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 فيكل عام  دوريتصدر املؤشرات والتقارير الدولية عن مؤسسات دولية معتبرة، حكومية أو مستقلة، وبشكل 

ت املستقبل، ومن هنا تمثل املؤشرا فييترقبها املتابعون املهتمون بفهم العالم وما يحدث فيه واتجاهاته و معظمها، 

الدول والحكومات واملؤسسات االقتصادية والسياسية  فيلسياسات والتقارير الدولية مرآة لصناع القرار وواضعي ا

 وفى كل املجاالت.  املدنيوالعسكرية واملجتمع 

معايير وأسئلة تتعلق بقياس  فيمن خالل البحث  مجاالت محددة، في تقوم املؤشرات بدراسة ظاهرة أو ظواهر بعينهاو 

ستبيان واإلحصاء يقوم به باحثون منتشرون بمختلف تلك الظاهرة وتكشف عن جوانبها. وتعتمد على املسح واال 

 عن
ً
تصدرها الدول والحكومات، واملؤسسات األهم ذات العالقة بمجال البحث، من  التيالتقارير  أنحاء العالم، فضال

 ، أو املراكز البحثية واألكاديمية. املدنيمؤسسات مجتمع األعمال، أو منظمات املجتمع 

تحليل األوضاع املختلفة، وتعقد املقارنات بين الدول وبعضها البعض. وتضع قراءة للمشهد حيث تتناول بالدراسة وال

على الدول فعلها  ينبغي التيوتصدر توصيات بشأنه لتتبناها املنظمات الدولية، كما تصدر توصيات باإلجراءات  العاملي

وضرورتها مع ازدياد العوملة واالنفتاح وقد زادت أهمية هذه التقارير  املجال محل الدراسة. فيلتحسين أوضاعها 

 .العاملي واملعلوماتي االقتصادي

 .تراجعهااملؤشرات الدولية وعن مدى تقدمها أو  فيموقع مصر  التقرير  اهذ في ونرصد

 تقريرهمية الأ

 فير جمع كل ما يخص مصحيث ياملؤشرات الدولية األهم،  فيتقديمه حصيلة معرفية قطاعية  في التقرير تأتى أهمية 

مثل إضافة للباحثين يج خالصات اإلجراءات التصحيحية. لواستنتا املصري ساعد على فهم الواقع يو هذه املؤشرات، 

 . 2018باتجاهات مؤشر  وصناع القرار 

يندر نشره  والذيالتعريف بمنهجية عمل تلك املؤشرات إضافة دائمة تشرح طريقة عملها وفق آخر تحديث.  يأتيكما 

 
ً
 عن وضوح وموثوقية املعلومات الواردة بها بالترجمة والنقل من مصادرها األصلية امل فيمستقال

ً
صادر العربية، فضال

ا للنقل املجتزأ عن التقارير الحكومية ووسائل اإلعالم. وألهمية التوقيت تأتى الدراسة مبكرة وعقب صدور 
ً
خالف

 .2017مؤشرات 

 تقريرالنهجية م

وطريقة جمعه  واملؤسسة املصدرة له، ثم منهجية عمل املؤشر  املؤشر  تعريفكل "مؤشر" من خالل  التقرير عرض ي

 لفهم املؤشر  التيومعاييره وأسئلته  ،املعلومات وإحصائها
ً
يقيس بها. وقد حرصنا على وضع تلك املعايير لتكون مدخال

 وأسس تقييمه.

 وإق يلي
ً
، ثم نعرض ملصر موضوع البحث"منهجية املؤشر" ملخٌص للنتائج العامة ومالحظات املؤشر عامليا

ً
 ءبش ي -ليميا

، ثم التعليق وإبداء املالحظات.  فيمن التفصيل الوارد 
ً
 ودوليا

ً
 املؤشر فقط وموقعها إقليميا
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العرض بين اإلجمال والتفصيل  فيكل ذلك حسب ما يكشفه املصدر من معلومات وإحصاءات. حيث تتفاوت املصادر 

 التفاصيل وإحالتها للمصادر. فيإلسهاب والتوسط بين ذلك، مع ميلنا لعدم ا

 " األهم"املؤشرات  التقرير  اهذ فياملحتوى فقد تناولنا  ولتركيز 
ً
ت كثيرة داخلها مؤشرا في تحوي  والتي، 2017عام عامليا

فرعية، حيث يغنى بعضها عن البعض. فمثال مؤشر التنافسية يضم مؤشرات سياسية وقانونية ومالية ومؤشرات 

وتدريب. وكذلك مؤشر سيادة القانون وغير  عال  وأسواق سلع ومؤشرات تطوير وتكنولوجيا وتعليم  عملمال و سوق 

 ذلك.

 ى قراءة املؤشراتف

  ةاألهميمنهج التناول من معرفة تأتى 
ً
قراءة املؤشرات  فيننبه  لاللتباسبمكان لفهم كيفية عمل املؤشر ومعاييره. ومنعا

، حيث أن معظمها يعنى الرقم )طريقة ترتيبها تص فيعلى أنها تختلف 
ً
( فيها األولوية والتقدم، وفى 1اعديا أو تنازليا

 ( قمة الفشل والتراجع مثل مؤشر "مدركات الفساد" للشفافية الدولية.1البعض القليل يعنى رقم )

، فبعض املؤشرات يدرج ضمن إحصاءاته 
ً
يقيس بها  التيكما ننبه ملا قد يبدو تداخال

خر كمؤشر فرعى. فمؤشر حرية الصحافة يتناوله أكثر من مؤشر ما يتعلق بمؤشر آ

وتصدر بعض املؤشرات من جهتين ضمن مؤشراته الفرعية، وكذلك حقوق اإلنسان. 

مؤشر البؤس. ويمكن االستفادة من املؤشرات الفرعية  فيأو جهات مختلفة كما 

 ى.ونتائجها، ووقد تم ربطها بمصادرها للتوسع أول لدراسات مقارنة أخر 

وتقسم املؤشرات نتائجها على أساس نطاقات جغرافية، وأخرى شرائحية، بجمع 

مؤشر  فياملؤشر، فاملنطقة السوداء للدول األسوأ  فيف بألوان ذات داللة ملوقعها مجموعات، تعر   فيالدول من عدد 

حين  فيا ألوان أخرى. وتسبقهم للخطر،القائمة السوداء، تسبقها املنطقة الحمراء كمؤشر  فيالصحافة للسقوط 

 شائع. هاكاستخدامأغلب الجداول للتمييز بين الدول واملجاالت  فيتستخدم األلوان 



 

 

 

 تقـــــارير       4   2018أبريل  12

  

ويعتبر ، كل عام World Economic Forum 2عن املنتدى االقتصادي العاملي  1العالميمؤشر التنافسية يصدر 

شراك القادة في شراكات لوضع جداول اعمال عاملية، إاملنتدى منظمة دولية مستقلة تتعهد بتحسين حالة العالم ب

 عمال في خدمة املصالح العامة العاملية".األ  منظمينشطة أشعار املنتدى هو "و خرى تتعلق بالصناعة. أقليمية، و إو 

معلومات محايدة تسمح لقادة القطاعين العام والخاص بفهم العوامل  ،قدم نتائج مؤشر التنافسية العامليةوت

دولة وسلسلة  140الرئيسية للنمو بشكل أفضل. ويشمل هذا العام تصنيفات وتفاصيل بيانات مفصلة ملا يقرب من 

 زمنية قابلة للمقارنة.

 المح عامةم
ير عن املالمح ر مقدمة التق فيللمنتدى  العامليكتب ريتشارد سامانس رئيس البرنامج  2018-2017التنافسية  وفى تقرير 

مال إال أن صناع القرار وقادة األع ،ذكر فيه أن االقتصاد العاملي رغم ما يبدو من عالمات االنتعاش والذيالرئيسية 

قلقون بشأن آفاق النمو االقتصادي في املستقبل. حيث تشهد الحكومات والشركات واألفراد مستويات عالية من 

حيث تقوم التكنولوجيا والقوى الجيوسياسية بإعادة تشكيل النظام االقتصادي  من يأتي ذلكعدم الثقة، 

 .والسياس ي

خدم الناس واملجتمعات بشكل جيد، بما حقيق للكفاية على وذكر أن النظرة إلى أن النهج االقتصادية الحالية ال ت

 أرض الواقع، مما دفع بالنداءات إلى نماذج جديدة للتقدم االقتصادي املرتكز على اإلنسان. 

أصبحت قيمة النمو االقتصادي للمجتمع موضع تساؤل نتيجة لزيادة عدم  ،ففي العديد من االقتصادات املتقدمة

بما في ذلك تلك املتعلقة بتجارة السلع والخدمات  -واآلثار املعقدة للعوملة  ،غير التكنولوجيوتحديات الت ،املساواة

 ورأس املال.  وحركة الناس ،والبيانات

وفي االقتصادات الناشئة، أدى االنخفاض القياس ي في معدالت الفقر إلى ازدياد الطبقة الوسطى وإلى زيادة املطالب 

 ه املطالب تتعارض مع تباطؤ النمو وتقليل امليزانيات الحكومية.تحسين الخدمات العامة، هذ في

لآلثار االجتماعية املترتبة على السياسات  والنظر بعين االعتبار  ي،عدم االكتفاء بالتركيز على الناتج املحلفإن وعليه 

سان هو زيادة الرفاهية باعتبار اإلنسان ورفاهيته هدف لذلك النمو. فالهدف من التقدم االقتصادي املرتكز على اإلن

                                                             

 )الرابط(رابط التقرير موقع المنتدى االقتصادى العالمى   1
السياسة واألعمال، ومنظمى ومقره جنيف بسويسرا. ويضم المشاركون في المنتدى قادة  1971تأسس المنتدى عام  2

األعمال، وخبراء من مختلف المجاالت. يجتمعون سنويا لبحث القضايا االقتصادية، والثنائية، واالقليمية. يمثل اعضاء 
المنتدى الف شركة كبرى في العالم، والشركاء هم شركات اعضاء مختارة تشارك بصورة فاعلة في انشطة المنظمة، وتسهم 

ردها. ويعتبر المنتدى ارفع منتدى اقتصادى غير حكومى في العالم. ويحضر أعمال منتدى دافوس رؤساء فيها بخبرتها وموا
 )المزيد(دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات عالمية كبرى. 

https://www.al-sharq.com/news/details/514644
https://www.al-sharq.com/news/details/514644
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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إال أنه ، يقاس بالناتج املحلي اإلجمالي والذي املستدامة والعادلة لسكان بلد ما. وعلى الرغم من أن النمو االقتصادي

 في حد ذاته
ً
 لتعزيز رفاهية اإلنسان. وتوفير املوارد الالزمة لتحسين الصحة والتعليم  ،ليس هدفا

ً
 مسبقا

ً
وسيظل شرطا

ن املهم بالنسبة للبلدان أن ترصد عن كثب العوامل التي تحدد القدرة التنافسية، مع مراقبة واألمن. ولذلك م

 األهداف املجتمعية.

 نهجية المؤشر ومعاييرهم
والذي بدوره يحدد  بناًء على عدد من العوامل التي تحدد مستوى فعالية االقتصاد، القدرة التنافسية يحدد املؤشر

ويستخدم املنتدى االقتصادي العاملي مؤشر التنافسية  .الذي يمكن لالقتصاد تحقيقهمستوى االزدهار والرفاهية 

. لجمع املفاهيم التي تهم 2005بالتعاون مع املنتدى منذ عام  Xavier Sala-i-Martín الذي وضعه (GCI) العاملية

 اإلنتاجية واالزدهار على املدى الطويل. هذا املؤشر:

  مؤشًرا 114على  يحتوي  
ً
 . فرعيا

  املؤسسات والبنية التحتية وبيئة االقتصاد الكلي  :هي، عموًدا )الشكل( 12يتم تجميع هذه املؤشرات في

والصحة والتعليم االبتدائي والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتنمية 

 تكار.األسواق املالية واالستعداد التكنولوجي وحجم السوق وتطور األعمال واالب

  معززات الكفاءة ،)املتطلبات األساسية هي:مجموعات فرعية  3 فىبدورها  12ال  يتم تنظيم هذه األعمدة، 

ا مختلفة في حساب املؤشر اإلجمالي وعوامل االبتكار والتطور(.
ً
 ،تعطى املؤشرات الفرعية الثالثة أوزان

 اعتماًدا على مرحلة تطور كل اقتصاد.
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 (GCI)ر عايير التنافسية لمؤشم
 المجموعة األولى: المتطلبات األساسية

 الركيزة األولى: املؤسسات

ويبحث البيئة املؤسسية املحددة لكفاءة وسلوك القطاعين العام والخاص ورجال األعمال. وكذلك اإلطار القانوني 

 يالذى وعلى قراراته وعلى تنظيم اإلنتاج. و  ،واإلداري املؤثر على تفاعالت وحدات االستثمار
ً
ع يتوز  فيلعب دورا رئيسيا

 التيوتحميل أعباء االستراتيجيات والسياسات اإلنمائية. كما يشمل القوانين والضوابط ، على املجتمعات األرباح

والحفاظ  ،الغش وسوء اإلدارة، وضمان الحكم الرشيدمن املحاسبة والشفافية للوقاية  تحمى منظومة القيم ومعايير 

 لك.على ثقة املستثمر واملسته

 لركيزة الثانية: البنية التحتيةا

البنية التحتية القوية والفعالة أمر بالغ األهمية لضمان اقتصاد جيد. فوسائل النقل الفعالة، بما في ذلك تعتبر 

بهدف تمكين رجال األعمال من الحصول على  لطرق والسكك الحديدية واملوانئ والنقل الجوي لالجودة العالية 

وشبكة االتصاالت الواسعة  .بطريقة آمنة وفي وقت مناسب. وكذلك إمدادات الكهرباء سلعهم وخدمات السوق 

كل ذك مما يزيد الكفاءة االقتصادية الشاملة وإمكانية  ،تسمح بتدفق سريع ومجاني للمعلومات والتيالنطاق 

ألهمية إتاحة  االعتبار العملية االقتصادية مع األخذ بعين  فيالتواصل واتخاذ القرارات من قبل الجهات الفاعلة 

 املعلومات والبيانات.

 لركيزة الثالثة: مناخ االقتصاد الكليا

فال يمكن لالقتصاد أن ينمو بطريقة مستدامة ما لم  ،هو مهم لرجال األعمال .ويقيس استقرار بيئة االقتصاد الكلي

عدل التضخم السنوي، والدين وم تكن البيئة الكلية مستقرة. فميزانية الحكومة، وإجمالي املدخرات الوطنية،

 .االقتصاديكل ذلك يعبر عن استقرار املناخ  ،الحكومي، والتصنيف االئتماني للبلد

 لركيزة الرابعة: الصحة والتعليم االبتدائيا

القدرة التنافسية للبلد والكفاءة اإلنتاجية. فالعامل الضعيف  فيويقيس مستوى الصحة للقوى العاملة ألهميتها 

 .اجية ومكلف لرجال األعمال. ويقاس ذلك من خالل نجاعة االستثمار في الخدمات الصحيةنتقليل اإل 

وهو أمر أساس ي في اقتصاد اليوم. ويزيد من  ،يتلقاه السكان الذيكما يقيس حساب وكمية ونوعية التعليم األساس ي 

 كفاءة كل عامل على حدة.
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 لمجموعة الثانية: معززات الكفاءةا
 عليم العالي والتدريباملحور الخامس: الت

ملة جودة التعليم العالي والتدريب أمر حاسم لالقتصادات التي تريد االرتقاء القتصاد تداخلت فيه التكنولوجيا والعو 

يتطلب عمال قادرين على أداء املهام املعقدة والتكيف مع بيئة واحتياجات إنتاج متطورة. ويقيس مستوى  والذي

 وجودة التعليم من خالل تقييم قادة األعمال.  ،عدالت االلتحاقوم ،التعليم الثانوي والعالي

 واملهارى للموظفين من أجل ضمان التطوير املستمر ملهارات العمال. املنهيكما يقيس مدى التدريب 

 لركيزة السادسة: كفاءة سوق السلعا

حلي واألجنبي، وضمان أن السلع للمنافسة، على الصعيدين امل الصحيتستوعب اإلنتاج، واملناخ  التيويقيس األسواق 

 مع توجهات العميل وتطوير املشتري. لالتعامتزدهر. مع القدرة على  التياملنتجة والتي يطلبها السوق، هي 

 لركيزة السابعة: كفاءة سوق العملا

، إلى آخر اقتصاديمن نشاط و  ،الوظائف فيكفاءة ومرونة سوق العمل من خالل التحفيز، والقدرة على التحول 

، مع تعزيز الجدارة للمتميزين والعدالة بين النساء اجتماعيوالتعامل مع تقلبات األجور دون السماح باضطراب 

 للمواهب. وجاذبية البالدوالرجال. إذا أخذت هذه العوامل مجتمعة يكون لها تأثير إيجابي على أداء العامل 

 لركيزة الثامنة: تطوير األسواق املاليةا

الي الفعال والقدرة على تخصيص املوارد حيث تتطلب االقتصادات أسواق مالية متطورة يمكن أن ويقيس القطاع امل

من مصادر مثل القروض من البنوك الجيدة، وتنظيم تبادل  ،تجعل رأس املال متاًحا الستثمارات القطاع الخاص

 
ً
  األوراق املالية تنظيما

ً
 وتنظيم األسواق املالية لحماية املستثمرين. جيدا

 لركيزة التاسعة: االستعداد التكنولوجيا

النقطة املركزية هي أن الشركات العاملة في البالد تحتاج إلى الوصول إلى التكنولوجيا املتقدمة والقدرة على توفيرها 

ويؤكد على إمكانية االستفادة الكاملة من  .تدعم تكنولوجيا اإلنتاج التيواستخدامها. ويقيس املؤشر التسهيالت 

 ( في األنشطة اليومية وعمليات اإلنتاج لزيادة الكفاءة وتمكين االبتكار من أجلICTومات وتكنولوجيا االتصاالت )املعل

 لذلكال صلة حيث أو لم يتم تطويرها داخل الحدود الوطنية وطنية التكنولوجيا املستخدمة  تكان التنافسية. سواءً 

 نتاجية. اإل  بقدرتها على تعزيز 

 حجم السوق لركيزة العاشرة: ا

حجم السوق يؤثر على اإلنتاجية بشكل كبير، ولم تعد األسواق مقيدة بالحدود الوطنية في عصر العوملة، حيث 

وخاصة بالنسبة للبلدان الصغيرة. وهكذا يمكن اعتبار الصادرات بديل  ،أصبحت األسواق الدولية بديال عن املحلية

ويعطى  تنافسية يضع السوق املحلية واألجنبية على حد سواء،محلي للطلب تسهم في تحديد حجم السوق. ومقياس ال
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الفضل لالقتصادات املعتمدة على التصدير واملناطق الجغرافية التي تنقسم إلى العديد من البلدان ولديها سوق 

 واحد مشترك )مثل االتحاد األوروبي(.

 والتطور لمجموعة الثالثة: عوامل االبتكارا
 ر األعمالالركيزة الحادية عشر: تطو 

التطور في األعمال التجارية يتعلق بجودة البلد ككل من حيث الشبكات التجارية ونوعية الشركات الفردية، وكذلك 

جودة الشبكات التجارية للبلد والصناعات الداعمة، مقاسة بكمية ونوعية املوردين و العمليات واالستراتيجيات. 

راكات على نطاقات جغرافية، مع أهمية إزالة الحواجز التي تحول تطوير شكذلك املحليين ومدى وجودهم الفاعل. و 

 دون دخول الشركات الجديدة.

 لركيزة الثانية عشر: االبتكارا

 الركيزة األخيرة تركز على االبتكار خاص
ً
وإمكانية توليد املزيد من القيمة  ،املعرفة نطاقتقترب من  التيلالقتصاديات  ة

يثة وتطوير املنتجات والعمليات للحفاظ عليها ميزة تنافسية. هذا التقدم يتطلب املضافة بدمج التكنولوجيا الحد

 بيئة مواتية للنشاط االبتكاري وبدعم من كل من القطاعين العام والخاص فيه. 

 الحظات عامة:م
 إلى مرونة االقتصاد الجزئ العربيالعالم  فياملؤشر يظهر 

ً
على ية والقدرة تقدم اإلمارات ثم قطر ثم السعودية استنادا

 عن وجود أكبر األسواق  أسعار النفط وأسعار الغاز، وانخفاض التجارة العاملية. انخفاض مواجهة صدمات
ً
فضال

  والذيجيدة، تحتية العربية بها ووجود مؤسسات مستقرة، وبنية 
ً
مع في تعزيز البيئة االقتصادية الكلية. يسهم إجماال

معدل لوائح العمل املقيدة ونقص العمال املتعلمين بشكل كاف، و  مثل .رصد عدد من عوامل الضعف األخرى 

عامل  فياالقتصادية. وقد تصدرت قطر الدول العربية  املناسبة لالحتياجاتنوعية التعليم و االلتحاق بالتعليم العالي 

 البيئة االقتصادية للدولة، وعامل القدرة على االبتكار.
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 مصر:
يفحصها  التي 144الـ  وذلك من خالل موضوعات املؤشر  100املرتبة الـ  فياملؤشر دولة فحصها  137جاء ترتيب بين 

ر َ الحديث
ُ
، رغم ما كث

ً
عنه  ويستخرج منها النتائج. والالفت للنظر أن مصر لم تكن من بين الدول العشر األعلى عربيا

رصدها  التيأن معوقات التنافسية  إال  واستكمال البنية التحتية وتهيئة مناخ االستثمار. االقتصاديبشأن اإلصالح 

 عن الواقع  املؤشر كانت أكثر 
ً
 .املصري وأدق تعبيرا
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 :(GCI)أهم معوقات التنافسية فى مصر حسب 

، فأتى وتأثيرهاورتبها بحسب حجمها  مصر  فياملشكالت املعيقة لالستثمار  2018-2017دافوس للتنافسية  أظهر مؤشر 

الحكومية البيروقراطية ف ،املعوقات، تاله عامل التضخم برصيد كبير، ثم الفسادأعلى  في السياس يعدم االستقرار 

 القدرة على الحصول على التمويل،
ً
 وكفاءة القوى العاملة حسب الترتيب، ثم جاء بعد ذلك وحسب الترتيب أيضا

وطنية، وعدم كفاية ومعدالت الضرائب، ولوائح العمالت األجنبية، وأخالقيات العمل السيئة في القوى العاملة ال

 إمدادات البنية التحتية.

 عن العامل األول الخاص باالستقرار 
ً
أنظمة قيود ، تبعه السياس يوجاء عدم استقرار الحكومة / االنقالبات منفصال

 القدرة غير الكافية على االبتكار، وضعف الصحة العامة، والجريمة والسرقة.و  العمل ، واللوائح الضريبية،

 

 
 

حزمة ذات وحدة موضوعية نضع النتائج  12 في يتناولها املؤشر  التي 114الـ يل بشأن مصر حول األسئلة وللتفص

 التالية:

 3.9 64* الدعامة األولى: املؤسسات 

 3.9 94حقوق امللكية  1.01

 3.0 132حماية امللكية الفكرية  1.02

 4.0 52تحويل األموال العامة  1.03

 3.0 3.0ثقة الجمهور في السياسيين  1.04

 4.2 57املدفوعات غير النظامية والرشاوى  1.05

 5.1 31استقالل القضاء  1.06

 48ية في قرارات املسؤولين الحكوميين املحسوب 1.07

3.5 

 3.3 63فاعلية اإلنفاق الحكومي  1.08

 3.2 87عبء التنظيم الحكومي  1.09

 (77كفاءة اإلطار القانوني في تسوية املنازعات ) 1-10

كفاءة اإلطار القانوني في اللوائح التنظيمية  1.11

 3.4 61الصعبة 
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 3.0 129شفافية وضع السياسات الحكومية  1.12

 4.5 104تكاليف األعمال اإلرهابية  1.13

 79تكاليف األعمال التجارية للجريمة والعنف  1.14

4.4 

 5.0 60الجريمة املنظمة  1.15

 4.8 50موثوقية خدمات الشرطة  1.16

 3.8 69السلوك األخالقي للشركات  1.17

 82قوة معايير التدقيق واملراجعة  1.18

 4.4 107فعالية مجالس إدارة الشركات  1.19

 4.1( 64حماية مصالح حملة األسهم األقلية ) 1.20

 4.8 95)األفضل(  10-0قوة حماية املستثمر  1.21

 4.1 71* عمود: البنية التحتية 

 4.0 73جودة البنية التحتية الكلية  2.01

 3.9 75جودة الطرق  2.02

 3.3 50حديدية جودة البنية التحتية للسكك ال 2.03

 4.7 41جودة البنية التحتية للموانئ  2.04

 5.1 42جودة البنية التحتية للنقل الجوي  2.05

توافر املقاعد لشبكة الخطوط الجوية باملاليين  2.06

 648.2 41األسبوع  /

 5.0 63جودة إمدادات الكهرباء  2.07

 .pop 100اشتراكات الهاتف الخلوي املتنقل /  2.08

77 113.7 

 pop. 90 7.1 100خطوط الهاتف الثابت /  2.09

 2.6 132* الركن الثالث: البيئة االقتصادية الكلية 

ميزانية الحكومة املوازنة الناتج املحلي اإلجمالي  3.01

128 -12.0 

إجمالي املدخرات الوطنية٪ الناتج املحلي  3.02

 9.4 122اإلجمالي 

 10.2 124معدل التضخم السنوي٪ التغيير  3.03

 121الدين الحكومي٪ الناتج املحلي اإلجمالي  3.04

97.1 

 93)األفضل(  100-0التصنيف االئتماني للبلد  3.05

32.1 

 5.5 87* الدعامة الرابعة: الصحة والتعليم االبتدائي 

حالة من  100000حاالت اإلصابة باملالريا /  4.01

 0.0 1البوب. 

 n / a 6.6أثر األعمال التجارية للمالريا  4.02

حالة من  100000حاالت اإلصابة بالسل /  4.03

 15.0 38البوب. 

 6.5 25تأثير أعمال السل  4.04

انتشار فيروس نقص املناعة البشرية ٪ الكبار  4.05

 0.1> 1البوب. 

أثر أعمال فيروس نقص املناعة البشرية / اإليدز  4.06

16 6.6 

 90 90مولود حي  1000 -وفيات الرضع  4.07

 71.3 91ت العمر املتوقع سنوا 4.08

 2.4 133جودة التعليم االبتدائي  4.09

 33معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي الصافي٪  4.10

98.0 

 3.6 100* الركن الخامس: التعليم العالي والتدريب 

 84معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي اإلجمالي٪  5.01

86.1 

٪ 76معدل االلتحاق بالتعليم العالي اإلجمالي  5.02

36.2 

 2.5 130جودة نظام التعليم  5.03

 2.8 122جودة الرياضيات وتعليم العلوم  5.04
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 3.2 124جودة مدارس اإلدارة  5.05

 3.2 119الوصول إلى اإلنترنت في املدارس  5.06

التوافر املحلي لخدمات التدريب املتخصصة  5.07

135 2.8 

 3.4 116مدى تدريب املوظفين  5.08

 4.1 90* الدعامة السادسة: كفاءة سوق السلع 

 4.8 88كثافة املنافسة املحلية  6.01

 3.9 51مدى سيطرة السوق  6.02

 3.1 115فعالية سياسة مكافحة االحتكار  6.03

 63تأثير فرض الضرائب على حوافز االستثمار  6.04

3.7 

 43.5 92رباح إجمالي نسبة الضريبة٪ األ  6.05

 4 18عدد اإلجراءات لبدء النشاط التجاري  6.06

 6.5 35الوقت لبدء يوم عمل  6.07

 3.5 88تكاليف السياسات الزراعية  6.08

 4.2 85انتشار الحواجز غير الجمركية  6.09

التعريفات الجمركية على الرسوم الجمركية٪  6.10

131 131 

 3.7 116انتشار امللكية األجنبية  6.11

تأثير األعمال على القواعد املتعلقة باالستثمار  6.12

 3.4 126األجنبي املباشر 

 3.9 81عبء اإلجراءات الجمركية  6.13

 21.6 120الواردات٪ الناتج املحلي اإلجمالي  6.14

 4.6 72درجة التوجه نحو العميل  6.15

 3.1 91تطور املشتري  6.16

 3.2 134* الركيزة السابعة: كفاءة سوق العمل 

التعاون في العالقات بين أرباب العمل والعمال  7.01

104 4.0 

 4.5 98املرونة في تحديد األجور  7.02

 3.7 70ممارسات التوظيف وإطالق النار  7.03

 36.8 129يكلف التكرار أسابيع من الراتب  7.04

 4.1 55عمل تأثير فرض الضرائب على حوافز ال 7.05

 3.4 107الراتب واإلنتاجية  7.06

 3.9 92االعتماد على اإلدارة املهنية  7.07

 2.9 103قدرة البلد على االحتفاظ باملوهبة  7.08

 2.4 116قدرة البلد على اجتذاب املواهب  7.09

مشاركة اإلناث في نسبة القوى العاملة إلى  7-10

 0.31 131الرجال 

 3.9 77ة األسواق املالية * الدعامة الثامنة: تنمي

 4.2 73توافر الخدمات املالية  8.01

 85القدرة على تحمل تكاليف الخدمات املالية  8.02

3.6 

 4.3 41التمويل من خالل سوق األسهم املحلية  8.03

 3.9 66سهولة الحصول على القروض  8.04

 2.8 74توافر رأس املال املغامر  8.05

 5.4 49سالمة البنوك  8.06

 4.7 50تنظيم تبادل األوراق املالية  8.07

 2 106)األفضل(  10-0مؤشر الحقوق القانونية  8.08

 3.5 94* الدعامة التاسعة: الجاهزية التكنولوجية 

 4.3 91توافر أحدث التقنيات  9.01

امتصاص التكنولوجيا على مستوى الشركة  9.02

100 4.1 

 75وجيا االستثمار األجنبي املباشر ونقل التكنول 9.03

4.3 

 pop. 93 39.2مستخدمو اإلنترنت٪  9.04
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اشتراكات اإلنترنت ذات النطاق العريض الثابت  9.05

 5.2 88نقطة اتصال.  100 /

 kb / s / userعرض النطاق الترددي لإلنترنت  9.06

100 17.2 

اشتراكات النطاق العريض لألجهزة املحمولة /  9.07

 52.6 77من البوب.  100

 5.1 25* الدعامة العاشرة: حجم السوق 

 5.1 19مؤشر حجم السوق املحلي  10.01

 5.0 45مؤشر حجم األسواق الخارجية  10.02

10.03 GDP (PPP) PPP $ P $ 21 1،132.4 

 11.9 128صادرات الناتج املحلي اإلجمالي ٪  10.04

 3.8 84* الركن الحادي عشر: تطور األعمال 

 4.3 85كمية املورد املحلي لل 11.01

 4.0 95جودة املورد املحلي  11.02

 3.9 56حالة تطوير الكتلة  11.03

 3.1 95طبيعة امليزة التنافسية  11.04

 3.9 56اتساع سلسلة القيمة  11.05

 3.3 92التحكم في التوزيع الدولي  11.06

 3.8 70تطور عملية اإلنتاج  11.07

 4.1 104نطاق التسويق  11.08

 3.7 118تفويض السلطة الرغبة في  11.09

 2.9 109* الركن الثاني عشر: االبتكار 

 123القدرة على االبتكار  12.01

 2.8 121جودة مؤسسات البحث العلمي  12.02

 2.9 103إنفاق الشركة على البحث والتطوير  12.03

التعاون بين الجامعات والصناعة في مجال  12.04

 2.8 117البحث والتطوير 

الحكومية ملنتجات التكنولوجيا املشتريات  12.05

 3.4 61املتقدمة 

 4.1 55توافر العلماء واملهندسين  12.06

 73تطبيقات براءات االختراع / مليون البوب.  12.07

0.9 

 
******
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 لخالصة:ا
زمة النمو يخلق املوارد الال فهناك اتفاق واسع النطاق على أن النمو االقتصادي مهم للتنمية البشرية والرفاهية. 

 إال أنه ال  ،ضمن التنمية البشريةتمن وزيادة الدخل. على الرغم من أن النمو ال يلتحسين التعليم والصحة واأل 

 . اقتصاديتوجد أمثلة على قيام الدول بتحسين رفاهية شعوبها بدون نمو 

 من  االقتصاديفغالًبا ما تظل العالقة التي تربط النمو 
ً
بالقيم االجتماعية األوسع غير واضحة وغير معلنة. فبدال

 باألرقام والناتج املحلي اإلجمالي الرئيس ي،  على الرفاه والسعادة لإلنسان، يقاس التقدم االقتصاديالتركيز 

 ،ال ينبغي أن يكون النمو االقتصادي غاية في حد ذاته. ويجب أن يسهم في رفاهية اإلنسانوللعدل االجتماعى، 

 في الشرعية السياسية، ويتم تعريفه وقياسه على أ
ً
ساس التوزيع العادل والواسع للمكاسب وأن يكون متجذرا

 لشباب واألجيال القادمة.ااالقتصادية بين الطبقات والفئات االجتماعية، واملساواة بين أجيال 

تسعى مصر إلى إدراكه،  والذيالشائع عامليا  االقتصاديهذا بخصوص فهم االتجاهات الخاطئة ملفهوم النمو 

  والتيدون إدراك ملخاطره، 
ً
 احالة ن فيستؤدى حتما

ً
 تعاني التيإلى أن تكون مثل الدول املتقدمة  ،جحها اقتصاديا

  يإيد فيوالطبقية وزيادة معدالت الفقر وزيادة الطبقات املتوسطة وتركز الثروة  االجتماعيمن الظلم 
ً
 قليلة محليا

 
ً
 توزيع الثروة. في، وينعدم معها العدالة ودوليا

تحقيق ما سبق اإلشارة إليه ضمن  عمود لم تراع   12ينتظمها  والتي 114ال والالفت للنظر أن معايير دافوس 

توزيع الرفاهية على  فيتتخذها الدولة إلقرار الحق  التياإلجراءات  هر تظ التياملقياس، ولم تضف األسئلة  معايير 

سيظل ظاهرة  العام االجتماعيكل إنسان داخل القطر واستفادة املجتمع من موارده الطبيعية. ما يعنى أن الظلم 

 اجتماعية عاملية.
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)مؤشر مدركات الفساد  السنوي تقريرها  2018والعشرين من فبراير  الثاني في 3 الشفافية الدوليةأصدرت منظمة 

(. ومؤشر مدركات الفساد يقيس مستويات  CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017 2017لعام 

 النزاهة في مختلف دول العالم.

 
 

 معايير المؤشر ومنهجيته
اد في الدول محل الدراسة، ، بشكل أساس ي معدالت الفس2017( لعام CPIيقيس مؤشر مدركات الفساد العاملي )

، يصدر املؤشر سنوًيا منذ  .دولة 180وعددها  الدول هذه كما أنه يذهب أيًضا لتحليل أسباب انتشار الفساد في 

نقطة،  100.ويعتمد املؤشر في منهجيته وطريقة قياسه على تقييم الفساد على درجات من صفر إلى 1995عام 

 عن أقل مستوى ملعدالت الفساد.نقطة ( 100الفساد، فيما تعبر ) ويعبر )الصفر( عن أعلى مستوى ملعدالت

                                                             

 الرابط(( بألمانيا، ويقع مقرها الرئيسي بمدينة برلين. 1993تأسست الشفافية الدولية عام    3

https://www.transparency.org/country/EGY
https://www.transparency.org/country/EGY
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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عن  وبذلك فإن الدولة التي يقترب تقييمها من الصفر تقترب من ذيل الترتيب، وفي املقابل فإن الدولة التي تبتعد

يبنى  وعدد النقاط تقترب من صدارة ترتيب مؤشر مدركات الفساد العاملي.نقطة الصفر وتقترب أكثر من املائة 

 عليه الترتيب العامل ي.

( بيانات من عدد من املصادر املختلفة التي تقدم تصورات من قبل رجال CPIيجمع مؤشر مدركات الفساد )

األعمال وخبراء الدولة ويعتمد على تقارير حكومية ملستوى الفساد في القطاع العام. كما يستند إلى منهجية 

والتي تقوم بتسجيل وترتيب عدة بلدان على نفس النطاق. وتضع  موثوقة وصحيحة، تنفذها مؤسسة موثوقة،

ويتم ذلك من خالل منح التقييم لخبراء دولة ورجال أعمال،  البلدان.اعتبارها السماح للمتغيرات للتمييز بين  في

 ومؤسسات تكرر تقييمها مرة كل سنتين على األقل.

ا من  13باستخدام  2017يتم حساب مؤشر مدركات الفساد لعام 
ً
مختلفة 4مؤسسة  13مصدر بيانات مختلف

 وثيقة. فيتلتقط تصورات الفساد خالل العامين املاضيين. من خالل بيانات تفصيلية 

 والتيوبتجميع البيانات، وتوحيد مصادرها، وتوحيد طريقة حسابها، وحساب املتوسط بين النتائج املختلفة، 

للبلد كمتوسط لجمع النتائج  CPIقليم. يتم بعد ذلك احتساب درجة البلد أو اإل فيتقدمها ثالثة مصادر على األقل 

 القياسية املتاحة لذلك البلد. ثم يتم تقريب النتائج إلى األعداد الصحيحة.

 ريمعیاً أطخقد يصاحب  الذين لیقیكما يبلغ املقياس بعدم ا
ً
ن لتبایيكشفه ا والذي، ة بالنتیجةطتبرثقة مرة فتو ا

 م.إلقلید / البللهذا المتاحة ت ابیانالدر امصارات من في عش

                                                             

4  13 data sources were used to construct the Corruption Perceptions Index (CPI) 2017:  
1. African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment 2016  
2. Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance Indicators 2017  
3. Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2017-2018  
4. Economist Intelligence Unit Country Risk Service 2017  
5. Freedom House Nations in Transit 2017  
6. Global Insight Country Risk Ratings 2016  
7. IMD World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey 2017  
8. Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2017  
9. The PRS Group International Country Risk Guide 2017  
10. World Bank Country Policy and Institutional Assessment 2017  
11. World Economic Forum Executive Opinion Survey 2017  
12. World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey 2017-2018  
13. Varieties of Democracy (V-Dem) 2017  

 



 

 

 

 تقـــــارير       8   2018أبريل  12

  

 :2017الحظات المؤشر م
يشير إلى عدم وجود  املنظمة الدولية إلى أن املؤشر هذا العام أشارت

أن معظم الدول لم تبذل إال  م. بما يعني 2016اختالفات كبيرة عن العام 

 القليل من التقدم في مجال مكافحة الفساد.

شطاء في الدولة الفاسدة يخاطرون ونوهت إلى أن الصحفيين والن 

 فيديو بحياتهم يوميا من أجل كشف املخالفات.

في ويشير تحليل البحوث إلى أن البلدان األقل حماية للصحافة واملنظمات غير الحكومية تميل إلى أن تكون أسوأ 

 ُيقتل صحفي واحد على األقل في بلد شديد الفساد.  ،ت الفساد. مشيرا أنه في كل أسبوعمعدال 

تلوا في  ،الذي يتضمن بيانات من لجنة حماية الصحفيين ،يظهر التحليلو 
ُ
أنه من بين جميع الصحفيين الذين ق

تل أكثر من  ،السنوات الست املاضية
ُ
 أقل على املؤشر.درجة أو  45في الدول التي سجلت  10من أصل  9ق

رئيسة الشفافية الدولية أن املحك هو جوهر الديمقراطية والحرية في الواقع،  Delia Ferreira Rubioوترى 

 االعتداء على حرية الصحافة وتقليل املساحة املتاحة ملنظمات املجتمع املدني. فيوليس فقط 

 على خمس توصيات:أ
حول العالم أن النشطاء ووسائل اإلعالم ضرورية ملكافحة الفساد.  دولة 100تظهر تجربتنا املباشرة في أكثر من 

 تدعو منظمة الشفافية الدولية املجتمع العاملي إلى اتخاذ اإلجراءات التالية للحد من الفساد: ،على هذا النحو

 ،واإلعالم املستقل ،يجب على الحكومات والشركات القيام باملزيد من أجل تشجيع حرية التعبير .1

 واملجتمع املدني املنفتح واملتفاعل. ،رضة السياسيةواملعا

بما في ذلك وسائل اإلعالم  ،يجب على الحكومات التقليل من األنظمة الخاصة بوسائل اإلعالم .2

وضمان أن الصحفيين يمكنهم العمل دون خوف من القمع أو العنف. باإلضافة  ،التقليدية والحديثة

لنظر في حرية الصحافة ذات الصلة باملعونة التنموية أو الوصول إلى ذلك، يجب على املانحين الدوليين ا

 إلى املنظمات الدولية.

يجب على املجتمع املدني والحكومات تعزيز القوانين التي تركز على الوصول إلى املعلومات. يساعد هذا  .3

وم من املهم أال تق ،الوصول على تعزيز الشفافية واملساءلة مع تقليل فرص الفساد. ومع ذلك

 الحكومات فقط بعمل إطار قانوني مناسب، بل تلتزم أيًضا بتنفيذها.

ينبغي أن يستفيد النشطاء والحكومات من الزخم الذي تولده أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة  .4

(SDGsللدعوة واإلصالح من أجل اإلصالح على املستوى الوطني والعاملي. وعلى وجه التحديد )،  يجب

ات ضمان الوصول إلى املعلومات وحماية الحريات األساسية ومواءمتها مع االتفاقات على الحكوم

 الدولية وأفضل املمارسات.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=oHwW27kLazg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=oHwW27kLazg
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يجب على الحكومات والشركات أن تبادر بالكشف عن معلومات املصلحة العامة. فإن اإلفصاح عن  .5

مة وتمويل األحزاب املعلومات بما في ذلك امليزانيات الحكومية وملكية الشركات واملشتريات العا

يتيح للصحفيين واملجتمع املدني واملجتمعات املحلية املتضررة تحديد أنماط السلوك  ،السياسية

 الفاسد بشكل أكثر كفاءة.

 نقطة. 43بمتوسط اجمالي  50كشف املؤشر أن أكثر من ثلثي دول العام سجلت نتيجة أقل من 

 88نقطة تليها الدنمارك برصيد  89دا صدارة الترتيب برصيد املؤشر فقد تصدرت نيوزيلن فيوعن املراكز األعلى 

نقطة لكل منها. وجاء ترتيب الواليات  85دول هي فنلندا والنرويج وسويسرا بـ  3نقطة. وفى املركز الثالث تقاسمته 

 نقطة. 75مكرر برصيد  16املتحدة في املركز 

من غينيا االستوائية وغينيا بيساو وكوريا الشمالية من نصيب كل  180إلى 171 وكانت املراكز األخيرة من املركز 

 وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسوريا وجنوب السودان والصومال على التوالي.

 صرم
في  34نقطة، مقابل  32)حيث سجلت  2016تراجع ترتيب مصر بمعدل درجتين عن العام  2017أظهر التقرير 

دولة في  176من أصل  108املرتبة  فيدولة شملها املؤشر. وكانت مصر  180من بين  117رقم  عاملي( بترتيب 2016

 تقدم على الترتيب  5. 2016مؤشر 
ً
دولة شملهم  21دول سجلت مستويات فساد أقل من بين  10 املصري وعربيا

 املؤشر. 

                                                             

 )الرابط( CPI 2017 XLSX datasetجداول المؤشر   5

https://files.transparency.org/content/download/2172/13704/file/CPI2017_FullDataSet.xlsx
https://files.transparency.org/content/download/2172/13704/file/CPI2017_FullDataSet.xlsx
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ً
، كثفت 2011رات من مصر، حيث قالت الشفافية الدولية إنه منذ ثو  ولم تكن بقية الدول العربية أفضل حاال

 بعض الحكومات حملتها على املعارضة السياسية وحرية التعبير ووسائل اإلعالم املستقلة.

ظهر فيه أغلبية الدول العربية أي تغير في املؤشر هذا العام، لكن على 
ُ
وقالت املنظمة إنه في الوقت الذي لم ت

جابية صغيرة ملكافحة الفساد وزيادة األرض عدد من الدول مثل األردن ولبنان وتونس اتخذت خطوات إي

 الشفافية والنزاهة.

 

وأضافت أن "محاربة الفساد في الشرق األوسط ومنطقة شمال أفريقيا يتطلب إرادة سياسية حقيقية للتغيير 

واإلصالح". وأنه ينبغي على الحكومات العربية اتخاذ إجراءات طويلة األجل في إنشاء مؤسسات شفافة وقابلة 

واملحاكمة، وتسمح للمواطنين في املشاركة وقيام املجتمع املدني بدور فعال في هذا املجال، بحسب ما للمساءلة 

 قالته املنظمة.

 

مكرر برصيد  21وعلى صعيد صدارة الدول العربية في التصنيف، جاءت اإلمارات أعالها بعد أن حلت في املركز 

 نقطة، ثم األردن 49برصيد  57جاءت السعودية في املركز نقطة. فيما  63برصيد  29نقطة، ثم قطر في املركز  71

 39رصيد ب 85. ثم الكويت الـ 81ثم املغرب الـ  74تليها تونس  68نقطة، تليها عمان في الترتيب  48بـ  59في املركز 

 نقطة.
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 تقدم
ً
دولة شملهم  54من بين  -شفافية أعلى-دولة سجلت مستويات فساد أقل  22على ترتيب مصر  فيها وأفريقيا

 املؤشر.

 
 

 .مصر التزال مرتفعة بسبب غياب اإلرادة السياسية ملحاربته فيوأوضح التقرير أن مستويات الفساد 
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 نتناول البؤس من عدد املؤشرات العاملية: 

  .األول مؤشر بلومبرج األمريكيةBloomberg's Misery Index 

 مؤشر )هانك( لل الثاني( بؤسMisery Index.) 

 وحجم العينة والنتائج. املعايير  فينتناول بالتفصيل مؤشر بلومبرج ونختم برصد الفروق الهامة بين املؤشرين 

 (Bloomberg) واًل: مؤشر بلومبرجأ
، 2018، مؤشر البؤس االقتصادي العاملي لعام 2018فبراير15الخميس  وكالة بلومبرج األمريكية أصدرت

Bloomberg's Misery Index  ن دول  10دولة في العالم، بينهم دولتان عربيتان كانتا في قائمة أكثر  66والذي تضم 

 عن  .ا مصر والسعوديةبؤًسا في العالم، هم
ً
ومن ارتباط السعادة بالرفاه االقتصادى، جاءت تسمية البؤس تعبيرا

 على اإلنسان في الصحة والتعليم والعمل وغير ذلكعن أوضاع اقتصادية  الشقاء الناتج
ً
 .سيئة، تؤثر سلبا

 نهجية المؤشر ومعاييرهم
. 2017تحليل نتائج البيانات اإلحصائية لعام  وفق 2018ؤشر على وضع توقعاته لحالة البؤس للعام امليعمل 

بلومبرج( على املفهوم القديم بأن انخفاض التضخم والبطالة ويعتمد مؤشر البؤس االقتصادي العاملي ل)

اس مستوى البؤس االقتصادي في الدولة محل يوضحان بشكل عام مدى شعور السكان باالقتصاد الجيد. فيق

 ألساسيين: الدراسة وفق هذين املعياريين ا

 معدالت التضخم 

 نسب البطالة 

سواء  2017ويعتمد املؤشر في أرقامه وبياناته على اإلحصاءات الرسمية املعلنة للدول محل الدراسة خالل عام 

، وعلى 2018كما يعتمد على توقعات بلومبرج لعام  .كانت سنوية أو ربع سنوية أو شهرية، هذا جانب من املؤشر

 .2018، وحتى يناير )كانون الثاني( 2017التي أجرتها الوكالة في الفترة من سبتمبر )أيلول( الدراسات واستطالعات 

ويخرج املؤشر في النهاية بقيمة رقمية للبؤس االقتصادي، وهي قيمة كلما زادت ّدل ذلك على زيادة معدل البؤس 

ت تلك القيمة، 
ّ
ل االقتصادي في الدولة محل الدراسة، والعكس صحيح؛ فكلما قل ص معد 

ُّ
ّدل ذلك على تقل

الدول ذات االقتصادات هي البؤس االقتصادي في الدولة محل الدراسة. وبناًء على ذلك من يتصدر مؤشر البؤس 

 ذيل القائمة. فيوتأتى االقتصادات األقوى  ،السيئة

  2017الحظات المؤشر م
 ارتفاع األسعار  دااقتصا 66الذي يلقي الضوء على التضخم والبطالة في "بلومبيرج"  مؤشر 

ّ
إال أن املؤشر أفاد بأن

ل تهديًدا أكبر لالقتصاد العاملي من البطالة  
ّ
مؤشر  فيمركزها العاملي األخير  فياملؤشر بقاء تايالند  أظهر وقد  ..يمث

في  2.5، ومتوقع أن ترتفع إلى 2017في  1.9البؤس، واألول بين الدول األقل بؤًسا في العالم، بقيمة بؤس تصل إلى 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-14/most-miserable-economies-of-2018-stay-haunted-by-inflation-beast
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بين الدول األكثر بؤًسا في العالم للعام الرابع على التوالي بقيمة بؤس  صدارة املؤشر  في. وقبعت فنزويال 2018عام 

 . 2018في عام  1872متوقعة 

 بشأن النمو  يتفاءلون ن االقتصاديين إوتشير النتائج إلى حد كبير إلى توقعات اقتصادية عاملية تظل متفائلة: ف

، وهو ما يعادل سرعة العام املاض ي التي كانت 2018في املئة للعالم في عام  3.7بنسبة السنوي  االقتصادي

 2018أقل الدول بؤًسا في العالم لعام املتوسط. بلومبرج، وفقا ملسح 2011األفضل منذ عام 

 لعدد من الدول اآلسيوية؛ إذ سيطرت قارة آسيا على قائمة أقل 
ً
ة بؤًسا في دول 11جاء التوقع هذا العام متفائال

، بوجود سبع دول من قارة آسيا، ثالث منهم في صدارة الترتيب، باإلضافة إلى أربع دول من قارة 2018العالم 

 .أوروبا، وهم: سويسرا، وأيسلندا، والنرويج، والدنمارك

في  2.5 ، ومتوقع أن ترتفع إلى2017في  1.9وتصدرت تايالند الدول األقل بؤًسا في العالم، بقيمة بؤس تصل إلى 

، ثم 2018في عام  3.2، ومتوقع أن ترتفع إلى 2017في  2.8، لتليها دولة سنغافورة بقيمة بؤس تصل إلى 2018عام 

، لترتفع بذلك 3.6، بقيمة بؤس تصل إلى 2018يتوقع أن تحل كل من اليابان وسويسرا في املركز الثالث لعام 

ت رابًعا في 
ّ
أن الصين قد غادرت قائمة  بالذكر  وجدير  3.9س تصل إلى بقيمة بؤ  2017سويسرا مرتبة، بعدما حل

 :كالتالي 2018وقد جاء ترتيب الدول األقل بؤًسا في العالم لعام  املؤشر.األقل بؤًسا في  10الدول الـ 

 
  الترتيب الدولة الترتيب الدولة الترتيب

 كوريا الجنوبية 9 تايوان  5 .تايالند 1

 دنماركال 10 إسرائيل 6 .سنغافورة 2

 هونج كونج 11 أيسلندا 7 اليابان 3

   النرويج 8 سويسرا 4
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 2018أكثر الدول بؤًسا في العالم لعام 

، 2018دولة بؤًسا في القائمة لعام  11تصارعت قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية على أكثر وقد 

خَرَيْين من آسيا، وكان الحضور بوجود أربع دول من أوروبا، وثالث دول من أمريكا الجن
ُ
وبية، ودولتين أفريقّيتين، وأ

ا أيًضا في القائمة بوجود: مصر وتركيا والسعودية
ً
وقد تالحظ أن اململكة العربية  .العربي والشرق أوسطي ملحوظ

 من عام 
ً
 الم.الع فياقتصادات بائسة  10في رقم مؤشر البؤس، حيث صعدت إلى أكبر  2017السعودية أكثر هبوطا

 :كالتالي 2018وجاء ترتيب الدول األكثر بؤًسا في العالم لعام 

 .فنزويال .1

 جنوب أفريقيا .2

 .األرجنتين .3

 مصر .4

 تركيا  .5

 أوكرانيا  .6

 .إسبانيا .7

 .البرازيل .8

 السعودية .9

 صربيا  .10

ها من ، تلتها دولة جنوب أفريقيا، املتوقع وصول2018في عام  1872وتصدرت فنزويال ترتيب القائمة بقيمة بؤس متوقعة 

ا في 33.1بقيمة بؤس متوقعة تبلغ  2018، إلى املركز الثاني في 2017املركز الرابع في 
ً
، بقيمة 2018، فيما تحّل األرجنتين ثالث

 درجة. 26.4، تليها مصر ب 27.1بؤس متوقعة تبلغ 
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 صرم
ت مصر 

ّ
، حل

ً
ن االقت فيوعامليا  حسب املؤشر(.)املتوقع صادي مراتب متقدمة في مؤشر البؤس العاملي، بالرغم من التحسُّ

قيمة ب 2017املركز الثاني في  فيلتصل للمركز الرابع عاملًيا، )وكانت  2018في  26.4حيث توقع املؤشر أن تنخفض مصر إلى 

 ( 41.7بؤس بلغت 

ار التضخم في العام املاض ي وتغيرت بسبب مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك قر معدل فقد عانت مصر من ارتفاع 

مما عطل النشاط التجاري باإلضافة إلى خفض  ،إلنهاء نقص في العمالت األجنبية 2016الحكومة بتعويم الجنيه في نوفمبر 

 األسوأبين الدول  -التاليوكما يتضح من الجدول –املاض ي. وبذلك تظل مصر  والكهرباء الصيفالدعم الحكومي للوقود 

 
ً
 .The World’s Most Miserable Economyالعالم  فياقتصادا

 
 

 (Misery Indexثانيًا: مؤشر هانك للبؤس )
، الخبير االقتصادي السابق 6و مؤشر اقتصادي سنوي أنشأه آرثر أوكون ( هMisery Index) هانك األمريكي للبؤس ومؤشر 

في مؤسسة بروكينجز وعضو في مجلس املستشارين االقتصاديين للرئيس األمريكي األسبق ليندون ب. جونسون، وقد عدل 

 66يفحص  الذيدولة بخالف مؤشر بلومبرج  98ويتناول مؤشر هانك  ".هانكعدة مرات آخرها عدلها "ستيف املؤشر 

 دولة.

                                                             

 )الرابط(آرثر أوكون   6

https://www.forbes.com/sites/stevehanke/2018/02/28/hankes-annual-misery-index-the-worlds-saddest-and-happiest-countries/#6fca5cb36657
https://www.forbes.com/sites/stevehanke/2018/02/28/hankes-annual-misery-index-the-worlds-saddest-and-happiest-countries/#6fca5cb36657
https://g.co/kgs/eD6Apj
https://g.co/kgs/eD6Apj
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 نهجية المؤشر ومعاييرهم
في مقاله بمجلة فوربز األمريكية إلى كيفية حساب مؤشر هانك حيث وضح إنه قد "تم بناء أول مؤشر  7أشار ستيف هانك

أوكون" في الستينات كطريقة لتقديم ملخصات سريعة ومبسطة عن االقتصاد إلى  ثر للبؤس من قبل االقتصادي "آر 

ليندون جونسون. وكان مؤشر البؤس األصلي ببساطة عبارة عن جمع معدل التضخم السنوي للبالد  الرئيس األمريكي

 ومعدل البطالة. 

الفوائد البنكية على القروض،  ويقول هانك أنه عدل املؤشر بنفسه ليصبح اآلن )هو مجموع البطالة والتضخم ونسب

 منها النسبة املئوية للتغير في الناتج املحلي ا
ً
إلجمالي الحقيقي للفرد الواحد(. فإذا كانت األرقام الواردة عن مطروحا

. وفي مقابل ذلك فإن ارتفاع نصيب الفرد من 
ً
العناصر الثالثة األولى مرتفعة فهذا "مؤشر سيئ" ويجعل الناس أكثر بؤسا

 إجمالي الناتج املحلي "مؤشر جيد"، فيتم طرح الثاني من األول. 

 صرم
دولة تناولها  98املركز الخامس بين  فيمؤشر بلومبرج للبؤس، جاء ترتيبها  فيدولة  66ز الرابع من بين املرك فيبينما جاءت مصر 

 في العالم حسب 
ً
 .  8الجدول مؤشر هاك للبؤس واحتفظت بموقعها بين الدول العشر األكثر بؤسا

التي وصلت إليها البالد تحت و  في مصر  حالة البؤس االقتصادي فوربز األمريكيةب مقال له  فيوفق ما قاله  ويعزي هانك

إلى  –من اقتصاد البالد  والذي يهيمن فيه الجيش على نصيب األسد –الحكم العسكري الذي يقوده عبدالفتاح السيس ي 

االرتفاع الهائل في األسعار بعد تعويم الجنيه املصري وتدني قيمته أمام الدوالر األمريكي، وانخفاض معدل النمو 

 االقتصادي في البالد.

                                                             

 )الرابط(ستيف هانك    7
 )الرابط(س دولة فى مؤشر هانك للبؤ  98جدول يكشف ترتيب مصر بين   8

https://www.forbes.com/sites/stevehanke/2018/02/28/hankes-annual-misery-index-the-worlds-saddest-and-happiest-countries/#33fc8f4d6657
https://g.co/kgs/8xWc65
https://g.co/kgs/8xWc65
https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/smart/https%3A%2F%2Fblogs-images.forbes.com%2Fstevehanke%2Ffiles%2F2018%2F02%2FHankes-Annual-Misery-Index-2017.jpg%3Fwidth%3D960
https://thumbor.forbes.com/thumbor/960x0/smart/https%3A%2F%2Fblogs-images.forbes.com%2Fstevehanke%2Ffiles%2F2018%2F02%2FHankes-Annual-Misery-Index-2017.jpg%3Fwidth%3D960
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العالم مؤشرا  فيتوقعات كبار االقتصاديين  (Focus-Economics) موقعوبجانب مؤشرات البؤس السابقة ينشر 

  فييضع مصر أيضا 
ً
ترتيبها التاسع  ويأتيدولة،  126العالم، ولكن هذه املرة من بين  فيالدول العشرة األولى أو األكثر بؤسا

 :التاليوفق الجدول 

 

https://www.focus-economics.com/
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 الخالصة:
 فى توقعات العام على الترتيب الرابع عاملي االقتصاديحصلت وفق مؤشر بلومبرج للبؤس  أن مصر 

ً
، وفى املؤشرات 2018ا

العالم، وذلك نظرا الستمرار معدالت التضخم،  فينطاق التعاسة بين الدول العشر األكثر بؤسا  فياألخرى تقبع كذلك 

 بطالةباإلضافة إلى نسبة ال ،هائل في األسعار بعد تعويم الجنيه املصري وتدني قيمته أمام الدوالر األمريكيالرتفاع اال و 

  املرتفعة، وانخفاض معدل النمو االقتصادي في البالد.

 عن السياسات املتبعة  ،"ستيف هانك" إلى أن سيطرة القوات املسلحة على قطاع كبير من اقتصاد مصر وكما أشار 
ً
فضال

كس ، وينعاملصري مزيد من البؤس والشقاء للمواطن  فيبشأن رفع الدعم عن املحروقات وتعويم الجنيه كل ذلك يسهم 

 على الحالة االجتماعية تظهر 
ً
الغذاء والصحة والتعليم  فيعدم القدرة على توفير االحتياجات األساسية للحياة  فيسلبا

 وغير ذلك. 
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العاملية والذى يبحث املخاطر  Global Risks Report 201810 تقرير املخاطر العاملية 9 العاملي االقتصاديأصدر املنتدى 

 الظاهرة دون ذكر تفصيل لدولة بعينها أو ترتيب لكل دولة، حيث يدرس 
ً
 سيأتيمجاالتها املختلفة حسب ما  في قطاعيا

ومن هنا نضع التقرير ومعاييره لإلفادة بشأن التقييم العام بوضع مصر والتغيير املطلوب وفق  .ويضع النتائج اإلجمالية

 االتجاهات العاملية.

 رنهجية المؤشم
ويقوم على ما يقرب  ،نتائج أحدث مسح للمخاطر العاملية Global Risks Perception Survey (GRPS) 2018يقدم تقرير 

أعوام كفترة متوسطة املدى. ويغطي تقرير  10خطًرا عاملًيا على مدار  30خبير وصانع قرار بتقييم احتمالية وتأثير  1000من 

 ى.هذا العام املخاطر أكثر من أي وقت مض 

وخرق األمن السيبراني )نقاط  ،لكن تقرير هذا العام يركز بشكل خاص على أربعة مجاالت رئيسية هي: التدهور البيئي

باإلضافة إلى سلسلة جديدة تسمى "الصدمات  .والتوترات الجيوسياسية ،والضغوط االقتصادية ،االنترنت( فيالضعف 

 .ت ويبرز الحاجة إلى االستعداد الضطرابات مفاجئة ومثيرةاملستقبلية"، حيث يحذر التقرير من الرضا عن الذا

 يقيس التوقعات لعام يسلط الضوء على أربعة مخاوف: ) 2017عام  في
ً
( عدم املساواة 1وضع املؤشر استبيانا جديدا

رونية. نختتم ( نقاط الضعف اإللكت4( املخاطر البيئية و )3) ،( التوترات السياسية املحلية والدولية2) ،املستمر والظلم

 فيهن و املشارك والذى يبدى. النظممن خالل التفكير في زيادة مخاطر انهيار 
ً
 بشأن العام املقبل. تشاؤما

 2017الحظات المؤشر م
مع الخبراء وصناع القرار في جميع أنحاء العالم   Global Risks Report 2018يعمل تقرير املخاطر العاملية ،في كل عام

يبرز تقرير  ،ومع تعميق الترابط بين املخاطر ،خاطر األكثر إلحاًحا التي نواجهها. ومع تسارع وتيرة التغييرلتحديد وتحليل امل

 هذا العام الضغط املتزايد الذي نضعه على العديد من األنظمة العاملية التي نعتمد عليها.

  2018ينشر تقرير املخاطر العاملية لعام 
ً
 مشجعا

ً
 عامليا

ً
وال ينبغي تبديد أي مجال للتنفس يوفره هذا  .في وقت يشهد نموا

وعدم  الثقةللقادة: فقد ازدادت الحاجة امللحة ملواجهة التحديات املنهجية خالل العام املاض ي وسط انتشار عالمات عدم 

  الثقةحيث يالحظ التقرير وقت نشره حالة من عدم  .االستقرار والهشاشة
ً
ام وارتفاع االستياء الشعبي من النظ عامليا

 السياس ي واالقتصادي القائم. 

اجة وفيما بينها. وقد ازدادت الح ،إلى "إصالحات جوهرية للرأسمالية السوقية" وإعادة بناء التضامن داخل البلدان ويدعو 

 .مع ارتفاع النمو االقتصادي امللحة ملواجهة هذه التحديات

                                                             

 )الرابط(تعريف المنتدى االقتصادى العالمى   9
 )الرابط(التقرير السنوى   10

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018
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أن املشاركين متشائمون بشأن العام  يظهر السنوي  Global Risks Perception Survey (GRPS) 2017عام نتائج مسح  في

 بـ  ،املخاطرمن تقليل ال٪ فقط من االستجابات إلى 7تشير  2018في سؤال جديد يقيس التوقعات لعام و .املقبل
ً
مقارنة

 . املخاطر ٪ تشير إلى زيادة59

لية ( التوترات السياسية املح2) ،الظلم( عدم املساواة املستمر و 1نسلط الضوء على أربعة مخاوف: ) ،في األقسام التالية

 نظامية.نختتم من خالل التفكير في زيادة مخاطر انهيار الو ( نقاط الضعف اإللكترونية. 4( املخاطر البيئية و )3) ،والدولية

 :لهذا العام هو GRPSمن أبرز النتائج التي توصل إليها مشروع 

  انظر الشكل األ( ول انخفاض أهمية املخاطر االقتصادية، The Global Risks Landscape 2018 يستمر هذا .)

  .االتجاه في السنوات األخيرة

 تالشت املخاطر االقتصادية بحدة في استجابات  ،مع تالش ي األزمة املاليةGPS،  واستبدلت بشكل متزايد باملخاطر

 البيئية. 

 يتوقع صندوق النقد الدولي  -ا نسبًيا وإن كان متواضعً  ،تأتي أحدث النتائج في وقت تحسن في االقتصاد العاملي

التعافي مستمر في  2. 2016٪ في عام 3.2ارتفاًعا من  ،2017٪ لعام 3.6نمو الناتج املحلي اإلجمالي العاملي بنسبة 

 .مما يؤدي إلى تحسن حاد في املعنويات. ،جميع من االقتصادات الرئيسية

 اإلنصافو دم املساواة ع

فمع "ارتفاع الدخل وتفاوت الثروة" في املرتبة الثالثة  ،هذا العام GRPS ملساواة مرة أخرى فيعدم ا تزايدوتعكس املؤشرات 

 ،هي محرك آخر محتمل لتزايد عدم املساواة 11تأتى األتمتة. كمحرك للمخاطر العاملية على مدى السنوات العشر القادمة

 سوق العمل إلى البطالة.  فيفاستخدام التكنولوجيا يدفع املزيد 

بشكل متزايد في  تنشطتوزيع األجور واألرباح، فإن عدم املساواة داخل البلد هي مشكلة  فيما يرصد املؤشر عدم العدالة ك

 لصندوق النقد الدولي
ً
٪ من البلدان خالل العقود الثالثة املاضية زيادة في عدم 53فقد شهد  ،العديد من األماكن. ووفقا

 ح بشكل خاص في االقتصادات املتقدمة.وهذا االتجاه واض ،املساواة في الدخل

من املرجح أن تزرع الضغوط االقتصادية الحالية بذور املشكالت الطويلة األمد. إن املستويات املرتفعة  ،عالوة على ذلك

هي أحد أسباب توقع أن تزداد اإلحباطات في  ،مقترنة بعدم كفاية املدخرات ومخصصات التقاعد ،للديون الشخصية

 قبلة.السنوات امل

                                                             
ن تدخل (: هو مصغغغطلح مسغغغتلد  لطلك على  ل شغغغيء لعمل واتًيا بدوAutomationاألتمتة أو المكننة أو التشغغغ يل ا لي )نالنجليز ة:   11

ز ونين وهي عملية دار ة، وأتمتة البث التلفنشغغرف فيمكت تسغغمية الصغغناعة ا لية ناألتمتة الصغغناعية مثاًلن وهي تعني حتى في أتمتة األعمال ال
 تهدف إلى جعل المعامل أكثر اعتماًدا على اال ت بداًل مت النسانن
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  خاطر الصراعم

وأن  ،وأن األلم االقتصادي قد تم تركيزه بشكل كاف   ،إثارة القضايازيادة تميل النقاشات الشعبية في السنوات األخيرة إلى 

ع الصدامات املتعلقة بالهوية واملجتم ال تزالو الجماعات السياسية املعبرة عن املجتمع بدأت في تأكيد نفسها سياسيا. 

 .ات السياسية في العديد من البلدان وتزداد التوترات عبر الحدودتقود االضطراب

 في ترتيب املستجيبين للدوافع الرئيسية األساسية للمخاطر العاملية  GRPS في أحدث
ً
 -تراجع االستقطاب املجتمعي قليال

قوة مزعزعة لالستقرار سياسًيا. ربما  لكنه ال يزال -حل محلها في املراكز الثالثة األولى من خالل زيادة االعتماد على اإلنترنت 

وهما الدولتان اللتان سجلتا نتائج ديمقراطية  ،ال يزال هذا األمر أكثر وضوًحا في اململكة املتحدة والواليات املتحدة

. ويكافح النظام السياس ي في اململكة املتحدة للتعامل مع الضغوط التي 2016دراماتيكية مناهضة للمؤسسة في عام 

تعميق االستقطاب وإضعاف النقاش يعانى من . بينما في الواليات املتحدة األوروبىاالتحاد قرار مغادرة  أطلقها

والشكل التالى يوضح استجابات السؤال عن املخاطر الجيوسياسية  الديمقراطي وزيادة ثقة الحركات اليمينية املتطرفة. 

  ؟2017مقارنة مع   2018في 

 

 ملخاطر البيئية:ا

تقرير املخاطر  عاًما من 13حيث نمت املخاطر البيئية على مدار  (الهاويةلتقرير تحت عنوان )كوكبنا على حافة عنونها ا

 Global تحتل جميع املخاطر الخمسة في هذه الفئة الربع األعلى اليمني في .GRPS العاملية، واستمر هذا االتجاه في أحدث

Risks Landscape 2018 )من بين  .لكل من االحتمالية والتأثيرإلى تصورات أعلى من املتوسط  مما يشير  ،)انظر الشكل

تسريع خسارة التنوع  .التحديات البيئية األكثر إلحاحا التي تواجهنا أحداث الطقس املتطرفة ودرجات الحرارة

قال مع انتقالنا إلى مخاطر االنت معه؛فشل التخفيف من تغير املناخ والتكيف  .تلوث الهواء والتربة واملياه البيولوجي؛

فإن التحدي املنهجي الحقيقي هنا يكمن في عمق الترابط املوجود بين هذه املخاطر  ،ومع ذلك .مستقبل منخفض الكربون 

وكما يوضح تأثير إعصار ماريا على  .مثل أزمات املياه والهجرة غير الطوعية -البيئية وبينها وبين املخاطر في فئات أخرى 

 ،رخبورتوريكو بشكل صا

 ملخاطر اإلليكترونيةا

بعد االنتقال من املشاعات البيئية إلى املشاعات االفتراضية. وعلى الرغم  ،2017وقد ازدادت املخاطر اإللكترونية في عام 

إال أن املخاوف من هذا  ،من أن املستجيبين في السنوات السابقة كانوا يميلون إلى التفاؤل بشأن املخاطر التكنولوجية

كما ظهرت الهجمات اإللكترونية وعمليات االحتيال الهائلة للبيانات في القائمة من أكبر خمسة مخاطر عاملية  ،تالعام قفز 

 حسب االحتمالية املتصورة. 

 املخالفات اإللكترونية التي سجلتها الشركات  حيث سواء في االنتشار واإلمكانات املدمرة. ،تتزايد الهجمات
ً
تضاعفت تقريبا

شركة في سبعة  254في  2017وتتزايد التكاليف املالية للهجمات السيبرانية. وقدرت دراسة أجرتها  نواتفي غضون خمس س
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٪ 27.4بزيادة قدرها  ،مليون جنيه استرليني لكل شركة 11.7بلدان التكلفة السنوية للرد على الهجمات اإللكترونية بمبلغ 

تريليون  8سيبرانية على الشركات خالل السنوات الخمس القادمة على أساس سنوي. ومن املتوقع أن تبلغ تكلفة الجريمة ال

 دوالر. 

إلى تعطيل البنية التحتية الحيوية واالستراتيجية في جميع أنحاء  إليكترونيقد يؤدى هجوم  ،وإلى جانب تكلفته املالية

الت وشركات الطاقة ومصانع بما في ذلك الوزارات الحكومية والسكك الحديدية والبنوك ومقدمي خدمات االتصا ،العالم

يثير املخاوف من أن املهاجمين في أسوأ السيناريوهات يمكن أن يؤدي عملهم إلى انهيار  الذيالسيارات واملستشفيات. األمر 

 النظم التي تقوم عليها حركة املجتمعات. 

 خاطر النظمم

عة في فهم كيفية التخفيف من املخاطر حيث أصبحت البشرية بار  النظمويؤكد املؤشر أن لدينا ضعف متزايد ملخاطر 

 من خالل أساليب إدارة املخاطر القياسية. لكننا أقل 
ً
التقليدية التي ال حصر لها والتي يمكن عزلها وإدارتها بسهولة نسبيا

 ،ط التحول ونقا ،كفاءة بكثير عندما يتعلق األمر بالتعامل مع املخاطر املعقدة في النظم التي تتميز بحلقات التغذية الراجعة

 وعالقات السبب والنتيجة غير الشفافة.

ولديها  ،إن املجتمعات والنظم اإليكولوجية واالقتصادات والنظام املالي العاملي كلها أمثلة على مثل هذه األنظمة املعقدة

تصبح متصلة  – من توليد الطاقة إلى شبكات النقل -في كيف أن البنية التحتية للعالم  تقاطعات مختلفة. فعلينا أن نفكر 

فإن الخطر ال يتسبب في مجرد أضرار إضافية  ،فإن األخطار عندما تأتى من خالل نظام معقد بشبكة رقمية بشكل متزايد.

 بل "انهيار " النظام.
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التقرير  فيالعالم. جاء ذلك  فيمؤشر سيادة القانون، حيث جاء ترتيبها بين أسوأ أربع دول  فيحصلت مصر على مرتبة متدنية 

 كل عام. 13 مشروع العدالة العالمي،والذى يصدره 201812-2017العالم للعام  فيالسنوي عن سيادة القانون 

ن عحیث البیانات األصلیة  هو املرجع األساس ي واألكثر دقة في العالم من العامليومؤشر سیادة القانون ملشروع العدالة 

 سیادة القانون. 

 نهجية المؤشر ومعاييرهم
ويعمل املؤشر على عملية جمع البيانات من خالل 

استبيانات من أشخاص وخبراء لقياس تجارب ووجهات 

 فينظر یومیة لعموم الناس بخصوص سیادة القانون 

 110.000دولهم. وقد قام التقرير على استقصاء ألكثر من 

دراسة استقصائية للخبراء ب  3000باإلضافة إلى أسرة 

 دولة. 113

عوامل  8ویقاس أداء البلدان عبر املؤشر من خالل 

  44 أساسیة لسیادة القانون. مستخدما
ً
  مؤشرا

ً
. فرعیا

 
ً
  يحصر ویصنف كل عامل عاملیا

ً
باملقارنة ببلدان  وإقلیمیا

 .االقتصاديةأخرى في نفس الطبقة 

 14عايير المؤشر: م
 لطات الحكومات ضبط س .1

تفرضها السلطة التشريعية على  التيويقيس مدى القيود 

القوى الحكومية، وقدرة السلطة القضائية إنفاذها على 

 غير  نحو فعال.
ً
ومدى خضوع سلطات الحكومة ومسؤوليها ووكالئها للتحديد واملساءلة وفقا للقانون. كما يتضمن إشرافا

 حرة ومستقلة. حكومي على سلطة الحكومة، كقوة إشراف

                                                             

12 WJP Rule of Law Index 2017–2018   ابط()الر 
 2006م أسسه ويليام إتش نيكوم عا .ومشروع العدالة العالمي هو منظمة مستقلة تعمل على الترويج لسيادة القانون في العالم 13

 )الرابط(.ومقرها الرئيسي في الواليات المتحدة
14  WJP Rule of Law Index 2017–2018   )الرابط( 

https://worldjusticeproject.org/
https://worldjusticeproject.org/
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018
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 نعدام الفساد الحكومى:ا .2

، أو التأثير غير املناسب من قبل املصالح العامة أو الخاصة -الرشوة– ويقيس الفساد في الحكومة من خالل رصد: الفساد

ة بمعنى سوء استخدام مسؤولي السلطات )التنفيذية، والتشريعية، والقضائي واختالس األموال العامة أو املوارد األخرى.

 لتحقيق أرباح شخصية. موالشرطة( مناصبهالجيش و 

 النفتاح الحكومى:ا .3

ويقيس مدى مشاركة الحكومة للمعلومات، وتمكين الناس من األدوات الالزمة ملساءلة الحكومة، ويعزز مشاركة 

ملعلومات السياسة العامة، ويقيس هذا العامل ما إذا كان يجري اإلعالن عن القوانين األساسية واوضع املواطنين في 

 املتعلقة بالحقوق القانونية وتقييمها. ونوعية املعلومات التي تنشرها الحكومة.

 لحقوق األساسیةا .4

أن النظام القانوني اإليجابي ال يحترم حقوق اإلنسان األساسية التي ينص عليها القانون الدولي. وبما أن هناك يرصد 

 ان سيكون من املستحيل على املؤشر تقييم االمتثال الكامل لحقوق العديد من املؤشرات األخرى الذي تتناول حقوق اإلنس

، ولكن يركز الفريق العامل على قائمة متواضعة نسبيا من الحقوق التي تظهر بقوة في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

 اإلنسان، وترتبط ارتباطا وثيقا بمخاوف سيادة القانون.

 لنظام واألمنا .5

ع في ضمان أمن األشخاص واملمتلكات. واألمن هو أحد جوانب أي مجتمع يسوده القانون، وهو ويقيس مدى فعالية املجتم

 وظيفة أساسية للدولة. بل هو أيضا شرط مسبق لتحقيق الحقوق والحريات التي تسعى دولة القانون إلى التقدم فيها.

 نفاذ القوانينإ .6

قانونية أو اإلدارية والسلوكيات الهيكلية داخل وخارج ويقيس مدى تنفيذ وإنفاذ اللوائح بشكل منصف وفعال، سواء ال

 الحكومة. هذا العامل ال يقيم األنشطة التي تختارها الحكومة لتنظيمها، ويدرس كيفية تنفيذ اللوائح وإنفاذها.

 لعدالة املدنیةا .7

 وبفعالية من خالل 
ً
وهو دالة املدنية أم ال.نظام العيقيس املؤشر ما إذا كان الناس العاديين يمكن حل مظاملهم سلميا

يقيس ما إذا كانت نظم العدالة املدنية متاحة؛ بتكلفة معقولة على املواطن، وميسرة، وفى متناول اليد؛ وخالية من 

التمييز، والفساد، والتأثير غير املناسب من جانب املوظفين العموميين. وهي تدرس ما إذا كانت إجراءات املحاكم تجرى 

، وإمكانية التنفيذ والحياد والفعالية. واآلليات التقاض ير. ويقيس إنفاذ القرارات بفعالية بعد ودون تأخي ةبمعقولي

 البديلة لتسوية املنازعات.
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 لعدالة الجنائیةا .8

 تكبيمر ويعتمد على وجود نظام فعال للعدالة الجنائية، ألنها تشكل اآللية التقليدية ملعالجة املظالم واتخاذ إجراءات ضد 

 يستثنى أحدال أاملجتمع. وينبغي أن يراعى في تقييم التنفيذ الشامل للعدالة الجنائية  الجرائم ضد
ً
شرطة بما في ذلك ال ا

 السجون.  يواملحامون واملدعون العامون والقضاة وموظف

 2017الحظات المؤشر م
ان في مختلف أنحاء العالم البلد أغلبية، وبشكل عام تراجعت نتائج 2016منذ إصدار مؤشر سیادة القانون العام املاض ي 

 في املجاالت التالیة: 

  بلدا من العدد  71) األساسيةالتراجع األكبر )حسب نص التقرير( نراه مع العامل الرابع واملتمثل في الحقوق

بلدا انسحب( الذي یقیس انعدام التمیيز وحق الحیاة واألمن واملحاكمة وفق األصول القانونیة  113اإلجمالي 

 بير وحریة االعتقاد والحق في الخصوصیة وحریة تكوین الجمعیات وحقوق العمال. وحریة التع

  بلدا  113بلدا من العدد اإلجمالي  64سلطات الحكومات ) تقييدالتراجع األكبر الثاني مع العامل األول واملتمثل في

 انسحب( الذي یقیس مدى التزام الحكام بالقوانين.

 وهذا التوجه مقلق.  2016القانون لكثير من البلدان مقارنة بنتائجها في مؤشر  تراجع النتیجة اإلجمالیة لسیادة

 %من البلدان التي شملها املؤشر بدون تغیير. 37وفي املقابل بقي معدل النتائج اإلجمالیة لـ 

لسیادة  يةاألساسمؤسس ومدیر مشروع العدالة العاملیة: "نشهد تراجعا عاملیا في الجوانب  "ویلیام نوكوم"وقد أفاد 

 یضیف "إن تراجع االلتزام بسیادة القانون في أي مكان يهدد التنمیة في كل مكان."و القانون" 

انخفض ترتيب الفلبين  2016ومن أبرز املالمح على الصعيد العاملي، ووفق مؤشر سيادة القانون لهذا العام مقارنة مع عام 

 .2016كا بواقع تسع درجات عن ترتيب درجة، وارتفعت بوركينا فاسو وكازاخستان وسيريالن 18

وال تزال بلدان أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية تحتل املرتبة األولى في مؤشر سيادة القانون في العالم، تليها بلدان في منطقة 

 . دول في التصنيف العاملي 10من أفضل  8شرق آسيا واملحيط الهادئ. حيث تحتل أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 

عامليا.  43وتحتل املركز  2016وأعلى أداء في أفريقيا لجنوب الصحراء الكبرى هو غانا، لتحل محل جنوب أفريقيا من عام 

نقاط على التوالي في التصنيف  5ونقاط  9بلدا في املنطقة، متسلقة  18وشهدت بوركينا فاسو وكينيا أكبر تحسن في مرتبة 

 العاملي.
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 فى المؤشر: صرم

دولة من دول العالم. حيث  113مصر ضمن دول القاع األربعة األخيرة واألكثر انتهاكا لسيادة القانون من بين  يبترت جاء

السويد.  الدانمرك، النرويج، فنلندا، :التواليهم على  2018-2017كانت أفضل أربعة دول في مؤشر سيادة القانون لعام 

 .التواليفنزويال على  مبوديا،ودول القاع األربعة من نصيب: مصر، أفغانستان، ك
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 كذلك، واألخيرة في الشرق األوسط، بترتيب  2017-2016وكانت مصر في تقرير العام 

ً
عاملًيا.  110ضمن أسوأ عشر دول عامليا

 15موضع التقرير املرصود. 2017وهو نفس ترتيبها في العام 

روضة على السلطات املطلقة للدولة، من حيث تراجع رقابة جاء ذلك بناًء على تقييم أوضح أن في مصر تراجع في القيود املف

القضاء واملؤسسات التشريعية، وتراجع دور األجهزة الرقابية املستقلة، وتراجع شديد أيًضا لرقابة املجتمع املدني على 

ة نقل السلطة وتناول املعيار مدى خضوع عملي أداء الحكومة. وإمكانية معاقبة املسؤولين الحكوميين على سوء السلوك.

 إلى القانون. 

وفيما يخص الحقوق األساسية، تراجع مؤشر حرية التعبير والحق في الخصوصية، باإلضافة إلى الحق في الحياة واألمان 

 الشخص ي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.

السلطة القضائية، تلتها  وبالنسبة ملؤشرات الفساد في أفرع الدولة املختلفة، جاءت أعلى مؤشرات غياب الفساد في

 املؤسسة العسكرية، بينما سجلت أقل معدالت غياب الفساد في فرعي السلطتين التنفيذية والتشريعية.

                                                             

 جدول يرصد تطبيق العوامل الثمانية على مصر ومعدلها اإلقليمى والعالمى ومعدل الدخل. 15
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وفيما يخص النظام واألمن العام، أوضحت املؤشرات غياب الفساد فيما يخص تطبيق العدالة الجنائية، وتراجع 

 مؤشرات الحق في املحاكمة العادلة.

عايير االنفتاح الحكومي، تراجع مؤشر الحق في الوصول للمعلومات واملشاركة املدنية، باإلضافة إلى تراجع وبالنسبة مل

 16مؤشر نشر القوانين والبيانات الحكومية.

                                                             

16 EGYPT (WJP) Releases 2017-2018 WJP Rule of Law Index     
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 التعليك

املؤشر العاملي إلى جانب مؤشرات أخرى ترصدها هذه الدراسة شهادة على تراجع مصر بشكل عام. وفيما يبدو أن  يأتي

 عكس اتجاه مؤشرات سيادة القانون، حيث أنها  فيطة السل
ً
السنوات األخيرة ومنها سنة الدراسة  فيمصر تعمل تماما

 فيسلطات الحكومة، وتعزيز الفساد  فيسن قوانين وإصدار تشريعات من شأنها: التوسع  في، عملت على االستمرار 2017

تحت تحكم وضغط أمنى وعسكري وتغييب  تشريعيمجلس الجيش والشرطة وسلطات الدولة الثالث. بدأ ذلك بتكوين 
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 للسلطة التشريعية، يمنع من إصدار تشريعات تصحح اعوجاج السلطة  عمدي
ً
للمعارضة، ما يعد إجهاضا مبكرا

 التنفيذية والسياسية.

أنها شمن  والتي لة،أجهزة الدو  فيتحد من الرقابة على الحكومة والفساد  التيهذا البرملان املعيب سن الكثير من القوانين 

  العدالة واألمن والحرية. فيحقوق املواطن السياسية واالقتصادية وحقه  فيتعميقه وتكريس سوء التصرف  فيأسهمت 

تعمق التمييز بين املواطنين على أساس الرأي السياس ي والفكري وتعزز قبضة  -أو استمر العمل بقوانين-فصدرت قوانين 

ن والفكر والتعبير. ولجأت إلى إصدار قوانين استثنائية، رغم كفاية القانون العادي اإلنسا :ءش يالحكومة على كل 

وإجراءات املحاكمة املدنية لتحقيق العدالة. فاستمر العمل بقوانين تحاكم من يتعرض للمنشآت العامة أمام محاكم 

ن التظاهر، وقانون محكمة أمن استمر العمل بقانو  وكذلكعسكرية، وتحرم املواطن من املحاكمة املدنية العادلة، 

 الدولة طوارئ، ودوائر اإلرهاب في املحاكم الجنائية.

 فيفأصبحت الحكومة املصرية ليست فقط تنتهك سيادة القانون، بل تصدر القوانين املعيبة بذاتها لشرعنة االنتهاكات 

السلطات التشريعية  التنفيذية علىحق املواطنين وزيادة قبضة السلطة على البالد. وذلك أحد مظاهر سيطرة السلطة 

أصدرها البرملان، ما معدله قانون كل ثالث دقائق إذا قورن  التيعام واحد وصل عدد القوانين  ففيوالقضائية بالكامل. 

 مصر. فيكل مجاالت الحياة  في، ما يعبر كثافة عدد القوانين التي صدرت للتحكم التشريعيبوقت انعقاد جلسات املجلس 

إنفاذ القانون( موضوع املعيار السادس في بيانات الجيش والداخلية، )لفظ مصر تستخدم  فيرية أن السلطة ومن السخ

 لتغطية انتهاكات حكومية لحقوق املواطنين األساسية، وكان من األولى العمل على إشاعة األمن، وفرض العدالة دون تمييز 

 سلطة تنفيذه من ذلك.  خضوع املواطنين للقانون على السواء، ودون استثناء في

ومن مظاهر انتهاك )سيادة القانون( انتهاك املحاكمة املدنية للمواطنين، واستبدالها باملحاكم العسكرية. وانحراف 

السلطة القضائية بالتمييز بين املواطنين فيعاقب على الجريمة الواحدة بعقوبتين مختلفتين، ويسوى بين األبرياء 

 واملتهمين.

بمؤشر  الثانيوالتربح الشخص ي من وراء السلطات الثالث والجيش والشرطة موضوع العامل  حكوميالوعن الفساد 

حد الظاهرة بل الشيوع، وما يمكن أن يسمى )تواطؤ الجماعي( على نهب الثروة  فيسيادة القانون، فقد بلغ الفساد 

. وفى هذا إشارة المتيازات القضاة، داخليالبالتماسك  السياس ياملتبادل بين أطراف الفساد ليحتفظ النظام  والتغاض ي

 واستيالء الجيش على االقتصاد املصري ومنح االمتيازات لشركات ضباط الجيش والشرطة الخاصة.
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والذى يوثق حالة  17 2017/2018 السنوي  منظمة العفو الدولية تقريرهاأصدرت 

 Amnesty. ومنظمة العفو الدولية ) 2017حقوق اإلنسان في العالم خالل عام 

International منظمة رائدة تعنى بحقوق اإلنسان، وتعمل بشكل مستقل عن )

"جميع الحكومات أو األيدولوجيات السياسية أو املصالح االقتصادية أو األديان"، 

ا الرئيس ي في العاصمة البريطانية لندن، ولديها حسب تعريفها لنفسها. ويقع مقره

. 80فروع في 
ً
 18بلدا

 نهجية التقر رم
 ومنطقة، من واقع شهادات املعاناة التي كابدها العديد من  159لحالة حقوق اإلنسان في  ويتعرض املسح جغرافيا

ً
بلدا

نظمة معلوماتها من السجناء ومن وقعوا ضحية التمييز أو القمع. تستقي فرق امل البشر، سواء بسبب النزاعات أو النزوح أو 

انتهاكات أخرى لحقوقهم اإلنسانية أو ممثليهم أو عائالتهم، وكذا املحامين والصحفيين والالجئين والدبلوماسيين، والهيئات 

لى ، ومنظمات حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان واملدافعين عنها. وحسب موقعها عاملدنيالدينية والعاملين في املجتمع 

. 150مليون عضو ومساند في أكثر من  2.8اإلنترنت، يوجد لديها أكثر من 
ً
 وإقليما

ً
 بلدا

 الحظات عامةم
 عما رصده من عواقب وخيمة على حقوق اإلنسان  صفحة 355حوى  والذيجاءت مقدمة التقرير العفو الدولية 

ً
تعبيرا

رصدها التقرير كسمة عامة  التياء اللوم وإلصاق الشرور على امتداد العالم. وذلك جراء صعود سياسات إلق ملاليين البشر 

تبرير القمع والتسلط والقتل والتنكيل على الهوية والدين واالعتقال والتعذيب على  فيفتجسدت  ،2017 العام فيسائدة 

 واالعتقاد. الرأي

ليس بوسع أحد منا أن يعتبر  ن"العاملي لحقوق اإلنسا ناإلعال “صدور سنة على  70وذكر التقرير بأنه وعلى أبواب مرور 

 
ً
 في أن نتجمع معا

ً
حقوقنا اإلنسانية من املسلمات. فال يمكننا بالتأكيد أن نعتبر من بين املسلمات أننا سنكون أحرارا

 في تاريخ حقوق اإلنسان
ً
 مثل وضوحه اآلن. لالحتجاج أو النتقاد حكوماتنا. وربما لم يكن واضحا

فقد أبدى الناس الذين يواجهون تحديات لم يسبق لها مثيل في شتى أنحاء العالم، املرة  -حسبما أظهر التقرير  -ومع ذلك

 جديدة تتسم بالجرأة 
ً

بعد املرة، أنه ال يمكن إخماد تطلعهم إلى العدل، والكرامة، واملساواة، فهم يجدون باستمرار سبال

 في سبيل ذ
ً
 باهظا

ً
 لك.للتعبير عن هذا، ويدفعون في أغلب األحيان ثمنا

                                                             

 التقريررابط  17
 الرابطمنظمة العفو الدولية   18

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/3/9/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/3/9/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 من االحتدام. وقد اكتسبت االعتداءات والتي  ،2017وفي عام 
ً
بلغت هذه املعركة العاملية من أجل القيم مستوى جديدا

 واسعة.
ً
 تعترف بالكرامة واملساواة لكل البشر، أبعادا

ي الكارثة اإلنسانية فالصراعات التي تؤججها تجارة السالح العاملية مستمرة في إنزال خسائر فادحة باملدنيين، كما نشهده ف

سوريا والعراق على يد القوات الحكومية والدولية  فيفي اليمن التي أدى الحصار السعودي إلى تفاقهما، أو في قتل املدنيين 

 إلى جهود دونالد ترامب لحظر دخول الواليات املتحدة على جميع مواطني عدة دول 
ً
والجماعات املسلحة بال تمييز. وصوال

 لمة بسبب جنسيتهم خطوة تشف عن الكراهية.ذات أغلبية مس

 منع الالجئين  وكذلك موقف
ً
أغلب الزعماء األوروبيين بشأن وضع نظم تتيح الهجرة بطريقة آمنة وقانونية، وقرروا، عمليا

 عن
ً
 أفريقيا وأوروبا.  فييخيم على االنتخابات  الذيشبح الكراهية والخوف  من الوصول إلى شواطئ القارة. فضال

أن التقرير رصد استعداد الناس الراسخ للدفاع عن حقوقهم وعن القيم التي يريدون لها أن تسود العالم. ومنحت إال 

التهديدات الجديدة والخطيرة قوة دافعة إضافية لروح االحتجاج. ففي بولندا، أدت تهديدات خطيرة الستقالل القضاء 

د، أثار تصاعد العداء لإلسالم وموجة من حوادث إعدام املسلمين وفي الهن إلى خروج أعداد ضخمة من الناس إلى الشوارع.

 خارج نطاق القضاء على أيدي جموع جامحة حالة من الغضب واالحتجاج.

بشدة من حرية انتقاد  "مصر" فيحدت السلطات  . حيثاملدنياستمر العدوان القاس ي والتعسفي على املجتمع  كما

ومية أو التحفظ على أموالها، وسن تشريع قاس يعاقب بالسجن خمس سنوات الحكومة بإغالق بعض املنظمات غير الحك

 على نشر بحوث دون موافقة حكومية، والحكم بالسجن على بعض الصحفيين ومئات املعارضين السياسيين.

د أنهم ينتقد
َ
ق
َ
ون كما أطلقت الصين العنان لحمالت قمع لم يسبق لها مثيل تستهدف املنظمات واألفراد الذين ُيعت

َض على مئات  الحكومة، بدعوى حماية "األمن القومي". ب 
ُ
وفي أعقاب مظاهرات ضخمة وواسعة النطاق في "روسيا" ق

املتظاهرين، واملارة، والصحفيين؛ وتعرض كثير منهم لسوء املعاملة، واالحتجاز التعسفي، وفرض غرامات باهظة عليهم 

 بشكل يبعث على القلق كما جاء بعد محاكمات جائرة. وفي جزء كبير من أفريقيا، كا
ً
ن عدم تقبل االحتجاج العلني ظاهرا

 االعتداء على املدافعين عن حقوق اإلنسان كأحد املظاهر املأسوية

 للحكومات الساعية إلى تعديل 
ً
ومن ناحية أخرى، استمر الخطاب الذي يستغل األمن الوطني ومكافحة اإلرهاب يتيح مبررا

تقع على الدول مسؤولية واضحة تقتض ي منها حماية  الذيالوقت  ففيوالحريات الفردية. التوازن بين سلطات الدولة 

شعوبها من أعمال العنف، إال إنها تفعل ذلك بنفسها وبشكل متزايد على حساب الحقوق ال لحماية الحقوق. وقد استمرت 

 أوروبا في االنزالق نحو حالة تعبئة أمنية شبه دائمة. 

 من أحكام نظام الطوارئ، رغم أنه قانون عادى.  أقرت والتيفرنسا  ففي
ً
 ملكافحة اإلرهاب يدرج كثيرا

ً
 جديدا

ً
فى هذا وقانونا

م تشكيل اتجاهات الرأي العا فيلها دور كبير  والتيالسياق كما تأتى محدودية قدرة الناس على الحصول على املعلومات. 

، ويجعل الرواية الواحدة للسلطات  الرأيى ما يجعل الخضوع لتأثير خطاب الكراهية عل تجاه قاضياهم.
ً
العام فعاال

 الحاكمة متفردة.
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ومقاومة أي  ،بفهم النضال العاملي من أجل قيم الكرامة اإلنسانية واملساواة ومع كله هذه االعتداءات يطالب التقرير 

لفضاء العام اليوم مجال معادلة تتسم بالتبسيط تضع الحكم القمعي مقابل قوة الشعب املنضبطة. ويختم لقد أصبح ا

 تنافس بين قطبين متنافرين.

 صرم
 مصر في اإلنسان حقوق  أزمة "استمرت 2017/2018لعام  Amnesty International الدولية العفو منظمة تقرير فيجاء 

  السلطات، أيدي السيئة على وضروب املعاملة القسري  واالختفاء للتعذيب األشخاص مئات تعرض فقد .هوادة بال
ُ
مَ وأ  عد 

 .عقابيحكم  أي عن بمنأى القضاء نطاق خارج العشرات

 واملنع االستجواب، من ملزيد الحكومية غير املنظمات بعض في العاملين تعرض مع املجتمع املدني على الحملة وتصاعدت

َعرُّض املعتادة األمور  من وكان .األموال على والتحفظ السفر، من
َ
 سلميين،ال واملتظاهرين الحكومة، منتقدي ت

 جائرة. محاكمات تعقبهما اللذين التعسفيين واالحتجاز للقبض اإلنسان حقوق  عن واملدافعين والصحفيين،

 املرأة وظلت .باإلعدام العشرات على الحكم مع وعسكرية، مدنية محاكم أمام الجائرة الجماعية املحاكمات واستمرت 

 ووجهت .الفعلي والواقع القانون  في للتمييز تعرضها استمر ماك االجتماعي، النوع بسبب والعنف الجنس ي، للعنف عرضة

  األشخاص بعض إلى السلطات
ً
 ممارسة على االعتياد" تهمة آخرين إلى وجهت كما الدين، إلى باإلساءة تتعلق جنائية تهما

 .املفترضة" أو الحقيقية الجنسية ميولهم بسبب "الفجور 

 )حسب التقرير( لفيةخ

 إلى أدى ما وهو السعودية، العربية للمملكة األحمر البحر في مأهولتين غير جزيرتين عن السيس ي زل تنا حزيران،/يونيو في

 العام الرأي أوساط في النطاق واسعة انتقادات

ت تموز،/يوليو وفي .
َ
ف ؤن 

ُ
 واتفق ،2011 عام منذ األولى للمرة "ومصر األوروبي االتحاد بين الشراكة مجلس" اجتماعات است

 .الشراكة أولويات على نهائي شكلب الجانبان

  البرملان أعضاء أحد اقترح شباط،/فبراير وفي
ً

  تعديال
ً
 سنوات؛ ست إلى سنوات أربع من الرئيس والية فترة يمدد دستوريا

  .العام نهاية في البحث قيد زال ما االقتراح وكان

 العادلة، املحاكمة ضمانات تضعف التشريعية التعديالت من جديدة مجموعة على السيس ي صدق نيسان،/إبريل وفي

 أحكام من مزيد وصدور  القسري، واالختفاء محددة، غير آلجال املحاكمة قبل واالحتجاز التعسفي، االعتقال وتسهل

  "اإلرهاب قوائم" في والهيئات األشخاص بإدراج الجنايات ملحاكم كذلك التعديالت وتسمح .اإلعدام
ً
 تحريات إلى استنادا

  .وحدها الشرطة

 تعيين صالحية يمنحه الذي 2017 لسنة 13 رقم "القضائية الهيئات قانون " السيس ي اعتمد كذلك، نيسان/إبريل وفي

ُر  كان محكمتان وهما ،"الدولة مجلس"و "النقض محكمة" ذلك في بما القضائية، الهيئات رؤساء
َ
 ذلك حتى إليهما ُينظ

  القضائية الهيئات أكثر أنهما على الحين
ً

َل  1 .التنفيذية السلطة محاسبة يف استقالال ت 
ُ
 أفراد من 111 عن يقل ال ما وق

 "اإلسالمية الدولة "لتنظيم التابعة املسلحة "سيناء والية" جماعة وأعلنت .سيناء شمال في حتفهم أغلبهم القى وقد األمن،
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 بعض عن مسؤوليتها لحةاملس "حسم" جماعة أعلنت كما البالد، أنحاء شتى في الهجمات أغلب عن مسؤوليتها املسلح

  .الهجمات األصغر

 واإلسكندرية، طنطا في استهدفا كنيستين تفجيرين عن مسؤوليته "اإلسالمية الدولة" تنظيم أعلن نيسان،/إبريل وفي

  44 بحياة وأوديا
ً
 األقل على شخصا

َل  األول، تشرين/أكتوبر وفي . ت 
ُ
  16 عن يقل ال ما ق

ً
 هجوم وهو الغربية، الصحراء في كمين في الداخلية وزارة من مسؤوال

  .سيناء خارج مثله وقوع النادر من

  متشددون  شن الثاني، تشرين/نوفمبر وفي
ً
 سيناء شمال في مسجد داخل النارية واألسلحة القنابل فيه استخدموا هجوما

 .مالهجو  عن مسؤوليتها جهة أي تعلن ولم .املصلين من 300 عن يقل ال ما فقتلوا الجمعة، صالة خالل

 

 على معايير البحث ما  وقد جاء بتقرير العفو الدولية بشأن مصر 
ً
 :يليتفصيال

 اإلنسان حقوق  عن نتهاكات ضد املدافعينا .1

 تكل ال التي جهودها إطار في مثيل لها يسبق لم بطريقة اإلنسان حقوق  عن املدافعين عمل إعاقة في السلطات استمرت

 تقدم حكومية غير منظمة وهو ،"النديم مركز" السلطات أغلقت شباط،/فبراير ففي .املنتقدة األصوات كل إلسكات

 والعنف. التعذيب لضحايا الدعم

ى فيما الجنائية التحقيقات وكانت  واملنظمات اإلنسان حقوق  عن املدافعين من العديد تشمل التي ،" 173 القضية" ُيَسم 

  26 عن يقل ال ما التحقيق قضاة واستدعى جارية؛ تزال ال الحكومية، غير
ً
  شخصا

ً
 حقوق  عن املدافعين من إضافيا

دُعوا ملن اإلجمالي العدد ليصل العام؛ خالل لالستجواب الحكومية، غير املنظمات في والعاملين اإلنسان،
ُ
َق  أو است  

ّ
 ُحق

  64 إلى القضية في معهم
ً
ُبوا وقد .2013 عام منذ شخصا جو 

ُ
 لإلضرار يأجنب تمويل تلقي" بينها من بتهم يتصل فيما است

  25 السجن القصوى  عقوبتها وتبلغ العقوبات قانون  من 78 املادة ضمن تندرج تهمة وهي ،"الوطني املصري  باألمن
ً
 .عاما

 حقوق  عن للمدافعين اإلجمالي العدد وصل وبذلك السفر، من إضافيين أشخاص ثالثة بمنع كذلك التحقيق قضاة وأمر

  25 ىإل مصر خارج السفر من املمنوعين اإلنسان
ً
 على بالتحفظ املحاكم إحدى أمرت الثاني، كانون /يناير وفي .شخصا

  .ومديريهما "الجنائي لإلصالح العربية املنظمة"و ،"النسوية للدراسات نظرة" :الحكوميتين غير املنظمتين أموال
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  السيس ي وقع أيار،/مايو وفي
ً
  قانونا

ً
 تسجيل منع لها تتيح صالحيات واسعة السلطات يمنح الصرامة شديد جديدا

  القانون  ويقض ي .إدارتها مجالس وحل وحلها، الحكومية، غير املنظمات
ً
  سنوات خمس بالسجن أيضا

ً
 نشر على عقابا

 19حكومي. إذن دون  بحوث

 والتجمع التعبير نتهاكات حريةا .2

 صحف 15 عن يقل ال ما بسجن أيار،/ومايو الثاني كانون /يناير بين الواقعة الفترة في املحاكم، قضت
ً
 ثالثة بين تتراوح ملدد يا

  ."كاذبة معلومات" السلطات اعتبرته ما ونشر التشهير، :مثل بكتاباتهم، سوى  تتعلق ال بتهم سنوات وخمس أشهر

 علي خالد البارز  اإلنسان حقوق  ومحامي السابق الرئاسة مرشح بحبس املحاكم إحدى قضت أيلول،/سبتمبر 25 وفي

 بوقف يأمر قضائي بحكم يحتفل وهو تظهره فوتوغرافية بصورة يتصل فيما ،"لعاما الحياء خدش" بتهمة أشهر ثالثة

 20للسعودية. جزيرتين عن التنازل 

 
ً
، أيار/مايو من وبدءا

ً
 434 عن يقل 2017 / 18 لعام الدولية العفو منظمة تقرير 300 ال ما السلطات حجبت فصاعدا

 
ً
، موقعا

ً
 العربية الشبكة" مثل اإلنسان، لحقوق  ومنظمات ،"مصر مدى" مثل مستقلة، صحف مواقع بينها من إلكترونيا

  ."اإلنسان حقوق  ملعلومات

 عمل ورشة في ملشاركتهما تأديبية جلسة إلى الجبار عبد وعاصم رؤوف هشام القاضيين العدل وزير أحال آذار،/مارس وفي

 يقل ال ما على األمن قوات ضتوقب .التعذيب ملناهضة قانون  مشروع لوضع اإلنسان لحقوق  مصرية جماعات نظمتها

 تعليقات بنشر تتعلق بتهم أيلول،/وسبتمبر نيسان/إبريل بين الفترة في واملتظاهرين، السياسيين النشطاء من 240 عن

  .دون ترخيص مظاهرات في املشاركة أو للرئيس، "مهينة" السلطات اعتبرتها اإلنترنت على

 قانون " بموجب سنوات عشر رمضان محمد والناشط املحامي بسجن الجنايات محاكم إحدى قضت نيسان،/إبريل وفي

 21القسوة. الشديد "اإلرهاب مكافحة

 التعسفي واالحتجاز القبض ملياتع .3

 االعتقاد أو "املسلمين اإلخوان" جماعة في عضويتهم بسبب األشخاص مئات على القبض إلقاء في األمن قوات استمرت

 .للعطالت منتجع من الحاالت، إحدى في حدث كما أو، عملهم أماكن أو بيوتهم من عليهم قبضت حيث أعضائها؛ من أنهم

 ملعاقبة كوسيلة السنتين الحاالت من كثير في تتجاوز  طويلة لفترات للمحاكمة السابق االحتجاز السلطات واستخدمت

 املعارضين

                                                             

 بياناإلنسان  حقوق  منظمات على بالقضاء يهدد األهلية الجمعيات قانون   19
 بيان) 2018 عام انتخابات في من الترشح لمنعه محاولة في بالحبس السابق الرئاسي المرشح على الحكم  20
  بيان) التعبير حرية على مشين الرئيس اعتداء إهانة بتهمة رمضان محمد على سنوات عشر بالسجن الحكم  21

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/egypt-ngo-law-threatens-to-annihilate-human-rights-groups/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/egypt-ngo-law-threatens-to-annihilate-human-rights-groups/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/egypt-former-presidential-candidate-given-jail-term-in-bid-to-stop-him-running-in-2018-election/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/egypt-former-presidential-candidate-given-jail-term-in-bid-to-stop-him-running-in-2018-election/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/egypt-10-year-prison-term-for-insulting-president-an-outrageous-assault-on-freedom-of-expression/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/egypt-10-year-prison-term-for-insulting-president-an-outrageous-assault-on-freedom-of-expression/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
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 احتجازه أن برغم املحاكمة، ذمة على جعفر هشام اإلنسان حقوق  عن املدافع حبس قاض جدد األول، تشرين/أكتوبر وفي

 املصور  وكان .بسنتين املصري  القانون  يحددها التي االحتياطي الحبس ملدة األقص ى الحد تجاوز 

 بدأت عندما السابق للمحاكمة، االحتجاز رهن سنتين بالفعل قض ى قد شوكان، باسم املعروف زيد، أبو محمود الصحفي

  738ع م االحتجاز رهن 2017 عام طوال وظل.  2015آب /أغسطس في محاكمته
ً
ُمون  متهما

َ
 نفسها القضية في معه ُيَحاك

 .استمرار محاكمتهم مع

 في ساعة 12إلى  تصل مراقبة فترات يقضوا أن الحاالت من في كثير عنهم املفرج السياسيين النشطاء على وكان
ً
 أحد يوميا

واالختفاء  القضاء نطاق خارج اإلعدام حاالت .الحرية من يالتعسف الحرمان قبيل من ُيَعدُّ  املحلية، فيما الشرطة أقسام

 القسري، السياس ي لالختفاء العنف في ضلوعهم في األشخاص املشتبه إخضاع في الداخلية وزارة قوات القسري استمرت

  .القضاء نطاق خارج واإلعدام

 
ً
  165 عن يقل ال ما ، تعرض"والحريات للحقوق  املصرية للمفوضية" ووفقا

ً
 قوات أيدي القسري على لالختفاء شخصا

  30وأيام  سبعة بين تتراوح لفترات آب،/وأغسطس كانون الثاني/يناير بين الفترة في األمن،
ً
 .يوما

وا 100 على يربو ما أن الداخلية وزارة وزعمت
ُ
ل ت 
ُ
  شخص ق

ً
 مدى على األمن مع قوات النار إلطالق تبادل في بالرصاص رميا

وا الذين األشخاص كان الحاالت هذه من كثير في إنه إال .العام
ُ
ل ت 
ُ
ُعوا أن بعد رسمية سلطات لدى محتجزين بالفعل ق خض 

ُ
 أ

  .لالختفاء القسري 

 كانوا زمالءه إن غير ."مع الشرطة النار إلطالق تبادل" في الستار عبد املدرس محمد وفاة الوزارة أعلنت أيار،/مايو ففي

 لقوات عسكرية مسرب فيديو تسجيل أظهر نيسان،/وفي إبريل .عمله حلم من بشهر ذلك قبل القبض عليه شاهدوا قد

ذكر أسماؤهم لم عمره، من عشرة السابعة في وفتى نطاق القضاء، خارج رجال ستة تعدم سيناء شمال في
ُ
  .ت

 الحتجاز ا .4

  نوكا الرسمية، االحتجاز أماكن في املعتادة من األمور  السيئة املعاملة ضروب من وغيره التعذيب ظل
ً
 بطريقة مستخدما

َض /يوليو وفي ."الوطني األمن قطاع" التي يديرها االحتجاز مراكز في ممنهجة ب 
ُ
َز  قبطي رجل على تموز، ق ج 

ُ
 مركز في واحت

 أسرته بأنهم أفراد وأفاد .الحياة فارق  قد كان ساعة 15 صغيرة؛ وبعد بجريمة يتصل فيما القاهرة في ناصر شرطة منشية

  رأوا
ً
َبهُ  وفاته بأن الرسمي التشريح تقرير جسده، وأفاد من العلوي  زءالج في رضوضا

َ
 ."جنائي عمل" نتيجة في أنها ُيشت

 النطرون، السجناء وادي وسجن املشددة األمنية اإلجراءات طرة ذو سجن ذلك في بما السجون، سلطات وعاقبت

  .األجل غير محددة طويلة اتلفتر  االنفرادي الحبس رهن سياسية بإيداعهم دوافع ذات ألسباب املحتجزين

 ما وهو أشهر، ستة حتى الحبس االنفرادي مدة بزيادة للسماح السجون  الئحة وزارة الداخلية عدلت شباط،/فبراير وفي

الثالثة  سنته دومة أحمد السياس ي الناشط وأمض ى .السيئة املعاملة ضروب من غيره أو التعذيب من قبيل ُيَعد أن يمكن

  األقل على ساعة 22يقض ي  حيث طرة، سجن في دياالنفرا الحبس رهن
ً
 باسم يزال املتحدث وما .زنزانته حبيس يوميا

  جهاد "املسلمين اإلخوان"
ً
 الحراسة، املشدد العقرب في سجن االنفرادي الحبس رهن محدد غير ألجل الحداد محتجزا

 في الطبي املعاملة واإلهمال وءس من أخرى  أشكال كذلك واستمرت .2013 أيلول /سبتمبر 17 عليه في القبض منذ
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 إلى املستشفى نقلهم السجن سلطات رفض الحاالت، بسبب من كثير في وفاتهم، وكانت عشرات السجناء، وتوفي السجون؛

  .الطبي للعالج

 بسرطان السجن في عاكف مهدي محمد "لإلخوان املسلمين" السابق "العام املرشد" ايلول، توفي/سبتمبر وفي
ً
 متأثرا

 .رياسالبنك

 الجائرة ملحاكماتا .5

َم   .الجور  فادحة جماعية محاكمات بعد الحاالت، في بعض اإلعدام بينها من بعقوبات، املئات على ُحك 

  442 على في القاهرة للجنايات محكمة حكمت أيلول،/سبتمبر ففي
ً
  بالسجن شخصا

ً
 25و سنوات بين خمس تتراوح مددا

  494 شملت 2017 301 / 18 لعام الدولية العفو منظمة الجور تقرير بالغة محاكمة بعد ،سنة
ً
 احتجاجات قضية في متهما

 قطاع األمن" تحريات على املكثف االعتماد في واستمرت املحاكم .2013 عام آب/أغسطس في وقعت الفتح التي مسجد

 .أحكامها إصدار في التعذيب، وطأة تحت االعترافات املنتزعة مثل معيبة، بأدلة واألخذ ،"الوطني

يَل  فقد محاكم عسكرية، أمام جائرة ملحاكمات املدنيين تعرض واستمر ح 
ُ
  384 عن يقل ال ما أ

ً
 إلى محاكمات مدنيا

 .العام خالل عسكرية

 اإلعدام قوبةع .6

 وفي .بالجور الشديد تتسم جماعية محاكمات عقب اإلعدام إصدار أحكام في والعسكرية العادية املحاكم استمرت

 محاكمتين بعد قضيتين مختلفتين، في رجال سبعة على الصادرة اإلعدام النقض أحكام حكمةم أيدت حزيران،/يونيو

على  لحملهم والتعذيب القسري  تعرضوا لالختفاء قد السبعة الرجال من األقل على وكان ستة .الفادح بالجور  تتسمان

 حكمها. في باإلكراه االعترافات املنتزعة بهذه املحكمة وأخذت ،"االعتراف"

 عقب رجال أربعة على الصادرة اإلعدام أحكام "العسكرية للطعون  العليا املحكمة" أيدت حزيران كذلك،/يونيو يوف

 احتجازهم ملدة خالل التعذيب وطأة تحت املتهمون  أدلى بها "باعترافات" املحكمة فيها أخذت الجور، محاكمات شديدة

 93 
ً
ذ ولم .22الخارجي العالم عن بمعزل  يوما

 
ف
َ
ن
ُ
 .العام خالل باإلعدام أحكام أي ت

 املرأة قوق ح .7

 استمر االجتماعي، كما النوع بسبب والعنف الجنس ي العنف الكافية من الحماية إلى والفتيات النساء افتقار استمر

 .العملي الواقع وفي القانون  في االجتماعي أساس النوع على للتمييز تعرضهن

                                                             

 يواجهون  أشخاص أربعة :مصر )  بيان) الحجز للتعذيب في تعرضهم بعد الوشيك اإلعدام خطر يواجهون  أشخاص سبعة22
 بيان) الجور فادحة عسكرية محاكمة بعد الوشيك خطر اإلعدام

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/egypt-seven-men-facing-imminent-execution-after-being-tortured-in-custody/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/egypt-seven-men-facing-imminent-execution-after-being-tortured-in-custody/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/6590/2017/ar/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/6590/2017/ar/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
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غَن  الالتي ساءوالحماية للن الخصوصية تضمن إجراءات غياب وظل  
ّ
 النوع والعنف بسبب الجنس ي، العنف عن ُيَبل

  االجتماعي،
ً

  عامال
ً
  يمنع أساسيا

ً
 .الجرائم هذه مثل عن اإلبالغ عن والفتيات من النساء كثيرا

 بعض وفي .أو أسرهم الجرائم مرتكبي أيدي على واالنتقام للمضايقاتم الجرائ تلك عن أبلغن ممن كثيرات، وتعرضت

 ارتدائهن إلى الحوادث وعزوا الجنس ي، العنف على ضحايا اللوم البرملان وأعضاء الرسميين بعض املسؤولين لقىأ الحاالت

 آذار،/مارس ففي ."كاشفة مالبس"

  .الشرقية بمحافظة الزقازيق مدينة في من الشبان حشد أيدي على الجنس ي واالعتداء للهجوم طالبة شابة تعرضت 
ً

وبدال

 تشير الشرقية محافظة في األمن مديرية العدالة، أصدرت ساحة إلى وتقديمهم الجناة على القبض من
ً
 أن إلى فيه بيانا

 ." بها التحرش محاولين الشباب عليها فتجمع قصيرة جدا مالبس ترتدي كانت الفتاة"

 قضائية، مناصب في للتعيين "الدولة مجلس" إلى التقدم نساء عدة فقد حاولت .القضاء في للتمييز املرأة تعرض واستمر

َض  لكن  "الدولة مجلس" على دعوى  النساء إحدى وأقامت .فيها والبت التعيين طلبات لتقديم الالزمة تسليمهن األوراق ُرف 

 
ً
 .التمييز إلى استنادا

 واملهاجرين الالجئين قوق ح .8

 غير بطريقة فيها أو إقامتهم البالد لدخولهم والترحيل واالحتجاز، لعمليات القبض، والالجئين اللجوء طالبي تعرض استمر

  مسؤولو الهجرة، وقام .شرعية

 وإثيوبيا، إريتريا، من القادمين طالبي اللجوء من األقل على 50 بترحيل نيسان،/الثاني وإبريل كانون /يناير بين الفترة في

 أو االتصال القانوني، بالتمثيل باالستعانة لهم دون السماح األصلية، بلدانهم إلى صغار، أطفال بينهم والسودان، ومن

 ملواطني وكذلك اللجوء اإلريتريين، لطالبي القسرية اإلعادة وتمثل ."لشؤون الالجئين السامية املتحدة األمم بمفوضية"

  لها، مخاوف مع وجود والسودان، إثيوبيا
ً
  .تعرضهم لالضطهاد إمكان من وجيهة أسبابا

 األويغور  أقلية من الصينيين، أغلبهم الطالب من العديد شملت قبض السلطات بعمليات قامت تموز،/يوليو وفي

  22 عن يقل ال ما ورحلت شخص، 200 عن يقل ال على ما قبضت حيث العرقية،
ً

 انتهاك في الصين، إلى وامرأة رجال

  األشخاص إعادة عدم مبدأ مصر بموجب اللتزامات
ً
 .اإلنسانية حقوقهم انتهاك لخطر فيها بلدان يتعرضون  إلى قسرا

 واملعتقد الدين يةر ح .9

 األمن قوات آب، منعت/أغسطس ففي .املسيحيين ضد بالتمييز حرية الدين في الحق على التعدي في السلطات استمرت

 لعام الدولية العفو منظمة تقرير 302بمحافظة  الفرن  عزبة قرية في منزل  في الصالة املسيحيين من األقباط من عشرات

 .أمنية بأسباب متعللة املنيا 2017 / 18

 على االعتماد في واستمرت السلطات املسيحية، املجتمعات على الهجمات الطائفية على العقاب من اإلفالت واستمر

 اإلفالت من هذا ظل وفي .الدينيون  والزعماء السلطات املحلية عليها تتفق التي العرفية الصلح والتسويات جلسات

 .كبيرة زيادة املسيحيين ضد رسمية غير بها أطراف تقوم التي العنف أعمال سجلت العقاب
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 شباط،/فبراير 23 الثاني و كانون /يناير 30 بين الفترة في مسيحيين أقباط سبعة سيناء شمال في مسلحة جماعات وقتلت

 لهم توفر ولم 23سيناء. شمال في قبطية تعيش أسرة 150 عن يقل ال ملا مثيل له لم يسبق داخلي نزوح إلى أدى ما وهو

 .املناسب التعويض أو الالزمة الحمايةالسلطات 

 العمال قوق ح .10

 اإلجراءات العقابية من ونطاق العمل، من والفصل واملحاكمة العسكرية، للقبض، والنقابيين العمال عشرات تعرض

  .نقابات مستقلة وتشكيل اإلضراب، في لحقهم سوى ممارستهم لش يء ال السلطات أيدي على

  32 ل شهرين ملدة بالحبس القاهرة في للجنح املستأنفة محكمة قضت حزيران،/يونيو وفي
ً

 "طرة أسمنت شركة" من عامال

وا أن بعد ملكية خاصة، اململوكة
ُ
ين د 

ُ
الطبيعة  برغم ؛"األمن قوات على االعتداء"و مصرح به، غير احتجاج في باملشاركة أ

  55 استمر الذي العتصامهم السلمية
ً
  .العمل من فصلهم لالحتجاج على يوما

 البحرية الترسانة عمال من 25محاكمة  اإلسكندرية في العسكرية املحكمة األول، استأنفت كانون /ديسمبر وفي

على  العمال تحريض" بينها من بتهم 2016أيار /مايو في بدأت قد املحاكمة وكانت .اإلدارة العسكرية ذات باإلسكندرية

 القائم من االعتراف املستقلة النقابات حرمان إلى رسميال "عمال مصر نقابات اتحاد"و الحكومة وسعت ."اإلضراب

 السلطات واستمرت .العاملة آنذاك القوى  وزير أصدره إعالن خالل من 2011 في عام عليه حصلت الذي الواقع بحكم

  .24اإلجراءات من طائفة خالل من بحرية على العمل قدرتها وتعويق املستقلة، بالنقابات االعتراف القانوني إنكار في

كما أصدر البرملان قانون "التنظيمات النقابية" والذى يرفع عدد األعضاء املطلوب للحصول على االعتراف القانوني 

(. وقد اعترضت عليه بعثة منظمة العمل الدولية.150إلى  50بالنقابات املستقلة بمقدار ثالث مرات )من 
ً
 25عضوا

 األصليين السكان قوق ح .11

 حرمان في استمرت الحكومة فقد ذلك وبرغم موطنهم، إلى العودة النوبة في أبناء بحق راحةص تعترف مادة الدستور  يحوي 

  يمثل ما وهو التقليدية، أراضيهم العودة إلى حق من النازحين النوبيين
ً
 والتاريخية، الثقافية، هويتهم للحفاظ على تهديدا

 عام صدر جمهوري قرار إلغاء إلى ين السلطاتداع النوبيين النشطاء بعض تظاهر أيلول،/سبتمبر 3 وفي .واللغوية

 وقبضت الشرطة .فيها العيش السكان على ويحظر مناطق عسكرية، التقليدية النوبيين أراض ي في قرية 16 يعتبر2014

، 25 على
ً
  .26أشهر ثالثة واحتجزتهم ناشطا

                                                             

 بيانيجب على الحكومة أن تحمي األقباط الذين استهدفتهم سلسلة هجمات مميتة في شمال سيناء  23
 بياناعتداء صارخ على حقوق العمال  –ل في عيد العما 24
 الرابطبية مواد في قانون التنظيمات النقا 3تتحفظ على « العمل الدولية»بعد إقراره..  25
 بيانناشطًا نوبيًا اعُتِقُلوا بعد مظاهرتهم للمطالبة باحترام حقوقهم الثقافية  24لى السلطات إطالق سراح يجب ع 26

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/03/egypt-government-must-protect-coptic-christians-targeted-in-string-of-deadly-attacks-in-north-sinai/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/03/egypt-government-must-protect-coptic-christians-targeted-in-string-of-deadly-attacks-in-north-sinai/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/6154/2017/ar/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/6154/2017/ar/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1465741-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1465741-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/egypt-release-24-nubian-activists-detained-after-protest-calling-for-respect-of-their-cultural-rights/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/egypt-release-24-nubian-activists-detained-after-protest-calling-for-respect-of-their-cultural-rights/?utm_source=annual_report&utm_medium=pdf&utm_campaign=2018&utm_term=arabic
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 الصة:خ
 ال قضية ما لكنها  فيتجنح الرتكاب مخالفة ما العالم نجد أن بعض الدول  فيباالطالع على التقرير وحالة حقوق اإلنسان 

مصر شمل كل الجرائم  فيمصر. فانتهاك الحقوق  فيوقت واحد كما  في الدوليجرمها القانون  التيترتكب كل االنتهاكات 

تت بانتهاكات املاضية ال يستثنى منه وقت فاال  كل وقت على مدار السنوات في، كما أنه الدوليالقانون  فياملنصوص عليها 

 تصاعد. فيدائمة وممارسة ممنهجة بقانون أو بغير قانون ومعدالتها 

كثير منها، تم تغطيتها بقوانين فمنع التظاهر بقانون، واملحاكمة  فيالحالة املصرية أن االنتهاكات  فيومن الالفت للنظر 

 حتياطى بقانون إلخ..العسكرية للمدنيين بقانون، ومنع حرية التعبير بقانون، ومد أو فتح مدة الحبس اال 

كما يلفت النظر أن االنتهاكات داخل مصر لم تطل فقط املعارضين السياسيين بل تعدت إلى انتهاكات عرقية وديموغرافية 

مثل النوبة وسيناء، ودينية مثل املسيحيين، وفئوية مثل املرأة والعمال واملهنيين من الصحفيين وغيرهم ما يعنى أن النظام 

 وال 
ً
دعم سلطته وسطوته ضد أى شخص  في يعارض جماعة سياسية معينة، وأن الجريمة سلوكه الدائم يعارض شعبا

 مهما كان انتماؤه.

رئيس األركان األسبق لزمالئه العسكريين. واعتقال على الحقوق السياسية اعتداء السيس ي  القمع الشاملعلى  ويدل

بسبب إعالنهم  صوهقنالعقيد محمد حبس لسابق، و الفريق أحمد شفيق املرشح الرئاس ي ااختطاف ، و عنان سامي

قد حذر الجميع من السيس ي وكان . املحامي عاليمثل خالد دعمهم، كما فعل بمدنيين آخرين  ، ونكل بمنالترشح للرئاسة

 .في لقاء متلفز الرئاسة كرس ياالقتراب من 

عدد من بلدان العالم إال أن ظاهرة  فياملتكررة تقرير منظمة العفو الدولية رغم القمع واالعتداءات  فيومما يلفت النظر 

املعارضة واالحتجاج ورفض السياسات القمعية أصبحت منتشرة بين شعوب العالم وهناك إصرار على مقاومة القمع 

 رغم كلفته العالية على املعارضين.

 لم تأخذ حقها، االنتهاكات  فيونظام حكمه  املصري ومن ناحية حقوقية ال تزال إجراءات مقاضاة الرئيس 
ً
املذكورة دوليا

من جانب املعارضين السياسيين وغيرهم من أفراد الشعب الذين وقعت عليهم اعتداءات وجرائم. وما زالت بحاجة لدعم 

، كون األشخاص العاديين ال يحق لهم للتقاض ياألمم املتحدة لدى املحكمة الجنائية الدولية بالدفع بتقارير االعتداءات 

عليها، هنا تأتى أهمية اإلحالة  املصري بار مصر لم تصدق على اتفاقية الجنائية الدولية رغم موافقة البرملان باعت التقاض ي

 القضايا.  ضال ترفمن املنظمة الدولية الستيفاء الشكل وحتى 

ضائية مصر، فهو توجيه تلك التقارير بشكل دعاوى ق فيلدعم حقوق اإلنسان  عمليوإجراء ، وإن كان من توجيه مستحق

 الذيمصر إلى املحكمة الجنائية الدولية. األمر  في القمعيرسمية من مفوضية حقوق اإلنسان باألمم املتحدة ضد النظام 

يحتاج إلى تبني فتح تحقيق دولي ُمحايد، يعمل على كشف الحقيقة للجرائم واالنتهاكات واملجازر التي تمت في مصر، 

 . 2013يوليو/تموز  03وخاصة فيما بعد 

 لحقوق اإلنسان هو 
ً
وصلت حد الجرائم ضد  التيعلى وقف االنتهاكات  املصري يجبر النظام  الذيفإن االنتصار عمليا

سيناء، وإنهاء  أهالييمارس ضد  الذيللسكان  القسري مازالت تتزايد ووقف التهجير  التياإلنسانية. ووقف اإلعدامات 
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عن املعتقلين السياسيين وإتاحة الحريات السياسية وحرية التعبير والحق  التمييز ضد املرأة وأهل النوبة وغيرهم، واإلفراج

 27 املعلومات. في

  

                                                             

 للمز د حول تقار ر حقوق النسان فى مصر:  27
  )الرابط(التقرير السنوى لهيومان رايتس وتش 

 )الرابط( لجنة مناهضة التعذيب باألمم المتحدة تقرير
 )الرابط( موقع المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313687
https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313687
file:///C:/Users/User/Downloads/N0264705.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/N0264705.pdf
http://aohr.org.uk/index.php/ar/reports/item/6919-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%80%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%80%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%80%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%80%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2017.html
http://aohr.org.uk/index.php/ar/reports/item/6919-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%80%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%80%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%80%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%80%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2017.html


 

 

 

 تقـــــارير       42   2018أبريل  12

  

والذى يبحث حرية الصحافة  201728ر حرية الصحافة مؤش السنوي أصدرت منظمة مراسلون بال حدود تقريرها 

 العالم. في وحرية التعبير 

 2017الحظات المؤشر م

 
خريطته  فييرى خريطة العالم هذا العام أكثر قتامة من أي وقت مض ى، فاللون األسود  –مؤشر حرية الصحافة  2017

 العالم. فيدالت القمع والقيود ضد حرية الصحافة مع فيوانتشاره مؤشر على انضمام جدد إلى القائمة السوداء وزيادة 

الذي أعدته منظمة مراسلون بال حدود زيادة في عدد الدول التي  2017يبين الرقم القياس ي العاملي لحرية الصحافة لعام 

م في جميع يعتبر فيها وضع حرية وسائل اإلعالم خطيًرا للغاية ويبرز نطاق وتنوع العقبات التي تعترض حرية وسائل اإلعال 

أنحاء العالم. ويرى املؤشر حرية اإلعالم أصبحت مهددة اآلن أكثر من أي وقت مض ى. حيث غرقت ثالثة بلدان أخرى في 

 (.164في  2( والبحرين )بانخفاض 161في  2( ومصر )بانخفاض 160في  4بوروندي ) هي: 2017أعماق املؤشر في عام 

                                                             

  التقريررابط  28

file:///F:/مصر%20فى%20التقارير%20الدولية%202017/2017%20مؤشر%20حرية%20الصحافة%20–
file:///F:/مصر%20فى%20التقارير%20الدولية%202017/2017%20مؤشر%20حرية%20الصحافة%20–
file:///F:/مصر%20فى%20التقارير%20الدولية%202017/2017%20مؤشر%20حرية%20الصحافة%20–
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 أسود اللون  21وأصبح اآلن ما مجموعه 
ً
ف على أنه "س يء للغاية" بلدا

ّ
 ،على خريطة حرية الصحافة ألن الوضع هناك مصن

 ،مما يعني أن الوضع في هذه البلدان مصنف على أنه " بشكل عام ،أكثر من العام املاض ي( ملونة باللون األحمر) 51و

 دولة في املؤشر. 180( من ٪62.2تفاقم الوضع في حوالي الثلثين )

 

 
 

حيث تحتكر الدول الثالث هذا املوقع  نهاية املنطقة السوداء فيقبع كوريا الشمالية وتركمانستان وإريتريا وفى ذيل املؤشر.. ت

املركز  وتنازلها عن( ألول مرة منذ عشر سنوات بعد مغادرتها 179 سنة املاضية. حيث حصلت إريتريا على )املرتبة 12ملدة الـ 

حيث ال تزال كوريا  ،واحتلت املرتبة األخيرة في املؤشر ،على الترتيب( 180رتبة في امل 1)التي هبطت  ،األدنى لكوريا الشمالية

وعدد من  178الـ  ترتيب فيما زالت  والتي ،الشمالية تعيش دكتاتورية حقبة الحرب الباردة. ومثلها تركمانستان

( وفيتنام 176املرتبة ) فيصين ظلت ال ( وكذلك169وأوزبكستان ) ،(162أذربيجان ) الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل

أنظمة شيوعية استبدادية يأخذ  بقايا هي( حالة تباطؤ دائم بالقرب من قاع املؤشر. ويالحظ إن غالبية هذه الدول 175)

يتم محاكمة وسجن الصحفيين واملدونين إذا كانوا  ،وفي الصين على وجه الخصوص ،فيها الصحفيون أوامرهم من الحزب

 أقل قدر من النقد للدولة. يجرؤون على تقديم

صنفها املؤشر "املنطقة األكثر صعوبة وخطورة" على مستوى العالم بالنسبة  والتيالشرق األوسط  منطقة وفى

  للصحفيين.
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حجة حفظ النظام الحاكم والدفاع عن الدين واألخالق هي املبررات النتهاك حرية وسائل اإلعالم. فمن الواضح أن  تاءج

رتبة تخنق حرية اإلعالم والتعددية. فجاءت إيران )في امل -حسب التقرير –املنطقة  فيتاتورية واالستبدادية األنظمة الديك

 ( وجميعها مع دول أخرى ضمن املنطقة161املرتبة ) في( ومصر 168املؤشر اململكة العربية السعودية )املرتبة  في (165

 السوداء لحرية الصحافة.

 فيروب والصراعات املستمرة هي األخرى مدمرة وتدفع البالد بسرعة نحو املراتب املتأخرة وفى الشرق األوسط تأتى الح

  ،املؤشر وتبقيها هناك لسنوات. فبعد مرور ستة أعوام على اندالع حرب أهلية دموية
ً
أصبحت سوريا اآلن أكثر الدول فتكا

أي ش يء لحماية الصحفيين من الهمجية املجنونة  . حيث لم يتم فعل177بالصحفيين في العالم وهي باقية في ترتيبها رقم 

 لدكتاتورها الحاكم والجماعات املسلحة الجهادية املتعصبة التي ال تتوقف عند أي ش يء. 

يتعرض الصحفيين لخطر اختطافهم واحتجازهم رهائن من قبل املتمردين الحوثيين  ث( حي166)اليمن وكذلك الحرب في 

اجهون خطر التعرض للقتل في غارات جوية من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية. كما أو تنظيم القاعدة. كما أنهم يو 

 في املرتبة األولى في املرتبة 
ً
 على الصحفيين في ليبيا )نزوال

ً
 متساويا

ً
ل الفوض ى خطرا

ّ
التي تمزقها الصدامات  ،(163تشك

 املتناحرة؟املسلحة بين الفصائل 

 رئيسيا  القمع ضد املعارضين يأتيوفى مصر 
ً
قمع حرية اإلعالم وتضييق قنواته. ويحفل موقع املؤشر  فيالسياسيين سببا

 مصر. فيباإلحصاءات والتحليالت واألخبار املتعلقة بحرية الصحافة 

، ضعف الصحافة بسبب ما اعتبره تآكل 2017وفى نطاق الديمقراطيات املتقدمة يظهر مؤشر الحرية العاملية لعام 

أيًضا. ظهرت في تصريحات مقززة للسياسيين، وقوانين شديدة القسوة، واملعاملة السيئة وصلت حد   الديمقراطية

أن تكون واحدة من  -من حيث املبدأ -وس الحكومات الديمقراطية على الحرية التي يجب استخدام العنف الجسدي، وتد

املنافسات  فيأوروبا وأمريكا باعتبارها خصوما  فيإشارة لتصاعد الهجوم على وسائل اإلعالم  فيمؤشرات أدائها الرائدة. 

 غير موضع. فيالسياسية ومنها تبنى خطاب الكراهية كما فعل الرئيس ترامب 

  161صر فى المر ز م
. هكذا بدأت مراسلون بال حدود تقريرها عن مصر.. وعن املرتبة فقد هبطت للصحفيين.واحدة من أكبر السجون في العالم 

 ( 161إلى  159)من  املاض يمصر مرتبتين عن العام 

الشرق األوسط والعالم  فيذات "األسوأ درجة"  ،"القائمة السوداء" للمؤشر فمصر انتقلت من قائمة الخطر الحمراء إلى

( ويعتقل صحفي 24)دولة تتصدرها كوريا الشمالية، حيث يتم سجن العديد من الصحفيين  21وتضم القائمة السوداء 

 من الزمن.
ً
 الصحفيين لفترات طويلة جدا

ا ،2011يناير" عام  25التقرير " بعد ست سنوات من "ثورة  فيجاء 
ً
 للغاية. حيث أصبح وضع حرية اإلعالم في مصر مقلق

تل عشرة صحفيين منذ عام 
ُ
 من ذلك 2011ق

ً
أصبحت مصر اآلن واحدة من أكبر  ،دون إجراء تحقيقات مناسبة. بدال

يقض ي بعضهم سنوات في االعتقال دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم. ويواجه آخرون  السجون في العالم للصحفيين حيث

https://rsf.org/en/journalism-weakened-democracys-erosion
https://rsf.org/en/journalism-weakened-democracys-erosion
https://rsf.org/en/journalism-weakened-democracys-erosion
https://rsf.org/en/journalism-weakened-democracys-erosion
https://rsf.org/en/journalism-weakened-democracys-erosion
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في محاكمات جبرية جائرة. تحت قيادة الجنرال السيس ي، فقد قامت  فترات سجن طويلة أو حتى السجن مدى الحياة

 ضد الصحفيين املشتبه في دعمهم لجماعة اإلخوان املسلمين،  2013السلطات بمطاردة عنيفة منذ عام 

شنت ترسانة تشريعية شديدة القسوة تمثل تهديًدا إضافًيا لحرية اإلعالم بموجب قانون  وسائل اإلعالم فيوللتحكم 

 يضيق على الصحفيين ألسباب تتعلق باألمن ". من املتوقع أن يزيد قانون  والذي ،2015رهاب املعتمد في أغسطس / آب اإل 

 الذي ينظم وسائل اإلعالم من سيطرة الحكومة على وسائل اإلعالم. 2016ديسمبر / كانون األول 

 
تم احتجازه بشكل تعسفي ألكثر من  والذي ،كاناملصور الصحفي املعروف أيضا باسم شو  ،وذكر التقرير محمود أبو زيد

ثالث سنوات دون محاكمة. وكانت جريمته التغطية ملظاهرة نظمتها جماعة اإلخوان املسلمين، والتي وصفت اآلن بأنها 

يسبق املحاكمة منذ نوفمبر  الذيفي الحبس االحتياطى  اإلسكندرانيمنظمة إرهابية. كما يقبع الصحفي املستقل إسماعيل 

 أمر بإطالق سراحه في نوفمبر / تشرين الثاني 2015تشرين الثاني  /
ً
 . 2016رغم أن قاضيا

القبضة الحديدية تحت حكم الجنرال السيس ي ال يتحمل أي  و فإن النظام ذ ،ويرصد التقرير أنه بغض النظر عن القانون 

ة ويهاجم الصحفيين، ويشجع الرقابة انتقادات ويقمع االحتجاجات، ويقض ى دون خجل على التغطية اإلعالمية املتنوع

 .يوميالذاتية بين الصحفيين بشكل 

ف  نهإوقالت املنظمة 
ُ
السيس ي عن خنق ما تبقى من أصوات  حعبد الفتا"بعد سبع سنوات، بات من الواجب أن يك

تشهد تفاقما  مستقلة في بالده، وأن يتوقف عن اعتبار الصحفيين أعداء له". وأشارت "مراسلون بال حدود" إلى أن مصر 

 مهوال في موجة القمع التي تطال حرية الصحافة، مستنكرة الحملة الجديدة لالعتقاالت في أوساط الصحفيين. 
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 جمهور ة الضباط: الجيش المصرف وإساءة استخدام السلطة
 

تقر رًا خاصًا نمصر  للدفاع واألمت الشفافية الدوليةأصدرت منظمة 
"جمهورية الضباط: الجيش المصري نعنوان:  2018مارس  في

 The Officers’ Republic: The نوإساءة استخدام السلطة"
Egyptian Military and Abuse of Power  والشفافية

الدولية للدفاع واألمت هو برنامج عالمي لمنظمة الشفافية الدولية 
 لقع داخل منظمة الشفافية الدولية نالمملكة المتلدةن 

يقوم التقرير بتحليل الدور املتزايد الذي يلعبه الجيش املصري في الحياة 

  .قتصادية املتنامية للعسكر في مصراملدنية، والقوة اال

عادة ما تتجاهله املؤشرات  والذي العسكري رأينا ضمه لتعلقه بالشأن 

الدولية بالبحث ضمن ما تبحثه من أمور اقتصادية أو اجتماعية أو 

 
ً
 املدنيظل الحكم  في-سياسية. حيث أن هذه املجاالت ال تندرج تنظيميا

 عن حساسية  يفنطاق القوات املسلحة  في -الطبيعي
ً
أى دولة. فضال

 ومات عن املؤسسات العسكرية. ونظر التعامل والبحث وجمع املعل
ً
ملا  ا

للدولة املصرية بات  التنظيميتفصيله من أن الهرم  ويأتيالحظه التقرير 

 تسيدت السلطة العسكرية قمته، لذا رأينا إدراج التقرير الستكمال 
ً
مقلوبا

  .املصري  داملشه

 عر ف المنظمةت
سست ملكافحة الفساد في العالم. ولدى منظمة الشفافية 

ُ
ومنظمة الشفافية الدولية هي منظمة غير حكومية رائدة أ

الدولية خبرة عاملية واسعة إدراك كبير لكل ما يتصل بالفساد، وذلك المتداد عملها إلى كل أنحاء العالم. وتعمل منظمة 

التقرير على الحد من الفساد في مجال الدفاع واألمن في جميع أنحاء الشفافية الدولية )للدفاع واألمن( التي أصدرت 

 العالم.

http://ti-defence.org/publications/the-officers-republic/
http://ti-defence.org/publications/the-officers-republic/
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 الحظات التقر ر:م
قالت منظمة الشفافية الدولية لألمن والدفاع في تقريرها "إن الدول الغربية وشركات األسلحة ساهمت في تعزيز سلطة 

لك بقيود قليلة، لم تمنع تحكمه باملشهد الجيش املصري السياسية، من خالل دعمه بمساعدات عسكرية مع إرفاق ذ

 السياس ي"

قدم على 
ُ
وأضاف تقرير املنظمة أن الجيش املصري مؤسسة غامضة، فميزانيته التي تزيد على أربعة مليارات دوالر سنويا، ت

 أنها من أسرار الدولة وال تخضع للتدقيق.

للقاهرة مساعدات عسكرية، وأنها أعادت إرسال أسلحة وأشار إلى أن واشنطن توفر نحو مليار وثالثمئة ألف دوالر سنويا 

 )في أعقاب االنقالب العسكري(. 2013كبيرة إلى مصر بعد إيقافها عام 

أن مصر ثالث أكبر مستورد لألسلحة بالعالم في السنوات الخمس  2018الذي يستبق االنتخابات الرئاسية -وأوضح التقرير 

 السيس ي بات يسيطر كامال على النظام السياس ي. املاضية، وأن الجيش في عهد عبد الفتاح

 29لتقر را
من نهاية عهد مبارك وحتى تاريخ التقرير،  املصري لألحداث كمدخل لرصد حالة الجيش  زمنيوقد عرض التقرير تسلسل 

 وتبعه بأربعة محاور:

 يناير  25املحور األول: الفساد السياس ي واالقتصادي في الفترة التي سبقت ثورة   .1

 األساسية في حماية البالد الواجباتور الثاني: انغماس الجيش املصري في املشروعات االقتصادية، وإهمال املح .2

 املحور الثالث: استراتيجيات الجيش لتعزيز موقفه السياس ي  .3

 املحور الرابع: الخالصات بخصوص هيمنة الجيش على الحياة املدنية في البالد .4

بواعث االحتقان الناتج عن فساد ورجال األعمال والفقر املضجع والفساد وقد عرض التقرير لفترة حكم مبارك و 

حسب –دفع إلى الثورة بهدف  الذيورصد غياب املحاسبة نهائيا للقوات املسلحة من أجهزة الدولة األمر  ،السيس ي

 العدالة االجتماعية. االقتصادي وتحقيقمحاربة الفساد، وتحسين الوضع   -التقرير

 ادلة للجيشلهيمنة االقتصا
يناقش التقرير في هذا املحور هيمنة الجيش املصري على االقتصاد في البالد، وذلك على حساب حماية البالد وحفظ أمنها. 

فبعد وقت قصير من اإلطاحة بمبارك، سرعان ما خيب املجلس األعلى للقوات املسلحة آمال املتظاهرين الذين كانوا 

                                                             

 موقع المعهد المصرى للدراساتعلى  اً تقرير مترجماليمكن االطالع  على  29

https://eipss-eg.org/
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عسكري في البالد. وظلت مطالب الثوريين من أجل العدالة االجتماعية واملساواة يطمحون إلى تغيير حقيقي للنظام ال

ووضع حد ملحاباة األقارب مجرد طموحات. وفي الوقت نفسه، قام املجلس األعلى للقوات املسلحة بحماية وتوسيع نفوذ 

 الجيش في الحياة املدنية إبان إدارته للفترة االنتقالية. 

اط" على مدى عقود دورا قويا وكانت تتمتع بامتيازات فريدة في اقتصاد مصر وأمنها وسياستها. لقد لعبت "جمهورية الضب

 منذ اإلطاحة بنظام الرئيس محمد مرس ي عام 
ً
. واآلن بعد أن بات الجيش يملك مثل 2013لكن هذا الدور أصبح أكثر بروزا

 من املحللين و 
ً
نشطاء املجتمع املدني يشددون على أنه البد أن يخضع ما نراه من النفوذ السياس ي واالقتصادي، فإن كثيرا

الجيش ملزيد من الرقابة والتدقيق من قبل الشعب. وكما قال أحد املدافعين عن حقوق اإلنسان: " بما أن الجيش يقوم 

بنشاط اقتصادي مرتبط باملجتمع، وليس بالجنود في املعسكر، فإنه سيتم انتقاده مثل أي مؤسسة اقتصادية؛ وعلى 

 املستوى السياس ي، فعندما يحكم الجيش، فإنه سيتم انتقاده كحاكم." 

 مبراطورية اقتصادية بال منازعإ

، " سنقاتل من أجل مشاريعنا، وهذه معركة لن 2012اللواء محمود نصر املشهد عندما قال عام  تصريح نقل التقرير 

 من كان-وم بتدميرها. لن نسمح ألي شخص عاًما لشخص آخر يق 30ننسحب منها. لن نتخلى عن جهودنا التي دامت 
ً
 -كائنا

 أن يقترب من مشاريع القوات املسلحة."

، وتلقيها 1978وكانت القوات املسلحة قد أصبحت قوة اقتصادية مهمة في أعقاب اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل عام 

حكومة مبارك إنفاقها على الدفاع مبالغ سخية من الواليات املتحدة ضمن مساعدات عسكرية سنوية. وبينما خفضت 

زاد من أنشطته االقتصادية بالتوازي. وتم دعم  خالل التسعينات، في إطار برامج االنفتاح االقتصادي، فإن الجيش

 من البنية التحتية والزراعة إلى التعدين  –مجموعة كبيرة من الشركات التابعة للجيش 
ً
عن طريق اإلعفاءات  –بدءا

الحصول على العقود الحكومية الرئيسية، واستخدام املجندين كعمالة مجانية، باإلضافة إلى  الضريبية، وأفضلية

 الحسابات املصرفية السرية، وعدم الخضوع ألي إشراف فعال.

عامل ميزانية 
ُ
وال تتوافر أي معلومات مهمة عن اإلمبراطورية االقتصادية للجيش املصري، على الرغم من أهمية ذلك، وت

درت بنحو الدفاع امل
ُ
( على أنها سر من أسرار الدولة، وال تتوفر أي تفاصيل 2016مليار دوالر أمريكي في عام  4.5صرية )التي ق

ذكر عن اإلنفاق الدفاعي في البالد. وكذلك يتم تصنيف املعلومات األساسية التي ال عالقة لها بالدفاع على أساس "األمن 
ُ
ت

عتبر عوائد
ُ
. القومي". وبنفس الطريقة، ت

ً
 الشركات واملشروعات التي تمتلكها املؤسسة العسكرية مبهمة تماما

شركة تمتلكها الهيئة، وذلك في مجاالت  21ويذكر موقع هيئة مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للجيش أن هناك 

لكن املوقع يشير  الزراعة والصناعات الغذائية، واملجال الصناعي، واملجال الهندس ي، واملجال الخدمي، ومجال التعدين.

فقط إلى أن هذه الشركات هي "بعض الشركات الكبرى التي نتعاون معها في الوقت الحالي." وُيقدر بعض الخبراء حجم 

لكن القوات املسلحة والسيس ي يزعمون أنها منخفضة وال تتعدى  ،٪40حصة الجيش في االقتصاد املصري أنها تصل إلى 

1.5 .% 
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 ناة السويس واقتصاد الجيشق

 ،2013وتكشف قناة السويس بوضوح مدى الترابط الوثيق بين القوة السياسية واالقتصادية للجيش املصري. ففي عام 

إبان فترة حكم الرئيس مرس ي، أشعل مشروع تطوير منطقة قناة السويس، الذي أدرجه مرس ي في خط التنمية لحكومته، 

كمة آنذاك. ويقول بعض املحللين إن هذا األمر بالذات كان أحد أشعل التوتر بين الجيش وجماعة اإلخوان املسلمين، الحا

العوامل الرئيسية التي دفعت القوات املسلحة إلى التحرك إلسقاط مرس ي واالنقالب عليه. ويلخص أحد كبار املحللين في 

اإلخوان اة على الوضع االقتصادي للجيش بقوله: "كان نشكلته خطط مرس ي لتطوير منطقة القمصر التهديد الذي 

 عبر تطوير منطقة القناة ... وكان من شأن هذا أن يجرد الجيش 
ً
املسلمون في طريقهم لتعزيز موقعهم )في الحكم( اقتصاديا

 من سيطرته على أكبر مشروع تنموي في مصر على مدى العقدين القادمين."

 لسيطرة على األراض يا

 وسلطات ال مثيل لها على األراض ي وإلى جانب املشاريع العمالقة التي يسيطر عليها الجيش، 
ً
تمارس القوات املسلحة نفوذا

، يمتلك وزير 1981وبموجب قانون  العامة، وتتمتع "برقابة تنظيمية واسعة النطاق على التخطيط والتخصيص واإلدارة."

ر: بما في ذلك في املائة من مساحة مص 94التي تشكل حوالي  ،الدفاع صالحيات واسعة النطاق على األراض ي الصحراوية

تحديد ما إذا كان يمكن تخصيص قطع من األراض ي للقطاع الخاص، وتخصيص األراض ي املخصصة لالستخدام 

العسكري أو االستراتيجي. ومن غير الواضح كيف يمكن أن يحدد العسكر ما إذا كانت قطعة من األرض يمكن تخصيصها 

، 1982ي يخصصونها لهم. وبموجب مرسوم رئاس ي صدر عام للقطاع الخاص، أو لألفراد، وكيف يختارون األراض ي الت

 تستطيع هيئة مشروعات األراض ي، التابعة للقوات املسلحة، إدارة بيع األراض ي اململوكة للجيش ألطراف أخرى.

 من مصر تحت التهديدأ

اجهة التمرد في سيناء، في مصر بشكل كبير في السنوات األخيرة. وقد سعت القوات املسلحة ملو لقد تدهور الوضع األمني 

بل امتدت إلى أجزاء أخرى  وسط تعتيم إعالمي كبير. ولم تقتصر الهجمات اإلرهابية والطائفية مقتصرة على سيناء فقط،

من البالد، بما في ذلك القاهرة نفسها، وتسببت في مقتل مئات املدنيين. وصنفت الحكومة جماعة اإلخوان املسلمين 

على العودة للعمل تحت األرض من جديد )بعد أن كانت تحكم البالد(، وفي نفس الوقت، تم قمع  كمنظمة إرهابية وأجبرتها

 سواء في وسائل اإلعالم أو منظمات املجتمع املدني. -املعارضة العلنية ضد السلطة 

ة نفوذه وفي الحقيقة، فإن الجيش املصري يخاطر بتقويض قدرته على توفير األمن للبالد، من خالل حرصه على زياد

، بعد مرور عقود على جمهورية الضباط، أرسل 2009االقتصادي، في ظل عدم خضوعه املساءلة والتدقيق. وفي عام 

بالده أن "الجاهزية التكتيكية والتشغيلية للقوات املسلحة املصرية قد  السفير األمريكي في مصر برقية إلى واشنطن ليخبر 

 بسبب الحوادث الناتجة عن عدم الكفاءة العسكرية والتي كانت لها عواقب تدهورت". وقد تم تأكيد هذه املخاوف مؤخ
ً
را

قتلت قوات األمن املصرية، عن طريق الخطأ، اثني عشر شخًصا، من بينهم ثمانية سياح  ،2015وخيمة. ففي عام 

 مكسيكيين، كانوا يظنون أنهم متشددون.
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 ستراتيجيات تعز ز السلطة السياسيةا
بد عيناقش التقرير تبني الجيش أربع استراتيجيات رئيسية لتعزيز وضعه السياس ي في البالد. ففي عهد  في املحور الثالث، 

الفتاح السيس ي، عملت القوات املسلحة املصرية بجدية لتعزيز وضعها القوي الذي يمنحها امتيازات اقتصادية فريدة 

 الجيش أربع استراتيجيات رئيسية، وهي: ويبعدها عن أي مساءلة مدنية مستقلة. ولتحقيق هذا الهدف، يتبع 

 ضمان وجود عدد كبير من ضباط الجيش في املناصب العليا للدولة. -1

 من خالل تمرير تشريعات لذللك ضمان استمراره في منح نفسه حقوق تتسع وتتمدد باستمرار  -2

 للمعارضة السياسية. الوحش يالقمع  -3

 عسكرية من خالل حمالت العالقات العامة واإلعالمزيادة ثقة جماهير الشعب في املؤسسة ال -4

 املعارضةحق س

 من أجل إفراغ الساحة للقوات 
ً
إن اإلطاحة بمرس ي وسحق اإلخوان املسلمين ككيان سياس ي متماسك كان مقصودا

 على قوتها داخل مصر. ففي 
ً
نقالبه السيس ي ا حعبد الفتايوليو، أعلن  3املسلحة من أي منافس جاد يمكن أن يشكل خطرا

العسكري على مرس ي، وأوقف العمل بالدستور، وعين عدلي منصور كرئيس مؤقت؛ بعد أن استغل احتجاجات قادتها 

حركة تمرد، التي اتضح فيما بعد أنها كانت تعتمد في تمويلها على حساب مصرفي يديره جنراالت الجيش وتغذيه اإلمارات 

، أدى تفريق قوات األمن 2014على الرئيس املنتخب(. وفي أغسطس  العربية املتحدة )للتمهيد بغطاء مدني لالنقالب

 على اإلطاحة 
ً
العتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، اللذان كانت تنظمهما جماعة اإلخوان ومؤيدو مرس ي احتجاجا

ات ممن شاركوا في شخص على األقل وإصابة آالف آخرين. وتم اعتقال املئ 900به وإلقاء القبض عليه، أدى إلى مقتل 

كمنظمة إرهابية. وفي العام  ، تم تصنيف جماعة اإلخوان2013االحتجاجات ملحاكمتهم في محاكمات جماعية. وفي ديسمبر 

أغلبهم من أنصار مرس ي وجماعة اإلخوان. وصدرت أحكام  ،شخص 41،000الذي أعقب االنقالب، تم اعتقال حوالي 

 . 2014سلمين في حكم واحد في عام من أعضاء اإلخوان امل 529باإلعدام ضد 

وباإلضافة إلى تنكيلها بجماعة اإلخوان املسلمين، فقد سعت حكومة السيس ي إلى سحق أي صوت معارض آخر؛ فتم 

 استهداف املتظاهرين ومنظمات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم بشكل خاص. وأصبحت مصر ثالث أكبر سجاني العالم.

لى خلفية احتجاجات شعبية )حتى وإن كان من ورائها العسكر(، سارعت الحكومة املؤقتة، وبعد وصولها إلى السلطة ع

  2013بإيعاز من الجيش، إلى اتخاذ تدابير ملنع حدوث الش يء نفسه مرة أخرى. فأصدرت قانون التظاهر عام 
ً
ووضعت قيودا

لحق في حظر االحتجاجات واحتجاز صارمة على حرية التجمع العام. ومنح القانون مسؤولي األمن وضباط الشرطة ا

 املتظاهرين بناء على اتهامات غامضة.

 ستنتاجات التقر را
 في الحياة املدنية على مدى العقود التي سبقت االحتجاجات التي حدثت 

ً
 كبيرا

ً
لقد لعبت القوات املسلحة في مصر دورا

دعيم وتوسيع دوره، من خالل إدارة الفترة وأطاحت بالرئيس حسني مبارك. ومنذ ثورة يناير، قام الجيش بت 2011عام 
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 في البالد في عام 2012و 2011االنتقالية في عامي 
ً
؛ وأخيرا قام 2013، ثم اإلطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا

السيس ي. وبهذا ضمنت القوات املسلحة املصرية  حعبد الفتابتنصيب رئيس للبالد من املؤسسة العسكرية، وهو الجنرال 

التجارية وامتيازاتها االقتصادية، متصدية أثناء ذلك ألي انتقاد من طرف املعارضة حول  إمبراطورتيهارارية وتوسعة استم

الدور الذي تلعبه في الحياة املدنية. وتروج القوات املسلحة املصرية لنفسها على أنها "مؤسسة وطنية ال يختلف عليها 

 ، في الوقت الذي تفشل فيه الشركات األخرى". بلجماهير الشعليمية اثنان" وأنها "تقوم بتوفير خدمات صحية وتع

ولطاملا اعتبرت حكومة الواليات املتحدة النظام في مصر شريكا استراتيجيا رئيسيا في املنطقة، وهو ما يتضح من خالل 

هذه الشراكة تعزز بالفعل املساعدة األمنية الكبيرة التي تقدمها للجيش. ومع ذلك، فهناك مخاوف جدية حول ما إذا كانت 

االستقرار الداخلي واإلقليمي في شكله الحالي. وإلى جانب املساعدة األمنية، ساهم الدعم الدولي واملساعدات املالية 

 في مصر ما بعد مبارك في زيادة قدرة القوات املسلحة على تعزيز قوتها، وإحكام قبضتها على االقتصاد.
ً
 األوسع نطاقا

يرة وقوية مثل الجيش املصري دون أدنى درجات الشفافية واملساءلة يمثل خطرا أمنيا كبيرا على البالد إن عمل مؤسسة كب

ويمكننا القول إنه يضاهي في خطره قوى التطرف الراديكالية التي لم يتمكن الجيش حتى اآلن من القضاء عليها. إن  -

ن الجيش من إساءة استخدام السلطة.الغياب التام للرقابة املستقلة يؤدي إلى مخاطر فساد عالية 
ّ
 للغاية، ويمك

وتفتقر القوات املسلحة، التي انشغلت بجمع الثروة وتكريس السلطة والنفوذ، إلى القدرة والكفاءة لتحقيق هدفها 

أن الرئيس ي في حماية البالد؛ وأصبحت غير قادرة على الرد على التهديدات األمنية )كما يحدث في سيناء(. وجدير بالذكر 

ال تزال حاضرة بقوة. وعلى الرغم من كون مصر واحدة من أكبر مستوردي  2011األسباب التي أدت إلى احتجاجات عام 

 القدرات الدفاعية في العالم، إال أنها ال تبدو قادرة على التصدي الفعال للتمرد الحاصل في سيناء، بنفس القدر.

 
ً
للشفافية واملساءلة، فإن على املجتمع الدولي أن يقوم بدور حيوي للتعامل وفي بيئة ال يوجد فيها أي مجال ولو كان صغيرا

 به في جعل منطقة أكثر استقراًرا مهما تلقت من دعم 
ً
 موثوقا

ً
مع هذا األمر. فالحكومات الفاسدة ال يمكن أن تكون شريكا

ملصرية، وهو في الحقيقة دعم في دولي كبير. وليس هناك مثال على ذلك أوضح من الدعم الذي تتلقاه القوات املسلحة ا

 غير محله.

. وقد 2011لقد أفسد الجيش بالفعل آمال كثير من املصريين في عقد اجتماعي جديد بعد االحتجاجات التي حدثت في عام  

من املجتمع الدولي. وقد ساعد منح النظام العسكري في مصر غطاء  -ولكنه حيوي  -بذلك بعد تلقيه دعم ضمني قام 

لشرعية الدولية، وتقديم مساعدات امنية كبيرة له، بما في ذلك التدريبات املشتركة، ساعد ذلك على تعزيز موقف الجيش ا

 في البالد.
ً
 وسياسيا

ً
 اقتصاديا

بقوله: "إن عدم االعتراف بأن القوة السياسية واالقتصادية الواسعة للدفاع واألمن ويختتم تقرير الشفافية الدولية 

لحة املصرية هي أحد األسباب الرئيسية للمشاكل التي تعاني منها مصر يقوض الجهود الدولية ملساعدة البالد للقوات املس

على التحرك في االتجاه الصحيح. ولذلك فإنه يجب أن يتم التصدي إلساءة استخدام السلطة من قبل الجيش كأولوية 

عزيز الرقابة الداخلية من قبل املدنيين على أمور الدفاع، من الدرجة األولى. وفي غياب من يستطيع املنفحة عن ضرورة ت

فربما يكون املجتمع الدولي اآلن هو الوحيد الذي يمكنه القيام بدور هام في هذا الشأن. فينبغي عليه أن يلزم الجيش 
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شعب، كشرط بااللتزام بمتطلبات الشفافية، وإخضاع ميزانياته وأنشطته العسكرية إلشراف ورقابة مستقلة من قبل ال

 أساس ي للحصول على أي دعم دولي."

 وقد ختمت املنظمة تقريرها بتوصيات تدعو املجتمع الدولي لتعزيز مراقبة دور القوات املصرية، وربط تقديم املساعدات

 لها بمدى الشفافية والتزامها بحقوق اإلنسان.

رو" للجزيرة إن الحكومات الغربية تنظر إلى مصر ومن جانبها، قالت مديرة قسم الدفاع واألمن بمنظمة الشفافية "ليا وا

بقيادة السيس ي على أنها شريك مستقر وله دور في مكافحة اإلرهاب، لكن هذا خطأ، فالجيش املصري يعزز سطوته 

 السياسية وال يقوم بواجبه في حماية الشعب.

وأدت إلى وفاة عدد كبير من  2011ام وأضافت وارو أن هذا الدعم الغربي سيخلف في النهاية نفس الظروف التي حدثت ع

 (.2011املصريين )في إشارة إلى ثورة يناير/كانون الثاني 

وأشارت إلى أنه يتعين على املجتمع الدولي أن يفرض شروطا أساسية قبل دعم الجيش املصري، منها الشفافية في ميزانيته، 

 والتدقيق في تمويل الجيش.

 ن ُيصغي للمجتمع املدني في البالد الذي يحاول أن ُيغّير في هذه الظروف الصعبة.وتابعت أنه يجب على الجيش املصري أ

وتساءلت "وارو" عما إذا كانت الحرب على اإلرهاب في سيناء تؤدي إلى نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن الوضع في سيناء وانتهاج 

 سياسة األرض املحروقة ال يؤدي لنتائج جيدة.

، وتحقيق العدالة السياس يفإن تنمية مصر وازدهارها مرهون باالستقرار  الدولييضعها البنك  التيكمة وفق معايير الحو 

، وليس بالدعاية ملصر متقدمة بدون تقدم  والشفافية، فال تتحقق تنمية وازدهار 
ً
 فيبغير تطبيق معايير متعارف عليها دوليا

، وذريعة الحرب على اإلرهاب تخلق بيئة غير صالحة للنمو األمنياستحقاق ذلك. أما إشاعة الخوف واستدعاء الخطر 

 لالستثمار. وال يحقق سوى استقرار السلطة ال الدولة. ،واالستقرار
ً
 ومناخا طاردا

 االقتصاديونختم بما لفتت إليه عدة تقارير ومؤشرات اقتصادية هامة وردت بالدراسة منها مؤشر التنافسية للمنتدى 

الدول املتقدمة _ومصر ليست  في االقتصاديلومبيرج. حيث لفتت إلى أن تحقيق النمو والرفاه البؤس لب ر ومؤش العاملي

تسعى لتركيز الثروة، وتحقيق أرقام إجمالية  االقتصاديالنمو  فيأن السياسات املتبعة  وهيعلى أزمة كبيرة  ينطوي منها _ 

 على عدد  القوميهر نصيب الفرد من الناتج ، دون تحقيق توزيع عادل لتلك الثروة. فيظالقوميالناتج  فيأعلى 
ً
مقسوما

، فيالسكان، ولكن 
ً
 وفئويا

ً
 طبقيا

ً
أدى الرتفاع نسب الفقر وتزايد  الذياألمر  الواقع نسب توزيعه على السكان يأخذ شكال

 الطبقة الوسطى، بما يهدد السلم واألمن العامليين.

سياساته وقوانينه  فيمصر وغيرها من الدول، يجب أن يرعى  فياملؤشرات العاملية  فيلذا فإن محاولة تحقيق تقدم 

 لكل سكان الدول  فيما يحقق العدالة  وحساباته،
ً
 التيتوزيع عائد التنمية، ليصبح عالم اقتصاد السوق عالم مستوعبا
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 يستولى فيه األغنياء على الثروات وحقوق الفقراء، وتزداد فيه الطبقات املتوس
ً
  طة والفقيرةتعمل بنظامه، ال عاملا

ً
عددا

.
ً
 وبؤسا

 
**** 


