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ــر تكثيـــف  ــر، وعـــى األخـــص عـ ــة الفقـ ــام 2010 عـــى توصيتـــن بخصـــوص مكافحـ ــامل عـ ــتعراض دوري شـ ــر اسـ وافقـــت مـــر يف آخـ
جهودهـــا يف مجـــال إعـــادة توزيـــع الـــروة وضـــان إدمـــاج كافـــة املواطنـــن. وعـــى الرغـــم مـــن ذلـــك ففـــي ســـياق األزمـــة االقتصاديـــة 
ـــز عـــى تدابـــر تقشـــف قصـــرة املـــدى التـــي قـــد تتســـبب يف تأثـــرات ضـــارة طويلـــة املـــدى  الحـــادة التـــي متـــر بهـــا البـــاد انصـــب الرتكي

عـــى الحقـــوق االقتصاديـــة واالجتاعيـــة والثقافيـــة للطبقـــات األكـــر تأثـــرا يف مـــر.

األزمـــة االقتصاديـــة فـــي مصـــر تعمـــق أنمـــاط الفقـــر وعـــدم المســـاواة 
ـــاد،  ـــي ح ـــادي واجتماع ـــود اقتص ـــر برك ـــر مص ـــل. تم ـــودة بالفع الموج
ــوط  ــي هبـ ــببت فـ ــد تسـ ــتمرة قـ ــية المسـ ــات السياسـ فاالضطرابـ
ـــة  ـــك األزم ـــر ذل ـــن تأثي ـــد م ـــياحة، ويزي ـــي والس ـــتثمار األجنب ـــاد لالس ح
االقتصاديـــة المســـتمرة فـــي أســـواق التصديـــر المصريـــة فـــي جنـــوب 
أوربـــا. وانخفـــض معـــدل نمـــو الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي الســـنوي 
مـــن 5.1% عـــام 2010 إلـــى 1.8% عـــام 2011، ويحـــوم حاليـــا حـــول 2% )البنـــك 
ـــري  ـــه المص ـــد الجني ـــو 2014 فق ـــهر ماي ـــول ش ـــع حل ـــي، 2014(. وم الدول
ـــة  أكثـــر مـــن 19% مـــن قيمتـــه )نعمـــة اهلل، 2014(. واســـتمر عجـــز الموازن
ــي  ــج المحلـ ــن الناتـ ــن 10.8% مـ ــع مـ ــد ارتفـ ــك، فقـ ــاد كذلـ ــي االزديـ فـ
ـــت، 2013(. ـــوز إيجيب ـــي ني ـــام 2013 )ديل ـــى 11.5% ع ـــي 2012 إل ـــي ف اإلجمال

وتؤثـــر األزمـــة االقتصاديـــة التـــي تمـــر بهـــا البـــالد علـــى كتلـــة 
ســـكانية ضعيفـــة بالفعـــل، ممـــا يعمـــق أنمـــاط حرمـــان اجتماعـــي 
ــكان )%26.3(  ــع السـ ــن ربـ ــر مـ ــل. وكان أكثـ ــذ زمـــن طويـ ــة منـ قائمـ
)الجهـــاز   2013/2012 فـــي  الوطنـــي  الفقـــر  تحـــت خـــط  يعيشـــون 
المركـــزي للتعبئـــة العامـــة واإلحصـــاء، 2014(. وفـــي الســـياق ذاتـــه، 
يعيـــش 27.1% مـــن األطفـــال فـــي مصـــر تحـــت أقـــل خـــط فقـــر فـــي 
ـــاه، فـــإن  البـــالد )وزارة الماليـــة، 2014(. وكمـــا يبيـــن الرســـم البيانـــي أدن
معـــدل الفقـــر الوطنـــي زاد حوالـــي 50% فـــي العقـــد ونصـــف الـــذي 
ســـبق الثـــورة. ويفيـــد ذلـــك بـــأن النمـــو االقتصـــادي الـــذي كان 
مســـتقرا فـــي نفـــس الفتـــرة لـــم ينتـــج عنـــه تحســـن حيـــاة المصرييـــن 
ـــتويات  ـــي مس ـــرة ف ـــة كبي ـــوارق إقليمي ـــك ف ـــد كذل ـــن. ويوج العاديي
ـــف  ـــكان الري ـــف س ـــش نص ـــر يعي ـــي بمص ـــه القبل ـــي الوج ـــر، فف الفق
ــاء،  ــة واإلحصـ ــة العامـ ــزي للتعبئـ ــاز المركـ ــر )الجهـ ــا فـــي فقـ تقريبـ
2014(. وزيـــادة علـــى ذلـــك، فقـــد شـــهدت المحافظـــات الحضريـــة 
كذلـــك قفـــزة ملحوظـــة فـــي معـــدالت الفقـــر، فقـــد زادت مـــن %9.6 
عـــام 2011/2010 إلـــى 15.7% عـــام 2013/2012 )الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة 

العامـــة واإلحصـــاء، 2014(. وحســـب اليونيســـيف، فـــإن أكثـــر مـــن 
ـــون  ـــة يعان ـــن يســـكنون فـــي عشـــوائيات حضري نصـــف األطفـــال الذي
مـــن فقـــر متعـــدد األبعـــاد، وهـــي مســـتويات مشـــابهة لتلـــك 
ـــرا. وهـــذه األبعـــاد علـــى  ـــة فق ـــر المناطـــق الريفي المرصـــودة فـــي أكث
ــي  ــرف صحـ ــاه وصـ ــأوي وميـ ــى مـ ــول إلـ ــي الوصـ ــد هـ ــه التحديـ وجـ
والصحـــة  والتعليـــم  التغذيـــة  إلـــى  باإلضافـــة  مالئـــم،  بشـــكل 

)اليونيسيف، 2014(.

ســؤال مقتــرح: مــاذا تفعــل مصــر لعكــس اتجــاه الصعــود 
المقلــق للفقــر وعــدم المســاواة فــي البــالد؟

فشـــلت مصـــر فـــي اتخـــاذ تدابيـــر تشـــريعية وإداريـــة واألهـــم تلـــك 
ــدم  ــر وعـ ــع الفقـ ــل مـ ــكل كاف للتعامـ ــة بشـ ــة بالميزانيـ المتعلقـ
تدابيـــر  التركيـــز علـــى  انصـــب  عـــن ذلـــك،  المســـاواة. وعوضـــا 
التقشـــف قصيـــرة المـــدى، وكذلـــك االقتطـــاع مـــن دعـــم الطعـــام 
ــا  ــعة، ممـ ــق التاسـ ــة الحقائـ ــي ورقـ ــا نوقـــش فـ ــو مـ ــود، وهـ والوقـ
يرفـــع اإليـــرادات عبـــر زيـــادة الضرائـــب التنازليـــة )علـــى الســـلع 
بشـــكل  األولويـــة  ينـــول  مـــا  وهـــو  كبيـــر(  بشـــكل  والخدمـــات 
ــة  ــاءات ضريبـ ــت إعفـ ــال، ألغيـ ــبيل المثـ ــى سـ ــري. وعلـ ــبه حصـ شـ
ـــري  ـــز المص ـــة )المرك ـــلع الضروري ـــن الس ـــد م ـــى العدي ـــات عل المبيع
للحقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، 2013(. وقـــد بـــدأت كذلـــك تحـــركات 
الســـتبدال ضريبـــة القيمـــة المضافـــة بضريبـــة المبيعـــات فـــي مصـــر. 
ــد تكـــون متراجعـــة  ــر التـــي قـ وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه التدابيـ
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المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2014
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واإلنفـــاق  الدخـــل  مســـح  علـــى  بنـــاء  ليثـــي،  المصـــدر: 
2009/2008 للعـــام  لألســـر  واالســـتهالك 
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ســـيكون لهـــا آثـــار ضـــارة طويلـــة المـــدى علـــى حقـــوق الكثيريـــن 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة، فقـــد طرحـــت، وفـــي بعـــض 
ـــدون القيـــام  ـــدون مشـــاركة المجتمـــع المدنـــي وب الحـــاالت شـــرعت، ب
بتقييـــم مســـبق لتأثيراتهـــا فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان أو المراعـــاة 

ــر عدالـــة. المتأنيـــة لبعـــض البدائـــل األكثـ

ســؤال مقتــرح: كيــف تضمــن مصــر أن إدخــال ضريبــة 
الفقيــرة  األســر  عبئــه  يتحمــل  لــن  المضافــة  القيمــة 

متكافــئ؟ غيــر  بشــكل 

ــر  ــع أكثـ ــق توزيـ ــن طريـ ــرادات عـ ــادة اإليـ ــر لزيـ ــاق معتبـ ــد نطـ يوجـ
ـــرادات بالنســـبة  ـــة لنصيـــب العـــبء الضريبـــي. ظـــل معـــدل اإلي عدال
للناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي أقـــل بشـــكل ملحـــوظ مـــن الـــدول 
المقارنـــة، وقـــد انخفضـــت بصـــورة ملحوظـــة فـــي األعـــوام األخيـــرة 
ـــة فـــي  ـــي، 2014(. وبلغـــت األنشـــطة الضريبيـــة التقديري )البنـــك الدول
مصـــر، والتـــي تعـــرف علـــى أنهـــا تحصيـــل الضرائـــب الفعلـــي 
مقابـــل المحتمـــل، نســـبة 0.72 عـــام 2012، مقارنـــة بنســـبة 0.93 فـــي 
المغـــرب علـــى ســـبيل المثـــال )صنـــدوق النقـــد الدولـــي، 2013(. وال 
تمثـــل الضرائـــب المباشـــرة، مثـــل ضرائـــب دخـــل الشـــركات واألفـــراد، 
إال قـــدر ضئيـــل مـــن الوعـــاء الضريبـــي فـــي مصـــر، بينمـــا تعنـــي 
ـــون  ـــل يدفع ـــي الدخ ـــطي ومرتفع ـــرة أن متوس ـــل الكبي ـــات الدخ فئ
ــوق  ــري للحقـ ــز المصـ ــراد )المركـ ــل األفـ ــة دخـ ــدل ضريبـ نفـــس معـ

االقتصادية واالجتماعية، 2013(.

ســؤال مقتــرح: مــا هــي خطــط مصــر، إن وجــدت، لتحقيــق 
توزيــع أكثــر عدالــة للثــروة فــي البــالد بالتــوازي مــع الــدورة 
الــدوري  االســتعراض  حســب  التزاماتهــا  مــن  األولــى 

الشــامل؟

العـــون المشـــروط يحيـــد بأولويـــات السياســـات. خاضـــت مصـــر 
مفاوضـــات متقطعـــة للحصـــول علـــى قـــرض مـــن صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي، وهـــي مفاوضـــات تبـــدأ وتنقطـــع منـــذ مايـــو 2011، مـــع تعليـــق 
ـــور، 2014(.  ـــو 2013 )عج ـــي يولي ـــمى ف ـــر مس ـــل غي ـــى أج ـــات إل المفاوض
ـــة 19.2  ـــاورة الحليف ـــدول المج ـــروض ال ـــت ق ـــت بلغ ـــس الوق ـــي نف وف
مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي أواخـــر يونيـــو 2014 )المركـــز المصـــري 
ـــن إلـــى  ـــة واالجتماعيـــة، 2014(. ويقـــف معـــدل الدي للحقـــوق االقتصادي
ـــس، 2014(.  ـــغ إكونوميك ـــد 90% )تريدين ـــي عن ـــي اإلجمال ـــج المحل النات
ــر  ــدول األكثـ ــة الـ ــى قائمـ ــم 19 علـ ــة رقـ ــر الدولـ ــل مصـ ــذا يجعـ وهـ

إثقـــاال بالديـــون.

ورغـــم أن الديـــون قـــد تكـــون مفيـــدة لزيـــادة احتياطـــي النقـــد 
ــاد  ــى االقتصـ ــة علـ ــار وخيمـ ــك آثـ ــا كذلـ ــون لهـ ــد يكـ ــي، فقـ األجنبـ
ــد،  ــون تزيـ ــديد الديـ ــة لتسـ ــة المخصصـ ــك ألن الميزانيـ ــاال، وذلـ إجمـ
كمـــا يزيـــد عجـــز الموازنـــة علـــى مـــدار ســـنوات عديـــدة. وباإلضافـــة 

إلـــى ذلـــك يوجـــد خطـــر حقيقـــي مـــن تســـبب التهافـــت علـــى 
ــر  ــي مصـ ــات فـ ــاع السياسـ ــي صنـ ــي أال يعطـ ــي فـ ــون الخارجـ العـ
والـــدول المانحـــة والمؤسســـات الماليـــة الدوليـــة اهتمامـــا كافيـــا 
أو يتجاهلـــون التزامـــات مصـــر فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان، مـــا 
يتســـبب فـــي آثـــار وخيمـــة علـــى رخـــاء ســـكان يعانـــون بالفعـــل 

ــان. ــاواة والحرمـ ــدم المسـ ــر وعـ ــدة للفقـ ــدالت متزايـ ــن معـ مـ

أســئلة مقترحــة: مــا عمليــات صنــع القــرار التــي تضمــن أن 
قبــول القــروض الثنائيــة أو المنــح لــن يضــر حالــة حقــوق 

اإلنسان؟

توصيـــات
ــاس  ــة النـ ــتويات معيشـ ــين مسـ ــر وتحسـ ــاالت الفقـ ــن حـ ــد مـ الحـ
عـــن طريـــق وضـــع وتنفيـــذ برنامـــج وطنـــي شـــامل ومرتكـــز علـــى 
ــل  ــمل مثـ ــب أن يشـ ــر. ويجـ ــى الفقـ ــاء علـ ــان للقضـ ــوق اإلنسـ حقـ
هـــذا البرنامـــج تدابيـــر محـــددة لتخفيـــف اآلثـــار الضـــارة لألزمـــة 
االقتصاديـــة الحاليـــة، مـــع العنايـــة الخاصـــة باألفـــراد والمجموعـــات 

مـــن المحروميـــن والمهمشـــين.

تنفيـــذ االلتـــزام القاضـــي بتخصيـــص الحـــد األقصـــى مـــن المـــوارد 
عـــن  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  الحقـــوق  لتحقيـــق  المتاحـــة 
ــات  ــن للقطاعـ ــد الممكـ ــة بالحـ ــات الميزانيـ ــادة مخصصـ ــق زيـ طريـ
ـــة  ـــم، باإلضاف ـــة مثـــل اإلســـكان والغـــذاء والصحـــة والتعلي االجتماعي
ــورة  ــه بصـ ــم موجـ ــة ودعـ ــب تصاعديـ ــة ضرائـ ــات جبايـ ــى سياسـ إلـ

ــة. ــر فعاليـ أكثـ

تماشـــيا مـــع توصيـــة اللجنـــة المعنيـــة بالحقـــوق االقتصاديـــة 
ــة  ــوق االقتصاديـ ــان أن الحقـ ــن ضمـ ــة، يتعيـ ــة والثقافيـ واالجتماعيـ
واالجتماعيـــة والثقافيـــة، خاصـــة تلـــك المتعلقـــة بالمجموعـــات 
فـــي  مقوضـــة  وليســـت  االعتبـــار  فـــي  مأخـــوذة  تأثـــرا،  األشـــد 

الدوليـــة. الماليـــة  المفاوضـــات مـــع المؤسســـات 

دعـــوة المقـــرر الخـــاص المعنـــي بمســـألة الفقـــر المدقـــع وحقـــوق 
اإلنســـان لزيـــارة البـــالد.
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