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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــذ نشــأته عــام -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـي مـرَّ بهـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـه فقـد اخـتص فـي. عدة تحوُّ

ثـــم كـــان إنشـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوير البنيـــة المعلوماتيـــة فـــي مصـــر) 1985-1999(األولـــى 

ل رئيســة فــي مســيرته؛ لُيــؤدي دوره كُمؤسســ) 1999(وتكنولوجيــا المعلومــات عــام  ة نقطــة تحــوُّ

.تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

ـى المركـز رؤيـة مفادهـا أن يكـون المركـز األكثـر تميـًزا فـي مجـال دعـ م اتخـاذ ومنذ ذلـك الحـين، يتبنَّ

ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع القــرار فــي قضــايا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ

ع بـدور المواطن المصري الذي ُيَعدُّ غاية التنمية وهـدفها األسـمى؛ األمـر الـذي يؤهلـه لالضـطال

ــز كفــاءة جهــود التنميــة وفعاليتهــا، وترســيخ مجت ــر فــي صــنع السياســة العامــة، وتعزي مــع أكب

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـى عاتقـه مهمـة أن يكـ

ضــل وحتـى يتسـنى لــه ذلـك، فإنـه يسـعى باســتمرار ألن يكـون أحـد أف. داعًمـا لكـل متخـذي القــرار

وقـد واكـب ذلـك . علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي والـدولي (Think Tank)مؤسسـات الفكـر 

ا في نتائج ب رنامج مراكـز اعتراٌف إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جلي

بجامعــة ) Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP(الفكـر والمجتمعــات المدنيـة 

؛ حيـث تــم اختيـار مركـز المعلومــات 2021التـي تــم اإلعـالن عنهـا فــي فبرايـر " بنسـلفانيا األمريكيـة"

:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 2020لعــام  " 19-كوفيــد"مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم اســتجابًة لجائحــة 20ضــمن أفضــل

).ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة(

 مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم كصــاحب أفضــل فكــرة أو نمــوذج 64مــن بــين 21فــي المرتبــة

، أخًذا بعـين االعتبـار أنـه ال يوجـد أيـة مركـز فكـر مصـري آخـر 2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تم تصنيفه وفًقا لهذا المعيار

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 101من إجمالي 14في المرتبة.

يـث جاء هذا التقرير ليرصد إنجازات وجهود الدولـة المصـرية خـالل السـنوات السـبع الماضـية، ح

تريليونــات 6نفــذت الدولــة وال تــزال العديــد مــن المشــروعات القوميــة التــي تجــاوزت تكلفتهــا الـــ 

ــ. جنيــه ــأتي ذلــك فــي إطــار مســاعي القيــادة السياســية إلعــادة رســم خريطــة مصــر التنموي ة، وي

ت الحاضـر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوطن كافة، بمـا يسـتجيب لمشـكال

.وتحديات المستقبل





هـــدف أي جهـــد تبذلــــه الدولـــة لتحقيــــق التنميـــة هــــو 

المــــــواطن، ومــــــن ثــــــّم فقــــــد صــــــممت سياســــــاتها 

ـــــة واضـــــعة مصـــــلحة المـــــواطن  وبرامجهـــــا التنموي

.المصري في القلب

الرئيس عبد الفتاح السيسي
م اجتماع أهداف التنمية المستدامة باألم

2021سبتمبر 20|المتحدة 



درات الدولة حريصة على تبنِّـي مجموعـة مـن البـرامج والمبـا

امج االجتماعيــة، التــي تــم إطالقهــا بــالتوازي مــع تنفيــذ برنــ

أثير اإلصالح االقتصادي، وهو ما جـاء نتيجـة لـوعي الدولـة بتـ

.هذا البرنامج على بعض فئات المجتمع المصري

رئيس مجلس الوزراء المصري 
الدكتور مصطفى مدبولي

بشرية فعالية إطالق تقرير األمم المتحدة للتنمية ال
2021سبتمبر 14|2021في مصر لعام 





هـذا مـا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهـا أدوات العمـران لكانـت سـلطان المـدن ورئيسـة بـالد الـدن
وير رفاعة رافـع الطهطـاوي، الـذي يُعـد أحـد قـادة النهضـة العلميـة ورائـد التنـ/ أوصانا به المفكر المصري

، "خـيص بـاريزتخليص اإلبريز فـي تل"في مصر والعالم العربي خالل القرن التاسع عشر، في مؤْلفه األشهر 
عنــدما يقــوم علــى شــؤون مصــر مــن يُحســن اســتغالل مواردهــا والمغــزى هنــا أنــه . 1834الصــادر عــام 

.وتوظيفها، تصبح نبراسًا مُتوقدًا، وقائدًا زاخرًا بين بلدان العالم

، صـنع وبعد عقود زمنية طويلة مرت خاللها مصر بالكثير من االنتصارات، وصمدت للعديد من التحـديات
ي الحرية شعب مصر العظيم التاريخَ مرتين خالل أعوام قليلة؛ تارة عندما ثار ضد الفساد وطالب بحقه ف

ارَ ، فثـبوطنيتـه، وتارة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصـن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 
.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظالمي في 

حكـم، رئيسًـا عـدلي منصـور ال/ وبعد فترة حُكم انتقالية امتدت قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار
ة االنتقاليـة بمناسـبة اختتـام الفتـرة الرئاسـي-مؤقتًا لجمهورية مصر العربية، حملت كلمـات خطابـه األخيـر 

المسـتقبل يحمــل إننـي لعلـى ثقـة بـأن "األمـل فـي الغـد، فـي قولـه –2014يونيـو 4يـوم األربعـاء الموافـق 
م، لكـن ، وإن كانت أرضه مخضبةً بدماء األبرياء، وسماؤه تشوبها بعـض الغيـولهذا الوطن غدًا مشرقًا

ـــراء بلــون أغصــان الزيتـــون، ســماؤها صــافيةً، تبعــث ب ريــاح أرض بــالدي ســتعود ســمراء بلــون النيــل، خضـ
.”النجاح واألمل، دومًا كما كانت

ة، طالـب عبد الفتاح السيسـي رئاسـة جمهوريـة مصـر العربيـ/ ، مع تولِّي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 
ــا جمــوع المصــريين أن يُعينــوه بقــوة  ل الحــق ، ونســتظل فيــه بظــاللبنــاء وطننــا الــذي نحلــم بــهمُخاطبً

فــرص والعــدل والعــيش الكــريم، ونتنســم فيــه ريــاح الحريــة وااللتــزام، ونلمــس فيــه المســاواة وتكــافؤ ال
ــا ــا جميعً ــاة؛ ألن ســفينة الــوطن واحــدة، فــإن نجــت نجون ــا ودســتور حي مــر أن فــال يُمكــن لأل. وجــودًا حقيقي

ن الشـعب يستقيم من طرف واحد؛ كونه عقدًا اجتماعيا بين الدولة ممثلة في رئيسـها ومؤسسـاتها وبـي
.جمهوريتنا الوطنية المدنية الحديثةلتأسيس 

ــدت مصــر وتــوفرت فيهــا أدو" ات فلــو تُُعهِّ
العمــران لكانــت ســلطان المــدن ورئيســة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطـاوي، رائـد التنـوير فـي العصـر الحـديث، والقـول مـن(
)1834، الصادر عام "تخليص اإلبريز في تلخيص باريز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــن 7
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تـي نصـبو ومنذ ذلك الحين، بدأت دروب الوطن تحيا مرحلة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة ال
سـتقبل، إليها جميعًا، مع إدراك واعٍ من قِبل الشعب المصري بأننا جميعًا نلتزم بخارطة طريـق لبنـاء الم

ـــي كـــل العقبـــ ات التـــي يُظللهـــا اإلرادة والتصـــميم علـــى العمـــل، والتعـــاون المنفـــتح مـــع الجميـــع؛ لتخطِّ
.والصعوبات؛ حتى ننعم جميعًا بثمار التنمية

جهـود؛ ، تضافرت خاللهـا التحققت خاللها إنجازات تنموية تفوق عُمر الزمنسنوات زمنية، 7لقد مرت 
ي ورغـم عِظـم مـا شـهدته ربـوع مصـر مـن جهـد تنمـوي حقيقـي فـ. لتحقيق نهضـة مُسـتحقة لشـعب أبـيّ

تخطـى جميع ربوعها، فإن الدولة المصرية حكومة وشـعبًا ال تـزال لـديها الكثيـر مـن الطمـوح إلنجـاز أكبـر ي
ة رئيسـة بيد أن ذلـك يتطلـب التوقـف لبرهـة؛ لنتأمـل مـا حققنـاه سـويا مـن إضـاءات تنمويـ. عنان السماء

.ادمةخالل هذه الفترة؛ لتكون عونًا لنا على استكمال مسيرة البناء والنهضة عبر سنوات مديدة ق

ز مصــطفى مــدبولي رئــيس مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن، قــام مركــ/ وفــي ضــوء توجيهــات الســيد الــدكتور
لســنوات المعلومـات ودعـم اتخـاذ القــرار بتنفيـذ جهـًدا بحثيــا لتوثيـق أهـم إنجـازات الدولــة المصـرية خـالل ا

تعـاون السبع الماضية، فـي جميـع منـاحي التنميـة وعلـى مسـتوى محافظـات الجمهوريـة كافـةً، وذلـك بال
:على النحو اآلتيإلى إصدار باقة من الكتب وقد خلُص . مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية

23 ــا، وهــي23محــاور تنمويــة، بواقــع 5كتابًــا يســتعرض أبــرز جهــود الدولــة علــى مســتوىــا تنموي : قطاعً
. رافـق والشـبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيـة، والم

.كما تم إصدار تقرير لكل قطاع تنموي يستعرض الجهود الرئيسة على مستوى المحافظات

27على مستوى كتابًا يتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحققت خالل السنوات السبع الماضية
.قطاعًا تنمويا المُحددة سلفًا23جميع المحافظات، تغطي الـ 

 ــة ــان يُقــدِّمان صــورة إجمالي ــة علــى مســتوى كــلٍّ مــن القتلخيصــيةكتاب طاعــات ألهــم مــا حققتــه الدول
. التنموية والمُحافظات، بالتركيز على مؤشرات األداء الرئيسة

ـــا علينـــا أن نُؤكـــد أن  ا الدولـــة المصـــرية القويـــة المُثـــابرة تصـــنع حاضـــرهوفـــي هـــذا المقـــام، كـــان لزامً
لى أكثر ، يُظلله اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنموي شامل

ــا لإلنســانية 13مــن  ــز، وحقــوق الطفــل، والحــق فــي الغــذاء(حقً ، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة دون تميي
هــا تلــك الحقــوق التــي تســتند إلي). وحقــوق األشــخاص ذوي الهمــم دون تمييــز، وحمايــة الحيــاة الخاصــة

التـي تُمثِّـل دعـوة عالميـة للعمـل مـن أجـل " 2030أهـداف التنميـة المسـتدامة "األهداف اإلنمائية األمميـة 
رجمتهـا القضاء على الفقر، وحماية كوكب األرض، وضمان تمتُّـع جميـع األفـراد بالسـالم واالزدهـار، تمـت ت

.هدفًا أمميا تلتزم مصر بها جميعا17جميعَّا في 

، ورؤيتهــا 2014اتصــالًا، قامــت الدولــة المصــرية بترجمــة هــذه الحقــوق فــي دســتورها الــوطني الصــادر عــام 
ميــة ، والتــي تعكــس الخطــة االســتراتيجية طويلــة المــدى؛ لتحقيــق مبــادئ وأهــداف التن2030المســتقبلية 

ج عملهـا، وفـي سـبيل تنفيـذ تلـك الرؤيـة، أطلقـت الحكومـة المصـرية برنـام. المستدامة في كل المجاالت
ــ. ؛ ليكــون إطــارًا تنفيــذيا لجهــود مصــر التنمويــة"مصــر تنطلــق"الــذي يحمــل عنــوان  ــا، تظــل ال دعوة ختامً

.ممتدة، والعمل يحدوه األمل ليوم أفضل، وغد أكثر ازدهارًا لوطننا الحبيب
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ارة إلـى الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمر، األمر الذي أثـرى هـذا التقريـر، وتجـدر اإلشـ

.أن التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققة، وال يمثل حصرًا شاملًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

أهم المؤشرات

500
ــالغ المخصصــة لتطــوير  آالف 4.5إجمــالي المب

قريــة فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة علــى مـــدى
.2021سنوات بداية من عام 3

مليــــــــــــــــــــــار

جنيـــــــــــــــــــــــه

262
ي تكلفـــة إنشـــاء النظـــام القضـــائي الموحـــد فـــ

.محكمة47

مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــون

جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 178
تكلفـــة إنشـــاء مجمـــع محـــاكم بنهـــا الجديـــدة 

.2017يونيو 

مليـــــــــــــــــــــــــــون

ــــــــــــــــــــــــــــــــه جني

156.9
إجمـــــالي التكلفـــــة التقديريـــــة إلنشـــــاء مجمـــــع

اء محاكم بور فـؤاد الجزئيـة، ومـن المقـرر االنتهـ
.2022منه عام 

392
إجمالي عدد المحاكم على مستوى الجمهوريـة

.2020حتى نهاية عام 

387محكمــــــــــــــــــــة
إجمــــالي عــــدد أقســــام ومراكــــز الشــــرطة علــــى 

.2020مستوى الجمهورية حتى نهاية عام 

ـــــــــون ملي

جنيـــــــــــــــه

قســـــــــــــــــــــــــــــــــــًما

ومركـــــــــــــــــــــــــــــــــــًزا
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"إنســـــــــان مصـــــــــري آمـــــــــن 

ن النــاسُ جميعًــا ســواءٌ أمــام القــانون، يتســاوو"
ييـز، كمـا في حقِّ التمتُّع بحماية القـانون دونمـا تم

ع بالحمايـة مـن أيِّ  تمييـز يتساوون فـي حـقِّ التمتـُّ
ينتهــك هــذا اإلعــالن ومــن أيِّ تحــريض علــى مثــل

ــز ، هكــذا جــاءت المــادة الســابعة مــن "هــذا التميي
علـى للتأكيـد؛اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

تمتـــع الجميــــع بالمســـاواة أمــــام القـــانون، وقــــد 
التنميــة اتســق مــع الهــدف العاشــر مــن أهــداف 

ـــالمُســـتدامة  ه والـــذي يُشـــير إلـــى الحـــدِّ مـــن أوجُ
.عدم المساواة

من اإلعـالن ذاتـه 3المادة في الصدد ذاته، نصت 
ي األمـان أنَّ لكل فرد الحقَّ في الحياة والحرِّيـة وفـ

ز علــى شخصــه؛ مــا يُشــير إلــى أهميــة تعزيــز ركــائ
األمن في الدول من أجل حماية األشـخاص، وقـد 

بالهــدف الســادس عشــرارتبطــت تلــك المــادة 
المعنــــــي التنميــــــة المُســــــتدامة مــــــن أهــــــداف 

ــــق  ــــة وتشــــكيل"بضــــرورة تحقي الســــالم والعدال
".مؤسسات قوية
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ـــه االســـتراتيجوفـــي حقيقـــة األمـــر، جـــاء  ي التوجُ
ــــه العــــالم ؛ يللدولــــة مُتســــقًا مــــع ذلــــك التوجُّ

ميـة، لتعزيز األمن والعدالة مـن خـالل تحقيـق التن
، وتضــمين حقــوق اإلنســان فــي مختلــف أبعادهــا

وي والتأكيـد علــى وجـود نظــام قضـائي وقــانوني قــ
.يعزِّز من النفاذ إلى العدالة

رساء وبناءً عليه، أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا إل
ادئ األمن والعدالة في مصر؛ بدءًا من تأطير المب

الحاكمــــة لــــذلك فــــي مــــواد الدســــتور المصــــري 
ــــادرات 2014لعــــام  ــــى االســــتراتيجيات والمب ، وحت

مـــة والسياســات التـــي يُنـــاط بهــا تحســـين منظو
يـدًا األمن والعدالة على مستوى الدولـة ككـل، تأك

. على حقوق المواطن المصري

ور وبالحديث عن اإلرهاصات التي وضـعها الدسـت
ق المصــري لتحقيــق تلــك المســاعي وضــمان الحــ
ح األصــيل فــي األمــن والعدالــة للمــواطنين، يتضــ

الحيــاة اآلمنــة"قــد نصــت علــى أن 59المــادة أن 

ألمــن حــق لكــل إنســان، وأن الدولــة تلتــزم بتــوفير ا
ــــــى  ــــــة لمواطنيهــــــا ولكــــــل مقــــــيم عل والطمأنين

".  أراضيها

الحفـاظ"لتؤكـد علـى أنَّ 86المادة وكذلك جاءت 
ـــــى األمـــــن القـــــومي واجـــــب، والتـــــزام الكافـــــة  عل

، وأنَّ بمراعاته مسؤولية وطنيـة، يكفلهـا القـانون
الــــــدفاع عــــــن الــــــوطن، وحمايــــــة أرضــــــه شــــــرف 

". وواجب مقدس

ــــة 237المــــادة وجــــاءت  لتأكــــد علــــى التــــزام الدول
بمواجهـــــة اإلرهـــــاب، بكافـــــة صـــــوره وأشـــــكاله، 

دد، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني مح
مان باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مـع ضـ

. الحقوق والحريات العامة

ويــــــنظم القــــــانون أحكــــــام وإجــــــراءات مكافحــــــة 
اإلرهـــــــاب والتعـــــــويض العـــــــادل عـــــــن األضـــــــرار 

.الناجمة عنه
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وانطالقًـــا مـــن ذلــــك، أفـــردت الدولـــة لمنظومــــة 
نميــة األمــن أهــدافًا خاصــة فــي اســتراتيجيتها للت

والتــــــي تــــــم ، "2030رؤيــــــة مصــــــر "المســــــتدامة 
ـــــر  ـــــتعكس الخطـــــة 2016إطالقهـــــا فـــــي فبراي ؛ ل

االســـــتراتيجية طويلـــــة المـــــدى لتحقيـــــق مبـــــادئ
ــــــف  ــــــة المســــــتدامة فــــــي مختل وأهــــــداف التنمي
ــــى االرتقــــاء  ــــة إل ــــك الرؤي المجــــاالت، وتســــعى تل
بجـــــودة حيـــــاة المـــــواطن المصـــــري، وتحســـــين 
مســــــــتوى معيشــــــــته فــــــــي مختلــــــــف نــــــــواحي 
الحيــــاة، وذلــــك مــــن خــــالل التأكيــــد علــــى ترســــيخ 
ــــــق  ثمانيــــــة أهــــــداف رئيســــــة مــــــن بينهــــــا، تحقي

."السالم واألمن المصري"

تور يأتي ذلـك الهـدف اسـتنادًا إلـى نصـوص الدسـ
لة السابق اإلشارة إليها، ومن خالله، أعطت الدو

أولويــة قصـــوى لألمـــن بمفهومــه الشـــامل علـــى 
ميــة المسـتويين الـوطني واإلقليمــي، كضـرورة حت

هـــا، لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة والحفـــاظ علي
قرار وقد تضمن أيضًا أبعـادًا أخـرى لألمـن واالسـت
ئـــي، السياســـي، واالقتصـــادي، واالجتمـــاعي، والبي

واألمـــن المعلومـــاتي، فضـــلًا عـــن تـــأمين الحـــدود
المصرية، ومكافحة اإلرهاب والجريمـة المنظمـة

.  واإلتجار بالبشر

ولترجمة ذلـك علـى أرض الواقـع، وضـعت الدولـة 
اســتراتيجيات عديـــدة تُمكنهـــا مــن إرســـاء األمـــن

الــــوطني علــــى مختلــــف المســــتويات، وجــــاء فــــي 
شــــــــاملة ) مُقاربـــــــة(اســــــــتراتيجية مقـــــــدمتها 

، بحيــث ال يقتصــر األمــر علــىلمُواجهــة اإلرهــاب
ل المُواجهــة األمنيــة فحســب، وإنمــا يمتــد ليشــم

قافيـة كذلك األبعاد االقتصادية واالجتماعية والث
كـــري والتعليميــة والتنمويـــة، مــع إيـــالء البُعــد الفِ
حفـــز واأليـــديولوجي األولويـــة الالزمـــة باعتبـــاره المُ

.الرئيس الرتكاب األعمال اإلرهابية



14 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

وقــــد انطلقــــت تلــــك االســــتراتيجية مــــن ضــــرورة
الحفــــــــاظ علــــــــى مُقومــــــــات الدولــــــــة الوطنيــــــــة 

يسـة ومُؤسساتها، واحترام مبدأ المسؤولية الرئ
للدولــــــة، ومركزيـــــــة دور مُؤسســـــــاتها الوطنيـــــــة 

افحة المعنية بإنفاذ القانون في سياق جهود مُك
ـــرام مـــا يتصـــل  اإلرهـــاب والتطـــرف، وضـــرورة احت

.بمبدأ سيادة الدول في هذا الشأن

رهـاب وطبقًا لتلك االستراتيجية، فإن مواجهة اإل
ــه تتطلــب مُ واجهــة ومُعالجــة الجــذور المُســبِّبة ل

عــدم كافــة التنظيمــات اإلرهابيــة دون اســتثناء، و
ــين العمــل اإلرهــابي المــاد ي الفصــل أو التمييــز ب
ي وبــــين الفِكــــر أو الخطــــاب المُتطــــرف التحريضــــ

.المُؤدي إلى اإلرهاب

هــذا إلــى جانــب، ضــرورة التوصــل إلــى اتفــاق حــول
آخر، تعريف لإلرهاب وعدم استبداله بأي توصيف

أو ترســــيخ مُصــــطلحات مغلوطــــة مــــن شــــأنها 
يمـــــات التمييـــــز غيـــــر المُبـــــرَّر بـــــين مُختلـــــف التنظ

جماعـــــات التطـــــرف "اإلرهابيـــــة مثـــــل مُصـــــطلح 
ؤدي بدلًا من الجماعات اإلرهابية؛ حيث يـ" العنيف

هـــــذا إلـــــى التخفيـــــف مـــــن وطـــــأة جـــــرائم هـــــذه 
.الجماعات أو تبريرها

عديــد وفقًــا لهــذه االســتراتيجية، اتخــذت الدولــة ال
ــى المســتوى الــوطني، والتــ ي مــن السياســات عل

:انقسمت إلى عدة محاور رئيسة من بينها

إصـــالح المنظومـــة التشـــريعية، انطالقًـــا مـــن
ــــأنَّ مكافحــــة اإلرهــــاب ال تُعــــدُّ ــــة ب رؤيــــة الدول

ـــة أمنهـــا القـــومي  ـــى عاتقهـــا لحماي ـــا عل التزامً
فحســـب، وإنمـــا يســـتهدف أيضًـــا حمايـــة أحـــد 
المبــــادئ األساســــية لحقــــوق اإلنســــان وهــــو 

.الحق في الحياة
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 ــــــة المنظومــــــة الوقائيــــــة والمواجهــــــة الفكري
لإلرهـــاب، عبـــر عـــدد مـــن المبـــادرات والجهـــود 

.لتصويب الخطاب الديني

 ــــــة للتنظيمــــــات اإلرهابيــــــة؛ المالحقــــــة األمني
لتقـــــويض قـــــدرتها علـــــى ارتكـــــاب العمليـــــات 

.اإلجرامية

 ،ـــف منابعـــه ـــل اإلرهـــاب وتجفي مكافحـــة تموي
يقًــا والمواجهــة االقتصــادية واالجتماعيــة؛ تطب
اب، لالســــتراتيجية الشــــاملة للتصــــدي لإلرهــــ

ـــــة المســـــتدامة والرخـــــاء  ـــــأن التنمي ـــــا ب وإيمانً
االقتصــادي واالجتمــاعي يُســاهمان فــي خلــق

.بيئة طاردة لإلرهاب

وفــي إطــار دأب الدولــة علــى تعزيــز األمــن بجميــع 
أشــــكاله وأبعــــاده، اهتمــــت الحكومــــة المصــــرية 

اإلتجـار "مُمثَّلة في مؤسساتها المعنية بمحاربـة 
لوطنيـة ، وعليه، تم إطالق االسـتراتيجية ا"بالبشر

ــــة )2021-2016(لمكافحــــة اإلتجــــار بالبشــــر  ؛ بغي

تُعـدُّ الحدِّ من أشكال العبودية المعاصرة، والتـي
ــ ــرز انتهاكــات حقــوق اإلنســان وحريات ه اآلن أحــد أب
ق األساســـية فـــي ضـــوء مـــا تـــنُص عليـــه المواثيـــ

تـوالى الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسـان، والتـي
إصــدارها تباعًــا منــذ إنشــاء األمــم المتحــدة عـــام 

.، وحتى الوقت الراهن1945

يــــق ويُعــــدُّ اإلتجــــار بالبشــــر، بموجــــب تلــــك المواث
ية الدوليـــة، إضـــرارًا مباشـــرًا بـــالحق فـــي الشخصـــ
ـــا القانونيـــة واألمـــن والكرامـــة اإلنســـانية، وانته اكً

البشر للحقوق وللحريات المحمية، ويُعدُّ اإلتجار ب
أيضًا جريمة متعددة الجوانب وذات أبعاد تمـس

ــــــة، وأمــــــن  األمــــــن القــــــومي، والســــــيادة الوطني
رفهـا واستقرار المجتمعات بشكلٍ مباشر إذ تقت

كيانـــــات إجراميـــــة ذات هياكـــــل تنظيميـــــة؛ تقـــــوم 
ـــ ـــل علـــى الضـــحايا واختيـــارهم مـــن الفئ ات بالتحايُ

المهمشـــة والضـــعفاء فـــي المجتمـــع، وهـــو مـــا 
يعـــــــــززه انتشـــــــــار عـــــــــدم المســـــــــاواة وغيـــــــــاب 

.أوجُه العدالة
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ـــذا، أكـــد الدســـتور المصـــري لعـــام  ـــة 2014ل أهمي
ق تعزيــز حقــوق المــواطن وحرياتــه، ضــمانًا لتحقيــ

يــه، وعل. العدالـة، ومنـع انتشـار مثــل تلـك الجـرائم
قــرَّرة أصــبحت تلــك الحقــوق تتمتــع بالحمايــة الم

مثـل فـي وفقًا للنظام القانوني المصري، والتي تت
، والتــي الرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين

.تتوالها المحكمة الدستورية العليا

ر حِـرص وقد تمَّ إطالق تلك االستراتيجية في إطـا
ن الدولــة المصــرية علـــى االســتفادة القصــوى مـــ

اثيـق أوجه التعاون الدولي المتاحة بمقتضى المو
امـل بـين الدولية النافذة، إضافة إلى التنسيق الك

ــــة؛ لمعرفــــة  ــــر الحكومي ــــة وغي األجهــــزة الحكومي
األســـــباب التـــــي تـــــؤدي لتلـــــك الجريمـــــة ووضـــــع 

.العقوبات لها

يقية اللجنـة التنسـ"في سـياق متصـل، أطلقـت 
ية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرع

الجـــزء الثـــاني 2020فـــي عـــام "واإلتجـــار بالبشـــر
البشــر للحملـة الوطنيــة للتوعيـة بجريمــة اإلتجـار ب

ــا ضــد اإلتجــار بالبشــر"تحــت شــعار  ــ" معً ــي ت م الت
. 2019اإلعالن عنها في مايو 

ة الوطنية وتحث تلك الحملة، تنفيذًا لالستراتيجي
، )2021-2016(لمكافحـــــــــــة اإلتجـــــــــــار بالبشـــــــــــر 

المــــــواطنين علــــــى اإلبــــــالغ عــــــن الجريمــــــة عبــــــر 
ــــــس الــــــوطني"الخطــــــوط الســــــاخنة لـــــــ  . المجل

، "ةالمجلس القومي للمرأ"، و"للطفولة واألمومة
".المجلس القومي لحقوق اإلنسان"و

، نجحــت مصـر، بــدعم المجتمــع 2020وفـي أكتــوبر 
ـــــوان  ـــــر مشـــــروع قرارهـــــا بعن ـــــدولي، فـــــي تمري ال

مكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبـــر الوطنيـــة ضـــد "
ر ، خــــالل المــــؤتمر العاشــــ"الممتلكــــات الثقافيــــة
حــة األمــم المتحــدة لمكاف"لألطــراف فــي اتفاقيــة 

.في فيينا" الجريمة المنظمة عبر الوطنية
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وعلـــــى مســـــتوى تحســـــين أداء مؤسســـــات 
ت السلطة القضـائية وزيـادة خـدماتها، أطلقـ

الدولــــة اســــتراتيجيات عديــــدة تُمكنهــــا مـــــن
إرســـاء العدالـــة، وجـــاء فـــي مقـــدمتها؛ وضـــع 

اســــتراتيجية "مجلــــس إدارة نــــادى القضــــاة 
والتــــــــــي ، "2023–2019تطــــــــــوير القضــــــــــاء 

تتضــــــمن رؤيــــــة ومحــــــاور واضــــــحة لتطــــــوير 
منظومــة القضــاء المصــري، بمــا يتوافــق مــع

امة خطــط الدولــة المصــرية للتنميــة المســتد
". 2030رؤية مصر "

ــــــى محــــــاور  ــــــك االســــــتراتيجية عل وتقــــــوم تل
:أساسية؛ تتمثل في

تحقيق العدالة الناجزة.

دعم استقالل القضاء.

وضــع رؤيــة مؤسســية شــاملة ومتكاملــة

لعمليــــــة تطــــــوير مســــــتديمة للســــــلطة 
.القضائية

ير كمــــا تتضــــمن االســــتراتيجية خطــــة لتطــــو
المنظومــــة القضــــائية، تتســــق مــــع أهــــداف 

ة وبخاصــــالتنميـــة المســـتدامة العالميـــة، 
البنـــــد الســـــادس عشـــــر الخـــــاص بتـــــوفير 
إمكانيـــة الوصـــول إلـــى العدالـــة للجميـــع، 
وبنــــــــاء مؤسســــــــات فعَّالــــــــة وخاضــــــــعة 

.للمساءلة

يخ ومــن بــين أهــداف تلــك االســتراتيجية ترســ
ـــــــة  اســـــــتقالل الســـــــلطة القضـــــــائية وحيادي

ل أعضــــائها، وتــــوفير بيئــــة داعمــــة لالســــتقال
القضـــــائي، وتطــــــوير منهجيـــــة لقيــــــاس أداء 
أعضـــــــاء الســـــــلطة القضـــــــائية وتطويرهـــــــا، 
وتأهيــــــل وتــــــدريب أعضــــــائها، وتعزيــــــز ثقــــــة 

.المجتمع المحلي والدولي بها
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ـــا مـــن أهـــداف االســـتراتيجية، زيـــادة كفـــاءة وأيضً
أنظمة إدارة الـدعوى، واالرتقـاء بجـودة تحقيقـات

ــة وتصــرفاتها واألحكــام القضــائية، وت طــوير النياب
ية ورفــع كفــاءة الجهــاز اإلداري للســلطة القضــائ

ومعـــــاوني القضـــــاء، وتعزيـــــز وتطـــــوير القـــــدرات 
ــات، وتطــوير ال ــة المؤسســية للمحــاكم والنياب بني

.التحتية بالمحاكم والنيابة العامة

تحـول اسـتراتيجية النيابـة العامـة للتم إطـالق 
؛ بهدف تيسير اإلجراءات 2021في أكتوبر الرقمي

علــــى المـــــواطنين، وتحســـــين تقـــــديم الخـــــدمات 
اء إلــيهم، وتحقيــق العدالــة النــاجزة، واالرتقــاء بــأد

.النيابة العامة ودعم اتخاذ القرار بها

لنزاهـة وأيضًا تعزيز الثقة فيهـا، وترسـيخ مبـادئ ا
ـــــــــز والشـــــــــفافية، ومكافحـــــــــة الفســـــــــاد، وتعزي

ـــــك  التكامـــــل مـــــع مؤسســـــات الدولـــــة، كـــــلُ ذل

ؤيـة باستخدام تقنيات التحول الرقمـي فـي إطـار ر
.2030مصر 

جية هـــذا، وأعلنـــت النيابـــة العامـــة تنفيـــذ اســـتراتي
وات، التحول الرقمي بشكل كامل خالل ثالث سن

دى المـ(من خالل ثالث مراحل تنتهي األولى منها 
ـــــــــب ـــــــــة ســـــــــبتمبر ) القري ، والمـــــــــدى 2022بنهاي

، والمـدى البعيـد 2023المتوسط بنهاية سـبتمبر 
.2024في سبتمبر 

حـــــول اســـــتراتيجية النيابـــــة العامـــــة للت"تُعـــــدُّ 
ـــة نحـــو التحـــول "الرقمـــي أحـــد الخطـــوات الفعَّال

يــــــا الرقمــــــيِ، والتــــــي تبــــــدأ باســــــتخدام التكنولوج
الحديثــــــة فــــــي التعامــــــل مــــــع جميــــــع البيانــــــات 

ا؛ ومـن ثَـمَّ تت حـول والمعلومات ومعالجتها رقميـ
ـــــــة  ـــــــر هيئتهـــــــا وآلي ثقافـــــــة المؤسســـــــة، وتتغي

.العمل بها كليا
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ــأتي ذلــك مــن أجــل االرتقــاء ــه، ي وفــي الســياق ذات
هـــا بالمنظومـــة، وتيســـير وتحســـين تقـــديم أعمال

وخـــدماتها، وســـرعة إنجازهـــا، ومكافحـــة مختلـــف 
رابط صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الت

ال مع الداخلي الشامل، عالوةً على التكامُل الفعّ
ن بـــاقي األجهـــزة والمؤسســـات، كـــلُّ ذلـــك لتـــأمي

.حياة كريمة للمجتمع المصري

رات وفي سياق ذلك، تطوَّر أداء مصر في المؤشـ
ك العالمية للحوكمـة والعدالـة الصـادرة عـن البنـ

ن الترتيــب المئـوي لمصــ ر فــي الـدولي؛ حيــث تحسـَّ
فـــــــي 29.33مـــــــن " ســـــــيادة القـــــــانون"مؤشـــــــر 

ى ، وهو ما كان يُعدُّ أدنى مستوى لـه، إلـ2014عام 
وتجـدر اإلشــارة هنـا إلــى أن . 2020فـي عــام 39.90

يركــــز علــــى مــــدى ثقــــة " ســــيادة القــــانون"مؤشــــر 
المتعــــــــاملين والتــــــــزامهم بتطبيــــــــق القــــــــوانين 

فــي المجتمــع، وبــاألخص إنفــاذ العقــود، وحقــوق 
.  الملكية، وعمل الشرطة، والمحاكم

العدالـــــة واالنـــــدماج وفيمـــــا يتعلـــــق بتحقيـــــق 
ــاة االجتمــاعي ومشــاركة المــواطنين فــي الحي

، فقــــد نــــص الهــــدف السياســــية واالجتماعيــــة
الثــــــــاني مــــــــن أهــــــــداف اســــــــتراتيجية التنميــــــــة 

علـى أنَّ األجنـدة ، "2030رؤيـة مصـر "المستدامة 
ــة تســعى إلــى تحقيــق العدالــة مــن خــالل الوطني
ــوفير المــوار د تحقيــق المســاواة فــي الحقــوق، وت

فــــي الريــــف والحضــــر علــــى حــــدٍّ ســــواء، وتعزيــــز 
.الشمول المالي

ميـع وعليه، تُعدُّ العدالة االجتماعية، والحدّ مـن ج
أشــكال عــدم المســاواة جــزءًا ال يتجــزأ مــن جهــود 

. تحقيق التنمية في مصر
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ــــــادئ  ــــــة وقــــــد شــــــكَّلت مب ــــــة االجتماعي العدال
مصــــر "، الركيــــزة األساســــية لرؤيــــة والمســــاواة

ـــى "2030 ـــد عل ـــب التأكي ـــى جان تكـــافؤ الفـــرص، إل
بغــض النظــر عــن الجــنس، أو الــدين، أو للجميــع 

العــرق، أو الســن، أو اإلعاقــة، أو مســتوى الــدخل، 
أو الموقــع الجغرافــي، وســد الفجــوات التنمويــة

ت الجغرافيـــة، وتمكـــين المـــرأة والشـــباب والفئـــا
ــــا، وضــــمان حقــــوقهم السياســــية األكثــــر احتياجً

ـــــة واالقتصـــــادية، ودعـــــم المشـــــاركة  واالجتماعي
عزيــز المجتمعيــة فــي التنميــة لجميــع الفئــات، وت

ــة المصــرية وتنوع هــا روح الــوالء واالنتمــاء للهوي
.الثقافي، فضلًا عن تعزيز الشمول الرقمي

رورة كما تؤكد مواثيق الموازنة العامة للدولـة ضـ
يخ الحفاظ على تحقيق العدالة االجتماعية وترسـ

ــــــ ة مبــــــدأ المواطنــــــة كاســــــتراتيجية ثابتــــــة للدول
المصـــــرية؛ لتعزيـــــز شـــــعور المـــــواطن باهتمـــــام 

تلـف الدولة بـه ورعايتـه، وتحقيـق العدالـة بـين مخ
.الفئات االجتماعية

فــــــي العدالــــــة الجغرافيــــــة أمــــــا عــــــن تحقيــــــق 
تــم إحــراز تقــدم 2018المجــاالت كافــة، فمنــذ عــام 

ين مشـــهود فـــي تقلـــيص الفجـــوة االقتصـــادية بـــ
.المناطق الحضرية والريفية

وفــــي ســــياقه، انخفضــــت معــــدالت الفقــــر فــــي 
فـي المناطق الريفية بدرجـة أكبـر ممـا كانـت عليـه

% 38.4المنــاطق الحضــرية؛ حيــث انخفضــت مــن 
، 2020/2019فـــــــي % 34.78إلـــــــى 2018/2017فـــــــي 

نقطـــة مئويـــة، مُقارنـــةً بانخفـــاض3.6بانخفـــاض 
. نقطة مئوية في المناطق الحضرية1.6

ويعنــــي ذلـــــك تقلـــــيص الفـــــرق بـــــين الفقـــــر فـــــي 
ــــــــل الحضــــــــرية مــــــــن  ــــــــة مقاب ــــــــاطق الريفي المن

.نقطة11.8نقطة مئوية إلى 13.8
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كمــــا دأبــــت الدولــــة المصــــرية علــــى مــــدار ســــبع 
اوتــات ســنوات علــى تــوطين التنميــة لتقليــل التف

.الجغرافية

تخصــــــــــيص مبلــــــــــغ ، تــــــــــم 2021وفــــــــــي عــــــــــام 
مليــــار دوالر 32نحــــو "مليــــار جنيــــه مصــــري500

قريــــة فــــي جميــــع أنحــــاء 4500لتطــــوير " أمريكــــي
ســـــنوات؛ لســـــد الفجـــــوة 3الـــــبالد علـــــى مـــــدى 

إلـــى الحضــرية الريفيــة، وتقليـــل الهجــرة الداخليــة
.ضلالمدن الكبيرة بحثًا عن الفرص والحياة األف

ــــــى صــــــعيد  ــــــز أمــــــا عل مكافحــــــة الفقــــــر وتعزي
ظ ؛ تــم إحـراز تقـدُّم ملحــوالمسـاواة والشـمولية

ــــين  ــــز الحــــد مــــن الفقــــر، والمســــاواة ب فــــي تعزي
إلـــى الخـــدماتوالوصـــول المتكـــافئ الجنســـين، 

األساســــــــية علــــــــى مــــــــدى الســــــــنوات القليلــــــــة 
ام وقد عملت الدولـة المصـرية فـي عـ. المنقضية

ييـز على تعزيز آليات محو جميع أشكال التم2021
داخــــــــل الحكومــــــــة لضــــــــمان الشــــــــمولية فــــــــي 

المؤسســات الحكوميــة؛ وذلــك مــن خــالل إنشــاء
وزارة وهيئــــة 34فــــي " وحـــدات تكــــافؤ الفــــرص"

حكوميــة، وتتـــولى وحــدات تكـــافؤ الفــرص مهمـــة
حصــر ودراســة المشــكالت التــي يتعــرض لهــا أي

ـــو ـــراح حل ـــوعي، واقت ـــز الن ل موظـــف نتيجـــة للتميي
.لتلك المشكالت

ــــــا لتلــــــك الجهــــــود والسياســــــات وصــــــل  وتكليلً
ــــــي" ــــــى2019فــــــي مصــــــر عــــــام " معامــــــل جين ، إل

بــين ؛ ممــا صــنَّف مصــر فــي المرتبــة الثانيــة0.29
دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، والمركــز

ـــدان المنخفضـــة ومتوســـط ـــين البل ة الخـــامس ب
مــــن المقــــاييس " معامــــل جينــــي"ويُعــــدُّ . الـــدخل

توزيـع عدالـة"األكثر شيوعًا المُسـتخدَمة لقيـاس 
". الدخل القومي

ـــــة المصـــــرية فـــــي إطـــــالق  هكـــــذا شـــــرعت الدول
؛ "دمكافحـــة الفســـا"سياســـات واســـتراتيجيات

.والحد من انتشار الفسادلتحقيق العدالة 
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وعليـــــه، أطلقـــــت مصـــــر المرحلـــــة الثانيـــــة مـــــن 
حـــة االســـتراتيجية الوطنيـــة المصـــرية لمكاف"

ا ، والتي تم إعدادها اسـتنادً"2022-2019الفساد 
، "2018-2014"إلى دراسة تحديات المرحلة األولى 

واالطــــالع علـــــى العديـــــد مــــن التجـــــارب الدوليـــــة 
ب وأفضــل الممارســات، وتحديــد أنســب األســالي

. التي تنطبق على الحالة المصرية

وقــد أشــادت األمــم المتحــدة بــالجهود المصــرية 
ــــث أدرجــــت  االســــتراتيجية "فــــي هــــذا الصــــدد، حي

، كإحــدى ممارســات "2018-2014الوطنيـة األولــى 
. مصر الناجحة في منع الفساد ومكافحته

عــاون باإلضــافة إلــى ذلــك، تــم توقيــع بروتوكــول ت
مـــن قِبـــل المجلــــس القـــومي لحقـــوق اإلنســــان 

، ويصـوِّر 2020وهيئة الرقابة اإلدارية في ديسـمبر 
رهــا باعتباالتعــاون فــي مكافحــة الفســاد ذلــك 

.جزءًا ال يتجزأ من النهوض بحقوق اإلنسان

يع وقد جاء ذلك على إثر قرار رئيس الوزراء بتوسـ
ــــــة الوطنيــــــة لمكافحــــــة "نطــــــاق عمــــــل  اللجن

؛ كـي ال تقتصـر فقـط2019في ديسـمبر " الفساد
متــد علـى الكيانــات الحكوميـة ذات الصــلة، وإنمـا ت

لتشــــمل شــــركاء مــــن المجتمــــع المــــدني؛ مثــــل 
االتحــــــاد العــــــام للمنظمــــــات غيــــــر الحكوميــــــة، 

، والقطـــــاع الخـــــاص، "مصـــــر الخيـــــر"ومؤسســـــة 
ة ومؤسسـ" شباب األعمال المصريين"وجمعية 

".سو إيلين القانونية للتنمية"

فــي هــذا الصــدد، زاد الترتيــب المئــوي لمصــر فــي
/ االســـتقرار السياســـي وغيـــاب العنـــف "مؤشـــر 
فـــي 11.32إلـــى 2015فـــي عــام 8.57مـــن " اإلرهــاب

ـــــى مـــــدى 2020عـــــام  ـــــك المؤشـــــر عل ـــــدل ذل ، وي
ــــــــــــــة،  ســــــــــــــيادة القــــــــــــــانون وتحقيــــــــــــــق العدال
وانتشـــــار عـــــدم االســـــتقرار السياســـــي والعنـــــف 

. بدوافع سياسية
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"الهيكـــــــــــــــــل القضـــــــــــــــــائي

علـــى قـــدم المســـاواة التامـــة مـــع -لكـــلِّ إنســـان "
ةٌ الحــــقُّ فــــي أن تَنظــــر قضــــيته محكمــــ-اآلخــــرين

ا، للفصـل مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصـفًا وعلنيـ
ه في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائيـ ة تُوجـَّ

ـــــه مـــــن اإلعـــــالن 10المـــــادة هكـــــذا جـــــاءت " إلي
؛ مؤكدة أهميـة وجـودالعالمي لحقوق اإلنسان

. هيكل قضائي للفصل في النزاعات

وتحديــدًا 2014كمــا أكــد الدســتور المصــري لعــام 
منـــه علـــى اســـتقاللية القضـــاء؛ 184المـــادة فـــي 

قلة، السـلطة القضـائية مسـت"حيث نص على أن 
ا، تتوالهـا المحـاكم علــى اخـتالف أنواعهـا ودرجاتهــ

ون وتصــدر أحكامهـــا وفقًــا للقـــانون، ويبــين القـــان
صـــــالحياتها، والتـــــدخل فـــــي شـــــؤون العدالـــــة أو 

".القضايا، جريمة ال تسقط بالتقادم

ــا اســتقالل188المــادة وفــي  ية أكــد الدســتور أيضً
يخـــتص القضـــاء "القضـــاء؛ حيـــث نـــص علـــى أنـــه 

بالفصــل فــي جميــع المنازعــات والجــرائم، عــدا مــا
.تختص به جهة قضائية أخرى
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ة كمــا يفصــل دون غيــره فــي المنازعــات المتعلقــ
بشـــؤون أعضـــائه، ويـــدير شـــؤونه مجلـــس أعلـــى 

".ينظم القانون تشكيله واختصاصاته

ريـة في السياق ذاته، دائمًا ما أكـد رئـيس الجمهو
ــــــــوفير  ــــــــه بت ــــــــى اســــــــتقاللية القضــــــــاء، ووّج عل

ء المخصصــات الالزمــة لتطــوير منظومــة القضــا
وتحقيــق العدالــة النــاجزة، مــن خــالل عــدة محــاور 
لضـــمان ســــرعة مباشـــرة اإلجــــراءات القضــــائية، 
وبنــــــــــــاء القــــــــــــدرات الشخصــــــــــــية وتعزيزهــــــــــــا 

اديـــة النتقـــاء المتميـــزين العـــتالء المناصـــب القي
.في القضاء

ــــا مــــن هــــذا، عملــــت الدولــــة علــــى مــــدار  وانطالقً
الســــــــنوات الســــــــبع الماضــــــــية علــــــــى تطــــــــوير 

ل تطــوير الهيكــالمنظومــة القضــائية مــن خــالل 
، عبـــر إنشـــاء جهـــات جديـــدة، وتفعيـــل القضـــائي

وتطــــــوير الجهــــــات القائمــــــة، واســــــتحداث أدوار 
ع جديــدة لهــا تتناســب مــع التغيــرات فــي المجتمــ

دة، المصري، فضلًا عن إدخال عناصر بشـرية جديـ

. ديةوانتقاء المتميزين لتولي المناصب القيا

دولـة والجدير بالذكر هنا، أن الجهات القضـائية بال
القضـــاء : تتمثـــل فـــي عـــدة جهـــات رئيســـة، وهـــي

المحــــاكم االبتدائيــــة، ومحــــاكم(والــــذي يتضــــمن 
، ومجلــــس)االســـتئناف، والمحــــاكم االقتصــــادية

ة الدولـــة، وهيئـــة قضـــايا الدولـــة، فضـــلًا عـــن هيئـــ
ـــل المهـــام الرئيســـة ل ـــة، وتتمث ـــة اإلداري كـــل النياب

:منها في

مـادة يختص طبًقـا لل: مجلس قضايا الدولة
مـــن الدســـتور، بالفصــــل فـــي المنازعــــات 190

اإلداريــــة، والفصــــل فــــي الــــدعاوى والطعــــون 
ســائل التأديبيــة، ويتــولى وحــده اإلفتــاء فــي الم

القانونيـــــة للجهـــــات التـــــي يحـــــددها القـــــانون، 
ومراجعــــــة، وصــــــياغة مشــــــروعات القــــــوانين 
والقــرارات ذات الصــفة التشــريعية، ومراجعــة

ى مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحد
ــا فيهــا، ويحــدد القــانون الهيئــات العامــة طرفً

.  اختصاصاته األخرى



العدالة واألمن|التنمية المجتمعية | 25

مـادة ، منوط بها طبقًـا للهيئة قضايا الدولة
مــــــن الدســــــتور، حمايــــــة المــــــال العــــــام 196

ا والمطالبــة بــه مــن الناحيــة المدنيــة، كمــا أنهــ
ـــة عـــن الدو ـــة القانوني ـــة المدني ـــل النياب لـــة تمث

، بسلطاتها أمام القضـاء فـي الـداخل والخـارج
ــــا لصــــ ــــا قانوني د وتــــم إنشــــاؤها لتكــــون حائطً

ـــداء علـــى المـــال العـــام أو التعـــدي علـــى  االعت
.مصالح الشعب

ـــا للهيئـــة النيابـــة اإلداريـــة مـــادة ، تتـــولى طبقً
ـــ197 ا مـــن الدســـتور، الفحـــص والتحقيـــق طبقً

ــ ة ألحكــام الدســتور والقــانون، كمــا أنهــا األمين
ـــــــولى إقامتهـــــــا  ـــــــة تت ـــــــدعوى التأديبي ـــــــى ال عل

تولى ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما ت
الطعـــن فـــي أحكـــام هـــذه المحـــاكم ومباشـــرة 

.جميع الطعون أمام المحكمة اإلدارية العليـا
وهــــــي النائبــــــة عــــــن المجتمــــــع فــــــي تعقــــــب 

ـــة التـــي تقـــع مـــن الفئـــ ات المخالفـــات التأديبي

ــة المــال الخاضــعة لواليتهــا مســتهدفة حماي
العــام، وضــمان حُســن ســير المرافــق العامــة، 
وتحقيـــــــــق العدالـــــــــة التأديبيـــــــــة واكتشـــــــــاف 
أوجــه الخلــل والقصــور فــي الــنظم واإلجــراءات 

.اإلدارية والمالية

كـل وعليـه، تمثلـت أبـرز جهـود الدولـة لتطـوير الهي
ة، فــي القضــائي والتنســيق بــين الجهــات القضــائي

إنشـــاء المجلـــس األعلـــى للجهـــات والهيئـــات 
ية ، برئاســة رئــيس الجمهوريــة وعضــوالقضــائية

ة رؤساء محكمة النقض ومجلـس الدولـة والنيابـ
اف اإلدارية وهيئـة قضـايا الدولـة ومحكمـة اسـتئن

ع القاهرة والنائب العام؛ ويختص المجلس بوض
ا الشــروط الواجـــب توافرهـــا فــيمن يُعـــين معاونًـــ

ضـايا للنيابة أو مندوبًا بمجلـس الدولـة أو هيئـة ق
ـــا للنيابـــة اإلداريـــة علـــى أســـاس الدولـــة، أو معاونً

ؤ الكفـــاءة والجـــدارة واألهليـــة، وبمـــا يكفـــل تكـــاف
.الفرص وتحقيق المساواة
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ـــرقيتهم ســـنوي ـــد أعـــداد مـــن يـــتم ت ـــا تحدي ا وأيضً
بالهيئـــات والجهـــات القضـــائية بمـــا يراعـــي حاجـــة

العمــــل ويكفـــــل المســـــاواة النســـــبية، ويعمـــــل 
المجلـــس علـــى القضـــاء علـــى التفـــاوت فـــي مـــدد 

ــات القضــائية خــ ــة بــين الجهــات والهيئ الل الترقي
ســـــنوات، ومـــــع تفعيـــــل دور 10مـــــدة ال تتجـــــاوز 

برئاســــــة 2021المجلس، عقد اجتماعًا في أكتوبر 
ـــة، وأســـفر عـــن مجموعـــة مـــن  ـــيس الجمهوري رئ

:القرارات المهمة، جاء في مقدمتها

ولة بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الد
.والنيابة العامة

ا تخصـيص األول مـن أكتـوبر مـن كـل عـام يومًـ
.للقضاء المصري

توحيـــد المســـتحقات الماليــــــــــة بـــين الـــدرجات
ة المنــاظرة فـــــــــي الجهــات والهيئــات القضــائي

القضــــاء، مجلــــس الدولــــة، النيابــــة (األربعــــة 
).اإلدارية، قضايا الدولة

ول إمداد هيئة قضايا الدولة بأسـباب عـدم قبـ
طالـــــب التعيــــــين فـــــي الوظــــــائف القضــــــائية 
لتقــــديمها إلــــى جهــــة القضــــاء فــــي الــــدعاوي 

.المنظورة

 ـــــــة الموافقـــــــة علـــــــى إنشـــــــاء مدينـــــــة العدال
ـــة  ـــى كـــل جهـــة وهيئ ـــة، وعل بالعاصـــمة اإلداري

.قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها

والجـــدير بالـــذكر أن هـــذه القـــرارات ستُســـهم فـــي
المســاواة فــي الــدخل بــين النظــراء فــي كــل جهــة

ناك حاجة وهيئة قضائية تلقائيا، بحيث ال تكون ه
إلــى رفــع الــدعاوى للوصــول إلــى هــذه المســاواة، 

ــيح الشــفافية لمعرفــة أســباب اســت بعاد كمــا تت
.بعض طالبي التعيين
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اتصــــالًا، أقــــرت الدولــــة منظومــــة فــــرض وإنفــــاذ 
القـــــانون مـــــن خـــــالل إنشـــــاء وتفعيـــــل النظـــــام 

يها جهود القضائي الموحد؛ لتوفير بيئة تتكامل ف
نـاء المؤسسات القضـائية المختلفـة مـن خـالل ب

وموحـــد يجمـــع األطـــراف مُمـــيكننظـــام قضـــائي 
ة، المســؤولة عــن تحقيــق العدالــة كــوزارة الداخليــ

. والنيابة العامة، والمحاكم باختالف درجاتها

ويعمــل هــذا النظــام علــى تقــديم جميــع خــدمات 
المتقاضـــــين فـــــي أســـــرع وقـــــت وبأقـــــل جهـــــد، 

م فـي وتتضمن المرحلة األولى منه تفعيـل النظـا
محـــــاكم اســـــتئناف فـــــي 5محكمـــــة تشـــــمل 47

محافظات اإلسـماعيلية وبورسـعيد والسـويس
ومرســــــــى مطــــــــروح، ومحكمتــــــــي اإلســــــــكندرية 

محـاكم ابتدائيـة؛ 7واإلسماعيلية االقتصاديتين، و
ـــــة، : أبرزهـــــا ـــــدة االبتدائي محكمـــــة القـــــاهرة الجدي

ةمأمورية ابتدائيـة ومحـاكم جزئيـ33باإلضافة إلى 

بالقـــــــــــاهرة ومحافظـــــــــــات الوجـــــــــــه البحـــــــــــري 
ت وغــرب الجمهوريــة، وذلــك بتكلفــة إجماليــة بلغــ

.مليون جنيه262نحو 

ـــار اإلتجـــار بالبشـــر ظـــاهرة إجراميـــة تهـــدد وباعتب
رائم اإلنسانية، فقـد تـم إنشـاء نيابـات مكافحـة جـ

ل اإلتجــار بالبشــر والهجــرة غيــر الشــرعية بمقــر كــ
ــــــة؛  ــــــى مســــــتوى الجمهوري ــــــة اســــــتئناف عل نياب
لتخــــــتص بــــــالتحقيق والتصـــــــرف فــــــي الجـــــــرائم 

تنظــــيم زراعــــة : المنصــــوص عليهــــا فــــي قــــوانين
شــر، األعضــاء البشــرية، ومكافحــة اإلتجــار فــي الب

ومكافحـــــــة الهجـــــــرة غيـــــــر الشـــــــرعية وتهريـــــــب 
.المهاجرين، وما يرتبط بها من جرائم أخرى

ـــا فـــي إطـــار جهـــود الدولـــة إلنفـــاذ  جـــاء ذلـــك أيضً
صـور القانون وتطوير آليـات التصـدي للجـرائم، وال

ثـــل المســـتحدثة مـــن الـــرِّق والعبوديـــة، والتـــي تم
.تعديا صارخًا على حقوق اإلنسان
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وامتــــدت جهــــود الدولــــة إلــــى الوســــط اإلقليمــــي 
والـــدولي، حيـــث تـــم عقـــد المـــؤتمر الـــدولي بشـــأن

دور أجهــزة النيابــات العامــة وهيئــات االدعــاء "
ي فـ" العام فـي مكافحـة الجريمـة عبـر الوطنيـة

إعـــــــالن "، وترتــــــب عليــــــه صــــــدور 2021نــــــوفمبر 
والـذي تضـمن مجموعـة مـن القـرارات ،"القاهرة

:من بينها

تفعيـــــل مـــــذكرة التفـــــاهم التـــــي أُبرمـــــت بـــــين
جمعيتـــي النـــواب العمـــوم األفارقـــة والعـــرب، 
وتعريــــف المؤسســــات الدوليــــة واإلقليميــــة

ا، بــــــالجمعيتين واألنشــــــطة التــــــي تباشــــــرانه
والعمــل بشــكل جمــاعي لصــياغة تشــريعات 

.واتفاقات دولية لتيسير التعاون الدولي

العمــل علــى تعزيــز المعرفــة بــاألطر الوطنيــة ،
ــة، والدوليــة التــي هــي رُ كــن واإلقليميــة، والقاريّ

بــر التعــاون الــدولي فــي التحقيــق فــي الجــرائم ع
.الوطنية واإلرهاب ومالحقتها قضائيا

ية اســتخدام وســائل التعــاون الــدَّولي الرســـم
ــواء للتعــاون بطــ ــر الرســمية علــى السَّ رق وغي

اإلرهــــاب، : مبتكـــرة مـــن أجـــل مكافحـــة جـــرائم
واالتجـــــار بالبشـــــر، والهجـــــرة غيـــــر الشـــــرعية، 
وتهريـــــب المهـــــاجرين، وتهريـــــب الممتلكـــــات 
الثقافيـــة، وجـــرائم غســـل األمـــوال، والفســـاد،

.السيبرانيةوالجرائم 

؛ وكذلك كـل أشـكال الجـرائم العـابرة لألوطـان
.  تحقيقًا لوحدة إقليمية وعدالة حقيقية

دعم تشجيع إقامـة اآلليـات والمبـادرات التـي تـ
ســلطات التحقيــق المختصــة، والتعــاون مــع
مُقـــدّمي خـــدمات اإلنترنـــت األجنبيـــة مـــن أجـــل

ــــــة  مواجهــــــة اســــــتخدام الجماعــــــات اإلجرامي
ــــــت فــــــي ارتكــــــاب  المنظمــــــة لشــــــبكة اإلنترن
جـــــرائم اإلرهـــــاب وتمويلـــــه، والبتكـــــار وســـــائل 

م للحصـــول علـــى أدلـــة إلكترونيـــة مقبولـــة أمـــا
.المحاكم
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 ــــات ــــز القــــدرات والمعرفــــة ألعضــــاء هيئ تعزي
التحقيـــــق وســـــلطات االدعـــــاء للـــــدول حـــــول 
الجرائم عبر الوطنية وجرائم اإلرهـاب، وضـمان

التـــدريب ألعضــــاء جمعيتـــي النــــواب العمــــوم 
.األفارقة والعرب

فـــي الســـياق ذاتـــه، بـــذلت الدولـــة جهـــودًا موازيـــة
ـــدول العربيـــة  لتوطيـــد العالقـــات مـــع مختلـــف ال
ـــة، وتوســـيع نطـــاق أعمـــال ـــة واألوروبي واإلفريقي

ور النيابـــة العامـــة المصـــرية لمكافحـــة شـــتى صـــ
ــة اإلرهــابَ، والجــرائمَ عبــرَ الوط نيــة، الجــرائم، خاصَّ

ر والمُنظمــــة، وجــــرائمَ الفســــاد واإلتجــــار بالبشــــ
والجــــــــرائم اإللكترونيــــــــة وغيرهــــــــا، بمــــــــا يتفــــــــق 

.ةوالتشريعات واالتفاقيات والمعاهدات الدولي

ودان كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والس
كافحــة بشــأن التعــاون بــين نيــابتي البلــدين فــي م

الجريمــة، وتعزيــز ســائر أوجــه التعــاون فــي األمــور

ريعات ذات المصلحة المتبادَلـة بمـا يتفـق والتشـ
ين؛ واالتفاقيــات والمعاهــدات النافــذة فــي الــدولت

خاصــــة فــــي مجــــاالت مكافحــــة جــــرائم اإلرهــــاب 
ة والجــــرائم المنظمــــة عبــــر الوطنيــــة واإللكترونيــــ

واالقتصــــــادية وجــــــرائم الفســــــاد واإلتجــــــار غيــــــر 
المشــــروع بالبشــــر وفــــي العقــــاقير والمخــــدرات 

.والممتلكات الثقافية

مــة كمــا تضــمنت تبــادل المعلومــات بشــأن الجري
والظــواهر اإلجراميــة وحــول النظــام القــانوني فــي

ما في الدولتين وتشريعاتهما والخبرة الدولية له
ر تلـــك المجـــاالت، فضـــلًا عـــن التشـــاور فـــي األمـــو

القانونيــــــة المتصــــــلة بإعــــــداد وتقيــــــيم طلبــــــات
.المساعدة القانونية وتسليم المجرمين

ن لرفــع وكــذلك تبــادل زيــارات الخبــراء بــين النيــابتي
لوجيا كفاءة األعضاء بهما وتعزيز استخدام تكنو

.المعلومات وتقنيات التحول الرقمي
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وعلــــى صــــعيد تعــــديل صــــالحيات العديــــد مــــن 
. ديةالجهات القضائية، وخاصة المحاكم االقتصا

ــا علــى إنشــاء المحــاكم االقتصــادي11ومــرور  ة عامً
، نهائيا، علـى 2021وافق مجلس النواب في يوليو 

تعــديل بعــض أحكــام قــانون إنشــاء المحــاكم 
؛ شـملت 2019لسنة 146االقتصادية بالقانون 

زعات التعديالت الجديدة سرعة الفصل في المنا
اة المنصــوص عليهــا فــي القــانون بواســطة قضــ
ائل مؤهلين ومُتخصصين، يتفهمون دقـة المسـ

ـــر التجـــارة االقتصـــادية فـــي ظـــل العولمـــة وتحري
ــــــث تضــــــمنت التعــــــديالت ــــــا؛ حي ــــــا وعالمي محلي

:نصوصًا عديدة من بينها

 اختصــاصتحــال الطعــون التــي أصــبحت مــن
المحـــــاكم المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة 

مـــــن هـــــذا القـــــانون إلـــــى تلـــــك المحـــــاكم 12
.وذلك بالحالة التي تكون عليهااألخيرة، 

 تُحيـــــل المحــــــاكم مــــــن تلقـــــاء نفســــــها مــــــا
ــديها مــن منازعــات ودعــاوى أصــبحت يوجــد  ل

أحكـام هـذا القـانون مـن اختصــاصبمقتضـى 
ــــيالمحــــاكم  ــــة الت ــــك بالحال االقتصــــادية وذل

.وبدون رسومتكون عليها 

تفصــــل المحــــاكم االقتصــــادية فيمــــا يحــــال
ــا ألحكــام الفقــرة الســابقة دون إليهــا؛ تطبيقً

علـــــى هيئـــــة التحضـــــير والوســـــاطة عرضـــــها 
مـن القـانون 8عليها فـي المـادة المنصوص 

.المرافق

وع والجدير بالذكر أن المحكمـة االقتصـادية هـي نـ
ا و ا من المحاكم المتخصصة، تختصّ نوعيـ مكانيـ

ا بقــوانين محــددة، وقــد تــم اســتحداثها وإنشــاؤه
ـــذي 2008لســـنة 120بموجـــب القـــانون رقـــم  ، وال

حـــــــدد اختصاصـــــــاتها وتشـــــــكيلها، والمســـــــائل 
.المتعلقة بها كافة
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جـــاء الغـــرض مـــن إنشـــاء المحـــاكم االقتصـــادية؛ 
تحقيــــــق عدالــــــة نــــــاجزة ودقيقــــــة، وتعزيــــــز ثقــــــة 
، المتقاضـــين والمجتمـــع فـــي القضـــاء المصـــري

واألخـــــذ بنظـــــام التخصـــــص، فظهـــــرت محـــــاكم 
.األسرة والبيئة ثم المحاكم االقتصادية

ع تُســهم هــذه المحــاكم االقتصــادية فــي تشــجي
ـــــــداخلي وجـــــــذب رؤوس األمـــــــوال  االســـــــتثمار ال
األجنبيــــة مــــن خــــالل ســــرعة التقاضــــي، لكســــب 
المســـتثمر ورجــــل األعمــــال، خاصــــة أن إجــــراءات 

ا طويلًـا القضايا االقتصـادية كانـت تسـتغرق وقتًـ
ـــة؛ ممـــا يعـــود  ـــد نظرهـــا فـــي المحـــاكم المدني عن

بينمــا ســاعد وجــود. بالضــرر علــى جميــع األطــراف
ـــك القضـــايا  ـــل نظـــر تل هـــذه المحـــاكم فـــي تعجي
النوعيــة، وحلهــا فــي أقصــر وقــت ممكــن؛ بشــكل

ة يحفــظ للمتضــرر حقــه فــي عــدم الخســارة نتيجــ
.طول االنتظار

دعاوى تختص المحاكم االقتصادية بالنظر فـي الـ
الجنائيـــــــــة الناشـــــــــئة عـــــــــن جـــــــــرائم اإلفـــــــــالس

ائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، والجر
ة المنصــوص عليهــا فــي قــانون اإلشــراف والرقابــ

.على التأمين في مصر

ن دقـة كما تُسهم في تـوفير العناصـر التـي تضـم
الفصـــــل فـــــي المنازعـــــات االقتصـــــادية، وصـــــدور 

ي فـي أحكامه وتنفيذها في آجال مناسبة، كمـا تـأت
، ظـــل الحاجـــة إلـــى آليـــات قضـــائية إجرائيـــة حديثـــة

تناســـــــــــب الطبيعـــــــــــة الخاصـــــــــــة للمنازعـــــــــــات 
ـــا متســـاو ية االقتصـــادية، وتمـــنح الخصـــوم فرصً

محــــــاكم 8إلنهــــــاء النــــــزاع؛ توجــــــد فــــــي مصــــــر 
محكمــــة القــــاهرة، ومحكمــــة : ، وهــــياقتصــــادية

اإلســـــــــكندرية، ومحكمـــــــــة طنطـــــــــا، ومحكمـــــــــة 
نـي المنصورة، ومحكمة اإلسماعيلية، ومحكمـة ب

.سويف، ومحكمة أسيوط، ومحكمة قنا
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ــزة أساســية فــي المحــاكم ولمــا كــان الخبــراء ركي
هـم، االقتصادية، فقد تـم إجـراء تعـديالت خاصـة ب

3066قـــــرار وزيــــر العــــدل رقــــم وذلــــك بموجــــب 
بإصــدار القواعــد المنظمــة لعمــل 2021لســنة 

هـم؛خبراء المحاكم االقتصادية واالستعانة ب
حيــــث تطبــــق أحكــــام هــــذا القــــرار علــــى الخبــــراء 

ة، المقيـــدين بجـــداول خبـــراء المحـــاكم االقتصـــادي
ـــا لـــه ينشـــأ ســـجل إلكترونـــي لقيـــد الخ بـــراء وطبقً
ـاكم  داخل النظام اإللكتروني للتقاضـي أمـام المحـ

ا االقتصادية، ويعين الخبير صاحب الـدور إلك ترونيـ
مـــــن خـــــالل هـــــذا النظـــــام، وتبلـــــغ جهــــــة النـــــدب 

ـــا بهـــذا ال تعيـــين بالمحكمـــة االقتصـــادية إلكتروني
ســـــاعة التاليـــــة إليـــــداع أمانــــــة الخبيـــــر 24خـــــالل 

.بخزانة المحكمة

هد ، فقد شالمحكمة الدستورية العلياأما عن 
، تعــــديل بعــــض أحكــــام 2021شــــهر أغســــطس 
137بموجـــــب القـــــانون رقـــــم قــــانون المحكمـــــة 

ــــق بإضــــافة اختصاصــــات ، 2021لســــنة  والمتعلّ
توســيع ســلطات المحكمــةجديــدة مــن شــأنها 
راء ، ويكمـن الهـدف الـرئيس والدستورية العليا

مــة إضــافة تلــك االختصاصــات إلــى قضــاء المحك
فقًـا في ضـرورة قيـام الدولـة بالتعامـل اإليجـابي و
نون، للمصالح الوطنية، وفي إطار الدستور والقـا

ــؤثّر علــ ــي قــد ت ــة الت ى مــع أيّ مــن القــرارات الدولي
.األمن القومي المصري

ـــــان  تضـــــمن مشـــــروع القـــــانون أن تضـــــاف مادت
ليــا جديــدتان إلــى قــانون المحكمــة الدســتورية الع

برقمــــي 1979لســــنة 48الصــــادر بالقــــانون رقــــم 
. مكرر33مكرر و37

لرقابة ونصها تتولى المحكمة الدستورية العليا ا
ــــى دســــتورية قــــرارات المنظمــــات والهيئــــات  عل
الدوليــــــة وأحكــــــام المحــــــاكم وهيئــــــات التحكــــــيم 

.لةاألجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدو
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ــــا المــــادة  مكــــرر بأنــــه لــــرئيس 33وتتضــــمن أيضً
مجلـــــــس الـــــــوزراء أن يطلـــــــب مـــــــن المحكمـــــــة 

قرارات الدستورية العليا الحكم بعدم االعتداد بـال
مكـــررًا أو 37واألحكـــام المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة 

م فـــي االلتزامــات المترتبــة علــى تنفيــذها ويختصــ
الطلــب كــل ذي شــأن، ويرفـــق بــه صــورة مبلغـــة 
ــــه  ــــداد ب ــــوب عــــدم االعت للقــــرار أو الحكــــم المطل
وترجمـة معتمــدة لــه، ويجـب أن يبــين فــي الطلــب

ـــ ه الـــنص أو الحكـــم الدســـتوري المـــدعى بمخالفت
ووجــه المخالفــة وتفصــل المحكمــة فــي الطلــب

ة علــى وجــه الســرعة، فيمــا تعلقــت المــادة الثانيــ
.بالنشر

ـــــاء القـــــدرات  ـــــة لبن وفيمـــــا يخـــــص جهـــــود الدول
الشخصـــــــية بالجهـــــــات القضـــــــائية وتعزيزهـــــــا، 
فتمثلــــــــــــــت أبــــــــــــــرز هــــــــــــــذه الجهــــــــــــــود فــــــــــــــي 
تفعيـــــل دور العنصـــــر النســـــائي فـــــي العمـــــل 

الرجـل ، لتحقيق المساواة الكاملـة بـينالقضائي
والمــرأة، فــي تــولي الوظــائف فــي جميــع الجهــات 
والهيئــــات القضــــائية، ويفــــتح هــــذا القــــرار البــــاب

ات لتعيــين الخريجــات المتفوقــات الجــدد مــن كليــ
الحقــــوق، وهــــو مــــا يفــــرض معــــه مبــــدأ تكــــافؤ 

التعيـــــين فـــــي (الفـــــرص، خاصـــــة أن هـــــذا البـــــاب 
ـــة العامـــة ـــة والنياب ـــس الدول ـــا) مجل كـــان مفتوحً

.فقط للخريجين من الذكور

ابــة ويــأتي تعيــين المــرأة فــي مجلــس الدولــة والني
ــــة العامــــة؛ تنفيــــذًا لتوجيهــــات رئــــيس الجمهوري

متهـا بتمكين المرأة، واسـتكمالًا لمسـيرتها ومه
ق مـع الوطنية على منصة القضاء، كما أنه يتواف

ة الـــنص الدســـتوري الـــذي يُشـــدد علـــى االســـتعان
تبارهـا بالمرأة في مختلـف الهيئـات القضـائية، باع

ي تمثــل نصــف المجتمــع لــذا لهــا الحــق الدســتور
.في ذلك
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يابـة كذلك فتعيين المرأة في مجلس الدولـة والن
العامــــة ضــــرورة لكونهمــــا يمــــثالن أول الســــلم 

ـــاب أمـــام العنصـــ ـــمَّ يفـــتح الب ر القضـــائي، ومـــن ثَ
ضــائي النســائي للتــدرج الــوظيفي فــي الســلك الق

ــــا، وقــــد أســــفر القــــرار عــــن  ــــدرجات العلي ــــى ال حت
.قاضية98تعيين 

ر كـان والجدير بالذكر أن النظام القضائي في مصـ
ى عـام يقتصر في السابق على القضاة الرجال حتـ

" يتهـاني الجبـال"، عندما جاءت المستشارة 2003
كــــــأول قاضــــــية بقــــــرار مباشــــــر مــــــن المحكمــــــة 
الدســـــتورية العليـــــا، وفـــــي ذلـــــك الوقـــــت، كانـــــت 

ين المـرأة الوحيـدة فــي ذلـك المنصـب بــ" الجبـالي"
ـــــدعم دور المـــــرأة فـــــي العمـــــل 9300 قـــــاض؛ ول

بالجهــــات القضــــائية، نظمــــت الدولــــة البرنــــامج 
ة حول التدريبي األول لعضوات هيئة قضايا الدول

مهـــارات وفنـــون التواصـــل والقيـــادة ومناهضـــة 
ــــديوان عــــام وزارة  ــــك ب العنــــف ضــــد المــــرأة، وذل

عـاون العدل؛ جـاء هـذا البرنـامج التـدريبي نتاجًـا للت

لـة المشترك بين وزارة العـدل وهيئـة قضـايا الدو
والمجلـــس القـــومي للمـــرأة، وانطالقًـــا مـــن رؤيـــة 

فـي الدولة بأهمية تعزيز قدرات العنصر النسائي
ب جميــع الجوانــب، وتمكيــنهن مــن تــولي المناصــ

القياديـــة؛ ويهـــدف البرنـــامج إلـــى صـــقل مهـــارات 
ة وفنـــون التواصـــل والقيـــادة لـــدى مـــديرات النيابـــ

مستشــــارة يتــــولين 26اإلداريــــة البــــالغ عــــددهن 
كمـا . ةرئاسة النيابات المختلفة بأنحاء الجمهوري

يجية يتضمن محاضرات حـول التعريـف باالسـترات
، واالســــتراتيجية 2030الوطنيــــة لتمكــــين المــــرأة 

ف الوطنية لمناهضة العنف ضد المـرأة، والتعريـ
بــــــالمجلس القــــــومي للمــــــرأة ودوره، ومهــــــارات 

.وفنون التواصل والقيادة

هيكــل ختامًـا، وتكليلًــا لجهــود الدولـة فــي تطــوير ال
يونيو مـن كـل عـام، 2القضائي، تم تخصيص يوم 

رار مـن لالحتفال بعيد القضاء، وذلـك بنـاءً علـى قـ
رئــيس الجمهوريــة، فــي اجتمــاع المجلــس األعلــى

.2021يونيو 2للهيئات القضائية بتاريخ 
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ية اآلليــــات البديلــــة لتســــو
المنازعات

"

، في ظل ما يشهده العـالم مـن تطـور تكنولـوجي
ــر ــرام للعقــود عب ــدفق للمعلومــات، وإب وســرعة ت

ات الشـــبكات اإللكترونيـــة؛ حيـــث لـــم تعـــد النزاعـــ
وح، المدنيــة والتجاريــة تتســـم بالبســاطة والوضـــ
ــدًا وغموضًــا، إضــافة إ ــل أصــبحت أكثــر تعقي لــى ب

تعــددها أمــام ســاحات المحــاكم، ظهــرت الحاجــة 
ـــــــــــة لتســـــــــــوية النزاعـــــــــــات  ـــــــــــات بديل ـــــــــــى آلي إل

. بكافة أشكالها

إصــدار قــانون المحــاكم فــي هــذا الســياق، كــان 
، وتعديالتــه 2008لســنة 120االقتصــادية رقــم 

في إطـار -2019لسنة 146بموجب القانون رقم 
ــادة فاعليتــه ــة المصــرية فــي زي ــة الدول ــة كآ-رغب لي

ة، جـادة لسـرعة الفصـل فـي المنازعـات المصـرفي
ــــدأ  ــــدة، نحــــو إعمــــال مب وخطــــوة تشــــريعية جدي

يــة التخصـص القضـائي، الـذي يحقـق جـودة العمل
ـــث اإلنجـــاز المـــتقن والســـريع القضـــائية، مـــن حي

للـــــدعاوى، فضـــــلًا عـــــن تحقيـــــق مجموعـــــة مـــــن 
:األهداف، تمثل أبرزها في اآلتي
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َّإرســـاء نظـــام قضـــائي متخصـــص، باعتبـــار أن
القضــــاء المتخصــــص النــــاجز، هــــو مــــن أهــــم 
العوامـــــل التـــــي تســـــهم فـــــي تـــــوفير المنـــــاخ 

شجيع المالئم للتنمية االقتصادية الدائمة، وت
ــــة  االســــتثمار، وجــــذب رؤوس األمــــوال العربي

.واألجنبية

ر، القضاء على ظاهرة بطء التقاضـي فـي مصـ
مــن خــالل إيجــاد آليــة جديــدة لســرعة الفصــل 

ا فــــي المنازعــــات التجاريــــة واالســــتثمارية، بمــــ
يــوفر الوقــت والجهــد، ويســاعد علــى أن يصــل 
كل طـرف إلـى حقـه، بمـا يضـمن تحقيـق جـذب

.االستثمارات األجنبية والمحلية

 رفـــع العـــبء والضـــغط عـــن كاهـــل القضـــاء
بســبب كثــرة أعــداد القضــايا، وهــو األمــر الــذي
يــؤدي إلــى إطالــة أمــد التقاضــي، فــي مختلـــف

.القضايا لكثرتها

خالها هذا ويمكن تحديد أبرز التعديالت التي تم إد

علــــــى قــــــانون المحــــــاكم االقتصــــــادية، بموجــــــب 
:في2019لسنة ) 146(القانون رقم 

 توســــــــيع اختصاصــــــــات الــــــــدوائر االبتدائيــــــــة
بالمحـــــــاكم االقتصـــــــادية لتشـــــــمل الجـــــــرائم 
الناشــــئة عــــن قــــانون مكافحــــة جــــرائم تقنيــــة 

ل المعلومــات، وقــانون تنظــيم نشــاط التمويــ
متنـــاهي الصـــغر، وقـــانون تنظـــيم الضـــمانات

المنقولـــة، وقـــانون مكافحـــة غســـل األمـــوال، 
.وقانون حماية المستهلك

كم تعــديل اختصــاص الــدوائر الجنائيــة بالمحــا
االقتصــــادية لتشــــمل الجــــرائم الناشــــئة عــــن

مكافحـــة جـــرائم تقنيـــة المعلومـــات،(قـــوانين 
ــــاهي الصــــغر،  ــــل متن وتنظــــيم نشــــاط التموي
وتنظـــــيم الضـــــمانات المنقولـــــة، والشـــــركات

المســـــاهمة، وشـــــركات التوصـــــية باألســـــهم 
وذات التوصــــــــــــية المحــــــــــــدودة، وشــــــــــــركات 
الشـــــــــخص الواحـــــــــد، والتـــــــــأجير التمـــــــــويلي 

).والتخصيم
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اء تعديل اإلجراءات والضـوابط الخاصـة بإنشـ
بكـــل محكمـــة" هيئـــة التحضـــير والوســـاطة"

فـــي اقتصـــادية لتتـــولى التحضـــير والوســــاطة
الدعـــوى المدنيـــة التــي تخــتص بهــا، مــن خــالل
اســتيفاء مسـتندات الـدعوى، وعقــد جلســـات

نهم بـــين الخصـــوم وصـــولًا لتســـوية النـــزاع بيـــ
.بصورة ودية

ية واخــتص القــانون بإمكانيــة إجــراءات التســو
ة الودية؛ حيـث يجـوز اللجـوء مباشـرة إلـى هيئـ
ــــا دون إقامــــ ــــزاع ودي ة التحضــــير لتســــوية الن

دعــــوى بشــــأنه، ويكــــون االختصــــاص بنظــــر 
مـــة طلـــب التســـوية لهيئـــة التحضـــير بالمحك
ـــا بنظـــر النـــ زاع، االقتصـــادية المختصـــة محلي

جنيـه وال يزيـد 2000ويسدد رسم ال يقل عـن 
ـــى  ألـــف جنيـــه، ثـــم يـــتم وقـــف تقـــادم 200عل

.الدعاوى أثناء مباشرة إجراءات التسوية

 ــــــالطريق ــــــدعاوي ب تنظــــــيم إقامــــــة وســــــير ال
ترونـي اإللكتروني، وطريقة تحديد العنوان اإللك

المختـــــــار، وتـــــــاريخ قيـــــــد الـــــــدعوى، ورســـــــوم 
.استخدام الخدمة

فــــــي هــــــذا الســــــياق، وافقــــــت لجنــــــة الشــــــؤون 
الدســــــــتورية والتشــــــــريعية بمجلــــــــس النــــــــواب 

قــانون بإصــدار قـــانون المصــري، علــى مشــروع 
ات تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازع

، كآليــــة 2019فــــي ديســــمبر المدنيــــة والتجاريــــة
بـديلًا جديدة لتسوية النزاعـات المدنيـة والتجاريـة،

عن التقاضي وعن ساحات المحاكم، ويسـتهدف
:القانون عدة نقاط، يتمحور أبرزها في

 حـــل أزمـــة تكـــدس دعـــاوى النزاعـــات المدنيـــة
والتجاريــة أمــام ســاحات المحــاكم، مــن خـــالل 

ــة للتقاضــي يمكنهــا تســ وية إيجــاد حلــول بديل
.أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم
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ثمار في التغلب على كل إشكاليات بيئة االست
مصـــــــر علـــــــى مســـــــتوى النزاعـــــــات المدنيـــــــة 
والتجاريـــــة، والتـــــي كانـــــت تمثـــــل عائقًـــــا أمـــــام 

تثمار المســتثمرين، وخلــق بيئــة إيجابيــة لالســ
. في مصر، والعمل على زيادته وفعاليته

يم المركـــز المصـــري للتحكـــاتصـــالًا، تـــم إنشـــاء 
االختيــــاري وتســــوية المنازعــــات الماليــــة غيــــر

ريــة اسـتنادًا إلـى قـرار رئـيس الجمهوالمصـرفية، 
، وقـــــرار رئـــــيس مجلـــــس 2019لســـــنة 335رقـــــم 

، كهيئــــــة ذات 2020لســــــنة 2597الــــــوزراء رقــــــم 
.  شخصية اعتبارية مستقلة

ليـــة تُجيــز الهيئـــة للمتعـــاملين فـــي الخـــدمات الما
ــى ــر المصــرفية اللجــوء إليهــا إذا مــا اتفقــوا عل غي

رعة تسوية النزاع عن طريق التحكيم بهـدف السـ
. في تسوية  وحل النزاعات

ـــم تدشـــين  ـــ"فـــي ســـياقٍ مُتصـــلٍ، ت ت مركـــز كمي
، 2021بالقــــاهرة فـــــي يونيـــــو "للتحكــــيم الـــــدولي

دول عربيـــة، ويُعـــدُّ هـــذا 6بحضـــور وزراء وممثلـــي 
ــــى  المركــــز األول مــــن نوعــــه بمصــــر، ويســــعى إل

:تحقيق عدة أهداف، تمثل أبرزها في

 الفصـــل فــــي المنازعــــات الخاصــــة بقطاعــــات
الصــــــــناعة والمــــــــال واالســــــــتثمار والتجــــــــارة 

.والتأمين في مختلف دول العالم

د اإلسراع بـإجراءات تسـوية المنازعـات التـي قـ
ـــين المنتمـــين لهـــذه القطاعـــات مـــن  تنشـــأ ب

ا أشخاص طبيعيـة أو معنويـة، إذا اتفـق طرفـ
اق النــزاع كتابــة فــي تعاقــداتهما أو فــي أي اتفــ

ــا لقواعــد المركــز فــ ي الحــق علــى التحكــيم وفقً
ســرعة وســرية تامــة للمحافظــة علــى عالقــات

.أطراف المنازعة
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 المعاونـــــة علـــــى نشـــــر ثقافـــــة التحكـــــيم فـــــي
المنازعـــــــــــات ذات الصـــــــــــبغة االســـــــــــتثمارية 

يــــة والتجاريــــة والماليــــة والمصــــرفية والتأمين
.في مصر

أنـواع مـن الخـدمات 4كما يختص المركـز بتقـديم 
:المتكاملة، وهي

تقـدم خـدمات إدارة منازعـات : خدمة التحكـيم
ى وقضـــايا التحكـــيم التـــي يتفـــق أطرفاهـــا علـــ

، مـــن خـــالل مجموعـــة مـــنتحكيميـــاتســويتها 
المحكمـــين المحايـــدين المعتمـــدين، أو ممـــن 
يختــــــارهم أطــــــراف النــــــزاع، وباتبــــــاع قواعــــــد 
تحكيميـــــــة ونظـــــــم وإجـــــــراءات ســـــــير عمـــــــل 
مســـتقرة وفعَّالـــة، ولـــه فـــي ســـبيل ذلـــك أن
يتعاون وينسق عمله مع جميع غرف ومراكـز،

دولية وهيئات التحكيم الوطنية واإلقليمية وال
.المنشأة في مختلف دول العالم

ـــــدريب ـــــة والت يقـــــدم المركـــــز : خدمـــــة التوعي
رش الخدمات التوعوية، وبرامجـه التدريبيـة، وو

ـــــــة لمـــــــواطني ـــــــة، والتثقيفي عملـــــــه التعليمي
مختلـــــف الـــــدول، ولغـــــرف ومراكـــــز وهيئـــــات 

ـــة، فـــ ـــة والدولي ـــة واإلقليمي ي التحكـــيم الوطني
مجــال تســوية المنازعــات عــن طريــق التحكــيم

أو الوســـــــاطة بالشـــــــراكة مـــــــع الغيـــــــر مـــــــن 
ت المختصين في المجـاالت التـي تهـم قطاعـا

القـــــــانون، والمـــــــال، والتجـــــــارة، واالســـــــتثمار، 
ـــأمين، والهندســـة، وكـــل مـــا  والمصـــارف، والت

م ويــت. يـرتبط بمعــامالت وأنشــطة القطاعــات
ذلـــك فـــي مقـــر المركـــز، أو فـــي فروعـــه، أو مـــن 

م خـــالل مكاتبـــه اإلقليميـــة، أو أمـــاكن أخـــرى يـــت
التعاقــــــد علــــــى اســــــتخدامها؛ لتقــــــديم تلــــــك 

وللمركز أن يمنح شهادات دراسـية. الخدمات
ة معتمــــدة للمشــــاركين فــــي دوراتــــه التدريبيــــ

.المتخصصة
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ا يتفــق أطرافهــ: خدمــة الوســاطة والتوفيــق
علــــى إحالتهــــا للمركـــــز باســــتخدام مجموعـــــة 
الوســـــطاء المحايــــــدين المعتمــــــدين، ممــــــن 

طة يختصــــون بالتيســــير علــــى طــــالبي الوســــا
قــوة للوصــول إلــى تســويات رضــائية تكتســب

اإللــزام إذا مــا اتفقــت األطــراف المتنازعــة علــى
.ذلك، وفق القواعد التي يعتمدها المركز

 فــي مختلــف الجوانــبخــدمات االستشــارات
نـــب القانونيــة، والماليــة، واالقتصـــادية، إلــى جا

ل خبـراء االستشارات الفنية التي تقدم من قِبـ
.المركز للغير

لســــنة 72قــــانون االســــتثمار رقــــم كمــــا يقــــوم 
ـــــة للمســـــتثمرين، 2017 ـــــوفير الحماي ووضـــــع، بت

، كمــــا طــــرق جديــــدة لحــــل نزاعــــات االســــتثمار
لـى يحقق إصالحات إجرائية تسهم فـي القضـاء ع

الـــروتين الحكـــومي، وتبســـيط إجـــراءات ممارســـة

أنشــــطة األعمــــال؛ مــــن أجــــل تعزيــــز الشــــفافية، 
ية وضـــمان تكـــافؤ الفـــرص؛ فيمـــا يتعلـــق بتســـو

مــــــن 82المــــــادة منازعـــــات االســــــتثمار، نصـــــت 
مـــع عـــدم اإلخـــالل بـــالحق فـــي "القـــانون علـــى أنـــه 

ن التقاضــــي، وتجــــوز تســــوية أيــــة نــــزاع ينشــــأ بــــي
المســــــتثمر وأي جهــــــة أو أكثــــــر مــــــن الجهــــــات 

تفسـير الحكومية يتعلق برأسمال المستثمر أو ب
ر مـن أحكام هذا القانون أو تطبيقه وديا دون تأخي

".خالل المفاوضات بين األطراف المتنازعة

على إنشـاء لجنـة وزاريـة تُسـمى85نصت المادة 
، "اراللجنــة الوزاريــة لفــض منازعــات االســتثم"

ـــال إليهـــا مـــن ـــالنظر فيمـــا يقـــدم أو يُح تخـــتص ب
طلبـــات أو شـــكاوى أو منازعـــات قـــد تنشـــأ بـــين 

و المستثمرين والدولـة، أو تكـون إحـدى الجهـات أ
ـــا فيهـــ ا، الهيئـــات أو الشـــركات التابعـــة لهـــا طرفً

س ويصدر بتشـكيل اللجنـة قـرار مـن رئـيس مجلـ
.الوزراء
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كمـــا يشـــارك فـــي عضـــويتها أحـــد نـــواب رئـــيس 
ــــــس الخــــــاص  ــــــاره المجل ــــــة، يخت ــــــس الدول مجل
ـــــة، وتُعتمـــــد  ـــــة بمجلـــــس الدول للشـــــؤون اإلداري
قراراتهــا مــن مجلــس الــوزراء، ويجــوز للــوزراء مــن 
ــــة مــــن  ــــة الضــــرورة إناب ــــة فــــي حال أعضــــاء اللجن

لــى يمــثلهم لحضــور اجتمــاع اللجنــة والتصــويت ع
.قراراتها فيه

ســـوية اللجنـــة الوزاريـــة لت"اتصـــالًا، تـــم تشـــكيل 
، برئاســة 2019عــام " منازعــات عقــود االســتثمار

رئـــيس مجلـــس الـــوزراء وعضـــوية كـــل مـــن وزيـــر 
العـــدل، والـــذي يتـــولى رئاســـة اللجنـــة عنـــد غيـــاب

رئيســـها، ووزيـــر الماليـــة، ووزيـــر قطـــاع األعمـــال 
ــــر التجــــارة والصــــناعة، وأمــــين عــــام  العــــام، ووزي
مجلــــــس الــــــوزراء، ورئــــــيس هيئــــــة مستشــــــاري 
ــر العــدل للتحكــيم  ــوزراء، ومســاعد وزي مجلــس ال

ـــــا لألمانـــــة(والمنازعـــــات الدوليـــــة  عضـــــوًا ورئيسً
لـة ، وأحـد نـواب رئـيس مجلـس الدو)الفنية للجنـة

ويختــــاره المجلــــس الخــــاص بالشــــؤون اإلداريــــة 

ة بمجلـــــس الدولـــــة، والـــــرئيس التنفيـــــذي للهيئـــــ
ررًا عضوًا مقـ(العامة لالستثمار والمناطق الحرة 

، وممثــل عــن القــوات المســلحة، وممثــل )للجنــة
عن جهاز األمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة

اشــئة اإلداريــة، وتتــولى اللجنــة بحــث الخالفــات الن
ن بــين أطــراف عقــود االســتثمار ودراســتها، ويكــو
راء لها في سبيل ذلك وبرضـا أطـراف التعاقـد إجـ

ـــوازن تلـــك التســـوية الالزمـــة لمعالجـــة اخـــتالل ت
العقـــــــود، ومـــــــد اآلجـــــــال أو المـــــــدد أو المهـــــــل 

. المنصوص عليها فيها

كمــــــا تتــــــولى، متــــــى لــــــزم األمــــــر، إعــــــادة جدولــــــة 
ــــــة أو تصــــــحيح اإلجــــــراءات  المســــــتحقات المالي

حـو السابقة علـى إبـرام العقـود، وذلـك كلـه علـى ن
يحقـــق قـــدر اإلمكـــان التـــوازن العقـــدي، ويضـــمن 
الوصـــول إلـــى أفضـــل وضـــع اقتصـــادي للحفـــاظ
علــى المــال العــام، وحقــوق المســتثمر فــي ضــوء

.  ظروف كل حالة
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تسـوية منازعـات 90للمـادة وأجاز القـانون وفقًـا 
انون االســتثمار المتعلقــة بتنفيــذ أحكــام هــذا القــ

وفقًــا بالطريقــة التــي يتفــق عليهــا المســتثمر أو
ألحكـــــام قـــــانون التحكـــــيم فـــــي المـــــواد المدنيـــــة 

ــة الصــادر بالقــانون رقــم  ، 1994لســنة 27والتجاري
كمــا يجــوز للطــرفين، فــي أي وقــت مــن األوقــات 

سـوية خالل النزاع، االتفاق على التماس سُبل الت
ــا للقواعــد المعمــول بهــ ا بمختلــف أنواعهــا طبقً

ـــى لتســـوية المنازعـــات، بمـــا فـــي ذلـــك اللجـــوء إل
، أو التحكـــــيم "الحـــــر"التحكـــــيم غيـــــر المؤسســـــي 

.المؤسسي

مـن القـانون 91وتتويجًا لمـا سـبق، نصـت المـادة 
أيضًـــــا علـــــى إنشـــــاء مركـــــز مســـــتقل للتحكـــــيم 

يم المركــز المصــري للتحكــ"والوســاطة يُســمى 
ة، تكـــون لـــه الشخصـــية االعتباريــــ، "والوســـاطة

ويتخـــذ مـــن محافظـــة القـــاهرة مقـــرًا لـــه، ويتـــولى 
نشـأ المركز تسوية منازعات االسـتثمار التـي قـد ت

ذلــك بــين المســتثمرين، أو بيــنهم وبــين الدولــة، و
فــــي ظــــل أحكــــام القــــوانين المصــــرية المنظمــــة 

.للتحكيم وتسوية المنازعات

ويتـــولى إدارة المركـــز مجلــــس إدارة، يتكـــون مــــن 
ــــرة والتخصــــص  خمســــة أعضــــاء مــــن ذوي الخب

ــة، ويصــدر بتعييــ نهم والكفــاءة والســمعة الطيب
ـــوزراء، وتكـــون مـــدة  ـــس ال ـــيس مجل قـــرار مـــن رئ
مجلـــس اإلدارة خمـــس ســـنوات يجـــوز تجديـــدها 
مــرة واحــدة، وال يجــوز عــزل أحــد أعضــاء مجلــس 
اإلدارة طـــوال هـــذه المـــدة إال إذا فقـــد الصـــالحية 
الطبيــــة لممارســــة مهــــام عملــــه أو فقــــد الثقــــة 

لـــه واالعتبـــار أو أخـــل إخاللًـــا جســـميا بواجبـــات عم
ضـاء وينتخـب أع. وفقًا للنظـام األساسـي للمركـز

مجلــــس اإلدارة مــــن بيــــنهم رئيسًــــا للمجلــــس، 
ويكــــــــــون للمركــــــــــز مــــــــــدير تنفيــــــــــذي، يصــــــــــدر 
بتعيينـــــه وتحديـــــد معاملتـــــه الماليـــــة قـــــرار مـــــن 

.مجلس اإلدارة



العدالة واألمن|التنمية المجتمعية | 43

ـــم تشـــكيل  ـــة لتســـوية المنازعـــاتهـــذا، وت لجن
كاملـة الناشئة عن تطبيق قانون التنمية المت

دل ، بموجب قرار وزير العـفي شبه جزيرة سيناء
ي ، والتـي تخـتص بـالنظر فـ2018لسنة 8502رقم 

ق تســـوية المنازعـــات الناشـــئة عـــن طريـــق تطبيـــ
زيــرة أحكــام قــانون التنميــة المتكاملــة فــي شــبه ج

ن سـيناء، وبحــث مــا يثــار بشـأنها مــن منازعــات بــي
أطرافهـا، بهــدف الوصـول إلــى تسـوية وديــة علــى

أساس من سيادة القانون،

ق آليــات جــدير بالــذكر أنَّ الدولــة لــم تكتــفِ بتطبيــ
داخلي، بديلة لتسوية المنازعات على المستوى ال

، بــل امتــدت تلــك الجهــود علــى المســتوى الــدولي
تأســــيس إدارة التحكــــيم ، تــــم 2015ففــــي عــــام 

وفقًــا للقــرارات 2015عــام والمنازعــات الدوليــة 
لســـنة 6868، و2015لســـنة 6382الوزاريـــة أرقـــام 

. 2017لسنة 7912، و2015لسنة 9702، و2015

يـــة، وتخــتص اإلدارة بمتابعــة المنازعــات التحكيم
زعـات للقضايا والمناالتحكيميودراسة الموقف 

الدولية المرفوعة مـن الدولـة أو عليهـا والجهـات
أو الهيئــــات التابعــــة لهــــا، وكــــل مــــا يُحــــال إليهــــا 
ـــــة فـــــي هـــــذا الشـــــأن، كمـــــا  مـــــن منازعـــــات دولي

:تختص باآلتي

 ـــــــــة المختلفـــــــــة متابعـــــــــة التســـــــــويَّات الودي
ت لمنازعــا) الوســاطة–التوفيــق –التفــاوض (

التحكـــــيم الـــــدولي مـــــن خـــــالل الهيئـــــة العليـــــا 
م لدراســـة، وتقـــديم الـــرأي فـــي قضـــايا التحكـــي

اللجنة و" الهيئة العليا للتحكيم الدولي"الدولي 
.رالوزارية لتسوية منازعات عقود االستثما

 اتخـــــاذ اإلجـــــراءات الالزمـــــة نحـــــو مفاوضـــــات
م التصـالح فــي القضـايا المقامــة أمـام المحــاك

.كاألجنبية بالخارج مع الجهات المعنية بذل



44 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

 التنســــــــيق مــــــــع وزارة الخارجيــــــــة المصــــــــرية
والســـــــفارات المصـــــــرية بالخـــــــارج لمتابعـــــــة 
ــــــة المتعلقــــــة بالقضــــــايا اإلجــــــراءات القانوني

المرفوعــــة مــــن أو علــــى الهيئــــات والجهــــات 
ــــــة  ــــــة أمــــــام المحــــــاكم األجنبي التابعــــــة للدول
أو ضـــــــــد أشـــــــــخاص يشـــــــــغلون مناصـــــــــب 

.بالدولة بصفتهم

خاذهــا متابعــة اإلجــراءات القانونيــة التــي يــتم ات
ــــــة مــــــن الســــــلطات  فــــــي المنازعــــــات الدولي
والجهــــات األجنبيــــة، ومتابعــــة الجهــــات التــــي 

.تتولى الدفاع فيها

اســـتالم ملفـــات منازعـــات التحكـــيم ومراجعـــة
.مستنداتها وقيدها بالجداول المعدة لذلك

هـا، استالم ملفات المنازعات بعـد الفصـل في
ودراســتها واتخـــاذ الـــالزم حيالهــا والتأكـــد مـــن 

.استيفائها لإلجراءات

م اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة نحــو تســليم األحكــا
فقًا الصادرة والمستندات السابق تقديمها و

.للقواعد المقررة

كيم متابعة األحكام الصادرة في منازعات التح
.وعرضها إلبداء الرأي بشأن تنفيذها

 إعـــداد مشـــروعات القـــرارات الوزاريـــة الخاصـــة
بتشــــــكيل هيئــــــات التحكــــــيم واتخــــــاذ الــــــالزم

.بشأنها

ت متابعة اإلجـراءات القانونيـة فـي الموضـوعا
المحالة إليها مـن مجلـس الـوزراء أو مـن وزيـر 
العـــــدل، وإبـــــداء الـــــرأي، ومراجعـــــة الـــــدوافع 

.القانونية في تلك القضايا

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو مخاطبة الجهـات
الخارجيــة للوقــوف علــى مراحــل التحقيقــات أو

ن المحاكمات، وإعداد التقارير بما تم اتخاذه مـ
.إجراءات طوال مراحلها
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"حوكمـــة منظومـــة العدالـــة

ــــدار المؤسســــات مــــن خــــالل كــــوادر يتمتعــــون  تُ
بالصــــــــالحيات الالزمــــــــة ألداء أعمالهــــــــا، ومــــــــن 
المعلـــــــــوم أن الصـــــــــالحيات يالزمهـــــــــا تُحمـــــــــل 

كـون للمسؤوليات، وبقدر صـالحيات المسـؤول ت
المســـاءلة، وعنـــد الحـــديث عـــن المســـؤولية فـــي 
ــــة تظهــــر صــــعوبة المهمــــة،  المنظومــــة العدلي
ــــــــات وضــــــــمانات  ــــــــك لمساســــــــها بمتطلب وذل
ـــا تكامـــل جهـــود الدولـــة  ـــذا تبـــرز هن المجتمـــع، ول
المصـــــرية لتحقيـــــق الحوكمـــــة وتعزيـــــز وضـــــمان 
الحقــــــوق، وذلــــــك ألن إتقـــــــان العمــــــل وتجويــــــد 
ــه، ال يتحقــق دون شــفافية فــي األهــداف ، مخرجات
ي وتطوير للقدرات والكوادر الحكومية، ووضوح ف

.اإلجراءات والتشريعات، وتوفير لإلمكانات

يم فعلى صعيد إصـدار التشـريعات التـي تـدعم قـ
الحوكمـــة بـــداخل منظومـــة العدالـــة، فقـــد أكـــدت 

أن 2014من الدستور المصـري لعـام 218المادة 
هيئــات تلتــزم بمكافحــة الفســاد، وتلتــزم ال"الدولــة 

مــــا واألجهــــزة الرقابيــــة المختصــــة بالتنســــيق في
. بينها في مكافحة الفساد
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ـــا تعزيـــز قـــيم النزاهـــة والشـــفافية؛ ضـــم انًا وأيضً
لحســــن أداء الوظيفــــة العامــــة والحفــــاظ علــــى 

يجية المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ االسترات
يرهـا الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مـع غ

و من الهيئات واألجهزة المعنية، وذلك على النحـ
".الذي ينظمه القانون

قانـــــون الخدمـــــة وفــي هــذا الصــدد، تــم إصـــــدار 
ـــم  ـــة رقــ ـــة والئحتــه التنفيذيــ ـــنة 81المدنيــ لســ

ـــــة 2016 ـــــل للنزاهــ ـــــواد تؤصــ ــــوى مــ ـــــذى احت ، والــ
ــــــفافية ومكافحـــــة  ــــــدارة والشــ ــــــة والجــ والعدالــ
ــــــة الســــــــلوك  ـــــق مدونــ ـــــد تطبي ــــــاد، وتؤك الفســ

ة؛ الـــوظيفي للعامليـــــــن بالجهــــــاز اإلداري للدولـــــــ
وبمــــا أن غايــــة أي دولــــة هــــي الحــــد مــــن معــــدل 

ق الجريمة والحد من اإلفالت من العقاب، وتحقي
العدالــــة؛ ممــــا يســــهم فــــي اســــتقرار المجتمــــع 
وشعور المواطن باألمـان والطمأنينـة، فـإن هـذا 

الحمايـة ال يتحقق كاملًا إال بوجود تشريع يُضـفي

ادة على من يريد اإلبالغ عن جريمة أو ينوي الشـه
. فيها أو يُكلف بأعمال خيرة تخدم العدالة

ـــــه، تضـــــمن  مشـــــروع قـــــانون اإلجـــــراءات وعلي
عــددًا 2018الجنائيــة الــذي تــم إعــداده فــي عــام 

مـــن المـــواد حـــول كيفيـــة حمايـــة الشـــهود، وهـــي 
مــواد لــم تكــن موجــودة فــي القــانون القــائم؛ حيــث

زمــــة تلتــــزم الدولــــة بموجبــــه بتــــوفير الحمايــــة الال
للشــــــهود، والمبلغــــــين، والخبــــــراء المعرضــــــين 
للخطر بسبب ما قدموه أو سـوف يقدمونـه مـن

معلومـــات أو أقــــوال، أو بالغــــات، أو شــــكاوى، أو 
ــــق، أو جمــــع  ــــة ألي جهــــة مــــن جهــــات التحقي أدل
االســــــتدالالت، أو المحاكمــــــة، أو لجــــــان تقصــــــي 
الحقائق، أو غير ذلك، بهـدف كشـف أي جريمـة أو

أي عمــل مخــالف للقــانون، وتشــمل الحمايــة كــل 
ب مــن يتعـــرض أو يُحتمـــل تعرضــه للخطـــر بســـب

قـدم ذلك، وتُفرض الحماية على الشخص الـذي يُ
. اتهللمحاكمة إذا كان أقواله تمثل خطرًا على حي
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ـــة المصـــرية بمواجهـــ ـــزام الدول ـــى الت ة وتأكيـــدًا عل
جميــــع الجــــرائم األخالقيــــة وتحقيــــق الشــــفافية
ر والنزاهــة، فقــد تصــدى قــانون العقوبــات الصــاد

، والمعـــدل بالقـــانون رقـــم 1937لســـنة 58بـــرقم 
، لجــــــرائم رشــــــوة المــــــوظفين 2020لســــــنة 189

العمــــوميين األجانــــب، ومــــوظفي المؤسســــات 
ـــا مـــن حـــرص  ـــك انطالقً ـــة، وذل ـــة العمومي الدولي

ــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المقــررة بموجــ ب الدول
مـــــن 16االتفاقيـــــات الدوليـــــة والســـــيما المـــــادة 

.االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

لتجــــــريم ) مكــــــرر ب106(هــــــذا، وجــــــاءت المــــــادة 
ين، الرشوة التي يتقاضاها هذا النوع من الموظف

تجـــــريم ســـــلوك الموظـــــف العمـــــومي : مفادهـــــا
األجنبي، أو موظف مؤسسة دولية عمومية حال

طلبـــه لنفســـه أو لغيـــره أو قبـــل أو أخـــذ وعـــدًا أو 
. عطية ألداء عمل من أعماله الدولية

درها واســـتكمالًا لسلســـة التشـــريعات التـــي تصـــ
الدولـــــــة فـــــــي هـــــــذا اإلطـــــــار، فقـــــــد تـــــــم إعـــــــداد 
مشــروع قــانون بشــأن تنظــيم إجــراءات ســير 

ــــا  ـــــدعاوى إلكترونيـ أمـــــام المحـــــاكم المدنيـــــة ال
.واإلدارية والجنائية

وهـــــذا، المشـــــروع مســـــودة أولـــــى مكونـــــة مـــــن
د؛ مادة تؤكد ضرورة وأهمية التقاضي عن بُعـ26

نظـــرًا لمـــا يحققـــه مـــن فوائـــد كبيـــرة علـــى جميـــع
المســـــتويات واألصـــــعدة وخاصـــــة فـــــي تحقيـــــق 

.العدالة الناجزة وتوفير النفقات

ء األمر الذي يمثل خطوة مهمة في برامج االرتقـا
وتطـــــــــوير منظومـــــــــة العدالـــــــــة فـــــــــي مصـــــــــر، 
ـــــــــع المحـــــــــاكم  ـــــــــى جمي ويمكـــــــــن تطبيقـــــــــه عل

عد بتخصصاتها، على أن تطبق المحاكمات عن بُ
ــة خــالل  ســنوات مــن بــدء 5فــي المحــاكم الجنائي

.العمل به
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ــــى صــــعيد المســــاهمة فــــي إعــــداد الكــــوادر  وعل
ع الحكومية القادرة علـى رسـم السياسـات ووضـ

االســــــــــــتراتيجيات والخطــــــــــــط فــــــــــــي مجــــــــــــال 
د تحقيــق اإلدارة الرشــيدة لمنظومــة العدالــة، فقــ

مــع وقَّعــت النيابــة اإلداريــة بروتوكــول تعــاون
ـــــدريب  ـــــة للت ـــــة الوطني خـــــالل شـــــهر األكاديمي

، وذلــــــــــك بهــــــــــدف صــــــــــقل 2020أغســــــــــطس 
بــة وتنميــة خبــرات وقــدرات أعضــاء النيابــة لمواك

ة، جميـــع التطـــورات القانونيـــة واإلداريـــة والتقنيـــ
وتــــــوفير متطلبــــــات تحقيــــــق العدالــــــة النــــــاجزة، 
وضـــــــبط منظومـــــــة العمـــــــل اإلداري، وإرســـــــاء 

.قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية

ويشـــــــــتمل البروتوكـــــــــول علـــــــــى تنفيـــــــــذ دورات 
ــــة القضــــائي ــــادة التوعي ــــة مــــن شــــأنها زي ة تدريبي

ن فــي والقانونيــة للشــباب، باإلضــافة إلــى التعــاو
نميـة تبادل الخبرات العلمية في علوم اإلدارة والت

ذلك البشـــرية والتـــدريب والثقافـــة القانونيـــة، وكـــ
ن التعاون في تنظـيم وعقـد أنشـطة مشـتركة مـ

). دورات، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات(

عامــة أبرمــت النيابـة الباإلضـافة إلـى ذلــك، فقـد 
ــــة  ــــة الوطني بروتوكــــول تعــــاون مــــع األكاديمي

؛ يضــــمن توســــيع 2020فــــي ســــبتمبر للتــــدريب 
ـــراء مجـــاالت  ـــين الجهتـــين، وإث قاعـــدة التعـــاون ب
البحــــــث العلمــــــي والتنميــــــة البشــــــرية، وإقامــــــة 
الـــــدورات وإجـــــراء البحـــــوث العلميـــــة والخدميـــــة 

تقــاء المتعلقــة بمجــاالت القــانون المختلفــة؛ لالر
هـذا، .بالمستوى العلمي ألعضـاء النيابـة العامـة

وقــد اتفــق الطرفــان علــى التعــاون لمــدة عــامين 
:قابلة للتجديد في عدة مجاالت أبرزها

ة تـــدريب وتأهيـــل المرشـــحين للعمـــل بالنيابـــ
ـا، ســوا ء العامــة وكــذلك العــاملين بهــا فعليـ

. األعضاء أو اإلداريُّون
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 إعـــــــــداد الدراســــــــــات التطبيقيـــــــــة للتحــــــــــوّل
الرقمـــــي فـــــي المجـــــاالت اإلداريـــــة واإلجرائيـــــة 

. بالنيابة العامة

 تبـــــادل الخبــــــرات العلميــــــة، وتنظــــــيم وعقــــــد
.أنشطة مشتركة بين الطرفين

برنامجًـا 2020اتصالًا، أطلقت الدولة في نوفمبر 
مــــن مستشــــاري النيابــــة اإلداريــــة 35لتـــدريب 

علـــــــى دبلـــــــوم إعـــــــداد القيـــــــادات القضـــــــائية، 
ي والـذي يُعـدُّ أول دبلـوم مهنـي مـن نوعـه يقـام فــ

.الهيئات القضائية بشكل عام

ـــا لصـــقل القـــدرات ، ويمثـــل التـــدريب رافـــدًا مهمً
واكتســاب مهــارات جديــدة، وإعــداد قــاض يمتلــك 

ير المهــارات القياديــة واالداريــة، األمــر الــذي لــه تــأث
ــاجزة، كمــا يعــزز التــدريب إيجــابي علــى العدالــة الن

كـان من ثقافـة القاضـي، والجتيـاز البرنـامج بنجـاح
. على المشاركين إعداد مشروع تخرج جماعي

م وقـــــد تضـــــمنت أبـــــرز البـــــرامج التدريبيـــــة لـــــدبلو
:إعداد القيادات القضائية، ما يلي

برنامج إدارة التغيير.

برنامج فرق العمل.

 برنـــــــــامج التعـــــــــرف علـــــــــى أهميـــــــــة تطـــــــــوير
.مهارة التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين

ــــة فــــي مــــايو  ــــا 2021كمــــا أطلقــــت الدول برنامجً
قاضـــــيًا مـــــن قضـــــاة المحـــــاكم 25تـــــدريبيا لــــــ 

مـن 5باإلضـافة إلـى االقتصادية بوزارة العـدل، 
قيـــادات بنـــك مصـــر، ويـــزود البرنـــامج المتـــدربين

بالمهارات القيادية المتقدمة؛ 

ــــة  ويهــــدف البرنــــامج إلــــى صــــقل الجوانــــب الفني
والمعرفيـــة للقضـــاة، وذلـــك مـــن خـــالل المحـــاور 

تمثــل التــي يتناولهــا والتــي تتصـــل بموضـــوعات ت
:فيما يلي
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العالقات االقتصادية الدولية.

 بعــــــض الموضــــــوعات ذات الصــــــلة بقضــــــاء
ـــره علـــى معـــدالت جـــذب  التحكـــيم الـــدولي وأث
االســـــــتثمار األجنبـــــــي لـــــــدى الـــــــدول اآلخـــــــذة

. في النمو

ـــــــــــامج عـــــــــــددًا مـــــــــــن  هـــــــــــذا، ويتضــــــــــــمن البرن
ة رؤيــ"الموضــوعات التوعويــة كــالتحول الرقمــي، و

، والسـياســــــة الخارجيـــــة المصـــــرية "2030مصـــــر 
.والعالقات الدولية

ين وانطالقًا من الوعي الكامل بأهمية التعـاون بـ
ــبالد، ف ــة والمــؤثرة فــي ال قــد المؤسســات الفاعل

وقّــــع المعهــــد القــــومي للحوكمــــة والتنميــــة 
، مــذكرة تفــاهم 2021المســتدامة فــي نــوفمبر 

اء وتتركز حول مجـاالت بنـمع نادي قضاة مصر، 
ـــــة القـــــدرات البشـــــرية للقضـــــاة ، وتطـــــوير وتنمي

ويهــدف ذلــك إلــى تكــوين وتأهيــل ورفــع مهــارات 
ومـة العاملين بمنظومة القضـاء؛ لالرتقـاء بمنظ

الخدمـــة وتمكـــين المـــوظفين مـــن إدارة المـــوارد 
بشــــــــكل كــــــــفء وفعــــــــال، وتحقيــــــــق التنميــــــــة 

ــا لرؤيــة مصــر  ؛ ومــن أجــل 2030المســتدامة وفقً
يــق تطــوير اإلجــراءات واإلمكانــات القضــائية لتحق

:العدالة الناجزة، قامت الدولة باآلتي

وى زيـــادة عـــدد المحاكـــم االبتدائيـة علـى مسـت
.الجمهورية

 قيـــام بعــــــض الجهــــــات القضـــائية وجهــــــات
يـع إنفاذ القانـــون بإعـــداد قاعـــدة بيانــــات بجم

ــــــــا  ــــــــة بهــ ــــــــتندات الخاصــ ــــــــا والمســ القضايــ
ــــــــي ــــــــدف تيســ ــــــــا؛ بهــ ــــــــفتها إلكترونيــ ر وأرشــ

ــــتندات  ــــول للمســ ــــهولة الوصــ ــــل وســ العمــ
ـــــــــــرض لحقــــــــــوق  ـــــــــــات دون التعــ والمعلومــ

.المواطنيـــن

 ــــــــــــلوك وظيفـــــــــــي ــــــــــــات ســ ــــــــــــداد مدونــ إعــ
ــــــة أعضـــــاء النياب/ ألعضـــــاء النيابـــــة العامــــــة 

. اإلدارية
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ـــــة العدل ـــــة التحتي ـــــةالبني ي "

ا مـن يُعدُّ كل من األمن والعدالة، مقومًا أساسـي
مقومــــات قيــــام الدولــــة، وعنصــــرًا حاســــمًا فــــي 

مـــر تحقيـــق االســـتقرار، كمـــا أن التكامـــل بينهمـــا أ
ومــن هــذا . ضــروري الســتقرار الدولــة والمجتمــع

المنطلـــق، عملـــت الدولـــة علـــى مـــدار الســـنوات 
الســــــبع الماضــــــية، علــــــى اســــــتكمال سلســــــلة 
الجهــود واإلنجــازات التــي حققتهــا فــي القطــاعين

، ضــائيةتعزيــز البنيــة التحتيــة األمنيــة والقعبــر 
بمــــا يُســــهم فــــي خدمــــة المــــواطنين، وتمكــــين 
ـــــوفير  مؤسســـــات الدولـــــة، وفـــــرض النظـــــام، وت

. السالمة العامة

ة بإنشاء مجموعفي هذا السياق، قامت الدولة 
جديــدة مــن المؤسســات األمنيــة والقضــائية
والتـــي تنوعـــت بـــين أقســـام الشـــرطة والمحـــاكم

؛ وتطوير ما هـو قـائم منهـا بالفعـلوالسجون، 
ي وذلـــك لمواكبــــة آفــــاق التحـــديث والتطــــوير التــــ

.تشهده الدولة في المجاالت كافة
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حقـــوق وتنفيـــذًا لمحـــاور االســـتراتيجية الوطنيـــة ل
، والتــي تعمــل 2021اإلنســان المُنطلقــة فــي عــام 

ان على ترسيخ المفهـوم الشـامل لحقـوق اإلنسـ
ــة مصــر  ، وتحديــدًا 2030فــي الدولــة؛ وتنفيــذًا لرؤي

الهـــــدف الســـــادس منهــــــا والخـــــاص بحوكمــــــة 
مؤسســـــات الدولـــــة والمجتمـــــع عبـــــر اإلصـــــالح 
اإلداري وتحســـــــين كفـــــــاءة وفعاليـــــــة األجهـــــــزة 

.  الحكومية

وعليـــه، قامـــت الدولـــة بتطـــوير عـــدد مـــن أقســـام 
الشــــرطة بمحافظـــــات الجمهوريــــة، وانطلقـــــت 

ــ و المرحلــة األولــى مــن عمليــات التطــوير فــي يوني
؛ حيــــث تــــم االنتهــــاء مــــن تطــــوير أقســــام 2020

: الشـــــرطة فـــــي عـــــدد مـــــن المحافظـــــات منهـــــا
. اءالقــاهرة، والجيــزة، واإلســكندرية، وجنــوب ســين

تطـــوير مكاتـــب حقـــوق : شـــملت أعمـــال التطـــوير
اإلنســـــــان باألقســـــــام، واالســـــــتعانة بوســـــــائل 
التكنولوجيــــا الحديثــــة وميكنــــة إجــــراءات العمــــل

ة بإتاحــة الــربط بقواعــد معلومــات دقيقــة ومركزيــ
يـل من أجل االرتقاء بمنظومـة األداء األمنـي وتقل

الــزمن الــذي يســتغرقه المــواطن للحصــول علــى
الخــدمات، هــذا فضــلًا عــن توحيــد الشــكل العــام 
لتلــك األقســام بمظهــر جمــالي حضــاري، وإتاحــة 

بي أماكن انتظار مميزة وكريمـة تـوفر الراحـة لطـال
الخدمـــــة، مـــــع مراعـــــاة ذوي القـــــدرات الخاصـــــة 
بمــــداخل تلــــك األقســــام؛ كمــــا شــــملت أعمــــال 

تطـوير عـدد مـن مقـرات اإلداراتالتطـوير أيضًـا 
ســجلًا مــدنيا علــي مســتوي102األمنيــة ونحــو 

، وجاءت أبرز عمليـات 2020في يونيو الجمهورية 
:التطوير على النحو التالي

 مــــــديريات أمــــــن علــــــى مــــــرحلتين10تطــــــوير :
ســــجلًا 61تضــــمنت المرحلــــة األولــــى، تطــــوير 

-الجيـــــزة –القـــــاهرة (مـــــدنيا بمـــــديريات أمـــــن 
ــــــد شــــــكل ) اإلســــــكندرية ــــــم خاللهــــــا توحي وت

وشــملت . الســجالت بمظهــر جمــالي معاصــر
ر المرحلـــة الثانيــــة، اســـتكمال أعمــــال التطــــوي

ن سـجلًا مـدنيا بمـديريات أمــ41العقـاري لنحـو 
ر األقصـ–اإلسـماعيلية –بورسـعيد –أسوان (
).جنوب سيناء-البحر األحمر -
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 تطــوير مقــر ديــوان قطــاع الســجالت المدنيــة
بالعباســــــية وإدارة القــــــاهرة باإلضــــــافة إلــــــى

-النزهــــة -عــــين شــــمس : (ســــجلًا مــــدنيا25
أول مدينــــة -بــــوالق أبــــو العــــال -روض الفــــرج 

جمع الت-عابدين -ثان السالم -الضاهر -نصر 
حـــــدائق -منشـــــية ناصـــــر -القطاميـــــة -األول 
راسـة الد-البساتين -حلوان النموذجي -القبة 

-المعــادي -شــبرا -إنبــي-مــايو 15-الــوايلي-
ذ منفـ-طـرة النمـوذجي -األسـمرات-الخليفة 

).منفذ مطار القاهرة الجوي-ستارزسيتي 

 سجلًا 16تطوير مقر إدارة الجيزة باإلضافة إلى
-زة قســـم الجيـــ-الـــدقي -بنـــدر إمبابـــة : (مــدنيا

-العمرانيــــة -2الشــــيخ زايــــد -١الشــــيخ زايــــد 
ي ثـــان-أول أكتـــوبر -منشـــأة القنـــاطر -الصـــف 

ين البدرشـ-العيـاط –أوسـيم -الوراق -أكتوبر 

).أبو النمرس-بوالق الدكرور -

ـــ ى تطـــوير مقـــر إدارة اإلســـكندرية باإلضـــافة إل
-أول المنتـــزه -كرمـــوز : (ســـجلًا مـــدنيا16عـــدد 

-تــزه ثالــث المن-ثالــث المنتــزه -ثــاني المنتــزه 
ــــان الرمــــل  ــــة -ث ــــان العامري مركــــز -شــــيزار-ث

-محـرم بـك-مينـا البصـل -معلومات المنتزه 
ـــــاب شـــــرق  ـــــد -ب ـــــرج العـــــرب الجدي ـــــان -ب اللبَّ

ــد الخــارج  ــال -المــواطنين موالي الحفــظ-غبري
).الرئيسية

فـــي ســـياق متصـــل، امتـــدت جهـــود الدولـــة بهـــذا 
افتتــــاح عــــدد مــــن المقــــرات المجــــال لتشــــمل 
، وتزويــــدها بأحــــدث األجهــــزة األمنيــــة الجديــــدة

المتطـــــورة، والتـــــي تُســـــهم فـــــي تقـــــديم جميـــــع 
.الخدمات األمنية للمواطنين بسهولة ويسر
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:وتمثلت أبرز تلك االفتتاحات فيما يلي

 المقــــــر الجديــــــد لــــــإلدارة العامــــــة لمــــــرور
تـــم نقـــل المقـــر 2019فـــي ديســـمبر : أكتـــوبر6

مـــــــن منطقـــــــة مدينـــــــة نصـــــــر ذات الكثافـــــــة 
مـن السكانية المرتفعة إلـى مدينـة السـادس
رورية أكتوبر؛ مما أسهم في تيسير الحركة الم

بتلــــــك المنطقــــــة، كمــــــا تــــــم تحــــــديث غرفــــــة 
ــــــات الرئيســــــة المرتبطــــــة بكــــــاميرات  العملي
المراقبــــــــة المنتشــــــــرة بــــــــالطرق والمحــــــــاور 

ار الرئيســة لمتابعــة الحالــة المروريــة علــى مــد
الســـــاعة، وســـــرعة التعامـــــل مـــــع األعطـــــال 

.والتكدسات

المقر الجديد لإلدارة العامة لمـرور الجيـزة :
ــا2020فــي يونيــو  تــم إنشــاء المقــر الجديــد نقلً

مــن منطقــة بــين الســرايات؛ ممــا أســهم فــي 
تخفيــــــف حالــــــة التكــــــدس بتلــــــك المنطقــــــة، 

.واليسير على المواطنين

فــــي : المقــــر الجديــــد لمديريــــة أمــــن الجيــــزة
ـــــــــوفمبر  ـــــــــة 2020ن ؛ تنفيـــــــــذًا لخطـــــــــط الدول

الطموحــــــة لتطــــــوير المنشــــــآت الشــــــرطية، 
م وتزويــدها بأحــدث األجهــزة والتقنيــات، وقــد تــ

بنــاؤه علــى أحــدث النمــاذج المعماريــة؛ ليضــم 
عـددًا مـن المبـاني الملحقـة، والتـي مـن أهمهـا 
غرفـــــة إدارة أزمـــــات حديثـــــة مجهـــــزة بأحـــــدث 
ـــــة، ومبنـــــى اإلدارة العامـــــة التقنيـــــات المتمثل

ـــذي يضـــم أحـــدث غرفـــة  لشـــرطة النجـــدة، وال
عمليــــات مــــزودة بأحــــدث األنظمــــة الســــلكية 

والالسلكية، 

ـــــا مـــــن الدولـــــة بـــــاحترام حقـــــوق اإلنســـــان  إيمانً
باعتبارهـــا ضـــرورة مـــن ضـــرورات العمـــل األمنـــي،  

كأحـــد واالهتمـــام بأمـــاكن االحتجـــاز وتطويرهـــا 
ابي، األولويــات الجوهريــة لمنظومــة التنفيــذ العقــ

ــــــــــــا لثوابــــــــــــت االســــــــــــتراتيجية الوطنيــــــــــــة  وفقً
.  لحقوق اإلنسان
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افتتحــــت الدولــــة عــــددًا مــــن الســــجون الجديــــدة 
تماشـى بمواصفات تمراكز إصالح لتكون بمثابة 

دس مــع اســتراتيجية حقــوق اإلنســان؛ لمنــع التكــ
ـــــل  ـــــدة للنزي ـــــاة الجي ـــــبل الحي ـــــع سُ ـــــوفير جمي وت

دة؛ إلصـــالحه بمـــا يُكـــوِّن لديـــه فكـــر وعقيـــدة جديـــ
ر يسـمح ليخرج للحياة إنسانًا سـويا متعلمًـا بفكـ

.له باالنخراط في المجتمع مرة ثانيةً

فـي وتجدر اإلشارة هنا إلى أن اسـتراتيجية الدولـة
كـــز إدارة المؤسســـات العقابيـــة واإلصـــالحية، ترت

ي تقوم على محاور الفلسفة العقابية الحديثة الت
اكن علـى تحويـل أمــاكن االحتجـاز التقليديــة إلـى أمــ

يـة نموذجية إلعادة تأهيل النزالء من منطلـق أحق
، المحكوم عليهم بأال يعاقبوا عـن جـرمهم مـرتين

ــ ــاة بهــم وبأســرهم عنــد ذن ب حتــى ال تتوقــف الحي
جية اقترفــوه، بمــا يُعــد ترجمــة واقعيــة لالســتراتي

. الوطنية لحقوق اإلنسان

وكان من بين أهم جهود الدولة فـي هـذا المجـال، 
مركـــــــز اإلصـــــــالح والتأهيـــــــل بـــــــوادي إنشـــــــاء 

، والـــــــــذي يُعـــــــــدُّ ترجمـــــــــة واقعيـــــــــة النطـــــــــرون
.لالستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان

فــــــالمركز نموذجًــــــا ألعلــــــى المقــــــاييس الدوليــــــة 
كــز لحقـوق اإلنســان؛ حيـث يُعــد المركـز بــاكورة مرا

ــزم الدولــة تشــي يدها اإلصــالح والتأهيــل التــي تعت
.خالل الفترة المقبلة

م وعقــب التشــغيل الفعلــي لــه مــن المقــرر أن يــت
مـن إجمـالي عـدد % 25تُمثـل سـجنًا 12غلق عـدد 

وقــد تــم تصــميم. الســجون العموميــة فــي مصــر
المركـــــز بأســـــلوب علمـــــي وتكنولوجيـــــا متطـــــورة 

يــة، اســتُخدمت خاللهــا أحــدث الوســائل اإللكترون
كــز فيمــا تمثلــت أهــم المنــاطق التــي يضــمها المر

:فيما يلي
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مراكز فرعيـة، روعـي 6تضم : منطقة االحتجاز
فـــي تصـــميمها تـــوفير األجـــواء المالئمـــة مـــن 

.اتحيث التهوية واإلنارة الطبيعية والمساح

ائر باإلضــافة إلــى تــوفير أمــاكن إلقامــة الشــع
لنزالء الدينية، وفصول دراسية، وأماكن تُتيح ل

ـــــــاتهم، وســـــــاحات  للتـــــــريُّضممارســـــــة هواي
.ومالعب ومراكز للتدريب المهني والفني

تضــــم منــــاطق : منطقــــة التأهيــــل واإلنتــــاج
-الصــــــوب الزراعيــــــة -الزراعــــــات المفتوحــــــة (

رش المصـانع والـو-الثروة الحيوانية والداجنة 
مركــز وتحتــوي المنطقـة الخارجيــة لل) اإلنتاجيـة

. على منافذ لبيع المنتجات

ــتم بيــع منتجــات المركــز فــي المعــارض كمــا ي
ــــة  التــــي ينظمهــــا قطــــاع الحمايــــة المجتمعي
التـــابع لـــوزارة الداخليـــة؛ حيـــث يـــتم تخصـــيص

ــــد  ــــه هــــذا العائ ــــل وتوجي ــــد المــــالي للنزي العائ

حسب رغبتـه، فإمـا تحويـل العائـد أو جـزء منـه
.بةألسرته أو االحتفاظ به عقب قضاء العقو

مجهـز بأحـدث المعـدَّات: مستشفى مركـزي ،
واألجهــــزة الطبيــــة، وغــــرف عمليــــات تشــــمل 

.جميع التخصصات وغرفًا للرعاية المركزة

ى تم إنشـاؤه لتحقيـق أقصـ: مجمع للمحاكم
ـــأمين، ويضـــم  قاعـــات لجلســـات 8درجـــات الت

ــــا بســــعة إجماليــــة المحاكمــــة منفصــــلة إداري
فـــــرد، حتـــــى يـــــتم عقـــــد جلســـــات علنيـــــة 800

لمحاكمــة النــزالء بهــا، وتحقيــق المنــاخ اآلمــن
ـــع ـــل بجمي ـــه النزي ـــع في ـــة يتمت لمحاكمـــة عادل

حقوقـــــه، وتـــــوفير عنـــــاء االنتقـــــال للمحـــــاكم 
.المختلفة

هـــذا، وتتخـــذ الدولـــة فـــي ســـبيل تـــوفير مقومـــات
ية إعـادة تأهيــل النــزالء جميـع اإلجــراءات التنســيق

:مع الوزارات المعنية كان أبرزها
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 إبـــــرام بروتوكـــــول تعـــــاون مـــــع وزارة التربيـــــة
ـــــيموالتعلـــــيم  ـــــتم بمقتضـــــوالتعل ـــــي ي اه الفن

ـــــــانوي الصـــــــناعي  تشـــــــغيل المدرســـــــتين الث
.والزراعي، اللتين تم افتتاحهما بالمركز

 التنســـــــيق مـــــــع وزارة اإلســـــــكان والمرافـــــــق
والمجتمعـــــــات العمرانيـــــــة؛ إلعـــــــداد أمـــــــاكن 
للتـــــــدريب والتأهيـــــــل علـــــــى المهـــــــن الفنيـــــــة 

مـة المختلفة، وذلك في إطار برامج علمية قائ
لح علــى توجيــه طاقــة النزيــل للمهنــة التــي يصــ
بـة لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقو

م بمــا يعــود عليــه وعلــى أســرته بعائــد مــالي يــت
زء منـه توجيهه وفقًا الحتياجاته واالحتفاظ بجـ

كمكافــأة تمـــنح للنزيـــل عنــد خروجـــه تســـاعده
.على مواجهة متطلباته المعيشية

م وفي إطار الخطة الوطنيـة لرفـع كفـاءة المحـاك

علــــى مســــتوي الجمهوريــــة وإعــــداد مقــــار الئقــــة 
ة للمحـــاكم لخدمـــة المتقاضـــين، وتقريـــب العدالـــ

ـــــك مـــــن خـــــالل إنشـــــاء أبنيـــــة  للمـــــواطنين، وذل
ة متطورة حديثة وتزويدها بأحدث األجهزة الخاصـ

ــ. بتســجيل الــدعاوى وحفــظ المســتندات موقــد ت
افتتــــــــاح عــــــــدد مــــــــن مجمعــــــــات المحــــــــاكم 

:، تمثل أبرزها فيبمحافظات الجمهورية

ي تـم افتتاحهـا فـ: محكمة الرحمانية الجزئيـة
، كـــأول مجمـــع محـــاكم يُقـــام بأحـــد 2014مـــايو 

وقـــــد بلغـــــت تكلفتهـــــا . مراكـــــز المحافظـــــات
ـــــة  ـــــى مســـــاحة 28اإلجمالي ـــــه، عل ـــــون جني ملي

.متر مربع1500

تـــم افتتاحـــه عـــام : مجمـــع محـــاكم الحـــامول
ة ، بمحافظـــة كفـــر الشـــيخ وذلـــك بتكلفـــ2014

. مليون جنيه36.7إجمالية بلغت نحو 
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تــــم افتتاحــــه عــــام : مجمــــع محــــاكم ســــفاجا
آالف متــــر وذلــــك بتكلفــــة 7، علــــى مســــاحة 2016

.مليون جنيه26.5إجمالية بلغت نحو 

ي تم افتتاحه فـ:مجمع محاكم بنها الجديدة
آالف متـــــر مربـــــع، 10علـــــى مســـــاحة 2017يونيـــــو 

ــــى مســــاحة  ــــيدت إنشــــاءاته عل ــــر، 6وشُ آالف مت
.مليون جنيه178بتكلفة بلغت 

 مجمـــــع محـــــاكم ونيابـــــات حـــــوش عيســـــى
علـى مسـاحة 2017تم افتتاحه فـي يوليـو : الجديد

.مليون جنيه32.5آالف متر مربع بتكلفة بلغت 3

 تــم افتتاحــه : محــاكم مرســى مطــروحمجمــع
، وبلغــــــت تكلفتــــــه اإلجماليــــــة نحــــــو2019عــــــام 
.مليون جنيه30.7

بـدأت أعمـال إنشـائه : مجمع محاكم زنانيري
، 2020، وتم االنتهاء منـه وافتتاحـه عـام 2019عام 

.  مليون جنيه20.4بتكلفة إجمالية بلغت نحو 

بــــــدأت أعمــــــال : مجمــــــع محــــــاكم الخارجــــــة
، ومن المقرر االنتهـاء منـه عـام 2020إنشائه عام 

ــــــــك بتكلفــــــــة إجماليــــــــة تبلــــــــغ نحــــــــو 2022 ، وذل
.مليون جنيه183.7

م أُنشـئ عـا: مجمع محاكم بور فؤاد الجزئيـة
، وذلـك 2022، ومن المقرر االنتهاء منه عـام 2019

.مليون جنيه156.9بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 

بــــدأت : جــــار إنشــــاء مجمــــع محــــاكم نبــــروه
بتكلفــة إجماليــة، وذلــك 2017أعمــال إنشــائه عــام 

.مليون جنيه43.1نحو تبلغ 
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تــم : مجمــع محــاكم شــمال دمنهــور الجديــد
، وروعـي فـي تصـميمه 2021افتتاحه في أكتوبر 

احتياجـــــــات كبـــــــار الســـــــن وذوي االحتياجـــــــات 
الخاصــــة، وقــــد تــــم إمــــداد قاعاتــــه بالوســــائل 
الالزمـــة للعمـــل بنظـــامي التقاضـــي، وتجديــــد

طـة الحبس االحتياطي عن بُعد تماشيًا مـع خ
.التقنية بوزارة العدل

 ــــــــــة ومحكمــــــــــة مجمــــــــــع محــــــــــاكم الدخيل
ـــــــده اإلســـــــكندرية االقتصـــــــادية،  ـــــــم تجدي ت

؛ حيـث شـملت أعمـال التطـوير 2021في يونيو 
رفــع كفــاءة المجمــع بمــا ينتجــه مــن خــدمات 

فضــــــــــلًا عــــــــــن تدشــــــــــين وحــــــــــدة . رقميــــــــــة
إصـــــدار الشـــــهادات عـــــن بُعـــــد؛ والتـــــي تتـــــيح 
للمتعــــــــاملين معهــــــــا إمكانيــــــــة  الحصــــــــول 
ــــــي تصـــــدر عـــــن  ـــــع الشـــــهادات الت ـــــى جمي عل

.تالمحاكم االقتصادية بمختلـف المحافظـا

تـــم تطـــوير وافتتـــاح عـــدد وبجانـــب المجمعـــات، 
طــوير تنفيــذًا لتوجيهــات الدولــة بتمــن المحــاكم، 

ورفــــع كفــــاءة دور العدالــــة، وتــــوفير بيئــــة عمــــل 
:ينهاوكان من ب. مناسبة للقضاة والمتقاضين

درية مبنى ملحق محكمة استئناف اإلسـكن
، 2016بـــدأت أعمـــال إنشـــائه عـــام : بســـموحة

ــــه عــــام  ــــة 2019واالنتهــــاء من ، بتكلفــــة إجمالي
.  مليون جنيه68.5بلغت نحو 

ت جـدد: تطوير محكمة دسوق بكفر الشـيخ
، 2017أبنيتهـــا وتطويرهـــا بالكامـــل فـــي أكتـــوبر 

ة متر، وبتكلفة إجماليـ600وذلك على مساحة 
.مليون جنيهًا6.5بلغت نحو 

 ـــــــــة واألســـــــــرة ـــــــــون الجزئي محكمـــــــــة الزيت
، بتكلفة إجماليـة2017افتتحت عام : باألميرية

. مليون جنيه75بلغت نحو 



60 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

بــــدأت أعمــــال : محكمـــة بنــــي عبيــــد الجزئيــــة
واالنتهـاء منهـا وافتتاحهـا 2014إنشائها عـام 

، وبلغــــت تكلفتهــــا اإلجماليــــة نحــــو 2017عــــام 
.مليون جنيه36

ــا االبتدائيــة ــم االنتهــ: ملحــق محكمــة قن اء ت
2015مــــــن أعمــــــال التــــــرميم والتجديــــــد عــــــام 

وبلغــــــــت التكلفــــــــة اإلجماليــــــــة لهــــــــا نحــــــــو 
. مليون جنيه45.1

ء تـــم البـــد: المحكمـــة االقتصـــادية واألســـرة
واالنتهــــــاء منهــــــا 2017فــــــي إنشــــــائها عــــــام 

، وذلــك بتكلفــة إجماليــة 2020وافتتاحهــا عــام 
. مليون جنيه73.5بلغت نحو 

ــا الجزئيــة ــدأت أعمــال إنشــائها: محكمــة بب ب
ومـــن المقـــرر االنتهـــاء منهـــا عـــام 2019عـــام 
ـــــــــــغ 2022 ـــــــــــك بتكلفـــــــــــة إجماليـــــــــــة تبل ، وذل
.مليون جنيه140نحو 

2021فـي أكتـوبر : تطوير مبنى محكمة طـوخ ،
ــــــى وقاعــــــات  ــــــم رفــــــع كفــــــاءة المبن ــــــث ت حي

ظام المحاكمات الجنائية وتجهيزها؛ لتفعيل ن
ــــد الحــــبس االحتيــــاطي عــــن بُعــــد، كمــــا  تجدي

.رةشملت أعمال التطوير مبنى محكمة األس

تهــاء تــم االن: المحكمــة الكليــة باإلســكندرية
ــــك بتكلفــــة 2021منهــــا وافتتاحهــــا عــــام  ، وذل

.مليون جنيه56إجمالية بلغت نحو 

بـــدأت : محكمـــة شـــمال القـــاهرة االبتدائيـــة
، واالنتهــــاء 2020أعمــــال رفــــع كفاءتهــــا عــــام 

لغـت منها في العـام نفسـه بتكلفـة إجماليـة ب
.مليون جنيه45نحو 

 ــــى محكمــــة بــــدأت : الجزئيــــةســــمالوطمبن
واالنتهاء منهـا عـام 2016أعمال اإلنشاء عام 

ـــــة بلغـــــت نحـــــو 2019 ـــــك بتكلفـــــة إجمالي ، وذل
.  مليون جنيه29
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 إنشـــاء مـلحـــــق محكمـــــة كفــــر الــــــدوارجـــار :
، فيمـا بلغـت 2019بـــدأت أعـمــال إنشـائه عـام 

.مليون جنيه33التكلفة اإلجمالية له نحو 

ــرئيس،  بإنشــاء مدينــةهــذا، وقــد وجــه الســيد ال
، ليكــــون أبــــرز العدالــــة فــــي العاصــــمة اإلداريــــة

مشــــروعات العــــدل؛ لتطــــوير العمــــل القضــــائي 
واإلداري، وتقــــــــــــديم الخــــــــــــدمات ذات الصــــــــــــلة 

يكون باســتخدام الوســائل التكنولوجيــة؛ حيــث ســ
نـة؛ لكل جهة وهيئة قضائية مقر داخل تلك المدي

اشــى لتقـدم وجهًـا عصــريا للعدالـة فــي مصـر؛ يتم
. مع الجمهورية الجديدة

ــــة لتســــهيل الخــــدمات  وفــــي إطــــار جهــــود الدول
هر تطـوير مكاتـب الشـالمقدمة للمواطنين، تم 
؛ حيــث كانــت تعــاني مــنالعقــاري بالمحافظــات

ــــر؛ ممــــا تتســــبب بطــــول  ارانتظــــالتكــــدس الكبي

.  ، وصعوبة الحصول على الخدماتالمواطنين

مكتــــب 50ولتالفــــي تلــــك األوضــــاع، تــــم تطــــوير 
وأصــبحت المعــامالت ال تســتغرقشـهر عقــاري 

.أكثر من بضع دقائق فقط

ر افتتـــاح مكتـــب شـــهباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، تـــم 
، وفــــــرع المُمـــــيكنعقـــــاري وتوثيـــــق الدخيلـــــة 

" يفـــاردوم بولتيفـــولي"بمجمـــع التوثيـــق المميـــز 
بســـــيدي جـــــابر، والـــــذي يقـــــدم خـــــدمات التوثيـــــق 

للمــــواطنين الــــذين ســــبق لهــــم حجــــزالمُميكنــــة
" أرغـب فـي عمـل توكيـل"موعد عن طريق تطبيق 

.عبر الهواتف الذكية

ويقـــدم الفـــرع خـــدمات التوثيـــق مـــن خـــالل بوابـــة
ـــل مـــادي عـــن  ـــر مقاب ـــك نظي ـــة، وذل مصـــر الرقمي

.تكلفة األعمال المميزة المقدمة لهم
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إطــــــالق خدمــــــة ســــــيارات التوثيــــــق كمــــــا تــــــم 
ـــــــة، المتنقـــــــل ـــــــبعض محافظـــــــات الجمهوري ب

والمجهـــزة بالمعـــدات واألجهـــزة الحديثـــة، والتـــي 
لخدمـة تعمل على تقريب فـروع التوثيـق لطـالبي ا

ق بصـــورة حضـــارية، وكـــذلك تـــدعيم فـــروع التوثيـــ
ـــة حـــال وجـــود زحـــام مـــن المـــواطنين، كمـــا  الثابت

.يمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية

وبشـــــــــكل عـــــــــام، فقـــــــــد تـــــــــم رفـــــــــع كفـــــــــاءة
مقـــــرًا للشـــــهر العقـــــاري، 230محكمـــــة و329

وإضـــــافة منافـــــذ فـــــروع توثيـــــق، 305وميكنـــــة 
مكاتـــب بريـــد، وإتاحـــة خـــدمات 109فـــي مميكنـــة

إلكترونيـــــة الســـــتخراج التـــــوكيالت وغيرهـــــا مـــــن
.قالمعامالت الخاصة بالشهر العقاري والتوثي

رًا  ونتيجة لهذه الجهود، تطوّر عدد المحـاكم تطـو
، ومـن 2020محكمة عام 392ملحوظًا ليصل إلى 

محاكم فـي الفتـرة 409المُستهدف أن تصل إلى 
)2021–2023.(

إجمالي عدد المحاكم في مصر
) *2020-2014(خالل الفترة 

374

392

2014 2020

.  وزارة العدل: المصدر

)محكمة(
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"المــــــــــــــوارد البشــــــــــــــرية

الرؤيـــــة العظيمـــــة بـــــدون أنـــــاس عظمـــــاء ال "
فـــي ضـــوء ذلـــك تهـــتم الدولـــة"... يعـــوَّل عليهـــا

يــــة بتحقيـــق األمـــن وترســــيخ ركـــائز العدالـــة بتنم
ى القدرات والمهارات للعنصر البشري لـديها؛ حتـ

يجيات التـي يتسنى تنفيذ الرؤى، وتطبيق االسترات
تُطلقهـــا الحكومـــة، وتحســـين منظومـــة األمـــن، 

وق وتطبيق مبادئ العدالة تحت مظلة تعزيـز حقـ
زة اإلنســـان؛ حيــــث يُعــــدُّ العنصـــر البشــــري الركيــــ

ــــة، والعنصــــ ــــق منهــــا التنمي ــــي تنطل ــــى الت ر األول
.لفةالرئيس في حوكمة وإدارة السياسات المخت

تعزيـــز مـــن هـــذا المُنطلـــق، تحـــرص الدولـــة علـــى 
ع قطــا"، ويُعــدُّ مفــاهيم حمايــة حقــوق اإلنســان

ــوزارة " حقــوق اإلنســان أحــد القطاعــات النوعيــة ب
الداخليــــة المصــــرية، وقــــد أُنشــــئ حــــديثًا بهــــدف

ا، وتعزيــز قيمهــتنميــة وحمايــة حقــوق اإلنســان
ونشـــــــــر ثقافتهــــــــــا لـــــــــدى العــــــــــاملين بهيئــــــــــة 
الشـــــرطة؛ إعـــــالءً لقـــــيم تلـــــك الحقـــــوق بجميـــــع 

.  القطاعات الشرطية
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ـــا  وقـــد جـــاءت عمليـــة إنشـــاء ذلـــك القطـــاع وفقً
بشأن إنشاء قطاع 2012لسنة 2694للقرار رقم 

بـــوزارة الداخليـــة، بيـــد أنـــه مـــع " حقـــوق اإلنســـان"
2015لســـنة 4030القـــرار الـــوزاري رقـــم صـــدور 

بشـــــــــأن تحديــــــــــد االختصاصــــــــــات والواجبــــــــــات 
حقـــــوق"التفصـــــيلية لألجهـــــزة التابعـــــة لقطـــــاع 

يـــر ، تـــم تطـــوير أداء القطـــاع بشـــكلٍ كب"اإلنســـان
.على مدار السنوات األخيرة

اإلدارة العامــــة لحقـــــوق "ويضــــم ذلــــك القطــــاع 
، "ياإلدارة العامة للتواصل المجتمع"، و"اإلنسان

متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفـل"وإدارة 
التـــــــدريب "، وإدارة "وذوي االحتياجـــــــات الخاصـــــــة

هـــــــذا ويقـــــــوم القطـــــــاع بالمهـــــــام ". والتثقيـــــــف
:واالختصاصات التالية

 وضـــــع الخطـــــط والبـــــرامج الالزمـــــة لتطبيـــــق
ع منظومة حقوق اإلنسان بـالوزارة اتسـاقًا مـ

ـــق والمعاهـــدات  الدســـتور والقـــانون والمواثي

الدوليــــــة التـــــــي صـــــــدقت عليهـــــــا جمهوريـــــــة 
.مصر العربية

 عقــــــد دورات تدريبيــــــة، وتنظــــــيم المــــــؤتمرات
والنــــدوات وورش العمــــل للعــــاملين بــــوزارة 
ــــــوزارة  ــــــة، بالتنســــــيق مــــــع جهــــــات ال الداخلي

ة حقـوق المُختصَّة؛ وذلـك تكريسًـا لنشـر ثقافـ
.اإلنسان

 تفعيـــــل الـــــدور االجتمـــــاعي لهيئـــــة الشـــــرطة
:وأعضــائها وكــذا األنشــطة االجتماعيــة؛ مثــل

ية زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدين
ــة والمشــاركة فــي أنشــطتها، وعقــ د والثقافي

.الندوات والمؤتمرات ذات الصلة

 دعــــم أطــــر التواصــــل مــــع المجتمــــع الــــداخلي
وخاصـــــة بـــــين القيـــــادات الشـــــرطية وجميـــــع 
العـــاملين بـــالوزارة، وذلـــك لـــدعم قـــيم الـــوالء 

.واالنتماء داخل الجهاز
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ث رصد أية انتهاكات لحقوق اإلنسان قـد تحـد
بها في المواقع الشرطية للوقوف علـى أسـبا

ودوافعهـــــا، وبحـــــث آليـــــات إنهائهـــــا وكيفيـــــة 
تـــداركها، واإلعـــالن عمـــا توصـــلت إليـــه نتـــائج

.الفحص من حقائق

عـات تعزيز أطُر التواصُل المجتمعـي بـين قطا
وزارة الداخليــــــــة، وجميــــــــع الرمــــــــوز الوطنيــــــــة 
ــــة، والقــــوى السياســــية ــــة واإلعالمي ، والحقوقي

ورجــــال الــــدين، ومنظمــــات المجتمــــع المــــدني، 
والشخصـــــيات العامـــــة؛ لتكـــــوين شـــــبكة مـــــن 

ن العالقــات اإليجابيــة الفاعلــة، وقــد تــم ذلــك مــ
ين خالل إبرام العديد من بروتوكوالت التعاون بـ

" قطـــاع حقـــوق اإلنســـان"الـــوزارة ممثلـــة فـــي 
–وكــل مــن المجلــس القــومي لحقــوق اإلنســان 

المجلــس القــومي –المجلــس القــومي للمــرأة 
المجلـــــــس القـــــــومي –للطفولـــــــة واألمومـــــــة 

لألشـــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــة، واالتحـــــــاد العـــــــام 
ــــة، واالتحــــاد  ــــات األهلي للمؤسســــات والجمعي
النــــوعي لجمعيــــات الصــــم وضــــعاف الســــمع، 

" حيــــاة"، ومؤسســــة "مصــــر الخيــــر"ومؤسســــة 
.للتنمية والدمج المجتمعي

وتحـــت مظلـــة تلـــك االختصاصـــات، قامـــت وزارة 
ــرة مــن عــام  ــة خــالل الفت ــى عــام 2014الداخلي وحت

اللقــــاءات التوعويــــة بعقــــد العديــــد مــــن 2021
.والتثقيفية للعاملين بالوزارة

وير استهدفت تلك اللقاءات فـي جانـب منهـا تطـ
ها، تـمّ المعاملة العقابية للمسجونين، وبناءً علي

آالف نزيـل، 504.1استكمال مراحل التعليم لعدد 
زيل، وإجراء الكشف الطبي على أكثر من مليوني ن

ــــة لعــــدد  ــــات جراحي ــــة، 5.5وإجــــراء عملي آالف حال
.ألف حالة التماس اجتماعي447.3وتنفيذ 
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ـــــــــى صـــــــــعيد دور  فـــــــــي ســـــــــياق متصـــــــــل، فعل
ة فـي المؤسسات الفرعية التابعة لـوزارة الداخليـ

ــة المــوارد البشــرية وصــقل مهاراتهــا؛ تــول ي تنمي
مبـادئ أكاديمية الشـرطة اهتمامًـا كبيـرًا لترسـيخ

نهم حقوق اإلنسان لـدى ضـباط الشـرطة؛ لتمكيـ
مـــــن حمايـــــة حقـــــوق اإلنســـــان، وصـــــون حرياتـــــه 
األساسـية فـي مُختلَـف مراحـل وإجـراءات العمــل

اطن األمني، خاصةً تلـك التـي تخـص تعامُـل المـو
مـــع األجهـــزة الشـــرطية لتحســـين العالقـــة بـــين

الشــــرطة والجمهــــور، ودعــــم جهــــود المشــــاركة 
.االشعبية في مكافحة الجريمة والوقاية منه

رات وتقــوم األكاديميــة، بتنظــيم العديــد مــن الــدو
جــــال التدريبيــــة المتخصصــــة والمتعمِّقــــة فــــي م

حقـــــوق اإلنســـــان لضـــــباط المنطقـــــة المركزيـــــة 
م السجون، ومراكز وأقسا: العاملين في مجاالت

ى الشــرطة، والبحــث الجنــائي، وذلــك علــى مســتو
.محافظات مختلفة

لـة باإلضافة إلـى تنظـيم عـدد مـن الـدورات المماث
للضــــــباط العــــــاملين فــــــي الجهــــــات الشــــــرطية 
المتخصصــــة الســــتفادة أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن 
ـــوزارة، وخاصـــةً الـــذين  ـــى مســـتوى ال الضـــباط عل
ــل مــع الجمهــور تســتلزم طبيعــة عملهــم التعامُ

مــن أجــل تعميــق مفــاهيم وقــيم ومبــادئ حقــوق 
اإلنســــان لــــديهم، وتبســــيط اإلجــــراءات الواجــــب 

نجــاز اتباعهــا للتيســير علــى المــواطنين، وســرعة إ
.الخدمات الخاصة بهم في سهولة ويُسر

هــذا إلــى جانــب عقــد لقــاءات ثقافيــة، ومســابقات
بحثيــــة عامــــة فــــي مجــــال حقــــوق اإلنســــان علــــى 
مســـــتوى جميـــــع أجهـــــزة الـــــوزارة حـــــول بعـــــض 

م الموضــوعات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، ويــت
تقيـــــيم األبحـــــاث المقدمـــــة بمعرفـــــة األســـــاتذة 

وق ثقافــة حقــالمتخصصـين، وعلــى صــعيد نشــر 
ــــــع بـــــــين الضـــــــباط اإلنســـــــان بشـــــــكل موسـَّ

.والمواطنين
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تـب أيضًا؛ حرصـت أكاديميـة الشـرطة علـى نشـر ك
، تعريفيــة لمخاطبــة جميــع جهــات وزارة الداخليــة
وأفـــراد هيئـــة الشـــرطة لاللتـــزام بمبـــادئ حقـــوق
اإلنســـان ورعايـــة المقبـــوض علـــيهم، فضـــلًا عـــن

مخاطبــــة الجمــــاهير للتعريــــف بحقــــوقهم، ودور 
األجهــــــزة األمنيــــــة فــــــي صــــــونها؛ كمــــــا تحــــــرص 
األكاديميـــة فـــي ذات الصـــدد علـــى دعـــم عمليـــات 
التعــاون مــع الجهــات المعنيــة بحقــوق اإلنســان؛
ـــة العامـــة، ووزارة ـــي النياب ـــتم دعـــوة مُمثل ـــث ت حي

العــــدل، ووزارة الخارجيــــة للمشــــاركة فــــي إعــــداد 
البحــــوث والدراســــات، والمــــؤتمرات، والنـــــدوات، 

يـــة والحلقـــات النقاشـــية التـــي تنظمهـــا األكاديم
.حول ما يتعلق بحقوق اإلنسان

فــــي إطــــار أكاديميــــة الشــــرطة كــــذلك اهتمــــت 
المأموريــــات الخارجيــــة بإيفــــاد عــــدد مــــن ضــــباط 

لوقـوف األكاديمية في بعثات دراسـية وتدريبيـة؛ ل
ـــة حقـــوق  ـــل حماي ـــرؤى حـــول تفعي ـــى أحـــدث ال عل

" بحـــوث الشـــرطة"مركـــز اإلنســـان؛ كمـــا يهـــتم 
ميـــة التـــابع ألكاديميـــة الشـــرطة باألنشـــطة العل

ـــــــة المتعلقـــــــة بموضـــــــوعات  ـــــــة الجنائي العدال
بأبعادهــا ومجاالتهــا المتعــددة، كمــا إنــه يُشــارك

ن فــي المــؤتمرات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، مــ
.خالل تقـديم الدراسـات والبحـوث وأوراق العمـل
د فضـــلًا عـــن المشـــاركة فـــي النـــدوات التـــي تعقـــ

رجيـة بالمراكز الدراسية والعلمية الداخليـة أو الخا
مركز ذات الصلة بحقوق اإلنسان؛ كذلك يطلق ال

ــــة الجمهــــور بمشــــاركة  ــــات لتحســــين معامل آلي
لتنميـــة الـــوعي األمنـــي أجهـــزة الـــوزارة المعنيـــة 

لدى رجال الشـرطة، هـذا إلـى جانـب حِـرص المركـز 
علـى تنظـيم نـدوات عـن وزارة الداخليـة فـي مجــال

ية؛ حماية حقوق اإلنسان وصون حرياتـه األساسـ
يـــل دل"كمـــا يصـــدر مركـــز البحـــوث ســـنويا كتيـــب 

ي الذي يتضمن الخـدمات التـ" الخدمات الشرطية
.تقدمها الشرطة للمواطنين
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كمــا يصــدر نشــرات علميــة عــن حقــوق اإلنســان 
بمــــا يضــــمن تعزيــــز الحمايــــة المقــــررة لحقــــوق 
اإلنســـان فـــي مختلـــف مجـــاالت ومراحـــل العمـــل 

ــال بــدورٍ بــارز وفكليــة الشــرطة األمنــي؛ وتقــوم  عّ
ــة تأهيــل الضــباط وتطــوير قــدراتهم، ال فــي عملي

يـث سيّما بشأن احترام مبادئ حقوق اإلنسـان؛ ح
" حقـــوق اإلنســـان"تقـــوم الكليـــة بتـــدريس مـــادة 

لـــى كمـــادة أساســـية لطلبـــة الكليـــة، باإلضـــافة إ
ــــــد مــــــن المؤلفــــــات الشــــــرطية  تضــــــمين العدي
لموضــــوعات حقــــوق اإلنســــان، كــــذلك تحــــرص 

بــــة الكليــــة علــــى تنظــــيم محاضــــرات ثقافيــــة لطل
فــي الســنة الرابعــة تتنــاول المشــكالت العمليــة

مجــــــــال حقــــــــوق اإلنســــــــان، وترســــــــيخ حرياتــــــــه 
بــين األساســية؛ وتقــوم بــإجراء مســابقات بحثيــة

للتعـــرُّف" حقـــوق اإلنســـان"الطلبـــة فـــي مجـــال 
ــــــى مــــــدلوالت، ومفــــــاهيم حقــــــوق اإلنســــــان  عل
والمحافظـــــة عليهـــــا، واإللمـــــام الكامـــــل بتـــــوخي 

ي معايير الشرعية أثناء ممارسـة العمـل الشـرط

ــــيح الفرصــــة أمــــام  عقــــب التخــــرج، كمــــا أنهــــا تت
الدارســـــين والطلبـــــة لمعرفـــــة كـــــل مـــــا يتصـــــل 

. بهذا المجال

د مــن وتشــتمل مكتبــة كليــة الشــرطة علــى العديــ
المؤلفــات العمليــة، والدراســات المتطــورة ذات

الصــــــلة بحقــــــوق اإلنســــــان؛ كمــــــا تقــــــوم كليــــــة 
عامةمادة الحريَّات الالدراسات العليا بتدريس 

للضــــباط الدارســــين بهــــا، فضــــلًا عــــن تضــــمين
العديد مـن المـواد فـي بعـض الموضـوعات التـي

.تعالج حقوق اإلنسان

وق وإلى جانب اهتمامها بتعزيـز ونشـر ثقافـة حقـ
اإلنســــان لــــدى العــــاملين فــــي قطــــاع الشــــرطة 
تحــــرص أكاديميــــة الشــــرطة علــــى تعزيــــز األمــــن 
، وتــدريب الضــباط علــى أحــدث آليــات حفــظ األمــن

مركـز الفي سياق من التعاون الدولي، تـم افتتـاح 
المالمصري للتدريب على عمليـات حفـظ السـ

.2021في يناير 



العدالة واألمن|التنمية المجتمعية | 69

ـــل فـــي إعـــد اد وإلـــى جانـــب هدفـــه الـــرئيس المُتمثِّ
وتـــــدريب الكــــــوادر الوطنيــــــة والدوليــــــة؛ للعمــــــل 

دعم ببعثات حفظ السالم وتقديم جميع أوجـه الـ
ات ألداء المهـــام بفعاليـــة وتزويـــد القـــوات بـــالخبر

والقـــدرات التـــي تتوافـــق مـــع متطلبـــات عمليـــات
المركـز حفظ السالم الحالية والمستقبلية، يقوم

ــــل ــــات المختلفــــة؛ مث ــــدور: بتنظــــيم الفعّالي ات ال
ل، التدريبية، والندوات، والمؤتمرات، وورش العمـ

بالتنســـــــيق مـــــــع الجهـــــــات الوطنيـــــــة، والـــــــدول 
مــا الصــديقة، والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، ب

ــــنقــــل وتبــــادُل الخبــــرات يتســــنّى  ات مــــع الكيان
ـــــا، فـــــي مجـــــاالت ذات ـــــا، وإقليمي المنـــــاظرة دولي

.نيةللمعاهد التدريبية الشرطية الوطالصلة 

نميـة وتاالهتمام بالعنصر البشري وفي سياق 
ها قدراتـه وتحقيـق العدالـة النـاجزة التـي مـن شـأن
اء إشعار المواطنين بالحصول على حقوقهم أثنـ

إجــراءات التقاضــي، عمــدت وزارة العــدل إلــى عقــد 
الــــدورات التدريبيــــة لجميــــع القضــــاة فــــي جميــــع

فية المجـــاالت المختلفـــة؛ تعزيـــزًا لمبـــادئ الشـــفا
والنزاهـة والحوكمـة وسـيادة حكـم القـانون، ومــن

ن بـين بين تلك الجهود تم توقيع بروتوكـول تعـاو
ــــة فــــي ديســــمبر  ؛ 2020وزارة العــــدل ووزارة البيئ

ــــة للقضــــاة وأعضــــاء  بهــــدف عقــــد دورات تدريبي
وعات النيابة العامة والنيابة اإلدارية حول الموضـ
إللمــام التــي تمــس القضــايا البيئيــة، وذلــك بغيــة ا

ــا ألحــدث التشــريعات واالتفاق يــات بجوانبهــا وفقً
وجاء هذا ضمن اختصاص قطاع حقوق . الدولية

اإلنســـان والمـــرأة والطفـــل بـــوزارة العـــدل، تـــأتي 
ومــة تلـك الــدورات لنشـر الــوعي البيئـي فــي المنظ

سـليمةالحق في بيئة صـحيةالقضائية، باعتبار 
ضـــمن حقـــوق اإلنســـان المنصـــوص عليهـــا فـــي 

.الدستور والقانون والمواثيق الدولية
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ى وفـــي ســـياقٍ متصـــل، تســـعى تلـــك الـــدورات إلـــ
ي تفعيــــل العمــــل بــــدوائر متخصِّصــــة للنظــــر فــــ

المنازعـــات البيئيـــة، وإجـــراء البحـــوث والدراســـات
ى ركـائز البيئية والقانونيـة المتميـزة بوصـفها إحـد

ب الممارســات فــي القضــاء، باإلضــافة إلــى تــدري
؛ العـــاملين فـــي المجــــال البيئـــي لزيـــادة خبــــراتهم

لى باإلضافة إلى ذلك تحرص وزارة العدل أيضًا ع
شـاري تقديم دورات تدريبية لتدريب قضاة ومست

المحـــــــــــــاكم االقتصـــــــــــــادية علـــــــــــــى مجـــــــــــــاالت 
ات الملكيـــة الفكريـــة، وأشـــكال االنتهاكـــات وآليــــ

.التعامُل معها

تهـا في سياق متصل، عكفت الـوزارة بكافـة أجهز
و إلى بما يصبتأهيل القضاة ومؤسساتها على 

حقيقًـا تحسين عملية اإلشراف على االنتخابات؛ ت
لَــــف للعدالـــة، ومكافحـــةً للفســــاد والتزويـــر بمخت

ين أشكاله، وهو ما يؤكد حِرص الدولة علـى تضـم
ة مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان التـــي تؤكـــد علـــى النزاهـــ

وحريـــــة التعبيـــــر عـــــن الـــــرأي، وضـــــرورة تضـــــمين 

و الحقــــوق السياســــية التــــي يمنحهــــا الدســــتور أ
القـــــانون؛ كمـــــا تـــــم عقـــــد دورة تدريبيـــــة لقضـــــاة 
ـــس الدولـــة حـــول اإلشـــراف القضـــائي علـــى  مجل

، وذلـــك مـــن 2014االنتخابـــات الرئاســـية فـــي عـــام 
" الدراســــــات والبحــــــوث القضــــــائية"قِبــــــل مركــــــز 

. بمجلس الدولة

، دورة تدريبيــــة 2015كمــــا عقــــد المركــــز فــــي عــــام 
لتحســــــين عمليــــــة لقضــــــاة مجلــــــس الدولــــــة؛ 

ــــــــــات  ــــــــــى االنتخاب اإلشــــــــــراف القضــــــــــائي عل
راءات ؛ لتوفير التدريب على أعمـال وإجـالبرلمانية

ـــــات للقضـــــاة الـــــذين لـــــم يســـــبق لهـــــم  االنتخاب
ألحكـام المشاركة في العمليات االنتخابية، طبقًا

الدســـــتور والقـــــانون، وقـــــانون الهيئـــــة الوطنيـــــة 
لالنتخابـــــات، بمـــــا يحقــــــق الشـــــفافية والنزاهــــــة

ـــــى  ـــــة المشـــــاركة عل ـــــة، ويضـــــمن فعالي والعدال
ـــــة اإلشـــــراف القضـــــائي علـــــى العمليـــــة االنتخابي

واإلحاطــة بجميــع إجراءاتهــا، وذلــك قبــل انطــالق 
.2018االنتخابات الرئاسية المصرية لعام 
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ـــــةرقمنـــــة خـــــدمات العدال "

مـــن ممـــر ضـــيق ومنـــذ ســـنوات قليلـــة انطلقـــت 
ــــع  مصــــر نحــــو عــــالم التحــــول الرقمــــي فــــي جمي
الخــدمات التـــي تقــدمها الدولـــة، والــذي بـــات مـــن 
أساســــيات الحيــــاة وضــــرورة ال غنــــى عنهــــا فــــي 
المعامالت التي يجريها الجمهور داخـل الـدواوين

والمصـــــالح الحكوميـــــة وحتـــــى القضـــــائية منهـــــا 
.بشكل يومي

فــي هــذا الســياق، أعلنــت الحكومــة المصــرية عــن
خدمات تكنولوجية ضـمن مشـروع 9االنتهاء من 

ر والذي يهدف إلـى تطـوي، "عدالة مصر الرقمية"
زة المنظومـــة القضـــائية، وتحقيـــق العدالـــة النـــاج

باســـــتخدام التكنولوجيـــــات الحديثـــــة مـــــن خـــــالل
ــــة موحــــدة  إنشــــاء منظومــــة قضــــائية تكنولوجي

.اكمتسهم في تطوير آليات التقاضي أمام المح

ى ويأتي هذا المشروع في سياق سـعي الدولـة إلـ
رقمنـــة الخـــدمات العدليـــة، وذلـــك لتطـــوير نظـــام 

ات قضـــائي معلومـــاتي يعتمـــد علـــى التكنولوجيــــ
. الرقميـــة فــــي تطبيــــق إجــــراءات التقاضــــي كافــــة
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يُســهم مشـــروع عدالـــة مصــر الرقميـــة فـــي رفـــع 
كفـــاءة النظـــام القضـــائي، وســـرعة الفصـــل فـــي

الـــــدعاوى، وزيـــــادة إنتاجيـــــة المحـــــاكم، وتبســـــيط 
اإلجــراءات علــى المــواطنين والمحــامين وأطــراف 

ــزاع د عــالوة علــى اإلســهام فــي التقليــل والحــ. الن
ل من التكاليف، وحوكمة األداء، والحـد مـن التـداو

الــــورقي، باإلضــــافة إلـــــى تخفيــــف االزدحــــام فـــــي 
يته النيابات والمحاكم؛ وهو األمر الذي تجلّت أهم

فــي ظــل تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة لمواجهــة
وتُعــدُّ أبــرز الخــدمات العدليــة ". 19-كوفيــد"جائحــة 

ر عدالة مص"في إطار مشروع رقمنتهاالتي تمت 
: ما يلي" الرقمية

يـة خدمة التقاضي عن بُعد في المحـاكم المدن
امـة واالقتصادية؛ مما يتيح تحويل إجراءات إق

.الدعوى ومباشرتها أون الين

وهــي تمكــن المســتخدم : خدمــة اكتــب محــررك
مــــن كتابــــة موضــــوع توكيلــــه بنفســــه، وذلــــك
، بإدخــال بيانــات المحــرر باختيــار المحــرر ونوعــه

.وذلك بعد الموافقة على الشروط واألحكام

خدمـــة منظومـــة الســـجل العينـــي اإللكترونـــي
ئط التــي تــربط قواعـــد البيانــات العقاريــة بخـــرا

.جغرافية

 خدمـــة نظـــام إدارة المحـــاكم اإللكترونـــي جـــرى
محكمـة، ويتـيح إيـداع صـحف 136تطبيقه فـي 

ــة ومحــاكم األســرة  الــدعاوى بالمحــاكم المدني
. والمحاكم االقتصادية

بـر خدمة تجديد الحـبس االحتيـاطي عـن بُعـد ع
، المـــــــــرتبط "كـــــــــونفرانسالفيـــــــــديو "تقنيـــــــــة 

.بالسجون

نــي خــدمات الشــهر العقــاري والتوثيــق اإللكترو
دمـة عبر منصة مصر الرقمية، باإلضافة إلى خ

.اإلصدارات المؤمنة للوثائق ودور المحاكم

 ــــك خدمــــة إنفــــاذ القــــانون بمــــا يســــمح بتحري
.الدعاوى عن بُعد
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ــــق بمشــــروع إنفــــاذ القــــانون، فهــــو  وفيمــــا يتعل
مشــروع يســمح للمحــاميين بإقامــة الــدعوى عــن 
ـــة، وســـداد  بعـــد مـــن خـــالل موقـــع مصـــر الرقمي

ا بـدلًا مـن التوجـه إلـى ال محكمــة، الرسـوم إلكترونيـ
ـــدعوى عـــن بعـــد مـــن خـــالل  ـــتم تحريـــك ال هـــذا وي

:مرحلتين كما يلي

تســـــــجيل المحـــــــامي علـــــــى : المرحلـــــــة األولـــــــى
.منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية

ا قيــد الــدعوى عــن بعــد، وفيهــ: المرحلــة الثانيــة
ر يتمكن المحـامي مـن إقامـة الـدعوى المدنيـة عبـ

صـــفحة خـــدمات المحـــاكم ببوابـــة مصـــر الرقميـــة
:وفق الخطوات التالية

 اختيــــار اســــم المحكمــــة، ونــــوع الجــــدول مــــن
م القوائم المتاحـة، و تسـجيل اسـم الـدعوى، ثـ

تسجيل بيانات أطـراف الـدعوى، وموضـوعها،

.هوطلبات المدعين، والتوكيالت الصادرة ل

بنـاء تتولى المنظومة تكوين صـحيفة الـدعوى
ــــات، وتضــــيف لهــــا  علــــى مــــا ســــجل مــــن بيان

)QRCode ( يتضـــــــــــمن بيانـــــــــــات الصـــــــــــحيفة
.بغرض تأمينها

 بعــــــد معاينــــــة المحــــــامي للصــــــحيفة يقــــــوم
بطباعتهـــــا، وتوقيعهـــــا بمـــــداد مميـــــز بلونـــــه، 

.ويقوم بمسحها ضوئيًا

 يرســــــــــل صـــــــــــور الصـــــــــــحيفة والتـــــــــــوكيالت
.ومستندات الدعوى للمنظومة

 يراجـــــع الموظـــــف المخـــــتص بالمحكمـــــة مـــــا
أرســـله المحـــامي، وبعـــد التأكـــد مـــن اســـتيفاء

محامي البيانات والمستندات يُرسَل إشعار لل
.بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى
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حقة، يتلقى المحامي إشـعارًا بالمبـالغ المسـت
ـــــا مـــــن خـــــالل منظومـــــة  فيســـــددها إلكترونيً

.المدفوعات الحكومية

وم، يتلقى الموظـف إشـعارًا يفيـد سـداد الرسـ
فيتخــذ إجــراءات قيــد الــدعوى علــى المنظومــة 

قــم التــي تنشــئ رقــم الــدعوى، وتــاريخ القيــد، ور
.الدائرة، وتاريخ الجلسة آليا

عوى يرســل النظــام تنبيهــا للمحــامي بقيــد الــد
.وبياناتها

لـدعوى يلتزم المحامي بتسليم أصل صحيفة ا
إلـــى قلـــم الكتـــاب أو أمـــام المحكمـــة بجلســـة 

.نظر الموضوع

ي فـ" مشـروع إنفـاذ القـانون"هذا وقـد تـم تطبيـق 
ـــرة محكمـــة، كمـــا تـــم إطـــالق خدمـــة 99عـــدد  دائ

محكمـــة 14تحريـــك الـــدعاوى عـــن بعـــد فـــي عـــدد 

رونــي مشــروع التقاضــي اإللكتابتدائيــة؛ أمــا عــن 
ومة ، فقد بدأت الحكأمام المحاكم االقتصادية

مـــــن خـــــالل رؤيتهـــــا الخاصـــــة بـــــالتحول الرقمـــــي 
إلجــــراءات التقاضــــي، فــــي العمــــل علــــى تفعيــــل 
التعــــديل الــــذي تــــم إدخالــــه علــــى قــــانون إنشــــاء 
المحــــــــــاكم االقتصــــــــــادية الصــــــــــادر بالقــــــــــانون 

ـــإجراءات رفـــع 2019لســـنة 146رقـــم  ، والخـــاص ب
الــــدعوى ومباشــــرتها عــــن بعــــد أمــــام المحــــاكم 
االقتصـــادية، وقامـــت وزارة العـــدل بوضـــع خطـــة 

ل لتفعيــــل هــــذا التعــــديل بــــدأ تنفيــــذها فــــي أبريــــ
ــتم تنفيــذ هــذه الخدمــة مــن خــالل عــدة . 2020 وي

:مراحل، كالتالي

يـــد يعتبـــر ق: القيـــد فـــي الســـجل اإللكترونـــي
خطــــــوة أوليــــــة -رافــــــع الــــــدعوى -المحــــــامي 

رونـي لالستفادة من منظومـة التقاضـي اإللكت
.2019لسنة 146طبقًا للقانون رقم 
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لي، والذي يشمل ما يالتقاضي اإللكتروني:

ها، يتم ملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائع•
ــا وطلبــات المــدعي فيهــا وأســانيده إلكترون ي

الموقـــــع "بمعرفـــــة وكيلـــــه المحـــــامي عبـــــر 
".اإللكتروني للمحاكم االقتصادية

ها يوقع المحامي رافع الدعوى على صحيفت•
ـــــــا، ويـــــــودع المســـــــتندات ـــــــا إلكتروني توقيعً
والمذكرات عبر الموقع المـذكور، كمـا يقـوم

بســـداد الرســـوم المســـتحقة علـــى الـــدعوى 
.بنظام السداد اإللكتروني

ــــاريخ • ــــدائرة المختصــــة وت يحــــدد الموقــــع ال
.الجلسة المحددة لنظر الدعوى

الموقـــــــــع اإللكترونـــــــــي للمحـــــــــاكم "يتـــــــــيح •
االســـتفادة بجميـــع الخـــدمات" االقتصـــادية

المقدمـــــــة مـــــــن المحكمـــــــة للمتقاضـــــــين
عــــــن بعــــــد كإخطــــــارهم بصــــــدور األحكــــــام 

.التمهيدية

الدعوى يُعلَن المدعى عليه إلكترونيا بإقامة•
.على عنوانه اإللكتروني المختار

تنظـــر الـــدائرة المختصـــة النـــزاع المعـــروض •
عليهــا، وتبــدء المرافعــة، ويســمع الخصــوم

.كونفرانسبخاصية الفيديو 

ـــــــا بــــــــالقرارات• يُخطــــــــر الخصــــــــوم إلكترونيـ
ر الصادرة من المحكمة أثناء سيرها في نظـ

.الدعوى

يكون تدخل الخصوم وإدخالهم فـي الـدعوى•
وإبداء الطلبات العارضة من خـالل الموقـع

.اإللكتروني
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إلـى خدمة األرشـيف اإللكترونـيفي حين تهدف 
ا، ويتمثـل حفظ ملفـات القضـايا الورقيـة إلكترونيـ

ندات ذلك في القيام بعمل مسح ضوئي للمسـت
رقمـي وحفظها إلكترونيا مـع إتاحـة آليـة البحـث ال

ألـف 150عن القضية، وتمكنت الوزارة مـن حفـظ 
خدمـــة ماليــين ورقـــة، أمــا عـــن 10قضــية، بواقـــع 

، فهــــو يعــــد مــــن الســــجل العينــــي اإللكترونــــي
المشــروعات الرقميــة المهمــة حيــث تعمــل علــى 

ة، ربــط قواعــد البيانــات العقاريــة بخــرائط جغرافيــ
وعمــل رقـــم قــومي لكـــل عقــار فـــي مصــر، وذلـــك 
بهــدف إيجــاد نظــام معلومــاتي يمكــن مــن خاللــه 
خلــــــق هويــــــة رقميــــــة لكــــــل عقــــــار فــــــي نطــــــاق 

.الجمهورية

ويعمـــل المشـــروع علـــى اســـتحداث نظـــام لـــربط 
ـــــات العقـــــود المســـــجلة بمصـــــلحة  قواعـــــد بيان

ح الشهر العقاري، بنظام معلومـات جغرافـي يتـي
-:اآلتي

تتبع تسلسل ملكية العقار المسجل.

 ،تحديــد العقــارات المســجلة وغيــر المســجلة
.مع عرض صور للعقود المسجلة

 ـــر المســـجلة إظهـــار الوحـــدات المســـجلة وغي
.داخل كل عقار على حدة

ــيالت اإلحصــائية التــي ت ــيح إتاحــة جميــع التحل ت
ج عمليــات التنبــؤ المــالي مــن خــالل بنــاء نمــوذ

.مالي يبين نسب تسجيل العقارات

ي كما يهدف مشروع تجديد الحبس االحتيـاط
إلـــــى نظـــــر جلســـــات تجديـــــد حـــــبس عـــــن بعـــــد، 

المتهمــــين بآليــــة تمكــــن القاضــــي مــــن مباشــــرة
إجـــراءات تجديـــد حـــبس المتهمـــين المحبوســـين
ـــا دون الحاجـــة إلـــى نقـــل المتهمـــين مـــن احتياطي

مقــار حبســهم، وهــو المشــروع الــذي يحقــق عــدة 
:أهداف منها
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يتمثـــل فـــي الحـــد مـــن المخـــاطر : هـــدف أمنـــي
.األمنية أثناء نقل المتهمين

يتمثـــل فـــي تـــوفير نفقـــات: هـــدف اقتصـــادي
.نقل المتهمين

فـي ظـل الموجـة الثانيـة لجائحـة: هدف صحى
ـــــــا، مـــــــن خـــــــالل الحـــــــد مـــــــن تعـــــــرض  كورون

.المحبوسين احتياطيا لمخالطة الغير

خدمـة الشـهر العقـاري والتوثيـق هـذا، وتهـدف 
ر عبـــمُمـــيكن، إلـــى اســـتحداث نظـــام اإللكترونـــي

موقـــع مصـــلحة الشـــهر العقـــاري ووزارة العـــدل 
ى وبوابة مصر الرقمية، وتتضمن عدة خدمات علـ

:النحو التالي

 خدمـــــة االســـــتعالم عـــــن ســـــريان المحـــــررات
ـــن مســـتخدميه: المُميكنـــة ا وهـــي خدمـــة تمكِّ

مــــــن االســـــــتعالم عــــــن ســـــــريان المحـــــــررات 
، )تـــــوكيالت أو إقـــــرارات أو غيرهـــــا(المُميكنـــــة

تخرج وذلك من خالل كتابة فرع التوثيق المسـ
.منه المحرر، وبيانات ذلك المحرر

م وهي تمكن المستخد: خدمة تحرير اإلقرارات
مــن تحريــر إقــرارات شــطب الــرهن، أو االمتيــاز، 
أو اإلقــرار بقــبض الــثمن وانقضــاء الــدين عــن

ـــــات المســـــتخدم الصـــــادر  طريـــــق إدخـــــال بيان
.رهلصالحه اإلقرار، وكتابة اإلقرار المراد إصدا

انات من خالل إدخال بي: خدمة تحرير التوكيالت
الموكـــــل، والوكيـــــل، واختيـــــار نـــــوع التوكيـــــل، 

حديـد وعرض التوكيل الذي سيتم استالمه، وت
موعد ومكان اسـتالم المحـرر ، وسـداد الرسـم 

وينطبـــــــــق ذلـــــــــك علـــــــــى جميـــــــــع . المحـــــــــدد
.أنواع التوكيالت
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هــو ، "أرغــب فــي عمــل توكيــل"تطبيــق أمــا عــن 
يـــد، تطبيـــق علـــى الهواتـــف الذكيـــة بنظـــام األندرو

ـــــي  ـــــه مـــــن خـــــالل المتجـــــر اإللكترون ـــــتم تحميل وي
)Google play(،ت ويتضمن التطبيـق ثـالث خـدما

:على النحو اآلتي

يظهـــر مـــن خـــالل هـــذه الخدمـــة : حجـــز موعـــد
ــتمكن مــ ــة مــن المســتخدم لي ن الفــروع القريب
جــز تحديـد الفــرع المــراد التوجــه إليــه، ويقــوم بح

دور، وذلــك عـــن طريـــق إدخــال رقمـــه القـــومي، 
واختيــــــار التصــــــنيف، ونــــــوع المحــــــرر المــــــراد 

.استخراجه

ــتم تحويــل : النمــاذج مــن خــالل هــذه الخدمــة ي
المســـتخدم إلـــى الموقـــع اإللكترونـــي الخـــاص
بمصـــلحة الشـــهر العقـــاري والتوثيـــق، والـــذي

من خالله تظهر نماذج للمحررات موضـح بهـا 

المســــــتندات المطلوبــــــة، وســــــعر الخدمــــــة 
الالزمة لكل محرر، مع إمكانيـة تحميـل نمـوذج

.المحرر المراد استخراجه

فــــي حــــال رغبتــــك فــــي إجــــراء : كثافــــة الفــــروع
لفـروع معاملتك اليوم، يتـيح التطبيـق تحديـد ا

األقــــــرب إليــــــك وفقــــــا للموقــــــع المميكنــــــة
.ةالجغرافي للمستخدم، وتحديد أقلها كثاف

ة خدمــة اإلصــدارات المؤمنــة لوثــائق وزارتــأتي 
فـــــي إطــــار المشـــــروع القــــومي لتـــــأمين العــــدل 
ــــة ــــة الرســــمية، قامــــت وزارة ورقمن ــــائق الدول وث

العدل بالتعاون مـع مجمـع اإلصـدارات المؤمنـة 
جميــــــع المحــــــررات ورقمنــــــةوالذكيــــــة، بتطــــــوير 

، الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري
وتحويلهـــا إلـــى محـــررات ذكيـــة، يمكـــن مـــن خـــالل 

. بعهاخصائصها اإللكترونية حفظ بياناتها، وتت



العدالة واألمن|التنمية المجتمعية | 79

: لويـــتم تأمينهـــا بأحـــدث العالمـــات التأمينيـــة مثـــ
الطباعـــــــــة الســـــــــرية، والخطـــــــــوط المتداخلـــــــــة، 
والعالمـــــــات المائيـــــــة، والشـــــــعيرات المؤمنـــــــة، 

ـــد المحـــررالهـــوليجراموخاصـــية  ، فضـــلًا عـــن تزوي
).Q.R(بذاكرة إلكترونية 

ـــــا يهـــــدف  إلـــــى نظـــــام إدارة المحـــــاكم إلكتروني
ة، تطوير دورات العمل الخاصـة بالمحـاكم المدنيـ

: وذلك من خالل عدة إجراءات، تتمثل في

ف تطوير البـرامج المسـتخدمة فـي إيـداع صـح
.الدعاوى المدنية

ة البــــدء فــــي بنــــاء مســــتودع للبيانــــات الخاصــــ
.بجميع القضايا داخل جميع المحاكم

ة البــــدء فــــي بنــــاء مســــتودع للبيانــــات الخاصــــ

بـــالمواطنين مـــن خـــالل تطبيقـــات مخصصـــة
.لمنظومة العدالة

يعمــــل المشــــروع مــــن خــــالل تســــجيل بيانــــات 
ا الــدعوى ومعالجــة مســتنداتها بمســحها ضــوئي

حتــــى الحكــــم فيهــــا، وتحديــــد الــــدائرة المختصــــة،
ة وكذلك الجلسة المحـددة لنظـر الـدعوى بطريقـ

قــدير كمــا يتــيح لمــوظفي المكتــب األمــامي ت. آليــة
ــأقال ــربط ب ــاً، وإثبــات ســدادها مــع ال م الرســوم آلي

المطالبـــة والودائـــع، وعـــرض رول المحكمـــة مـــن 
ويتــــيح . خاللهــــا عبــــر شاشــــة عــــرض إلكترونيــــة

م االســـتعال: (المشـــروع تقـــديم الخـــدمات اآلتيـــة
عـــــــــن القضـــــــــايا، واالطـــــــــالع علـــــــــى القضـــــــــايا 
ومســتنداتها، واســـتخراج الشـــهادات، واألحكـــام،

عم وصور المستندات، وتوفر إحصاءات وتقارير د
).اتخاذ القرار، وقياس معدالت اإلنجاز
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ــــم تتوقــــف مشــــروعات التحــــول الرقمــــي عنــــد  ل
المحاكم، ومكاتـب الشـهر العقـاري فحسـب، بـل

نيابـة ، فأعلنت الالنيابة العامةامتدت كذلك إلى 
ت العامــة عــن كتابــة جميــع التحقيقــات التــي أجريــ

.اليدويةإلكترونيا بدلًا من الكتابة2020خالل عام 

ـــب العـــام فـــي مـــارس  برنـــامج 2020اعتمـــد النائ
ج ، حيــــث تــــم إدراالعدالــــة الجنائيــــة اإللكترونــــي

ـــة العا ـــي تجريهـــا النياب ـــع التحقيقـــات الت مـــة جمي
ي والقرارات المتعلقة بها ووجه التصرف فيها فـ
ـــي ـــي، وهـــو مـــا يت ـــامج بشـــكل إلكترون ح ذلـــك البرن
ير للنائــب العــام وقــادة النيابــة العامــة متابعــة ســ
ـــوفير نســـ ـــة، وت ـــك التحقيقـــات بصـــورة فوري خ تل

رسمية منها لذوي الشأن؛  كما تم إطالق خدمـةَ
منظومـــــة العـــــرائض اإللكترونيـــــة الموحـــــدة "

ـــر 2020فـــي ســـبتمبر " للنائـــب العـــام ، وذلـــك عب
ك ، وتتـــيح تلـــ"للنيابـــة العامـــة"الموقـــع الرســـمي 

الخدمـــــــة لـــــــذوى الشـــــــأن أو وكالئهـــــــم داخـــــــل

ــا عــن بُعــد-الجمهوريــة وخارجهــا  ديم تقــ-إلكتروني
وشــــكواهم وبالغــــاتهم، كمــــا تكفــــل عرائضــــهم

ا الخدمة تسهيل متابعـة العـرائض المقدمـة ومـ
ـــا عــــن بُعــــد برســــائل نصــــ يَّة آلــــت إليــــه إلكترونيـ

إلــى مقــدمي العــرائض" النيابــة العامــة"ترســلها 
ـــــي ـــــد اإللكترون ـــــة والبري .عبـــــر الهواتـــــف المحمول

امــل ولتحفيــز تــدريب العنصــر البشــري علــى التع
ة مـــع مقتضـــيات التحـــول الرقمـــي، وقعـــت النيابـــ

اون العامــة فــي ســبتمبر الماضــي بروتوكــول تعــ
األكاديميـــــة الوطنيـــــة لتـــــدريب وتأهيـــــل "مـــــع 

ا، لالرتقــــاء بأعضـــائها واإلداريــــين بهــــ؛"الشـــباب
ـــة  ـــة قـــدراتهم ومهـــاراتهم العلمي وتطـــوير وتنمي

وث واإلداريــة، وتنفيــذ دورات تدريبيــة، وإجــراء البحــ
فــة العلميــة المتعلقــة بمجــاالت القــانون المختل
طة وتبادل الخبرات العلمية، وتنظيم وعقـد أنشـ

مشــــــتركة بــــــين الطــــــرفين، وإعــــــداد الدراســــــات 
داريـة التطبيقية للتحول الرقمي فـي المجـاالت اإل

. واإلجرائية بالنيابة العامة
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ــــــــــز األمــــــــــن العــــــــــام "تعزي

لمراعــاة األمــن بشــكل فعــال، أدركــت الدولــة أنــه 
مــــن األهميــــة إدراك مســــؤولو األمــــن أن أولويــــة 
مهمــتهم تكمــن فــي أمــن المــواطن، وربــط تلــك 
ــذا أكـــد األعمــال اإلنســانية بالقطاعــات األخــرى، ل

ـــــــة 2014الدســـــــتور  المصــــــري لعــــــام  أن الحري
، الشـخصية حـق طبيعـي وهـي مصونــة ال تمــس

لـــى وفيمـــا عـــدا حالـــة التلبـــس ال يجـــوز القبـــض ع
بــــأي أحـــد أو تفتيشــــه أو حبســــه أو تقييــــد حريتــــه
ــاس قيـد إال بأمـر قضائـي مسـبب، ويقصــر المس
نائـــي بالحريــة الشــخصية فــي مرحلــة االتهــام الج

.علــى ضــرورات التحقيــق

ـــــى ضـــــرورة اإلبلـــــاغ  ـــــص الدســـــتور أيضًــــا عل وين
ييــــد الفــــوري لــــكل مــــن تقيــــد حريتــــه بأســــباب تق

ه مـــن الحريـة، وإحاطتــه بحقوقـــه كتابـــة، وتمكينـــ
ـــدء االتصــال الفــوري بذويــه وبمحاميـــه، وحظـــر ب

ــــه دون حضــــور محــــام، ويقــــر حــــق  ــــق معـ التحقيـ
فــراج التظلـم القضائـي لمقيـد الحريـة، ويوجــب اإل

الل الفـوري فـي حـال عـدم الفصـل فـي التظلــم خــ
.أسـبوع مـن بـدء تقييـد الحريـة
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هـــــــذا، ويلــــــــزم الدســــــــتور بتوفيــــــــر المســــــــاعدة 
ماكــن القانونيـة، وبكفالــة وســائل اإلتاحــة فــي األ

. المخصصــــة الحتجــــاز ذوي اإلعاقـــة أو حبســـهم
كمــــــا يقـــــــر عـــــــدم ســـــــقوط الــــــدعاوى الجنائيـــــــة 

ـى والمدنيـــة بالتقـــادم عـــن كــل صـــور االعتـــداء علــ
.الحريـة الشــخصية

ــــــوى  ــــــة الدعـ ــــــي إقامـ ــــــرور فـ ــــــق المضـ ــــــر حـ ويُقـ
الجنائيــــــة عــــــن جرائــــــم االعتــــــداء علــــــى الحريــــــة 
ـــــزم  ـــــق االدعـــــاء المباشـــــر، ويل الشـــــخصية بطري
ــــداء  ــــض العــــادل لمــــن وقــــع اعت ــــة التعوي بكفال

.علـى حريتـه الشـخصية

حـــق لـــم يقـــف األمـــر عنـــد هـــذا، بـــل أقـــرت الدولـــة 
غ فــي إبــالالمجلــس القــومي لحقــوق اإلنســان 

فــــياالنضــــماميالنيابــــة العامــــة، وفــــي التــــدخل 
ال الدعوى المدنية إلى جانب المضرورين من أفع

.االعتداء على الحرية الشخصية

قانـــــــون اإلجـــــــراءات الجنائيـــــــة كمــــــا تضمـــــــن 
مــن ضمانــات تحيــط الحريــة الشــخصية بســياج

ـى الحمايـــة القانونيــــة؛ الســــيما عنــــد القبــــض علـــ
ـا إال األشـخاص أو تفتيشــهم فيمتنــع حصولهمـ

عاقـب فـي أحـوال التلبـس بالجنايـات، والجُنـح الم
إذا عليهـــا بالحبـــس مـــدة تزيـــد علـــى ثالثــة أشـــهر

وجـدت دالئـل كافيـة علـى اتهامهـم، أو وجــود إذن 
.قضائـي مسـبب

ولمـــا كـــان المـــواطن علـــى رأس أولويـــات الدولـــة 
ية فــإن أمنــه ال يقــف عنــد كفالــة الحريــة الشخصــ

ــذلت جهــود مضــنية فــي تقلــيص ــذا بُ وصــونها، ل
العمليـــــــات اإلرهابيـــــــة بالســـــــير فـــــــي اتجـــــــاهين 
أساســـيين؛ األول اتجـــاه أمنـــي مـــن خـــالل قطـــع 
ــة ومالحقتهــا،  اإلمــدادات عــن الجماعــات اإلرهابي
والثـــــــاني اتجـــــــاه تنمـــــــوي مـــــــن خـــــــالل إطـــــــالق 

ضـة المشروعات التنموية في المناطق األكثـر عر
لوجـــــود تلـــــك الجماعـــــات، فضـــــلًا عـــــن إطـــــالق 

.المبادرات والحمالت التوعوية
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وفــي خضــم التطــرق ألمــر مكافحــة اإلرهــاب تــأتي
" 2018ســــــــــيناء "خطــــــــــة العمليــــــــــة الشــــــــــاملة 

الستئصـــال جـــذور اإلرهـــاب، والتـــي أســـفرت عـــن 
؛ مـن 2018عدد من النجاحات المتتالية خـالل عـام 

: أبرزها ما يلي

 إنشــاء وحــدة مكافحــة اإلرهــاب بقطــاع األمــن
المركــزي بــوزارة الداخليــة، وتــم فــي هــذا اإلطــار

جنايــــــــات شــــــــديدة 5208كشــــــــف غمــــــــوض 
جريمــة خطــف، 201الخطـورة، وضــبط مرتكبــي 

ط تشـــكيلًا عصـــابيا، وضــــب2732وكـــذا ضـــبط 
قضـــــية ســـــالح نـــــاري غيـــــر مـــــرخص، 90055

.ةقضية ورشة لتصنيع األسلح163وضبط 

 ـــــــام عناصـــــــر المهندســـــــين العســـــــكريين قي
عبــــوة 141باكتشــــاف وإبطــــال مفعــــول عــــدد 

ى ناسفة تمت زراعتها الستهداف القـوات علـ

محــاور التحــرك وضــبط عــدد مــن المــواد التــي 
دوائـر تستخدم في صناعة العبوات الناسفة و
) tnt(النســــف والتــــدمير وكميــــات مــــن مــــادة 
شديدة االنفجار بشمال ووسط سيناء

 عــــززت قــــوات حــــرس الحــــدود مــــن إجــــراءات
التـــــأمين للمنـــــاطق الحدوديـــــة علـــــى جميــــــع 

ة االتجاهــــات االســــتراتيجية وإحكــــام الســــيطر
ـــــى المنافـــــذ الخارجيـــــة للدولـــــة ومجابهـــــة  عل

ي عمليــــات التســــلل والتهريــــب لألســــلحة التــــ
.تهدد أمن واستقرار الجبهة الداخلية

 ــــأمين ــــة فــــي أعمــــال الت ــــام القــــوات البحري قي
ع البحري وحماية األهداف االسـتراتيجية وقطـ

خطــوط إمــداد العناصــر اإلرهابيــة عــن طريــق 
البحــــــر وتــــــأمين األهــــــداف االقتصــــــادية فــــــي 

.المسرح البحري
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وباإلضــافة إلــى جهــود الدولــة لحفــظ األمــن علــى
ا المستوى الفردي والجماعي، فإنها سـعت أيضًـ

إلــى حفــظ األمــن علــى المســتوى القــومي، وذلــك
مـــن خـــالل توســـيع اختصاصـــات وحـــدة مكافحـــة 
ـــل اإلرهـــاب، وهـــي وحـــدة  غســـيل األمـــوال وتموي
التحريـــات الماليـــة المصـــرية، لهـــا ســـلطة إداريـــة

ات مركزية مستقلة لتلقـى اإلخطـارات والمعلومـ
شكل عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها ت

متحصــالت أو تتضــمن غســل األمــوال أو تمويــل
اإلرهاب أو محاوالت القيـام بهـذه العمليـات مـن 

ه القطــاع المــالي وتحللهــا وتقــوم الوحــدة بتوجيــ
لطات نتائج تحليلها إلى جهات إنفاذ القانون وس

التحقيــق المختصــة، نظــرًا ألهميــة عمــل وحــدات
التحريــات الماليــة ودورهــا المحــوري فــي مكافحــة
ر غسل األموال وتمويل اإلرهاب فقد كفـل اإلطـا

التشـــــريعي المصـــــري لوحـــــدة مكافحـــــة غســـــل 

األمـــــــــوال وتمويـــــــــل اإلرهـــــــــاب العديـــــــــد مـــــــــن 
مـن االختصاصات والصـالحيات؛ بهـدف تمكينهـا

أداء الدور المناط بهـا علـى أكمـل وجـه، ومـن بـين 
:تلك االختصاصات ما يلي

دة تلقي وتحليل اإلخطارات والمعلومات الوار
ــــة وأصــــحاب  إليهــــا مــــن المؤسســــات المالي
المهــــن واألعمــــال غيــــر الماليــــة عــــن أي مــــن 
العمليـــــات التـــــي يشـــــتبه فـــــي أنهـــــا تشـــــكل

متحصـــالت مــــن الجـــرائم، أو تتضــــمن غســــل 
ــــة  األمــــوال، أو تمويــــل اإلرهــــاب، وإبــــالغ النياب
العامــة لــدى قيــام دالئــل علــى ارتكــاب أي مــن 
ـــــدابير  هـــــذه الجـــــرائم، ولهـــــا طلـــــب اتخـــــاذ الت
ـــــــــــق ـــــــــــة مـــــــــــن ســـــــــــلطات التحقي التحفظي

بالنســـــــــــبة لجـــــــــــرائم غســـــــــــل األمـــــــــــوال أو 
.تمويل اإلرهاب
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 تبـــــادل المعلومـــــات مـــــع الوحـــــدات النظيـــــرة
وغيرهـــا مـــن الجهـــات المختصـــة فـــي الـــدول 
ـــــة، والتنســـــيق ـــــة والمنظمـــــات الدولي األجنبي

معهــا فيمــا يتصــل بمكافحــة غســل األمــوال 
وتمويـــــل اإلرهـــــاب، مـــــع مراعـــــاة الضـــــمانات 
المتعلقــــــــــــــة بالحفــــــــــــــاظ علــــــــــــــى ســــــــــــــرية 

.هذه المعلومات

التنســيق مــع جهــات الرقابــة فــي الدولــة ومــع
ــــــة  ــــــدول األجنبي الجهــــــات المختصــــــة فــــــي ال

ـــظمات الدوليــة فيمــا يتعلــق بمكاف حــة والمن
.غسل األموال أو تمويل اإلرهاب

 وضـــــع إجـــــراءات العنايـــــة الواجبـــــة بـــــالعمالء
وغيرهـــا مـــن القواعـــد والضـــوابط واإلجـــراءات 

ل ذات الصلة بمكافحة غسـل األمـوال وتمويـ
ات اإلرهــاب، والتحقــق بالتنســيق مــع الســلط

ــــــــــــزام المؤسســــــــــــات ــــــــــــة مــــــــــــن الت الرقابي
الماليـــــة وأصـــــحاب المهـــــن واألعمـــــال غيـــــر 

.المالية بها

بقيـام متابعة السلطات الرقابية فيما يتعلـق
هــــــــذه الســــــــلطات بــــــــالتحقق مــــــــن التــــــــزام 
المؤسســــــــــــــات والجهــــــــــــــات الخاضــــــــــــــعة
لرقابتهــــــــا باألنظمــــــــة والقواعــــــــد المقــــــــررة

ـــــــــــــا لمكافحـــــــــــــة غســـــــــــــل األمـــــــــــــوال  قانونً
.وتمويل اإلرهاب

 إعــــــداد وتنفيــــــذ بــــــرامج التأهيــــــل والتــــــدريب
للعــاملين بالوحــدة واإلســهام فــي إعــداد هــذه 
البــــــــرامج وتنفيــــــــذها للعــــــــاملين بالجهــــــــات 
المعنيــــة، وتوعيــــة الجمهــــور بشــــأن مخــــاطر 
ــــــــــــل اإلرهــــــــــــاب  غســــــــــــل األمــــــــــــوال وتموي

. وأهمية مكافحتهما
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ليـل القيام بأنشطة الدراسات والبحوث والتح
االســتراتيجي بهــدف تحديــد اتجاهــات وأنمــاط

ة غُسل األموال وتمويل اإلرهاب، وكـذا متابعـ
المستجدات في هـذا المجـال علـى المسـتوى

.المحلي والدولي

اقتراح القواعد واإلجراءات والحدود التي يجـب
مراعاتهـــــــا فـــــــي إفصـــــــاح األشـــــــخاص عمـــــــا 

لــة يحمـــلونه مــن النقــد األجنبــي واألدوات القاب
للتـــداول لحاملهـــا عنـــد دخـــولهم إلـــى الـــبالد أو 

.مغادرتهم لها

ددة العمـل علــى إبـرام اتفاقيــات ثنائيـة أو متعــ
ـــــدول األجنبيـــــة فـــــي مجـــــال  األطـــــراف مـــــع ال

ى التعـــاون الجنـــائي الـــدولي بصـــوره كافـــة، وفـــ
شـــأن تنظـــيم التصـــرف فـــي حصـــيلة األمـــوال

المحكــــوم بمصــــادرتها مــــن جهــــات قضــــائية 
مصـــرية أو أجنبيـــة فـــي جـــرائم غســـل األمـــوال 

.وتمويل اإلرهاب

ســـيق إنشـــاء وتهيئـــة الوســـائل الكفيلـــة بالتن
ــــع الجهــــات ذات الصــــلة بمكافحــــة  مــــع جمي
غســـــل األمـــــوال وتمويـــــل اإلرهـــــاب إلعـــــداد 
التقيـــــيم الـــــوطني لمخـــــاطر غســـــل األمـــــوال 

.وتمويل اإلرهاب والعمل على تحديثه

صـر اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيـذ التزامـات م
وفقًــــا لالتفاقيــــات والمعاهــــدات والمواثيــــق

يــل الدوليــة ذات الصــلة بتمويــل اإلرهــاب وتمو
انتشــار أســلحة الــدمار الشــامل، بمــا يشــمل

القــــرارات الصــــادرة عــــن مجلــــس األمــــن فــــي 
.هذا الشأن 

ح إبـداء الــرأي فــي مشــروعات القــوانين واللــوائ
والضــوابط والقواعــد واإلجــراءات ذات الصــلة 

.بمكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب
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ولتفعيــــل وتوســــيع دور الوحــــدة، قامــــت الدولــــة 
بـــإقرار عـــدد مـــن القـــوانين فـــي هـــذا الشـــأن مـــن 

المخــــتص 2015لســـنة 94القـــانون رقــــم : بينهـــا
.بمكافحة اإلرهاب

بشـــــأن تعـــــديل 2017لســـــنة 11والقــــانون رقـــــم 
ادر اإلجـراءات الجنائيـة الصـ(بعض أحكام قوانين 

.،1950لسنة 150بالقانون رقم 

وقــانون حــاالت وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة 
، 1959لســـنة 57الطعـــن الصـــادر بالقـــانون رقـــم 

وقـــــــانون تنظـــــــيم قـــــــوائم الكيانـــــــات اإلرهابيـــــــة 
، وقـانون مكافحـة 2015لسـنة 8واإلرهابيين رقـم 

، )2015لســنة 94اإلرهــاب الصــادر بالقــانون رقــم 
بتنظـــيم إجـــراءات 2018لســـنة 22والقـــانون رقـــم 

الــتحفظ والحصــر  واإلدارة والتصــرف فــي أمــوال
.الجماعات اإلرهابية واإلرهابيين

بتعــــديل بعــــض 2020لســــنة 2والقــــانون رقــــم 

فــــي شــــأن 2015لســــنة 8أحكــــام القــــانون رقــــم 
.نتنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيي

ــــك، خضــــع النظــــام المصــــري  ــــى ذل باإلضــــافة إل
يم لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لتقيـ

مـــن مجموعـــة العمـــل المـــالي لمنطقـــة الشـــرق 
ــــا  ــــى ) MENAFATF(األوســــط وشــــمال إفريقي عل

. 2020و2019مدار عامي 

صــيلي وانتهــت عمليــة التقيــيم باعتمــاد تقريــر تف
يتضــــمن جميــــع أوجــــه تنفيــــذ مصــــر والتزامهـــــا 
بالمعـــــايير الدوليـــــة لمكافحـــــة غســـــل األمـــــوال، 

اء وتمويــل اإلرهــاب، وانتشــار التســلح، وذلــك أثنــ
عقـــد االجتمـــاع الثـــاني والثالثـــين للمجموعـــة المن

وفيمـــا يلـــي أهـــم مـــا جـــاء . 2021يونيـــو 7بتـــاريخ 
:  بالتقرير
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لــدى مصــر فهــم جيــد لمخــاطر غســل األمــوال 
وتمويــل اإلرهــاب التــي تتعــرض لهــا مــن خــالل 
قيامهـــا بـــإجراء تقيـــيم وطنـــي لمخـــاطر غســـل 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، ومـــن خـــالل وحـــدة 
مكافحـــــة غســـــل األمـــــوال وتمويـــــل اإلرهـــــاب 
وبمشـــاركة كافـــة الجهـــات المعنيـــة، اعتمـــادًا 

.على منهجية وطنية لتحديد التهديدات

بــذلت مصــر جهــودًا كبيــرة لمكافحــة عمليــات
جية تمويــل اإلرهــاب، حيــث تبنــت مصــر اســتراتي

ـــــز  ـــــه تتمي ـــــة لمكافحـــــة اإلرهـــــاب وتمويل وطني
حليـة بالمرونة وفقًـا للمسـتجدات الدوليـة والم

صـر التي تطرأ على تلك الظاهرة، حيـث تعتبـر م
مكافحـــة اإلرهـــاب وتمويلـــه هـــدفًا مـــن أهـــداف 

.السياسة المتبعة في الدولة

جلـس لدى مصر آليات فعَّالة لتنفيذ قرارات م

ــــــــــع اإلرهــــــــــابيين  األمــــــــــن ذات الصــــــــــلة بمن
والمنظمــات اإلرهابيــة وممــولي اإلرهــاب مــن 
جمع األموال ونقلها واستخدامها وأيضًا من

إســـــاءة اســـــتخدام قطـــــاع المنظمـــــات غيـــــر 
الهادفـــــــة للـــــــربح، وكـــــــذا منـــــــع األشـــــــخاص 
والجهــــــات المتورطــــــة فــــــي تمويــــــل انتشــــــار 
ـــدمار الشـــامل مـــن جمـــع األمـــوال  أســـلحة ال

.ونقلها واستخدامها

ل تتمتع وحدة مكافحة غُسل األمـوال وتمويـ
ر اإلرهــاب بقــدرة كبيــرة علــى الوصــول المباشــ

وغيـــــر المباشـــــر إلـــــى شـــــريحة واســـــعة مـــــن 
هـــا المعلومـــات الماليـــة واالســـتخباراتية وغير

مــن المعلومــات ذات الصــلة أثنــاء النظــر فــي 
قضــايا غســل األمــوال والجــرائم األصــلية ذات

.العالقة وتمويل اإلرهاب
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اإلنجــــــازات

سنـــــــــــــوات

قطـــــــــــاع العدالــــــــــة واألمــــــــــن
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