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ملخص تنفيذي

تشريعيةتمجاالفياإليجابيةبالخطواتاالعترافوتم.الصلةذاتالدوليةالمنظماتبمخاوفاتسموتطبيقهاالبنكإنشاءاتفاقيةمن1المادةفيعليهاالمنصوصالسياسيةبالمبادئمصرالتزامإن

.التنفيذمنالمزيدعلىشجعممامختارة،وسياسية

نظامتحويلفيراالستمرافياألهدافوتتمثل.طموحإصالحبرنامجفيالشروعخاللمنوذلكاألقل،علىقرننصفلمدةمصرفيسائًداكانالذياالجتماعيالعقدتطويرعلىالحكومةتعمل

السلطةإلصالحواتالخطمنالمزيداتخاذمنالبدذلك،ومع.للدولةاالقتصاديةالتبعيةوتقليلمستدامة،للدولةالماليةالمواردوجعلالمجتمع،منالمستحقةالفئاتإلىيصلبحيثالعامالدعم

هناككانتالماضية،قليلةالالسنواتفيالخطيرةالتحدياتمواجهةوفي.األعمالمناخعلىتؤثرالتيالقانونوسيادةبالشفافيةالمتعلقةالجوانبمعالجةويجب.المدنيةالخدمةسيماوالالتنفيذية،

.الدفاعلوزارةالتابعةالكياناتمنعددذلكفيبماللدولة،التابعةالكياناتاقتصادفيالتواجدفيملحوظةزيادة

جودةعلىأكبربئاعالسكانيةالزيادةهذهوأضافتالحالي،الوقتفينسمةمليونمائةمنأكثرإلىليصلواتقريباعقودأربعةخاللمصرسكانعددتضاعففقد.عامةأخرىتحدياتأيضاوهناك

.متزايدبشكلكبيرقلقمصدرالمياهندرةتمثلكما.التنقلعنفضالاالجتماعي،الضمانتوفرالتيالوظائففيسيماوالللتوظيف،مؤهلينشبابتخريجعلىالنظاموقدرةالتعليم،

منالمقدمالدعموبفضل.الكليباالقتصادالمتعلقةوتلكالجوهريةالهيكليةاإلصالحاتبفضلقويًاانتعاًشاالمصرياالقتصادحققالنمو،فيوالتراجع2011عامفيالعربيةاالنتفاضاتأعقابوفي

فيفائضمنذلكصاحبوماالمحلي،واالستهالكالضخمةالعامةاالستثماراتخلفيةعلى،2019-2018الماليةالسنةفي٪5,6النموبلغاألخيرة،السنواتفيالدوليالنقدلصندوقبرنامجين

فضالوالريفية،النائيةاطقوالمنللشبابسيماالواالقتصادي،االجتماعياإلدماجلزيادةكبيرةجهودأيًضابذلتوقد.أقوىأجنبيةاحتياطياتوبناءالديون،مستوياتفيواستدامةاألولية،الميزانية

خاللمنذلكفيبمااألخضر،األعمالجدولفيبارزتقدمإحرازوتم.المدنيةوالخدمة(الماليةالبياناتنشرطريقعنذلكفيبما)وإدارتهاللدولةالمملوكةالشركاتعملياتتحسينعن

.األوسطوالشرقإفريقيافيخضراءسنداتأولإصدارمثلالمبتكرةالتمويلوحلول2035عامحتىالمستدامةللطاقةالمتكاملةمصراستراتيجية

حةجائمنالرغمعلى(اإليجابيالنموذاتوالتنميةاإلعمارإلعادةاألوروبيالبنكفيهايعملالتيالقليلةالبلدانأحد)2020-2019الماليةالسنةخالل٪3,6بمعدلالنموفياالقتصاداستمر

المعلوماتلوجياوتكنوالصحةقطاعاحققكما.البناءوقطاعاتوالعقاراتوالزراعةواالتصاالتوالتجزئةالجملةوتجارةالتحسينعلىوالقدرةوالمؤقت،الجزئياإلغالقبفضلوذلك،19-كوفيد

.حةالجائبسببالعالميةالقيمةوسالسلالسياحةقطاعفيباضطراباتالشعوريستمرحيث،2021-2020الماليةالسنةفي٪3,3إلىليصلقليالً النمويتباطأأنالمتوقعمن.الجائحةخاللنموا

تأثيرتالشيمعدًماقللمضيالمستدامللنموالطريقتمهد(واإلعاناتاالجتماعياألمانوشبكاتالتعليمذلكفيبما)الرئيسيةالقطاعاتعبرالمنفذةالناجحةالهيكليةاإلصالحاتفإنذلك،ومع

.التنفيذقيدلإلصالحاتثانيةمرحلةوهناك.المطافنهايةفيالجائحة

فيللدولةالمهمورالديؤدياألحيان،بعضوفي.كبيرةانتقاليةفجواتهناكتزالالالمستدام،السوقاقتصادنحومصرأحرزتهالذيالملموسوالتقدمالهائلةاإلصالحاتهذهمنالرغمعلىولكن

منالمنافسةتعزيزادةزيإلىالتجاريةالحواجزإزالةتؤديأنيمكن.الخاصالقطاعأمامالفرصوتكافؤالتنافسيةالقوىتقييدإلىللدولة،المملوكةالشركاتمنكبيرعددذلكفيبمااالقتصاد،

المزيدإلىحاجةفياالقتصاديةوالحوكمة.الخارج
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ملخص تنفيذي

،اإلدماجفجواتالجةلمعجهودبُذلتوقد.التشغيليةالقصوروأوجهالمحدودةالماليةاالستدامةبسببعراقيلتواجهللدولةالمملوكةالشركاتوبعضالعامةالمرافقتزالوالالهامة،التحسيناتمن

مصرسكانعددتزايدومع.ا  نمواألقلأو/والنائيةوالمناطقوالشباببالنساءيتعلقفيماسيماوالقائمة،األخرىاالقتصاديةوالفرصالتمويلإلىالوصولعلىتؤثرالتيالتحدياتتزالالذلكومع

القطاعاتهذهفيلخضراءااإلجراءاتبتبنيالتعجيلفإنالعالمي،المناختغيرضغوطمنبالفعلتعانيالتيوالنقل،والطاقةالمياهذلكفيبماالعامة،والخدماتالمواردعلىضغوط ايشكلونالذين

.القادمةالسنواتفيأيض اضروري اسيكون(المياهندرةمعالجةإلىباإلضافة)

للمضيوسعيا.الخاصالقطاعفيتقريب اأرباعهاثالثةيورو،مليار7,4منأكثراستثمرحيثالتحديات،هذهمواجهةعلىمصرلمساعدةقويةمحفظةببناء،2012عامفيعملياتهبدءمنذالبنك،قام

ا، تكافؤمنمزيدوتحقيقصاداالقتفيالخاصللقطاعأكبرمشاركةأخرى،أموربينمنتسهيل،فيللمساعدةالقطاعاتعبرالسياساتفيالقويةوالمشاركةاستثماراتهبينالجمعالبنكسيواصلقدم 

المدىعلىالصفريةيةالصافاالنبعاثاتومساراتالكربونمنخفضةمساراتإيجادذلكفيبماالشامل،األخضرالتحولمنوالمزيدالعام،القطاعفيواالقتصاديةالمؤسسيةالحوكمةوتعزيزالفرص

.مصرسكانجميععلىبالنفعتعودالتياالقتصاديةللفرصجديدةقنواتوخلقالطويل،

حمايةمثلأهداف ايتضمنالذي)2027-2023الجديدالحكوميالعملوبرنامج2030مصربرؤيةالخاصةخطتهاتهدفالتيالحكومة،معقويةشراكةالبنكسيقيموغيرها،المجاالتهذهوعبر

التحولسيماال-جوانبالمنعددويتماشى.المستدامةالتنميةمبادئحولاالقتصادتحويلمنمزيدإلى(العملوفرصاإلنتاجيةوزيادةالشفافية،وزيادةالبشري،المالرأسوتنميةالطبيعية،الموارد

إطالقإلىالبنكهدفيكما.للتعاونقويةسبال  ويوفرللبنك،ورأسمالياستراتيجيإطاروأحدثالمتحدةلألممالمستدامةالتنميةأهدافمعجيدبشكل-االبتكارمنوالمزيدالشاملوالنمواألخضر

.بهاالخاصةالنموإلمكانياتتقديرا  االستراتيجية،توجهاتهعبررقميةمبادرات

:2027-2022فيمصرفيالتاليةاالستراتيجيةاألولوياتلمتابعةمستعدالبنكفإنالمنطلق،هذاومن

تعزيز اقتصاد أكثر شمواًل لألعمال التجارية والنساء والشباب في مصر؛•
تسريع التحول االقتصادي األخضر في مصر؛ و•
.تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خالل دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة•
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لمحة موجزة–اإلعمار والتنمية البنك األوروبي إلعادة –مصر 

6

(2021ديسمبر ) أنشطة االستثمار للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في مصر 

تكوين المحفظة اتاالستثمار السنوي في األعمال التجارية والعملي

2فجوات التحول

1

(*2019)أرقام سياق مصر 

116مشاريع نشطةيورومليون 4,712محفظة

مليون يورو2,659أصول التشغيل٪8حصة األسهم

يورومليون 8,707صافي االستثمار٪170الخاصحصة القطاع 

المقارناتمصر

3100.4(مليون)عدد السكان 

المغرب( 36.5)

بولندا (38.0)

تركيا( 83.4)

نصيب الفرد من الناتج المحلي 

تعادل القوة الشرائية، )اإلجمالي 

3(بالدوالر األمريكي

12,261

المغرب( 7,856)

بولندا (34,233)

تركيا( 27,303)

دى المنت)مؤشر التنافسية العالمية 

( 2019–االقتصادي العالمي 

(اقتصاًدا141/ المرتبة)

93

المغرب( 75)

بولندا( 37)

تركيا( 61)

٪، تقديرات منظمة العمل )البطالة 

4( الدولية
9.7

المغرب( 9.0)

بولندا( 3.3)

تركيا( 13.7)

٪، تقديرات منظمة)بطالة الشباب 

4( العمل الدولية
26.5

المغرب( 22.3)

بولندا( 9.8)

تركيا( 24.6)

، ٪)مشاركة اإلناث في القوى العاملة 

4( تقديرات منظمة العمل الدولية
18.5

المغرب( 21.6)

بولندا( 48.6)

تركيا( 34.3)

مجموع اإلمدادات من )كثافة الطاقة 

الناتج المحلي / الطاقة األولية

5(اإلجمالي

0.3

المغرب( 0.2)

بولندا( 0.2)

تركيا( 0.2)

دوالر 2015/ كجم )كثافة االنبعاثات 

5(أمريكي من الناتج المحلي اإلجمالي
0.6

المغرب( 0.5)

بولندا( 0.6)

تركيا( 0.4)

 .مؤشرات التنمية العالمية–البنك الدولي 3. 2020قارن تقرير التحول للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 2. سنوات متجددة على المحفظة5على أساس : االستثمار البنكي التراكمي1. هي أحدث بيانات متاحة ألغراض المواءمة لجميع البلدان2019بيانات * 

.أطلس الطاقة لوكالة الطاقة الدولية5. في المائة 7.5الخاصة بمصر تحسنا بنسبة 2020تظهر بيانات . منظمة العمل الدولية4
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(2021-2017)تنفيذ االستراتيجية السابقة -1

7

نتائج التحول الرئيسية1-1

*أداء التحول التوافق االستراتيجي

االستثمار التجاري السنوي

منح المساعدة الفنية

(.أقل من سنتين)محسوبة على أساس محفظة نشطة ناضجة . يعكس أداء تأثير التحول مدى احتمالية أن تحقق المشاريع تأثير التحول المتوقع منها عند التوقيع* 

نساء والشبابة الفرص االقتصادية للياددعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر من خالل سالسل قيمة أقوى، وتحسين فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وز: 1األولوية 

نتائج التحول الرئيسية غيرةتقديم المشورة للشركات الص

: 1األولوية

52.5%

:3األولوية 

25.4%

:2األولوية 

22.1%

:  رالتحول لالقتصاد األخض
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:التأثير المتوقع للتحول

60
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74:المحفظة

:  داخل المسار

87%

:خارج المسار

13%

4904
مليون يورو

:1األولوية 
8.9%
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5.9%
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82.7%

:4األولوية 
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No. of ASB clients reporting increased employment (female employees only)
No. of ASB clients reporting increased export sales

(لإلناث فقط)عدد عمالء برنامج تقديم المشورة للشركات الصغيرة الذين أشاروا إلى زيادة التوظيف 

عدد عمالء برنامج تقديم المشورة للشركات الصغيرة الذين أشاروا إلى زيادة مبيعات الصادرات

عدد عمالء برنامج تقديم المشورة للشركات الصغيرة الذين أشاروا إلى زيادة اإلنتاجية

عدد عمالء برنامج تقديم المشورة للشركات الصغيرة الذين أشاروا إلى التوظيف

المشاركينيينالمالالوسطاءمعائتمانحدودثمانيةعلىالتوقيعخاللمنالتمويلإلىوالمتوسطةالصغيرةالشركاتوصولوتنويعتعزيز•

SPE)والمتوسطةالصغيرةالشركاتأسهمصناديقفييورومليون46,4واستثماريورومليون917بإجمالي Capital Fund،Lorax

Capital Fund II،Badia Impact Squared)،والمتوسطةالصغيرةللشركاتاألجلطويلتمويلتوفرلضمان.

8مع(يورومليار1,4بإجمالي)التجارةتمويلبرنامجإنتاجحدودمنخط ا25خاللمنالمصريةللشركاتالتجاريةالتنافسيةالقدرةتعزيز•

الرئيسيةالزراعيةريةالتجالألعمالالقيمةلسالسلالتنافسيةالقدرةتحسينبرنامجعبرالمباشراالستثماروتوفيرمشاركين،ماليينوسطاء

2,1والمزارعين،معالخلفيةالروابطوتعزيزوالعصائر،األلبانإنتاجلتمويل"المراعي"لشركةيورومليون75,5المثال،سبيلعلى)

.(والخضرواتالفاكهةمنإنتاجهملزيادة"فارمفريش"إلىيورومليون

أكاديمية)مصرفيالقطاعيةللمهاراتمنصةأولإطالقخاللمنللشبابالعملعلىالقائمةالتعلموفرصالتدريبإلىالوصولتسهيل•

للتدريببرنامجلتنفيذ"الروضة"والموقعفيتدريبمرفقإلنشاء"ألماظةمول–الفطيمماجد"مثلعمالءمعوالشراكة(الفنيةالسويدي

.الداخلي

نيالوطقطر"بنكمعمخصصةائتمانحدودخاللمنبالبنكالخاص"التجاريةاألعمالفيالمرأة"برنامجخاللمناألعمالرائداتدعم•

.الماليةمهاراتهنتطويرعلىالنساءلمساعدةوالتدريباالستشاراتوتقديم"األهلي

النيلبورصة"هيكلةإعادةدراسةوإكمالأسهمصناديقستةفييورومليون80استثمارخاللمنالخاصةاألسهمصناعةنمودعم•

رسمي ا،المصريةالبورصةتبنتهاوالتي،(والمتوسطةالصغيرةللشركاتالماليةاألوراقسوق)NileX))"والمتوسطةالصغيرةللمشروعات

اواستثمر .(يورومليون83,2)المحليةالسنداتمشاركةخاللمناألجلقصيردينأداةأولفيأيض 

.يورومليون39بقيمةمخصصينائتمانخطيمع"التجاريةاألعمالفيالشباب"برنامجإطالق•

PUBLIC



(2021-2017)تنفيذ االستراتيجية السابقة -1

8

الرئيسيةنتائج التحول  التحول لالقتصاد األخضر

نتائج التحول الرئيسية1-1

نتائج التحول الرئيسية محفظة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لمصر حسب المنطقة

مماالقاطرات،تجديدبرنامجمنكجزء(يورومليون290)ديزلقاطرة100شراءتمويلخاللمن"مصرحديدلسككالقوميةالهيئة"دعم•
.للنساءأمان األكثراالحديديةبالسككالنقلوتعزيزالعامالوعيلزيادةاالستشاريبالدعموالتكليفوالصيانةالعملياتتسويقعلىساعد

.خدماتمنيقدمهوماللمتروالتشغيليةالكفاءةلتحسينعامةخدمةعقدإدخالبالقاهرة،الحضريللنقلالمتكاملالنهجمنكجزء•
بإعدادالمعنيالمرفقخاللمنأكتوبر6فيالجافبالميناءوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةمناقصةوترسيةإطالقفيالمساعدة•

الشركاتمنلمجموعة،لوجيستيمركزوأكبرالداخليالميناءفيوالخاصالعامالقطاعينبينشراكةأول،للبنكالتابعالتحتيةالبنيمشاريع
.االزدحاممنويحداللوجستياألداءسيعززمماالعالمية،

إصدارفييورومليون173قيمتهامشاركةخاللمنالجديدةالعمرانيةالمجتمعاتلهيئةالعموميةالميزانيةهيكلةإعادةدعماستمرار•
.جديدةحضريةمراكزإلنشاءالخاصاالستثمارجذبعلىيساعدمماالمحلية،بالعملةالسندات

(جاسكو)الطبيعيةللغازاتالمصريةبالشركةالقدراتبناءذلكفيبماللدولة،المملوكةوالغازالنفطشركاتعبرالتجاريةالعملياتتحسين•
ويسمحالبالدفيلغازاسوقيحرروالذيمصر،فيالجديدالغازسوققانونلتنفيذالفنيالدعموتقديموالحوكمة،والشفافيةالكفاءةلتحسين
.الخاصالقطاعبمشاركة

جديدةأسرةألف470لعددالصحيالصرفخدماتتحسينفييساعدمماالشيخ،كفرفيالصحيالصرفشبكةتأهيلإعادةتمويل•

دعم التحول االقتصادي األخضر في مصر: 3األولوية 

تحسين جودة واستدامة المرافق العامة في مصر من خالل مشاركة وتسويق القطاع الخاص: 2األولوية 
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(سنة/كيلوطن)خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

كات نسبة التحول لالقتصاد األخضر في تقديم المشورة للشر

الصغيرة

،(يورومليون410)بنبانفيالشمسيةللطاقةمحطة16وتشغيلإنشاءتمويلخاللمنمصرفيالطاقةمزيجلتنويعالمبذولةالجهوددعم•
وضعفيالحكومةساعدتكما.والموثوقةالنظيفةالطاقةمنميجاوات750تولدأنالمتوقعمنوالتيإفريقيا،فيالشمسيةللطاقةحديقةأكبر
.الخاصالقطاعمستثمريلجذبالمتجددةالطاقةالستثماراتتعاقديإطار

الكربونأكسيدثانيانبعاثاتمنالحدإلىأدىمما(يورومليون73)الكهروضوئيةالشمسيةللطاقةمحطاتثالثوتشغيلإنشاءتمويل•
.أسوانلمحفظةاالقتصاديةوالتنمية

لشركةتابعةشركةإلىيوروماليين3بقيمةأوليبقرضالبالد،فينفسهالخاصالقطاعداخلالخضراءالمشاريعأولىمنواحدتسهيل•
.مصرفيمتكاملةألبانمزرعةألكبرالمتجددةالطاقةلتوفير،"عربيةطاقة"

تمويلمرفقمنائتمانحدودفييورومليون157تخصيصخاللمنالصغيرةللشركاتوالمواردالطاقةكفاءةتحسينفيالمساعدة•
المثال،سبيللىع)الشركاتفيالمباشرةاالستثماراتإلىباإلضافةالمصرياألهليوالبنكاألهليالوطنيقطربنكمعاألخضر،االقتصاد

.(ومواردهاطاقتهاكفاءةلزيادة"الهرمالداو"فييورومليون12
مليون148)ركيتشنمصرفتاهيلإعادةبرنامجخاللمنالصلبةالبلديةالنفاياتإدارةوتحسينالملحةالريقضايامعالجةفيالمساعدة•

.المصريةالدلتامنطقةفي(يورو
فييورومليون50مارواستثبهاالمرتبطةالتحتيةوالبنيةالكهربائيةالمركباتلطرحإلكترونيتنقلاستراتيجيةوضعفيالحكومةمساعدة•

.مصرأنحاءجميعفيالمركباتشحنمحطاتلتوسيع"للطاقةإنفينيتي"
.تنفيذهافيوالمساعدةاألسمنتلصناعةالكربونمنخفضةطريقخارطةإعداد•

PUBLIC
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تعزيز الحوكمة وتحقيق التكافؤ لجميع الشركات: 4األولوية 

نتائج التحول الرئيسية

وكذلك.واالتصاالتماتالمعلووتكنولوجياوالتسجيلالتراخيصوإصالحاالستثمارعالقاتإدارةهيكلةإعادةعلىالتركيزمعالسويسلقناةاالقتصاديةللمنطقة"الواحدةالنافذة"خدمةلتطبيقخطةإطالق•

.للمنطقةالتنظيمياإلطارتعزيزلزيادةالدعمتقديم

وتحسينالشفافيةتعزيزإلىأدىمماوالمتوسطة،الصغيرةالشركاتبإقراضيتعلقفيماالممارساتأفضللتطبيق(الدولياألفريقيالعربيوالبنكمصربنك)الماليةالمؤسساتعمالءمنالثنينالدعمتقديم•

.والمتوسطةالصغيرةالشركاتمستوىعلىالمؤسسيةاإلدارة

بالفيومالصحيلصرفاومياهالمياهتوسعةبرنامجفيالبناءأعمالعلىواإلشرافالمشروعتنفيذلدعماستشاريينتعيينفيالمحليةالتنميةووزارةالصحيوالصرفالشربلمياهالقابضةالشركةدعم•

.الصلبةالنفاياتمنللتخلصكيتشنرمصرفومشروع

.مصرفيلةللدوالمملوكةوالغازالنفطشركاتفيوالمساءلةوالشفافيةالكفاءةزيادةإلىيهدفوالذيالبترول،لوزارةالتابعالهيكلةوإعادةالشركاتإلىوالتحولالتحديثبرنامجتنفيذدعم•

.اإلداريةوالرقابةالداخليوالتدقيقالمشترياتبشأنالتوصياتمنمجموعةووضعمصرحديدلسككالقوميةللهيئةالحاليةالحوكمةتقييم•

.الفعليالوقتفيالمياهشركاتمعوالتفاعلالشكاوىتقديمللمستخدمينيتيحوالذيالصحي،والصرفللمياهالقابضةللشركةجوالتطبيقإطالقفيالمساعدة•

الممارساتأفضلقوتطبيتسويقنحواألساسإرساءوبالتاليلها،التابعةوالشركاتالقابضةالشركةفيالماليةالتقاريرإلعدادالدوليةالمعاييرتطبيقلدعممصرلكهرباءالقابضةالشركةمعاتفاقيةتوقيع•

.الماليةالتقاريرإعدادفيالدولية

.للدولةالتابعةالجهاتفياإللكترونيالشراءنظاماستحداث•

.المعلقةالمسائللمعالجةالحكومةمعسنويةالربعاالجتماعاتذلكفيبماالمدفوعات،لتكثيفجديدةإجراءاتوضع•

PUBLIC
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سياق التنفيذ

ائحةجقبل.العملياتدولمندولةأكبرثانيتصبحأنعلىمصرساعدمماالخاص،القطاعفياستثماراتهأرباعثالثةمنيقربمامعمصر،فييورومليار7,4منأكثرالبنكاستثمر،2012عامفيعملياتهبدءمنذ
ابسرعة،نطاقهاتسعقدالمصرياالقتصادكان،19-كوفيد وتحسينواالستثمارالصادراتزيادةإلىأدىمماالدولي،النقدصندوقيدعمهمابرنامجينإطارفياألساسيةالكلياالقتصادإلصالحاتالناجحبالتنفيذمدعوم 
عقباتتواجهللدولةالمملوكةالشركاتبعضأنكماالعامة،والمرافق1االقتصادفيمهمدورإداءفيالدولةتستمر.كبيرةانتقاليةفجواتهناكتزالالالضخمة،اإلصالحاتهذهمنالرغمعلىذلك،ومع.العامةالمالية
مصرفيالسكانعددتزايدمع.قائمةاألخرىاالقتصاديةوالفرصالتمويلإلىالوصولعلىتؤثرالتيالتحدياتتزالالاإلدماج،فجواتلمعالجةجهودبُذلتبينما.التشغيليةالكفاءةوعدمالماليةاالستدامةانخفاضبسبب
ومن.أيض اضروري ااأمر  سيكونالقطاعاتهذهفيالخضراءاإلجراءاتتبنيتسريعفإنالمناخ،تغيربسببسوءا  تزدادوالتيوالنقل،والطاقةالمياهذلكفيبماالعامة،والخدماتالمواردعلىضغوط ايمارسونالذين
راألخضالتحولالمثال،سبيلعلى-الجوانبمنعددمعالمستدامة،التنميةمبادئحولاالقتصادتحويلمنمزيدإلى2027-2023الجديدالحكوميالعملوبرنامج"2030مصررؤية"تهدفالتحديات،هذهإدراكمنطلق
.والتنميةاإلعمارإلعادةاألوروبيللبنكورأسمالياستراتيجيإطاروأحدثالمتحدةلألممالمستدامةالتنميةأهدافمعجيدبشكلتتوافقالتي-األكبرواالبتكارالشاملوالنمو

حتىالبنكاستثماراتوتأثيرنطاقمنيحدمماالبنوك،خاللمنالغالبفييوجهالسابقالتمويلكان•

منفادةواالستالتمويلإلىللوصولالشركاتوتكافحالخاصالقطاعائتمانانخفاضاستمرارمع

.التصديرفرص

ً التوسععلىالشركاتومساعدةالحقيقي،االقتصادفيالتعمقإلىنتطلع• ً وإقليميا على.عالميا

رافي،الجغوالنطاقللحجمبالنسبةحاسمةأهميةذاتستظلللدولةالمملوكةالبنوكأنمنالرغم

مويلالتالمثال،سبيلعلى)المصرفيةغيرالماليةالمؤسساتمنجديدةقطاعاتتطويرفإن

.البنكتأثيريوسعأنيمكن(والتأجيرالصغرالمتناهي

التأثرأوجهسبببمتزايدبشكلتتفاقموالتياألساسية،البلديةالخدماتعلىقيداالمتزايدالطلبيظل•

.المياهندرةذلكفيبمابالمناخ،

توسيعديساعأنويمكن.البلدياتمستوىعلىاالستدامةلزيادةالخضراءالمدنمبادراتتوسيع•

فيأيًضااألخضراالقتصادتمويلمرافقمثلالخضراءالماليةالمنتجاتإلىالوصولنطاق

.الخاصالقطاعليشملاألخضرلالقتصادالتحولتأثيرتوسيع

تتحسيناإجراءإلىحاجةهناكتزالالولكنالمتجددة،الطاقةمجالفيكبيرةخطواتإحرازتم•

الخاصطاعالقاستثماراتمنالكاملةواالستفادةاالستيعابلزيادةللشبكةتنظيميوإصالحكبيرة

.الحكومةأهدافمعيتماشىبماالمطلوبة

بالقطاعةالخاصالسوقنطاقوتوسيعوالتوزيعالنقلتحديثإلىيهدفالذيلالستثماريمكن•

دعميؤديأنويمكن.مصرفيالكاملةالمتجددةالطاقةإلمكاناتالعنانيطلقأنالخاص

.األخضرالطموحتحفيززيادةإلىالمحدثةوطنياالمحددةالمساهمات

إدماجفيكبيرةفجواتهناكتزالالالبشري،المالرأسفياألخيرةاالستثماراتمنالرغمعلى•

.والخدماتالتمويلإلىالوصولفيإقليميةوتفاوتاتوالشبابالنساء

كونتأنيمكن.الماليوالشمول(القطاعيةالمهاراتمجالسمثل)المهاراتلتنميةالدعمتكثيف•

.المحرومةالفئاتلرفعفعالةوسيلة(واالتصالالحوكمةفي)الرقمنةزيادة

.الكلياداالقتصاستقرارعلىكبير،حدإلىالحوكمةتعزيزاستهدفتالتىالسابقة،الجهودركزت•

فيللدولةالبارزالدورلمعالجةجديدةدفعقوة2030مصررؤيةتوفرقدأخرى،جوانببينومن

.االقتصاد

فيتجاريالالتسويقوتعزيزللدولةالمملوكةاألصوللخصخصةالزخممناالستفادةإلىتطلع•

وقد.وعاتالمدفتحسينإلىأيًضاالمعززةالقدرةتؤديوقد.الرئيسيةللدولةالمملوكةالشركات

توفيرلىإالمشترياتفيوالشفافيةوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكاتمستوىرفعيؤدي

.العامةالتحتيةالبنيةلتطويرالخاصللقطاعفرص

جانباألالمستثمرونيزالالالتجارية،األعمالبيئةفيالتحسيناتبعضوجودمنالرغمعلى•

.اراالستثميعيقمماالمتكافئة،غيروالحوكمةبالتنظيميتعلقفيمااليقينعدميواجهون

قةثوزيادةالفرص،وتكافؤالمنافسةمنالمزيدلتسهيلالرئيسيةالحوكمةإصالحاتدعم•

.19-كوفيدأزمةبعدالمرونةوتعزيزالمستثمرين

ومع . لسنوات األخيرةكان للعديد منها دور فعال في تنفيذ مشاريع وإصالحات استثمارية مهمة في ا. شركة مملوكة للدولة تسيطر عليها وزارات وهيئات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك الوزارات غير المدنية بموجب قوانين خاصة297تشير تقارير وزارة المالية إلى أن هناك ما مجموعه 1

.قد يقيد القوى التنافسية الالزمة لتحقيق النمو الديناميكي للقطاع الخاص( خاصة في القطاعات الرئيسية التي توفر مدخالت للقطاع الخاص ككل)ذلك، مع تحرك مصر نحو وضع البلدان ذات الدخل المتوسط األعلى، فإن وجودها 
PUBLIC
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سياق االقتصاد الكلي وتوقعات فترة االستراتيجية2-1

السياق االقتصادي-2

نمومعبيًا،نسمرنًاالمصرياالقتصادأصبحالوطني،اإلغالقوتدابيرالعالميالوباءسياقفي•

،21-2020و20-2019الماليةالسنواتفيإيجابياولكنهاإلجماليالمحليالناتجفيأبطأ

نمواتحققالتيتلكمنقليلعددمنواحدايجعلهمما)التواليعلى٪3,3و٪3,6بنسبة

.تدريجيانتعاشبدايةرؤيةيمكن22-2021الماليةالسنةوقرب.(إيجابيا

االقتصادياألثريعكسمما،2020عاممنالثانيالربعفي٪9,6إلىالبطالةمعدلارتفع•

الربعفي٪7.5إلىينخفضأنقبلالسياحة،مثلالعمالةكثيفةالقطاعاتعلى19-كوفيدلجائحة

.2021عاممنالثالث

الموادأسعارفيانخفاًضايعكسمما،21-2020الماليةالسنةفي٪4,5إلىالتضخمتباطأ•

.والمرافقواإلسكانالنقلأسعارفيالزياداتوتباطؤالغذائية

فيأساسنقطة300بمقدارالفائدةأسعاربتخفيضاالقتصادالمصريالمركزيالبنكدعم•

أدنىمنيقتربجعلهمما،2020ونوفمبرسبتمبرفيأخرىأساسنقطة50و2020مارس

تدفقاتجذبعلىذلكعنالناتجالمرتفعالحقيقيالفائدةمعدلساعدوقد.لهتاريخيمستوى

.األجنبيالنقداحتياطياتواستقرارالمحفظة

مع21-2020الماليةالسنةفياإلجماليالمحليالناتجمن٪7,4إلىالميزانيةعجزانخفض•

الرغمىعل،(الجديدةاإللكترونيةاألنظمة)الضرائبتحصيلبتحسنمدفوعةاإليرادات،زيادة

المحليالناتجمن٪1,4بنسبةأوليفائضتحقيقوتم.(الفائدةمدفوعات)النفقاتزيادةمن

.اإلجمالي

إلىالحاجةيبرزممااإلجمالي،المحليالناتجمن٪90,6إلى٪87,9منالعامالدينارتفع•

.القادمةالسنواتفيالمالياالنضباط

-2020الماليةالسنةفياإلجماليالمحليالناتجمن٪4,6إلىالجاريالحسابعجزارتفع•

ادراتالصظلتبينماالواردات،وارتفعتالتراجعفيالسياحةعائداتاستمرتحيث،2021

ياتاالحتياطزادت.الوافدةالمباشراالستثمارتدفقاتانخفضتذلك،علىوعالوةهي،كما

منأشهر7منأكثرتغطي)2021ديسمبرفيأمريكيدوالرمليار40,9إلىالدولية

.(الواردات

أنحاءعجميفيالسياحةقطاعوضعفالتطعيم،وتيرةبطءبالتوقعاتالمحدقةالمخاطرتشمل•

نظراً يةالخارجللصدماتالتعرضعنفضالً الضخمة،المشاريعتنفيذفيوالتباطؤالعالم،

.التمويليةواالحتياجاتالديونالرتفاع

.تمثل األرقام السلبية لالستثمار األجنبي المباشر التدفقات الوافدة1

(.للسنوات المالية)التقديرات الوطنية 2

2مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية -مصر 

2017201820192020 2021

٪ على )نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

(أساس سنوي
4.15.35.63.63.3

تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 

(.متوسط٪)
23.520.913.95.74.5

٪ من الناتج المحلي )رصيد الحكومة 

(اإلجمالي
-10.9-9.7-8.1-8.0-7.4

٪ من الناتج )ميزان الحساب الجاري 

(المحلي اإلجمالي
-6.1-2.4-3.6-3.1-4.6

٪ من )صافي االستثمار األجنبي المباشر

1(الناتج المحلي اإلجمالي
-3.3-3.0-2.6-2.0-1.3

٪ من الناتج المحلي )الدين الخارجي 

(اإلجمالي
33.437.036.034.034.2

٪ من الناتج )إجمالي االحتياطيات 

(المحلي اإلجمالي
13.017.414.510.210.0

٪ من )إجمالي الدين الحكومي العام 

(الناتج المحلي اإلجمالي
103.092.483.787.990.6

11.38.98.09.67.3(٪ من القوى العاملة)البطالة 

ار ملي)الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 

(دوالر
236.5250.3302.3363.2396.3

PUBLIC
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السياق االقتصادي-2
*تحديات التحول الرئيسية2-2

(3,56)الشمول (3,41)القدرة التنافسية (5,35)المرونة 

فترةوالطكذلكوظلنسبيًا،ومستقركبيرالمصرفيالقطاع•

2019عامنهايةحتىمصرفيبنًكا38هناكوكان.الوباء

من٪100حوالي)أمريكيدوالرمليار368تقارببأصول

لبنوكافيتتركزأنهامنالرغمعلى-(اإلجماليالمحليالناتج

.للدولةالمملوكةالكبيرة

ميزوتت،والربحيةالرسملةحيثمنعامبشكلجيدالبنوكأداء•

٪،3,6عندالمتعثرةالقروضاستقرت).األصولجودةبمرونة

.(للمخصصاتقويةتغطيةمع

فياملحوظنمواتحقق.منخفضالخاصللقطاعالعاماالئتمان•

توالشركاواألسرالمشاريعألصحابالتمويلإلىالوصول

.منخفًضايزالالولكنهوالمتوسطةالصغيرة

يرغالماليةالمؤسساتتزالالالمصرفي،للقطاعبالنسبة•

طاعالقإلىوصولهافيمتخلفةالمالرأسوأسواقالمصرفية

.مصرفيللنموكبيرةإمكاناتولديهاالخاص

.رةاألخيالسنواتفيكبيربشكلمرونتهالطاقةقطاععزز•

احقً ومرنةمفتوحةطاقةسوقإلىالتحوليزالالذلك،ومع

.العمليوالتنفيذالتصميممشكالتمنمجموعةيعوقه

الكبيرةالمحليةوسوقهااالستراتيجيموقعهامنمصرتستفيد•

.األعمالبيئةفياألخيرةالمهمةواإلصالحات

تثقلالتيوالشروطباللوائحاالستثمارمناخيتسمذلك،ومع•

نسبةبالسيماال)بأقرانهامقارنةالخاصالقطاعمؤسساتكاهل

الضرائب،دفعذلك،فيبما،1(والمتوسطةالصغيرةللشركات

.والمهاراتالمعرفةتطابقوعدماالئتمانعلىوالحصول

تاإلجراءاالتعريفات،)التجارةتواجههاالتيالعوائقتحد•

.الدوليةاألسواقعلىاالنفتاحمن(الجمركية

ً أكثردورايحتاجالخاصللقطاعالفرصتكافؤتحقيق• توازنا

القانون)أقوىمنافسةومؤسساتاالقتصادفيللدولة

مصرافيهتتخلفالتيالمجاالتوجميع،(وإنفاذهوالمؤسسات

.أقرانهاعن

نبيالمساواةفيمصرأداءيتأخر:الجنسينبينالشمول•

زالتوال.نظرائهاعن(واألصولوالتنقل،األبوة،)الجنسين

٪21,9عندمنخفضةالعاملةالقوىفياإلناثمشاركة

٪70,9مقابل،(2021عاممنالثانيالربعفي16,7٪)

التمويلعلىوالحصولللمرأةالماليواإلدماج.للرجال

.اإلقليميالمتوسطمنأقلوهومحدود،

بيننموالتمويلالتوظيفإلىالشبابوصول:الشبابشمول•

بياألوروالبنكفيهايعملالتيالمنطقةفيالمعدالتأدنى

رةاألخياإلصالحاتتستمرأنويجب.والتنميةاإلعمارإلعادة

عالي،والالمهنيالتعليموتعزيزالمهارات،تطابقعدملمعالجة

نتحسيفيالدراسيةالمناهجوضعفيالعملأصحابودور

.المنسقةاالختباراتفيالمصريينالطالبأداء

فيماسيوالمصر،فيالريفسكانيتمتع:اإلقليميالشمول•

الرعايةمثلالخدمات،إلىللوصولبفرصمصر،صعيد

قالمناطلسكانالمتاحةتلكمنأقلالتمويلوإلىالصحية،

.الحضرية

٪-مؤشرات السالمة المالية 

201920202021

4.24.03.5إجمالي القروض/ القروض المتعثرة 

17.720.119.0نسبة كفاية رأس المال

٪ من الناتج )االئتمان للقطاع الخاص 

22.924.928.2(المحلي اإلجمالي

رجة القيمة السوقية للشركات المحلية المد

14.611.3(٪ من الناتج المحلي اإلجمالي)

9.8
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.الصادر عن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية2021درجات تقييم جودة التحول كما تم احتسابها في تقرير التحول لعام * 

.الفوائد لم تتحقق على أرض الواقع بعد. ، مما يوفر معاملة تفضيلية وإعفاءات ضريبية وتدابير دعم خاصة2020أقرت السلطات قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي طال انتظاره في أغسطس 1
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تعقد االستثمار
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سالسل القيمة العالمية

(2018)نتائج المؤشرات التنافسية لتقييم جودة التحول 
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(النسبة المئوية للخدمات)خدمات األعمال 

معدالت التعريفة المطبقة

(ليالنسبة من الناتج المحلي اإلجما)نفقات الدعم 

مصر

متوسط منطقة 
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السياق االقتصادي-2
تحديات التحول الرئيسية2-2

(4.75)التكامل (5.25)الحوكمة الجيدة (4.40)مراعاة البيئة 

اًرااخضرأكثرنموبتحقيقراسًخاالتزاًماالدولةتلتزم•

ثماراتواالستالرئيسيةاإلصالحاتفيينعكسكماواستدامة،

والطاقةالخضراء،السنداتالمثال،سبيلعلى)العامة

.(المياهوتحليةالشمسية،

2035عامحتىالمتكاملةالمستدامةالطاقةاستراتيجيةتحدد•

الكهرباءمزيجمن٪20فيتتمثلالمتجددةللطاقةأهدافًا

.2035عامبحلول٪42و2022عامبحلول

ضبخفيتعلقفيماأهدافًامصرتحددلمذلك،منالرغمعلى•

"يًاوطنالمحددةالمساهمات"برنامجفيالدفيئةغازاتانبعاثات

المناخيةالتوقعاتأنمنالرغمعلى،(2021فيتحديثهسيتم)

.كبيرةمخاطرإلىتشير

رضونيتعالقاهرةوسكان(والمبانيالنقلمثل)عاليةاالنبعاثات•

14,2بـمحملهواءً المتوسط،فيويتنفسون،.الهواءلتلوث

قطاعو،(PM10)الفئةمنللجسيماتاآلمنالمستوىضعف

.متخلفالنفاياتإدارة

فيالمائياإلجهادمنتعانيدولثالثأكثرمنواحدةمصر•

اإلعمارإلعادةاألوروبيالبنكفيهايعملالتيالمنطقة

القويادواالعتمالجوفيةالمياهاحتياطياتتضاؤلمعوالتنمية،

.البعليةالزراعةعلى

كمةالحوفيالملحوظةواإلصالحاتالتحسيناتمنالرغمعلى•

،(يراألخالدوليالنقدصندوقبرنامج)الهيكليةوالسياسات

،المستثمرينحماية)الوطنيةللحوكمةالشاملةالجودةفإن

نتتحسأنيجب(العامةالخدماتورقمنةاإلنفاق،وشفافية

.(أدناهكلالشانظر)الدولةفيالنموتطلعاتلتلبيةأكبربشكل

أنهعلىإليهيُنظريزالالالفسادأنإلى1المسحبياناتتشير•

قباتالعأكثرثالثوهووالخاصة،العامةالمؤسساتفيمشكلة

.التجاريةاألعمالممارسةتعيقالتي

الئمةالموالشفافيةباللوائحوالتزامهالعامالقطاعقدرةتظل•

فالظرولكنالمستثمرين،لثقةاألهميةبالغأمًرالألعمال

.وتيرتهاعلىتؤثرقدالخارجيةأوالمحلية

ظيراتهانعنمتخلفةمصرتزالالأدناه،البيانيللرسموفقًا•

.االقتصاديةالحوكمةمقاييسمنعددفياإلقليمية

نسبةكوالخدماتالسلعووارداتصادراتارتفعت:التجارةبيئة•

.2016عاممنذاإلجماليالمحليالناتجمن

الرابعةمرتبةال)للنقلقويةتحتيةبنيةمصرتمتلك:المحليالنقل•

وروبياألالبنكفيهايعملالتيالبلدانبينالطرقلربطعشر

يةالمحلاللوجستيةالخدماتأداءلكن(والتنميةاإلعمارإلعادة

أثناءالتلفأوالكسربسببالمفقودةالمنتجاتنسبةتعد.منخفض

بنكالفيهايعملالتيالبلدانبيننسبةأعلىثانيالشحن

.والتنميةاإلعمارإلعادةاألوروبي

ستثماراالمن(التقلبمنالرغمعلى)كبيرةتدفقاتمصرشهدت•

األجنبياالستثمارعلىاالنفتاحولكن،2المباشراألجنبي

(والتنميةادياالقتصالتعاونلمنظمةالتقييدلمؤشروفقًا)المباشر

إلعادةاألوروبيالبنكومتوسطاإلقليميالمتوسطمنأقل

حصةكالوافدةالمحفظةتدفقاتفإنذلك،ومع.والتنميةاإلعمار

جميعبيننسبةأعلىرابعهياإلجماليالمحليالناتجمن

.تنميةوالاإلعمارإلعادةاألوروبيالبنكفيهايعملالتيالبلدان

منأعلىالحدودعبرالتجارةتكلفة:الحدودعبرالتكامل•

اإلعمارإلعادةاألوروبيالبنكومتوسطاإلقليميالمتوسط

.والتنمية
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اق مجاالت إصالح البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية المتفق عليها على نط2-3أولويات اإلصالح الحكومي3-1

واسع مع السلطات
لالحصوفرصزيادةخاللمنالمحرومةوالمناطقوالشبابللمرأةاالقتصادياإلدماجتعزيز•

األساسيةوالخدماتالمهاراتوتنميةالتمويلعلى

تدابيريذوتنفالكربونمنخفضةالمساراتودعمالخاصةالمتجددةالطاقةسوقفيالتوسعزيادة•

االقتصادعبرمعهاوالتكيفالمناختغيرآثارحدةمنالتخفيف

مستدامةتيةتحبنيةلتأسيساألخرىالتجاريةوالحلولوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكاتدعم•

اخضراًرااألكثرالحضريةالتنميةلتعزيزالمركزةالمشاركةوكذلك

القيمة،سلسلةوتكاملالصادراتزيادةعلىالتركيزمعجديدة،أسواقإلىالخاصالقطاعتوسع•

لالبتكارداعمبيئينظامتطويرعنفضالً 

والحوكمةالمالرأسألسواقالتحتيةالبنيةتعزيز•

امةالعالخدماتوكفاءةاإلقليميالشموللزيادةكوسيلةذلكفيبماالقطاعات،عبرالرقمنة•

.وشفافيتها

والتنميةاإلعمارإلعادةاألوروبيالبنكإلىالمدنيالمجتمعمنالرئيسيةالرسائل3-3

فايات،النوإدارةالطاقةوكفاءةالكربونإزالةفيباالستثماراتالمدنيالمجتمعمنظماترحبت•

يمثلتوسطة،والمالصغيرةللشركاتبالنسبةسيماوالالقدرات،إلىاالفتقارأنإلىأشارتلكنها

.الخصخصةعمليةفيالمساءلةضمانأهميةإلىأشارواكما.كبيًراتحديًا

األوروبيكالبنيقومأنالمدنيالمجتمعمنظماتتقترحللنساء،التمويلتوفيرإلىباإلضافة•

غيرةالرعايدورمعالجةمثلالشامل،للنموالسياسيةأدواتهبتعبئةوالتنميةاإلعمارإلعادة

وتسليمهاالمشروعاتتصميمفيالمرأةمشاركةوزيادةالمنزليوالعملاألجرمدفوعة

.ومراقبتها

فيوالسياسياالقتصاديالتحولحالةبشأنمخاوفهاعنالمدنيالمجتمعمنظماتبعضأعربت•

إلىرتوأشااالقتصاد،فيالمسلحةالقواتودورالقانونوسيادةاإلنسانحقوقذلكفيبمامصر،

.الهادفةالمجتمعيةالمشاركةمساحةمنتحدوالتيالمدنيالمجتمعتواجهالتيالرئيسيةالتحديات

فياتهعمليخاللمنالتحدياتلهذهاالستجابةعلىوالتنميةاإلعمارإلعادةاألوروبيالبنكوحثوا

.واليتهمعيتماشىبماالدولة

يدعمهيالذالناجحبرنامجهاعلىبناءاالقتصاد،إلحياءالطموحةاإلصالحاتمنعددفيالمصريةالحكومةشرعت

وبعد،1"كريمةحياة"الرئاسيةالمبادرةوكذلك،2030مصررؤيةمنكجزءذلك،فيبماالدولي،النقدصندوق

في"إلنسانالحقوقالوطنيةاالستراتيجية"أيضامصرأطلقتالمعنيين،المصلحةأصحابمعالمشارواتمنشهور

.19-كوفيدأزمةأعقابفيأهميةأكثرجميعهاالخطواتهذهوستكون،2021سبتمبر

وتعزيزتصاالت،واالالمعلوماتلتكنولوجياالتحتيةالبنيةتطويرذلك،فيبما:العامةوالخدماتالرقمياالقتصاد•

.االبتكاروتشجيعالقدراتوبناءالمعرفة،علىالقائملالقتصادوالتحولالرقمي،الشمول

لطاقةامصادروتكاملتطويرزيادةوتسهيلللطاقةومتنوعمستمرإمدادضمان:المتكاملةالمستدامةالطاقة•

.القطاعاتعبرالمتجددة

.والمبتكرةعيةاإلبداوالمعرفيةوالتكنولوجيةالعلميةالحلولتشجيع:العلميوالبحثواالبتكارالمعرفة•

مؤسسيطارإضمنتمييز،دونللجميع،متاحالجودةعاليوتدريبتعليمنظامإنشاء:والتدريبالتعليم•

.2021مصرفيالبشريةالتنميةتقريرفيمذكورهوكماومرنومستداموعادلفعال

.فعالنحوعلىالدولةمواردوإدارةالعامةاإلدارةلضمانالحكوميةالمؤسساتوكفاءةشفافية•

إيجادكذلفيبماالمياه،لمواردالمستدامةاإلدارةخاللمنالمائياألمنلتحقيقوإدارتهاالمائيةالمواردتنمية•

المتكاملةدارةلإلمواتيةبيئةوخلقالمياه،جودةوتحسيناالستخدام،وتحسيناالستهالكوترشيدجديدة،مصادر

.المياهلموارد

.والشاملةتدامةالمسالتنميةتحقيقعلىقادرمتنوعسوقياقتصادخلقخاللمنالتنافسيةالقدرةزيادة•

ةاالستداملتعزيزالزراعةقطاعفياإلصالحاتتنفيذ:المستدامةوالخدماتوالصناعةالزراعة•

.والضيافةوالسياحةالتصنيعفيالتنافسيةالقدرةوتحسينالمحليةوالصناعة

يجيةاسترات)التمويلإلىالوصولزيادة:والمتوسطةوالصغيرةالصغرالمتناهيةالمشروعاتدعم•

.التجاريةاالستشاراتخدماتإلىباإلضافةالرقميةوالخدمات(والمتوسطةالصغيرةالشركات

.مجموعة متنوعة من التدابير لتعزيز الشمول المالي واالقتصاد األخضر والتنمية االجتماعية للنساء والشباب" حياة كريمة"تشمل مبادرة 1 PUBLIC



إلعمار تحديد أولويات االستراتيجية القطرية للبنك األوروبي إلعادة ا-4
والتنمية في مصر
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ما الذي يجب تغييره؟

(التشخيص القطري)

هل يمكن تغييرها؟

(االقتصاد السياسي)

ماذا يمكن للبنك أن يفعل؟

(القدرات المؤسسية)

طبيعي، تعتمد الكهرباء بشكل رئيسي على الغاز ال•

2030ويتضاعف الطلب عليها بحلول عام 

الطاقة ارتفاع مستويات انبعاثات غازات الدفيئة و•

ه من وكثافة الكربون عبر القطاعات، مع ما يصحب

تلوث للهواء

افية استدامة البنية التحتية البلدية غير ك/ جودة•

لتلبية الطلب المتزايد والضغوط البيئية

بكة تفاقمت ندرة المياه المزمنة نتيجة فقدان الش•

وتقادم أساليب الري

قار إلى إدارة قابلية عالية للتأثر بتغير المناخ واالفت•

المخاطر

الشمول، على رأس أولويات الحكومة، على سبيل •

زي المثال، استراتيجية الشمول المالي للبنك المرك

المصري

يم والتدريب الحكومة تستكشف طرقًا لزيادة توفير التعل•

الفني والمهني، بما في ذلك، التجمعات والجامعات

التكنولوجية

مالي فرص تسخير التحول الرقمي لتحديث النظام ال•

وزيادة المساواة ومعالجة السمة غير الرسمية

ال تستثمر الحكومة في البنية التحتية لقطاع•

تطور االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا الستيعاب ال

الرقمي

في الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين•

الوصول إلى البنية التحتية والخدمات

1-2تم إطالق استراتيجية التحول لالقتصاد األخضر •

ا مؤخر 

ي سجل حافل في النهوض بمشاريع الطاقة المتجددة ف•

مصر وتطوير مسارات منخفضة الكربون

جاد حلول خبرة كبيرة في تأسيس بنية تحتية مستدامة وإي•

مالية خضراء مبتكرة

يمكن للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية وضع•

املة خطط النداء العالمي لمكافحة آثار تغير المناخ لمدن ش

وقادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ

الدعم المؤسسي والمالي لكفاءة الموارد والقدرة على •

التكيف مع آثار تغير المناخ عبر منتجات التحول

مثل مرفق تمويل )المخصصة لالقتصاد األخضر

تحسين برنامجاالقتصاد األخضر، سلسلة القيمة العالمية، 

(.القدرة التنافسية لسالسل القيمة

الشمول المالي يقتصر على الشركات واألسر•

اجز فجوات كبيرة بين الجنسين تنبع من الحو•

جائحة االجتماعية والثقافية والقانونية، والتي أدت

إلى تضخمها19-كوفيد

(  ٪22)نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة •

منخفضة بشكل الفت للنظر

تفاع التحديات الديموغرافية الحادة، مع استمرار ار•

ات معدل البطالة بين الشباب وعدم تطابق المهار

الكبيرة

ارتفاع الطابع غير الرسمي، عبء على النمو•

لتمويل ال تزال الفوارق اإلقليمية في الوصول إلى ا•

والخدمات قائمة

أهداف الطاقة المتجددة الحكومية في إطار •

2035استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام

ة أكبر حديق-يُظهر االنتهاء مؤخًرا من بنبان •

اع، بما إمكانات القط-للطاقة الشمسية في إفريقيا 

في ذلك الصادرات

ينمو قطاع الطاقة المتجددة بسرعة، مع زيادة •

االهتمام الخاص بالرياح

بالحاجة إلى 2050تقر استراتيجية المياه لعام •

بنية تحتية مستدامة للمياه

استراتيجية النمو األخضر الطموحة •

فرصة إلضافة أهداف كمية 27ومؤتمراألطراف 

إلى المساهمات المحددة وطنيًا في مصر

ا في أدوات فعالة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بم•

ذلك، حدود ائتمان مخصصة

ز قدر يمكن للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية تعزي•

أكبر من الشمول المالي، بما في ذلك، عبر دعم مخصص

المرأة في األعمال التجارية، )للقطاعات المحرومة 

كات الشباب في األعمال التجارية، تقديم المشورة للشر

ةوالحلول الرقمي( الصغيرة على المستوى اإلقليمي

ح مجموعة واسعة من المنتجات لتشجيع اإلقراض لشرائ•

أوسع

ي سجل حافل في دعم إصالح التعليم والتدريب الفن•

ي والمهني وتنمية المهارات بقيادة القطاع الخاص، بما ف

الحلول الرقمية. ذلك

/  القدرة على االستفادة من المحفظة االستثمارية•

االستشارية خارج القاهرة

أولويات استراتيجية
(2022-2027)

(األهداف الرئيسية)ما نريد رؤيته 

مثل )إمكانية تعزيز اإلنتاجية والتوجه إلى الخارج•

(سالسل القيمة العالمية

غلة تظل إمكانات الرقمنة والتكنولوجيا غير مست•

بالقدر الكافي

لمال يقيد القطاع المصرفي المرّكز وأسواق رأس ا•

المحدودة الوصول إلى التمويل

قد يؤدي دور الدولة ووجود الشركات المملوكة •

وسوء للدولة في القطاعات الرئيسية إلى التشوهات

التخصيص

ن على الرغم من اإلصالحات، ال يزال المستثمرو•

ويمكن تحسين . يواجهون حالة من عدم اليقين

الحوكمة العامة وحوكمة الشركات

والبناء 19-فرصة للحكومة للتحول من أزمة كوفيد•

على برنامج صندوق النقد الدولي الناجح

وبرنامج عمل الحكومة 2030رؤية مصر •

إلعادة توجيه النمو االقتصادي 2023-2027

حول مبادئ التنمية المستدامة

ي الحكومة ملتزمة بتوسيع القطاع الخاص، بما ف•

ذلك، تعادل القوة الشرائية المحتملة

على )الجهود األخيرة لتحسين الحوكمة االقتصادية •

(، وقانون الجرد"إرادة"سبيل المثال، 

ومية يمكن للرقمنة أن تزيد من كفاءة الخدمات الحك•

.وشفافيتها

سل مثل سال)منتجات مصممة جيًدا لدعم الشركات •

داء ، بما في ذلك، إس(القيمة والصادرات واالبتكار

المشورة لتحسين اإلدارة المؤسسية والمعايير

خبرة متخصصة في تطوير أسواق رأس المال •

وتوسيع نطاق المنتجات المالية

في سجل حافل في دعم تحسين اإلدارة المؤسسية•

الشركات المملوكة للدولة ومشاركة القطاع 

بما في ذلك، تعادل القوة الشرائية،الخاص

مشاركة مركزة في السياسات لتعزيز مناخ •

األعمال، على سبيل المثال دعم جهاز حماية 

.المنافسة

تعزيز اقتصاد أكثر شموالً 
للشركات المصرية والنساء

والشباب

زيادة الوصول إلى التمويل وريادة األعمال•

زيادة الوصول إلى تنمية المهارات•

ةزيادة الوصول إلى الخدمات والفرص االقتصادي•

مصر تعزيز القدرة التنافسية ل
من خالل دعم نمو القطاع 

الخاص وتعزيز الحوكمة

د أزمة قطاع خاص أكثر توسعاً وتنافسية ومرونة بع•

19-كوفيد

• ً قطاع مالي ومنتجات مالية أكثر تعمقاً وتنوعا

زيادة مشاركة القطاع الخاص•

تحسين الحوكمة وبيئة األعمال•

تسريع التحول االقتصادي
األخضر في مصر

ًعازيادة قدرة الطاقة المتجددة ومزيج طاقة أكثر تنو•

امتها تحسين جودة البنية التحتية وكفاءتها واستد•

البيئية

مع زيادة كفاءة الطاقة والموارد والقدرة على التكيف•

آثار تغير المناخ

PUBLIC



إطار األنشطة والنتائج-5

مصرفيوالشبابوالنساءللشركاتشموالً أكثراقتصادتعزيز:1األولوية

مؤشرات المتابعةاألنشطةاألهداف الرئيسية

(نتائج)

ة زيادة الوصول إلى التمويل ورياد

األعمال

إلىوالتطلعلة،الصذاتلألعمالاالستشاريةالخدماتمعجنبإلىجنًباللبنك،التابعةالتجاريةاألعمالفيوالشبابالنساءبرامجتوسيعزيادة•

.داعمبيئينظامإلنشاءالسياسيةالمشاركةمناالستفادة

وصولدعم،(الصغرومتناهيةوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتتنميةجهازالمثال،سبيلعلى)الصلةذاتالوطنيةالوكاالتمعبالتنسيق•

اراتاالستشخاللمناألعمالريادةوتعزيزوالمتوسطةالصغيرةللشركاتمخصصةائتمانحدودخاللمنالتمويلإلىالصغيرةالشركات

تقديم"شطةأننطاقتوسيعزيادةمنكجزءالمحرومةالمناطقفيذلكفيبما،(الرقمنةوزيادةالتشغيلبدءدعمالمثال،سبيلعلى)المتخصصة

.شموالً أكثرمناطقلدعمالتجريبيةوالجهودواإلسكندريةالقاهرةخارج"الصغيرةللشركاتالمشورة

وبيعوالتأجيرغراألصالتمويلمثل)المصرفيينغيرالماليينالوسطاءدعمخاللمنالبديلةالتمويلمصادرإلىالوصولنطاقتوسيعإلىالتطلع•

.الالزموالتنظيميالقانونيالدعمخاللمنوكذلك(الديون

وضعفييةالمالللرقابةالعامةالهيئةومساعدةاألخرى،الرقميةوالحلولالماليةالتكنولوجياتطويرخاللمنأكبربشكلالماليالشمولتعزيز•

الماليالشمولجيةالستراتيالسياساتيالدعموتوفير،(الجماعيوالتمويلاإللكترونية،المدفوعاتالمثال،سبيلعلى)الصلةذاتالقانونيةاألطر

.اإلقراضفيالجنسينبينالفجواتلسداالجتماعيالنوعحسبالمصنفةالبياناتاستخداموتعزيزالمصريالمركزيللبنك

عدد القروض / إجمالي حجم•

الممنوحة للشركات الصغيرة 

والمتوسطة التي تقودها نساء

أو خارج القاهرة واإلسكندرية/و

أو / التحسينات القانونية و•

أو التنظيمية / المؤسسية و

للقطاع غير المصرفي

زيادة الوصول إلى تنمية المهارات

القطاعيةلمهاراتامجالستوسيعخاللمنذلكفيبماالعالي،التعليموإصالحوالمهنيالفنيوالتدريبالتعليمخاللمنالبشريالمالرأستعزيز•

.العملبفرصالغنيةالقطاعاتفيالمهنيةالمعاييروتطويرالتعليم/للتدريبالسوقمالءمةلتحسين

احتياجاتحديدتخاللمنذلكفيبمامزدوجة،تعليميةوبرامجاالجتماعيللنوعيستجيبالجودةعاليتدريبوتنفيذتطويرعلىالعمالءمساعدة•

.األعمالبرنامجفيالبنكومهاراتاألجلطويلةإلىاألجلمتوسطةالمهارات

واألشخاصاءالنسمثل)المحرومةللفئاتالرسميةالوظائفإلىالوصولتحسينلزيادةالفرصتكافؤوممارساتسياساتتعزيزفياالستمرار•

.الرقميةالتطبيقاتمناالستفادةعلىالتركيزمع،(اإلعاقةذوي

والخاص،العامنالقطاعيبينوالشراكة،التعليمتكنولوجياخاللمنذلكفيبما)الجيدوالتدريبالتعليمإلىالوصوللدعمالخياراتاستكشاف•

.والرقميةالخضراءالمهاراتتعزيزعلىالتركيزمع(االستشاريةالخدماتأو/والمباشرةواالستثمارات

زادت فرص العمل نتيجة •

لألنشطة التي يدعمها البنك 

األوروبي إلعادة اإلعمار 

والتنمية

عدد العمالء الذين يطبقون •

سياسات وممارسات شاملة 

ومستجيبة للنوع االجتماعي

زيادة الوصول إلى الخدمات 

والفرص االقتصادية

مكافحةذلكفيمابوالمناخ،االجتماعيللنوعالمستجيبةالبلديةالتحتيةوالبنيةوالنقلالطاقةخدماتدعمفيالبنكمشاركةتعميقفياالستمرار•

.والتحرشاالجتماعيالنوععلىالقائمالعنف

تكشافاسخاللمنالمحرومة،السكانيةالفئاتذلكفيبمااخضراًرا،األكثروأنماطهاواالتصاالتالمعلوماتتقنياتإلىالوصولزيادةدعم•

.والمتنقلالثابتالعريضللنطاقالتحتيةالبنيةلتطويرالخيارات

منشموالً ألكثراالمناطقدعملمواصلةالفرصاستكشاف،"(كريمةحياة"المثال،سبيلعلى)الريفيةللتنميةالوطنيةالبرامجمعجنبإلىجنًبا•

التحتيةالبنية،ذلكفيبما)المختارةالتحتيةالبنيةمشاريعفيوكذلكواإلسكندريةالقاهرةخارجالعمالةكثيفةالقطاعاتفياالستثماراتخالل

.المحليالمستوىعلىاالقتصاديةالفرصوتعزيزوالعامةالخاصةالخدماتإلىالوصوللتعزيز(االجتماعية

والمتوسطة،يرةالصغالشركات)الشاملةالمشترياتوتعزيزالممارسات،أفضلمعيتماشىبماالعامةللمشترياتاإللكترونيةالمنصاتاعتماددعم•

.(والشبابوالنساء

تمثيالً ممثلةالالقطاعاتفيسيماوالوتمكينها،العملفيالمرأةمشاركةلزيادةالمحليينالشركاءمعمحددةسياسيةمبادراتوضعفياالستمرار•

(األخضرواالقتصادالتكنولوجيامثل)ناقًصا

ممن ( النساء)عدد األفراد •

تحسن وصولهم إلى خدمات 

ي بما ف)النقل والخدمات البلدية 

(ذلك المياه

الشمول16
2019-الفرق بالنسبة المئوية في معدل المشاركة في القوى العاملة من الرجال والنساء، إحصائيات منظمة العمل الدولية : مؤشر األثر PUBLIC



إطار األنشطة والنتائج-5

مصرفياألخضراالقتصاديالتحولتسريع:2األولوية

مؤشرات المتابعةاألنشطةاألهداف الرئيسية

(نتائج)

زيادة قدرة الطاقة المتجددة ومزيج

طاقة أكثر تنوًعا

فيبما،(ياحالروطاقةالشمسيةالطاقةاألولالمقامفي)ودمجهاالخاصةالمتجددةالطاقةمشاريعنطاقتوسيعلزيادةومتوسطمباشرتمويلتوفير•

اعاتالقطوكهربةالكربونإلزالةالمتجددةالطاقةمصادروتطويرالخاصبالقطاعالخاصةالسوقنطاقلتوسيعاالستثماراتخاللمنذلك

(المياهوتحليةاألخضر،الهيدروجينالمثال،سبيلعلى)األخرى

الخاصللقطاعالتابعةالطاقةوأسواقالمتجددةالطاقةأسواقفتحدعم•

للدولةالمملوكةالكهرباءشركاتفيالمناخحوكمةوإدخالالكربونإلزالةالكهرباءلقطاعخطةوضع•

الرقميةالشبكاتيفواالستثمارأفضل،بشكلالمتجددةالطاقةمصادرالستيعابوالتوزيعالنقلشبكاتوترقيةلتحديثالمستمرةالجهودمنكجزء•

الخاصالقطاعمشاركةزيادةإلىوالسعي(المركزةالشمسيةوالطاقةبالضخ،والتخزينالبطاريات،)والتخزين(الذكيةوالعداداتالذكية،الشبكات)

للدولةالمملوكةالكهرباءشركاتتفكيكطريقعن

تحولتعززالتيتثماراتلالساالنتقائيوالدعمالهواءوتلوثاالنبعاثاتلتقليلالطاقةاستخدامفيكفاءةواألكثراألنظفالتوليدتعزيزفياالستمرار•

.باريساتفاقيةأهدافمعيتماشىبماالخضراءالطاقة

إجمالي مكافئ ثاني أكسيد •

(ةسن/ طن)الكربون المخفض 

إجمالي الطاقة الكهربائية •

(ميجاوات)المتجددة المركبة 

-إجمالي الطاقة المتجددة •

ميجاوات )الكهرباء المنتجة 

(سنة/ ساعة

تحسين جودة البنية التحتية 

وكفاءتها واستدامتها البيئية

حيثماذلك،يفبمااألنظف،والوقودالنقلأسطولتجديدخاللمنالكربونوإزالة(الحديديةوالسككالمترومثل)للبيئةمراعاةاألكثرالنقلوسائلدعم•

المركباتملكيةلتحفيزاتالسياسفيالمشاركةعنفضالً للشحن،التحتيةالبنيةفيواالستثمارالكهربائيةالمركباتنشرتسريعخاللمنممكنًا،ذلككان

الكهربائية

وتبريدالصلبةاياتوالنفالصحيالصرفومياهالمياهمثلالمستدامة،البلديةوالخدماتالتحتيةالبنيةوتكييفالكربونوإزالةالتطويرمنالمزيددعم•

.الخاصةواالستثماراتوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكاتعبرذلكفيبماالمناطق،

وأنظمةالمياهيةتحلمحطاتفيالمحتملةاالستثماراتذلكفيبماالندرة،ومعالجةاألمنإلدارةوكفاءتهاالمياهجودةتحسينلزيادةالفرصاستكشاف•

التعريفةسياسةتحديدفيللمساعدةبالسياساتالمتعلقةاالستشاراتعنفضالً التسربات،لتقليلالتوزيعشبكاتولتحديثالذكية،/الحديثةالري

.المستدامة

وبناءاالستثمارذلكفيبما)الخضراءالمدنإطارفياألنشطةفياالستمرارأكتوبر،6ومدينةواإلسكندريةالقاهرةفياألوليةالجهودعلىبناءً •

مثل)البيئيةتالتحديامواجهةعلىالمدنتساعدوالتيوشموليةواستدامةذكاءً األكثرالحضريةالتنميةلتعزيز(السياساتبشأنوالحوارالقدرات

(الهواءتلوث

/  3م )إجمالي توفير المياه •

(سنة

تي إجمالي النفايات الصلبة ال•

تم تقليلها أو استعادتها أو

(سنة/ طن)إعادة تدويرها 

التحسينات القانونية •

ة أو التنظيمي/ والمؤسسية و

الداعمة لقطاع المياه

زيادة كفاءة الطاقة والموارد 

غير والقدرة على التكيف مع آثار ت

المناخ

معوالمواردالطاقةكفاءةائتمانحدودخاللمن(العالميةالقيمةوسالسلالعالمية،البيئةمرفقمثل)أخضروسيططريقعنالتمويلزيادة•

.الخضراءالقيمةوسالسلوالمتوسطة،الصغيرةوالشركاتاألسر،/المبانيعلىالتركيزمعالشريكة،الماليةالمؤسسات

تقديممنءكجزذلكفيبماوالموارد،الطاقةكفاءةلتحسينالخاصالقطاعفيالصلةذاتواالستشاراتاألخرىاألخضراالقتصاداستثماراتدعم•

.القيمةلسالسلالتنافسيةالقدرةتحسينوبرامجالصغيرةللشركاتالمشورة

التجاريةواألعمالارةوالتجالصناعةقطاعفيالمناختغيرآلثاروالمقاومةبيئًياالمستدامةالممارساتوتطويرلتعزيزواالستشاريالماليالدعمتقديم•

الزراعية

المناختغيرارآلثمقاومةوأخرىالكربونمنخفضةمساراتتحديدإلىباإلضافةالمالية،لالستدامةإرشاداتاستحداثذلكفيبما،الماليةوالمؤسسات•

للطاقةاالستهالككثيفةالقطاعاتفي

وإعادةاياتالنفإلدارةوتدابيرسياساتالستحداثالبيئةوزارةمعالعملخاللمنالهامةالخاموالموادالدائريلالقتصادالتطويرمنمزيدتعزيز•

الموارداستخداموإعادةالتدوير

ً وطالمحددةمساهمتهاتعزيزذلكفيبمامعه،والتكيفالمناختغيرآثارمنالتخفيففيمصرجهودلدعموالماليالفنيالدعمتقديم• اتفاقيةفينيا

.راعةوالزوالنقلوالطاقةالصناعةذلكفيبمااالقتصاد،عبرالمناختغيرآلثاروالمقاومةالكربونالمنخفضةالمساراتوتنفيذباريس

حجم القروض / إجمالي عدد•

الممنوحة من قبل الوسطاء 

الماليين المشاركين 

/ اقةلالستثمارات في كفاءة الط

الطاقة المتجددة

أو/ التحسينات القانونية و•

أو التنظيمية / المؤسسية و

التي تدعم المرونة المناخية

االقتصاد األخضر17 PUBLIC.2020حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وكالة الطاقة الدولية : مؤشر األثر



إطار األنشطة والنتائج-5

تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خالل دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة: 3األولوية 

18

مؤشرات المتابعةاألنشطةاألهداف الرئيسية

(النتائج)

افسية قطاع خاص أكثر توسعاً وتن

19-ومرونة بعد أزمة كوفيد

والتكنولوجيايةالزراعالتجاريةواألعمالالتصنيعقطاعاتفيوالمتوسطةالصغيرةوالمؤسساتللشركاتالمباشروغيرالمباشرالتمويلتوفير•

الصادراترتطويزيادةعلىالتركيزمع،(الصيدالنيةالمستحضراتمثلالنمومجاالتذلكفيبما)والالسلكيةالسلكيةواالتصاالتواإلعالم

والكفاءة(بالمناخةالمتعلقذلكفيبما)المؤسسيةاإلدارةلتحسيناالستشاراتتقديممعجنبإلىجنًباالتصنيع،وتعزيزالقيمةسالسلوتقوية

(االعتمادالمثال،سبيلعلى)األعمالومعاييرالتشغيلية

التجارةلتمويطريقعنذلكفيبما،(الكبرىالصحراءجنوبأفريقياالمثال،سبيلعلى)جديدةأسواقفيالخاصالقطاعنطاقتوسيعدعم•

(الصناعيةوالمناطقوالمستودعاتالموانئمثل)المناخنغيرآلثاروالمقاومةوالفعالةالحديثةواللوجستياتالموسع

المالسرأ/المباشراالستثمارخاللمنالناشئةوالشركاتوالمسرعاتالمصريةالشركاتقبلمنالمبتكرةوالتقنياتالممارساتتبنيدعم•

Starوبرنامجالصغيرةللشركاتالمشورةتقديمعبراالستشاراتجانبإلىاالستثماري، Venture

القدراتوبناءوالتدريبالمستهدفةاالستثماراتخاللمن19-كوفيدأزمةبعدالسياحةقطاعفيالمرونةتعزيز•

عدد القروض / إجمالي حجم•

ن المقدمة من الوسطاء الماليي

المشاركين للشركات 

الصغيرة والمتوسطة

حجم معامالت برنامج •

التي قام بها تمويل التجارة

الوسطاء الماليون 

المشاركون

قاً قطاع ومنتجات مالية أكثر تعم

 ً وتنوعا

وراقواألوالضماناتالمشتقاتمثل)تطوراً أكثرأدواتواستحداثالمنتجاتنطاقتوسيعخاللمنالمالرأسأسواقتعميقفياالستمرار•

المحليةبالعملةالتمويلوتطوير(اإلسالميوالتمويلالتجارية

سبيلعلى)البنوكمعالمبتكرةالمهيكلةوالمنتجاتالخضراءالسنداتلدعمفرصعنوالبحثالمخصصةالخضراءالماليةاألدواتتطويرزيادة•

.االنتشار/للنطاقضروريةتكونحيثللدولةالمملوكةذلكفيبما،(النموتحقيقضمانالمثال،

.الشركاتهذهلتمويلبديلكمصدرالمصرية،بالبورصةوالمتوسطةالصغيرةالشركاتمنصةمعالمشاركةتعميق•

االستثماروصناديقاالستثماريالمالرأسوصناديقواإلقليمية،المحليةالخاصةاألسهمفياالستثماراتذلكفيبمااألسهم،سوقتطويردعم•

المالرأسلنموكمصدرالمحليينالمؤسسيينالمستثمرينوقاعدةالعقاري،

المركزينكالبمعالعائدمنحنىتطويرخاللمنالمثال،سبيلعلىوالحوكمة،المالرأسلسوقالتحتيةالبنيةلتعزيزالسياسةفيالمشاركة•

الحكوميةالماليةاقلألوراإليداعنظاموتحديثالقاهرة،فيالبنوكبينللتعامالتواحدةليلةفيالفائدةسعرمتوسطمؤشرمعاييروتنفيذالمصري،

الماليةللرقابةالعامةالهيئةمعالشركاتسنداتسوقوتعميقالدولية،التجارةلمنصاتروابطوإنشاء

إجمالي حجم معامالت سوق •

رأس المال الميسرة

زيادة مشاركة القطاع الخاص

ذلكفيبمالدولة،لالمملوكةواألصولالعامةالمؤسساتوكفاءةالشركاتوتكوينالتجاري،التسويقوزيادةالشفافةالخصخصةتشجيعفياالستمرار•

الحكومةبرنامجمعيتماشىبماللدولةالمملوكةالشركاتوشفافيةالمناخيةالتغيراتمعوالتأقلمالمؤسسية،اإلدارةلتعزيزالسياساتفيالمشاركة

"2.0اإلصالحات"

والخاص،العامطاعينالقبينالشراكاتعبرسيماوالالمستدامة،والخدماتالتحتيةالبنيةفيومشاركتهالخاصللقطاعأكبرتعبئةتسهيلإلىالتطلع•

التحتيةالبنييعمشاربإعدادالمعنيالمرفقمنواالستفادةالمياه،وتحليةالدائري،واالقتصادوالنقل،الخضراء،اللوجستيةالخدماتعلىالتركيزمع

القدراتوبناءالرقميةالتطبيقاتخاللمنذلك،فيبماالشفافة،العامةالمشترياتدعمفياالستمرار•

إجمالي عدد الشراكات بين •

القطاعين العام والخاص أو 

االمتيازات المنفذة

تحسين الحوكمة وبيئة األعمال

:ذلكفيبماوالمعايير،والتكنولوجياللمهاراتكمصدرالقطاعاتعبرالمباشراألجنبياالستثمارلجذبالهيكليةاإلصالحاتدعم•

/الدوليةالماليةالمؤسساتمعبالتنسيقاالبتكارنظاموتعزيزوالخاصالعامالقطاعينبينالحواروتسهيلاألعمالبيئةلتحسينعامةتدابير•

األخرى؛الماليةالتنميةمؤسسات

و؛المنافسةحمايةلجهازالمحتملالدعمذلكفيبماالفرص،وتكافؤالمنافسةلتعزيزوالفنيةالقانونيةالمساعدة•

السويسلقناةاالقتصاديةالمنطقةلهيئة"الواحدةالنافذة"خدمةوالحوكمةبرنامجتطوير•

األخرىاإللكترونيةالحوكمةومبادراتوالخاصالعامالقطاعينفيالرقمنةدعم•

و أ/ التحسينات القانونية و•

ة أو التنظيمي/ المؤسسية و

للحوكمة أو بيئة األعمال

المرونة القدرة التنافسية PUBLIC(2018)مؤشرات التنمية العالمية –مؤشر األداء اللوجستي، البنك الدولي : مؤشر األثر



مجاالت التعاون المحتملة

القدرة التنافسية

ة التعاون مع االتحاد األوروبي للنهوض بالتقنيات الرقمي•

للشركات الصغيرة والمتوسطة

العمل مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية األخرى•

لتعزيز مناخ االستثمار

التنافسية زيادة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز القدرة•

قيمة للشركات الزراعية ومساعدتها على االندماج في سالسل ال

العالمية

مراعاة البيئة

راء االستمرار في التمويل المشترك للمشاريع الخض•

لفرنسية بالتعاون مع البنك األوروبي لالستثمار والوكالة ا

لمناخ للتنمية من أجل دعم حلول التخفيف من آثار تغير ا

مناخوالتكيف معها، باالستعانة بالصندوق األخضر لل

العمل مع االتحاد األوروبي وبنك التنمية األلماني•

(KfW ) الخضراءلتقديم المزيد من التقنيات

التكامل

تثمار التعاون مع االتحاد األوروبي والبنك األوروبي لالس•

في استثمارات البنية التحتية والطاقة

ل التعاون مع االتحاد األوروبي لدعم التجارة والتكام•

العميقة االقتصادي األوثق في ظل اتفاقية التجارة الحرة

والشاملة

المرونة

ثمار العمل مع االتحاد األوروبي والبنك األوروبي لالست•

لى ومؤسسة التمويل الدولية ع( كجزء من فريق أوروبا)

.19-التعافي ما بعد أزمة كوفيد

الشمول

يل من التعاون مع االتحاد األوروبي ومؤسسة التمومزيد •

لنوع الدولية في معالجة العنف والتحرش القائمين على ا

االجتماعي

ي تحديد مدى تكامل الشركاء الدوليين في مجاالت عمل البنك األوروب-6

إلعادة اإلعمار والتنمية
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التركيز في الغالب على القطاع الخاص €

Pمجال المشاركة السياسية الهامة

مجال االستثمارات الهامة

التركيز في الغالب على القطاع العام

مناطق عمل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

مواضيع شاملةالقطاعات

مبادرات استراتجيةالمؤسسات الماليةدامةالبنية التحتية المستالصناعة والتجارة واألعمال الزراعية

ت المتوسط اإلرشادي لالستثمارا

/السنوية

-2017مليون يورو، )المنح 
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البنك األوروبي 

لالستثمار
1100

1026البنك الدولي

511االتحاد األوروبي

228قيبنك التنمية األفري

مؤسسة التمويل 

الدولية
180

اآلسيوي المصرف 

نية لالستثمار في الب

التحتية

130

الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية
130

الوكالة الفرنسية 

للتنمية
84

برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي
55

البنك األوروبي 

إلعادة اإلعمار 

(بلالمستق)والتنمية 

٪ من االستثمارات الموقعة5، مع تعريف االستثمار الكبير للمؤسسات المالية الدولية على أنه يتجاوز (باستثناء دعم الميزانية)تحديد المؤسسات المالية الدولية على أساس البيانات المتاحة للجمهور : مالحظة
. .2021-2017في الفترة بين 
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مخاطر التنفيذ واآلثار البيئية واالجتماعية-7
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األثرمخاطر تنفيذ االستراتيجية االحتمال

قليلمتوسطمرتفع

المباشرةيروغالمباشرةواالجتماعيةالبيئيةاآلثارأنمنالتأكد:واالجتماعيةالبيئيةاآلثاروإدارةتقييم

حاجةهناكونتكقد.مالئمنحوعلىحدتهامنوالتخفيفتقييمهايتمللمشاريعللحدودوالعابرةوالتراكمية

ماتوالتقييواالجتماعيالبيئياألثرتقييمخاللمنالتنظيميةللجهاتالفنيالتعاونمجالفيدعمإلى

.ليةالدوللمعاييروفقًاواالجتماعيةالبيئيةاإلدارةأنظمةلتنفيذللعمالءوكذلكاالستراتيجية،

األوروبيللبنك2األداءمتطلبمعتتوافقالعمالءعملممارساتأنمنالتأكد:العملوظروفالعمالة•

كافؤتوتعزيزالمتعاقدينوإدارةالعمل،وأحكامبشروطيتعلقفيماسيماوالوالتنمية،اإلعمارإلعادة

دعمخاللنمالمشاريعفياالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفلمنعخاًصااهتماًماالبنكسيولي.الفرص

.الجنسيداءواالعتوالتحرشالجنسياالستغاللتعالجالتيواآللياتالسياساتوتنفيذوضعفيالعمالء

منوالتأكدوالنفاياتالمياهمواردكفاءةمشاريعوإعدادتحديد:ومكافحتهالتلوثومنعالمواردكفاءة•

دعم.قليديةالتغيرالمياهمواردواستخدامالدائرياالقتصادتدعمالتياالستثماراتلتحديدالبدائلمراعاة

وتعزيز،(سيةالشموالطاقةالرياحطاقةمثل)الموارداستخداموكفاءةالكربونبقلةيتسماقتصادإلىالتحول

.المناختغيرآثارمواجهةفيالمرونة

منوالمروروالطرقالبناءسالمةتعتبر.القطاعاتجميعفيالمعاييرتحسينإلىتهدف:والسالمةالصحة•

المصلحةأصحابمنوغيرهمالعمالءمعالتعاملإلىحاجةهناكتكونوقداألولويةذاتالمجاالت

.األنشطةهذهلدعمالفنيالتعاونصناديقإلىحاجةهناكتكونقد.الرئيسيين

حيازةبتتطلمشاريعأيأنمنالتأكد:االقتصاديوالتشريدالطوعيغيرالتوطينوإعادةاألراضيحيازة•

لمستخدميخاصاهتمامإيالءمعبالبنك،الخاصةالعيشسبلواستعادةالتعويضلمتطلباتتمتثلاألرض

.الضعيفةوالفئاتالرسميينغيراألراضي

لضمانتقييماتبإجراءالعمالءدعم:الحيةالطبيعيةللمواردالمستدامةواإلدارةالبيولوجيالتنوعحفظ•

لخالمنالمحميةالمناطقتحديدفيالدعمتقديميلزمقد.للصوناألهميةذاتوالموائلاألنواعحماية

.الفنيالدعمصناديق

لرئيسييناالمصلحةأصحابلتحديدالمناسبةالتقييمعملياتلضمانالعمالءمعالعمل:الثقافيالتراث•

.الماديوغيرالماديالثقافيالتراثلحمايةمعهموالتشاور

يةالكافواالجتماعيةالبيئيةالقدرةلديهمالماليةالمؤسساتشركاءأنمنالتأكد:الماليونالوسطاء•

.بهاالمعمولالمخاطرإدارةوإجراءات

شفالكلضمانالمصلحةأصحابلمشاركةخططوتنفيذوضعفيالعمالءدعم:المصلحةأصحابإشراك•

.المشروعحياةدورةخاللوالتشاورالهادفالعلني

اآلثار البيئية واالجتماعية

ي،الكلاالقتصاداستقرارتقوضأنالممتدة19-كوفيدألزمةيمكن

ة،العالميالقيمةسالسلفياالضطراباتتؤديأنيمكنحيث

ناعةصفيالمستمروالركودالتجاريينالشركاءمنالطلبوضعف

ويلطاالستثماروإعاقةاالقتصادياالنتعاشتأخيرإلىالسياحة

األجل

االستقرارعدمعنالناجمةالسياسيةالمخاطرتؤثرأنيمكن

اقمتفإلىوتؤدياالقتصاديةاإلصالحاتعلىسلبًااإلقليمي

ذبجعلىمصرقدرةيعيقمماواالقتصادية،االجتماعيةالضغوط

األجنبياالستثمار

اداالقتصفيالخاصالقطاعدورلزيادةالهيكليالدعمكفايةعدم،

القطاعيننبيالشراكاتمثل)العامةالتحتيةالبنيةتقديمفيوخاصة

قيعيسوفللدولة،المملوكةاألصولوخصخصة(والخاصالعام

.الصلةذاتالمشاريعتطويرعلىالبنكقدرة

منذلكفيبما،الضعيفةاإلداريةالقدراتتؤثرأنيمكن

النسبةبسيماالوتنفيذها،المشاريعإعدادعلىالداخلية،التطورات

النطاقواسعةالتحتيةالبنيةلمشاريع

تخطيطاللتحسينالطاقةعلىبالطلبالتنبؤفيالمتمثلالتحدي

لطاقةاتحديداالشبكة،فيالمتقطعالطاقةتوليدمنالمزيدودمج

الشمسية

علىكالبنقدرةعلىسلبيتأثيرالمناخبتغيرللتأثريكونقد

تجاريةالاألعمالذلكفيبماالخاص،القطاعمشاريعفياالستثمار

الزراعية

وىقصأهميةلهاوالتي،األعمالبيئةفيالمحدودالتقدميؤديقد

االستثمارتدفقاتإضعافإلىالمستثمرين،لشعور

PUBLIC



المرتبة المئوية البسيطة هي نصيب اقتصادات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية الممثلة أقل من  مصر1

(أو آخر سنة2019)مؤشرات التنمية العالمية : المصدر2

(  2019)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية : المصدر3

تعتمد بيانات التعاون الفني على المخصصات على مستوى المشروعات، وتعتمد منح وقروض االستثمار المشترك على تعاقدات العمالء42016-2020

(منح وقروض االستثمار المشترك)أو الموقعة مع العمالء ( منح التعاون الفني)استنادا إلى جودة التحول للمنح المخصصة 5

تقييم التمويل المشترك من الجهات المانحة-8

21

لجديدةتقييم االحتياجات لفترة االستراتيجية القطرية ا8-1

ةاالستراتيجياألهدافلتحقيقالمانحةالجهاتتمويلإلىحاجةهناكستكون

:ذلكفيبماالقطرية،لالستراتيجية

رأسواقأسوتنميةاالستثماربيئةلتعزيزوالتنظيميةالقانونيةاإلصالحات•

.للدولةالمملوكةالشركاتفيالمؤسسيةاإلدارةوتعزيزالمال،

إلىولالوصلتيسيرالقدراتوبناءالمخاطرفيالمشاركةبشأناستشاريدعم•

لصغيرةاوالشركاتوالشبابالنساء)المحرومةللفئاتأوسعنطاقعلىالتمويل

.(اإلقليميالمستوىعلىوالمتوسطة

ألخرى،االمهاراتتعزيزوحلولالعملعلىالقائمالتدريبلتعزيزاستشارات•

.الرقميةالحلولذلكفيبما

مناخالتغيرمعالتكيفعلىوالقدرةالمواردلكفاءةوالماليالمؤسسيالدعم•

االقتصادتمويلمرفقمثل)المخصصةاألخضرلالقتصادالتحولمنتجاتعبر

القيمةةوسلسلالقيمة،لسالسلالتنافسيةالقدرةتحسينوبرنامجاألخضر،

.(العالمية

لفنياوالدعمالطاقة،مزيجوتنويعالمتجددةالطاقةقدرةلزيادةميّسرتمويل•

.واستدامتهاالتحتيةالبنيةجودةلتحسين

المصادر المحتملة ألموال الجهات المانحة8-2

مصرفيوسطةوالمتالصغيرةللشركاتالالزمالدعمتقديمفيالمانحينالمتعددالمتوسطوشرقجنوبمنطقةحسابسيستمر•

."الصغيرةللشركاتالمشورةتقديم"برنامجخاللمن

.الثنائيينالمانحينمنتمويلعلىللحصولالسعيسيتواصل•

األوروبّيةاألداةمن2027-2021للفترةاألوروبيلالتحادالسنواتمتعدداإلرشاديالبرنامجمنالتمويلتوجيهسيتم•

وفدمنثنائيبشكلتلقيهايتمالتي،الجواراستثمارمنصةعبرالعالميةأوروباأداة-الّدوليوالتّعاونوالتّنميةللجوار

االستقراروسيعزز.المستدامةللتنميةاألوروبيللصندوقالممولةغيرالضماناتعبرنشرهايتموكذلك،األوروبياالتحاد

ويدعمطة،والمتوسالصغيرةالشركاتتنميةويعززوالغذائي،المائيواألمنالطاقة،استدامةويعززواالقتصادي،السياسي

.الضعيفةالفئات/الشباب

الخضراءواللوجستيات،للمناخاألخضرللصندوقالمتجددةالطاقةتمويلإطارفيمتاحميسرةقروضشكلفيالتمويل•

صندوقلالمستداموالنقلالطاقةوكفاءةالمتجددةالطاقةوبرامج،العالميةالبيئةمرفقمنالممولةالمتجددةالطاقةوبرامج

.النظيفةالتكنولوجيا

العملصندوقفيالتأثيرالعاليةالشراكةإطارفيمتاًحا1-2األخضرلالقتصادالتحولأولوياتمنلمزيدالتمويليكونقد•

.المناخي

للتمويلويحيتكميليكمصدروالتنميةاإلعمارإلعادةاألوروبيالبنكفيللمساهمينالخاصالصندوقيعملأنأيًضايمكن•

.المانحةالجهاتمنالمتاحوالدعمالملباةغيراالحتياجاتبينالفجواتسدفيالمساعدةخاللمن

5احتياجات تمويل المنح4(وبالمليون يور)تمويل الجهات المانحة خالل االستراتيجية األخيرة  مؤشرات القدرة على تحمل التكاليف المختارة

1المرتبة المئوية اإلقليمية للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

نصيب الفرد من الناتج المحلي 

تعادل القوة الشرائية، )اإلجمالي 

2(بالسعر الحالي للدوالر
12,283.822nd

غير متاحنعمبلد المساعدة اإلنمائية الرسمية

ة المساعدة اإلنمائية الرسمية كحص

 30.620th(٪)من الدخل القومي اإلجمالي 

ية نصيب الفرد من المساعدة اإلنمائ

31724th(الربالدوباألسعار الحالية )الرسمية 

7%

93%

منح وقروض االستثمار 
2020-2018المشترك 

Competitive Greenيةالقدرة التنافس ةمراعاة البيئ

36%

43%

4%

7%
4%

6%

-2018–منح التعاون الفني 
2020

Competitive Green

Inclusive Integrated

Other Resilient

القدرة التنافسية

الشمول

أخرى

مراعاة البيئة
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الملحقات
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1التقييم السياسي في سياق المادة -1الملحق 
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ةتشريعيمجاالتفياإليجابيةبالخطواتاالعترافوتم.الصلةذاتالدوليةالمنظماتبمخاوفالبنكإنشاءاتفاقيةمن1المادةفيعليهاالمنصوصالسياسيةالمبادئوتطبيقمصرالتزاماتسم
.التنفيذفيالمضيعلىالتشجيعتمكمامختارة،وسياساتية

نيابيةوحكومةحرةانتخابات

وتنافسيةونزيهةحرةانتخابات

.حرةانتخاباتفيالحقالمصريينللمواطنينالقانونيواإلطارالدستوريكفل

.2014دستورفيذروتهابلغتالتيالسياسيالتحولعمليةفيإلغائهبعدتقديمهأعيدالتيالشيوخمجلسانتخاباتوكذلكالنواب،لمجلسانتخاباتمصرأجرت،2020عامفي

حزبأخرى،أحزاببينمنضم،الذيالموحدالوطنياالئتالفأكبرهاكانتحالفات،عدةاالنتخاباتفيوتنافس.2020ديسمبرإلىأكتوبرمنأسابيعستةمدىعلىالنوابمجلسانتخاباتجرت

ً عشرثالثةدخل.المسجلينالناخبينمنالمائةفي28,8الرسميةالمشاركةنسبةوبلغت.المجلسمقاعدمنالمائةفي60منبأكثرفازتوالتيالجمهوري،الشعبوحزباألمةمستقبل إلىحزبا

.التنفيذيةللسلطةالمؤيدينأشدمنمعظمهمالنواب،مجلس

،"لالنتخاباتةالوطنيالهيئة"إلىشكاوىوقدمواأصواتهم،مقابلللناخبينالمالودفعمخالفاتوجودالمرشحينبعضوزعم.عادلةمنافسةوجودعدمبدعوىاالنتخابات،مختلفةمجموعاتقاطعت

.واالستفتاءاتاالنتخاباتعلىأشرفتوالتيالقضاة،منعددتضمالتى

الحزبيةللقوائمينتمونالذينالمستقلينالمرشحينمنمرشحا796وتنافسثلثهم،تعيينالجمهوريةرئيستولىعضو،300منيتألف،2019عاماستفتاءبعدتشكيلهأعيدالذيالشيوخ،مجلسإن

األحزابفيعضًوا12ووالشرطة،الجيشفيسابقًاضابًطا19الرئيسعينهمالذينالمائةاألعضاءبينومن.السياسيةاألحزابمنعدداالنتخاباتوقاطع.للتنافسمفتوحمقعد200على

.1المصريينالفنانينكبارمنستةإلىباإلضافةسابقان،وقاضيانرائدة،وعماليةمهنيةنقاباتمنأعضاءوستةالسياسية،

كالوفي،19-كوفيدجائحةوخالل2الطوارئحالةظلفياالنتخاباتوأجريت.الحزبيةالقوائمتكوينعلىنفوذًاتمارسالسلطاتبأنالمعنيينوالدوليينالمحليينالمحاورينمنالعديداتهم

.ماليةغرامةفرضإلىتؤديأنيمكناالنتخاباتمقاطعةأنوأكدتالمشاركة،لتشجيعتوعيةحمالتلالنتخاباتالوطنيةالهيئةأطلقتاالنتخابين،

والتوازناتوالضوابطالسلطاتفصل

ويتكون.للبرلماننطاقاأوسعصالحياتتفويضمعالسلطات،فصلعلى2014دستورويؤكد.الحكومةيشكلالذيالوزراءرئيسالجمهوريةرئيسيرشححيثرئاسي،مصرفيالحكمنظام

المقاعدمنعددبرأكلديهالذيالحزبيفوضأنالرئيسعلىيتعينالحكومة،ضدالبرلمانصوتوإذا.للحكومةالثقةيمنحالذيالتشريعية،الهيئةوهوالنواب،مجلسمنهمامجلسين،منالبرلمان

حلفيالرئيسحقالدستورويقيد.جديدةتشريعيةانتخاباتإجراءيجبذلك،تعذروإذا.يوًماثالثينغضونفيالحكومةموافقةعلىالحصولعليهسيتعينالذيللوزراء،رئيسالختيارالبرلمانفي

“الرسميةالمعينين في مجلس الشيوخ في الجريدة 100قائمة النواب ال "2020أكتوبر 18–بوابة األهرام اإللكترونية 1
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إذامبكرة،رئاسيةانتخاباتإجراءعلىاستفتاءإلىوالدعوةالرئيسمنالثقةسحبوكذلكالرئيس،مقاضاةأو/وعزلللبرلمانيحق.االقتراحهذامثلعلىعاماستفتاءإجراءباشتراطالبرلمان

.النوابمجلسفيالثلثينأغلبيةعلىحصلوا

ستإلىعأربمنالرئاسةفترةالتعديالتوتمدد.نفسهالعامفيوطنياستفتاءفيالحقًاعليهاالتصديقتموالتي،2014دستورتعديالتعلىالنوابمجلسفياألغلبيةوافقت،2019أبريلفي

.2024عامفيالحاليةترةالفانتهاءبعدواحدةرئاسيةالنتخاباتالترشحبإعادةالحاليللرئيسالتعديالتتسمحالنحو،هذاوعلى.إضافيةرئاسيةانتخاباتبخوضالحاليللرئيسوتسمحسنوات،

."رياتهوحوحقوقهالشعب،ومكتسباتالمدنية،وطبيعتهاالدولةأسسعلىوالحفاظوالديمقراطية،الدستورعلىالحفاظ"مسؤوليةالمسلحةالقواتتتحملأنعلىالتعديالتتنصكما

علىالدولةميزانيةلىعالبرلمانموافقةوجوبعلىالدستوروينصالوزراء،مناالستماعبجلساتوالمطالباتالبرلمانيةالتحقيقاتإلىباإلضافة.الحكومةعلىالبرلمانإشرافعلىالدستوريؤكد

.األخيرالدستورقبلالحالكانكمابأكملهاالميزانيةعلىفقطوليسالدفاع،وزارةميزانيةذلكفيبماالميزانية،أبوابمنبابكلعلىالبرلمانيصوت.استثناءدونمفصل،أساس

.استشاريةكهيئةالعادة،جرتكمايعمل،ولكنهالتشريعية،بالواليةالشيوخمجلسيتمتعال

المنتخبينالمسؤولينلحكمفعالةسلطة

كبارجميعإقالةفيالرئيسحقعنالنظربغضالحكم،بسلطةالمنتخبونالمسؤولونويتمتع.القضاءلرقابةوتخضعوالتشريعية،التنفيذيةالسلطتينفيالمنتخبةللهيئاتالحكمسلطةالدستوريخول

.المسؤولين

علىيجبالنواب،مجلسبغياحالةوفي.الثلثينبأغلبيةالبرلمانموافقةعلىعسكريةعمليةأيتحصلأنعلىأيضاينصلكنه،المسلحةللقواتاألعلىالقائدهوالرئيسأنعلىالدستوريينص

حقالمسلحةللقواتاألعلىللمجلس2014دستوروخصص.المسلحةالقواتفيالمناصبأعلىأعضائهنصفيمثلالذيالوطني،الدفاعومجلسالحكومةموافقةعلىالحصولالجمهوريةرئيس

الدستوريدورهفيراسخالمسلحةللقواتاألعلىللمجلسالحقبهذااالحتفاظوراءالمنطقياألساسأنالمصريةالحكومةوأكدت.الدفاعوزيرلمنصبالجمهوريةرئيساختيارعلىالموافقة

.للدولةالعلمانيةالطبيعةعلىالحارسباعتباره

والمشاركةواإلعالمالمدنيالمجتمع

المدنيالمجتمعواستقالليةنطاق

بينمنالخدمات،إلىوالوصولالصحيةوالرعايةالتعليممشاكلمعالجةفينشيطادوراوتؤديالبالد،فيحكوميةغيرمنظمةألف57منأكثرتعمل.ونشطكبيرمدنيمجتمعلديهامصر

فيمتزايدبشكلمنهاالكثيروينفذالثقافية،األنشطةفيبارًزادوًراالمدنيالمجتمعويؤدي.األخرىاالجتماعيةاالهتمامات

PUBLIC
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مساهماتتسهميالمدنالمجتمعفيبارزةفاعلةجهاتعقودعدةمدىعلىالمصريةوالمهنيةالعماليةالنقاباتكانت.وغيرهاالطبيعة،وحمايةوالنفايات،المواردإدارةذلكفيبماالبيئية،المجاالت

.كبيرعامباهتمامقياداتهمانتخاباتوتحظىواالقتصادية،واالجتماعيةالسياسيةاألعمالجداولفيقوية

فيالحالهوكما،حديثةأمثلةوهناك.عقودمنذمختلفةتنمويةمجاالتفيالبالدفيالدوليةالحكوميةغيرالمنظماتبعضوتعمل.أيًضادوليينمشاركينمصرفيالمدنيالمجتمعمشهديشمل

.3والدوليالمحليالتعاونفيهالوحظ-الماضيةالقليلةالسنواتفيللدولةإستراتيجيةأولويةوهي-الحضريةالتنمية

القوميوالمجلسمومة،واألللطفولةالقوميوالمجلس،(اإلنسانلحقوقالوطنيةالمؤسسة)اإلنسانلحقوقالقوميالمجلسالمثالسبيلعلىالقومية،المجالسمنالعديداستقالليةعلىالدستورينص

.لالنتصافنيةالقانوالدعاوىفيالمزعوميناإلنسانحقوقانتهاكاتضحاياإلىواالنضمامالعامالمدعيإلىمنهمكلبواليةالمتعلقةاالنتهاكاتعناإلبالغبصالحيةيخولهموهو.اإلعاقةلشؤون

منظماتفيهاتعملالتيالبيئةوكذلك(2017لعامالحكوميةغيرالمنظماتقانونسيماال)القانونياإلطاربشأنكبيرةمخاوفالصلةذاتالدوليةالمرجعيةالنقاطمنالعديدأثارتفقدذلك،ومع

اعتبركما.4ةالحكوميغيرالمنظماتعلى"الخناقيشدد"أنهواعتبرتالقانونهذابشأنمخاوفهاعن"اإلنسانلحقوقالساميةالمتحدةاألمممفوضية"أعربتوبالفعل،.الدولةفيالمدنيالمجتمع

.5»للنقاشالمتاحالحيزعلىوقيدعبء"أنهااألوروبياالتحادباسمالمتحدث

أصدرت.االحقً الرئيسعليهوصدقالنوابمجلسعليهوافقجديًداقانونًااالجتماعيالتضامنوزارةاقترحتوالدوليين،المحليينالمصلحةأصحابمعمشاوراتإجراءبعد،2019عامفي

عملعلىيةالرقابالوكالةألغىكما.وتشغيلهاالمدنيالمجتمعمنظماتإنشاءفيالتسهيالتمنالعديدالجديدالقانونيقدمالسابق،بالقانونومقارنة.2021ينايرفيلتنفيذهالداخليةاللوائحالحكومة

ويعتبراألموال،قيتلعناإلبالغخاللهامنالمدنيالمجتمعفيللمنظماتيمكنعمليةالقانونويحدد.السابقالقانونفيالواردةالعقوباتمنالعديدألغىوكذلكالحكومية،غيراألجنبيةالمنظمات

القانونانتهاكاتفإنوبالتاليالعقوبات،قانونعليهايعاقبجريمةارتكابيتملمما(السجن)الحريةمنالحرمانالقانونيلغيكما.يوًما60غضونفيرًداالمستفيدونيتلقلمإذامعتمًداالتمويل

.الحكوميةغيرللمنظماتالوحيدةالمنظمةالجهةبصفتهاأخرى،جهةأيوليساالجتماعي،التضامنوزارةيعينالقانونفإنذلك،منواألهم.فقطبالغراماتعليهايعاقبالجديد

الحكوميةغيرالمنظماتمنالغرضتعرفالقانونفيمتعددةنصوصاأناالنتقاداتتضمنتوقد.توقعاتهميلبيالالجديدالقانونأنالمعنيينوالدوليينالمحليينالمحاورينمنالعديدذكرذلك،ومع

البنكمعأوالً االجتماعيامنالتضوزارةتتواصللممابنكيةحساباتفتحعلىالقدرةعدممثلالتشغيلية،القيودمنالعديدالقانونويفرض."المجتمعيةالتنمية"أجلمناألولالمقامفيضيق،بشكل

العامالنظام"مثلةالصياغغامضةمفاهيمتنتهكالتياألنشطةعلىالحظرفرضواستمرارالبالد؛فيأنشطةأيفيالمشاركةقبلالحكومةموافقةعلىاألجنبيةالكياناتحصولوضرورةالمعني؛

ً وجهتالتياالتهاماتبعضوأن؛"العامةواآلداب من22المادةمعاشىتتمالقانونصياغةأنالمصريةالحكومةتعتبر.اإلرهابمكافحةقانونإلىتستندالحكوميةغيرالمنظماتفيللعاملينمسبقا

.خاطئةتفسيراتهيذلكبخالفاالدعاءاتوأنوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهد
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إصداروقبل.6»مفتوحمجتمعلخلقمواتيةتكنلم"الماضيالعقدفيالبيئةأناألوروبياالتحادوالحظ.مصرفيالعملفياالستمراريمكنالبحيثللغايةصعبةالبيئةأنالمنظماتمنعدداعتبر

.آنذاكالساريالقانونيفرضهاالتيالتشغيلصعوباتعلىللتحايلكشركاتالتسجيلفياستمرتالمنظماتمنالعديدأناألوروبياالتحادالحظ،2019قانون

غيرمنظماتفيعامالً 40منأكثرالقضيةهذهفياتهم.(173رقمالقضية)مصرفيالحكوميةغيرللمنظماتالقانونيةالقضاياأبرزمنواحدةفيالمتهمينجميعتبرئةتمت،2018عامفي

منالعديدهناككانتكما.المحليةالحكوميةغيرالمنظماتفيالعاملينمنالعديدضدمفتوحةالقضيةتزالالذلك،ومع.أجنبيتمويلوتلقيالبالدفيقانونيغيربشكلبالعملأجنبيةحكومية

قضاياحاليًاتوجد.رالسفوحظراألصوللتجميدمنهمالعشراتوتعرضتسجل،لمأنهاالمصريةالحكومةأبلغتوالتيالمدني،المجتمعمنظماتفيللعاملينقضائيةبأوامرالقانونيةاالستجوابات

.والتجميدالحظرقراراتفيالباقونالمتهمونفيهايطعنالمحاكمأماممعروضة

منوعدداإلنسانلحقوقالساميالمتحدةاألمممفوضباسمالمتحدثأصدرنشطاء،ثالثةاعتقالعقب،2020نوفمبرفي.المدنيالمجتمعلمنظماتبالنسبةالبيئةبشأنمخاوفهناكتزالال

لكنالحقًاعنهمأفرجالذينالثالثة،أنالمصريةالسلطاتوأكدت.7البالدفيالمدنيبالمجتمعالمتعلقةالتطوراتبشأنشديدةقلقبواعثتؤكدبياناتالمعنيين،والمحاورينالحكوميةغيرالمنظمات

لسيادةالبالداحتراملىعوشددتالجديد،الحكوميةغيرالمنظماتقانونعنمختلفةلقوانينمخالفاتبسبباعتقالهموتمكشركةمسجلكيانلحسابيعملونكانوامستمرة،اتزالالالقضائيةالدعوى

.القانون

السلطةرفضفيطعنتالتيالمدنيالمجتمعلمنظمات(أمريكيدوالرمليون1.5منأكثر)كبيرأجنبيتمويلعلىالموافقةوأيدالحكومةضدالقضائيالنظامفيهاحكمقضاياأيًضاهناككانت

.األجنبيالتمويلعلىللموافقةالتنفيذية

رقابةبدونيعملمستقلتعدديإعالم

فرضيتملنأنهلىعينصكما.إغالقهاأوتعليقهاأومصادرتهاأوإعالميةوسيلةأيعلىرقابةفرضالتنفيذيةالسلطةعلىيحظر.رقابةبدونوتعملحرةستكونالصحافةأنعلىالدستورينص

اإلعالم،لتنظيمعلىاألللمجلسالصالحياتمنالعديدأعطىكما.الحكومةموافقةباشتراطوليسفقط،اإلخطاربعدالمطبوعاتبإصدارالدستوريسمحكما.المنشورةالموادنتيجةبالسجنعقوبةأي

.إعالميينمنمؤلفمستقلكيانوهو

والسياسيةيةاالجتماعالقضاياحولالنظروجهاتمنواسعةمجموعةتبثالبالد،فيتليفزيونومحطةومجلةصحيفةمائتيمنأكثرتعمل.المتنوعةاإلعالموسائلمنقديمتقليدلديهامصر

.خاللهامنلالنتقادالحكومةتتعرضماوعادةً واالقتصادية،

يحظرالمثال،لسبيعلى.الصلةذاتالقوانينفيالغامضةالصياغاتبشأنمخاوفالصلةذاتالمنظماتمنالعديدأثارتوقد.قائمةاإلعالموسائلحريةعلىالمفروضةالقيودتزالالذلك،ومع

األعلىالمجلس"القانونيخولكما.القانونلرقابةخاضعمتابع5000منأكثرمعاالجتماعيالتواصلوسائلحساباتالقانونيدمج.صراحةتعريفهادون"كاذبةأخبار"وبثنشرالصحافةقانون

ً يعتبرالذيالمحتوىبمنع"اإلعالملتنظيم مواداإلرهابافحةمكوقانونالعقوباتقانونويتضمن.اإلداريةالمحكمةأماماالستئنافحقعلىالقانونوينص."العامةاآلدابأوالعامللنظام"مخالفا

لمثلدقيقةتعريفاتعطاءإدون"الدولةفيالماليةالثقةإضعافإلىيهدفالذي"أو"العامللنظامتهديداً "يعتبرالذيواإلبالغالعنفعلىالتحريضمثلغامضةلمصطلحاتالجنائيةالمسؤوليةتفرض

بتهمذلكفيبماطويلة،لفتراتللمحاكمةسابقةبتهمواحتجازهمالصحفييناعتقالفيهاتمقضاياهناكوكانت.األعمالهذه
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شخصأييوجدال"أنهالمصريةالسلطاتأكدتذلك،علىرداً .الذاتيةالرقابةمنمناخفيساهمتالقيودأنالمعنيينوالدوليينالمحليينالمحاورينمنالعديدوأفاد."إرهابيةمنظمةإلىاالنضمام"

.8»الصلةذاتالدوليالقانونأحكامبموجبمصرالتزاماتمعيتماشيانوتنفيذهمااإلرهابمكافحةوقانونالعقوباتقانونوأننشرها،أوآرائهإبداءبسببالبالدفيمحتجز

الصحفية،المصادرهويةعنالكشفعدمتضمنوالتيفقط،باإلخطاراإلعالمووسائلالصحفإنشاءبإمكانيةتتعلققوانينعدةسنتمبارًزا،دوًراالصحفييننقابةفيهاأدتالتيالمشاوراتوبعد

.الصحفوإغالقوالمصادرةالرقابةوتحظر

والسياسيةالمدنيةللمشاركةمتعددةقنوات

قدالنتخاباتافيباألصواتاإلدالءعدمأنوأكدتالمشاركة،لحفزتوعيةحمالتلالنتخاباتالوطنيةالهيئةوأطلقتأعاله،ذكركما.والشيوخالنوابمجلسيانتخاباتمصرأجرت،2020عامفي

.ماليةغرامةإلىيؤدي

المشاوراتفيكبيرةةمشاركمؤخًراهناكوكانتالرئيسية،بالسياساتالمتعلقةالمناقشاتفيبنشاطالمهنيةوالنقاباتالعماليةالنقاباتتشارك.أخرىأشكاالً والسياسيةالمدنيةالمشاركةتأخذ

.الجامعيالحرمفيواأليديولوجيةالسياسيةللمناقشاترئيسيامرتكزاباعتبارهامصرفيطويلتاريخلهاالطالباتحادوانتخابات.الصلةذاتالتشريعية

للمناقشاتنتيجةلبًاغاذلكوكاناآلخر،البعضبتعديلالبرلمانوقامرفضها،تمثمالعقارية،بالضرائبالخاصالقانونمثلالنطاق،واسعةالتأثيراتذاتالمقترحةالقوانينمنعددمناقشةتمت

.المقترحةالقوانينفيالتغييراتهذهمثلإلىدعتالتيوالحمالتالعامة

منظمةمعارضةووجودالسياسيةاألحزابتكوينحرية

السلطةموافقةاشتراطندواإلخطارطريقعناألحزاببتشكيلالدستورويسمحلالنتخابات،والترشحبحريةترشيحهمإعالنللمرشحينويمكنالسياسية،األحزابتشكيلفيالحقالدستوريكفل

عمليةإلىالمواعيد،حديدتمناالنتخابات،جوانبجميععلىباإلشرافاالنتخاباتهيئةالسياسيةالحقوقممارسةقانونويخول.قضائيبحكمإالسياسيحزبحلالقانونيغيرمنوأصبح.التنفيذية

.المرشحيناستبعادقرارإلىالتسجيل،

فيالمصريةطاتالسلوأكدت.لالعتقالالتعرضاحتماليواجهونالحكومةيتحدونالذينوالمعارضينالسياسيينالنشطاءأنوالمحاورينوالدوليةالمحليةالحكوميةغيرالمنظماتتقاريروتزعم

.سياسيةبآراءيرتبطوالالقانونيجرمهفعلارتكاببتهمةإالشخصأياعتقالعدمعلىوشددتالواجبةالقانونيةاإلجراءاتجميعاحترامتمأنهردها

عنية باإلجراءات المعايير التى حددتها فرقة العمل الدولية الم، والسلطات على وجه التحديد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدةذكرت 8
المالية  
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العدالةإلىوالوصولالقانونسيادة

القانونسيادة

بصفتهالبرلمان،الحياتصعززكما.القانونيةالعملياتفيالتنفيذيةالسلطةلصالحياتحدوًداالدستورويضعحرة،محاكمةفيالحقللمواطنينويضمنالقانون،يحكمهاكدولةمصرالدستوريعّرف

.الرئيسأوالحكومةكانتسواءالتنفيذية،السلطةعنالثقةوحجبواالستجوابالرقابةفيالتشريعية،السلطة

الدولةأمنونيابةالعامللمدعيالسماحعنفضالً استثنائي،بشكلواسعةسلطاتالتنفيذيةالسلطةالطوارئحالةمنحت.2021أكتوبرإلى2017أبريلمنذالطوارئلحالةمصرخضعتذلك،ومع

بأنالمصريةلطاتالسوذّكرت.تمديدأليبالنسبةالشيءونفسعليه،للموافقةالبرلمانعلىالطوارئحالةإعالنعرضوجوبعلىالدستوروينص.للطوارئالدولةأمنمحاكمإلىالقضايابإحالة

.ضحية300منأكثرسقوطعنأسفرتالتيوالمساجدالكنائسعلىاإلرهابيةالهجماتإثرجاء2017عامالطوارئحالةفرض

وتؤكد.لجيشايحرسهامبانيأومنشآتعلىأوعسكرية،مبانأوأفرادعلىهجماتهناكتكونعندماعسكرية،محاكمأمامالمدنيينمحاكمةفيهايتمالتيالقضايافيالمقاضاةالدستوريجيزكما

الموجودةتلكمثلقالليتهماستلحمايةوالحصاناتاالمتيازاتبنفسيتمتعونالعسكريةالمحاكمفيالقضاةوأناإلنسانلحقوقالدوليالقانونبموجبالدولةالتزاماتمعيتفقهذاأنالمصريةالسلطات

.العسكريةغيرالمحاكمفي

بعضووصفتمصر،فيالواجبةالقانونيةاإلجراءاتبشأنجديةمخاوفعدةأثيرتالمتحدة،لألممالتابعاإلنسانحقوقمجلسأمام2019لعامالمتحدةلألممالشاملالدورياالستعراضفي

الحاالتبعضفي"اتباعهايتملمربماالعادلةالمحاكمةضماناتأنمنللقلقيدعوكبيرمصدر"هناككانأنهاإلنسانلحقوقالساميالمفوضمكتبذكركما.اإلنسانحقوقتنتهكبأنهااإلجراءات

عليهارفويشالدوليةالمعاييرمعيتماشىبمامطبقةالواجبةالقانونيةاإلجراءاتضماناتجميعوأنالقانونسيادةاحترام"مؤكدةاالدعاءاتهذهالمصريةالحكومةرفضتردها،وفي.9البالدفي

10."المستقلالقضاء

القضاءاستقاللية

علىحصريةقضائيةةواليالعلياالدستوريةوللمحكمة.أيضاواالستئنافالنقضمحاكمإلىفقطالعلياالدستوريةالمحكمةمنالذاتيالحكمسلطاتوسعوقد.القضاءاستقاللعلىالدستورينص

القضاءمجلساختصاصمناآلنالقضاءفيالتحقيقاتإجراءسلطةوأصبحت.نفسهاالقضائيةالهيئاتقبلمنإالعزلهمأوالقضاةإقالةيجوزالأنهالدستورويؤكد.واللوائحالقوانينجميعدستورية

.األعلى

ثالثةينبمنالدولة،ومجلساإلداريةالنيابةوهيئةالنقضمحكمةذلكفيبماالرئيسية،القضائيةالهيئاترؤساءاختيارفيالحقالجمهوريةلرئيس2017لعامالقضائيةالسلطاتقانونيمنح

.رفضهأومنصبلكلالقضاءطرحهالذيالوحيدالمرشحعلىالجمهوريةرئيسفيهوافقالذيالسابقالوضععنيختلفوهذا.األعلىالقضاءمجلسإليهيقدمهممرشحين

2019نوفمبر -تجميع عن مصر –34الدورة –مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان لمجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق اإلنسان، بشأن االستعراض الدوري الشامل تقرير 9

2019نوفمبر -تجميع عن مصر –34الدورة -الحكومة المصرية في االستعراض الدوري الشامل رد 10
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ثالثةقديمتفكرةجاءتهناومنالقضائية،الهيئاتهذهإحدىاقترحتهالذيالوحيداالسمالجمهوريةرئيسرفضحالفيمحتملركودتفاديإلىيهدفالتغييرهذاأنالمصريةالحكومةوتؤكد

ً الرئيستعيينعلى2019لعامالدستوريةالتعديالتونصت.هيئةكلتختارهممرشحين .القضائيةوالجهاتللهيئاتاألعلىللمجلسرئيسا

المساواةقدمعلىللقانونيخضعونوالمواطنونالحكومة

بشأنقويةوتحفظاتالطوارئ،حالةظلفياإلجراءاتبشأنمخاوفوالدوليةالمحليةالمرجعيةالنقاطذلكفيبماالصلةذاتالمنظماتأثارتذلك،ومع.القانونأمامالمساواةعلىالدستورينص

أوللخطرصالحهومالمجتمعسالمةتعريضأوالعامبالنظاماإلخاللإلىوسيلةبأيالدعوةتنويأوتمارس"جماعةأياإلرهابيالكيانتعريفيشملحيثاإلرهابية،الكياناتلقانونالواسعالنطاق

أمنهمأوحقوقهمأوحرياتهمأوحياتهمتعريضأوترويعهم،أواألفراد،إيذاءتأثيرعلىيقوم"القانونفياإلرهابتعريفأنالمصريةالسلطاتوتؤكد."الوطنيةبالوحدةاإلضرارأوبأمنهالمخاطرة

أليويمكنالقوائم،يفاالستئنافمحكمةوتنظربها،المرتبطينأوالكياناتهذهفيالمتورطيناألشخاصبأسماءوقائمةاإلرهابيةالكياناتبأسماءقائمةبإعدادالعامةالنيابةالقانونوكلف."للخطر

.النقضمحكمةأمامإدراجهعلىاالعتراضالقائمةفيمدرجفردأوكيان

بالدستور،العملتعليقةفترخاللوظائفهمممارسةأثناءالمرتكبةاالنتهاكاتعنالحياةمدىحصانةالمسلحةالقواتضباطكبارمنحفيالحقالتنفيذيةالسلطةيمنحتشريعاعتمادتم،2018عامفي

.المئاتفيهاقتلالمدنيةوالمبانيواألصولالعسكريينعلىهجماتعدةأعقابفيالتشريعاتهذهوجاءت.المسلحةللقواتاألعلىالمجلسبذلكيأذنلمما

منأكثرطالأبالعامالمدعيومكتبالداخليةوزارةبأنأفادكما.الطوعيغيرأوالقسرياالختفاءحاالتبشأنتلقاهاشكوىأربعمائةمنأكثرعناإلنسانلحقوقالمصريالقوميالمجلسأبلغ

فييشونيعالذينأوسوريافيالقتلىاإلرهابيينبينعنهاالمبلغاألسماءبعضعلىالعثورتم"أنهالمصريةالحكومةوذكرت.11المحاكمةقيدأواالحتجازرهنكأشخاصالواردةاالدعاءاتنصف

."سنواتمنذالخارج

الفسادلمنعفعالةومؤسساتسياسات

تغطيالتيالثانيةتراتيجيةاالسإطالقوتم.المتحدةاألمممراجعفيكبيرةإشادةالقتوالتيالفساد،لمكافحةلهاوطنيةاستراتيجيةأولمصرنفذتقطرية،استراتيجيةآخرمنذانقضتالتيالفترةفي

فيتوريةالدسسلطتهالبرلمانومارسللمحسابات،المركزيالجهازصالحياتتعزيزوتم.السلطةاستخداموإساءةالفسادلمنعملحوظةخطواتمصراتخذتلذلك،ونتيجة.2022-2019الفترة

اختالسعلىوالمعاقبةيقالتحقعمليةلتعزيزالعقوباتقانونتعديلوتم.والسلطاتالنطاقحيثمناإلداريةالرقابةهيئةصالحياتتمديدتمكما.عليهاوالتصويتللجهازالسنويةالتقاريرمراجعة

منعددوضعموت.العامةالوظيفةاستخدامإساءةحاالتفيصرامةأكثرتأديبيةإجراءاتوفرضالمهنيالسلوكلتعزيزالمدنيةالخدمةقانونفيجديدةأقسامإدخالتمكما.الرشوةأوالعامةاألموال

.الوزراءرئيسمكتبمنمباشرإشرافتحتالدولةكيانات

2019نوفمبر -األمم المتحدة –تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان –الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل عن مصر -ملخص الورقات المقدمة من أصحاب المصلحة 11
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متزايدبشكلومةالحكوتقوم.بالسجنوأحكامإداناتعنمنهاعددوأسفر.العدالةنظامإلىوالفسادالدولةأموالعلىواالستيالءالسلطةاستخدامبإساءةالمتعلقةالبارزةالقضايامنالعديدرفعتم

بشكلالحوكمةلياتآإحكامإلىويؤديالخدماتإلىمباشربشكلالمواطنينوصولمنيزيدمماالرقمية،األشكالإلىالقضائي،النظامفيذلكفيبمامختلفة،مستوياتعلىالدولة،خدماتبتحويل

.القضائيةللدعاوىفقًاوقانونيةغيرتعتبروالتيبالخارج،التىاألصولإلعادةطلباتمختلفةدولإلىمصرقدمتكما.الفسادمكافحةجهودلتعزيزللتوعيةعامةحمالتعدةالحكومةوأطلقت.كبير

كانتكماالشراء،اتعمليوفياألعمال،بيئةعلىتؤثرالتيالقراراتفيالخاصالقطاعمشاركةوفيالقائمة،التشريعاتتنفيذفيتحدياتهناكأنالصلةذووالدوليونالمحاورونذكرذلك،ومع

المرتبةفيمصر،2020الدوليبالبنكالخاص"األعمالممارسةمؤشر"وصنّف.اإلعسارحاالتمعوالتعاملالحدود،عبرالتجارةفيالدوليةللمعاييرواالمتثالالعقود،بإنفاذتتعلقمخاوفهناك

البنكعنالصادرالتشخيصتقريرووضع.12اإلعسارحاالتمعالتعاملفي104والحدود،عبرالتجارةفي171والعقود،إنفاذفي166الترتيبذلكفيبما-دولة190بينمن114

."الجيدةالحوكمة"بـيتعلقفيماالتحولجودةعن10من4,95درجةمصرعنوالتنميةاإلعمارإلعادةاألوروبي

والسياسيةالمدنيةالحقوق

الخاصةوالملكيةوالتجمعالجمعياتوتكوينوالتنقلوالضميروالدينواإلعالمالتعبيرحرية

والبحثوالتعبيروالرأيالفكرحريةالمثالسبيلعلىسابق،مصريقانونيميثاقأيعليهاينصلمالتيالحقوقذلكويشمل.للمواطنيناإلنسانحقوقويدونيحددكامالً فصالً الدستوريخصص

.عليهاالمصدقوالعهوداإلنسانلحقوقالدوليةبالمعاهداتالدولةالدستوريُلزمكما.الفنيواإلبداعالعلمي

معالمشاوراتمنجوالتعدةإجراءبعداإلنسانلحقوقشاملةاستراتيجيةبصياغةُكلفتوالتي،2018عامفي"اإلنسانلحقوقالعلياالدائمةاللجنة"تشكيلتمبأنهالمصريةالسلطاتأفادت

.2021سبتمبرفيلالستراتيجيةالرسميالتنفيذوبدأ."والدوليةواإلقليميةالوطنيةاإلنسانحقوقصكوكعنالمنبثقةالتوصياتمراعاةمعالمدني،المجتمعومنظماتالبرلمان

فبرايرفيمرةوألولنظم،كما.2019نوفمبرفيمصربشأنالمتحدةلألممالشاملالدورياالستعراضفيبنشاطوشاركعنها،واإلبالغالشكاوىالتماسفياإلنسانلحقوقالقوميالمجلسنشط

.القضاءدورإلىباإلضافةاإلنسانحقوققضايامنالعديدعلىركز"البندقيةلجنة"معمؤتمرا،2020

عنفيهأعرببيانااإلنسانلحقوقالمتحدةاألمممفوضباسمالمتحدثأصدر،2020نوفمبرفي.البالدفياإلنسانحقوقأوضاعبشأنالعميققلقهمعنالدوليينالمراقبينمنعددأعربذلك،ومع

مخيفتأثيرلهاالبالد،فيالسلميوالتجمعالجمعياتوتكوينالتعبيرحريةعلىالمفروضةالقيودوكذلكالنشطاءاستهداف"أنوذكر،"البالدفيالمدنيالمجتمعلنشطاءالشديدالضعف"بشأنمخاوفه

."الضعيفالمدنيالمجتمععلىوعميق
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."13اإلنسانلحقوقالدوليالقانونبموجبمصرالتزاماتمعيتعارضغامضةواتهاماتاإلرهابلمكافحةشاملةقوانيناستخدام"أنإلىالبيانأشاركما

وتؤكدية،الدولالعملمنظمةتوصياتعلىبناءً العمالية،النقاباتقانونعلىمؤخًراأدخلتالتيالتعديالتإلىوتشير14الدوليةمصرالتزاماتمعمتوافقاإلرهابمكافحةقانونأنالسلطاتتعتبر

.فقطباإلخطاريتموالمواكب،المظاهراتعقدإلىباإلضافةإعالمية،ومنافذوصحفحكوميةغيرمنظماتإنشاءأن

ةومكافحالهجرةوإدارةاإلقليمياالستقرارتعزيزفيمصربدوراعترافهابعدفيه،أعربتبيانًادولة31أصدرتالمتحدة،لألممالتابعاإلنسانحقوقلمجلس46الدورةفي،2021مارسفي

التعبيرحريةلىعالمفروضةالقيودإلىاالنتباهلفت"يريدونإنهموقالواالبالد،فياإلنسانحقوقظروفبشأنالعميقةمخاوفهاعنالجديد،الحكوميةغيرالمنظماتقانونعلىوإثنائهااإلرهاب،

المواقعجبحممارسةوإنهاءالرقمية،والحريةاإلعالمعلىالمفروضةالقيودرفع"إلىمصرودعوا."السياسيةوالمعارضةالمدنيللمجتمعالمتاحالحيزوتضييقالسلمي،التجمعفيوالحق

الواجبة،القانونيةباإلجراءاتيتعلقفيماالعميقةالمخاوفعلىالضوءالبيانسلطكما.15"مهنتهممزاولةأثناءاعتقالهمتمالذينالصحفيينجميععنواإلفراجالمستقلة،اإلعالملوسائلاإللكترونية

.المدنيالمجتمعفيوالعاملينالسياسيةالمعارضةضداإلرهابمكافحةقانونوتطبيقالمحاكمة،قبلالمطولواالحتجاز

خاللإنجازهتممالوتغفمضللة،معلوماتعلىوقائمةمقبولة،غيراإلنسان،حقوقمجالفيالشاملةالمصريةالجهوداالعتباربعينتأخذالالتيالتصريحاتهذهمثل"إنالمصريةالسلطاتوقالت

معمحلية،قناعةمنمستوحاةاإلنسانحقوقمجالفيجهودها"أنمصرأكدتكما.16"االجتماعيةأواالقتصاديةأوالسياسيةالجوانبفيسواءاإلنسان،حقوقمجاالتجميعفيالماضيةالسنوات

17."ومتراكمةمتواصلةعمليةهواإلنسانحقوقتعزيزأناالعتبارفياألخذ

األخرىواألقلياتالعرقيةواألقلياتللمرأةالسياسيالشمول

مستقلةلجنةبإنشاءفوكل.السنوكباراإلعاقةذويلألفرادواالقتصاديةالسياسيةالحقوقفيالمساواةعلىوينص.التمييزأشكالجميععلىبالقضاءالدولةاإلطالقعلىمرةألولالدستوريفوض

.التمييزأشكالمنشكلأياآلنالعقوباتقانونيجرمذلك،إلىباإلضافة.التمييزلمكافحة

2020نوفمبر 20–بيان المتحدث الرسمي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان 13

معنية باإلجراءات دة، والمعايير التى حددتها فرقة العمل الدولية المتحذكرت السلطات على وجه التحديد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم ال14
المالية  

2021مارس 12–لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 46بيان الدورة 15

2021مارس 12–لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 46بيان الدورة 16

، فضال عن ذلك، على النحو المبين آنفا في التقييم، أكدت السلطات أن التعديالت التي2021مارس 15–جنيف –لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 46بناء على بيان لجمهورية مصر العربية في الدورة 17
، ويجري حاليا بذل 2019بعد إجراء مشاورات مع السلطات في سبتمبر ية أدخلت على قوانين مكافحة اإلرهاب وتمويل الكيانات اإلرهابية، اعتمدت استجابة لتوصيات فرقة العمل الدولية المعنية باإلجراءات المال

.، لدعم بناء قدرات الوكاالت المعنية بإنفاذ القانون2017جهود متواصلة في هذا الشأن، بما في ذلك، اتفاقية مصر مع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، في نوفمبر 
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منالمائةفي25والنواب،منالمائةفي28اآلنالبرلمانفيالمرأةتمثيلويبلغ.العلياالتنفيذيةالمناصبعنفضالالسياسة،فيالمرأةمشاركةفيملحوظةزيادةهناككانتالماضيالعقدفي

.وريةالجمهلرئيسالقوميلألمنكمستشارمرةألولامرأةتعيينإلىباإلضافةالمحافظ،نائبمناصبفيالمائةفي31والمحافظين،منواثنينالبلدية،المجالسفيالمائةفي25والحالية،الحكومة

.قاضيةمنصبفيالدولةومجلسالعامالمدعيمكتبإلىاالنضمامللمرأةيمكنأنهاألعلىالقضاءمجلسقرر،2021عاموفي

مكافحةفيجهودهللمرأةالقوميالمجلسوكثف.قانونيغيرعاًما،18عنأعمارهمتقلالذيناألطفال،زواجوأصبح.للمرأةواالقتصادياالجتماعيباألمنيتعلقفيماملحوظتحسنحدثكما

إلىوالقصراءالنسضدترتكبالتيالجرائمتصوراالجتماعيالتواصلوسائلعلىحمالتعدةأدتاألخيرة،اآلونةوفي.الرقميةاإلبالغتقنياتاعتمادخاللمنذلكفيبماالمرأة،ضدالعنف

الرقمبطاقاتدارإلصحملةاألخيرةالسنواتفيأطلقتوقد.الميراثمنحرمانهاأوالمرأةاغتصابلتجريمالعقوباتقانونتعديلوتم.الجرائمهذهمرتكبيضدجنائيةدعاوىورفعتحقيقاتإجراء

األميةمحومعدالتوارتفعت.ادياواقتصاجتماعياوتمكينهاللمرأةالسياسيةالمشاركةتعزيزإلىأدىممامصر،فيوالريفيةالنائيةالمناطقبعضفيبالفعلتنفيذهاوتموالفتيات،للنساءمجانًاالقومي

.201718عامفيالمائةفي65إلى1996عامفيالمائةفي43منالنساءبين

المناطقبينرأةالمظروففيكبيرةاختالفاتهناكتزالالحيثالتنفيذفيبهالقياميتعينالذيالمزيدهناكأنترىللمرأة،القوميالمجلسذلكفيبماالصلة،ذاتالمنظماتفإنذلك،ومع

.المختلفةاالجتماعيةالقطاعاتوبينالبالدمنوالريفيةالحضرية

ألف45)مصرفيتياًجااحاألكثرالقرىوتطويرتحديداستهدفتالتي"كريمةحياة"مبادرةذلكعلىمثالأبرزوكان.البالدفيحرمانًااألكثرالمناطقفياالجتماعيالشموللتحقيقجهودبُذلتكما

."السكانمنالمائةفي58تضمأنهاالمصرية،الحكومةتقولوالتي،(قرية

الكشفعدميفضلونوالذينالمجاورةالبلدانفيالنزاعاتمنفرواممنمعظمهممقيم،ماليين5بنحوالمصريةالسلطاتتقدرهماإلىباإلضافةالجئ،ألف250منأكثرأيًضامصروتستضيف

أنهالمصريةتالسلطاوأكدت.اإلعاناتجميعذلكفيبماللمصريينالمتاحةالخدماتعلىالحصولفيبالمساواةويتمتعونالمخيماتأشكالمنشكلأيخارجيعيشونوهمكالجئين،هويتهمعن

."البالدفيلالجئيندعمهاتواصلفإنهاالمجال،هذافيالمنطقةفيتمويالً الدولأقلمنمصرأنمنالرغمعلى"

والتعذيبوالترهيبللتحرشالتعرضعدم

.التعذيببجرائميتعلقفيماتقادمقانونيوجدالأنهعلىالدستوروينص.الجرائمهذهلمثلمختلفةوعقوباتتوصيفاتعلىينصالذيالعقوباتقانونأكدهماوهذا.التعذيبالدستوريحظر

PUBLICقاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي–إحصائيات اإلناث البالغات –معدل محو األمية 18



1التقييم السياسي في سياق المادة -1الملحق 

33

قدباإلرهابتتعلقبتهمواتهمواعليهمالقبضتمالذيناألشخاصبعضبأنمزاعمتلقواأنهماإلنسانلحقوقالمتحدةاألمممفوضباسمالمتحدثذكر،2020نوفمبرفيمصرعنموجزةمذكرةفي

أثارت،2017عاموفي.20”التعذيبوطأةتحتأدلةعلىالحصولفيهايُزعمقضاياعنالمتحدةلألممالتابعوناإلنسانحقوقخبراءأبلغ،2019فبرايروفي،19االستجوابأثناءللتعذيبتعرضوا

.البالدفيالتعذيبممارسةبشأنمزاعممنترددمابشأنمخاوفالتعذيبلمناهضةالمتحدةاألمملجنة

واتهمتالتعذيب،إلىتشيرعالماتعليهامصر،فيالجنسيةإيطاليدكتوراهطالبجثةعلىالعثورتم،2016ينايرففي.الماضيةالقليلةالسنواتخاللكبيرإعالميباهتماممعينةقضاياحظيت

لماإليطاليتوراهالدكطالبوأنشاملةتحقيقاتإجراءتم"أنهالمصريةالحكومةوتؤكد.محاكمتهمفيوشرعتوقتله،وتعذيبهالطالبباختطافالمصريةالشرطةضباطمنأربعةاإليطاليةالحكومة

.21"البالدفيالمختصةالجهاتمنأيقبلمنيعتقل

تتعلققضايافيللتحقيقةالشرطضباطمنعشراتوخضع."عليهابناءً والتصرفبدقةالقضاياهذهبشأنتترددالتيالمزاعمفيالتحقيقيتموأنهمحظورالتعذيب"أنعلىالمصريةالسلطاتوتشدد

.22تأديبيةإجراءاتفي200منوأكثرجنائية،إداناتعنتحقيقا70عنيقلالماأسفرذلك،إلىباإلضافة.المحتجزينبحقالمعاملةوسوءبالتعذيب
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