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ـــة   مقدـم

- - -  

  دتمهي

ححبر ىبألجلاس لتمتع ىبألفرىبد ىتمحبموخنة من  ) ١٩٤٥( أرجلى مينياق ىبألمم ىبلمتحدة 
ىبلحقوق ىتمند أن ىتدت لوىبحممنيه ىبلصحملة ىبلتى ترىتط ىتين ىبلجلحملم وىبألمن ىبلدوليين من حبهة ، 
وىبحترىبم حقوق ىبأنجلان وىبلحريات ىبألجلاجلية لحملحبميع دون تمييز من حبهة أخرى ، ولم تكتمي 

 خنددىبً من ىبلنصومل ىبلخاصة ىتحقوق ىبأنجلان ، ىتل رىبحت ىبألمم ىبلمتحدة ىتتحممين مينياقها
تجلتكمل همجه ىبلنصومل ىتاخنتماد ىبلمنديد من ىبلصكوك وىبالتفاقيات ىبلدولية ىبلتى تخلمل مختحملمي 

ىبلخلرخنة " حقوق ىبأنجلان وحرياته ىبألجلاجلية ويأتى فى مقدمة همجه ىبلنصومل ما يطحملق خنحمليه 
 ، ١٩٤٨ى لحقوق ىبأنجلان خنام ىبأخنؤن ىبلمنالم: وىبلتى تخلمل " ىبلدولية لحقوق ىبأنجلان 

ىبلمنهد ىبلدولى ىبلخامل ىتالحقوق ىبلمدنية ) ١٩٦٦( لمنام وىبلمنهدين ىبلدوليين لحقوق ىبأنجلان
وىبلجلياجلية ، وىبلمنهد ىبلدولى ىبلخامل ىتالحقوق ىبالقتصادية وىبالحبتماخنية وىبلنيقافية ، 

لطرمي فى وىبلىتروتوكول ىبالختيارى ىبألول ىبلمحملحق ىتالمنهد ىبلدولى ىبلمجى تمنترمي ىتموحبىته ىبلدولة ىب
ىبلمنهد وىبلتى تصىتح طرفاً فى ىبلىتروتوكول ىتاختصامل ىبلحملحبنة ىبلممننية ىتحقوق ىبأنجلان ىبلمنخلأة 
ىتموحبب ىبلمنهد فى تجلحملم ونظر ىبلرجلائل ىبلمقدمة من ىبألفرىبد ىبلدىبخحملين فى والية تحملك ىبلدولة ، 

 .وىبلمجين يدخنون أنهم حمحايا أى ىبنتهاك من حبانىتها ألى حق من ىبلحقوق ىبلمقررة فى ىبلمنهد 
خلاركت مصر خنحملى مدى تاريخها ىبلحديري مع أجلرة ىبلمحبتمع ىبلدولى فى حبهودها نحو  وقد

ىتحملورة وإقرىبر مىتادئ حقوق ىبأنجلان وحرياته ىبألجلاجلية ىتدىنىبً من ىبتفاقيات حظر ىبلرق وىبلرقيق 
فى ىتدىبية ىبلقرن ىبلمنخلرين نيم ىبالتفاقيـات ىبلدولية ىبلممننية ىتإقرىبر ىتمنض ىبلحقوق منيل ىبتفاقيتى 

فاقيات منظمة ىبلمنمل ىبلدولية ، وىبتفاقيات ىبلمنمل ىبلدولية ىبألخرى ىبلمتمنحملقة حظر ىبلجلخرة من ىبت
نيم تتاىتمنت مخلاركة مصر .ىتتنظيم حق ىبلمنمل وىبلصادرة فى إطار منظمة ىبلمنمل ىبلدولية 

لحملمحبتمع ىبلدولى فى إقرىبرها لمنظومة ىبألمم ىبلمتحدة ، وتحديد مقاصدها وىبلتى يأتى فى مقدمة 
ىبأنجلان ىتاخنتىتارها ىبلطريق ىبلطىتيمنى لتحقيق ىبألمن وىبلجلحملم أهدىبفها ىبحترىبم وتمنزيز حقوق 

 تاىتمنت مصر مجليرة كما.ىبلدوليين وتحبنيب ىبلمحبتمع ىبلدولى ويؤت ىبلحروب وىبلمنازخنات 
ىبلحركة ىبلدولية لحقوق ىبأنجلان وىبلجلاخنية إلى ىبالنتقال ىتها إلى ىبلخلرخنية ىبلدولية، وصياغة 

فى ىبأخنؤن ىبلمنالمى لحقوق ىبأنجلان فى مىتادئ حقوق ىبأنجلان وحرياته ىبألجلاجلية ىبلوىبردة 
قوىبخند قانونية دولية محملزمة من خؤل مخلاركتها فى ىبقترىبح وإخندىبد وصياغة وإقرىبر ىبلموىبنييق 
وىبالتفاقيات ىبلصادرة خنن منظومة ىبألمم ىبلمتحدة ، ومخلاركتها ىبلمحملموجلة فى خنحموية ىبآلليات 

  .ىبلدولية ىبلممننية ىتحقوق ىبأنجلان ىبلخاصة ىتاألمم ىبلمتحدة أو ىبآلليات ىبلتى أنخلأتها ىبلموىبنييق 

وفى ظل رأى خنام خنالمى يطالب ىتاحترىبم ىبلحقوق وىبلحريات ، ويتحباوز فى همجه 
ىبلمطالىتة حدود ىبألقطار وىبلقارىبت، ومع ىبلنمو ىبلجلريع لحركة ىبلمحبتمع ىبلمصرى فى ىبلمنالم كحمله 

حمله ىتادر ، وهو نمو خلهدته ىبلجلاحة ىبلمصرية خؤل ىبلجلنوىبت ىبلمنخلرين ىبألخيرة، فى ظل مجلك ك
 ىتإنخلاىن ىبلمحبحملس ىبلقومى لحقوق ٢٠٠٣ لجلنة ٩٤ىبلمخلرجن  ىبلمصرى ىتإصدىبر ىبلقانون رقم 

ىبأنجلان و يهدمي إلى تمنزيز وتحقيق حماية حقوق ىبأنجلان وترجليخت قيمها ونخلر ىبلوخنى ىتها 
وىبأجلهام فى حممان ممارجلتها ومن هنا فقد حبرى تخلكيل أول محبحملس قومى لحقوق ىبأنجلان 

 من همجىب ىبلقانون ١٣ ، ووفقاً لنمل ىبلمادة ١٨/٢/٢٠٠٤ىبألول يوم ىبحبتماخنه فى مصر وخنقد
فإن خنحملى ىبلمحبحملس أن يحمع تقريرىبً جلنوياً خنن حبهوده ونخلاطه يحممنه ما يرىبه من ىبقترىبحات 
فى نطاق ىبختصاصه ، ويرفع ىبلمحبحملس تقريره همجىب إلى رئيس ىبلحبمهورية وإلى كل من رئيس 

  .محبحملس ىبلخلمنب ورئيس محبحملس ىبلخلورى 
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  :ري مخلكحملة ىبلىتح

تمنزيز وتحقيق حماية حقوق ىبأنـجلان      ل خنحملى ىبلرغم من ىبلمحاوالت ىبلحبادة وىبلمجلتمرة     
ـصرى     ،ىبال أن وترجليخت قيمها ونخلر ىبلوخنى ىتها وىبأجلهام فى حممان ممارجلتها          ىبلمحبتمـع ىبلم

ـصادية منهـا،ف             يؤحظ يمنانى وىتصورة محملحوظة من حممنمي ححملة حقوق ىبالنجلان وىتخاصة ىبالقت
ى مصر، وهو ما يتطحملب حمرورة حمـخت ىبجلـتنيمارىبت حبديـدة            تزىبيد ممندالت ىبلىتطالة وىبلفقر ف    

لموىبحبهة حدة همجه ىبلمخلكحملة ىبلتي تترىبكم يوما ىتمند ىبآلخر، مع ىبنمنكاجلاتها ىبلجلحملىتية خنحملى ىبلمحبتمع              
ىبلمتمنيحملة في ىبنتخلار ىبلحبرىبئم ىبالحبتماخنية، وىبرتفاجن نجلىتة ىبأخنالة وتأخر جلن ىبلزوىبج، فحمؤً خنن             

يخلير  ٢٠٠٥ة فى ىبلمنالم ىبلصادر خنن ىبلىتنك ىبلدولي لمنام         تقرير ىبلتنمي ف. ىبآلنيار ىبألمنية وىبلنفجلية  
% ١٦,٧من ىبلمصريين يمنيخلون خنحملى أقل من دوالرين يوميا وأن نحـو            % ٤٣,٩   أن إلى  

حيري  ىبحبمالى ىبالنفاق ىبلمنام خنحملى ىبلصحة فى مصر        ،ىتاالحمافة ىبلى تدنى  يمنيخلون تحت خط ىبلفقر     
،ىبحمافة ىبلـى تـدنى مـجلتوى    ى   إحبمالي ىبلناتج ىبلمححملى ىبالحبمال    من% ١,٨يىتحملغ ما يقرب من     

ىبلتمنحمليم وىبفتقار مخرحباته ىبلى ىبلمهارىبت ىبلؤزمة لتحقيق تنافجلية خنحملى ىبلمجلتوى ىبلدولى وحتى            
 ىبلمنديـد مـن ىبلتحـديات       زىبل أمامه  ىبألمر ىبلمجى يؤكد خنحملى أن ىبلمحبتمع ىبلمصرى ما       .ىبالقحمليمى

ـص           موىبحبهتها ىتصورة جلريمنة  ىبلرئيجلية ىبلتي ينىتغي     ادية  فـى محبـال ىبخنمـال ىبلحقـوق ىبالقت
  .لحملموىبطنين

  :هدمي ىبلىتحري

 ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة كمـدخل لتمتـع ىبلمـوىبطن          ىبلقاىن ىبلحموىن خنحملى      همجىب ىبلىتحري ىبلى   دميويه
  .ىبلمصرى ىتحقوقه ىبالقتصادية 

  

  :نطاق ىبلىتحري

ـصر    يحبب ىبلتأكيد خنحملى أن نطاق همجه ىبلورقة ينحصر فى درىبجلة ىبلحقوق ىبالقتصادية               فـى م

  . دون ىبلتمنرض لحملفئات ىبألخرى لحقوق ىبالنجلان

  :خطة ىبلىتحري

  :لحملوصول ىبلى هدمي ىبلىتحري فانه يتم درىبجلة ىبلنقاط ىبلتالية

  .)ىبلفئات-ىبلخصائمل-ىبلمفهوم(حقوق ىبأنجلان : أوال 

  . مصرىبلتنمية وحقوق ىبأنجلان في: نيانيا

  .أهم مؤخلرىبت ىبألدىبىن ىبالقتصادى ومجلتوى ىبلممنيخلة فى مصر: نيالنيا

  .قوقه ىبالقتصاديةتنمية لتمنظيم تمتع ىبلموىبطن ىبلمصرى ىتحمحاور ىبل:رىبىتمنا

  ):ىبلفئات-ىبلخصائمل-ىبلمفهوم(حقوق ىبأنجلان : أوال 

   ١مفهوم حقوق ىبأنجلان من ىبلمنظور ىبلدولي-١

خنادة ما يمنرمي ىبلىتاحنيون حقوق ىبأنجلان ىتأنها محبموخنة ىبلحقوق ىبلتي يتمتـع ىتهـا ىبأنـجلان                
ىبلمنـالمي  همجىب ىبلتمنريمي يحبد جلنده فيما نصت خنحمليه ىبلمادة ىبألولى من ىبأخنؤن            . ىتوصفه إنجلانا 

وهم قـد   . يولد حبميع ىبلناس أحرىبرىب ومتجلاوين في ىبلكرىبمة وىبلحقوق       "لحقوق ىبأنجلان ىتقولها    
  ". وهىتوىب ىبلمنقل وىبلوحبدىبن وخنحمليهم أن يمنامحملوىب ىتمنحمهم ىبلىتمنض ىتروح ىبأخاىن

كما تحبد همجه ىبلصفة ىبأنجلانية ىبلخلامحملة لحملحقوق جلندها أيحما من نمل ىبلمـادة ىبلنيانيـة مـن                 
كل إنجلان حق ىبلتمتع ىتحبميع ىبلحقوق وىبلحريات ىبلممجكورة فـي هـمجىب            ل"ىبأخنؤن ىبلتي تقرر أن     



 ٤

ىبأخنؤن دونما تمييز من أي نوجن وال جليما ىبلتمييز ىتجلىتب ىبلمننصر أو ىبلحملـون أو ىبلحبـنس أو                  
ىبلحملغة أو ىبلدين أو ىبلرأي جلياجليا وغير جلياجلي أو ىبألصل ىبلوطني أو ىبالحبتماخني أو ىبلنيروة أو                

  ". ىبلمولد أو أي وحمع آخر

ىبأنجلاني ىبلخلامل لحملحقوق يحمفي خنحمليها طاىتمنا أخؤقيا ، ويحبمنحملها حقوقا غير قاىتحملة            همجىب ىبلطاىتع   
  . لحملتنازل خننها، وغير مخلروخنة ىبالنتهاك ألي جلىتب من ىبألجلىتاب

وتصىتح همجه ىبلحقوق هي ىتمجىبتها مصدر ىبلخلرخنية وال تجلتمد خلرخنيتها من أي نظـام قـانوني     
ىبأنجلان لموىبطنيها ىتأن يحـرمهم     فإمجىب أصدرت ىبلدولة ىبلوطنية تخلريمنا ينتهك حقوق        . وحممني

من حرياتهم ىبلطىتيمنية منيؤ أو يميز ىتينهم ىتجلىتب ىبلدين أو ىبألصل أو ىبلحملغة أو ىبلمنرق كان هـمجىب                  
ىبلقانون خناريا من ىبلخلرخنية ىبلقانونية وكانت ىبلدولة ىبلتي أصـدرته خناريـة مـن ىبلـخلرخنية                

   .ىبلجلياجلية

  

 وىبلفكري لحملىتخلرية لقرون خندة وىتطىتيمنة ىبلحال يمكن تتىتع حقوق ىبأنجلان في ىبلترىبري ىبلديني
فؤ تخحملو ديانة من ىبلديانات . ١٩٤٨جلاىتقة خنحملى ىبأخنؤن ىبلمنالمي لحقوق ىبأنجلان ىبلصادر خنام 

وال تخحملو نيقافة من ىبلنيقافات من مىتادئ لحملرحمة وىبلمندل . من نصومل حول تكريم ىبأنجلان
  . وىبأنصامي

ن فإنما نمننى ىته محبموخنة ولكننا خنندما نتحدري خنن ىبلترىبري ىبلمنالمي ىبلممناصر لحقوق ىبأنجلا
ىبلمىتادئ ىبلمحملزمة ىبلتي ىبتفقت ىبلحبماخنة ىبأنجلانية منمج ىبنتهاىن ىبلحرب ىبلمنالمية ىبلنيانية تحديدىب خنحملى 

أي . ىباللتزىبم ىتها ىبلتزىبما قانونيا يحبد جلنده في آليات دولية ودىبخحملية تكفل تحقق مجلك ىباللتزىبم
ض خنحمليها ىبألخؤق ىبلقويمة أن حقوق ىبأنجلان في خنصرنا همجىب لم تمند محبرد مىتادئ فاحمحملة تح

أو تمناليم تحض خنحمليها ىبألديان ولكنها تحولت إلى ىبلتزىبمات قانونية يتمنرض من يخالفها 
  . لحبزىبىنىبت خنحملى ىبلمجلتويات ىبلدولية وىبأقحمليمية وىبلوطنية

فمصطحملح حقوق ىبأنجلان إمجن يخلير إلى محبموخنة ىبلحقوق ىبلحملصيقة ىتالخلخصية ىبأنجلانية ىبلتي 
ولية وىبلتي يتمتع ىتها ىبأنجلان وال يحبوز تحبريده منها ألي جلىتب كان نصت خنحمليها ىبلموىبنييق ىبلد

ىتصرمي ىبلنظر خنن كل مظاهر ىبلتمييز منيل ىبلدين وىبلحملغة وىبلحملون وىبألصل وىبلمنرق وىبلحبنس 
  . وغير مجلك

  ٢خصائمل حقوق ىبأنجلان -٢

حقوق ىبأنجلان ال تيفخلترى وال تيفكتجلب وال تورري، فهي ىتىتجلاطة محملك ىبلناس ألنهم ىتخلر               •
  . في كل فرد" متأصحملة"ىبأنجلان فحقوق .. 

حقوق ىبأنجلان وىبحدة لحبميع ىبلىتخلر ىتغض ىبلنظر خنن ىبلمننصر أو ىبلحبنس أو ىبلـدين أو           •
وقد ولدنا حبميمناً   . ىبلرأي ىبلجلياجلي أو أي رأي آخر، أو ىبألصل ىبلوطني أو ىبالحبتماخني          

  ". خنالمية"فحقوق ىبأنجلان .. أحرىبرىبً ومتجلاوين في ىبلكرىبمة وىبلحقوق 

ـصاً آخـر مـن               حقوق ىبأنجلان ال   •  يمكن ىبنتزىبخنها؛ فحمليس من حق أحد أن يحرم خلخ
.. حقوق ىبأنجلان حتى لو لم تمنترمي ىتها قوىبنين ىتحملده، أو خنندما تنتهكها تحملك ىبلقوىبنين               

  ". وغير قاىتحملة لحملتصرمي"فحقوق ىبأنجلان نياىتتة 

ـق لهـم أن يتمتمنـوىب ىتالحريـة وىبألمـن،                  • كي يمنيحل حبميع ىبلناس ىتكرىبمة، فإنه يح
  ". غير قاىتحملة لحملتحبزؤ"فحقوق ىبأنجلان ..  الئقة وىتمجلتويات ممنيخلة



 ٥

  فئات ىبلحقوق-٣

  : يمكن تصنيمي ىبلحقوق إلى نيؤري فئات

، وهي مرتىتطة   ")ىبلحبيل ىبألول من ىبلحقوق   "وتجلمى أيحماً   (ىبلحقوق ىبلمدنية وىبلجلياجلية     .١
ىبلحق في ىبلحياة وىبلحرية وىبألمن؛ وخندم ىبلتمنرض       : ىتالحريات، وتخلمل ىبلحقوق ىبلتالية   

رر من ىبلمنىتودية؛ ىبلمخلاركة ىبلجلياجلية وحرية ىبلرأي وىبلتمنىتير وىبلتفكيـر          لحملتمنمجيب وىبلتح 
  . وىبلحممير وىبلدين؛ وحرية ىبالخلترىبك في ىبلحبممنيات وىبلتحبمع

، وهـي  ")ىبلحبيل ىبلنياني من ىبلحقـوق "وتجلمى أيحماً (ىبلحقوق ىبالقتصادية وىبالحبتماخنية   .٢
أكل وىبلمأوى  ىبلمنمل وىبلتمنحمليم وىبلمجلتوى ىبلؤئق لحملممنيخلة؛ وىبلم     : مرتىتطة ىتاألمن وتخلمل  
  . وىبلرخناية ىبلصحية

ـري مـن ىبلحقـوق      "وتجلمى أيحماً   (ىبلحقوق ىبلىتيئية وىبلنيقافية وىبلتنموية      .٣ ، ")ىبلحبيل ىبلنيال
وتخلمل حق ىبلمنيحل في ىتيئة نظيفة ومصونة من ىبلتدمير؛ وىبلحق في ىبلتنمية ىبلنيقافية             

 . وىبلجلياجلية وىبالقتصادية

ز ىبلحقـوق ىبلمدنيـة     تجلتند ىتمنض ىبلرؤى ىبلفكرية في محبال حقوق ىبأنجلان إلى تمـاي          
وىبلجلياجلية وىبلحقوق ىبالقتصادية وىبالحبتماخنية في خنهدين مجلتقحملين خنن ىبألمم ىبلمتحدة لأخلارة           
إلى ترتيب ممنين لهمجه ىبلحقوق حتى أن همجه ىبلرؤى تخلير ألحبيال متتاليـة لحقـوق ىبأنـجلان                 
كتصنيمي تاريخي وتدرحبي فالحقوق ىبلمدنية وىبلـجلياجلية تمنـد ىبلحبيـل ىبألول مـن ىبلحقـوق                

انية، ىتينما تمنيل ىبلحقوق ىبالقتصادية وىبالحبتماخنية ىبلحبيل ىبلنياني، أما ىبلحبيل ىبلنيالري فيتمنيل            ىبأنجل
ـق فـي ىتيئـة                  في محبموخنة ىبلحقوق ىبلتي حبرى ىبلتمنىتير خننها كمفهوم حبماخني خلامل منيل ىبلح

  .نظيفة وىبلحق في ىبلتنمية

ـحممنه   " روح ىبلمنصر "وقد تمنززت همجه ىبلرؤية مع تحول ىبلمنولمة لتصىتح ىتمنياىتة           ىتما تت
ض               من حرية ىبلتحبارة وحركة رؤوس ىبألموىبل وىبالجلتنيمارىبت، ومن نيم ىبالتحباه لتهمـيحل ىتـمن
ىبلحقوق ىبالقتصادية وىبالحبتماخنية لصالح حقوق أخرى وخاصة أن همجه ىبلرؤى ىبلفكرية تمنتىتـر             
أن ىبلحقوق ىبلمدنية وىبلجلياجلية كحريات لحملفرد في موىبحبهة تدخل ىبلدولة تمنني مفهوماً خنكجلياً             

وىبالحبتماخنية ىبلتي تمنني وحبوب تدخل ىبلدولة، وأن ىبلطائفة ىبألولـى مـن            لحملحقوق  ىبالقتصادية    
ىبلحقوق هي ىبلحقوق ىبأنجلانية ىبألجلاجلية، وأنه ال يمكن إخنمال ىبلحقوق ىبألخـرى إال ىتتحقيـق    

خنحملى ىبلرغم من أن ىبلممارجلة تخلير إلى أن ىبنتهاكـات حقـوق ىبأنـجلان               همجه ىبلحقوق ومجلك  
  ترحبع إلى جلياجلات حكوميـة       -ادية وىبالحبتماخنية  في خنؤقتها ىتالحقوق ىبالقتص    -" ىبألجلاجلية"

  .ىبقتصادية وىبحبتماخنية ممنينة   أو ىبلفخلل في تقديم ىبلدخنم وىبلمجلاندة لحملمتحمررين

ومن ناحية أخرى فإنه ال محبال لحملحديري خنن تمتع ىبأنجلان ىتحقوقه ىبلمدنية وىبلجلياجلية كالحق              
ىبلغمجىبىن وىبلجلكن ىبلمناجلب   في ىبلمخلاركة دون توىبفر حبميع ىبلحمرورىبت ىبألجلاجلية لحملحياة كالمنمل و         

  .وىبلرخناية ىبلصحية وىبلتمنحمليم وىبلنيقافة

    

فحقوق ىبأنجلان حقوق خنالمية مترىبىتطة فيما ىتينها وغير قاىتحملة لحملتحبزئة أو ىبالنتقـامل             
ـصادية وىبحبتماخنيـة فإنهـا حقـوق                  أو ىبلتقجليم وجلوىبىن كانت حقوقاً مدنية و جلياجلية أو ىبقت

ـحمها مـع   متجلاوية وال تقىتل إخنطاىن أولوية أو أفحمحملية أحد   ىبها خنحملى ىبآلخر ىتل إنها تترىبىتط ىتمن
ىتمنض ىتما يحبمنل نيمة نوخنا من ىبلتفاخنل وىبلتحمامن وىبلتحمام ىتينها ىتاخنتىتار ىبلكرىبمـة ىبأنـجلانية               
هي ىبلحبوهر وىبلمىتدأ ىبلناظم لكافة ىبلحقوق،  وحماية همجه ىبلكرىبمة هي ىبلهـدمي ىبلنهـائي مـن                 

  .إقرىبرها



 ٦

 

 

  ٣ مصرىبلتنمية وحقوق ىبأنجلان في: نيانيا

هي كمـا   ) ىبلخلامحملة(م ىبلتنمية فكرة ىبلتكامل ىتين حقوق ىبأنجلان فالتنمية         يمنكس مفهو 
ـب قرىبرهـا                   ٤١/١٢٨قرر إخنؤن ىبلحق في ىبلتنمية ىبلمجي  ىبخنتمدته ىبلحبممنيـة ىبلمنامـة ىتموحب

خنمحملية ىبقتصادية وىبحبتماخنية ونيقافية وجلياجلية خلامحملة تجلتهدمي       ١٩٨٦ ديجلمىتر   ٤ىبلصادر في   
وىبألفرىبد حبميمنهم، ورأى همجىب ىبأخنـؤن أن حبميـع         ىبلتحجلين ىبلمجلتمر لرفاهية ىبلجلكان ىتأجلرهم      

ـحمي إيـؤىن              حقوق ىبأنجلان وىبلحريات ىبألجلاجلية متؤحمة ومترىبىتطة، وأن تمنزيز ىبلتنمية يقت
ـصادية             ىبالهتمام خنحملى قدم ىبلمجلاوىبة أخنمال وتمنزيز وحماية ىبلحقوق ىبلمدنية وىبلجلياجلية وىبالقت

  تـم ىبلتأكيـد      ٢٠٠١/٢٠٠٢لم لمنام   وىتصدور تقرير ىبلتنمية فى ىبلمنا    .٤وىبالحبتماخنية وىبلنيقافية 
كما أن ىبلحبهود ىبلرىبمية لزيادة     .٥خنحملى أهمية ىبلتنمية فى ممنالحبة أىتمناد ىبلفقر ىبلمتمنددة ىبلحبوىبنب        

 ىتحيري  -فى ىبلجلنوىبت ىبألخيرة  -تكامل مختحملمي أوحبه ىبلفكر ىبلتنموي،محمت خلوطا أىتمند من مجلك          
  .ىتدأت تتمنحملق ىتالمندىبلة ىبالحبتماخنية وحقوق ىبأنجلان

  

  

 
  :ىبأنجلان ىبالقتصادية وىبالحبتماخنية فى ىبلتخلريع ىبلمصرىأهم حقوق  -١

 ىتما أن أهم حقوق ىبأنجلان خنحملى ىبأطؤق وىبلتي يوليها ىبلمهتمون أولوية كىترى هي  

يتحمحملها رتفمنة م ويتطحملب ىبخنمال همجه ىبلحقوق تحمل تكاليمي ىبلحقوق ىبالقتصادية وىبالحبتماخنية، 
رىبت وخحملق فرمل ىبلمنمل ورخناية ىبلمحبتمع ىتكامحمله،فالحكومات يحبب أن تنفق خنحملى ىبالجلتنيما

محدودى ىبلدخل وتوفير ىبلتمنحمليم ورفع مجلتوياته وتوفير ىبلرخناية ىبلصحية ىبلؤئقة لحبميع 
ىبلفئات،أيحما الىتد من مجلاهمة ىبلمحبتمع ىبلمدنى وىبلمنظمات ىبألهحملية فى تنفيمج ىبخنمال همجه 
ىبلحقوق وىبخلرىبك ىبلقطاجن ىبلخامل فى تطوير ىبلتمنحمليم وىبلىتحري ىبلمنحملمى ورفع مجلتويات 

وقىتل ىبلتمنرض لوحمع همجه ىبلحقوق فى مصر يحبب ىبلتأكيد خنحملى أن ىبلدجلتور ىبلمصرى .توظميىبل
تناول ىبلدجلتور فى ىبلىتاب قد كفل حبميع ىبلحقوق ىبالقتصادية وىبالحبتماخنية لحملموىبطنين حيري 

حيري حقوق ىبأنجلان ، ىتمنحماً من مىتادئ " ىبلمقومات ىبألجلاجلية لحملمحبتمع " وىبلممننون  ىبلنيانى
  : ٦ورد ىته ىبلمىتادئ ىبآلتية

 من ىبأخنؤن ىبلمنالمى ٢ىبلمادة(ة  ىبلفرمل وخندىبلة ىبلتوزيع ألخنىتاىن ىبلتكاليمي ىبلمنامؤمىتدأ تكاف -١
  ) :لحقوق ىبأنجلان 

  :ورد همجىب ىبلمىتدأ فى ىبلمادة ىبلنيامنة من ىبلدجلتور وىبلتى تنمل خنحملى ىبآلتى

  " تكفل ىبلدولة تكافؤ ىبلفرمل لحبميع ىبلموىبطنين " 

 من ٢٥ ، ١٦ىبلمادتان ( وىبلخلىتاب ىبلنحلىنرخناية  وىبلطفولة ووىبألمومة ىبألجلرة مىتدأ حماية -٢
  ) :ىبأخنؤن ىبلمنالمى لحقوق ىبأنجلان 

من ىبلدجلتور وقد نصت ىبلمادة ىبلتاجلمنة ) ١٠ ، ٩(ورد همجىب ىبلمىتدأ فى كل من ىبلمادتين 
  :خنحملى أن 

ىبألجلرة أجلـاس ىبلمحبتمع وقوىبمها ىبلدين وىبألخؤق وىبلوطنية، وتحرمل ىبلدولة خنحملى " 
  … " ل لآجلرة ىبلمصرية وما يتمنيل فيه من قيم وتقاليد ىبلحفاظ خنحملى ىبلطاىتع ىبألصي

  : ونصت ىبلمادة ىبلمناخلرة خنحملى أن 



 ٧

  "تكفـل ىبلدولـة حماية ىبألمومة وىبلطفولة وترخنى ىبلنحلىن  وىبلخلىتاب " 

 من ىبأخنؤن ىبلمنالمى لحقوق ىبأنجلان ٢ ، ١ىبلمادتان  ( مىتدأ ىبلمجلاوىبة ىتين ىبلرحبل وىبلمرأة -٣
: (  

  : خنحملى ىبآلتى ١١و تنمل ىبلمادة من ىبلدجلتور  ) ١١ ، ٤٠ ( ورد همجىب ىبلمىتدأ ىتالمادتين

تكفل ىبلدولة ىبلتوفيق ىتين وىبحبىتات ىبلمرأة نحو ىبألجلرة وخنمحملها فى ىبلمحبتمع ومجلاوىبتها " 
ىتالرحبل فى ميادين ىبلحياة ىبلجلياجلية وىبالحبتماخنية وىبلنيقافية، ودون إخؤل ىتقوىبخند 

  " ىبلخلريمنة ىبأجلؤمية 

  : حملى من ىبلدجلتور خن٤٠كما تنمل ىبلمادة 

ىبلموىبطنون لدى ىبلقانون جلوىبىن وهم متجلاوون فى ىبلحقوق وىبلوىبحبىتات ىبلمنامة وال " 
  ".  تمييز ىتينهم فى مجلك ىتجلىتب ىبلحبنس أو ىبألصل أو ىبلحملغة أو ىبلدين أو ىبلمنقيدة 

 من ىبأخنؤن ىبلمنالمى لحقوق ٢٣ ، ٤ىبلمادتان  ( ىتدأ ىبلحق فى ىبلمنمل ومنع ىبلجلخرة م-٤
  ) :ىبأنجلان 

  :وىبلتى تنمل خنحملى ىبآلتى من ىبلدجلتور  ١٣ ىبلمادة ورد همجىب ىبلمىتدأ فى

ىبلمنمـل حق ووىبحبب وخلرمي تكفحمله ىبلدولة ويكون ىبلمنامحملون ىبلممتازون محل تقديـر " 
ىبلدولـة وال يحبوز فـرض أى خنمـل حبـىترىبً خنحملى ىبلموىبطنين إال ىتمقتحمـى قانـون 

  " ألدىبىن خدمة خنامة وىتمقاىتل خنادل 

  ): من ىبأخنؤن ىبلمنالمى لحقوق ىبأنجلان ٢١ىبلمادة  ( ىبلحق فى تولى ىبلوظائمي ىبلمنامة مىتدأ -٥

  :وىبلتى تنمل خنحملى أن من ىبلدجلتور  ١٤ورد همجىب ىبلمىتدأ فى ىبلمادة 

  ......"ىبلوظائمي ىبلمنامة حق لحملموىبطنين وتكحمليمي لحملقائمين ىتها لخدمة ىبلخلمنب  " 

ىبالحبتماخني ين ـية وىبلتأمـات ىبلنيقافية وىبالحبتماخنية وىبلصحـق فى توفير ىبلخدمحىبل مىتدأ -٦
  ) : من ىبأخنؤن ىبلمنالمى لحقوق ىبأنجلان ٢٤ و ٢٢ىبلمادتان ( 

 خنحملى ىبآلتى ١٦وقد نصت ىبلمادة تور ـمن ىبلدجل ١٧ ، ١٦ورد هـمجىب ىبلمىتدأ ىتالمادتين 
:  

تكفل ىبلدولة ىبلخدمات ىبلنيقافية وىبالحبتماخنية وىبلصحية ، وتمنمل ىتوحبه خامل خنحملى "
  "توفيرها لحملقرية فى يجلر وىبنتظام رفمنا لمجلتوىبها 

  : خنحملى ىبآلتى ١٧لمادة و نصت ىب

وتكفل ىبلدولة خدمات ىبلتأمين ىبالحبتماخني وىبلصحي وممناخلات ىبلمنحبز خنن ىبلمنمل  " 
  " وىبلىتطالة وىبلخليخوخة لحملموىبطنين حبميمناً ومجلك وفقا لحملقانون 

 فى مرىبححمله إلزىبمياًة وحبمنحمله ـ مرىبححمله ىبلمختحملففي ىبلمحبانيق فى ىبلتمنحمليم حىبلمىتدأ  -٧
  ) : ىبلمنالمى لحقوق ىبأنجلان  من ىبأخنؤن٢٦ىبلمادة ( ىبألجلاجلية 

  :خنحملى ىبآلتي ) ١٨(وقد نصت ىبلمادة من ىبلدجلتور  ٢٠ ، ١٨ورد همجىب ىبلمىتدأ ىتالمادتين 

ـق تكفحملـه ىبلدولة وهو إلزىبمي ىتالمرححملة ىبالىتتدىبئية وتمنمل ىبلدولة خنحملى مد "  ىبلتمنحمليم ح
  ... "ىبألزىبم لمرىبحل أخرى 

  : خنحملى ىبآلتى ٢٠و نصت ىبلمادة 

 "  ىبلدولة ىبلتمنحمليمية محباني فى مرىبححمله ىبلمختحملفة ىبلتمنحمليم فى مؤجلجلات " 

 
  



 ٨

مىتدأ خندىبلة توزيع ىبلدخل ىبلقومي وحممان ىبلحد ىبألدنى لآحبور وىبلقحماىن خنحملى ىبلىتطالة  -٨
  ): من ىبأخنؤن ىبلمنالمى لحقوق ىبأنجلان ٢٥ ، ٤ ، ٢٣ىبلموىبد  ( ورفع مجلتوى ىبلممنيخلة

  :خنحملى ىبآلتى ) ٢٣(ادة وقد نصت ىبلممن ىبلدجلتور  ٢٥، ٢٣ورد همجىب ىبلمىتدأ ىتالمادتين 

ينظم ىبالقتصاد ىبلقومي وفقاً لخطة تنمية خلامحملة تكفل زيادة ىبلدخل ىبلقومي وخندىبلة "
ىبلتوزيع ورفع مجلتوى ىبلممنيخلة وىبلقحماىن خنحملى ىبلىتطالة وزيادة فرمل ىبلمنمل وحممان حد 

  .. " أدنـى لآحبور

  : خنحملى ىبآلتي ٢٥و نصت ىبلمادة 

  ..... " ىبلقانون ولكل موىبطن نصيب من ىبلناتج ىبلقومي يحدده" 

 من ىبأخنؤن ىبلمنالمى لحقوق ١٧ىبلمادة  ( مىتدأ صون حقوق ىبلمحملكية ىبلخاصة وحمايتها -٩
  ) : ىبأنجلان 

 خنحملى ٣٤وقد نصت ىبلمادة تور ـمن ىبلدجل ) ٣٦ ، ٣٤(ورد هـمجىب ىبلمىتدأ ىتالمادتين 
  :ىبآلتي 

نة فى ىبلمحملكية ىبلخاصة مصونة وال يحبوز فرض ىبلحرىبجلة خنحمليها إال فى ىبألحوىبل ىبلمىتي"
ىبلقانون وىتحكم قحمائى وال تنتزجن ىبلمحملكية إال لحملمنفمنة ىبلمنامة وىتمقاىتل تمنويض خنادل وفقاً 

  " لحملقانون وحق ىبأرري مكفول 

  : خنحملى ىبآلتي ٣٦و نصت ىبلمادة 

  " وىبلمصادرة ىبلمنامة لآموىبل محظورة وال تحبوز ىبلمصادرة ىبلخاصة إال ىتحكم قحمائى  " 

  :٧فى مصرة  ىبلحقوق ىبالقتصادية وىبالحبتماخنيوىبقع-٢

خلمنار ىبلتنمية ىبالقتصادية في أي دولة في ىبلمنالم، حيري ىبلفـرد هـو             " لحملفرد وىتالفرد  "
، وإمجىب لم تنمنكس جلياجلة ىبلحكومة ىبالقتصادية وىترىبمج ىبأصؤح ىبالقتصادي          "ىبلوجليحملة"و" ىبلهدمي"

ىتاأيحباب خنحملى مجلتوى ممنيخلته ونوخنية حياته تكون همجه ىبلجلياجلة وهمجه ىبلىتـرىبمج جلياجلـات              
  -:٨-وتتمنيل أهم حقوق ىبأنجلان ىبالقتصادية وىبالحبتماخنية فيما يحملى.يمةوىترىبمج خنق

  

  :ىبلحق وىبلحرية في ىبلمنمل .١

تكفل ىبلموىبنييق ىبلدولية ىبلممننية ىتحقوق ىبأنجلان ىبلحق في ىبلمنمل، ومن ىتينهـا ىبلمـادة              
 من ىبلدجلتور ىبلمصري    ١٤ و ١٣من ىبأخنؤن ىبلمنالمي لحقوق ىبأنجلان، وكفحملت ىبلمادتان        ) ٢٣(

، ومما ال خلك فيه أن تطىتيق مصر لما نمل خنحمليه ىبلدجلتور وىبلموىبنييق ىبلدولية              ىبلحق في ىبلمنمل  
ىبلتي تكفل حق ىبلمنمل كامي لتحقيق ىبلحممانات ىبلفمنحملية ىبلؤزمة لحماية حقوق ىبلمنمـال مـن أي                

ومن ىبلحمروري إحدىبري توىبزن ىتين مصالح أصحاب ىبألخنمال ومصالح ىبلمنمـال دون            .ىبنتهاكات
اة تحقيق تقدم وىبجلتقرىبر ىبحبتماخني وىبقتصادي ينمنكس       جليطرة أي منهما خنحملى ىبآلخر، مع مرىبخن      

  .إيحباىتيا خنحملى مجلتويات دخل وممنيخلة ىبلموىبطنين

وهناك ىبرتىتاط ونييق ىتين ىبلنمو ىبالقتصادى وخحملق فرمل ىبلمنمل،حيري يمنيؤن ممنا ححملقة            
  .٩مهمة فى أية ىبجلترىبتيحبية تجلتهدمي ىبلحد من مخلكحملة ىبلىتطالة ىبلمجلتمرة

 أن ىبلىتطالة ىبلمزمنة هى إحدى أخطر ىبلمـخلاكل         ٢٠٠٥ر  ويخلير تقرير ىبلتنمية ىبلىتخلرية لمص    
خنـام  % ١١وقد ىتحملغ ىبلرقم ىبلرجلمى لممنـدل ىبلىتطالـة         .  ىبلتى توىبحبه ىبالقتصاد ىبلمصرى حاليا    

وفى ىبلوقت مجىبته، مـن     .   ، همجىب خنحملى ىبلرغم من أن ىبلرقم غير ىبلرجلمى قد يكون أخنحملى           ٢٠٠٣
ى ىبلمنخلرين خنامـا ىبلقادمـة،      جلنويا خنحملى مد  % ٣ىبلمتوقع أن تنمو قوة ىبلمنمل في مصر ىتنحو         

حتـى  % ٧-٦وهو ما يمننى أن ىبلناتج ىبلمححملى ىبأحبمالى يحبب أن ينمو ىتممندل يترىبوح ىتـين               
وأدى ىبلتحجلن ىبلكىتير في ىبألوحماجن ىبلصحية لآطفـال، إلـى          .يمكن ىبمتصامل ىبلمنمالة ىبأحمافية   

ترىبحبع مجلتمر في ممندل وفيات ىبلرحمع وىبألطفال منمج خنقد ىبلجلتينات، وترتب خنحملـى مجلـك أن                



 ٩

من إحبمالى ىبلجلكان، كمـا أن      % ٥١يخلكحملون  )  جلنة ٦٤ -١٥(صىتح ىبلجلكان في جلن ىبلمنمل      أ
وىتاأحمافة ىبلى مجلك، يخلكل ىبلخلىتاب ىبلغالىتية      .   جلنة ٢٤من ىبلمنامحملين تقل أخنمارهم خنن      % ٣٥

ىبلمنظمى من ىبلمتمنطحملين ىبلمجين يطرقون أىتوىبب جلوق ىبلمنمل ألول مرة وىبلمجين يحبدون أنفجلهم في              
وتدرك ىبلحكومة أن همجىب ىتمنياىتة حمياجن لحملموىبرد ىبلىتخلرية ىبلنيمينة،         .  مىبنتظار أن يىتتجلم ىبلحظ له    

  ١٠.كما أنه قد يخلكل خطرىب خنحملى ىبالجلتقرىبر

 فى مصر، وهو ما يتطحملب حمـرورة حمـخت          ١١ويؤحظ تزىبيد ممندالت ىبلىتطالة وىبلفقر    
ىبجلتنيمارىبت حبديدة لموىبحبهة حدة همجه ىبلمخلكحملة ىبلتي تترىبكم يوما ىتمند ىبآلخر، مـع ىبنمنكاجلـاتها               

خنحملى ىبلمحبتمع ىبلمتمنيحملة في ىبنتخلار ىبلحبرىبئم ىبالحبتماخنية، وىبرتفاجن نجلىتة ىبأخنالة وتـأخر    ىبلجلحملىتية  
ـصادر        .جلن ىبلزوىبج، فحمؤً خنن ىبآلنيار ىبألمنية وىبلنفجلية       أيحما يخلير تقرير ىبلتنمية فى ىبلمنالم ىبل

من ىبلمصريين يمنيخلون خنحملى أقل من دوالرين       % ٤٣,٩ إلى أن    ٢٠٠٥خنن ىبلىتنك ىبلدولي لمنام     
  ١٢.يمنيخلون تحت خط ىبلفقر% ١٦,٧يوميا وأن نحو 

   :١٣ىبلحقوق ىبلتأمينية وىبلتقاخندية .٢

 ويقاس مدى ىبلتقدم ،تمنتىتر ىبلحقوق ىبلتأمينية من أهم ىبلحقوق ىبالقتصادية ىبالحبتماخنية  
وتحملمنب صناديق ىبلتأمين وىبلحممان . ةححبما وتغطيهمجه ىبلحقوق  ىتمدى ىبتجلاجن ىبالحبتماخني
 مصر نيغرىبت في ىبألوحماجن ىبلتأمينية وتخلوب.إخنمال همجه ىبلحقوق في دورىبً هاماً ىبالحبتماخني

متمنددة أهمها خندم وحبود نظام تأمين حمد ىبلىتطالة، وخندم تغطيتها لحملحبمهرة ىبلمنريحمة من 
خحممنون ألية ترتيىتات مؤجلجلية ي ال خنائؤتهم، حيري وىبلرجلمي ىبلقطاجن غير فيىبلمنامحملين 

 ىتين ىبآللي قوم ىتالرىتطىبلمجي ي) indexation(  يسيتق نظام ىبلوال يجلتخدملحملحقوق ىبلتقاخندية، 
 حدود فيىبلروىبتب ىبلتقاخندية وممندالت ىبلتحمخم ىبلجلنوية أوال ىتأول، وىبالكتفاىن ىتزيادة جلنوية 

  . حبنيها خلهريا٦٠ حملى تزيد خنأالخنحملى % ١٠

  :ىبلحق في ىبلتمتع ىتالصحة وىبلرخناية ىبلصحية .٣

 من ىبلمنهد ىبلـدولي     ١٢ من ىبأخنؤن ىبلمنالمي لحقوق ىبأنجلان وىبلمادة        ٢٥كفحملت ىبلمادة   
وق ىبالحبتماخنية وىبالقتصادية ىبلحق في ىبلتمتع ىتالصحة وىبلرخناية ىبلصحية، وقـد           ىبلخامل ىتالحق 

ـق فـي       ١٧، و ١٦وفي ىبلدجلتور ىبلمصري نصت ىبلمادتان      . صدقت مصر خنحمليهما    خنحملـى ىبلح
تكفل ىبلدولة ىبلخدمات ىبلنيقافية وىبالحبتماخنية وىبلصحية      "خنحملى أن   ١٦ىبلصحة، حيري نصت ىبلمادة     

) ١٧(أما ىبلمـادة  ". يجلر وىبنتظار رفمنا لمجلتوىبها   وتمنمل ىتوحبه خامل خنحملى توفيرها لحملقرية في        

تكفل ىبلدولة خدمات ىبلتأمين ىبالحبتماخني وىبلصحي، وممناخلات ىبلمنحبز خنن ىبلمنمل          "فتنمل خنحملى أن    
ــانون    ــا لحملـق ــك وفـق ــا، ومجـل ــوىبطنين حبميـمن ــة وىبلـــخليخوخة لحملـم   ".وىبلىتطاـل

 وقد حددت منظمة ىبلصحة ىبلمنالمية تجلمنة خنناصر أجلاجلية ومتكامحملة حول ىبلحق في ىبلرخنايـة             

أن تكون مىتاحة، ومتاحة، ومقىتولة، وخنادلة، وىتتكحملفة مناجلـىتة، وىتنوخنيـة           : ىبلصحية، وهي 
  . حبديدة، ومنجلقة من حيري ىبلتخصمل ىبلطىتي

 ىبلى أن ىبحبمـالى ىبالنفـاق       ٢٠٠٥وفي همجىب ىبلصدد أخلار تقرير ىبلتنمية ىبلىتخلرية لمنام         
الحبمـالى  من إحبمالي ىبلناتج ىبلمححملـى ىب   % ١,٨ىبلمنام خنحملى ىبلصحة فى مصر يىتحملغ ما يقرب من          

من إحبمالي ىبلناتج ىبلمححملى ىبالحبمالى خنحملـى ىبأنفـاق         % ٢,٦خنحملى ىبلصحة، فى حين تنفق نحو       
  .ىبلمنجلكري

ويخلير ىبلوىبقع ىبلمصري إلى حمرورة ىبالجلتنيمار وتـوفير ىبلمـوىبرد ىبلماليـة وإخنـادة              
تخصيصها دىبخل قطاجن ىبلصحة، ىتما يقحمي خنحملى خندم ىبلتوىبزن في ىبأنفـاق خنحملـى متطحملىتـات                

  .لية وىبلوقائية وىبلمنؤحبية ىبلتي تجلتأنير ىتالحبانب ىبألكىتر من ىبأنفاقىبلرخناية ىبلصحية ىبألو

  : ىبلحق في ىبلجلكن .٤

تمس مخلكحملة ىبأجلكان كل أجلرة مصرية؛ فالمجلكن أحد ىبالحتياحبات ىبألجلاجلية لأنجلان،          
خلأنه في مجلك خلأن ىبلغمجىبىن وىبلكجلاىن، وهو أحد ىبلحقوق ىبألجلاجلية لأنجلان، ولـيس أدل خنحملـى                



 ١٠

الجلكينة وىبألمان وىبلخصوصية، ومن نيم فهو قحمية تؤنير خنحملـى          أهمية ىبلمجلكن من ىبرتىتاطه ىت    
وتمند مخلكحملة ىبأجلكان من    . أمن وىبجلتقرىبر ورفاهية وصحة وجلؤمة ىبلفرد وىبألجلرة وىبلمحبتمع       

أهم ىبلقحمايا ىبلتي توىبحبه ىبلدول ىبلنامية ومنها مصر، نظرىب لمـا لهـا مـن آنيـار ىبحبتماخنيـة                   
. نين خاصة ىبلخلىتاب ومحـدودي ىبلـدخل  وىبقتصادية خنحملى ىبلدولة وخنحملى فئات كنييرة من ىبلموىبط   

كما تزدىبد أهميتها في حموىن ما لها من آنيار جلياجلية مهمة، فهي تؤنير خنحملى خنؤقة ىبلمـوىبطن                 
ىتالدولة، فتوفير ىبلمجلكن ىبآلمن وىبلمؤئم لحملموىبطن يمنيل له ىبالجلتقرىبر وىبالنتماىن لحملدولة ويمنـزز             

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه فيه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .نيقت

جلكان في مصر مترىبكمـة ومتمنـددة       وتؤكد ىبلمنظمة ىبلمصرية لحقوق ىبأنجلان أن مخلكحملة ىبأ       
ـب                ىبألىتمناد، فؤ تقتصر خنحملى خندم وفرة ىبلممنروض من ىبلوحدىبت ىبلجلكنية لمقاىتحملة نوخنيـة ىبلطحمل
خنحمليها، ىتل تخلمل أىتمنادىب أخرى كاأجلكان ىبلمنخلوىبئي، وىبلوحدىبت ىبلمغحملقة وىبختؤل ىبلمنؤقة ىتـين              

ن وىبرتفـاجن ىبلكنيافـة     ىبلمالك وىبلمجلتأحبر، وإهمال صيانة ىبلنيروة ىبلمنقارية، وجلوىن توزيع ىبلجلكا        
ىبلجلكانية، وخندم كفاية ىتمنض ىبلمرىبفق فى ىتمنض ىبلمناطق وىبالمتدىبد ىبلمنمرىبني خنحملـى ىبألرىبحمـي        

وتتحبحملى أهمية ىبلدور ىبلمجى يمكن أن يحملمنىته ىبالجلتنيمار فى موىبحبهة  مـخلكحملة          .ىبلزرىبخنية، وغيرها 
  .ىبأجلكان ىتأىتمنادها ىبلمختحملفة

مة ىتصورة مكنيفة فـي جلـوق       وخنحملى مدى ىبلخمجلة وىبلمنخلرين خناما ىبلماحمية، خلاركت ىبلحكو       
وقد جلاهم ىبلقطاجن ىبلمنام ىتنحو     .  ىبأجلكان، مما أدى إلى زيادة كىتيرة في خندد ىبلوحدىبت ىبلجلكنية         

 محمليـون وحـدة     ٢,١٥ىتينما جلاهم ىبلقطاجن ىبلخـامل ىتحـوىبلى        %) ٣٦( محمليون وحدة    ١,٢٤
ومع همجىب، لم يجلتطع جلوق ىبأجلكان ىبلرجلمي أن يحملىتى ىبحتياحبات فقرىبىن ىبلححمر من             %).  ٦٤(
جلاكن،  وىبجلتمرت ىبلمناطق ىبلمنخلوىبئية في ىبلنمو وىبالتجلاجن وخحملقت أوحماخنا مخالفة لحملقوىبنين          ىبلم

وقوىبخند ىبلىتناىن وفى نفس ىبلوقت، أمتد ىبلزحمي ىبلمنمرىبني ىبلجلريع إلـى ىبألرىبحمـي ىبلزرىبخنيـة               
 محمليـون وحـدة     ٥,٣و أوحمحت درىبجلة حدينية لوزىبرة ىبلتخطيط أن هناك حاحبة إلـى            .ىبلنادرة

ويمنتىتـر ىبلقطـاجن    .  ىبحبهة ىبلزيادة ىبلمتوقمنة في خندد ىبلـجلكان       لمو ٢٠١٧جلكنية ىتححملول خنام    
ىبلخامل ىبلمورِد ىبلرئيجلي لأجلكان خنىتر مختحملمي ىبلخلرىبئح ىبالحبتماخنية، حيري يقدم ىبلقطاجن ىبلمنـام             

وهمجىب ينطوي خنحملى تغيير حبمجري فـي جلياجلـات         .  من إحبمالى ىبأجلكان ىبلمطحملوب   % ٤أقل من   
 دور ىبلحكومة، ويتيح لحملقطـاجن ىبلخـامل        وممارجلات ىبأجلكان ىبلحالية، ويمنيل تحوال كىتيرىب في      

وخنحملـى أجلـاس    .ىبلدخول في ىبلجلوق ىتقوة أكنيـر     ) جلوىبىن ىبلمحبتممنات ىبلمححملية أو ىبلمجلتنيمرين    (
، فإنـه مـن     ٢٠١٧ محمليون وحدة جلكنية ىتححملول خنام       ٥,٣إحبمالى ىبلطحملب خنحملى ىبأجلكان ىبلىتالغ      

  .   محمليون وحدة لآجلر منخفحمة ىبلدخل٣,٧ىبلمقدر أن يخصمل 

تحملفة إلى قدرة قطاجن ىبأجلكان وىبلىتناىن وىبلتخلييد خنحملى ىبمتصامل ىبلزيـادة           وتخلير ىبلدرىبجلات ىبلمخ  
ومن ىبلمتوقع أن يجلتوخنب نحـو      .١٤في ىبلمنمالة وأنه يمكن أن يكون قاطرة لحملنمو ىبالقتصادى        

 في إطار خطة رخليدة لموىبحبهة ىبلنمو ىبلـجلكاني         ٢٠٠٦/٢٠٠٧ محمليون خنامل في خنام      ١,٨٣
و أىترز جلمات قطاجن ىبأجلكان وىبلتـخلييد فـي         وتىتد.في ىبلمجلتقىتل ولتحملىتية ىبلطحملب خنحملى ىبأجلكان     

ىبلطاىتع غير ىبلرجلمى لنظم ىبلمنمل فيه، جلوىبىن خنحملى مجلتوى ىبلمـخلروخنات أو خنحملـى مـجلتوى                
ـب               .  ىبلمنمال ويتجلم ىبلقطاجن ىبيحماً ىتأنه يحتاج إلى كل من ىبلمنمالة ىبلمنارحمة وىبلمؤقتة إلـى حبان

اىتع غير ىبلرجلمى لهمجىب    ومع همجىب تمند قوة ىبلمنمل ىبلمنارحمة من أهم مظاهر ىبلط         .  ىبلمنمالة ىبلدىبئمة 
ىبلقطاجن، كما أن فرمل ىبلمنمل فيه تمنتىتر موجلمية أو ترتىتط ىتمخلروخنات ممنينة، وغالىتا ما تمتد               

  .١٥فترىبت ىبالنتظار لفرمل خنمل أخرى

  :ىبلحق في ىبلتمنحمليم .٥

ـق فـرمل ىبلمنمـل                 ـصادى وخحمل يمنيل رأس ىبلمال ىبلىتخلرى خنامؤ مهما لحملنمـو ىبالقت
 ىبلمتوقع أو ىتجلنوىبت ىبلدرىبجلـة أو ىتـالخىترة         جلوىبىن كان مقيجلا ىتالمنمر   -وىبلمخلاركة فى ىبلمنولمة  

ىبلمكتجلىتة فى جلوق ىبلمنمل أو ىتممندالت ىبألمـام ىتـالقرىبىنة وىبلكتاىتـة أو ىتممنـدالت ىباللتحـاق                 
ومن ىبلممنرومي منمج وقت طويل أن تـوىبفر رأس        .ىتالمدىبرس أو ىتدرحبات ىبلطؤب فى ىبالختىتارىبت     



 ١١

 ىبلنـخلاط   ىبلمال ىبلمادى وىبلىتخلرى وىتخاصة ىبلمنمالة هـو خنامـل مهـم فـى تحديـد موقـع                
ويصدق همجىب خنحملى وحبه ىبلخصومل فى ىبقتصاد تتزىبيد فيه ىبلمنولمـة وتكنيـر فيـه               .ىبالقتصادى

ورغم أن رؤوس ىبألموىبل ىبالجلتنيمارية تحتاج ىبلـى ىبلقـوى ىبلمنامحملـة            .تنقؤت رؤوس ىبألموىبل  
ىبلماهرة وىبلمتمنحملمة كما تحتاج ىبلى ىبلقوى ىبلمنامحملة ىبلرخيصة وغير ىبلماهرة،فمن ىبلمـجلحملم ىتـه              

ىتالتأكيد ىبرتفاجن مجلتوى ىبلممنيخلة ،يكون ىبجلتمرىبرهما أرحبح فى وحبود قوى          خنموما أن ىبلنمو و   
وتفيد ىبألىتحاري ىبلحدينيـة ىتـأن      .خنامحملة متمنحملمة تجلتطيع تطويع مهارتها وتنفيمج ىبألفكار ىبلحبديدة       

ىبلدول ىبلتى تىتدأ ىتإنتاحبيه منخفحمة وىتقوى خنامحملة أكنير تمنحملما تجلتطيع تحمييق فحبـوة ىبلـدخل               
وقـد  . نيرىبىن ىتجلرخنة من ىبلدول مجىبت ىبلقوى ىبلمنامحملة ىبألقل تمنحملما         ىبلفردى ىتينها وىتين ىبلدول ىبألكنير    

تىتين أيحما أن إجلهام ىبالجلتنيمار ىبألحبنىتى ىبلمىتاخلر فى ىبلنمو يزدىبد كحملما كانت ىبلقـوى ىبلمنامحملـة                
  .١٦أكنير تمنحملما

ويمنتىتر ىبلتمنحمليم قحمية محورية تمس ىبألمن ىبلقومي، وهو ىبلمجي يرجلم صورة ىبلمجلتقىتل            
لمجلتقىتل له خنائد ومردود أخنحملى ىتكنييـر مـن أي ىبجلـتنيمار            ألي دولة ىتاخنتىتاره ىبجلتنيمارىب في ىب     

مـن ىبأخنـؤن ىبلمنـالمي      ) ٢٦(وألهمية ىبلتمنحمليم كفحملته ىبلموىبنييق وىبلمنهود ىبلدولية، ىبلمادة        .آخر
، ١٩٤٨لحقوق ىبأنجلان ىبلمجي صادقت خنحمليه ىبلحبممنية ىبلمنامة لآمـم ىبلمتحـدة فـي ديـجلمىتر         

ىبالقتصادية وىبالحبتماخنية وىبلنيقافية،   من ىبلمنهد ىبلدولي ىبلخامل ىتالحقوق      ) ١٤، و ١٣(وىبلمادتان  
ىبلتمنحمليم حق لكل موىبطن    " ىتنصه خنحملى أن     ١٨أما ىبلدجلتور ىبلمصري فكفل حق ىبلتمنحمليم فى مادته         

وهو إلزىبمي في ىبلمرححملة ىبالىتتدىبئية، وتمنمل ىبلدولة خنحملى مد ىبألزىبم إلى مرىبحل أخرى وتخلرمي              
، ومجلك كحمله ىتما يحقق ىبلـرىتط  خنحملى ىبلتمنحمليم كحمله وتكفل ىبجلتقؤل ىبلحباممنات ومرىبكز ىبلىتحري ىبلمنحملمي     

، ىتل وقد توجلع ىبلمخلرجن ىبلدجلتوري ىبلمصري ىتأنه حبمنحملـه     "ىتينه وىتين حاحبات ىبلمحبتمع وىبأنتاج    
  .٢١ىتالمحبان في ىبلمرىبحل ىبلتمنحمليمية ىبلمختحملفة طىتقا لحملمادة 

 غياب، خمجلة من مظاهر ٢٠٠٤ويرصد تقرير ىبلتنمية ىبلىتخلرية خنن مصر، ىبلصادر خنام 

  -:١٧ ىبلتمنحمليمفيىبلمندىبلة 

 صمنيد مصر وىتين ىبألطفال من ىبألجلر مجىبت في ىبالىتتدىبئيغ صافى ممندل ىباللتحاق ىتالتمنحمليم ىتحمل •

 ىبلمحافظات ىبلححمرية في% ٩٧مقاىتل % ٨٤ ىبلمنخفض وىبالحبتماخني ىبالقتصاديىبلوحمع 
وفى ىبلمناطق ىبلححمرية يصل .  ىبألخنحملىوىبالحبتماخني ىبالقتصاديوىتين ىبألجلر مجىبت ىبلوحمع 

 في أما. لغير ىبلفقرىبىن% ٩٦ىتالنجلىتة لحملفقرىبىن، و% ٨٨لى  إىبالىتتدىبئيممندل ىباللتحاق ىتالتمنحمليم 

 نصمي خندد ىبألطفال غير ويأتي، %٨٥مقاىتل % ٧٢ ، فإن ىبلرقم يىتحملغيةىبلمناطق ىبلريف
  .من ىبلفئات منخفحمة ىبلدخل) جلنة ١١ : ٧(ىبلمجلحبحملين ىتالمدىبرس 

خلكل  يىبلمجي ىبلمنالي حيري يوحبه نيحملري ىبلمصروفات لحملتمنحمليم ىبلمنالي ىبلمنام لحملتمنحمليم تحيز ىبأنفاق •
 يخلكل ىبلمجي ىبألجلاجلي ىباللتحاق ىتالمدىبرس، ىتينما لم يحصل ىبلتمنحمليم إحبماليفقط من % ٦

فقط من ميزىبنية ىبلتمنحمليم % ٣٦ ىباللتحاق ىتالمدىبرس إال خنحملى إحبماليمن % ٨٠ قرىبىتة
  .٢٠٠٣-٢٠٠٢ىبلمنامة جلنة 

)  ىبلمدىبرس وىبألحبهزة وىبلفصول ىبلحبديدةأي(ىبلمدخؤت ىبلتمنحمليمية  ىبلمنام فى قىبأنفاتحيز  •

مر ىبأل.  ىبلمناطق ىبلححمرية وفى محبتممنات ىبلطىتقة ىبلمنحمليا وىبلمتوجلطةفيالح ىبلمدىبرس لص
 ىبلمناطق في تخدم ىبلمحبتممنات ىبلفقيرة ىبلتي ىبلمدىبرس  في يؤدى إلى ىبنخفاض ىبأنحبازىبلمجي

 .ىبلححمرية وىبلنائية

 أو ال ىبألجلاجلي خنحملى ىبلتمنحمليم إالفغالىتية ىبلفقرىبىن ال يحصحملون : ىبلتمنحمليمي ىبلمنتج فيىبلتفاوت  •
 فقط أو أقل، ىبألجلاجليال يحصحملون إال خنحملى ىبلتمنحمليم % ٨٦,٢(  تمنحمليم أيحصحملون خنحملى ي

 ) .حباممنيفقط هم ىبلمجين يحصحملون خنحملى تمنحمليم % ١,١ىتينما 



 ١٢

منهم إلى نهاية % ٩٧ يصل ىبالىتتدىبئي ىبلصمي ىبألول فيومن ىتين كل ىبألطفال ىبلمجلحبحملين     
% ٧٢، وىبلقىتحمليوحبه  وححمر ىبلىبلىتحري ريمي ىبلوحبه في% ٨٢ مقاىتل ىبألجلاجلي،ىبلتمنحمليم 

 وىبرق ىتين ممندالت ىبلتحاقف وخؤل ىبلمنامين ىبلماحميين حماقت ىبلىبلقىتحملي، ريمي ىبلوحبه فيفقط 

  .، لكنها ال تزىبل موحبودةوىبأناري ىبلمجكور ىتين

يحول ىبنخفاض نوخنية : ىبلحباممني ىبلمنام وىبلتمنحمليم ىبلنيانوي ىبالنتقال إلى ىبلتمنحمليم فيىبلتفاوت  •
 نيحملري ىبألطفال فقط هم ىبلمجين أن مجلك ىبلمنالي،حمليمهم ىبلتمنحمليم دون موىبصحملة ىبلطؤب ىبلفقرىبىن تمن

 ىبألمر ىتالنيحملنيين ىبلىتاقيين، وهم أجلاجلا من ىبنتهىىتينما .  ىبلمنامىبلنيانوييمجهىتون إلى ىبلتمنحمليم 
وخنؤوة ) وىبلصناخني وىبلتحباري ىبلزرىبخني (ىبلفني ىبلنيانويىبلفقرىبىن، إلى ىباللتحاق ىتالتمنحمليم 

 وىبلحباممنة ،ىبلحباممنة ىبلمنمالية(ىبلفنية  ىبلمدىبرس لخريحبي ىبلمناليخنحملى مجلك فإن فرمل ىبلتمنحمليم 
محدودة ومكحملفة، كما أن مجلتوى حبودتها موحمع ) لختإ …ىبلمفتوحة، وىبلممناهد ىبلفنية ىبلمنحمليا

 .تجلاؤل كىتير

كان هو ىبلمخلروجن ىبلقـومى خـؤل خنقـد         " ىبلتمنحمليم لحملحبميع "وخنحملى ىبلرغم من أن خلمنار      
ومـن  .   يق همجىب ىبلهدمي  ىبلتجلمنينات، إال أن ىبألمر يقتحمى إحياىن همجىب ىبلمخلروجن حتى يمكن تحق          

فخؤل ىبلجلنوىبت ىبألخيـرة،    .  ىبلحمرورى ىبلتركيز ىتصفة خاصة خنحملى ىبلتمنحمليم ىبألجلاجلى وىبلنيانوى       
 ١٩٩٠ جلنة يمنيحملون نجلىتة أقل من إحبمالى ىبلجلكان مقارنة ىتمنـام            ١٥كان ىبألطفال تحت جلن     

وهو ىبتحباه جليجلتمر، إمجىب لم تتغير ىبلظـرومي         ) ١٩٩٠خنام  % ٤١ مقاىتل   ٢٠٠٥خنام  % ٣٢(
، وخندد ىبألطفـال فـى ىبلتمنحملـيم        ٢٠١٥ىتححملول خنام   % ٢٩,٤، لتصل همجه ىبلنجلىتة إلى      ىبلحالية

و فـى ظـل ىبلـجليناريو        . ٢٠٢٠ محمليون ىتححملول    ٩,٧ محمليون طفل إلى     ١٠,٢ىبألجلاجلى من   
ىبألفحمل ىبلمجى يقترحه ىبلتقرير، جلومي يزيد خندد ىبألطفال ىبلمجين يحملتحقون ىتالتمنحمليم ىبألجلاجلى مـن              

 جليزيد خندد ىبألطفال فى ىبلتمنحملـيم ىبألجلاجلـى ىبلـى           أى.   محمليون ١٢,٣ محمليون طفل إلى     ١١,١

  ٢٠٢٠.١٨ محمليون طفل ىتححملول خنام ٢,٥ وإلى ٢٠١٥ ألمي طفل ىتححملول خنام ٩٠٠

  

  :أهم مؤخلرىبت ىبألدىبىن ىبالقتصادى ومجلتوى ىبلممنيخلة فى مصر: نيالنيا

 أن مصر ما زىبل أمامها      ١٩ ىبلصادر خنن ىبألمم ىبلمتحدة     ٢٠٠٥ أكد تقرير ىبلتنمية ىبلىتخلرية لمنام      
فتخلير مؤخلـرىبت ىبألدىبىن     . ن ىبلتحديات ىبلرئيجلية ىبلتي ينىتغي موىبحبهتها ىتصورة جلريمنة       ىبلمنديد م 

ىبالقتصادى ىبلتى أوردها ىبلتقرير ىبلى ىبلحاحبة ىبلماجلة لىتمجل مزيد من ىبلحبهود،وفى همجىب ىبأطـار              
  -:٢٠نورد ما يحملى

) مقوما ىتالـدوالر ىبألمريكـي    (ترىبحبع ىبلناتج ىبلمححملى ىبالحبمالى     :ىبلناتج ىبلمححملى ىبأحبمالي   

مقارنة ىتمنـام   % ١٩,٣ ، وىتنحو    ٢٠٠٢مقارنة ىتمنام   % ٩,٩ ىتنحو   ٢٠٠٣ام  خؤل خن 
 مقارنـة ىتمنـام     ٢٠٠٣خـؤل خنـام     % ٣,٥،فى حـين ىبرتفـع ىتنحـو        ٢٠٠١٢١
 ) ٢٢مقوما ىتالدوالر ىبألمريكي حجلب تمنادل ىبلقوة ىبلخلرىبئية(٢٠٠٢

 :إمكانية ىبلحصول خنحملى ىبلموىبرد ىبلؤزمة لمجلتوى ممنيخلة مقىتول 

لنصيب ىبلفرد من ىبلناتج ىبلمححملـى ىبأحبمـالي خـؤل          ىتحملغ متوجلط ممندل ىبلنمو ىبلجلنوي       -
،فى حين ىتحملغ متوجلط ىبلتغير ىبلجلنوي فى ىبلرقم        %٢,٥نحو  ) ٢٠٠٢-١٩٩٠(ىبلفترة  

 %.٧,٥ىبلقياجلي ألجلمنار ىبلمجلتهحملكين خؤل مجىبت ىبلفترة نحو 

ىتحملغ متوجلط ممندل ىبلنمو ىبلجلنوي لنصيب ىبلفرد من ىبلناتج ىبلمححملـى ىبأحبمـالي خـؤل                -
،فى حين ىتحملغ متوجلط ىبلتغير ىبلجلنوي فى ىبلرقم        %١,٤ نحو) ٢٠٠٣-٢٠٠٢(ىبلفترة  

  %.٤,٥ىبلقياجلي ألجلمنار ىبلمجلتهحملكين خؤل مجىبت ىبلفترة نحو 

 ٢٠٠٣ىتحملغ ىبلمتوجلط ىبلجلنوي لنصيب ىبلفرد من ىبلناتج ىبلمححملى ىبأحبمالي خؤل خنـام               -

 ١٥١١ ،ومقاىتل   ٢٠٠٢ دوالر أمريكي خنام     ١٣٥٤ دوالر أمريكي مقاىتل     ١٢٢٠نحو

  .٢٠٠١دوالر أمريكي فى خنام 



 ١٣

مقوما ىتالدوالر ىبألمريكي حجلب    (ىتحملغ متوجلط نصيب ىبلفرد من ىبلناتج ىبلمححملى ىبأحبمالي          -
 ٣٨١٠ دوالر أمريكي مقاىتـل      ٣٩٥٠ نحو   ٢٠٠٣خؤل خنام   ) تمنادل ىبلقوة ىبلخلرىبئية  

 .دوالر أمريكي فى ىبلمنام ىبلجلاىتق

ىبرتفع متوجلط ىبلتغير ىبلجلنوي فى ىبلرقم ىبلقياجلي ألجلمنار ىبلمجلتهحملكين خـؤل           : ىبلتحمخم 
ــى ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢( ــصل ىبل -٢٠٠١(خــؤل % ٢,٧مقارنــة ىتنحــو % ٤,٥لي

 .،وهو ىبألمر ىبلمجى ال يتوىبفق مع حبهود ىبلدولة لحملجليطرة خنحملى ممندالت ىبلتحمخم)٢٠٠٢

لمىتاخلر كنجلىتة من ىبلناتج    ترىبحبع صافى تدفقات ىبالجلتنيمار ىبألحبنىتى ىب     :ىبالجلتنيمار ىبألحبنىتى  
فى خنام  % ٠,٧ مقارنة ىتنحو    ٢٠٠٣خنام  % ٠,٣ىبلمححملى ىبأحبمالى لتقتصر خنحملى نحو      

 فـى   ٢٠٠٣فى حين ىتحملغت تحملك ىبلنجلىتة فى خنام        .١٩٩٠فى خنام   % ١,٧،نحو  ٢٠٠٢
كل من محبموخنة ىبلدول ىبلنامية،ىبلدول مجىبت ىبلتنمية ىبلىتخلرية ىبلمتوجلطة ،وىبلـدول مجىبت            

 .خنحملى ىبلترتيب% ٢,٤،% ٢,٢، % ٢,٣ىبلدخل ىبلمتوجلط نحو 

يؤدى تدنى مجلتويات ىبالدخار وىبالجلـتنيمار فـى        :تدنى مجلتويات ىبالدخار وىبالجلتنيمار    
مصر ىبلى صمنوىتة تحقيق ممندالت نمو جلريمنة،حيري أن مصر تحقق وىبحدىب من أدنـى              

 ٢٠٠٢٢٣فـى خنـام     % ١٠ممندالت ىبالدخار فى ىبلمنالم،حيري ىتحملغ همجىب ىبلممندل نحـو          

ـحمة      % ٢٦منـالمى ،ونحـو     فى ىبلمتوجلط ىبل  % ٢٠مقارنة ىتنحو    فـى ىبلـدول منخف
فى دول ىبلخلرق ىبألوجلط وخلمال أفريقيا فـى ىبلمنـام          % ٢٩ومتوجلطة ىبلدخل ،ونحو    

 .٢٤نفجله،ومجلك وفقا لىتيانات ىبلىتنك ىبلدولى

ىبرتفمنت ىبلمجلاخندىبت ىبأنمائية ىبلحكومية ىبلمقدمة     :ىبلمجلاخندىبت ىبأنمائية وىبلدين ىبلخارحبى    
 ٢٠٠٢خنـام   % ١,٤ل ىبلى خنحملى نحو     لمصر كنجلىتة من ىبلناتج ىبلمححملى ىبأحبمالي لتص      

كما ىبرتفمنت خدمة ىبلديون كنجلىتة مـن ىبلنـاتج         .٢٠٠١فى خنام   % ١,٣مقارنة ىتنحو   
خنـام  % ٢,٣ مقارنـة ىتنحـو      ٢٠٠٣خؤل خنام   % ٣,٤ىبلمححملى ىبأحبمالى لتصل ىبلى     

ـصر              ٢٠٠٢  ،وهو ىبألمر ىبلمجى يمنكس تنامى درحبة ىبخنتماد ىبلتنمية ىبالقتصادية فـى م
 .٢٥رد ىبألحبنىتيةولو ىتصورة طفيفة خنحملى ىبلموىب
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  :تنمية لتمنظيم تمتع ىبلموىبطن ىبلمصرى ىتحقوقه ىبالقتصاديةمحاور ىبل:رىبىتمنا

  

ـصادية      هناك خنديد من ىبلمحاور          ويـتم هنـا      لتمنظيم تمتع ىبلموىبطن ىبلمصرى ىتحقوقه ىبالقت
   ىبالخلارة ىبلى محورين أجلاجليين 

  

 : تحجلين مناحت ىبالجلتنيمار:أوال

الجلتنيمار ىبلى محبمل ىبألوحماجن وىبلظرومي ىبلمكونة لحملمحيط ىبلـمجى         ينصرمي تمنىتير مناحت ىب   
تتم فيه ىبلمنمحملية ىبالجلتنيمارية،وتأنيير تحملك ىبألوحماجن وىبلظرومي جلحملىتا وىبيحباىتا خنحملى فرمل نحبـاح             
ىبلمخلروخنات ىبالجلتنيمارية،وىتالتالى خنحملى حركة وىبتحباهات ىبالجلتنيمارىبت،وهى تخلمل ىبألوحمـاجن         

منيـة،كما تـخلمل ىبألوحمـاجن ىبلقانونيـة        وىبلظرومي ىبلجلياجلة وىبالقتصادية وىبالحبتماخنيـة وىبأل     
و همجه ىبلمنناصر خنادة ما تكون متدىبخحملة ومترىبىتطة ،ىتمنحمها نياىتت أو خلىته            .وىبلتنظيمات ىبالدىبرية 

إال أن غالىتيتها مجىبت طىتيمنة متغيرة،ومن نيم فهى تؤنير وتتأنير ىتىتمنحمها ىبلىتمنض،مما يخحملق             .نياىتت
ـصحملتها ىبلـى       ىتالتفاخنل مرة وىتالتدىبخنى مرة،أوحماخنا حبديدة ىتممنطيات مختحملفة تت        رحبم فـى مح

من حبانب آخر ،يمكن رىتط مفهوم مناحت ىبالجلـتنيمار         .خنوىبمل حبمجب أو نوىبزجن طرد لرأس ىبلمال      
ىتمحبال ىبلجلياجلات ىبالقتصادية ىبلتحبميمنية ومجلك من خؤل تمنريمي ىبلىتيئة ىبالقتصادية ىبلمـجلتقرة            

حبـز  وىبلمحفزة وىبلحبامجىتة لؤجلتنيمار خنحملى مجلتوى ىبالقتصاد ىبلتحبميمنى،ىتأنها تحملك ىبلتى تتـجلم ىتمن           
طفيمي فى ىبلموىبزنة ىبلمنامة،وخنحبز محتمل فى ميزىبن ىبلمدفوخنات ىتحيري يمكن تمويحمله ىتوىبجلطة            

وىبلتـى  .ىبلتدفقات ىبلمنادية لحملمجلاخندىبت ىبألحبنىتية أو ىبالقترىبض ىبلمنادى من أجلوىبق ىبلمال ىبلمنالمية          
تتصمي أيحما ىتممندالت متدنية لحملتحمخم،جلمنر صرمي مجلتقر،ىتيئة جلياجلـية ومؤجلـجلية نياىتتـة             

 ىتها ألغرىبض ىبلتخطيط ىبلمالى وىبلتحبارى وىبالجلتنيمارى ىتوىبجلطة ىبألفـرىبد          وخلفافة يمكن ىبلتنىتؤ  
ولحملجلياجلات وىبلجلحملوكيات ىبلحكومية تأنيير قوى خنحملى مناحت ىبالجلتنيمار         .٢٦وىبلمؤجلجلات وىبلهيئات 
ولهمجىب فان تقرير ىبلتنميـة     .ىبلتكاليمي،وىبلمخاطر،وىبلمنوىبئق أمام ىبلمنافجلة  :من خؤل تأنييرها خنحملى   

 ىبلدور ىبلهام ىبلمجى تحملمنىته ىبلحكومة فـى ىبيحبـاد ىتيئـة آمنـة               يؤكد خنحملى  ٢٠٠٥فى ىبلمنالم لمنام    
فقد أخلار ىبلتقرير ىبلى أن غمـوض ىبلـجلياجلات         .ومجلتقرة،ىتما فى مجلك حماية حقوق ىبلمحملكية       

من ىبلمخاطر  % ٥١وخندم ىبالجلتقرىبر فى ىبالقتصاد ىبلكحملى وىبلحملوىبئح ىبلتنظيمية ىبلمنخلوىبئية تخلكل          
كما خحململ ىبلتقرير ىبلى    .ىتمناحت ىبالجلتنيمار ىبلمرتىتطة ىتالجلياجلات خنحملى مخاومي ىبلخلركات ىبلمتمنحملقة       

أنه من خلأن تحجلين وحموح وممنحملومية ىبلجلياجلات وحده أن يؤدى ىبلى زيـادة ىبالجلـتنيمارىبت               
  .٢٧%٣٠ىبلحبديدة ىتنجلىتة 

ويجلاهم تحجلين مناحت ىبالجلتنيمار ىتدور رئيجلي فى تحجلين مجلتوى ىبلممنيـخلة وتمتـع             
 ىبلتنمية من ناحية،وتحجلين    ىبلموىبطنين ىتحقوقهم ىبالقتصادية وىبالحبتماخنية من خؤل دفع خنحبحملة       

  .٢٨حياة ىبلناس ىتصورة مىتاخلرة

 :دفع خنحبحملة ىبلتنمية .١

ـق لتحـجلين مـجلتويات                    ـصادية هـى ىبلطري مع تزىبيد أخندىبد ىبلـجلكان فـان ىبلتنميـة ىبالقت
ىبلممنيخلة،ويؤدى مناحت ىبالجلتنيمار ىبلمؤئم لدفع خنحبحملة ىبلتنمية خنن طريق زيـادة ىبالجلـتنيمارىبت             

نيمار ىبلحبيد يخفض ىبلتكاليمي غير ىبلمىتررة ويقحملل من        فمناحت ىبالجلت .وتحجلين مجلتويات ىبأنتاحبية  
ـصادر        .ىبلمخاطر ويقحمى خنحملى ىبلمنقىتات ىبلتى تمنوق ىبلمنافجلة       فقد أكد تقرير ىبلتنمية فى ىبلمنام ىبل

 أن إحبرىبىنىبت تحجلين مناحت ىبالجلتنيمار أدت ىبلى تحماخنمي نـجلىتة           ٢٠٠٥خنن ىبلىتنك ىبلدولي لمنام     
كمـا أخلـار ىبلتقريـر    . ىبلصين وىبلهندىبجلتنيمار ىبلقطاجن ىبلخامل ىبلى ىبلناتج ىبلمححملى ىبالحبمالى فى 

أيحما ىبلى أن زيادة وحموح وممنحملومية ىبلجلياجلات يمكن أن ترفع من ىبحتمالية قيام ىبلـخلركات               
أيحما يخلحبع مناحت ىبالجلتنيمار ىبلحبيد خنحملى تحـجلين        %. ٣٠ىتاجلتنيمارىبت حبديدة ىتنجلىتة تزيد خنحملى      

ها وىبلتوجلـع   ىبأنتاحبية،خنن طريق إتاحة ىبلفرمل وىبلحوىبفز لحملخلركات لكي تقوم ىتتطوير أنخلطت         
كما يجلاخندها خنحملى ىبلدخول وىبلخروج من      .فيها وىبجلتخدىبم أجلاليب أفحمل لتنظيم خنمحمليات ىبأنتاج      
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وقد أخلار تقريـر ىبلتنميـة لمنـام        .ىبألجلوىبق ىتما يجلاهم فى زيادة ىبأنتاحبية ودفع خنحبحملة ىبلتنمية        
تقـل   ىتأن ىبحتمال قيام ىبلخلركات ىبلتى تتمنرض لحملمنافجلة ىبلقوية ىتاالىتتكار أكنير ىتنجلىتة ال              ٢٠٠٥

 .من ىبحتمال قيام ىبلخلركات ىبلتى لم تتمنرض لحمغوط ىبلمنافجلة% ٥٠خنن 

 :تحجلين حياة ىبلناس .٢

ـصورة                 يجلاهم مناحت ىبالجلتنيمار ىبلحبيد فى تحجلين حياة ىبلناس فى ىبلمنديد من أوحبه نـخلاطهم ىت
  -:مىتاخلرة،ومجلك كما يحملى

من خلأن تحجلين مناحت ىبالجلتنيمار إتاحة ىبلفرمل أمام ىبألفرىبد         :ىتصفتهم خنامحملين  •
خنحملى خنمل جلوىبىن من خؤل ىبلمنمل ىبلحر أو من خؤل ىبلحصول خنحملـى             لحملحصول  
فمن خلأن تحجلين فرمل ىبلمنمل حفز ىبألفرىبد خنحملى ىبجلتنيمار ممنارفهم          .خنمل ىتأحبر 

ـحما تـجلتطيع    .ومهارىبتهم،مما يكمل ىبلحبهود لتحجلين ىبلتنميـة ىبلىتـخلرية        أي
ىبلخلركات ىبألكنير إنتاحبية ىبلتى تنخلأ من خؤل مناحت ىبجلـتنيمار حبيـد،أن تـدفع              

 . وأن تخصمل مزيدىب من ىبالجلتنيمارىبت لىترىبمج ىبلتدريبأحبورىب أفحمل

يجلاخند مناحت ىبالجلـتنيمار ىبلحبيـد خنحملـى تـخلحبيع          : ىتصفتهم أصحاب خنمل حر    •
ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة وىبلمتناهية ىبلصغر وأصحاب ىبألخنمال ىبلحرة لحملدخول فى         
ىبالقتصاد ىبلرجلمى،حيري يمنمل أكنير من نصمي جلـكان ىبلـدول ىبلناميـة فـى              

س ىبلمـخلكؤت ىبلتـى         فهمجه ىب .ىبالقتصاد غير ىبلرجلمى   لمخلروخنات توىبحبـه نـف
توىبحبهها ىبلخلركات ىبألخرى،ىتما فى مجلك ىبلفجلاد،وخندم وحموح ىبلجلياجلات،وحفظ       
حقوق ىبلمحملكية،ومحدودية ىبلقدرة خنحملى ىبلحصول خنحملـى ىبلتمويـل وىبلخـدمات           

ويؤدى تخفيمي همجه ىبلمنوىبئق ىبلى زيادة دخل أصـحاب ىبلمـخلروخنات           .ىبلمنامة
مال ىبلحرة،وتمكينهم مـن توجلـيع      ىبلصغيرة وىبلمتناهية ىبلصغر وأصحاب ىبألخن    

 .أخنمالهم

يجلاخند مناحت ىبالجلـتنيمار ىبلحبيـد خنحملـى إتاحـة ىبلـجلحملع            : ىتصفتهم مجلتهحملكين  •
وىبلخدمات وتنوخنها من ناحية وتخفيض أجلمنارها من ناحية أخرى ىتما فـى            

 .مجلك ىبلجلحملع ىبلتى يجلتمنمحملها محدودي ىبلدخل وغير ىبلقادرين

يمكن أن  : يحملية وىبلممتحملكات ىتصفتهم مجلتخدمي لحملىتنية ىبألجلاجلية وىبلموىبرد ىبلتمو      •
ـصول خنحملـى ىبلمـوىبرد              ينتج خنن تهيئة ىبلىتنية ىبألجلاجلية وتحجلين خلروط ىبلح
ىبلتمويحملية،وحماية حقوق ىبلمحملكية،ىبلمنديد من ىبلمزىبيا ىبلتى تجلتفيد منهـا كافـة           

فمنيؤ جلاهم ىتناىن ىبلطرق فى ىبلمغرب فى زيادة ممندالت ىباللتحاق          .فئات ىبلمحبتمع 
أيحما يؤدى ىبلتوجلع فـى ىبلقـدرة       %.٦٨ ىبلى% ٢٨ىتالمدىبرس ىبالىتتدىبئية من    

خنحملى ىبلحصول خنحملى ىبلموىبرد ىبلمالية ىبلى مـجلاخندة ىبلـخلركات خنحملـى تطـوير              
ـصاريمي تمنحملـيم             .أخنمالها فحمؤ خنن مجلاخندة محدودي ىبلدخل خنحملـى لـدفع م

ـحما يـجلاخند    .أىتنائهم،وتحمل نفقات ىبلطوىبرىىن ىبلتى تتمنرض لها أجلـرهم        أي
الجلـتنيمار وىتنـاىن     وتخفيض أجلمنارها خنحملى تـخلحبيع ىب      ىتجلهيل تمحملك ىبألرىبحم  

 .ىبلمصانع وتجلهيل ىبلحصول خنحملى ىبلتمويل ىبلؤزم

تمنتىتـر أنـخلطة    : ىتصفتهم متحملقين لخدمات تمولها ىبلحمرىبئب أو ىبلتحـويؤت        •
لمجىب يـجلاهم   .ىبلخلركات ىبلمصدر ىبلرئيجلى أيرىبدىبت ىبلحمرىبئب ىتالنجلىتة لحملحكومات      

مناحت ىبالجلتنيمار ىبلحبيد فى توجليع ىبلمصادر ىبلمتاحة لدى ىبلحكومـات لحملمننيـور            
ـصحة              خنحملى   ىبلتمويل لحملخدمات ىبلمنامـة،ىتما فـى مجلـك خـدمات قطـاخني ىبل

وىبلتمنحمليم،ىبلتحويؤت ىبلنقدية ىبلمخصصة لحملطىتقـات ىبلفقيـرة وىبلمحتاحبـة فـى           
تؤدى ىتمنض ىبلتحجلينات ىبلتى تحبرى خنحملى مناحت ىبالجلتنيمار إلى ىبلمنديد          .ىبلمحبتمع

من ىبلمنافع لكافة قطاخنات ىبلمحبتمع،كتحجلين ىبجلتقرىبر ىبالقتصاد ىبلكحملى،وىبلتقحمليل        
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 تفخلى ىبلفجلاد،وىتمنض ىبأصـؤحات ىبألخـرى فـى قطاخنـات أو أنـخلطة       من
ويمكـن  .ىتمنينها،مما يتيح ىبلفرمل لحملحكومات لحملتأنيير فى توزيع همجه ىبلمنـافع         

لحملحكومات أن تحمع خطط لهمجه ىبأصؤحات ىتحيري تزيد ىبلتركيز خنحملـى صـالح       
محدودي ىبلدخل من خؤل ىبلتركيز خنحملى ىبلقيـود ىبلمفروحمـة خنحملـى أمـاكن              

نخلطة ىبلتى يجلتفيدون منها،ىتما فى مجلك مختحملمي محبـاالتهم         ممنيخلتهم وخنحملى ىبأل  
كمنامحملين،وأصحاب أخنمال حرة ،ومجلتهحملكين،ومجلتخدمي لحملىتنيـة ىبألجلاجلـية        

 .وىبلموىبرد ىبلتمويحملية وىبلممتحملكات

ـصر       ولمجىب فانه من ىبلحمرورى ىبلتأكيد خنحملى أن         حملـى  خنىتيئة ىبالجلتنيمار ىبلنمومجحبية ال تقت
ىنىبت ىبلتجلحبيل وىبلترخيمل،ىتل تتمنـدىبه لتـخلمل       محبرد منح ىبالخنفاىنىبت ىبلحمريىتية وتجلهيل ىبحبرىب     

 -:حزمة متكتمحملة من ىبلمنناصر ىبلحمرورية ىبلتى الىتد من توىبفرها محبتممنة منها

حيري يمنتىتر وحبود جلياجلة ىبقتصادية كحملية خنامة       : ىبجلتقرىبر ىبلجلياجلات ىبالقتصادية ىبلكحملية     - أ
 ىبت جلـوىبىن ىبلمححمليـة أو     ىبالجلـتنيمار مزيد من   نياىتتة ومجلتديمة خلرطا حمروريا لحبمجب      

 .ةيىبألحبنىت

تكامل ىبلجلياجلات ىبلصناخنية وىبلنقدية وىبلمالية وىبلتحبارية وىبلتخلغيحملية مع مىتدأ تـخلحبيع             -  ب
 .ىبالجلتنيمار وتمنزيز ىبلىتيئة ىبالجلتنيمارية

وحبود منظومة قوىبنين وأنظمة ىبقتصادية فمنالة وكفؤة مما يتطحملب مرىبحبمنة ىبلقـوىبنين              -  ت
ين حبديـدة   ىتها وتحدينيها لتنجلحبم مع ىبلتوحبه ىبلمنام لتنخليط حركة ىبالجلتنيمار وجلن قوىبن          

 .تتؤىنم مع ىبلمجلتحبدىبت خنحملى ىبلجلاحتين ىبلمححملية وىبلدولية

تىتجليط ىبالحبرىبىنىبت ىبالدىبرية فى حبميع ىبلمؤجلجلات ىبلمرتىتطة ىتالنخلاط ىبالجلـتنيمارى وأال             -  ري
ـق              ـحما تـخلخيمل ىبلمنوىبئ يقتصر فقط خنحملى فترة ىبلترخيمل وىبلتجلحبيل،ىتل يتحممن أي

 .ححملول لهاوىبلمخلاكل ىبلتى توىبحبه ىبلمجلتنيمر خنحملى حبميع ىبلمجلتويات وىبيحباد ىبل

تكنييمي ىبلحبانب ىبلرقاىتى لتمنزيز ىبلنيقة فى ىبلىتيئة ىبالجلتنيمارية وىتمـا يكفـل ىبلطمأنينـة                -  ج
لحملمجلتنيمر خنحملى حقوقه فى ىبلمخلاريع ىبلتى يجلتنيمر فيها،ىتاالحمافة ىبلى حمرورة محارىتة           

 .ىبلفجلاد وجلوىن ىبالدىبرة

يز تقنين وترخليد ىبلحوىبفز ىبلمالية وىبالخنفاىنىبت ىبلممنوحة ىتحيري تكون أدىبة لتوحبيه وتحف            -  ح
ىبالجلتنيمار فى ىبلمخلاريع ىبلتى تحميمي ىبلى ىبالقتصاد ىبلوطنى ىتما يتطحملب وحبود خريطـة             

 .ىبجلتنيمارية وىبحمحة ومتكامحملة مع ىبلخطة ىبلتنموية

  

تـخلحبيع ىبلمـخلروخنات      : ىبلصغيرة كركيزة لىتـرىبمج ىبلتنميـة      خلروخناتىبلمىبلتركيز خنحملى    :نيانيا
لية خنحملى توفير فرمل ىبلمنمل     ىبلصغيرة وىبلمتناهية ىبلصغر،فهمجه ىبلمخلروخنات تتميز ىتقدرتها ىبلمنا      

من حيري ىبنخفاض تكحملفة فرصة ىبلمنمل ىبلمتولدة فى همجه ىبلمخلروخنات،كما أنها وجلـيحملة حبيـدة               
ـحمة               لتحفيز ىبلتخلغيل ىبلمجىبتى وىبلمنمل ىبلخامل،فحمؤ خنن أنها تحتاج ىبلى تكحملفة رأجلمالية منخف

آخر فـان   من حبانب   .نجلىتيا لىتدىن ىبلنخلاط مما يخلحبع ىبلكنييرين خنحملى ىتدىن ىبلنخلاط ىتاالجلتنيمار فيها          
همجه ىبلمخلروخنات تتميز ىتقدرتها خنحملى توظيمي ىبلمنمالة نصمي ىبلماهرة وغير ىبلمـاهرة ومجلـك              
النخفاض نجلىتة ىبلمخاطرة من ناحية ،ووحبود فرصة أفحمل لحملتدريب أنيناىن ىبلمنمل لرفع ىبلقدرىبت             

ويمكن أن تحجلن همجه ىبلمخلروخنات فرمل قيام ىبلنـجلاىن ىتأخنمـال    .وىبلمهارىبت من ناحية أخرى   
كما أنهـا   . خؤل توفير ىبالئتمان وىبلقروض وتوفير ىبلتدريب ىبلؤزم لهن        لحجلاىتهن ىبلخامل من  

قد أنيىتتت   و .٢٩تتؤىنم مع رغىتة كنيير من ىبلنجلاىن فى خندم ىبلمنمل فى أماكن ىتمنيدة خنن مجلاكنهم             
ـب            , ىبلدرىبجلات أن ىبلتمويل ىبألصغر     خاصة ىبلقروض متناهية ىبلصغر وزيادة دخل ىبألجلـرة يحملمن

،أيحما يجلاخند ىبلحصول خنحملى مزيد من ىبلدخول        حبميع مرىبححمله دورىب مهما في ىباللتحاق ىتالتمنحمليم ىت     
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من خؤل همجه ىبلمخلروخنات خنحملى تحجلين ىبلمجلتوى ىبلصحى وتوفير ىبلحياة ىبلكريمة لحملمنـامحملين             
  .ىتها

ظحملت ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة فى مصر تمنانى من خندم وحبود تمنريمي وىبحمح ومحدد لها نظـرىب               
ـصدور  .يمج وىبأحصاىن وىبلتمويـل   الختؤمي ىبلنظرة إليها لدى كل من أحبهزة ىبلتخطيط وىبلتنف         وىت

ـصغيرة،توفر ىبأطـار          ٢٠٠٤ لجلنة   ١٤١ىبلقانون رقم     وىبلمجلمى ىتقانون تنمية ىبلمنـخلآت ىبل
ـصغيرة ىتكـل          .ىبلقانوني ىبلمنظم لتحملك ىبلمخلروخنات    وقد خنرمي ىبلقانون ىبلمخلار إليه ىبلمنخلآت ىبل

 رأجلـمالها   خلركة أو منخلأة فردية تمارس نخلاطا ىبقتصاديا إنتاحبيا أو خدميا أو تحباريا ال يقل             
ىبلمدفوجن خنن خمجلين ألمي حبنيه وال يحباوز محمليون حبنيه وال يزيد خندد ىبلمنـامحملين فيهـا خنـن                  

وفيما يتمنحملق ىتالمنخلآت ىبلمتناهية ىبلصغر فقد خنرفها ىبلقانون ىتكـل خلـركة أو             .خمجلين خنامؤ 
منخلأة فردية تمارس نخلاطا ىبقتصاديا إنتاحبيا أو خدميا أو تحباريا ويقل رأجلمالها ىبلمدفوجن خنن              

 . ألمي حبنيهخمجلين

أن ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة لم تتمكن حتى ىبآلن من توفير فرمل خنمل كافية،أو            ويؤحظ  
تحجلين ظرومي ىبلمنمل،أو زيادة ىبأنتاحبية،أو تحقيق مجلتوى دخل مرتفع لحملمنامحملين ىتها،ألجلىتاب           

  :١خنديدة، أهمها

،مازىبل ىبلوصول ىبلى ىبلخدمات ىبلمالية صمنىتا نظرىب لؤخلترىبطات ىبلتى الىتـد           فخلل ىبلجلوق  
س فـى أن         من   فقـط مـن   % ١٠توىبفرها لحملحصول خنحملى ىبلقروض،ىبألمر ىبلمجى ىبنمنـك

  .ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة هى ىبلتى يمكنها ىبلحصول خنحملى ىبئتمان من مصادر رجلمية

،نظرىب لتمنقد ىبلحملوىبئح ىبلتى تحكـم إنـخلاىن وتـخلغيل ىبلمـخلروخنات            ىبلمنوىبئق ىبلمؤجلجلية  
منقىتة إحمافية أمام   ىبلصغيرة،فان أغحملىتها يفحمل ىبلمنمل خارج ىبلقطاجن ىبلمنظم،ويمنمل همجىب ك        

ىبلمخلاركة ىبلنخلطة لهمجه ىبلمخلروخنات ويحد من إمكانيات إقامة روىبىتط مع ىبلمخلروخنات           
  .ىبألكىتر وىبالجلتفادة من خنمحمليات ىبلتوريدىبت ىبلحكومية

،خنحملى ىبلرغم من أن هناك إحبماجن خنحملى حمرورة تقديم ىبلمجلاخندىبت ىبلفنية           ىبلمنوىبئق ىبلفنية  
قدم من مجلاخندىبت فنيـة ال يغطـى        لتحجلين كفاىنة ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة ،إال أن ما ي       

 وهو ما يىتين حمآلة ما يقدم فمنؤ فـى          ٢٠٠٣من ىبلمخلروخنات فى خنام     % ٠,٥جلوى  
 .همجىب ىبلمحبال

،هناك أخندىبد متزىبيدة من خريحبى ىبلحباممنات وىبلمدىبرس ىبلنيانوية ممن         ىبلمنوىبئق ىبلتمنحمليمية  
يتحبهون لحملمنمل فى ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة،وخنحملى ىبلرغم من أن ىبرتفاجن مجلتوى ىبلتمنحمليم           
يؤدى ىبلى تحجلين ىبلممنرفة وإتاحة ىبلفرمل أمـام أصـحاب ىبألخنمـال إال أن ىبلتمنحملـيم                
وىبلمناهج ىبلتمنحمليمية ال تمد أصحاب ىبألخنمال ىبلوىبخندين ىتالمهـارىبت ىبأدىبريـة وىبلفنيـة             
ىبلؤزمة ،ىبألمر ىبلمجى يجلتدخنى حمرورة تطوير هـمجه ىبلمنـاهج ورىتطهـا ىتـالخىترىبت              

 .ى ىبلجلوق حتى يمكن تمنزيز ىبلنموىبلمنحملمية،وإدخال ىبلتدريب ىبلقائم خنحملى ىبلتوحبه ىبل

ـصور           ىبلمنوىبئق ىبلنيقافية   ـصرى ت ،مازىبلت ىبلمفاهيم ىبلنيقافية ىبلجلائدة فى ىبلمحبتمـع ىبلم
ـري ىبألمـان وىبالحتـرىبم                   ىبلوظيفة ىبلحكومية خنحملـى أنهـا ىبلمـؤمج ىبلمنيـالي مـن حي
ىبالحبتماخنى،ىبألمر ىبلمجى يخلكل خنقىتة فى طريق أصحاب ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة وخاصة          

من ىبحبمـالى خنـدد روىبد ىبألخنمـال فـى خنـام            % ٦منيحملن جلوى   ىبلنجلاىن وىبلؤتي ال ي   
،مع ىبلمنحملم أن هناك أنخلطة يمكنها أن تجلتغل ىبلمهـارىبت ىبلتـى تنفـرد ىتهـا                ٢٠٠٣
منيل ىبلىترىبخنة فى ىبألخنمـال ىبليدويـة وىبلفنيـة،وأخنمال ىبلكمىتيـوتر ومهـارىبت             (ىبأناري

ئـم  ويمكن من خؤل حمحملة توخنية قومية إحمافة ىبلى ىبلتمنحملـيم ىبلمؤ          ).ىبلجلكرتارية منيؤ 
وىبلتدريب ىبلجلحمليم ودخنم نظم ىبلممناخلات ىبكتجلاب ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة لحملطاىتع ىبلرجلمى          
وأن يحظى ىبلمنامحملون فى تحملك ىبلمخلروخنات ىتـاالحترىبم ىبلـمجى يحظـى ىتـه موظفـو                

                                                 
  ٢٠٠٥ام راجع معهد التخطيط القومى وآخرون، تقرير التنمية البشرية لمصر ع ١
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ـصغر             ىبلحكومة،ودفع أخندىبد متزىبيدة من ىبأناري لمنمل مخلروخنات صغيرة أو متناهية ىبل
 .لحجلاىتهن

،نظـرىب لقحملـة ىبألرىبحمـى      لحملمخلروخنات ىبلصغيرة قحملة وىبرتفاجن تكحملفة ىبألرىبحمى ىبلمتاحة       
ىبلمناجلىتة أقامة ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة وىبلتى تكون قريىتة من ىبألجلوىبق ىبلكىتيرة،فانـه           
غالىتا ما يقنع صغار أصحاب ىبلمخلروخنات ىتإقامـة مقـار أخنمـالهم فـى ىبلمنـاطق                

وهناك .ىبلجلكنية،حيري يتمكنون من جلرخنة ىبلتوريد إلى ىبألجلوىبق وىبلحصول خنحملى ىبلمنمال         
ن ىبلمخلروخنات غير ىبلمجلحبحملة رجلميا،نظرىب آلن ىبلمىتانى ىبلتـى يقيمـون ىتهـا             كنيير م 

 .مخلروخناتهم ليجلت مجلحبحملة أيحما

 
  

وفيما يحملى خنرض ألهم ىبلجلياجلات ىبلتى تجلاخند خنحملى تنمية قطاجن ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة            
  ٢فى مصر

تىتنى جلياجلة وىبحمحة لتنمية ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة وىبتجلاقها مع ىبالطار ىبلمنام لحملـجلياجلة            : أوال
  :قتصادية لحملدولةىبال

تخلير ىبلتحبارب ىبلدولية ىبلناحبحة لحملمخلروخنات ىبلصغيرة ىبلى أنه يحبب وحبـود مـنهج وىبحمـح               
وأهدىبمي محددة لتنمية ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة وأن يتم وحمع جلياجلـات تنميـة ىبلمـخلروخنات              

وفى همجىب ىبلخصومل هنـاك   .ىبلصغيرة فى ىبأطار ىبألخلمل ىبلخامل ىتالجلياجلات ىبالقتصادية لحملدولة       
ىبألجلاجلية ،ال جليما فيما يتصل ىتالىتناىن ىبلمؤجلجلى ىبلـؤزم لوحمـع جلياجلـات           ىتمنض ىبلمتطحملىتات   

  -:٣ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة وتتحممن همجه ىبلمتطحملىتات مايحملى

ـصغيرة،وإخلرىبك حبميـع            .١ نخلر ىبلفهم ىبلوىبقمنى لأمكانيات ىبالقتصادية لحملمـخلروخنات ىبل
ىبلحبهات ىبلممننية فى مجلك،إمج يمكن لحملحمغوط ىبلجلياجلية أن تؤدى ىبلـى نتـائج مـدمرة               

ومن نيم فان ىبلفصل ىتين ىبلوهم وىبلحقيقـة        .ىتة لوحمع جلياجلات ىبلمنخلآت ىبلصغيرة    ىتالنجل
فيما يتمنحملق ىتمختحملمي ىبلموحموخنات ىبلمتصحملة ىتهمجه ىبلمخلروخنات ىتما مجلك دورها فى خحملق            
ىبلوظائمي وتخلغيل ىبلخلىتاب وحدينيى ىبلتخرج وأيحما دورها فى محارىتـة ىبلفقر،يـخلكل            

مكـن لحمـؤت ىبلتوخنيـة      وي.مطحملىتا أجلاجليا لصياغة ىبلجلياجلات ووحممنها ىتخلكل جلحمليم      
  .ىبلمنامة ىبلمخططة وىبلمنفمجة ىتخلكل حبيد أن تحملمنب دورىب ىبيحباىتيا فى همجىب ىبلصدد

تحبنب تجلييس ىبلىترىبمج ىبلمتصحملة ىتتنمية ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة،حيري ينىتغـى أن تركـز      .٢
إمج خنادة ما   .همجه ىبلىترىبمج خنحملى تحقيق نتائج تنموية ىتدال من تحقيق أرىتاح جلياجلية آنية           

خنتىتارىبت ىبالحترىبفية وىباللتزىبم ىبلمهنى وىبلكفاىنة لحملخطر،ويزيد      يمنرض ىبلتدخل ىبلجلياجلى ىب   
 .من ىبحتمال تمنرض ىبلموىبرد لجلوىن ىبلتخصيمل وىبالجلتخدىبم

ـصغيرة             .٣ ىبلمحافظة خنحملى ىبلتكامل ىبلونييق ىتين جلياجلات وىترىبمج تنمية ىبلمـخلروخنات ىبل
وىتين ىبلتوحبه ىبلمنام لحملجلياجلة ىبالقتصادية،حيري أنه فى ظل ىبالفتقار ىبلى هـمجىب ىبلتكامـل              

خطر من أن تكون ىبلمحصحملة ىبلنهائية إطارىب مفككا لحملجلياجلات ال يقـدم ىبلنتـائج              يوحبد  
ـصاد ىتأكمحملـه ىتوحبـه                 ىبلمرحبوة منه لخدمة همجىب ىبلقطاجن ىتخلكل خـامل وخدمـة ىبالقت

                                                 

 حسني عبد املطلب األسرج سياسات دعم املشروعات الصغرية يف مصر لتعظيم االستفادة مـن بروتوكـول املنـاطق الـصناعية                     ٢
سبل دعم الصناعات   :حبث مقدم اىل املؤخر السنوى السابع للصناعات الصغرية واملتوسطة جامعة املنصورة حتت عنوان              ) الكويز(املؤهلة

 ٢٠٠٦ مايو ٤ اىل ٣ ضوء املتغريات احمللية والعاملية خالل الفترة من الصغرية واملتوسطة ىف

  
  ٩١-٨٩،ص ص ٢٠٠٤وزارة املالية،تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغرية واملتوسطة ىف مصر،مجهورية مصر العربية، نوفمرب   ٣
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وخنحملى مجلك فانه يحبب إحدىبري نوجن مـن ىبلتمنـديل خنحملـى ىبجلـترىبتيحبيات ىبلتنميـة                ,خنام
ـمي           ـصغيرة ومختحمل  ىبلخـدمات   ىبالقتصادية الجلتيمناب قحمية تنميـة ىبلمـخلروخنات ىبل

 .وىبلجلياجلات ىبلمطحملوىتة لتنمية همجه ىبلمخلروخنات

زيادة فمنالية تمنييل ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة ومخلاركتها فى ىبتخامج ىبلقرىبر،ينىتغى ىتمجل مزيد            .٤
من ىبلحبهود لزيادة مجلاهمة ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة فى صنع ىبلقرىبر ،وأن يتم تـخلحبيع             

ىبلـجلياجلات  همجه ىبلمخلروخنات خنحملى تخلكيل منظمات لتمنييحملهـا وأن يرىبخنـى صـانمنوىب             
ـصادية              ىبالقتصادية إدرىبج همجه ىبلهيئات ىبلتمنييحملية فى خنمحملية صـياغة ىبلـجلياجلة ىبالقت

 .٤خنموما،وفى تحملك ىبلمتصحملة ىتصياغة جلياجلات ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة خصوصا

ـب            .٥ ـري يحب زيادة ىبجلتقرىبر ىبلىتنية ىبلمؤجلجلية وخلفافيتها وإمكانية ىبلتنىتؤ ىتتطورىبتها،حي
نية ىبلمؤجلجلية وتنخليطها ىتما يجلمح لها ىتتمنييل       ىبلتأكيد خنحملى أنه ىتمحبرد زيادة فمنالية ىبلىت      

وينىتغى .ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة ىتفاخنحملية ىتإدرىبحبها هى ومخاوفها فى خنمحملية صنع ىبلقرىبر         
أن تمنح همجه ىبآللية ىتمنض ىبلوقت كى تمنمل ىتدون إخناقة،وكى تتخلكل وتترجلخت ىتالتـالى       

هـور  فى خلكل نظام ،وجليمنطيها مجلك فى ىبلمقاىتل مزيد من ىبلمصدىبقية فى خنيون ىبلحبم            
 .ومختحملمي ىبلمنتفمنين

  

  تطوير وىبىتتكار أدوىبت تمويحملية حبديدة تناجلب طىتيمنة ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة : نيانيا

يمند ىبلتمويل ىبلميجلر خنامؤ مهما لرفع ىبلقدرة ىبلتنافجلية لقطاجن ىبلمنخلآت ىبلصغيرة،وقد           
ىبتخمجت مصر خطوىبت مهمة لتنمية خدمات تمويل ىبلمنخلآت ىبلصغيرة،الجليما ىتمند دخول ىبلىتنوك            

ارية فى تمويل ىبلمنخلآت ىبلصغيرة وخنحملى ىبلرغم من أن تمويل ىبلمنخلآت ىبلصغيرة وقروض             ىبلتحب
رأس ىبلمال ىبلمنامل تجلد حبزىن مهما من ىبلفحبوة ىبلتمويحملية فان  تأنييرها خنحملـى تمنزيـز ىبلقـدرة                  
ىبلتنافجلية لقطاجن ىبلمنخلآت ىبلصغيرة وإتاحة ىبلمحبال له لؤنتقال ىبلى ىبألنخلطة خنالية ىبلقيمة هـو              

حدودية كما أن تأنييرها خنحملى مجلار نمو همجه ىبلمخلروخنات كان يتجلم ىتالمحدودية            تأنيير خلديد ىبلم  
أيحما، وتحاول ىبلمنخلآت ىبلصغيرة ىبلترقى فى جلحملم ىبلمنافجلة من خؤل تحديري آالتها وممنـدىبتها            

  .وىبلحصول خنحملى ماكينات وممندىبت حبديدة وأكنير تطورىب مما يمننى ىبلحاحبة ىبلمتزىبيدة لحملتمويل

   

 :ىبلصغيرة غير ىبلرجلمية لحملدخول ىبلى ىبلقطاجن ىبلرجلمىتخلحبيع ىبلمخلروخنات : نيالنيا

يحبب ىبلتأكيد خنحملى أن ممارجلات ىبلقطاجن غير ىبلرجلمى ال يمكـن تركهـا ألن نتائحبهـا                
ىبلجلحملىتية تؤدى ىبلى إغؤق ىبلمنخلآت ىبلرجلمية وىبلتى لم تمند تحتمل ىبلمنافـجلة ىبلـخلرجلة مـع                

ـب آخـر      ىبلمنتحبات ىبألحبنىتية ىبلمهرىتة من حبانب ،وىبلجلحملع ىبلمقحملدة وىبلمحبهولة ىبل         مصدر من حبان
وىبلتى يتم ىتيمنها دون ىباللتزىبم ىتأى أخنىتاىن مالية ،وهو ما يؤنير ىتالطىتع ىتالجلحملب خنحملى ىبلقطاخنـات                

  .ىبلتى تمنمل ىتخلكل رجلمى وتحملتزم ىتكل مجلئوليتها تحباه ىبلدولة

ومن منطحملق ىبخنتىتار أن ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة ليجلت كيانا مجلتقؤ ىتحد مجىبته وإنما هو             
خنؤقات متدىبخحملة،لمجلك فانه خنحملى ىبلرغم من وحبـود منافـجلة          حبزىن من محبموخنة مترىبىتطة مجىبت      

ىتين ىبلمخلروخنات جلوىبىن رجلمية أو غير رجلمية ،إال أنه يمكن أن يكـون هنـاك نـوجن مـن                   
ىبلمنؤقات ىبلمتىتادلة ىتين ىبلقطاخنين تتمنيل فى تحركات ىبأليدي ىبلمنامحملة وىبلتنقؤت ىتين ىبلقطـاخنين             

لحملمنتحبات ،فقد يمنتمد ىبلقطاجن غيـر      وىبلحمغط خنحملى ىبألحبور،أيحما يمكن أن يكون هناك تحركات         
ىبلرجلمى خنحملى ىبلقطاجن ىبلرجلمى فى ىبلحصول خنحملى ىبلموىبد ىبلخام وىبلجلحملع ىبلوجلـيطة ،كمـا قـد                
ض               يجلتفيد ىبلقطاجن ىبلرجلمى من ىتمنض منتحبات ىبلقطاجن غير ىبلرجلمى كمدخؤت ،كأن يمنتمد ىتـمن
ـصة                ىبلمخلتغحملين فى ىبلقطاجن ىبألول خنحملى ىبلقطاجن ىبلنيانى فى ىبلحصول خنحملى جلحملع وخـدمات رخي

                                                 
لصناعة والىت أقـدمت علـى ضـم أصـحاب           ميكن على املدى القصري أن حتذوا الكيانات احلكومية حزو وزارة التجارة وا            ٤
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لمجلك فانه يحبب ىبلتأكيد خنحملى أنـه خننـدما تقـرر           .ىتالمقارنة ىتالحصول خنحمليها من ىبلقطاجن ىبألول     
ىبلدولة تمنقب ىبلوحدىبت ىبالقتصادية غير ىبلمنتمية لحملقطاجن ىبلرجلمى أحبىتارها خنحملى ىبجلتكمال كافة            
إحبرىبىنىبت ىبلتجلحبيل وخنحملى ىبالنحممام لحملمحبتمع ىبلحمريىتى ،فانه يتوقع أال تجلتطيع همجه ىبلوحـدىبت             

ام همجه ىبلجلياجلة،وجلتحاول ىبالختفاىن خنن أخنين ىبلجلحملطات أو أنها جلومي تتوقمي خنن            ىبلصمود أم 
ـصادية         ـب   .ممارجلة نخلاطها،وىتمجلك قد تفقد ىبلدولة قدرىب كىتيرىب من أنـخلطتها ىبالقت لهـمجىب تتطحمل

موىبحبهة قطاجن ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة غير ىبلرجلمية حمرورة وحمع ححملول غير تقحمليدية لتخلحبيع            
دون – ىتخلكل خلرخنى حبنىتا ىبلى حبنب مع ىبلقطـاجن ىبلرجلـمى          همجىب ىبلقطاجن خنحملى ىبالندماج وىبلتمنامل    

 فهمجىب ىبلقطاجن ال يمكن إغفاله أو ىبلتغاحمي خننه،خاصـة أن إدماحبـه             -مطاردته وىبلقحماىن خنحمليه  
ـصرية،كما               ـصادرىبت ىبلم ـصر،وزيادة ىبل جليجلاهم فى دخنم ىبلنخلاط ىبلصناخنى ىبلرجلمى فـى م

دة فى ىبلناتج ىبلمححملى    جليجلاخند خنحملى رفع ممندالت ىبلنمو وتحقيق توزيع حبيد لحملدخل وتحقيق زيا          
ـحماىن خنحملـى   %١,٣ىبالحبمالى فى حدود    ،كما جليجلاخند خنحملى ىبلدقة فى ىبلتخطيط ىبالقتصادى وىبلق

ظاهرة خندم صحة إحصاىنىبت نجلىتة ىبلىتطالة وىبلدخل ىبلقومى وىبلناتج ىبلقومى وححبـم ىبلتهـرب              
  .ىبلحمريىتي،وموىبحبهة آنيارها ىبلجلحملىتية ىبلمنديدة

  

  

  خنات ىبلصغيرةإنخلاىن وتحديري قاخندة ىتيانات خنن ىبلمخلرو: خامجلا

خنحملى ىبلرغم من وحبود خندد كىتير من أنـخلطة حبمـع ىبلىتيانـات ىبلمتمنحملقـة ىتالمـخلروخنات                 
ىبلصغيرة،فانه يؤحظ أن فرمل ىبلوصول ىبلى محبموخنة همجه ىبلىتيانات تكاد تكون محـدودة             
جلوىبىن تحملك ىبلتى يقوم ىتها ىبلحبهاز ىبلمركزى لحملتمنىتئة ىبلمنامة وىبأحصاىن،أو ىبلتى يقـوم ىتهـا               

مية أو حتى تحملك ىبلتى تخلتمل خنحمليهـا أنظمـة ىبلتـجلحبيل منيـل              ىبلصندوق ىبالحبتماخنى لحملتن  
ـصحملة ىتالمـخلروخنات             ىبلتأمينات ىبالحبتماخنية وىبلجلحبل ىبلتحبارى وغيرها من ىبلحبهات مجىبت ىبل

وخنحملى مجلك فان نيمة حاحبة لتحجلين أنخلطة حبمـع         .ىبلصغيرة وىبلمتوجلطة وىبلمتناهية ىبلصغر   
ـصول     ىبلىتيانات ،حيري يمنتىتر ىبالفتقار ىبلى ىبلتوىبفق ىتين محبموخنات ىبلىتيا         نات وصـمنوىتة ىبلح

من ناحية أخرى توحبد فحبوة ىتحاحبة ىبلى ممنالحبة تتمنيـل فـى            .خنحمليها مخلكحملتين رئيجليتين  
ىبالفتقار ىبلى ىبلتنجليق ىتين أنخلطة حبمع ىبلىتيانات،ومن نيم فان هناك حاحبة ىبلـى ىبلتـخلىتيك               
ىتالوجلائل ىبلتقحمليدية وغير ىبلتقحمليدية،أيحما هناك فحبوة أخرى تتمنيل فى ندرة وحبود خـدمات            

 لحملمجلتخدمين ىبلمجين يحتاحبون ىبلى ىبلوصول ىبلمىتاخلر وغير ىبلمىتاخلر لحملىتيانات خنن           ىبلكترونية
   .ىبلمخلروخنات ىبلصغيرة

 :٥ىبالجلتمرىبر فى إصؤح ىبلنظام ىبلتمنحمليمى وىبلتدريىتى: جلادجلا

ال خلك أن أصؤح نظام ىبلتمنحمليم أهمية حيوية ىتالنجلىتة لتطوير ىبلقدرة ىبلتنافجلية لحملمـجلتنيمرين              
لك أن ىبالرتقاىن ىبلى ححملقات وجلؤجلل أخنحملى لحملقيمة يتطحملب ىبلتركيز          وىبلمنامحملين،وىتالتالى ىبلمنخلآت،مج 

وىتاأحمـافة  .خنحملى محبموخنة من ىبلمهارىبت تختحملمي خنن تحملك ىبلجلائدة فى ىبالقتصاد ىبلمصرى حاليا        
ىبلى مجلك ،يتطحملب همجىب ىبالرتقاىن أن تحملىتى منظومة ىبلتمنحمليم ىبحتياحبات ىبلجلوق من ىبلمنمالـة ىتـخلكل                

ىبلتى مـن ىبلمفتـرض أن يمنززهـا        (نيقافية ىبلجلائدة   وأخيرىب،ينىتغى خنحملى منظومة ىبلقيم ىبل    .أفحمل
أن تخلحبع إقامة ىبلمنخلآت ىبلخاصة،وىبلتمنحمليم ىبلمـجلتمر،وىبأىتدىبجن       ) ىبلنظامان ىبلتمنحمليمى وىبلتدريىتى  

وفى ىبلوىبقع،ال يمكن تحقيق ىبلقدرة ىبلتنافجلية دون ىبجلتنيمارىبت حمخمة فى ىبلمـوىبرد            .وىبالىتتكار
حمييق ىبلفحبوة ىبلممنرفية كميا ونوخنيا     وىبلحبهود ىبلمخصصة لأصؤح ىبلتمنحمليمى ىبلمجى يهدمي ىبلى ت       

  . ىتين مصر وىتقية ىبلمنالم

  

                                                 
  ٨٠ ،ص مرجع سابق وزارة املالية،تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغرية واملتوسطة ىف مصر،٥
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   خنحملى أمرينوفى ىبلختام يود ىبلىتاحري ىبلتأكيد

 إن نحباح جلياجلات ىبلتنمية ىتوحبه خنام مرهون ىتإنحباز إصـؤحات جلياجلـية تـجلمح               :أولهما  
ـصادية وىبلـجلياجلية                ىتمخلاركة ىبلقوى ىبلفاخنحملة وىبلكفاىنىبت ىبلحية فـي رجلـم ىبلقـرىبرىبت ىبالقت

وفي ظل ما يخلهده خنالم ىبليوم من ىبتحباه محموم نحو ىبلمنولمة وىبالندماج وزيـادة              . ىبلمصيرية
ىبلترىبىتط وىبلتخلاىتك ىتين ىبقتصادىبت ىبلدول الىتد من خحملق مناحت ديمقرىبطي يحمع ىبلموىبطنة وتكـافؤ              
ىبلفرمل وحرية ىبلتمنىتير خنن ىبلرأي كحقوق أجلاجلية تمنزز من ىبلمخلاركة ىبلـخلمنىتية ومـن دور               

ة ىبلتامة ىتين أىتناىن ىبلوطن حبميمنا وتحممن لهم ممارجلـة كـل            ىبلمحبتمع ىبلمدني وتكفل ىبلمجلاوىب   
ىبلحقوق ىبلمدنية وىبلجلياجلية وتتيح لهم ىبلنقد وىباليحباىتيـة فـى ممنالحبـة ىبلـجلحملىتيات وكـخلمي                
ىبلممارجلات ىبلفاجلدة، ومجلك ىتاخنتىتار ىبن ىبلموىبطن هو مفتاح تجليير وتيـجلير حبميـع ىبألمـور               

ىبلمنقىتات ىبلتى توىبحبـه ىبلمـجلتنيمرين      ىبلمتمنحملقة ىتحبمجب وتنمية ىبالجلتنيمار وهو ىبلقادر خنحملى تمجليل         
  .ىتكافه ىبنوىبخنها وإزىبلة ىبلمنقىتات ىبلىتيروقرىبطية ىبلتي تقمي في جلىتيحملهم

ـصىتح ىبلحبهـود             : نيانيهما خنحملى حمرورة جليادة ىبألمن وىبلجلؤم خنحملى مجلتوى ىبلمنالم،فىتدون مجلك ت
 ٣٥فالصرىبخنات تنتخلر حاليا فى أكنير مـن        .ىبلخاصة ىتالتنمية وحقوق ىبأنجلان غير مجىبت ممننى      

 محمليارىبت خلخمل وأن قيمة مـا        ٣  ىبلمنالم كما أن خندد ىبلفقرىبىن في ىبلمنالم قد وصل ىبلي          دولة فى 
وهمجه ىبلصرىبخنات تدمر ىبالقتصاد وتأتى خنحملى      .ينفقه ىبلمنالم في ىبلتجلحمليح قد ىتحملغ ألمي محمليار دوالر        

ومن حبهة أخرى فان ىبالحتمـاالت      .رأس ىبلمال ىبلىتخلرى وتدمر ىبألجلر وتورري ىبلمننمي من حبهة        
ىبلتخلاؤم تمنرقل ىبالجلتنيمار وتحد من نموه ،ىتل وتمنمل خنحملـى توحبيـه            ىبلمحبهولة وجليادة روح    

  .ىبلحبهود وىبلموىبرد ىبلمالية نحو ىبلتجلحمليح لتحقيق ىبألمن وىبلحفاظ خنحملى ىبلمجىبت

   خنحملى أمرينوفى ىبلختام يود ىبلىتاحري ىبلتأكيد

 إن نحباح جلياجلات ىبلتنمية ىتوحبه خنام مرهون ىتإنحباز إصـؤحات جلياجلـية تـجلمح               :أولهما  
ـصادية وىبلـجلياجلية             ىتمخلاركة ىبلقوى ىبلف   اخنحملة وىبلكفاىنىبت ىبلحية فـي رجلـم ىبلقـرىبرىبت ىبالقت

وفي ظل ما يخلهده خنالم ىبليوم من ىبتحباه محموم نحو ىبلمنولمة وىبالندماج وزيـادة              . ىبلمصيرية
ىبلترىبىتط وىبلتخلاىتك ىتين ىبقتصادىبت ىبلدول الىتد من خحملق مناحت ديمقرىبطي يحمع ىبلموىبطنة وتكـافؤ              

أجلاجلية تمنزز من ىبلمخلاركة ىبلـخلمنىتية ومـن دور         ىبلفرمل وحرية ىبلتمنىتير خنن ىبلرأي كحقوق       
ىبلمحبتمع ىبلمدني وتكفل ىبلمجلاوىبة ىبلتامة ىتين أىتناىن ىبلوطن حبميمنا وتحممن لهم ممارجلـة كـل               
ىبلحقوق ىبلمدنية وىبلجلياجلية وتتيح لهم ىبلنقد وىباليحباىتيـة فـى ممنالحبـة ىبلـجلحملىتيات وكـخلمي                

ـ           جلير حبميـع ىبألمـور     ىبلممارجلات ىبلفاجلدة، ومجلك ىتاخنتىتار ىبن ىبلموىبطن هو مفتاح تجليير وتي
ىبلمتمنحملقة ىتحبمجب وتنمية ىبالجلتنيمار وهو ىبلقادر خنحملى تمجليل ىبلمنقىتات ىبلتى توىبحبـه ىبلمـجلتنيمرين              

  .ىتكافه ىبنوىبخنها وإزىبلة ىبلمنقىتات ىبلىتيروقرىبطية ىبلتي تقمي في جلىتيحملهم

ـصىتح ىبلحبهـود             : نيانيهما خنحملى حمرورة جليادة ىبألمن وىبلجلؤم خنحملى مجلتوى ىبلمنالم،فىتدون مجلك ت
 ٣٥فالصرىبخنات تنتخلر حاليا فى أكنير مـن        . غير مجىبت ممننى   ىبأنجلانقوق  ىبلخاصة ىتالتنمية وح  

 محمليارىبت خلخمل وأن قيمة مـا        ٣ خندد ىبلفقرىبىن في ىبلمنالم قد وصل ىبلي      دولة فى ىبلمنالم كما أن      
وهمجه ىبلصرىبخنات تدمر ىبالقتصاد وتأتى خنحملى      . محمليار دوالر  ألميينفقه ىبلمنالم في ىبلتجلحمليح قد ىتحملغ       

ومن حبهة أخرى فان ىبالحتمـاالت      . وتورري ىبلمننمي من حبهة    رأس ىبلمال ىبلىتخلرى وتدمر ىبألجلر    
ىبلمحبهولة وجليادة روح ىبلتخلاؤم تمنرقل ىبالجلتنيمار وتحد من نموه ،ىتل وتمنمل خنحملـى توحبيـه               

  .ىبلحبهود وىبلموىبرد ىبلمالية نحو ىبلتجلحمليح لتحقيق ىبألمن وىبلحفاظ خنحملى ىبلمجىبت



 ٢٢

                                                                                                                                            
،متاح حوقع املنظمـة    )حقوق اإلنسان والتنمية  (   الدليل العريب    ،ويل حلقوق اإلنسان واحلقوق املترابطة    القانون الد ،حممد نور فرحات   ١

ـت      ــ ــ ـــى االنترنـي ــ ـــسان عـل ــ ـــوق االـن ــ ـــة حلـق ــ   www.aohr.netالعربـي

  

 
٢ html.definited٪٢٠/com.jeeran.ghrorg://http 

  
٣
حقـوق االنـسان    :،نـدوة "تأثري االستثمار على ختع املواطن املصرى حبقوقه االقتصادية       "حسين عبد المطلب األسرج،   :اجع  ر 

  .٢٠٠٥ نوفمرب ٢٧واالستثمار والتنمية،الس القومى حلقوق االنسان،القاهرة،

 

 ١٩١-١٨٨،ص ص  ٢٠٠٤/٢٠٠٥التقريرالسنوى للمجلس القومى حلقوق االنسان،القاهرة،  ٤

. ىف العقود املاضية كان تعريف الفقر فضفاضا أكثر من الالزم،فقد كان يوصف بأنه مستوى منخفض خاما من الدخل أو االستهالك                    ٥

أما ىف السنوات األخرية فقد أصبح الفقر املطلق هو عبارة عن عدم القدرة على حتقيق املعايري القياسية فيما يتعلق بكـل مـن التغذيـة                    

 .لبيئة والصوت املسموح ىف عملية اختاذ القرارات الىت تؤثر ىف حياة الفقراءوالصحة والتعليم وا

  ٣٦-٢١مرجع سابق ،ص ص  للمجلس القومى حلقوق االنسان،السنوىللتفاصيل راجع التقرير ٦

  
ة  اىل الس القومى     ورقة مقدم ،  "أثري االستثمار على ختع املواطن املصرى حبقوقه االقتصادية         ت "راجع ،حسني عبد املطلب األسرج ،      ٧

  . ٢٠٠٥حقوق اإلنسان والتنمية واالستثمار خالل شهر نوفمرب :حلقوق اإلنسان ىف إطار الندوة املقامة بعنوان 

 

ــسان ،  ٨ ــ ــوق اإلن ــ ـــصرية حلق ــة اـمل ــ ـــصر "املنظم ــسان يف ـم ــ ــوق اإلن ــ ــة حق ــ   ، "حال

  ٢htm/www.eohr.org/ar/annual/re.،منشور حوقع املنظمة على شبكة االنترنيت٢٠٠٣التقرير السنوي لعام 

ىتطىتيمنة ىبلحال،ال يمنتمد نمو توظيمي ىبلمنمالة خنحملى نمو ىبلناتج فحجلب،ىتل أيحما خنحملى مرونة ىبلتوظمي ىتالنـجلىتة    ٩

حـوىبلى  (ىبلى ىبلناتج،أى كنيافة توظيمي ىبلمنمال ىبلمتولد خنن همجىب ىبلنمو،وىتافترىبض درحبة مرونة مرتفمنة نـجلىتيا               

% ٦ نمو جلنوى مجلتمر فى ىبلنـاتج ىبلحقيقـى ىتوىبقـع            يصىتح ممندل ىبلتوظمي ىبلمطحملوب مرتهنا ىتتحقيق     ) ٠,٧

تحديات ىبلنمو وىبلمنولمة فى ىبلـخلرق ىبألوجلـط وخلـمال          "حبورج توفيق ىبلمنىتد،حميد رحما دىبودى،    :رىبحبع.تقريىتا

  .٧،مل ٢٠٠٣،صندوق ىبلنقد ىبلدولى،وىبخلنطن،"أفريقيا

www.undp.org.eg/arabic/pressrelease/pressrelease٪٢٠٢٠٠٥/NHDR٢٠٠٥.htm ١٠  

  ٢٩٦-٢٩٥يرىبلجلنوى لحملمحبحملس ىبلقومى لحقوق ىبالنجلان،مرحبع جلاىتق، مل مل ىبلتقر ١١

١٢ World Bank, World Development Report ٢٠٠٥,A Better Investment Climate 

for Everyone, Washington, DC., ٢٠٠٤,p٢٥٨ 

  ٣٠٥رىبحبع ىبلتقريرىبلجلنوى لحملمحبحملس ىبلقومى لحقوق ىبالنجلان،مرحبع جلاىتق ، مل  ١٣

 دىبئما كنييمي ىبجلتخدىبم ىبلمنمالة، كما أنه أكنير قدرة خنحملى ىبجلتخدىبم قوة ىبلمنمل غير ىبلمـاهرة                كان همجىب ىبلقطاجن   ١٤

 ١,٥٣، كان يمنمل في ىبلقطـاجن أكنيـر مـن    ٢٠٠٢ففي خنام  .  ونصمي ىبلماهرة ىتالمقارنة ىتالقطاخنات ىبألخرى    

  .  جلنويا% ٥محمليون خنامل، ىتممندل نمو ىتحملغ أكنير من 

١٥ www.undp.org.eg/arabic/pressrelease/pressrelease٪٢٠٢٠٠٥/NHDR٢٠٠٥.htm 



 ٢٣

                                                                                                                                            

تحـديات ىبلنمـو وىبلمنولمـة فـى ىبلـخلرق ىبألوجلـط وخلـمال              "حبورج توفيق ىبلمنىتد،حميد رحما دىبودى،     ١٦

  .٢٢،مرحبع جلاىتق ،مل "أفريقيا

  ٣٠٠-٢٩٩ىبلتقريرىبلجلنوى لحملمحبحملس ىبلقومى لحقوق ىبالنجلان،مرحبع جلاىتق، مل مل  ١٧

١٨ www.undp.org.eg/arabic/pressrelease/pressrelease٪٢٠٢٠٠٥/NHDR٢٠٠٥.htm 
١٩ UNDP ,Human Development Report ٢٠٠٥:International Cooperation at Cross 

Roads, Aid, Trade and Security in an Unequal World ,available 

at:hdr.undp.org/reports/global/٢٠٠٥ 

قتصاد القومى بأن معدل النمو احلقيقى قد ارتفـع مـن           يشري أحدث تقرير أعدته اموعة االقتصادية حول املؤشرات الرئيسية لال          ٢٠

 ،كما ارتفع معدل النمو احلقيقى لدخل الفـرد ىف ذات           ٢٠٠٤/٢٠٠٥ىف العام املاىل    % ٥ اىل   ٢٠٠٣/٢٠٠٤ىف العام املاىل    % ٤,١

بالرغم من التراجـع    % ١٧,٧اىل  % ١٦,٦،كما ارتفعت نسبة االستثمار اىل الناتج احمللى االمجاىل من          % ٢,٩اىل  % ٢,١الفترة من   

وأشار التقرير أيضا اىل    .خالل ذات الفترة  % ١٦,١اىل  % ١٦,٢الطفيف ىف نسبة االدخار اىل الناتج احمللى االمجاىل الىت اخنفضت من            

ـض معـدل      %.١,٩٦اىل  % ١,٩٨،كما اخنفض معدل النمو السكاىن من       % ٩,٥اىل  % ١٠اخنفاض معدل البطالة من      أيـضا اخنف

 ،بينما اخنفض معدل التضخم ألسعار      ٢٠٠٥ىف يونيو   % ٧,٤ اىل   ٢٠٠٤ىف يونيو   % ١٦,٧سعار املستهلكني من    التضخم السنوى أل  

 ،األحـد   ١٣٠ ،السنة   ٤٣٣٧٨راجع جريدة األهرام املصرية،العدد     .٢٠٠٥ىف مايو   % ٤,٢ اىل   ٢٠٠٤ىف مايو   % ١٦,٨اجلملة من   

  .١٦،ص ٢٠٠٥ سبتمرب ١١،

الذى يصل اىل درجة اإلجناز إال أن هذه املؤشرات مازالت حباجة اىل مزيد من التحسني               وبالرغم من هذا التحسن امللحوظ و     

،وأيضا يعد معدل االسـتثمار منخفـضا       )تقريبا% ٣٠(،حيث يعد معدل االدخار منخفضا باملقارنة باملتوسط السائد ىف الدول النامية          

أيضا مـازال معـدل     .سنويا% ٢٥دل االستثمار للناتج احمللى     بالنسبة للطموحات ومعدالت النمو املرغوبة حيث ينبغى أن يتعدى مع         

ناهيك عـن   .خالل نفس الفترة  % ٢,٩ ، يفوق معدل منو متوسط دخل الفرد والبالغ          ٢٠٠٥ىف يونيو   % ٧,٤التضخم السنوى البالغ    

  .نسبة البطالة الىت مازالت حباجة اىل عديد من اجلهود لتقليلها

  .تراجع سعر صرف اجلنيه املصرى مقوما بالدوالر األمريكي بني عامي املقارنةميكن إرجاع ذلك بصفة أساسية اىل  ٢١

  .يتم تقدير تعادل القوة الشرائية عرب مقارنة تكلفة شراء سلة من السلع ىف الدولة املعنية بتكلفة شراء ذات السلة ىف أمريكا ٢٢

ثمارات الىت تـضيف طاقـات جديـدة للجهـاز          يتطلب ذلك ضرورة العمل على اتباع سياسة مشجعة لالدخار لتمويل االست           ٢٣

وىف ظل هذه املعدالت املنخفضة للغاية مـن        .االنتاجى،وترفع مستويات التشغيل والدخل وحتقيق النمو االقتصادى السريع ىف املستقبل         

القتصادى،ألن ،فانه من الصعب حتيق معدالت مرتفعة لالستثمار والنمو ا        )٢٠٠٢خالل عام   % ١٥,٤حواىل  (االدخار احمللى والقومى  

،سوف يتطلب اللجوء اىل االقتراض من اخلارج والتورط ىف أزمة       رحتقيق مثل هذه املعدالت املرتفعة دون وجود معدالت مرتفعة لالدخا         

  .  مديونية كبرية،أو جذب مزيد من االستثمارات األجنبية،وهو ما مل يتم حتقيقه كما تشري البيانات

٢٤ World Bank ,World Development Indicators ٢٠٠٤,Washington DC., ٢٠٠٤,pp 

٢١٦-٢١٤ 

) النـسخة العربيـة   (احلريـة الثقافيـة ىف عاملنـا املتنـوع        : ٢٠٠٤برنامج األمم املتحدة االمنائى،تقرير التنمية البـشرية للعـام           ٢٥

 ١٩٩،ص٢٠٠٤،نيويورك،
  ٥-٤ص ص مرجع سابق، على عبد القادر على ،حمددات االستثمار األجنىب املباشر،٢٦
 /http://econ.worldbank.org/wdr/wdr٢٠٠٥ ملزيد من التفاصيل ميكن الرجوع اىل ٢٧

٢٨ World Bank, World Development Report ٢٠٠٥,Opcit,PP٤-٢ 

ـب األسـرج،       ٢٩  ،العـدد   كتـاب األهـرام االقتـصادى     ، "مـستقبل املـشروعات الـصغرية ىف مـصر        "حسني عبـد املطل

  .٢٠٠٦القاهرة،اكتوبر،٢٢٩

  


