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المقدمة

كلفــت منظمــة العمــل الدوليــة شــركة بصيــرة، وهــي شــركة اســتطالعات مصريــة خاصــة، لعمــل مســح ســريع لســوق العمــل وذلــك 
لدراســة تأثيــر كوفيــد-19 علــى ســوق العمــل المصــري. تــم إجــراء المســح لألفــراد فــي ســن العمــل )مــن 15 إلــى 64( فــي الفتــرة مــن 
30-24 يونيــو 2020، وجمعــت عينــة مكونــة مــن 2033 فــرًدا. وقــد تــم إســتخراج أرقــام الهواتــف باســتخدام عمليــة االتصــال العشــوائية 

باألرقــام، حيــث تــم األتصــال بــكل مــن الهاتــف األرضــي )311 مشــاهدة( والهواتــف المحمولــة )1722 مشــاهدة(.

هــذا الموجــز تــم إعــداده مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( ومنتــدى البحــوث اإلقتصاديــة )ERF(. وهــو األول فــي سلســلة مــن 
ــة  ــة فــي مصــر، وهــو جــزء مــن الدراســات االســتقصائية التــي تجريهــا منظمــة العمــل الدولي ــر المســح الســريع للقــوي العامل تقاري
ومنتــدى البحــوث االقتصاديــة علــي مســتوي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا )MENA Monitor COVID-19( لرصــد آثــار 
ــا محمــواًل مــن  الكوفيــد-19. ولغــرض مواءمــة المســح المصــري مــع المســوح القادمــة، تــم اســتبعاد األفــراد الذيــن ال يمتلكــون هاتًف
تحليــل البيانــات )57 مشــاهدة(، باإلضافــة إلــى أولئــك الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 عاًمــا، ممــا أدى إلــى الوصــول إلــى عينــة مــن 1923 

مشــاهدة.

 انخفضت نسبة المصريين المشتغلين بنسبة 8% بين فبراير ويونيو 2020 )-9% في المناطق 
الحضرية و -7% في المناطق الريفية(. وكان االنخفاض أكثر حدة بين اإلناث )-10% و -8% بين 

الرجال(. تُرجم فقدان العمل إلى بطالة أعلى بين الرجال - تضاعفت بطالة الذكور، وإلى مزيد من 
النساء غير الناشطين. فكلما انخفض التحصيل التعليمي للعاملين زاد فقدانهم للعمل.

 تكبد ما يزيد عن ثلثي المشتغلين بأجر بشكل غير رسمي والعاملين لحسابهم الخاص خسائر      
في األجور.

 بالمقارنة، أبلغ 21 % من المشتغلين بأجر بشكل رسمي عن خسائر في األجور.

 العاملين في مجاالت السياحة والنقل والخدمات األخرى هم األكثر تأثراً بانخفاض األجور؛ وكان 
العاملون في مجال الصحة والتعليم هم األقل تأثرا.

 يخشى ثلثي العاملين بشكل غير رسمي وثلث العاملين بشكل رسمي فقدان وظائفهم على   
المدى القصير. 

 جدول 1: نتائج مقابالت المسح

المجموع الهاتف األرضي الهواتف المحمولة نتائج المقابالت

2037 311 1726 المكتملة

194 42 152 المكتملة جزئياً

2565 763 1802 المرفوضة

النتائج

 الرئيسية
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ــر 2020. وزاد عــدد الحــاالت ببــطء شــديد حتــى منتصــف أبريــل.  ــا فــي 14 فبراي ــة بفيــروس كورون ســجلت مصــر أولــى حــاالت اإلصاب
ــا فــي  ــا(، وبلغــت ذروته ــغ عنه ــار المبل ــدرات االختب ــب ق ــى جان ــع )إل ــي الربي ــة المســجلة بشــكل أســرع ف ارتفعــت الحــاالت اليومي
يوليــو. أجريــت هــذه الموجــة األولــى مــن المســح خــالل تلــك الفتــرة يونيــو 2020. ثــم انخفــض عــدد الحــاالت اليوميــة بشــكل حــاد وظــل 

منخفًضــا طــوال بقيــة العــام.

 الشكل 1: عدد حاالت اإلصابة الكوفيد - 19 اليومية في مصر منذ 15 فبراير 2020 حتى اآلن

جائحة الكوفيد-19 في مصر

المصدر: منظمة الصحة العالمية
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التشغيل والبطالة قبل وبعد الكوفيد-19

زادت البطالــة بثــالث نقــاط مئويــة بيــن فبرايــر ويونيــو 2020 فــي العينــة )مــن 5% إلــى 8%(، وزاد عــدد غيــر الناشــطين إقتصاديــاً )أولئــك 
الذيــن ال يعملــون وال يبحثــون عــن عمــل( بمقــدار 4 نقــاط مئويــة أخــرى. وبشــكل عــام،  إنخفضــت حصــة المشــتغلين بنســبة %8 )-%9 
فــي المناطــق الحضريــة و7% فــي المناطــق الريفيــة(. وكان اإلنخفــاض فــي معــدل التشــغيل أشــد حــدة بيــن اإلنــاث )10%، و8% بيــن 
ـــ فــي حيــن انتقلــت اإلنــاث فــي  ـــ  تضاعفــت البطالــة بيــن الذكــورـ  الرجــال(. انتقــل أغلــب الرجــال الذيــن فقــدوا عملهــم إلــى البطالــةـ 

المقــام األول إلــى الخمــول )الشــكل 3(1.

تحمــل األقــل تعليمــاً أكبــر الخســائر مــن حيــث فقــدان العمــل )الشــكل 4(؛ أولئــك الذيــن لــم يتلقــوا تعليــم أساســي أو تلقــوا تعليًمــا 
أساســًيا فقــط قــد تضــرروا ضعــف أولئــك الذيــن حصلــوا علــى تعليــم عــاٍل.

 فــي حيــن أن حوالــي ثالثــة أربــاع مــن العامليــن بأجــر فــي القطــاع الحكومــي فــي فبرايــر 2020 كانــوا  يعملــون فــي األســبوع  الســابق 
للمســح )75%(، فقــد كان نصــف العامليــن بأجــر فــي القطــاع الخــاص يعملــون فــي هــذا األســبوع )%51(2. 

١ تم تكوين فئات القوى العاملة في فبراير ٢0٢0 بشكل غير مباشر من االستبيان عىل أساس عدة افتراضات. انظر الملحق للحصول عىل التفاصيل.

٢تم جمع خصائص الوظيفة من الوظيفة التي قضى الفرد فيها وقًتا أطول في فبراير أو خالل األسبوع السابق للمسح. نفترض أن الوظيفة لم تتغير.

 الشكل 2: السكان البالغين سن العمل حسب حالة قوة العمل ومكان اإلقامة، في فبراير 2020 ويونيو 2020)%(

مالحظة: النسبة المئوية للتغييرات بين فبراير ويونيو، المشار إليها بين قوسين، تستند إىل التقديرات قبل التقريب.
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مالحظة: النسبة المئوية للتغييرات بين فبراير ويونيو المشار إليها بين قوسين تستند إىل التقديرات قبل التقريب.

مالحظة: النسبة المئوية للتغييرات بين فبراير ويونيو، المشار إليها بين قوسين، تستند إىل التقديرات قبل التقريب.

 الشكل 3: السكان البالغين سن العمل حسب قوة العمل والجنس، في فبراير 2020 ويونيو 2020 )%(

 الشكل 4: التوزيع النسبي لحالة القوة العمل في فبراير 2020 ويونيو 2020، حسب المستوى التعليمي )%(
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ــر  ــوا غي ــل وأصبح ــوة العم ــن ق ــحبوا م ــل و 16% انس ــن العم ــن ع ــزال 84% عاطلي ــر، ال ي ــي فبراي ــل ف ــن العم ــن ع ــن المتعطلي ــن بي م
ناشــطين )أي ال يبحثــون عــن عمــل علــى ســبيل المثــال(. تأثــر المزارعــون والمشــتغلون بأجــر فــي القطــاع الخــاص بالبطالــة والخمــول 

بشــكل أكبــر مــن أصحــاب األعمــال )غيــر الزراعييــن( والعامليــن بالقطــاع العــام.

كان االنخــراط فــي وظيفــة رســمية )مــع تأميــن اجتماعــي وعقــد( عامــالً مهمــاً فــي الحفــاظ علــى الوظائــف خــالل  الكوفيــد -19 )الشــكل 
6(، ووجــد أن 11% مــن العمــال الذيــن كانــوا يشــغلون وظائــف غيــر رســمية فــي فبرايــر أصبحــوا فــي حالــة بطالــة وخمــول فــي يونيــو، 

مقارنــة بـــ 4% ممــن لديهــم وظائف رســمية.

٣  تستند هذه التحوالت إىل افتراضات قوية جًدا في قياس البطالة في فبراير ٢0٢0 ويونيو ٢0٢0. يرجى االطالع عىل الملحق للحصول عىل تفاصيل االفتراضات.

 الشكل 5: التحوالت في حالة القوى العاملة بين فبراير ويونيو 2020 

مالحظة: النسبة المئوية للتغييرات بين فبراير ويونيو ٢0٢0، المشار إليها بين قوسين، تستند إىل التقديرات قبل التقريب.

 االنتقال بين فبراير 2020 والوقت الحالي3  
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 الشكل 6: التحوالت إلى البطالة والخمول بين فبراير ويونيو 2020 للعاملين بأجر



أبرز النتائج: مسح يونيو ١02020

تطور ساعات العمل واألجور منذ فبراير 2020

ــن  ــر نســبة مــن العاملي ــا أكب ــادق والنقــل والخدمــات لديه ــإن قطاعــي المطاعــم والفن ــة مــع قطاعــات األنشــطة األخــرى، ف بالمقارن
بأجــر مــن الذيــن تأثــروا بانخفــاض األجــور منــذ فبرايــر 2020 ؛ بينمــا كان العاملــون فــي مجالــي الصحــة والتعليــم أقــل تضــرراً )الشــكل 
ــيء  ــس الش ــن أن نف ــي حي ــكل 9(، ف ــور )الش ــي األج ــائر ف ــن خس ــمي م ــر رس ــكل غي ــر بش ــن بأج ــي العاملي ــن ثلث ــر م ــى أكث 7(. عان
ينطبــق فقــط علــى 21% مــن العامليــن بأجــر بشــكل رســمي. فــي القطــاع العــام، حيــث تعمــل نســبة كبيــرة مــن المشــتغليين بشــكل 
رســمي، تكــون نســبة العامليــن بأجــر الذيــن يبلغــون عــن خســارة فــي األجــور أقــل أيضــأً )21%(. أبلــغ العامليــن ذوو التحصيــل التعليمــي 

المنخفــض والعامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي عــن خســائر فــي األجــور تزيــد عــن 60% )الشــكل 10(.

أبلــغ 64% مــن العامليــن بأجــر عــن انخفــاض فــي ســاعات العمــل. عنــد النظــر إلــى الــردود وتصنيفهــا حســب األنشــطة االقتصاديــة، 
يوضــح الشــكل 8 أن أعلــى نســبة مــن العامليــن الذيــن أبلغــوا عــن انخفــاض فــي ســاعات العمــل كانــوا يعملــون فــي قطاعــي النقــل 
والتخزيــن والتعليــم، بنســبة 81% و 75% علــى التوالــي. ونظــراً الســتمرار الحاجــة إلــى الغــذاء والخدمــات الصحيــة، كانــت الزراعــة والصحــة 
أقــل القطاعــات تضــرراً، بنســبة 51% و 54% علــى التوالــي. كانــت الفجــوة بيــن العامليــن بشــكل رســمي والعامليــن بشــكل غيــر رســمي 
فيمــا يتعلــق بســاعات العمــل المخفضــة أقــل مــن فجــوة فقــدان األجــور )67% للعامليــن بشــكل غيــر رســمي مقابــل 58% للعامليــن 

بشــكل رســمي(.

 الشكل 7: التغير في األجور منذ فبراير 2020، حسب النشاط االقتصادي

 العاملين بأجر 
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 الشكل 8: التغير في ساعات العمل منذ فبراير 2020، بالنسبة للعاملين بأجر، حسب النشاط االقتصادي 

 الشكل 9: التغير في األجور منذ فبراير 2020 بين العاملين بأجر، حسب المستوى التعليمي، والطابع الرسمي للوظيفة والقطاع
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 الشكل10: نسبة العاملين الذين يبلّغون عن انخفاض، متوسط النسبة المئوية النخفاض الدخل حسب المستوى 
التعليمي، والحالة العملية والطابع الرسمي للوظيفة والقطاع   

 الشكل 11: التغير في ساعات العمل منذ فبراير 2020، حسب المستوى التعليمي، والطابع الرسمي للوظيفة والقطاع
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 العاملين بدون أجر4 

ــر 5% فقــط  منهــم أن  ــر 2020. وذك ــذ فبراي ــدون أجــر مــن إنخفــاض فــي دخلهــم وســاعات عملهــم من ــن ب ــي ثلثــي العاملي ــى حوال عان
ــر 2020. ــذ فبراي دخلهــم أرتفــع من

 الشكل 12: التغيير في ساعات العمل والدخل للعاملين بدون أجر منذ فبراير2020

٤  يشمل العاملين بدون أجر العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل فقط.
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العمل من المنزل 

ــوا قادريــن علــى العمــل مــن المنــزل بعــد فبرايــر 2020. فالعامليــن  15% فقــط مــن العامليــن بأجــر و 16% مــن العامليــن بــدون أجــر كان
ــر قــدرة علــى العمــل مــن المنــزل )الشــكل 13  ــة هــم األكث ــي والعامليــن بأجــر فــي المناطــق الحضري ــراًء وذوي التعليــم العال ــر ث األكث
ــزل، و12% مــن  ــى العمــل مــن المن ــادرون عل ــن فــي القطــاع الحكومــي فقــط أنهــم ق ــر خُمــس العاملي والشــكل 14 والشــكل 15(. وذك
ــزل، إال أن  ــن المن ــل م ــة للعم ــر عرض ــوا أكث ــم كان ــاع التعلي ــي قط ــن ف ــن أن العاملي ــم م ــى الرغ ــاص. وعل ــاع الخ ــي القط ــن ف العاملي

ــت 24% فقــط. نســبتهم كان

 الشكل 13: نسبة العاملين بأجر القادرين على العمل من المنزل، حسب القطاع والجنس ومكان اإلقامة والسن
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 الشكل 14: نسبة العاملين بأجر القادرين على العمل من المنزل حسب التعليم والثروة

 الشكل 15: النسبة المئوية للعاملين بأجر القادرين على العمل من المنزل حسب النشاط االقتصادي
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 الشكل 16: نسبة العاملين بدون أجر، القادرين على العمل من المنزل
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استرتيجيات التأقلم5

ــي، وتلقــى %26  ــي 30% مــن المســتجبين اســتهالكهم الغذائ ــد-19، خفــض حوال مــن أجــل التعامــل مــع خســارة الدخــل خــالل  الكوفي
ــراًء أكثــر  ــا، واضطــر 14% إلــى تقليــل االســتهالك غيــر الغذائــي، واضطــر 6% إلــى بيــع أصولهــم. وكان المســتجبين األكثــر ث منهــم دعًم
عرضــة لتقليــل اســتهالكهم الغذائــي وغيــر الغذائــي )32% و 24% علــى التوالــي(، بينمــا اعتمــد األكثــر فقــرًا بشــكل أكبــر علــى تلقــي الدعــم 

والمســاعدة )37%( )الشــكل17(.

٥  تم السماح بإجابات متعددة.

 الشكل 17: استراتيجيات التأقلم الرئيسية المعتمدة، حسب مؤشر الثروة



أبرز النتائج: مسح يونيو ١٨2020

 الشكل 18: استراتيجيات التأقلم الرئيسية المعتمدة حسب المستوى التعليمي
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التوقعات 

 الدخل واألجور

يعتقــد حوالــي خمســي العامليــن بأجــر أن أجورهــم ســتنخفض خــالل عــام 2020 مقارنــة بعــام 2019. كان العامليــن بــدون أجــر أكثــر عرضــة 
للتشــاؤم وعــدم اليقيــن بشــأن أجورهــم فــي المســتقبل. يعتقــد حوالــي 48% أن أجورهــم ســتنخفض و 28% غيــر متأكديــن. بينمــا يعتقــد 

33% فقــط مــن العامليــن6 بأجــر رســمي أن أجورهــم ســتنخفض.

 الشكل 19: توقعات الدخل المستقبلي للعاملين بأجر، حسب الطابع الرسمي للوظيفة  )%(

٦  بينما كان حوالي ٣٥٪ من العاملين بأجر في القطاع العام ، كان حوالي ٦٩٪ من العاملين بأجر بشكل رسمي في القطاع العام.
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 توقعات بشأن الوظيفة

يخشــى ثلثــي العامليــن بشــكل غيــر رســمي وثلــث العامليــن بشــكل رســمي مــن فقــدان وظائفهــم فــي األربعــة أســابيع التاليــة. وازداد 
عــدم اليقيــن بيــن المســتجيبين األكثــر فقــراً بشــأن الحفــاظ علــى الوظيفــة )الشــكل 21(.

 الشكل 20: توقعات الدخل المستقبلي لجميع العاملين حسب مؤشر الثروة )%(

 الشكل 21: توقعات العاملين بأجر بالحفاظ على الوظيفة، حسب الطابع الرسمي للوظيفة )%( 
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 الشكل 22: توقعات جميع العاملين بشأن الحفاظ على الوظيفة، حسب مؤشر الثروة )%(
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 يتــم حســاب األوزان بنــاًء علــى احتماليــة 
امتــالك الفــرد واألســرة لهاتــف محمــول، 
وتعكــس عمــر الســكان والجنــس وتوزيــع 
ــن  ــك الذي ــبة ألولئ ــم، بالنس ــن ث ــم. وم التعلي
ــق الخــط األرضــي  تمــت مقابلتهــم عــن طري
ــم تعييــن شــركة  ــا محمــواًل، ت ويملكــون هاتًف
ســوق لهــم بشــكل عشــوائي بنــاًء علــى حصــة 

ــوق. ــي الس ــركة ف الش

 كان أحــد التحديــات الكبيــرة هــو تحديــد حالــة 
ــر  ــة مــن االســتبيان فــي فبراي التوظيــف بدق

2020 ووقــت إجــراء المســح.

األفتراضات

الملحق
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بالنسبة للوضع في فبراير 2020، يتم النظر في االفتراضات التالية:

بالنسبة للوضع الحالي افترضنا ما يلي:

إذا كان الفــرد قــد عمــل فــي فبرايــر )Q110( أو كان لديــه خصائــص التشــغيل فــي القســم ٢، فســيتم اعتبــار هــذا الشــخص مــن  •

المشــتغلين فــي فبرايــر ٢0٢0. تُســتخدم خصائــص التشــغيل لتصنيــف العمــل حســب فئــات مســح الكوفيــد-١٩ للتأثيــر االقتصــادي 

.)COR18(

ــاركين )Q102 / Q101(، وأراد  • ــن المشتغلين/مش ــن م ــم يك ــل إذا ل ــن عم ــث ع ــل ويبح ــن العم ــن ع ــن المتعطلي ــرد م ــر الف يعتب

ــث(. ــًزا/ يبح ــرورة جاه ــس بالض ــر )Q112 /Q111( )لي ــي فبراي ــل ف ــن يعم ــم يك ــل )Q105(، ول العم

• .Q107 الفئات المتبقية من الفئة »خارج سوق العمل« تستند إىل

ــا أي أســئلة أخــرى تبحــث  • ــا بســبب الكورون ــم يتــم ســؤال أولئــك الذيــن ذكــروا أنهــم مــن المشــتغلين والذيــن ال يعملــون مؤقًت ل

فــي البطالــة المحتملــة عــىل افتــراض أنهــم يعتبــروا مــن المشــتغلين. تســبب هــذا االفتــراض فــي انخفــاض معــدل البطالــة بيــن 

ــن ١٥٥ إىل ١٣٦(.  ــي« )م ــع الحال ــي الوض ــث ف ــن »البح ــار ع ــم األستفس ــح( إذا ت ــراء المس ــت إج ــي )وق ــع الحال ــر ٢0٢0 والوض  فبراي

إذا لم يكن شرط »البحث« مطلوبًا حتى تكون األرقام قابلة للمقارنة، فهناك زيادة )155 – 221(.

المشــتغلون هــم أولئــك الذيــن أجابــوا بنعــم أنهــم يعملــون األســبوع الماضــي، أو أجابــوا بأنهــم مؤقًتــا ال يعملــون ولكنهــم منخرطــون  •

فــى عمــل  )لمــدة تقــل عــن ســنة( .

ال يعمل حالًيا وغير ملتزم بعمل وال يريد العمل/ال يرغب في العمل يعتبر خارج سوق العمل. •

ال يعمل حالًيا وغير ملتزم بعمل ومستعد للعمل جاهز للعمل يعتبر من المتعطلين. •
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 شكر وتقدير
 تم إعداد هذا التقرير بتمويل من قبل الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي 

)Sida(، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية )ILO( ومشروع  النهوض ببرنامج العمل 
الالئق في شمال إفريقيا- مشروع أضواء.


