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ادیزدوالثريفقًرایزدادالفقیر"..."19-كوفید"انتشارفترةفي
اقعًاوباتتلكنھاللجدل،إثارةالمقوالتأكثرمنانتك..."ثراءً 

عالمیننبیالفجوةعمقالذيالوباءعصرفيبالفعلاألرقامتجسده
احتمالیةمنحذرالذي.الدوليللبنكإحصائیاتحسبتماًمامختلفین

،شخصملیون115إلىیصلمالتشملالمدقعالفقردائرةاتساع
.األثریاءثرواتتراكمیزدادبینما.2021أفقفي150وستصل

یومیًادوالر1.90عنالفرددخلانخفاضیشھدأنالمرجحمنف-
سكانمن%9.4إلى%9.1بینمنیتراوحلماالمدقعالفقرنتیجة
معدلینخفضأنالمتوقعمنكانحینفي.2020عامفيالعالم
عامفي%7.9إلى2017عامفي%9.2منالمدقعالفقر

.العالمالوباءیضربلمما،2020

Giniحسب مؤشر “19كوفید”تفشي وضعیة الفقر في العالم زمن 



1.9علىالعالمسكانمن%10منأقلیعیش2020في-
فيالفقراءلرصدأخرىمؤشراتھناكلكن،یومیًادوالر
طالمتوسالدخلذاتوالدولاألدنىالمتوسطالدخلذاتالدول

.األعلى
3.20البالغالفقرخطتحتالعالمسكان1/4حواليیقعو-

العالمسكانمنتقریبًا%40ھناكأنكما،یومیًادوالر
.یومیًادوالر5.50خطدونیعیشون

قًرافاألكثرلدائرةانضمواالذینالجددالفقراءمنالعدید-
معقر،الفمنمرتفعةمعدالتبالفعلتشھددولفيسیكونون

لةالدوفيیكونأنیتوقعاإلجماليالعددمن%82أنحقیقة
.الدخلمتوسطةأنھاعلىالمصنفة
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“19كوفید”تفشي تطور الناتج المحلي في ظل 
على المستوى العالمي



على األسر“ 19كوفید”تفشي اآلثار االقتصادیة ل
على المستوى العالمي

ي ال�ذي إلى جانب اآلثار الحادة لجائحة كورونا على الصحة العامة، فان السلوك الوق�ائ
اض�ح عل�ى أث�ر بش�كل واعتمدتھ األسر، والسیاسات الحكومیة الحتواء تفشي الفی�روس 
ا م�ن ، ومس�توى رفاھیتھ�معیشة األس�ر ف�ي ج�ل دول الع�الم والفقی�رة عل�ى الخص�وص

:خالل عدة مسارات أھمھا
، راألس��م��دخوالتاالنخف��اض الح��اد ف��ي األنش��طة االقتص��ادیة إل��ى تقل��یص أدى •

.)العمل الذاتي(خصوصا بالنسبة للعمل باجر یومي والعمل الخاص 
یض�ا أض�عف أ، انخفاض التراجع االقتصادي من التح�ویالت المحلی�ة والخارجی�ة•

.التي تعتمد على التحویالت بدال من اشتغال أفرادھااالسرمدخوالت
أدى إل��ى زی��ادة ف��ي إن االض��طراب ف��ي عملی��ة التس��ویق ال��داخلي والخ��ارجي، •

، األس���عار الس���یما الم���واد الغذائی���ة، یراف���ق ذل���ك تراج���ع ف���ي الخ���دمات التعلیمی���ة
.وخدمات أخرى ستترك أثارھا على رفاه المواطنوالرعایة الصحیة، 

، اأزمة كورونا وأزمات الجوع والم�رض والفق�ر معً�العیش في بعض الدول مما جعل 
.سیزداد الناس ضعفا وسیصبحون أكثر عرضة للفیروسوبذلك 



:العالمیةالعاملةالقوىعلىالجائحةتفشيآثار

العالميالعملسوقیفقدقدماوھذاالعمل،ألماكنالجزئيأوالكلياإلغالقبسببالعالمیةالعاملةالقوىمن%81تأثر
،)العالميالتوظیفمن%38(حواليتشكلوھيالقطاعاتمجملفيالعاملینلألفراد)وظیفةملیون200حوالي

استمراربحسبظاھرةستكونوغیرھاالتأثیراتھذهإن.األجوروتخفیضالتسریحلمخاطرمعرضینسیكونونوھؤالء
.انتشارهومساحة“19كوفید”جائحةتفشي

قواإلغالالصحيالحجرقواعدأنإالاألخرىالدولفيالمتوفرالغذاءإلىتحتاجالمتضررةوشعوبھاالدولفھذه
.فیھاالجوعوضعیةفاقممماذلكفيتباطؤحدوثفيتسببتوالبریةوالبحریةالجویةللموانئالجزئي

.على القوى العاملة العالمیة“ 19كوفید”لتفشيآثار

تشیرالعالمي،اإلجماليالمحليالناتجنموعلىCOVID-19كوروناوباءلتأثیرالمختلفةالسیناریوھاتإلىاستناداً 
24.7و")المتفائل"السیناریو(ملیون5.3بینتتراوحبنسبالعالمیةالبطالةارتفاعإلىالدولیةالعملمنظمةتقدیرات

ً 188وعددھم2019عامفيالعملعنالعاطلینعددعلىزیادةوذلك،")المتشائم"السیناریو(ملیون .ملیونا
.شخصملیون22بمقدارالعالمفيالبطالةزیادةإلى2009-2008العالمیةالمالیةاألزمةأدتوللمقارنة،



8على تحقیق الھدف “ 19كوفید”تفشي اآلثار االقتصادیة ل
من أھداف التنمیة المستدامة

انخفاض(إلىیؤديوجفافھاالطبیعةوتنمر،"الجوععلىالقضاء"ھوالمستدامةالتنمیةأھدافمنالثانيالھدفإن
.)%12تصلبنسبةالغذاءإنتاج

السلعيفنقصحدوثإلىأدىماوھذاوغیرھا،والصحیةالغذائیةالموادتدفقتعطیلإلىالصحيالحجرقیودوأدت
إلىونیحتاجوھناك،أفریقیافيوخصوصاالدولبعضفيوالجوعاألسواقفيالذعرمنوحالةأسعارھاوارتفاع

لھملدخلاوتولیدومجتمعاتھمولعائالتھملھمالغذاءإنتاجفيیستمروالكيلحمایتھماإلنسانيالدعممنالكثیر
.ولبلدانھم

لنشاطاتراجعبسببالدخلعلىالضغوط"ألنأیضاً،كبیرةزیادةالفقراءالعاملینعددیزدادأنالمتوقعومن
ماأنالدولیةالعملمنظمةوتقدر."تحتھأوالفقرخطعلىیعیشونالذینالعمالعلىمدمراً أثراً ستتركاالقتصادي

لعامصلياألبالتقدیرمقارنة،فقرفيسیعیشونالعالمفيالعاملینمنإضافيشخصملیون35وملیون8.8بین
ً 14وھو(2020 .)العالمأنحاءجمیعفيملیونا
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الفقر والفرص االقتصادیة على “ 19كوفید”آثار تفشي 
في البلدان العربیة
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الفقر والفرص االقتصادیة على “ 19كوفید”آثار 
في البلدان العربیة



إل���ى 0.395مؤش���ر جین���ي م���ن انخفض���ت قیم���ة ، ب���المغربخ���الل فت���رة الحج���ز 
، على الرغم من اإلجراءات المالی�ة المس�تھدفة الت�ي اتخ�ذتھا0.541و0.585

.السلطات لمساعدة األشخاص الذین فقدوا دخلھم

وأظھ��رت النت��ائج أن اإلج��راءات المتخ��ذة ف��ي أعق��اب األزم��ة الص��حیة وإج��راءات 
ئ���ات الح���بس أدت إل���ى تخفی���ف نس���بي للت���دھور ف���ي المس���تویات المعیش���یة للف

وأظھ��رت النت��ائج أن��ھ .المیس��ورة ، ولك��ن ل��یس إل��ى انخف��اض ف��ي ع��دم المس��اواة
س���یناریو (٪ 34.8٪ إل���ى 3.33انخف���ض مع���دل الفق���ر م���ن خ���الل فت���رة الح���بس

.)سیناریو متفائل(٪ 29.4و) متشائم
) السیناریو المتفائ�ل(٪ 21.7و) سیناریو متشائم(٪ 27.6ھذا المعدل سجل قیمتھ 

ا ف�ي تشیر محاكاة المؤلفین إلى أن ھ�ذه الفت�رة ش�ھدت تس�ارعً .بعد تقدیم المساعدة
و0.585إل�ى 0.395أثناء الحجز، زادت قیمة مؤش�ر جین�ي م�ن .عدم المساواة

0.508یسجل ھذا المؤشر ق�یم .(بالنظر إلى السیناریوھین على التوالي(0.541
.بعد تقدیم المساعدة) سیناریو متفائل(0.477و) سیناریو متشائم(

”19-كوفیدتفشي “تفاقم أزمة الفقر بالمغرب بسبب 
Giniحسب مؤشر 
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، إل�ى ارتف�اع نس�بة “19-كوفی�د”جائح�ةتفشي خالل ىأدوھذا ما 
17.1م��ن2020خ��الل بالمئ��ة19.87إل��ى الفق��ر ف��ي المغ��رب 

، وف��ق تقری��ر ص��ادر ع��ن المندوبی��ة الس��امیة 2019ف��ي بالمئ��ة
.للتخطیط، ومنظمة األمم المتحدة، والبنك الدولي

لوب�اء دراسة األثر االجتماعي واالقتصاديإثرالتقریر الذي جاء 
ر ، ف��تح الب��اب أم��ام س��یناریوھات أكث��ف��ي المغ��رب″19,كوفی��د“

.ادمةبالمغرب في السنوات القتشاؤما حیال االقتصاد المحلي
ف ال تملك مص�درا لل�دخل بس�بب توق�أسر المغرب 1/3حیث أن 

1/3أي بالمئ�ة34ھن�اك بینم�ا  .أنش�طتھا أثن�اء الحج�ر الص�حي
ال تحص���ل عل���ى مص���در دخ���ل بس���بب الحج���ر، األس���ر المغربی���ة

.مما أدى إلى بروز ملیون فقیر جدید.الصحي



ملیون��ا ” 19-كوفی��د“جائح��ة ت��داعیات األزم��ة الص��حیة الناتج��ة ع��ن تفش��ي دفع��ت
مم��ا سیتس��بب خ��الل الس��نوات القادم��ة ف��ي اتس��اع .أل��ف مغرب��ي نح��و الفق��ر58و

.”واءقائمة الفقراء بشكل غیر مسبوق في المغرب بالبوادي والمدن على الس
ف جدی�دة، فالمدن مھددة باالنفجار بسبب وض�ع الفق�ر، ألنھ�ا ھ�ي الت�ي تن�تج وظ�ائ

.”بینما البوادي ال تنتج وظائف جدیدة وترتبط بالفالحة

داعیات ثالث��ة أس��باب ت��دفع ف��ي اتج��اه ارتف��اع نس��بة الفق��ر ف��ي المغ��رب بس��بب ت��
:الجائحة

ف�ا للنش�اط أن البالد تعاني من أزمة اقتصادیة، فالجائحة خلف�ت توق:األولالسبب -
.”وتسریح للعمالةاالقتصادي في عدد من القطاعات، 

دودی��ة تقل��یص ع��دد س��اعات العم��ل، مم��ا س��یخلف مح“یتمث��ل ف��ي :الس��بب الث��اني-
الدخل لمئات أو اآلالف من األسر، 

مناص�ب ھو تضرر القطاع الغیر المنظم، مما سیؤثر كثی�را عل�ى:الثالثالسبب -
.”الشغل
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أنكنیمبالمغربالفقرانتشارمعدلأنإلىالدراسةاإلحصائیاتتشیر
."2020العامخالل%6.6إلىیصل

عنةالناجمواالجتماعیةاالقتصادیةاألزمةاالعتباربعینالتقریروأخذ
%17.1منللفقرالمعرضیناألشخاصنسبةترتفع"أنمتوقعاكورونا،

ملیون1.058یعنيماالجاري،العامخالل%19.87إلى2019عام
."إضافيشخص

ائمةقاتساعفيالقادمةالسنواتخاللستتسببكوروناأزمةتداعیات“
.”المغربفيمسبوقغیربشكلالفقراء

إلىامشیر،”البواديبخالفالمدنفيالكبیراألثرلھاكانكوروناأزمة“
تناميمعحولھا،منتشرةالفقرأحزمةألنالمدن،فيمكلفالوباء“أن

.”واإلجرامالجھلمظاھر
العالجتاليوبالالمدن،فيأصعبوعالجھ،قلیلةكلفتھاألریاففيالفقیر"

.المدنإلىاالنتقالبعدولیسالبدایةفيیكونأنیجب
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الحمایة االجتماعیة للقوى العاملة بالمغرب 
”19-كوفیدتفشي “خالل فترة 
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شكرا على حسن
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