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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide 
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning”9.  

The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water 
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering 
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of 
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only 
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual 
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from 
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s 
governorates1314. 

As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions 
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water 
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April 
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases 
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya, 
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in 

 
9 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
-The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https://www.arabcont.com/project مم�� أهل م� ع�� الن�ل“  10
608. 
11 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل  �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
12 Safeyya Hamdy. 2020. “«وع «مم�� أهل م�» ع� كورن�ش الن�ل  It Will Change the Face of‘ س�غ�� وجه القاهرة».. الحكومة تعلن تفاص�ل م��
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news. 
https://almalnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5/. 
13 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
14  Asmaa Nassar. 2020. “إزالة 26 مخالفة ع� نهر الن�ل �� أسيوط وسوهاج Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov. 
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  15
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  16
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
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 موجز

"، الذي تقدمه "منصة العدالةةة اتجتعاةيةةة"، تحليةةل لاحتجاجةةات 2020سيحلل تقرير "احتجاجات  

اتجتعاةيةةة الاتصتصةةاوية الالععاليةةة التةةل جةةرت  ةةات العةةاس، مةةل تحليةةل ال ةةيا  الةةذي مةةا    يةةه 

العحتجةة ه هةةذش ال ةة ات مةةض اتةتةةراقي اعةةا سةةيلقل اليةة ل ةلةةم العن جيةةة الع ةةت دمة  ةةل 

عل مةةات الالليةةة  مي جعةةل التقةةا ير الصةةحئية مةةض السةةالل اوةةةاس الع تلئةةة المنصةةات جعةةل الع

 2020جتعةةةةاةلي ال ةةةةل اليدايةةةةة، سةةةةيقا ه التقريةةةةر مةةةةض حيةةةة  العةةةةدو  ةةةةيض احتجاجةةةةات الت اصةةةةل ات

ا  ةةات الةةة اس الاحتجاجات ال ن ات ال ا  ا محةةدوح  قة ةلي ا، لل ص ف ةلم إم انية اسةةتنيان نعاةةح

 ي 2021إلم   2014مض 

السةةير ر التقريةةر مه جالحةةة  يةةرال  ا  النةةا لةةم تحةةل  ةةيض العصةةرييض الال ةةرال  إلةةم ال ةة ا   

للتعييةةر ةةةض ماةةالي مي اليع ةةض ماحرةةة تنةة   مجةةاتت اتحتجاجةةات، ممةةل اتحتجةةا  ةلةةم ةعليةةات 

يةةة للعنةةازت، مال العرةةةاهرات   ةةيش ت ةةريم ة ةةةرات الععةةات مةةض  ةةةراات م، مال اتزاتت الجعاة

   ير العياش النريئةي  ماالية الع اطنيض  ت

ا لئ،ات ةةا المانةةة، الممةةااض المةةده حةةدالن ا، الت صيت ةةا،  ا لاحتجاجةةات ال قةةح اعةةا يقةةدس التقريةةر تحليلةةح

تةةل سيناص ةة ا التقريةةر هةة  ل ضل نقان الترايز الالنعان الع تلئةةة  ةةل سةةياص اي المحةةد النعةةان ال

االى، تُرسةةل إلةةم الصةةح  مال الع اصلة الع تعرة لاحتجا  ةير اونترنت،  ل  ةة ل  يانةةات مال  ةة 

ى ال ةةدمات الساسةةية ممةةل الع ؤالليضي الياالش معرع ةةا  تعزيةةز الينيةةة التحتيةةة مال إن ةةال إحةةد

ال ةةةدمات تةةة  ير العيةةةاش، مال حةةةل م ةةةاال الصةةةرف الصةةةحل، مال  صةةة  الاةةةر ، مال الحصةةة ت ةلةةةم 

السةةاليش مةةض الاييةي النتيجة لقعل حرية التعيير الالتراهر، يتجه العدني ه الع ّي  ه إلم هذش 

ا للتعيير الالعع  ا ضةياتحتجا  لتجنش مي صداس مل ال لاات، معا ي لق مجالحا جديدح

ال صرف النرر ةض غلية مةداو هذش اتحتجاجات ات تراضية، إت مه هناك م،ات مةةض اتحتجاجةةات 

الج ةةةدية الصعةةةت  ةةةل ال ةةةا   العصةةةري، معةةةا موى  ةةةل  عةةةع الحيةةةاه إلةةةم اةتقةةةاتت جعاةيةةةة 

 الالتع  ي

 مقدمة

 ل ظل مزمة اصتصاوية  ديدة، تد ل  العاييض تحت  ط الئقر، تصةةر الح  مةةة العصةةرية ةلةةم 

التةةل تتج ةةد  ةةل ت ةةييد ةةةدة ة اصةةم  ةةل منحةةال الداللةةة  ممةةل  الجديدة  الجع   ية نال ما ي عم 

ا الحص ه التةةل ل ةةا هيااةةل ة ةة رية، العاصعة اووا ية الجديدة المدينة العلعيضي الت يه التي ع

ا  أن ةةةا تحةةةاالن ميةةةانل ح  ميةةةة الصيةةةالية الت ةةةريعية، الةديةةةد مةةةض ال يانةةةات التجا يةةةةي اليةةةرال  ل ةةة 

تح يةةةل مصةةةر إلةةةم جامعةةةة للع ةةةت ى الةلةةةم مةةةض الاةيةةةيض  مؤس ةةةات م ةةةتدامة، مةةةض  ةةةأن ا 

للح  مةةة  طةاةةال  ال ياسةةييض الاتصتصةةاوييض  ةةل العةةالم، التعزيةةز اليةةرامل التنع يةةة الني لييراليةةة

العزيد مض الوالا  اتصتصاوية الاتجتعاةية للقاا  ال اص الالجيش، مل ترايز مصل ةلةةم الر اهيةةة 

 صتصاويةي  اتجتعاةية الات

الص  ة الامعة التل يصد ها إةةةاس الداللةةة ال  اا ةةات المقةةا ات ايةةا  ال ياسةةييض   ال ل  هذش

ة الع تلئةةة التةةل مةةا زالةةت تنةةاز  ال ياسةةات ال جةةات الةعةةات، ي عةةض ةةةدو اييةةر مةةض منةة ا  الععا ضةة 

ا  ةةل  ة  يةةرال  ، ةنةةدما اجتاحةةت جالحةة 2020الح  ميةي اعا الاجةةه الةةنعط النيةة لييرالل للداللةةة ا تيةةا ح

الم، الحصةةةدت م الاآل ا تف  ةةةل منحةةةال م تلئةةةة، الموت إلةةةم مزمةةةة اصتصةةةاوية ضةةة عةي ا  النةةةا العةةة 

https://extranews.tv/extra/category/21/topic/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_7_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%84%D9%81_Extra
https://extranews.tv/extra/category/21/topic/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_7_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%84%D9%81_Extra
https://extranews.tv/extra/category/21/topic/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_7_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%84%D9%81_Extra
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يض اتجتعاةل  ل مصةةر،  اصةةة  ةةل ظةةل المظ رت الزمة مدى ضع  الينية التحتية للصحة الالتأم

 استعرا  معاناة الع ت ئيات العامة مض نقص الوالات الال  او  الاييةي  

 ير اليقةةال  الييةةت العال  ةةة، الحتةةم  ةةل   الة لةةم ي ةةتال مايةةيض العصةةرييض تحعةةل تاييةةق تةةدا

ة الجالحةي  لم ي تال اميراله تد ير ص ت يةة م م واله الةةذهاى إلةةم الععةةل،  ةةل ظةةل غيةةاى مرلةة 

لليعاه اتجتعاةل يع ن ا حعاية حق ص م  ل ت  ير معي ة اريعةي ال العمل، لم تعنةةل الجالحةةة 

د ال ياسةةةةيات الح  ميةةةةة، مال  ص م، مال الترةةةةاهر ضةةةة العصةةةةرييض مةةةةض اتحتجةةةةا  للعااليةةةةة  حقةةةة 

 اتةتراق ةلم ظرال  م اتجتعاةية الاتصتصاويةي  

ا  ةةل  3832الاستااةت منصة العدالةةة اتجتعاةيةةة هةةذا العةةاس ت نيةةق  ، تقةةل ضةةعض 2020احتجاجةةح

ي التصةةةد ت 1 1م تلئةةةة تاجتعاةيةةةة ال ةعاليةةةة ال اصتصةةةاوية ، تانرةةةر  ةةة ل  نةةةائ  ،ةةةات احتجاجيةةةة

ا، مي  ن ةةةية  3313، مةةةل تنرةةةيم 2020 ةةة د  ةةل اتحتجاجةةات اتجتعاةيةةةة الع % مةةةض 45ي86احتجاجةةح

تةةةةةأتل اتحتجاجةةةةةات  %، الم يةةةةةرا59ي7إجعةةةةةالل اتحتجاجةةةةةات، تلي ةةةةةا اتحتجاجةةةةةات الععاليةةةةةة  ن ةةةةةية 

%ي اليتععةةق التقريةةر  ةةل اةةل  ،ةةة احتجاجيةةة ةلةةم حةةدة، 95ي5اتصتصةةاوية  ةةل العرتيةةة المالمةةة  ن ةةية 

 حي  العناقة الجغرا ية الالت صيت ال ،ات العحتجيضييلحا ل ل  ،ة مض محااللحا تقديم تحل 

 

 : النسب المئوية للفئات االحتجاجية1شكل   ▪

 
 

 

 
من جية الضع ا العراز العصري للحق   اتصتصاوية الاتجتعاةية  ل جعل التحليل ال يا  الصحئية ال اصة يعتعد هذا التقرير ةلم   1

ق   اتصتصاوية الاتجتعاةية الالععاليةي تقدس هذش العن جية  رصة للعقا نة  يض اتحتجاجات ةلم مدا   اتحتجاجات العنرعة   يش الح

 قديم  يانات ط لية ح ت اتتجاهات اتحتجاجية  ل مصري ، اللذلك هل  ا ة ماللية لت2010الة اس منذ  
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 2020-2012االتجاهات العامة لالحتجاج: 

 2020إلى   2012: إجمالي عدد االحتجاجات من  2شكل   ▪

 

 
 

ينةةةاير، م ةةةراو الم ظئةةة ه مةةةض  لاسةةةة  21 تةةةا ي   الالصةةة   الئيةةةدي  مقةةةاطل  مةةةض ةةةةدوظ ةةةر  ةةةل 

اهرة ت ةةت ص  تصةةاو  ةر ةةة "اةةا ال" يجرهةةا حصةةاه تعل  ةةا سةةيدة تجعةةل القعامةةةي ال محا رةةة القةة 

صا  الحدئ، الذي ت يش  ل غيش ةا س، حديمحا  ل م اصل الت اصل اتجتعةةاةل، الالسةةالل اوةةةاس 

منةةا ت  ةةجش ا تف مةةض م ةةت دمل اتنترنةةت، الع الية للداللة اذلكي الانت رت ال اصعة   دة، ال

وة العر ةةة إلةةم ال ةةيدة التةةل تعةة ت مسةةرت اي ال الئعةةل مةةةاو الع ةةؤالل ه الطةةالي ا ال ةةلاات  طةةةا 

 العر ة إلم ال يدة  عد م جة مض اتستيالي  

اليذار التقرير هذش ال اصعة لي لط الي ل ةلم ج انش م تلئة: مدى الع ةة الية الالقعةةل التةةل 

نصةةات ع ةةؤالل ه مةةل مةة اطنل الايقةةات اتجتعاةيةةة الئقيةةرة، الايةة  مصةةيحت ميتعامةةل   ةةا ال

ا يع ض للجع   التيامض الإظ ا  اتةتراق  الهي   الت اصل اتجتعاةل مجالحا جديدح

الموى اسةةةةتعرا  صعةةةةل العجةةةةات العةةةةاس المي منرعةةةةة نقا يةةةةة مال اجتعاةيةةةةة، إلةةةةم لجةةةة ل مايةةةةيض 

ترنةةت، ممةةا  تقةةديم  ةة  ى مال الن ةةر ةلةةم منصةةات العصةةرييض إلةةم التعييةةر ةةةض معا ضةةت م ةيةةر اتن 

 ، مال التنريم مل مةيال مجع ةات م رى ةلم اتنترنتي  الت اصل اتجتعاةل

، تقةةديم  ةة  ى مال 2020الاانت مهم السالل اتحتجا  الع ت دمة  ةةل العجةةات اتجتعةةاةل ةةةاس  

ا، الغلةةشحةةدنح  3611تحرير محير  رطة مال إصدا   ياه ةاس،  قد الصل إجعالل ةةةدوها إلةةم   ا احتجاجيةةح

العحاضةةر الةةةرالعي الهةةذا  صةةم لةةم ي ةةيق لةةه مميةةل، الي ةةير إلةةم ةلي ةةا تقةةديم الال ةة االى التحريةةر 

https://www.youm7.com/story/2020/1/21/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B4
https://www.youm7.com/story/2020/1/21/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B4
https://www.youm7.com/story/2020/1/21/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B4
https://www.youm7.com/story/2020/1/21/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B4
https://www.youm7.com/story/2020/1/21/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B4
https://www.youm7.com/story/2020/1/21/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B4
https://www.youm7.com/story/2020/1/21/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B4
https://www.youm7.com/story/2020/1/21/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B4
https://www.youm7.com/story/2020/1/21/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B4
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لج ل الئ،ات العحتجة حاليحا إلم تلك ال سالل للتعييةةر ةةةض ماالي ةةا، اةةل ت تعةةرق نئ ةة ا ل اةةر 

 اتةتقاتي  

ات للتعييةةر ةةةض مةةل  لةةك، لةةم تنقاةةل احتجاجةةات ال ةةا  ،  اسةةتعر ا تف  ةةل تنرةةيم مرةةاهر 

احتجةةاز مال اوت ةةاس  جةةرالم او هةةاى، ةةةاالة ةلةةم  اةة  ة ماةةالي م،  غةةم ي ةةر احتعةةات التعةةرق ل

ا  ةةل  221التجععةةات العامةةة  ةةل ظةةل الجالحةةةي الالصةةل ةةةدو هةةذش اتحتجاجةةات إلةةم  ، 2020احتجاجةةح

اتحتجةةا  التن ةت  يض صال الار  مال التراهر مال مةعات الت ريش مال اوضةةراى مال إيةةذال الةةنئ  مال 

 مال احتات م اه الععلي  

ت، تحةةدئ  عةةع هةةذش اتحتجاجةةات القيةةاوة ال ياسةةية نئ ةة ا  يعةةا يتعلةةق ال ةةل إحةةدى الحةةات

 الئ ةةاو السةة ل إوا ة مةة ا و الداللةةة، معةةا جعل ةةا من ةةا لحرةةة م عةةة  ةةل تةةا ي  نيةةات اسةةتعرا ية 

 5232ها إلةةةم ي ال ةةة دت تلةةةك ال ةةةنة   الة اتحتجاجةةةات حيةةة  الصةةةل ةةةةدو2013الداللةةةة منةةةذ ي ليةةة  

ا، اةتعةةةةدت   ةةةة ل مساسةةةةل ةلةةةةم ال صةةةةداس العةةةةاوي مةةةةل الداللةةةةةي   ةةةةاه هنةةةةاك  عةةةةع احتجاجةةةةح

اتحتجاجةةات العلع سةةة ضةةد الح ةةية ال ةةرطة،  ينعةةا تحةةدى  عيةة ا ا  ةةر  ةعليةةات ال ةةدس التةةل 

 تق وها الح  مةي

م نةةرى ايةة  مه اسةةتعرا  القيةة و الحاليةةة ةلةةم الحقةة   العدنيةةة الحريةةات الصةةحا ة الالقةةد ة ةلةة 

ا مس سياسةةيا نجحةةت  ةةل إصصةة  ا مةةض ال ةةا   العصةةريي التنرةةيم سةة ال اجتعاةيةةح ال العصةةرييض جزليةةح

ا للتحليةةل:   صةة ص صةةد ة العةةدنييض ةلةةم الحةةراك  ا جديةةدح ا مجالةةح ال ةةل اةةل الحةة ات، يئةةتم هةةذا مييةةح

الإنا ة الرمي العاس ةلم اونترنت، س ال  ل   ل مجع ةةةات مال  ةةراوىي التعةةد العقا نةةة  ةةيض هةةذيض 

ةلةةم الصةةل مةةض  ةة ر ي ليةة  ل ةةذا العةةاس،  ، مال2013  م عةةة نرةةرحا له ةةةاس 2020ال 2013عةةاميض تال

 ةةةة ل  دايةةةةة نرةةةةاس سياسةةةةل جديةةةةد  قيةةةةاوة الاةيةةةةيض ال ياسةةةةييض الاتصتصةةةةاوييض منئ ةةةة م، 

 الع يار ض ا ه ةلم الح  مة الال ي،ات الت ريعية الالعجات التجا ي العاس الال اصي  

  

 ادي و غير صدامي: االحتجاج بشكل م3شكل   ▪

 2020-2013في األعوام      

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  2013ةاس  اتحتجا   ل      
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 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  2020ةاس  اتحتجا   ل    

 

 

 المحتجون وطرق االحتجاج

جتعةةل ت اصل الح  مة العصةةرية ة ةة رة العجةةات العةةاس الال ةةيارة ةليةةه، سةة ال اةةاه  ةةل الع

انت ا ةةات  2020رية ةةةاس العدنل مال الحزاى ال ياسية مال الجعاةات ال يا يةي المجرت الداللة العص

ارة جديةةدة لعجل ةةي ا الت ةةريعييض: مجلةة  النةة اى المجلةة  ال ةةي  ي الااهعةةا ي يةةل ل ةةي

الحةةزاى ال ياسةةية الع اليةةة للداللةةة الالع ةة رييض ال ةةا قيض، الهةةل محةةزاى  ةةا زة التئةة   الحةةزاى 

 ة الالي ا ية الاللييرالية ال رىيالعدني

محد المملة ةلةةم  لةةكي الاةةاه  ةةل ال ةةا ق جعاةةةة   ،ت ييا يه آ ر  الذي  اليعد حزى م تقيل الطض،

ا مةةةض 2014 ةةةيا ية تأس ةةةت ةةةةاس  ، لةةةدةم انت ةةةاى الةةةرلي  ال ي ةةةلي الييةةةم الحةةةزى ا ه ةديةةةدح

ال ياسييض ال جات الةعات مض ة د ميا ك، الضيان  ةةرطة الجةةيش سةةا قيض، الصيةةاة سةةا قيض، 

 ةةم للح  مةةةي الاسةةتح  ت تحالئةةات   صةةيات الم اهير، ال جات مةعات منريال يعرف ةةةن م وةع

غالييةةة مي   ة الحات مض العالات اليا زة الال راات الماك ال اضل  ل جعيل منحال الةةياو ةلةةم 

ض مجل ل الن اى الال ي  ي اليةةؤوي هةةذا ال ضةةل إلةةم مه يصةةيم اةةا العجل ةةيض العقاةد  ل ال م

ا  ي  ل  مرال  مي صان ه تريد ال لاة التنئيذية إص  را شيصااةح

٪ مض س ان ا ةلم  ط الئقر التحته، لديةةه 32  -اللذلك يع ننا الق ت مه الذ ا  الت ريعل للداللة

 سلاة تعميل الداللة  دتح مض تعميل ال عشي  

مجالحا لأل راو حتةةم يعتعةةدالا ةلةةم تعمةةيل م الت ةةريعل  ةةل التعييةةر   2ممل هذش العصاو ة  ت تترك

 ةض ماالي مي

 

 
 /:party-future-nations-of-victory-timep.org/commentary/analysis/sweeping/https-مع د التحرير ل ياسات ال ر  الالسط 2

 politics%E2%80%A8%E2%80%A8/-electoral-2011-epr-to-return-shows 

 

https://timep.org/commentary/analysis/sweeping-victory-of-nations-future-party-shows-return-to-pre-2011-electoral-politics%e2%80%a8%e2%80%a8/
https://timep.org/commentary/analysis/sweeping-victory-of-nations-future-party-shows-return-to-pre-2011-electoral-politics%e2%80%a8%e2%80%a8/
https://timep.org/commentary/analysis/sweeping-victory-of-nations-future-party-shows-return-to-pre-2011-electoral-politics%E2%80%A8%E2%80%A8/
https://timep.org/commentary/analysis/sweeping-victory-of-nations-future-party-shows-return-to-pre-2011-electoral-politics%E2%80%A8%E2%80%A8/
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 2020في عام    أكثر الفئات المحتجة :4شكل   ▪

 

 %1أقل من   ▪

 
ا  ةةيض  121التةةأتل اتحتجاجةةات الععاليةةة  ةةل العرتيةةة المانيةةة  طجعةةالل  ا حةةاوح اي النةةرى ا تا ةةح احتجاجةةح

ا لغياى مي  ةة ل للتنرةةيم مةةل حعلةةة القعةةل العتزايةةدة العرتيتيض الاللم الالمانيةي المرة   م رى، نررح

ض ماةةالي م واله م ةةاندة سياسةةية، ةلم الععل العنرم    ل  اص، ييقم تعيير الع اطنيض ة

 التصةةةيم التغايةةةة الصةةةحئية الع ةةةتقلة مامةةةر صةةةع  ة،  اصةةةة إ ا اةةةاه اتحتجةةةا   ةةةا   القةةةاهرة

لةةياوي الصةةاس   ةةذش اتحتجاجةةات ةعةةات مةةض الالجيةةزة: محةةل معرةةم الصةةح  الالسةةالل اوةةةاس  ةةل ا

 القاا  الح  مل الالقاا  ال اص الصاا  الةعات العاسي

 65ة م تلئةةة،  ةةل العرتيةةة المالمةةة  طجعةةالل ى مةةض م ةةت يات تعليعيةة ال جةةالت احتجاجةةات الاةةا

اي  قد  يل الااى هذا العاس لقرا ات محاوية مصد ت ا الزا تل التعلةةيم الالتعلةةيم العةةاللي  احتجاجح

الطاليةةةةت غالييةةةةة اتحتجاجةةةةات التةةةةل نرع ةةةةا الاليةةةةة المسةةةةرهم تأجيةةةةل اتمتحانةةةةات الاسةةةةتيدات 
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ئي ال ةةر  اميةةر مةةض الاةةاى هةةذش العاالةةش  ا تئةةا  ةةةدو حةةاتت اتمتحانةةات ال  صيةةة  تقةةديم م حةةا 

ي الهنةةاك احتجاجةةات م ةةرى ةيةةرت ةةةض اوصا ة  ئيرال  ا  النا الزياوة الع االف مض انتقات العدالى

اسةةةةةيات النرةةةةةاس التعليعةةةةةل، الإغةةةةةا  العةةةةةدا  ، التحةةةةةديات اتمتحانةةةةةات، مال اتسةةةةةتيال مةةةةةض سي

ا اتمتحانةةات   ةة ل ةةةاسي التيةةعنت  عةةع مةةض تلةةك الحةةد ائ محااللةةة طةةاى إن ةةال حيةةات م،    ةةح

 21ا العةةاس   ين ةةا حالةةة هةةذ 26مةةض اتمتحانةةات مال نتيجت ةةاي الصةةد  لةة  ةةةدو حةةاتت محةةاالتت اتنتحةةا  

 حالة ال اةي  

ا ةلةةم سةةاحة اتحتجاجةةات، مت الهةة  الئةةر  الاييةةة،  قةةد النقةةت  الظ ةةر هةةذا العةةاس ا جديةةدح منا  ةةح

ا لطيةةال المعرضيضضمعرضةة  40العنصةةة  ات صةةّياولة الغيةةرهم مةةض العةةامليض  ةةل العجةةات احتجاجةةح

  PCRتاس ا تيةةا ات الايلي التن ةت ماالي م  يض الت ديد  اوضراى ةض الععل  ل حالة ةةةدس اسةة 

 مناسية  ل حالة اوصا ة  عدالى  يرال  ا  الناي، مال ةدس تلقل  ةاية طيية  

احل ال ،ةةات م ةةرى ممةةل تن ةت  اصل الئ،ات اتحتجاجية  يض مزا ةيض الةامليض  ل القاا  ال ةةي

لعةةيض المحةةاميض الصةةحئييض ، ال ال ةةالقيض الععرضةةيض الالع ةةتمعريض الالصةةياويض الالع نيةةيض تمع

%، مض إجعةةالل 1 ،ة مض مالل،ك س ى الم راو المض الالعاطليض ةض الععلي المل  لك، لم تتعد ال  

اي 38  احتجاجح

ا مةةض تقةةديم الاسةةت دمت هةةذش العجع ةةةات الع تلئةةة السةةالل م تلئةةة مةةض اتحتجاجةةات،  ةةد لح

 ةريية إلم إيذال النئ ي

 2020: أكثر الوسائل االحتجاجية استخداًما في 5شكل   ▪

 2 اتاف اال حر 

 1 استقالة اال تعليق ةي ية 

 1 احتجاز اال منل م ظ  

 27 اتضراى الالص  الععل 

 100 اتةتصاس التراهر الالصئة احتجاجية 

 5 الت ديد اال التل يم  اتحتجا  اال اتضراى 

نئ    ايذال  83 

 12 حعلة اال جعل ت صيعات 

 2   ع مال مقاطعة 

 3594    ي اال  اغ اال  ياه 

 2 صال طريق 

 3 م يرة 

 

 المطالب وراء االحتجاج

ي 2020للع ةةاةدة ةلةةم   ةةم مجةةات اتحتجةةا   ةةل مصةةر مضةةئنا هةةذش العةةاس  ،تةةيض إضةةا يتيض 

إلةةم ال ةةاة  مةةا ت  الاسةةعة الناةةا  ةلةةم مجةةزال اييةةرة مةةض مصةةر، الموى  ال ةةي تتتعلةةق الئ،ةةة الاللةةم 

ا "اسةةتمناليحا اللةةم ي ةةيق لةةه مميةةل"  عةةد مه   يا   صةةح   20يقل ةض   الالصةة  هةةذا الاقةة   أنةةه طق ةةح

  يياه الاضم، الاضارا ات م رى موت إلم إغا  الار  ال ريعةي    ت يش  ل حدالئ

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/383473/Egypt/Politics-/Egypt-prepares-for-heavy-flood-season-this-year-Of.aspx
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/365256/Egypt/Politics-/Egypts-weather-clears-up-after-thunderstorm,-heavy.aspx
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/365256/Egypt/Politics-/Egypts-weather-clears-up-after-thunderstorm,-heavy.aspx
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/365256/Egypt/Politics-/Egypts-weather-clears-up-after-thunderstorm,-heavy.aspx
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/365256/Egypt/Politics-/Egypts-weather-clears-up-after-thunderstorm,-heavy.aspx


 

                     11 

المنر هذا الاق  ال لل، الذي مطلةةق ةليةةه "ةاصةةئة التنةةيض"، ةلةةم آتف السةةر  ةةل منحةةال مصةةر 

مةةر العديةةد مةةض منةةازل مي الاسةةتعر تةةأنير العاصةةئة ةلةةم العصةةرييض حتةةم  عةةد انت ال ةةاي الالنقةةت الو

ا، حيةة  م سةةل العةة اطنيض الالهةةالل  ةة االى ماةةالييض حةةدنحا احتجاج 60نصةةة مةةا ت يقةةل ةةةض الع يةةح

  تع ييات مال تد ل    ي مض الح  مة لع اةدت م  ل ت ئي  ة اصش هذش العاصئةي  

العرتياةةةة   ةةة ل ميا ةةةر مال غيةةةر ميا ةةةر ل ةةةرى، الهةةةل اتحتجاجةةةات الت يع ةةةض تجاهةةةل الئ،ةةةة ا

ا، تتراالآل  يض مااليةةة ال ةة اه 878 ال  الي  قد تم ت نيق   ئةةتم م ت ةةئم للحجةةر الصةةحل  احتجاجح

 ل صريت م، المعرضات ياالي ه  العا  العالةةم لةةزميلت م العصةةا ة، الةعةةات ال ةةياحة ياةةالي ه 

الع ةةةتحقات العتةةةأ رة، مال ال ا ةةةديض الةةةذيض طةةةالي ا العؤس ةةةات التةةةل صامةةةت  ت ةةةريح م  ةةةد ل 

هةةةةذش  الح  مةةةةة  ع ةةةةاةدت م ةلةةةةم العةةةة وة  عةةةةد مه  قةةةةدالا الظةةةةالئ م  ةةةةل ال ةةةةا  ي اانةةةةت   الة

 اتحتجاجات  ل ماي ي

 : احتجاجات كورونا موزعة حسب المحافظات6شكل   ▪
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 : احتجاجات كورونا موزعة حسب الشهر7شكل   ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحق  ل الحصةة ت ةلةةم  نيةةة تحتيةةة سةةليعة  2020ية  ل  مامر الحق   ماال    هذا، ااه مض  ال

ا، انرةةر ال ةة ل  صةةم  2536ال ةةدمات ةامةةة ت السةةط نقةةص   ي الست ةةتعر هةةذش العااليةةة8احتجاجةةح

تح ةةينات الاةةر  الصةةيانة الصةةرف الصةةحل التةة  ر العيةةاش الصةةالحة لل ةةرىي  حيةة  تعمةةل ال ةةا 

، ، 2019مااليةةة تحةةت نئةة  الئ،ةةة  ةةل ةةةاس  1140ة امةةل مساسةةية للحيةةاة ال ريعةةةي الصةةد النقةةت 

 النت صل مه ي تعر  العدو  ل التصاةدي

حة لةةنقص  ةةدمات مةةض اليةةرال ي ت ةةليط اليةة ل ةلةةم هةةذش اوحصةةاليات لتقةةديم صةة  ة الاضةة 

ا  ال ةة اهي  الينية التحتية  ل العده العصةةرية، حتةةم  ةةل محةةا رتل القةةاهرة الالجيةةزة الامةةر ازوحامةةح

حةةدنحا، اسةةتااةت العنصةةة ت نيق ةةا، ل ةةض هنةةاك آتف الحةةدائ   2526اللم ين ر  ل الصح  سةة ى  

 ي   ل م ال رى التل طالش  ي ا مدني ه الح  مة  التد ل لت  ير  نية تحتية مالعة

 ، اليتةةراالآل مةةا  ةةيض العااليةةة 215الاةةاه نةةانل مامةةر الحقةة   مااليةةة هةةذا العةةاس، الحةةق  ةةل المةةض ت

ا  طلغال احتئاتت تتعيز  اتزوحاس، إلم   الحد مض  اةةر ال ةةاى اليةةالةي اعةةا طالةةش الع اطنةة ه مييةةح

ة قةةديم صةة   ت  ير  دمات صحية م يل، الما زالت صيد الالش، حي  ت تعر الح  مةةة  ةةل ةةةدس ت 

حدنحا  ةة د  162الاضحة ال ئا ة ح ت مةداو العصا يض  ئيرال  ا  النا الةدو ال  يات  هي الهناك 

الع صةة  حيةة  مصةةيحت الرةايةةة الاييةةة تالةةش  ةةل   ماالية الع اطنيض  رةاية طييةي الةلينةةا ت يةةل

   ل احتجا  مال    ى، اله  م ص  يعال ص  ة لعدى تده   نراس الرةاية الصحيةي  

ا  تةة  ير ظةةرالف معي ةةية مالعةةة،  ينعةةا طالةةش  18الش  المض ناحية م رى، ط ا  49احتجاجةةح احتجاجةةح

 257لتةةةةأميض اتجتعةةةةاةل، ال  ا  113 الرةايةةةة الصةةةةحية، الطالةةةةش  116 تةةة  ير منةةةةازت مالعةةةةة، الطالةةةةش 

ا طالي ا  حق   ةعالية م تلئةي  احتجاجح

تصتصةةاوية يُر ةةر التحليةةل اوحصةةالل ل ةةذش اتحتجاجةةات اتسةةتيال الع ةةتعر مةةض ال ياسةةات ا

للداللة الال دمات التل تقدم ا الح  مة مال مض نقص اي اعا يُر ةةر تةةده   حالةةة الينيةةة التحتيةةة  ةةل 

 د مصر مال  يه جزيرة سينال  ال  ل القاهرة الالجيزة اذلكيالقرى الالعده اليعيدة ت ل صعي
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 : أعلى الحقوق مطالبة8شكل   ▪

 ما الحقوق المرتبطة باالحتجاج؟  العدد 

 حقوق العمال  196

 الحق في مستوى معيشي مالئم 18

 الحق في المعرفة والشفافية ومكافحة الفساد  48

 الحق في العمل 61

 الحق في الضمان االجتماعي  113

  الحق في الصحة 162

 الحق في السكن المالئم  77

 الحق في التنظيم 10

 الحق في التعويض والعدالة اإلدارية  94

 الحق في التعليم  112

 الحق في البيئة 89

 الحق في البنية التحتية والخدمات 2536

 الحق في األمن 315

حكومية  خدمات 1  

 اإلجمالى  3832

 صع اال م  2020ت صيت احتجاجات 

ا،    لةةم يعنةةل إنت ةةا  الجالحةةة العصةةرييض مةةض اتحتجةةا ي ال ةةل الحقيقةةة،  ةة د   الاعا  ارنةةا سةةا قح

ا، غالييت ا اجتعاةيةي السجل مصل ةةةدو مةةض اتحتجاجةةات  ةةل   620  ر ماي ،   الة الجالحة،   احتجاجح

  ةة ر ماتةة  ر، الةةذي  ةة د ت ئيةة  تةةدا ير اوغةةا   عةةدما   عةةت الح  مةةة العصةةرية حرةةر التجةة ت،

ن ةةةةاة المقا يةةةةة الال ياسةةةةية ال ةةةةتم العاةةةةا اتي الالصعةةةةت مامةةةةر ال ةةةةدمت  ةةةةل  ةةةةتم العتةةةةاجر الال

اتحتجاجات  اوي الية  ات العاس، الالععيرة ةن ا   ل ك ج ةةدي ملعةة    ةةل  ةة ري سةةيتعير 

النةةة  عيري ال ةةةرغم ت اضةةةل العةةةدو، نُرعةةةت احتجاجةةةات جعاهيريةةةة  ةةةل هةةةذيض ال ةةة ريض، الالصعةةةت 

 ةدة، معرع ا مناهية الئ اويا تيااات مل ال رطة لسياى  

اليع ةةةةض تئ ةةةةير سةةةةيش الصةةةة ت   الة اتحتجاجةةةةات  ةةةةل مةةةةاي ،   مةةةةرة الياغةةةةات ةلةةةةم الحةةةةدائ 

العتعلقة     الناي ال يعا  عد،  دم ةدو اتحتجاجات  ل اتن ئاق ليصةةل إلةةم مونةةم م ةةت ياته  ةةل 

 مات  ر، ليرتئل مرة م رى  ل وي عيري

ا نئةةة  الةةةنعط  ةةةل اتحتجاجةةةات   24ال  23الم ريةةةل ت الععاليةةةة التةةةل زاوت  ةةةل مةةةا  النةةةرى مييةةةح

ا ، حي   ةةدم العديةةد مةةض ال ةةراات الالعصةةانل  ةةل ت ةةريم الععةةات ال ئةةع الجةة  ي التةةأ جم  احتجاجح

 ي الةاوة مةةا تتةةزامض ن ايةةة العةةاس مةةل  ةةدل الععةةات 35ةدو اتحتجاجات حتم  ل    الته  ل وي عير ت

 ة وةي ل العاالية  أ  اح م العتأ رة الالع ا آت الع 
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 اجات حسب شهور السنة: توزيع االحتج9شكل   ▪

 
ا  الالجيةةزة ت 679اعةةا هةة  الحةةات  ةةل ال ةةن ات ال ةةا قة،  ةةص محةةا رتل القةةاهرة ت  617احتجاجةةح

ا  نصيش السد مض اتحتجاجات ت ا  مض الناحية الجغرا يةةةي اليع ةةض  3832مض  1296احتجاجح احتجاجح

تُعةةنم الالل يةةة  ةةل جةةذى اهتعةةاس السةةالل اوةةةاس الإ جةةا   لةةك لعرازيةةة هةةذش اتحتجاجةةات، التةةل ت 

إةةةداو التقةةا ير، السةة  لة ال صةة ت إلي ةةا   ةة ل مايةةر ، حيةة  مه مغلييةةة السةةالل اوةةةاس  ةةل الةةياو 

ا مقا ةةل  262تتراةةز  ةةل القةةاهرة ال يةةرىي الاحتلةةت محا رةةة ال ةةرصية العراةةز المالةة   عةةدو  احتجاجةةح

ا  ل   224  ي2019احتجاجح

،  ةةةل محا رةةةات العنيةةةا المسةةةي ن 2020 س عةةةدو اتحتجاجةةةات ةةةةا  ال ةةة د صةةةعيد مصةةةر زيةةةاوة

ا مقا ةةل   684الس ها  الالصصر ال نل س ي  المس اه الصنا، حي  الصل اوجعةةالل إلةةم    420احتجاجةةح

ا  ةةل ةةةاس  ا  ةةل  ةةيه جزيةةرة سةةينال، التةةل تيةةم  ةةعات الجنةة ى  44ي السةةجل 2019احتجاجةةح احتجاجةةح

 سينال الاليحر الحعري

الا ةةةةدس  ضةةةاهم ةةةةض ال ياسةةةات  ةةةتعلت ةلةةةم م ةةةراو مظ ةةةر  ةةة  ى، ا 19الالنقةةةت الصةةةح  

ا مض جعيةةل منحةةال  الح  مية مال معا سات ال يانات ال اصةي اليئترق مه مض  يض الع ت يض م راوح

الياو،  عما، ن ر م صل مصراالي الععل ك للقاا  ال اص مقاتح  ل ما   يق ت  يه إنه تلقةةم 

ةض  ةةدمات اونترنةةت  او ي رح ه ةدس  ضاهمةدة   االى مض الع ت دميض  ل جعيل منحال الي

 الععل اة للداللةي  WEالتل تقدم ا  راة 

نرةةاس الةةد جات  ةةل  تغييةةرالالصعةةت حاونةةة م ةةرى  ةةل  يرايةةر ةنةةدما صةةر  الزيةةر التر يةةة الالتعلةةيم 

العديةةد مةةض الاةةاى  ةةل الةةدال ات التةةل اجتازالهةةا ى إلةةم   ةةل العةةدا   المان يةةة العامةةة، معةةا مو

ةنةةةدما طاليةةةت الغر ةةةة العصةةةرية للعن ةةةآت ال ةةةياحية  ،وي ةةةعير الئعةةةلي الالصةةةل حةةةدنحا آ ةةةر  ةةةل 

 الح  مة زياوة ساةات الععل  ل صاا  الغذية الالئناو ي

https://www.elwatannews.com/news/details/4559931
https://www.elbalad.news/4627068
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 احتجاًجا  : أعلى المحافظات10شكل   ▪

 

 ماحرات ح ت العن جية الجعل الييانات

، مي 2020الاج ه  ريق  ح  منصة العدالة اتجتعاةيةةة هةةذا العةةاس، نئةة  القيةة و التةةل الاج  ةةا  

 صع  ة ال ص ت للععل مات ح ت الئعاليات اتحتجاجية

ا  ا الاصةةل حجةةش الح  مةةة العصةةرية حاليةةح يةةة  لعةةدو اييةةر مةةض الع اصةةل اول ترالن  3اعةةا ي اجةةه مييةةح

ا للععل مةةات ةةةض اتحتجاجةةات م تلئةةة، هةةذا  يةةلحا ةةةض مداهعةةةمحيانةةح   4ا   ةةيش من ةةا تعةةد مصةةد ح

 عةةع السةةالل اوةةةاس مال تلقي ةةا ت ديةةدات مةةض مج ةةزة الداللةةةي الت نغئةةل ت ديةةدات الصةةحئييض 

الغيرهم مةةض الةةذيض يتحةةدن ه ةةةض احتعاليةةة تنرةةيم احتجاجةةات مال ي  ةةئ ه ةةةض معل مةةات م تلئةةة 

ةلةةم مغةةاو ة الةةياو  عةةد  The Guardianالةلةةم سةةييل العمةةات، مجيةةر مراسةةلة لح  ميةي ةض الرالاية ا

ا ةةةض ا تئةةا  مةةةداو العصةةا يض  العةةدالى  ةةل  ةة ر م ريةةلي الصةةيع ةلةةم صةةحئييض  عةةد  اتا ةةة تقريةةرح

اتا ت عةةةا حةةة ت احتجاجةةةات تعةةةت  عةةةد ال ةةةاة مةةةدنييض   ةةةيش اسةةةت داس الج ةةةزة المنيةةةة للعنةةة  

ل محتجةةزيض ، ةلينةةا مه ن ةةير إلةةم مه هنةةاك ةديةةد مةةض الطيةةا العئةةرن  ةةل حةةاونيض م تلئةةيضي الم يةةرحا

 
 مؤس ة حرية الئ ر الالتعيير، "صالعة الع اصل العحج  ة"،  3

-en/2019/05/19/17500-digital_freedoms-2/publications_digital_freedoms-fteegypt.org/en/digital_freedomshttps://a

afteegypt.html 
 لجنة حعاية الصحئييض   4

crackdown.php-amid-journalists-more-3-arrests-https://cpj.org/2019/09/egypt 

https://afteegypt.org/en/digital_freedoms-2/publications_digital_freedoms-digital_freedoms-en/2019/05/19/17500-afteegypt.html
https://afteegypt.org/en/digital_freedoms-2/publications_digital_freedoms-digital_freedoms-en/2019/05/19/17500-afteegypt.html
https://cpj.org/2019/09/egypt-arrests-3-more-journalists-amid-crackdown.php
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المت عةةيض  ن ةةر م يةةا  اا  ةةة،  عةةد مه طةةالي ا الزا ة الصةةحة  ت صةةيص مزيةةد مةةض العةة ا و التزاليةةد 

 الئر  الايية  ععدات ال صاية العالعة الت  ير ةا  م يل  ل حالة إصا ت مي  

ات حةةة ت اتحتجاجةةات الي ميةةةة، ال ةةالرغم مةةةض الع ةةاةل الع ةةةتعرة لجعةةل الععل مةةةات الالييانةة 

 ةة ل مساسةةل ةلةةم التقةةا ير اوةاميةةة لعجع ةةةة م تلئةةة مةةض السةةالل اوةةةاس، يعتعةةد التقريةةر   

سةة ال ح  ميةةة مال م ةةتقلة مال  اصةةة مال تا عةةة للداللةةة، مال منتعيةةة لحةةزاى سياسةةية  ال لةةك  غةةم 

ا ماحرتنةةةا  تتجةةةاش إةامةةةل متزايةةةد نحةةة  تجاهةةةل اتحتجاجةةةات حتةةةم تقةةةدس الج ةةةز ة الح  ميةةةة  يانةةةح

ر الييانات ال ن ية التل جععت ح ت اتحتجاجات الععالية الاتصتصةةاوية  سعيحاي اليقدس هذا التقري 

،  لتةة  ير صاةةةدة  يانةةات التحلةةيات مالليةةة حةة ت اتحتجاجةةات  ةةل 2020الاتجتعاةيةةة التةةل حةةدنت ةةةاس 

زيةةاوة الع ةةا اة العامةةة مصر للرمي العاس الالياحميض الالصحئييض الالااى الالع تعيض، ةلم ممل 

 اف الععا ضة  ل العجات العاس العصريي   ل ظل اتجاش   ع الإضع
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 نررة ةامة 

 5اتحتجاجات الععالية

 2020 -2013: االحتجاجات العمالية  11شكل   ▪

 

ا، العةةدو الةةذي يةةن ئع  اسةةتعرا   228إلةةم  2020الصةةل ةةةدو اتحتجاجةةات الععاليةةة  ةةل  احتجاجةةح

ات الععاليةي المل  لك،   د ةةةاس جتاحت الياو م جة ض عة مض اتحتجاج، حينعا ا2013منذ ةاس  

اي هةةةذا الت تعتيةةةر العحةةةاالتت الجا يةةةة لتةةةراليع الحراةةةة  35زيةةةاوة ةةةةدو اتحتجاجةةةات  2020 احتجاجةةةح

  قطي  2020الععالية ممرحا م تحدنحا  ل 

يرةةل الععةةات  ل ظل الزمة اتصتصاوية الع تعرة الا تئا  م ةةت يات الئقةةر الغةةال السةةعا ، 

لامياليةةة اتسةةتيداوية، ال ةةيض الداللةةة  ات العقليةةة المنيةةة الرا يةةة لي الالع نيةةيض  ةةيض اووا ة ا

  ل مض م  ات اتحتجا ي الاست دس الععات  ل هذش ال نة السالل احتجاجيةةة م تلئةةة، تعملةةت 

اي  تقةةديم ال ةة االى يعةةد124 ل تقديم   االى ت السةةيلة    ، الهل مةلم السيلة احتجاجيةةة اسةةت دامح

 ض الغيش  داله م اج ات مل المضي للعاالية  الحق   الللتعيير ة

، نُرعةة ا   ةة ل مساسةةل وا ةةل م ةةاه   63الجال تنرةةيم مرةةاهرة  ةةل العرتيةةة المانيةةة  عةةدو  
 
حةةدئ

الععل مال  القرى مض ال راة مال النقا ة مال م اه الععلي الةلةةم الةةرغم مةةض ال اةةر العحتعةةل، نرةةم 

مال الئصةةل مال الععةةا    يض منئ  م لعق  ة الحةةي  مال اتةتقةةاتالععات تلك اتحتجاجات معرض

ا مال تتجةةة ت  ةةةل ال ةةة ا    العي ةةةري ال ةةةل الغلةةةش الةةةةم، لةةةم تيتعةةةد مي مةةةض هةةةذش العرةةةاهرات اميةةةرح

 حاونة إضراىي  24العحياةي اليلل  لك 

 
 -حتلعل   ا  ن   القاا  العيقصد  عصالم "اتحتجاجات الععالية" جعيل من ا  العاصات  يض الععات الالع ظئيض المصحاى الع 5

س ال ااه  اص مال ح  مل مال ةاس مال صاا  الةعات العاس، مال س ال اان ا م نييض مال ةعات مصانل مال حر ييضي اليع ض مه تتيايض مسياى 

لحات مل الععالة اتحتجا   يض العاالية  ع تحقات متأ رة مال زياوة اوج     يش غال السعا  مال العاالية  عق و ةعل والعة اعا ه  ا

 يالعؤصتة

 



 

                     18 

اليع ةةض تئ ةةير إن ئةةاق مةةةداو اتحتجاجةةات  ةةل ال ةةا   العصةةري  تةةأميم الع ةة د النقةةا ل، 

ا لي ةةيار ةلةةم اتتحةةاو العةةاس لنقا ةةات ةعةةات مصةةر، ال عةةدما ةةةاو  تةةا ل للداللةةة، إلةةم ال ةةاحة مجةةدوح

 ااى النقا ات الالععات، اليعمل الداللةةة لةةدى الععةةات  ةةدلحا مةةض تعميلةةه الععةةات ممةةاس الداللةةةي ال ةةل 

ر ت العديةةةد مةةةض القةةة انيض العقيةةةدة لحريةةةة التنرةةةيم، ممةةةل صةةةان ه اتحةةةاو  6ال ةةةن ات ال ةةةا قة، مةةةُ

ا   ةة 2017ديةةد  ةةل الععةةات الج ا ممنيةةة الصان نيةةة ةلةةم حريةةة ، الةةذي الجةةه إليةةه نقةةدح يش الضةةعه صيةة وح

الةةذي سةة ل تاييةةق ال صةة ماتي  7التنرةةيم التأسةةي  النقا ةةاتي الاةةذلك صةةان ه ال دمةةة العدنيةةة

ا ةلةةم تقييعةةات سةةن ية لعةةدة  حي  يعنم القان ه للعؤس ةةات حةةق  صةةل العةةامليض ميا ةةرة  نةةالح

 ةاميض متتالييضي

ةةةض الاعةةاس الإيةةذال الةةنئ ي الموى غيةةاى   حاتت إيذال للنئ  متن ةة  ةةيض اوضةةراى  9  الالصعت

 مال تعجل است داس الق ة  ةةل  ةةع مي مضةةراى مال معا ضةةة، إلةةم اةتقةةات ة ةةرات الععةةات 
 
مي ح ا 

  نال ةلم ت عة "التحريع ةلم اوضراى التعريع ال اس العجتععل لل ار"ي

ا،  ينعةةا نرةةم 228حالةةة، مةةض إجعةةالل   110  الصلت احتجاجات ةعات اونتا  إلم العةة ظئيض  احتجاجةةح

ا للتعييةةر ةةةض ماالةةش تتةةراالآل مةةض صةةرف إةانةةات لتغايةةة ا تئةةا  السةةعا  إلةةم اتحتجةةا    42 احتجاجح

اةتقاتت، من م حاتت اةتقات تع ئل المةةداهعات  ةةل  5ةلم ةعل م  داله ةق و ةعلي الالصعت 

ا، سةة الئجةةر صيةةل مال  عةةد إنت ةةال اتحتجةةا ي ال ةة د ا ممنيةةح ا ت اجةةدح ال مةةض ت جعيةةل اتحتجاجةةات تقرييةةح

 الق ات المنية للعدينة مال  ل   ل تعزيزات ممنية مض العقرات العرازيةي  

الااه محد مسياى اوضرا ات الالتراهرات الرلي ية  ل صاا  الععل القرا ات الحاويةةة لةةةوا ة 

مال تةةةأ ير ال  ةةةاآل مال العةةةاالات، مال  مال صةةانعل القةةةرا ، ممةةةل الئصةةةل التع ةةةئل، مال ت ئةةيع الجةةة  ،

 الزياوات، إل يتجاهل صرف  

ا، نرع ةةا صةةياولة المطيةةال  34مض ناحية م رى، الصل ةدو احتجاجات الئر  الايية إلم ال   احتجاجح

المعرضيضضمعرضةةةةاتي الالج ةةةةت احتجاجةةةةات ةديةةةةدة من ةةةةا ماالي ةةةةا إلةةةةم الزا ة الصةةةةحة، لتزاليةةةةد 

رق  ةةل م ت ةةئيات العةةزت الصةةحل،  العزيةةد مةةض الطيةةال، الهةةم  ةةط الةةد ا  الالت لع اجةةه العةة 

ا إجةةةرال ا تيةةةا ات  الصن لجعيةةةل الطيةةةال  PCRعةةةة الالقئةةةازات الاييةةةةي التيةةةعنت العاالةةةش مييةةةح

الالععرضيض الذيض تر ر ةلي م مةراق، صيل ة وت م للععل مرة م رىي ااه نصةةيش الععرضةةيض 

ا،  ينعا احتل الطيةةال    16من ا   اي  الصةةاس   16احتجاجح الصةةياولة  احتجةةاجيضي ال ةةل  ةة ر مةةاي ، مةةرة مييةةح

يةةةةال م ت ةةةئم العامريةةةةة، ،  الةةةةد  ت  ةةةةل إضةةةراى  عةةةةد   ةةةةع الع ت ةةةةئيات هةةةدو  عةةةةع مط

لاييةةش زميةةل ل ةةم ي ال ةةل غيةة ه  ةة ر، تةةم القةةيع ةلةةم العديةةد مةةض    PCRالح  مية إجرال ا تيةةا   

 مطيال ، الات ع ا  ن ر م يا  اا  ة، المازات  عي م  هض اتةتقاتي

 

 

 
ا من جية ةلم   6 تصعش ةدة م او مض القان ه  إجرالات النقا ات الع تقلة ممل   إجرالات "تقنيض الالضا "، مال تعا   هذش الع او صي وح

ال دمة العدنية، مال    حق   النقا ات الحريات ا ةلم ةدة م ت يات، س ال  ل القاا  الح  مل مال العاس، مال الج از اووا ي للح  مة، مال ةعات

 عل الع سعلي الع
 منصة العدالة اتجتعاةية  7

-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-https://sjplatform.org/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9

-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a9

8%b9%d9%85/%d8%a7%d9%84%d-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86 

 

https://sjplatform.org/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85/
https://sjplatform.org/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85/
https://sjplatform.org/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85/
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 ائل االحتجاجات العمالية: وس12شكل   ▪

 
طالةةش الععرضةة ه الالطيةةال  اةةا ق مةةزالو  أسةةرة الحجةةر الصةةحل، ت صةةص  ةةل حةةاتت م ةةرى، ال

للعامليض  ل العجات الايل العصا يضي التيعنت العاالش ال رى ضرال ة الج و حرا  ممض  ةةل 

 ةةا  ال دمة لحعاية العامليض  ل العجات الايل إ ا هاجعت م إحةةدى مسةةر العرضةةم، الهةة  م صةة  

  ل الع ت ئيات العامة العصريةي

لسةةةياى ال ةةةرى تحتجاجةةةات الععةةةل لةةةدى الئةةةر  الاييةةةة لسةةةياى اصتصةةةاوية ممةةةل ال جعةةةت ا

 الرالاتش العتأ رة الالعن ئية مال تجاهل صرف "تع يع اوصا ة"ي

ا، مةةض إجعةةالل  86النرةةم العةةامل ه  ةةل القاةةا  الح ةة مل  ا،  ينعةةا الصةةلت  228محتجاجةةح احتجاجةةح

اي ال 82عةةامليض  ةةل القاةةا  ال ةةاص إلةةم احتجاجةةات ال م يةةراح، نرةةم العةةامل ه  ةةل القاةةا  احتجاجةةح

اي  60العاسضصاا  الةعات العاس    احتجاجح

 : توزيع االحتجاجات العمالية على مدار العام13شكل   ▪
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 : تقسيم االحتجاجات العمالية حسب القطاع14شكل   ▪

 

 82020اتحتجاجات اتصتصاوية  ل 

ا اصتصةةاويحا،  ن ةةية  291نيةةق اسةةتااةت العنصةةة ت  اتحتجاجةةات التةةل تعةةت  % مةةض59ي7احتجاجةةح

 ي الت تقتصةةر اتحتجاجةةات اتصتصةةاوية ةلةةم العاصةةة  ةةيض الععةةات 2019% مةلةةم مةةض 1 ةةات العةةاس ت

المصةةةحاى الةعةةةاتي  ينعةةةا تةةةرتيط اتحتجاجةةةات اتصتصةةةاوية  قااةةةةات  أاعل ةةةا، تتةةةأنر مصةةةالح ا 

تحتجاجةةات   رصةةة ا ات الح  مةةةي ال  ةةذا الععنةةم، تتةةيم لنةةا هةةذش ااتصتصةةاوية المصةةاو   زص ةةا  قةةر 

 لئ م للعاالش الجعاةية  ل م نة ماي

 : توزيع االحتجاجات االقتصادية حسب أشهر السنة15شكل   ▪

 
اتصتصاوي ه  احتجا  يتعلق  ال ص ت إلم الععل الظرالف الععل للعامليض  ل العؤس ات غير الرسعية، ممل سالقل   اتحتجا  8

 سيا ات الجرة ال اصة، الالياةة الجالليض، الالعزا ةيض، مال حتم ال ريجيض الالعاطليض ةض الععل الذيض ياالي ه   ظال ي 
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 دت اتحتجاجةةات اتصتصةةاوية   الت ةةا  ةةل  ةة ر م ريةةل، الهةة  اعةةا سةةيق مه ن هنةةا،  ال ةة ر  ةة 

هةةذش الةةذ الة  ير اوغا  الت ص  ال راات ةض الععلي الالصةةلت الذي تأنر  يه آتف الع اطنيض  تدا

اي الاةةاه ضةةعض العحتجةةيض سةةالق  العي رال اصةةات ال ال ريجةة ه ال الياةةةة الجةةالل ه،  37إلةةم  احتجاجةةح

ياالي ه الح  مة  التد ل لتح يض مالضا  محدوة ست اةدهم ةلم الععل  طنتاجيةةة مةلةةمي ل ةةض 

ا ي   16م ت ى  ل ن  عير ت  دمت الذ الة تتا م إلم مه الصلت إلم مصل  احتجاجح

اي الجال العةةزا ةيض   170 اطن ه العحلي ه ماير  ،ة احتجاجية، حي   ا ا ا  ل  الااه الع  احتجاجح

ا ، نةةةم التجةةةا ييض ت 29 ةةةل العراةةةز المةةةانل ت  8 ي الالصةةةل ةةةةدو احتجاجةةةات ال ةةةالقيض إلةةةم 15احتجاجةةةح

ته الح  مةةة، مال احتجةة ا ةلةةم إغةةا  احتجاجاتي الصد اةترض ا ةلم ةجةةز نرةةاس التعريئةةة الةةذي الضةةع

 حاة حا ات معا موى إلم ان ئاق ةدو الرااىيالح  مة لع

اعةةةا طالةةةش ال ةةةالق ه  عنةةةل مصةةةحاى ال ةةةيا ات ال اصةةةة مةةةض الععةةةل اال ةةةالقيض  ةةةالجرةي 

 آ ةةر  ةةالتحقيق  ةةل مقتةةل سةةالق زميةةل مننةةال ةعلةةهي الطةةالي ا الح  مةةة  تةةأميض 
 
الطةةالي ا  ةةل احتجةةا 

، اةترضةة ا ةلةةم تعييةةن م  ةةل احتجاجةةات للععلعةةيض 5تعرضةة ا لةعةةات ةنةة ي ال ةةل الاةةر  حتةةم ت ي 

 مناطق نالية حي  يعيق م هذا  دال ش مض الععل    ل مالمي  

الصاس الطيال  أ  ل احتجاجةةات، الطةةالي ا مصةةحاى ةعل ةةم تح ةةيض ظةةرالف الععةةلي ال ةةل  عةةع 

مجانيةةة،  اةتيةةا   لةةك  PCRالحةةاتت، طالةةش الطيةةال مةةض م ت ةةئيات م وةع ةةم التةة  ير ا تيةةا ات 

ا مةةض تع ييةةات لل  ععةةل  ةةل م ت ةةئيات الحجةةر الصةةحلي الا ةةت ر العةةامل ه  ةةل العجةةات جةةزلح

ا  رةةرالف  الايةةل  تصةةد هم لاحتجاجةةات اتصتصةةاوية  ةةل ال ةةن ات العاضةةية، حيةة  طةةالي ا والعةةح

ا التع ييةةات م يةةل ال اةةط ضةةعاه اجتعةةاةل م يةةلي  ينعةةا ي ةةا م العةةالم جالحةةة   ةعةةل مامةةر ممانةةح

Covid-19ا حتةةم  510الئيةةرال ،  قةةد تةة  ل حةة الل  ، ت ةةتعر مصةةر  ةةل   ةةا ة الطيةةال   ةةيش طيييةةح

 ،  عد اوصا ة  الئيرال ي2021ماي   

حاونة إيذال للنئ   ةةل صةة  ة احتجاجةةات اصتصةةاويةي الت ةةير الةةدتلل إلةةم   49هذا العاس، الصعت  

ال ةة اص الةةذيض يعي ةة ه تزايةةد ممةةل هةةذش الحةة اوئ اتصتصةةاوية الاتجتعاةيةةةي  ا تئعةةت ن ةةية 

ا  ةة ريحا  مةةض  5ي735تحةةت  ةةط الئقةةر تحةة الل  إلةةم  2015٪ مةةض إجعةةالل ال ةة اه  ةةل ةةةاس 8ي27جني ةةح

، ال ل الحقيقة هناك حةة الل  ع ةةة مايةةيض مةةض الئقةةرال زاوالا  ةةل نةةائ 2018ض2017٪  ل ةاس 5ي32

نئةةا ، ن ةةرش سةةن ات، المةةض العت صةةل مه تةةزواو هةةذش الن ةةيةي ال ح ةةش آ ةةر تقريةةر ةةةض الةةد ل الاو

الاوحصال الععل ك للداللة، ا تئل معةةدت الجةة   مال الئقةةر العةةدصل الج از العرازي للتعي،ة العامة 

ا مصريحا   ريحا  مض   461تيعيش الئرو  ح الل   ٪  ل نئ  الئترةي2ي6% إلم 35ي5جني ح

ا حةةدنحا، الاانةةت ال ةةا حةةاتت انتحةةا ي الال  49الصةةل ةةةدو الحةةدائ التةةل  ةةا ك  ي ةةا ةعةةات إلةةم  قةةح

اله  يةةالقة اصتصةةاوية، ممةةل ةةةدس القةةد ة ةلةةم إةالةةة لتقةةا ير السةةالل اوةةةاس، اةةاه اليةةحايا يعةةر 

 مسرهم، مال ةا  طئل مريع، مال ةدس القد ة ةلم و ل اويجا  مال الرس س الد اسيةي
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 2020: االنتحار في 1جدول   ▪

 

 

 

 : وسائل االحتجاجات االقتصادية16شكل   ▪

 

رةةاهر  ، اليلي ةةا اوضةةراى الالت224اتحتجةةا ، الالصةةل ةةةدوها إلةةم تتعد ال  االى إحةةدى السةةالل  ال

  ي 14ت
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 : أعلى الفئات االحتجاجية االقتصادية17شكل   ▪
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 9االحتجاجات االجتماعية

، حيةة  ازواوت 2017 اصل اتحتجاجةةات اتجتعاةيةةة تصةةد  مجةةات اتةتةةراق  ةةل مصةةر منةةذ ةةةاس ت 

 ي الةلةةةم الةةةرغم مةةةض مه اتحتجاجةةةات م ةةةاطر اتحتجاجةةةات الج ةةةدية غيةةةر ال ياسةةةية  ةةةل ال ةةة ا  

لامةةةر هيعنةةةة ةلةةةم اتحتجةةةا ، اانةةةت م ةةة ات تقةةةديم ال ةةة االى مال تحريةةةر اتجتعاةيةةةة هةةةل ال ةةة ل ا

محاضةةر  ةةرطة مال إصةةدا   يةةاه ةةةاس مةةض مةلةةم طةةر  اتحتجةةا  هةةذا العةةاس، حيةة  الصةةل ةةةدوها إلةةم 

حاونة إضةةراى  26اه هناك   ي ال مض ناحية م رى،ا2328ت  2019حاونة احتجا ،  زياوة المل  ةض    3246

   ا طاى  ل معرع ايحاونة إيذال للنئ ، صاس  25ال  

 

 : وسائل االحتجاجات االجتماعية18شكل   ▪

 

ةديةةدة حعلةةت ماالةةش اصتصةةاوية الاجتعاةيةةةي المةةض  ين ةةا سل ةةلة   احتجاجةةاتحدنت هذا العاس  

اانةةت هةةذش احتجاجةةات  ةةل سةةيتعير المغ ةةا  طاليةةت  طن ةةال الئ ةةاو الالسةةاليش ال ةةلا يةي ال

الال ةةرصية، الالصصةةر، الالعنصةة  ة، الالغر يةةة، اتحتجاجةةات  ةةل محا رةةات اوسةة ند ية، الالجيةةزة، 

الوميان، الس ها ي الاات يت  هذش اتحتجاجات ز عا حي   دم ةديد مةةض العةةدنييض م اج ةةة صةة ات 

معةةا موى إلةةم ا ةةتيااات الاةتقةةاتتي  ،صةةان نل غيةةر   ةة ل  نيةةت منةةازت ل ةةدسال ةةرطة التةةل جةةالت 

ة، التةةل ت ةةاندها الالج ت الداللة العصرية ات امات لةيال جعاةة او  اه الع ةةلعيض العحرةة  

"الع ةةا رات الترايةةة الالقاريةةة"، مت عةةة إيةةاهم  تنرةةيم اتحتجاجةةاتي الصةةد صةةنئت مصةةر جعاةةةة 

  هذا، ات عت السالل اوةةةاس الع اليةةة للداللةةة الةديةةد مةةض او  اه الع لعيض ا ياه إ ها لي ال  

 ال ياسييض ترايا الصار  صراحةح  تع يل الجعاةة الم اةدت اي

 
لعرا ق التل يتعيض ةلم العدنييض التعامل مع ا  ل حيات م الي مية  اريقة ت تتعلق اتحتجاجات اتجتعاةية مدى تده   حالة اتع     9

 اليرال ة  أن ات م اتصتصاوية، ممل التعليم الالصحة الالينية التحتية الالمضي غاليية هذش اتحتجاجات هل مض صيل مدني ه لي  ا  

 قالية الت ي اط ل ا حزى سياسل مال نقا ةي ا ما تُ ي ، المعرم هذش اتحتجاجات هل تل اليرال ة منرعيض الناو ح 

 

https://eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2020-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA/
https://www.alhurra.com/egypt/2020/09/06/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%25D
https://www.alhurra.com/egypt/2020/09/06/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%25D
https://www.alhurra.com/egypt/2020/09/06/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%25D
https://www.alhurra.com/egypt/2020/09/06/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%25D
https://www.alhurra.com/egypt/2020/09/06/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%25D
https://www.alhurra.com/egypt/2020/09/06/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%25D
https://www.alhurra.com/egypt/2020/09/06/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%25D
https://www.alhurra.com/egypt/2020/09/06/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%25D
https://www.alhurra.com/egypt/2020/09/06/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%25D
https://www.alhurra.com/egypt/2020/09/06/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%25D
https://www.alhurra.com/egypt/2020/09/06/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-20-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%25D
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 اتحت ةةاوات الصةةغيرة الالعتنةةانرة  ةةل القةةاهرة  اسةةت داس الغةةاز  لتئريقة  تحرات الق ات المني

الع يل للدم  ، ل ض ظل ال مير مض ال ياى  ل ال  ا   السط العاصةةعةي اعةةا انيةةم ة ةةرات 

د العترةةةاهراله منئ ةةة م محاصةةةريض ال ةةة اص إلةةةم مرةةةاهرات ليليةةةة حةةة ت ميةةةداه التحريةةةري الجةةة 

السةةط ت اجةةد ممنةةل م مةة ، مةةض  ةةرطة م ا حةةة ال ةةغش الضةةيان يرتةةداله ما ةة  مدنيةةةي الهتةة  

  ة الر يل العر ل، التل تحدئ لئترة الجيةةزة الةةدي تات  يات  ةةل العتراهراله   عا ات تروو صدى ن 

 حعد ةلليجعيل منحال العناقة، ال لك  عد اتستجا ة لدة ات اتحتجا  التل مطلق ا م

الات م ةلل، الذي يدةل منه ااه يععل  ل مةعات الينال مل الجيش،  عع ال  صةةيات اليةةا زة 

لينةةال ةقةةا ات  اصةةةي ال ةةدم منةةذ  دايةةة سةةيتعير،  يةة   ةةل الةةياو  الئ ةةاو الاسةةت داس ممةة ات الداللةةة 

  عع مقاطل الئيدي ، ةلم ةديد مض السالل الت اصل اتجتعاةل، نالت ماييض الع اهداتي

 ةةالرغم مةةض نئ  هةةا  ةةل اليرلعةةاه الالح  مةةة الاوةةةاس الال ةةا   الال ياسةةة   ةة ل ةةةاس، إلةةم ال

حات العجةةةةات العةةةةاس الجعاةةةةةات جانةةةةش القةةةة انيض الاللةةةة الم الصةةةةاو ة ، التةةةةل تحةةةةد حريةةةةات الم ةةةةا 

الع اطنيض، نجت الداللة العصرية مةةض هةةذش الع جةةة مةةض اتحتجاجةةات،  ةةل ال ةةنت حعلةةة صعةةل موت 

 إلم اةتقات الع،اتي

 عض مهعيةةة اتحتجاجةةات اتجتعاةيةةة  ةةل من ةةا تعاينةةا   ةةرة ةةةض نرةةرة العةةدنييض إلةةم الداللةةة، الت 

ا مةةض حيةة  تعيةةل الداللةةة الالح  مةةة إلةةم الع ةةا اة  ةةل اةةل جانةةش  مةةض ج انةةش الحيةةاة العدنيةةة،  ةةدلح

التعلةةيم الالصةةحة الالتر يةةه الالرياضةةة الالعجةةات العةةاس الالةةزالا  الالمةةض الالينيةةة التحتيةةة الالمقا ةةة 

ض الالن ةةةان ال ياسةةةلي اليعةةةد ةةةةدس الرضةةةا ةةةةض ال ةةةدمات هةةة  العحةةة   الرلي ةةةل لاحتجةةةا  الالةةةدي 

ي اله ةةذا، يع ننةةا 2013ل ي لي  اتجتعاةل، الهل  ،ة احتجاجية تتنامم منذ تع د الجيش لل لاة  

تئ ةةةير، مال ةلةةةم الصةةةل   ةةةم، مةةةدى  ضةةةا العةةة اطنيض ةةةةض موال الح  مةةةة  يعةةةا يتعلةةةق  ال ةةةدمات 

 الساسية ي

  إلةةم مسةة اه 168ل العحا رةةات احتجاجةةات اجتعاةيةةة امتةةدت مةةض اتسةة ند ية ت ةة دت جعيةة 

 ، 595ااةةز مةةرة م ةةرى ت ي الاحتلةةت القةةاهرة مةلةةم العر 4  إلةةم  ةةعات سةةينال ت7 ، المةةض ماةةرالآل ت64ت

ا ليصل ةةةدو اتحتجاجةةات إلةةم 566التلي ا الجيزة ت ا اييرح  ي  ينعا   دت محا رة ال رصية ان ئاضح

احتجاجةةةا: العنيةةةا المسةةةي ن  560و اتحتجاجةةةات  ةةةل صةةةعيد مصةةةر الئقيةةةر ي الالصةةةل إجعةةةالل ةةةةد241

حةة  مةةض السةة ها  الالصصةةر ال نةةل سةة ي  المسةة اه الصنةةاي المةةض ناحيةةة م ةةرى، لةةم يةةتع ض  ريةةق الي

الاصعةةة احتجةةا ، ال ةةا جةةالت  ةةل  ةة ل  ةة االىي المةةض  ةةات التحليةةل اوحصةةالل  44تحديةةد م ةةاه 

 ةةا، يع ةةض اسةةتنتا  مه تةةده   م ةةت ى ال ةةدمات لاحتجاجات اتجتعاةية ح ت الحق   العاالش   

 العقدمة للعدنييض ااه سييحا  ل معرم هذش ال  ات مض اتحتجا ي

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-54234406
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 االجتماعية على مدار السنة: توزيع االحتجاجات  19رقم   شكل  ▪

 
 

ا20  ل  صم  ▪  : مةلم الئ،ات اتجتعاةية احتجاجح

 

 1 الع اجيض 

 1 اصليات وينية الةرصية 

 62 الااى 

 3214 اهالل 

 1 مطيال 

 1 صياولة 

 26 ح د ا ر منرم 

 1  الي اوةاصة 

 3 ةعات 

 1 مد سيض 

 2 م ظئيض 

 

ات محةةدوة، يعملةة ه الئ،ةةة التةةل ت الهنا نرى مه الع اطنيض العحليةةيض الةةذيض لةةي  لةةدي م انتعةةال

ا، الات ةةذ معرع ةةم  3214تنازة ةةا  ،ةةة م ةةرى، حيةة  الصةةل حةةاتت احتجةةاج م إلةةم  ا اجتعاةيةةح احتجاجةةح

ا مةةةةض تحةةةةدي ال ةةةةلاات ج ةةةةديحا، مال إغةةةةا  الاةةةةر  مال تقةةةةديم مسةةةةاليش  م تلئةةةةة لاحتجةةةةا ،  ةةةةدلح



 

                     27 

ئ ةة م، الياةةالي ه ال  االىي اليتصرف العدني ه غير الع ي ةةييض الغيةةر العنرعةةيض مةةض تلقةةال من 

  ةة ل مساسةةل  اليةةات محةةدوة تنئةةرو   ةةا منةةاطق م الجغرا يةةة، ممةةل الع ةة ات العتعلقةةة 

الة مال نقةةص التع ييةةات مال م ةةاال ميةةاش ال ةةرىي اللجةةأ  عيةةاش الصةةرف الصةةحل مال ال ةةاى اليةة 

م اطن ه إلم اتحتجا   ل ةديد مض الحدائ،  عد   ل م  ل التعيير ةض م اال  م لل ةةلاات  

ة ةةةرات اتحتجاجةةةات نا ةةةد  ي ةةةا مةةةدني ه ةيةةة   رلعةةةانل مال صةةةحيئة محليةةةة مال الةةة زير الالنقةةةت 

 الع تصي
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 ةاتمـــخ

 تتةةاآل ةديةةد مةةض العةةده الجديةةدة،  عةةا  ةةل  لةةك ا 2020اةةاه مةةض العئتةةرق مه ت ةة د مصةةر  ةةل 

العاصعة الجديدة ال مياني ا الئ عةةة الالنيقةةةي ل ةةض ت صةة  هةةذا   ةةيش انت ةةا  الجالحةةةي ال غةةم مه  

٪  ةةل ةةةاس 8ي27، مقا نةةة  ةةة 2022ض2019٪ مض العصرييض يعي  ه تحت  ط الئقر  ةةل 5ي32مامر مض  

،  ينعةةا ت ةةتعر معانةةاة العةةده القديعةةة مةةض ، إت مه هناك إصةةرا  الاضةةم ةلةةم  نةةال مةةده جديةةدة2015

ضةةةع  الينيةةةة التحتيةةةة، الا تقةةةا  سةةة ان ا  ةةةرص ال صةةة ت لل ةةة ض العناسةةةش الالرةايةةةة الصةةةحية 

 يمير ت اؤتت الم االف   أه مالل يات الح  مة الحاليةي المر الذي  -الالتعليم  

مةة اطض حتةةم ا ه، لةةم يعنةةل العصةةرييض مةةض النةةزالت  154000إه ال  ال الذي مالوى  حياة مامر مض 

لحاتت، صةةاالم ا ال ةةلاات ج ةةديحاي اليع ننةةا إلم ال  ا   الالتعيير ةض ماالي م،  ل ال ل  عع ا

 ؤيةةةةة هةةةةذا  ةةةةل مجةةةةاتت متن ةةةةةة، ممةةةةل اتحتجاجةةةةات العتعلقةةةةة  ال ةةةةدس الجعةةةةاةل للعنةةةةازت، مال 

اهرات العتعلقةةةةة  ت ةةةةريم ال ةةةةراات لع ةةةةرات الععةةةةات، مال العةةةةدنييض الةةةةذيض ياةةةةالي ه العرةةةة 

  الحص ت ةلم العياش النريئةي  

حريةةة التعييةةر الاتحتجةةا ،  إلةةم هةةذش السةةاليش  ةةل   اليتجه الع اطن ه الع ي ةة ه، نتيجةةة صعةةل 

ا للتعيير الال  ععا ضةياتحتجا ، التل تتجنش مي صداس مل ال لاات، معا ي لق مجالحا جديدح

ل ض  الرغم مةةض الةةةداو ال اللةةة ل ةةذش اتحتجاجةةات ات تراضةةية، انةةدلعت م،ةةات اتحتجاجةةات  ةةل 

ت جعاةيةةة المةعةةات ةنةة  مةةض جانةةش ال ةةرطة، ال ةة ا  ، معةةا موى  ةةل  عةةع الحيةةاه إلةةم اةتقةةات

 ي2013الهل طريقة  العة لتاييق القان ه تينت ا الداللة العصرية منذ  

 ديلةةةة،  ةةةل تقةةةديم مولةةةة م نقةةةة تتحةةةدى ةديةةةد مةةةض التقةةةا ير ال ليةةةة  ت عةةةض مهعيةةةة إنجةةةاز مصةةةاو 

رات، التصةةد  اويجا يةةة التةةل تراةةز ةلةةم النةةاتل العحلةةل اوجعةةالل، الالعقةةا ات، الاتسةةت اك، الالعةةد 

معرع ةةا ةةةض الح  مةةة مال منرعةةة اصتصةةاوية والليةةةي الت ضةةم  ةةأه  لةة  الةةة و الر ةةال الالتنعيةةة 

ائ اتحتجاجيةةة الال ةة االى الالعرةةاهرات  ةةيه الي ميةةة، ت عض حالةةة مةةض ال ةة ط تحيةةر  ةةل الحةةد

 الالتل صاس   ا م اطن ه، س ال ج ديحا مال مض  ات السالل ا تراضيةي

 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/egypt/

