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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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الجماعات غير المسيسة تواصل هيمنتها على المشهد 

 االحتجاجي في مصر

رغم وجود عقبات عديدة أمام حرية التعبير حالًيا، استطاع فريق منصة العدالة االجتماعية توثيق  

أوضاعهم    1177 من  استيائهم  عن  للتعبير  مختلفة  ألدوات  المصريون  فيها  لجأ  احتجاًجا، 

االقتصادية واالجتماعية، حتى في ظل الجائحة. واعتماًدا على معلومات وبيانات مجمعة من عدة  

تقارير صحفية وإعالمية، تطرقت ورقة الحقائق هذه إلى االتجاهات العامة لالحتجاج في النصف 

 األول من العام، وتوضيح أكثر الفئات احتجاًجا. 

الق محافظة  في  االحتجاجات  من  عدد  أكبر  إلى  وقع  وصل  حيث  )  146اهرة،  %(. 12.4احتجاًجا 

بإجمالي   الشرقية  )  108وتبعتها  التي سجلت  9.18احتجاًجا  الغربية  ثم   ،)%94  ( %(. 7.99احتجاًجا 

  90(. وأخيًرا بلغت احتجاجات الدقهلية  7.90احتجاًجا )  93وجاءت بعدها محافظة الجيزة بإجمالي  

 %(. 7.65احتجاًجا )

ين احتجاجات اجتماعية وعمالية واقتصادية، لكن تصدرت االحتجاجات  تنوعت االحتجاجات ما ب 

احتجاًجا اجتماعًيا.     1036حيث رصد الفريق    ،2021االجتماعية غيرها من االحتجاجات في نصف العام  

وظل" تقديم الشكاوى" شكل االحتجاج األكثر انتشاًرا في مصر اآلن، نظًرا لقلة وسائل االحتجاج  

المواطنين. و عام  لدى  بدأ تصاعده منذ  احتجاجات جسدية متعددة  12017كان قد  ، حيث قوبلت 

 بالعنف واالعتقاالت التعسفية.  

شكوى، طالب فيها المواطنون بتدخل الحكومة لحل    769ووصل عدد الشكاوى المقدمة إلى  

التي  والطرق  الشوارع  أو  الخاصة  منازلهم  في  سواء  التحتية،  بالبنية  مرتبطة  مختلفة  مسائل 

يعيشون فيها. وتبدو مفارقة في هذه اإلحصائية عند مقارنتها مع طموحات الحكومة المصرية 

الساحل   في  الحديث  الطراز  ذات  الفاخرة  المدن  من  مزيد  لبناء  الدولة  تخطط  حيث  العقارية، 

 الشمالي. 

آ  الف  وبينما تشن حمالت على المستوى الوطني إلزالة المنازل غير القانونية، يتم حالًيا هدم 

المنازل المأهولة بالسكان، مما أسفر عن احتجاجات ومقاومة من بعض المواطنين في أماكن  

أهالي عزبة   احتج  الماضي، عندما  يونيو  أبرز هذه االحتجاجات في شهر  البالد. وكان  مختلفة من 

أفراد  أنفسهم في مواجهة مئات من  الجمعة، ووجدوا  بعد صالة  الصيد في اإلسكندرية  نادي 

. وُقبض على عشرات األهالي وأحيلوا إلى النيابة،  2مكافحة الشغب المصاحبة لفرق الهدمشرطة  

ولكن اإلهتمام اإلعالمي باالحتجاجات ساهم في زيادة فرص األهالي في التوصل لحلول أفضل  

 .3أثناء تفاوضهم مع الحكومة. كما ساهم اإلهتمام اإلعالمي في إطالق سراح األهالي 

 
 منصة العدالة االجتماعية   1

-org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8  %a7%d8%aahttps://sjplatform.

-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9

 %d9%81/-d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9% 
2BBC  

 57370351-https://www.bbc.com/arabic/trending 
  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 3

https://sjplatform.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
https://sjplatform.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
https://sjplatform.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
https://www.bbc.com/arabic/trending-57370351
https://eipr.org/press/2021/06/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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االحتجاج  ) واحتلت  الثاني  المركز  العمالية  االحتجاجات 6.80  - احتجاًجا   80ات  جاءت  وأخيًرا   ،)%

 %(.5.18  -احتجاًجا 61االقتصادية في المركز الثالث )

وبينما تصدر تقديم الشكاوى أشكال االحتجاج، تلته المظاهرات والتجمعات، التي وصل عددها  

تجاًجا على أشكال مختلفة من الظلم  %(. وقام عمال ببعض هذه التظاهرات، اح2.72تظاهرة )  32

وقعت من أصحاب العمل، سواء في القطاع الخاص أو العام. وفي الوقت نفسه، تظاهر آخرون  

الصحية   الخدمات  على  الئق  بشكل  الحصول  مثل  وخدمات،  بحقوق  للمطالبة  الشوارع  في 

 والسكن والتعليم والمياه والطرق المعبدة والصرف الصحي. 

حالة. ووثقت معظم هذه الحاالت   31اء النفس بعد التظاهر، فوصل عددها إلى  ثم أتت حاالت إيذ

"الصعوبات  إن  عنها  نشرت  التي  اإلعالم  وسائل  ذكرت  حيث  اقتصادية،  احتجاجات  أنها  على 

السياسة  من  مستمًرا  استياًء  االحتجاجات  هذه  تنوع  وُيظهر  فيها.  تسببت  االقتصادية" 

 ي تقدمها الحكومة، أو باألحرى االفتقار إليها. االقتصادية للدولة والخدمات الت

احتجاج للعمال على السياسات أو اإلجراءات التي يتخذها أصحاب العمل.   80كما وثق الفريق  

وتضمنت تلك السياسات تسريح العمال، أو خفض أجورهم، أو تأخير دفع مستحقاتهم. ونظمت  

العمالة غير المنتظمة أو العاملون باليومية باقي اجتجاًجا، بينما نظمت    50العمالة المنتظمة  

 االحتجاجات. 

انترناشيونال   لورد  شركة  عمال  أبرز    Lord Internationalوقام  من  بواحد  اإلسكندرية  في 

من   األول  النصف  في  العمالية  الجزئية 2021االحتجاجات  اإلضرابات  من  تقريًبا  شهرين  فبعد   .

الش تراجع  العمال  أعلن  حين  والتفاوضات،  في  العمال،  عشرات  وفصل  بطرد  قرارها  عن  ركة 

حقوقهم  انتقاص  شأنها  من  استقاالت  توقيع  على  بعضهم  للعمال 4أجبرت  ووفًقا  قررت  5.   ،

الشركة إعادة جميع العمال إلى أماكن عملهم. وبعد الدخول في اإلضراب، عوقب بعض العمال 

  2000كان  العمال المضربون، حوالي  بالفصل التعسفي بتهمة تحريض زمالئهم على اإلضراب.  و

عامل، قد أخبروا إدارة الشركة في يونيو السابق عن رغبتهم في التفاوض بشأن عدة مطالب،  

جنيه مصري )الحد األدنى لألجور الذي حددته الدولة(،    2400أبرزها "تعديل األجور بحيث ال تقل عن  

جنيه مصري  2000العمل، حوالي  حيث كان متوسط أجور العمال، الذين قضوا عشر سنوات في

 فقط.

 
https://eipr.org/press/2021/06/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-

%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-

%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9

%8A%D8%A9 
 العربي الجديد   4

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-38-

%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B%C2%A0%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%C2%

A0%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 
 مدى مصر    5

https://www.facebook.com/mada.masr/posts/4475114209212347  

https://eipr.org/press/2021/06/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://eipr.org/press/2021/06/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://eipr.org/press/2021/06/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://eipr.org/press/2021/06/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://eipr.org/press/2021/06/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-38-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B%C2%A0%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%C2%A0%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-38-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B%C2%A0%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%C2%A0%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-38-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B%C2%A0%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%C2%A0%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-38-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B%C2%A0%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%C2%A0%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%84-38-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B%C2%A0%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%C2%A0%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.facebook.com/mada.masr/posts/4475114209212347
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 2021النسبة المئوية لمختلف أنواع االحتجاج في النصف األول من   ▪

 

 

 2021الفئات األكثر احتجاًجا في  ▪
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 2021طرق االحتجاج األكثر انتشاًرا في  ▪
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 2021أكثر المحافظات احتجاًجا في  ▪
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 2021إيذاء النفس في النصف األول من  ▪

 اإلجمالي  إيذاء النفس 

 0 عمالي 

 22 اقتصادي 

 9 اجتماعي 
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 المحافظات التي نظمت فيها االحتجاجات المرتبطة بالجائحة  ▪

 إجمالي االحتجاجات  المحافظة

 12 القاهرة 

 5 اإلسكندرية

 13 الغربية 

 15 الجيزة

 8 البحيرة 

 12 الشرقية 

 9 الدقهلية

 3 كفر الشيخ 

 4 المنوفية 

 0 السويس

 10 القليوبية 

 13 المنيا 

 5 أسيوط

 2 سوهاج

 1 البحر األحمر 

 0 األقصر

 0 الوادي الجديد 

 1 بورسعيد

 0 أسوان 

 1 بني سويف 

 3 اإلسماعيلية

 0 غير محدد 

 0 الفيوم 

 10 قنا

 2 دمياط 

 1 شمال سيناء 

 0 جميع المحافظات

 1 جنوب سيناء 

 0 مرسى مطروح 

 131 اإلجمالي
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 االحتجاجات المرتبطة بالجائحة وفقا لشهور السنة  ▪

 االحتجاجية وفئاتها

 

  

  

 

 


