية 
من الفقر وقادرين على تلبية احتياجاتهم األساسية، ينبغي أن تكون 

مستحقاتهم مرتبطة بالتضخم. ويربط العديد من البلدان المتقدمة النمو )مثل 
الواليات المتحدة األمريكية والسويد( تلقائيًا الحماية االجتماعية بالتضخم، 

ب التنبؤ بالميزنة العامة.  على الرغم من أن هذه العملية قد تكون مكلفة وُتصعِّ
وينبغي إجراء استعراضات منتظمة ليتسنى تقييم الحماية االجتماعية دوريًا 

على أساس التضخم وضمان حماية المستفيدين.

تعزيز تطبيق قانون التأمينات االجتماعية

تم اعتماد قانون التأمينات االجتماعية في آب/أغسطس 2019 الذي وّحد 
نظام الضمان االجتماعي في إطار برنامج واحد للعاملين في القطاعين 
العام والخاص، وكذلك العاملين في االقتصاد غير الرسمي. غير أن ذلك 
ذ بعد. واستجابة لجائحة كوفيد19-، أنشأ رئيس الوزراء في عام  لم ُينفَّ

2020 لجنة مشتركة بين الوزارات برئاسة وزارة التضامن االجتماعي 
ُكّلفت بوضع استراتيجية لتوسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل العمال 

ذ قانون التأمينات االجتماعية وُيدَعم  غير الرسميين7. ومن المهم أن ُينفَّ
باستراتيجية واضحة.

.1

.2

.3

©Veronica Bogaerts/E+/via Getty Images
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مكافحة الفساد  .5
كانت مكافحة الفساد ثالث أكثر توصيات السياسات شيوعًا لدى الرجال.

احتلــت مصــر المرتبــة 117 من أصل 180 بلدًا 
في مؤشــر مدركات الفســاد الصادر عــن منظمة 

الشــفافية الدوليــة في عام 2021 8. ويضر الفســاد 
بالحصائــل اإلنمائيــة من خــالل تحويل ِوجهة األموال 

التــي يمكــن أن توظف بخالف ذلك في اســتحداث 
فــرص العمــل، والحد مــن الفقر، والنهــوض بالتنمية 

االجتماعيــة واالقتصادية.

منظمة الشفافية الدولية، 2021، مؤشر مدركات الفساد.  8

احتلت مصر المرتبة

بلدًا في عام 2021 
 في مؤشــر مدركات الفساد الصادر 

عن منظمة الشــفافية الدولية

117 من أصل 180

مواصلة إشراك الشباب في التصدي للفساد

ينبغي زيادة المشاركة المدنية من خالل تمكين الشباب 
زين  من إدراك الفساد والتصدي له ليصبحوا محفِّ
للتغيير. وتعمل مبادرات من قبيل التثقيف بشأن 

الفساد في المدارس والجامعات ومحاكاة مؤتمر الدول 
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

على تمكين الشباب وينبغي أن يتواصل تعزيزها.
فالشباب الذين تحفزهم وسائل التواصل االجتماعي 

يضغطون بالفعل من أجل تحقيق نتائج اجتماعية 
أفضل على صعيد األعمال والسياسة، وهم يستطيعون 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي ويستخدمونها 
بالفعل لمقاطعة َمن ال يرَعون الصالح العام. ودعت 
شبكة الشباب التابعة للمنتدى االقتصادي العالمي، 

الذي انعقد في دافوس في عام 2019، إلى مزيد 
من المساءلة. وهناك عدد من مجموعات الناشطين 

المدنيين التي يقودها الشباب والتي ُتْظِهُر تقدمًا 
حقيقيًا في مكافحة الفساد، مثل منظمة “البوصلة” 

التي تسعى إلى إضفاء الشفافية على السياسات 
والميزانيات الحكومية في تونس.

تطوير خدمات الحكومة اإللكترونية

إن نشر خدمات الحكومة اإللكترونية أمٌر أساسي لمنع 
الفساد وزيادة الشفافية. ويمكن أن تشمل التدابير 

اإلضافية تبسيط اإلجراءات الحكومية، وجعل اإلدارة 
العامة أكثر شفافية، وتنفيذ العطاءات اإللكترونية في 

المشتريات العامة.

.1.2
وتشمل سياسات مكافحة الفساد ما يلي:

رؤيتنا: طاقاٌت وابتكار، ومنطقُتنا استقراٌر وعدٌل وازدهار
ُم المشورة،   رسالتنا: بشَغف وعْزم وَعَمل: نبتِكر، ننتج المعرفة، نقدِّ

نبني التوافق، نواكب المنطقَة العربية على مسار خطة عام 2030.
يدًا بيد، نبني غدًا مشرقًا لكلِّ إنسان.
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