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 مقدمة الدراسة   1-1

و  ، والتي تساعد عمى تنمية الفرداالجتماعية تمثل حقوق اإلنسان المعايير األساسية لتحقيق الحرية والعدالة
جموعة من بأنيا م  حقوق اإلنسانتعرف و  .والمجتمع ككل في حال احتراميا وااللتزام بتطبيقيا األسرة

المعايير المتفق عمييا دوليًا والتي ال تشترى وال تكتسب وال تورث بل تطبق عمى جميع البشر بغض النظر 
مثاًل ما يركز عمى  من ضمن حقوق األنسانعن الجنس أو المون أو الدين أو العمر أو االتجاه الفكري. 
في مجمميا الحقوق المدنية والسياسية، ومنيا ما  المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والتي تمثل

يركز عمى التعميم والسكن والصحة والعمل والتي تمثل في مجمميا الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
في حقوق اإلنسان  تعريفات كبير من نصيبأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية تحظى ببالذكر من الجدير و 

نشر الحقوق  لذلك وفي إطار مشروع تأمين حياة كريمة والتي ترتكز إحدى أىدافو عمى . و معظم األدبيات
االقتصادية واالجتماعية لمفئات الضعيفة مثل األطفال العاممين واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص 

حقوقيم بمعرفة وممارسة واتجاىات تمك الفئات الثالث لتيتم ىذه الدراسة المعرضين لخطر اإلصابة بالعمى، 
في الصحة والسكن بشكل خاص. وكما سيالحظ فيما يمي أن كاًل من حق السكن وحق الصحة مرتبط ارتباط 

 وثيق بسائر حقوق اإلنسان. 
   

 حق السكن   1-1-1

من  حاجات الفرد النفسية وذلك ألنو يمبي السوية، الصحية لممعيشة يعتبر المسكن أحد الضرورات األساسية
من خالل اإلحساس  مادية وحاجات عميو وحده وبذلك يتحقق لو مبدأ الخصوصية مقصورخالل وجود مكان 

العالقات  فييا تنشأ أساسية تجمع أماكن من خالل وجود من الطقس وحاجات اجتماعية واالحتماء باألمن
د الدولي المختمفة. ويعتبر الحق في السكن شرطًا لتمتع األفراد بحقوقيم وحرياتيم األساسية. وقد أكد العي

( عمى حق كل شخص في مستوى معيشي 11الخاص بالحقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية في المادة )
كاف لو وألسرتو ليوفروا ما يفي بحاجاتيم من الكساء والغذاء والمأوى. كما أكد عمى أن حق اإلنسان في 

أساسية بالنسبة إلى التمتع بجميع السكن المالئم، الناتج عن الحق في مستوى معيشي كاف، يتسم بأىمية 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وقد قامت لجنة الحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية بإصدار 

( الخاص بالحق في السكن المالئم، وحددت سبعة عناصر أساسية تشكل بمجموعيا 4التعميق العام رقم )
 قانون الدولي لتمتع األفراد بالحق في السكن المالئم، وىيالضمانات األساسية التي يوفرىا ال
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 الضمان القانوني لالستمرار في شغل المسكن 
 توفر الخدمات والمواد والمرافق واليياكل األساسية 
 القدرة عمى تحمل التكاليف 
 الصالحية لمسكن 
 إتاحة إمكانية الحصول عمى السكن 
 الموقع 
 السكن المالئم من الناحية الثقافية 

 
وبالتالي فإن الحق في السكن المالئم ال يمكن أن ينظر إليو بمعزل عن الحق في حرية التعبير والحق في 
حرية تكوين الجمعيات )مثل رابطات المستأجرين وغير ذلك من الجماعات المحمية(، وحق الشخص في أن 

  .إقامتو والحق في المشاركة في اتخاذ القرارات العامةمكان يختار بحرية 
 
 حق الصحة    1-1-2

طبقًا لدستور منظمة الصحة العالمية، فإن الحق في الصحة ىو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان بال تمييز، 
فإن الحق في الصحة ىو أن يتمتع  ،معيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوطبقًا ل

الرعاية الحصول عمى . ويشمل الحق في الصحة قميةة والعانيالصحة الجسميات بأعمى مستو  كل إنسان
، ىذا وباإلضافة إلى دفع تكاليفيامع إمكانية ذات جودة عالية مقبولة و خدمات صحية بما يتضمن الصحية 

الحق في ؤثر وي .تييئة الظروف التي تعتبر أساسية لمصحة الجيدة، مثل الغذاء الكافي والمرافق الصحية
الصحة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن توافر مسكن صحي يتمتع بعدد غرف  حقمى بشكل صريح عمسكن ال

آلية صحية لمتخمص من مناسب ومساحتيا واسعة، وبو منافذ تيوية مناسبة، ومزود بمياه صالحة لمشرب و 
( وقربو من مراكز العالج المختمفة يؤثر بشكل إيجابي المياه المستعممة والفضالت البشرية )صرف صحي

 راد القائمين فيو ويقمل من خطر اإلصابة باألمراض المختمفة. عمى صحة األف
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 أهداف الدراسة   1-2

والعموم السياسية بجامعة القاىرة بإجراء  االقتصادمية بالتعاون مع باحثين من كمية ينجتقوم الييئة القبطية اإل
مسح خاص بمعرفة وممارسة واتجاىات الفئات الضعيفة مثل األطفال العاممين واألشخاص ذوي اإلعاقة 

يستيدف ىذا المشروع البحثي و األشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بالعمى لحقوقيم في الصحة والسكن. و 
 ما يمي: عمى دراسة والتعرف

   الحق في السكنعمى نطاق 

  نظرررة المبحرروث لممسرركن ومررا يمثمررو المسرركن بالنسرربة لررو، باإلضررافة إلررى التعرررف عمررى أىررم خصررائص
 عن مكان العمل والمدارس ووسائل المواصالت ومراكز رعاية األطفال. هوبعد وربقمسكنو من حيث 

  قدرتررو عمررى دى مررعرردد األفررراد القررائمين بررو، عرردد الحجرررات، )مثررل قيرراس صررالحية المسرركن لممعيشررة
   ومدى توافر المرافق األساسية، ....، الخ(.توفير الحماية الالزمة من عوامل الطقس المختمفة، 

  قيرراس مرردى إعمررال الحررق فرري السرركن المالئررم )مثررل التعرررف عمررى أشرركال الحمايررة القانونيررة المطموبررة
 لممسكن، المشاركة في اتخاذ القرارات المتعمقة بأحوال المسكن، .....،الخ(.   

  التعرف عمى تصور المبحوث لدور الدولة إلعمال الحق في السركن )مثرل إصردار التشرريعات الالزمرة
مانات القانونيررة لشررغل المسرركن، التشرراور مررع أصررحاب المصررمحة، تحديررد صررفات المسرركن لترروفير الضرر

عانررررررات لشرررررررراء أو بنررررررراء  المالئررررررم الرررررررذي ترررررروفره الدولرررررررة، ترررررروفير فررررررررص لمحصرررررررول عمررررررى قرررررررروض وا 
   المسكن،....،الخ(.

 الحق في الصحةعمى نطاق 

  ،قياس مدى إتاحة الخدمات الصحية )مثل التعررف عمرى أنرواع الخردمات الصرحية التري توفرىرا الدولرة
إمكانية الحصول عمى الحقوق الصحية التي تكفميا الدولة، مدى قرب الوحدات الصحية من المسكن، 

 ....،الخ(. العمل، أحواض اغتسال ودورات مياه صحية من مكانمدى قرب 

 ييررز فرري خرردمات الرعايررة الصررحية )مثررل الحصررول عمررى بطاقررة تررأمين صررحي، التحقررق مررن عرردم التم
التعرررررف عمررررى سرررربب سرررروء الخرررردمات الصررررحية المقدمررررة، تقررررديم دورات توعويررررة فرررري مجررررال الصررررحة 

 ....،الخ(.

 .التعرف عمى قدرة الفرد في تحمل نفقات الرعاية الصحية، مع تحديد أسباب عجزه 
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 ( مثرل تردخين المبحروث أو مرن يشراركوه السركن، التعررف عمرى قياس المستوى الصحي لمبيئة المحيطرة
أسرررباب األمرررراض المزمنرررة التررري يعررراني منيرررا، أنرررواع األمرررراض التررري يعررراني منيرررا معظرررم مرررن يخرررتمط 

 بيم،....،الخ(.
  قيرررراس مرررردى الحصررررول عمررررى التغذيررررة الكافيررررة )مثررررل عرررردد الوجبررررات فرررري اليرررروم، أكثررررر مكونررررات تمررررك

 الوجبات،....،الخ(.

 لحقوق الخاصة بكل فئةاعمى نطاق 

  قيراس مردى إعمرال الحرق فري العمرل )مثرل الترزام صراحب العمرل  عمى مستوى فئة األطفاال الااامم،ن
بالوفاء بالتزاماتو، وجود مفتش عمل وضرمانو لمحصرول عمرى حقروق العمرل، وجرود تعاقرد مرع صراحب 

 (. ،الخ..العمل وما يضمنو ىذا التعاقد، ..
  قيرراس مرردى إعمررال الحررق لممعرراقين )مثررل إعطرراء الدولررة  اإلعاقااة عمااى مسااتوى فئااة األوااخا   وي

، يماألولوية لممعاقين، اتخاذ الدولرة لججرراءات الالزمرة لتييئرة المنشردت ىندسريًا لتتناسرب مرع احتياجرات
  (.،الخالتعرف عمى احتياجات المعاقين في مصر، .....

  اس مردى إعمرال الحرق لتمرك الفئرة قير عمى مستوى فئة األوخا  المارض،ن لخطر اإلصابة بالامى
)مثل التعرف عمى أشكال الخطر البيئي الذي تتعرض لو ىرذه الفئرة، التعررف عمرى مرا إذا كران العمرل 
ىو سبب اإلصابة بالرمد، التعرف عمى مدى الخطر الذي تتعرض لو ىرذه الفئرة بسربب طبيعرة العمرل 

لى   (.  ،الخ..... جيات تمجأ لمشكوى،أي وا 

 لدراسةمنهج،ة ا   1-3

األطفرررال العرررراممين اًل مرررن كررر تعتمرررد ىرررذه الدراسرررة عمرررري التحميرررل الكمررري لبيانرررات عينررررة ممثمرررة ترررم سرررحبيا مررررن
وترم جمرع ىرذه )مجتمعرات الدراسرة(.  واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص المعرضين لخطر اإلصرابة برالعمى

لتغطيرررة كرررل الجوانرررب الخاصرررة  خصيصررراً  ماستقصررراء رأي ترررم تصرررميميات اسرررتمار ثرررالث  ىعمررر البيانرررات بنررراءاً 
وتحترروي ممحقررات ىررذا التقريررر  ،، بحيررث تخصررص كررل اسررتمارة لكررل فئررة مررن الفئررات المسررتيدفةبأىررداف الدراسررة

 ميرةينجالقبطيرة اإلوقد تم جمع البيانات بواسطة باحثين يعممون بالييئرة  عمي نسخة من استمارات االستقصاء.
عادتيا لفريق البحث والذي قام بتحميل نتائجيا وتسجيميا في ىذا التقرير.   وا 
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 وقرررد شرررممت عينرررة الدراسرررة 
مفرررررررررررردة مرررررررررررن  531 عرررررررررردد

الثالثرررررة المسرررررتيدفة الفئرررررات 
محافظررررررررررات القرررررررررراىرة مررررررررررن 

. والمنيرررررررررررا وبنررررررررررري سرررررررررررويف
( 1-1ويوضرررررررح الجررررررردول )

توزيررع مفررردات العينررة طبقررًا 
، حيررث لمفئررات والمحافظررات

% مرررررررررررررن إجمرررررررررررررالي 44أن 
مفردات العينة مرن محافظرة 

% مرررررنيم مرررررن 38القررررراىرة، 
يرل فئرة األطفرال العراممين الحرظ أنرو لرم يرتم تمثي% مرنيم مرن محافظرة بنري سرويف. كمرا 18محافظة المنيا، و 

% مرررن إجمرررالي 39ة األطفرررال العررراممين تمثرررل فئررر، 1-1مررن محافظرررة بنررري سرررويف فررري العينرررة. وطبقرررًا لمشررركل 
% 39ة المعرضرين لخطرر اإلصرابة برالعمى أخيررا فئرو %، 33ة المعراقين ، بينما تمثرل فئرمفردات عينة الدراسة
  من إجمالي العينة.

 

 

 

 

 

 

 تىصَغ يفشداد انؼُُخ طجمبً نهفئبد وانًحبفظبد (:1-1جذول )

                          

 انمحبفظخ            

 انفئخ

 اإلجمبني ثٍُ سىَف انًُُب انمبهشح

 األطفبل انؼبيهٍُ
115 

(51)% 

111 

(49)% 

1 

(1)% 

215 

(111)% 

 واألشخبص روٌ اإلػبلخ
72 

(42)% 

51 

(29)% 

51 

(29)% 

172 

(111)% 

واألشخبص انًؼشضٍُ 

 نخطش اإلطبثخ ثبنؼًً

55 

(36)% 

51 

(33)% 

48 

(31)% 

154 

(111)% 

 اإلجمبني
232 

(44)% 

211 

(38)% 

98 

(18)% 

531 

(111)% 

29% 

32% 

39% 

 نسب تمثٌل الفئات فً العٌنة: 1-1شكل 

 المعرضٌن لإلصابة بالعمى

 المعاقٌٌن

 األطفال العاملٌن

 531إجمالً عدد المستجٌبٌن * 
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( Cochranباسررتخدام معادلررة كرروكران )    المرررتبط بحجررم العينررة الترري تررم سررحبياويمكررن حسرراب خطررأ المعاينررة 
 :التالية

n

ppZ
E

)1(2 
 

ىي قيمة محسروبة مرن جردول التوزيرع الطبيعري القياسري والتري تحقرق درجرة ثقرة  Zخطأ المعاينة،  ىو Eحيث 
تساوي  p% في الدراسات اإلحصائية، 99% إلي 99معينة في النتائج، وغالبا ما يتم استخدام درجة ثقة بين 

 فررري ىرررذه الدراسرررة. 531إلررري حجرررم العينرررة المسرررتخدم وىرررو  nوىررري أقصررري قيمرررة لمتشرررتت، وأخيررررا ترمرررز  9.5
ن خطأ إ، وبالتالي ف1.65من جدول التوزيع الطبيعي القياسي تساوي  Z% فأن قيمة 99تخدام درجة ثقة وباس

 ى% لن يتعد99 ثقةالمعاينة بدرجة 

04.0
690

)5.01(5.065.1 2




E 

خطرأ مقبرول  وىرو حجرم% سواء بالزيادة أوالنقصان، 4تقديرالخطأ  ى% لن يتعد99وىذا يعني أنو بدرجة ثقة 
 عمميا.

 توص،ف الا،نة   4 -1
 : التوزيع العمري لمفردات العينة3-1الشكل                                                 

أىرررررم الخصرررررائص يعررررررض ىرررررذا القسرررررم 
؛ مثاًل كالنوع والعمر الديموغرافية لمعينة

طبقرررررررًا لنترررررررائج و . االجتماعيرررررررةوالحالرررررررة 
% مرررررررررن 56العينرررررررررة، يمثرررررررررل الرررررررررذكور 

%. 44، بينما اإلناث تمثل المستجيبين
وتتررراوح أعمرررار المسرررتجيبين فررري العينرررة 

ترتكرز حيرث سرنة،  86سنوات و 6بين 
أغمبيررررة أعمررررار المسررررتجيبين فرررري الفئرررررة 

سنة فأقل، كما ىو موضح  39العمرية 
. وبالترررررالي وجرررررد أن 3-1مرررررن الشررررركل 

سرنة.  38متوسط العمر في العينة ىرو 
 522*إجمالً عدد المستجٌبٌن 
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% يسررتطيعون القررراءة والكتابررة، بينمررا 39% مررن المسررتجيبين أميررين و35فررإن أمررا بالنسرربة لممسررتوى التعميمرري، 
% فقررررررررط حاصررررررررمين عمررررررررى 9

كمررا يتضررح مررن عررالي، تعمرريم 
مسررررتوى  نوعرررر. 3-1الشرررركل 

الحالة االجتماعيرة، فاألغمبيرة 
العظمررررررررى مررررررررن المسررررررررتجيبين 

، ومرا %(65)غير متزوجين 
 يقرررررررررب مررررررررن الثمررررررررث متررررررررزوج

% حرررفيين، 17% ال يعممررون، 41وبالسررؤال عررن المينررة، وجررد أن . 4-1%(، كمررا يتضررح مررن الشرركل 38)
كمرا . ترابمرزارعين وتجرار ومردراء إداريرين وك  ك أخررىميرن  %13و% فنيرين، 4، موظفين% 8% عمال، 17

 سنة. 17سنة، بمتوسط  69وجد أيضًا أن مدة اإلقامة في السكن تتراوح بين السنة و

وقد تم تخصيص سؤال لفئة األشخاص 
، تيمذوي اإلعاقررة فقررط عررن نوعيررة إعرراق

فأجررراب ثمثررري المسرررتجيبين بأنيرررا إعاقرررة 
الربرررررع بأنيرررررا مرررررا يقررررررب مرررررن حركيرررررة، و 

% بأنيرررا 9اب إعاقرررة ذىنيرررة، بينمرررا أجررر
% بأنيا سمعية، كما يتضح 5بصرية و

 .5-1من الشكل 

وتوصرريف  فصررول، فرري الفصررل األول تررم اسررتعراض أىررداف الدراسررة ومنيجيتيررا أربررعيشررتمل ىررذا التقريررر عمررى 
 الثالثرة حرول فئراتأمرا الفصرل الثراني فيتنراول نترائج اسرتطالع رأي ال لمخصائص الديموغرافية لمفرردات العينرة،

، بينمرررررا السررررركنفررررري حرررررق إعمرررررال ال
الفصرررررررررل الثالرررررررررث يتنررررررررراول نترررررررررائج 

إعمررال الفئرات حرول اسرتطالع رأي 
الفصررل  وأخيررراً  ،الصررحةفرري حررق ال

الرابررررررررع فيررررررررتم فيررررررررو دراسررررررررة نتررررررررائج 
 اعمرررى حرررد كرررل فئرررةاسرررتطالع رأي 

 .مفيما يتعمق بالحقوق الخاصة بي

35% 

29% 

13% 

14% 
9% 

 التوزٌع النسبً لمفردات العٌنة طبقاً للمستوى التعلٌمً: 3-1شكل 

 أمً

 ٌقرأ وٌكتب

 تعلٌم أساسً

 تعلٌم متوسط

 تعلٌم عالً

 525عدد المستجٌبٌن  إجمالً*

65% 

28% 

6% 

1% 

 التوزٌع النسبً لمفردات العٌنة طبقاً للحالة اإلجتماعٌة: 4-1شكل 

 أعزب

 متزوج

 أرمل

 مطلق

 525إجمالً عدد المستجٌبٌن * 

60% 
26% 

9% 

5% 

 التوزٌع النسبً لذوي اإلعاقة طبقاً لنوعٌة اإلعاقة: 5-1شكل 

 حركٌة

 ذهنٌة

 بصرٌة

 سمعٌة

 172إجمالً عدد المستجٌبٌن * 
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 نتائج استطالع الرأي 
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األطفال العاممين واألشخاص ذوي اإلعاقة ، ةالفئات الثالثعرض نتائج استطالع رأي  إلىدف ىذا الفصل يي
 . لحقوقيم في السكن يمواتجاىاتتيم وممارستيم معرف، حول واألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بالعمى

 عامة لممسكن خصائ     2-1
إلى  باإلضافة، بوالمقيمين األفراد طبيعة و أشكال شغمو ك عامًا لصفات المسكنيعرض ىذا القسم تحمياًل 

وترجع . المواصالت والمدارس ومكان العمل ومراكز رعاية األطفالوسائل مدى قربو وبعده عن التعرف عمى 
خيارات أن يكون في موقع يتيح إمكانية االستفادة من أىمية ىذا التحميل لكون أحد خصائص المسكن المالئم 

 المختمفة.  المرافق االجتماعيةو  تعميمل وخدمات الرعاية الصحية والالعم

ن ما يقرب من فإوطبقًا لنتائج العينة 
، اكنيممسيمتمكون ثمثي المستجيبين 

كنيم امسيستأجرون % 39بينما 
% 16قديم واليجار وفقًا لنظام اإل

يستأجرون مساكنيم وفقًا لنظام 
، كما ىو موضح اإليجار الجديد

األغمبية كما وجد أن . 1-3بالشكل 
%( من المستجيبين 91لعظمى )ا

أنو مجرد مكان ب% 67ما يمثمو المسكن بالنسبة ليم، أجاب عن مفردات العينة  . وبسؤالمع أسرىم يقيمون
لمعيش في أمن وسالم، 

أنو ب% 33بينما أجاب 
 مجرد مأوى لجنسان.

الف ولم يكن ىناك اخت
معنوي بين الفئات 
الثالث حول نظرتيم 
لما يمثمو المسكن 

، كما بالنسبة ليم
-3يتضح من الجدول 

1. 

 حست انفئبد نتؼريف انمسكن : انتىزيغ اننسجي 1-2جذول 

 تؼشَف انًسكٍ

 َست انًؤَذٍَ حست انفئبد 

 اإلجًبنٍ
 روٌ اإلػبلخ األطفبل انؼبيهٍُ

انًؼشضٍُ 

نخطش اإلطبثخ 

 ثبنؼًً

يجشد يأوي 

 نإلَسبٌ
24% 34% 43% 33% 

يجشد يكبٌ نهؼُش 

 فٍ أيٍ وسالو 
76% 66% 57% 67% 

 515 154 172 189 ػذد انًستجُجٍُ

20% 

16% 

2% 

59% 

2% 1% 

 التوزٌع النسبً للمستجبٌن طبقاً لنوع السكن: 1-2شكل 

 إٌجار قدٌم

 إٌجار جدٌد

اإلسكان 
 التعاونً

 ملك

 إٌواء

 517إجمالً عدد المستجٌبٌن  *
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% 71% عمى قرب مساكنيم من المدارس، و63أكد الحيوية،  الخدماتوفيما يتعمق بقرب وبعد المسكن عن 
% فقط عمى وجود مراكز رعاية 39بيا. في حين أكد يقيمون وسائل مواصالت في المناطق التي  فراتو عمى 

 أماكن% منيم عمى قرب مكان العمل من 56، أكد العاممينأطفال بالقرب من مساكنيم. وعمى مستوى 
 سكنيم.

    صالح،ة السكن   2-2

 من خالل حماية ساكنيوصالحية السكن تحقق ت. و لمسكن يجب أن يكون صالحاً  ،اً لمسكن مالئملكي يكون ا
ين بو، توفير ن، توفير العدد الكافي من الحجرات التي تتناسب مع عدد القاطعوامل الطقس المختمفةمن 

 المرتبطة بالسكن. فيلاكت، والقدرة عمى تحمل الالعامةالمرافق 

عدد الحجرات، وجد أن متوسط عدد الذكور في األسرة ىو ثالثة مع بدراسة تناسب عدد األفراد بالمسكن و 
اإلناث في األسرة ىو ومتوسط عدد 
وجد أن متوسط عدد  ثالثة أيضًا، كما

يتراوح فيما بين  الحجرات بالمسكن
اثنين لثالث حجرات. وىكذا يمكن 
القول بأن لكل فردين في المتوسط 
غرفة بالمسكن، وىو ما يعتبر مناسبًا 

         إلى حد كبير.

البرد والرطوبة والحر والمطر بسؤال المبحوثين عما إذا كان معمار المسكن يوفر الحماية الالزمة من و  
% منيم باإليجاب. وعمى الرغم من ذلك، فقد 73، فأجاب والريح أو غير ذلك من العوامل التي تيدد الصحة

أكد ما يقرب من نصف المستجيبين 
تيم في مسكنيم عمى اعمى معان
، خاصة ذوي اإلعاقة سيالمستوى النف

والمعرضين لخطر اإلصابة بالعمى، 
. ويرجع 3-3كم يتضح من الشكل 

السبب الرئيسي ليذه المعاناة إلى 
ضيق المسكن، كما ىو موضح في 

% بعض 39وقد ذكر . 3-3الشكل 

عدم ارتٌاح  ضٌق المسكن
بعض الناس 
 لمكان اإلقامة

صعوبة الزٌارة 
 لبعد الموقع

 معاناة أخرى

80% 

37% 
29% 30% 

التوزٌع النسبً للذٌن ٌعانوا فً مسكنهم على المستوى : 3-2شكل 

   النفسً طبقاً لسبب المعاناة

 229 إجمالً المستجٌبٌن* 

المعرضٌن لخطر  ذوي اإلعاقة األطفال العاملٌن
 اإلصابة بالعمى

31% 

56% 53% 
69% 

44% 47% 

التوزٌع النسبً للمعاناة فً المسكن على المستوى النفسً : 2-2شكل 
 طبقاً للفئات

 نعم

 ال

 528إجمالً عدد المستجٌبٌن * 
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األسباب األخرى منيا عدم نظافة الشارع، خدمات صرف صحي سيئة، السكن في أدوار مرتفعة، وجود 
   ل باإلنارة والمياه.  مشاك

عمى مدى توافر المرافق ولمتعرف 
 4-3العامة في السكن، فالشكل 

أن األغمبية العظمى يؤكد عمى 
لدييم  توافرمن المستجيبين ت

معظم تمك المرافق. فمثاًل أكد 
% عمى توافر مياه شرب 91

% عمى 89نظيفة في المسكن و
توافر الطاقة الالزمة ألغراض 

انخفضت التدفئة واإلضاءة، بينما 
% عمى التوالي. 63% و73 لتصل إلى تمك النسب مثاًل لمرافق تصريف المياه والتخمص من النفايات

 في مسكنيم.الطوارئ  خدمات عمى توافرجيبين أكدوا من المست% فقط 38ويالحظ أن 

والستكمال قياس مدى صالحية 
المسكن، تم سؤال المستأجرين عن 
نسبة ما تمثمو تكاليف اإليجار 
والكيرباء والمياه من دخل األسرة، 
فأجاب ما يقرب من نصف العينة بأن 

% 35تمك التكاليف تمثل ما بين 
% 39% من الدخل، بينما 59و

 .5-3% من الدخل، كما يتضح من الشكل 35بأنيا تكمف أقل من  أجاب

 إعمال الحق في السكن المالئم   2-3

نظرًا لما يمثمو اإلخالء باإلكراه ومضايقات صاحب العقار والجيران وأعمال البمطجة انتياكًا صريحًا لمحقوق 
في  التدخل عدم وحق شخصو عمى األمن في الفرد وحق الحياة في الحقالمدنية والسياسية خاصة 

  3-3 الجدولويوضح  العينة عن أنواع الحماية القانونية التي يريدونيا لمسكنيم. أفراد تم سؤالو، خصوصيات

39% 

49% 

12% 

التوزٌع النسبً للمستأجرٌن طبقاً لما تمثلة تكالٌف : 5-2شكل 

   السكن من دخل األسرة

 %25أقل من 

 %50و% 25ما بٌن 

 %50أكثر من 

 167المستجٌبٌن  إجمالً عدد* 

مٌاه 
الشرب 
 النظٌفة

الطاقة 
ألغراض 
التدفئة 
 واإلضاءة

حمام 
 مستقل

الطاقة 
ألغراض 

 الطهً

تصرٌف 
 المٌاه

وسٌلة أو 
مكان 

للتخلص 
من 

 النفاٌات

خدمات 
 الطوارئ

91% 89% 88% 86% 
73% 

63% 

28% 

 التوزٌع النسبً للمستجٌبٌن المتوفر لدٌهم المرافق العامة : 4-2شكل 

 530إجمالً عدد المستجٌبٌن * 
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أن النسبة األكبر من 
%( 85المستجيبين )

تريد الحماية من 
اإلخالء باإلكراه، 

يريد ما يقرب  بينما
من ثمثي المستجيبين 
كاًل من الحماية من 
مضايقة صاحب 
العقار والجيران 
والحماية من أعمال 

 كما يتضح  البمطجة.

أيضًا وجود اختالف 
معنوي بين الفئات 

يتعمق الثالثة فيما 
بالحماية من أعمال 

% من 73% فقط من المعرضين لخطر اإلصابة ىذا النوع من الحماية في مقابل 33 ، حيث يريدالبمطجة
  % من ذوي اإلعاقة.  64األطفال العاممين و

التمتع الكامل بسائر الحقوق مثل يرتبط بالحق في السكن المالئم كما ذكر سابقًا في الفصل األول، فإن و 
ات يت )مثل رابطات المستأجرين وغير ذلك من الجمعالحق في حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيا

 .إقامتو والحق في المشاركة في اتخاذ القرارات العامة مكان المحمية(، وحق الشخص في أن يختار بحرية
يذه الحقوق لم طبقًا لنتائج العينة فو 

أظيرت يمارسيا مفردات العينة، حيث 
عدم عضوية األغمبية نتائج الدراسة 

تمك العظمى من المستجيبين في 
 ،6-3. فكما يوضح الشكل جمعياتال

% من المستجيبين أعضاء 13فإن 
اتحاد مالك أو مستأجرين، وتنخفض 

 حست انفئبد ألشكبل انحمبيخ انمطهىثخ  : انتىزيغ اننسجي2-2جذول 

 أشكبل انحًبَخ انًطهىثخ

 َست انًؤَذٍَ حست انفئبد 

األطفبل  اإلجًبنٍ

 انؼبيهٍُ

روٌ 

 اإلػبلخ

انًؼشضٍُ نخطش 

 اإلطبثخ ثبنؼًً

 انحًبَخ يٍ اإلخالء ثبإلكشاِ
83% 

(86) 

86% 

(122) 

87% 

(63) 

85% 

(271) 

انحًبَخ يٍ يضبَمخ طبحت 

 انؼمبس وانجُشاٌ

76% 

(81) 

61% 

(136) 

53% 

(85) 

63% 

(311) 

 انحًبَخ يٍ أػًبل انجهطجخ
72% 

(156) 

64% 

(136) 

32% 

(88) 

61% 

(381) 

 حًبَخ أخشي
1% 

(214) 

9% 

(169) 

3% 

(152) 

4% 

(525) 

 "* ٌمثل الرقم بٌن القوسٌن "عدد المستجٌبٌن

عضو اتحاد 
مالك أو 
 *مستأجرٌن 

عضو جمعٌة 
أهلٌة تدافع 
عن حق 

 **السكن 

عضو جمعٌة 
تعاونٌة 
 **لإلسكان 

عضوٌة 
 ***أخرى 

13% 

5% 
2% 2% 

التوزٌع النسبً للمستجٌبٌن طبقاً  للعضوٌة فً : 6-2شكل 
 الجمعٌات المحلٌة

 524المستجٌبٌن  إجمالً*     
 522إجمالً المستجٌبٌن **   

   531إجمالً المستجٌبٌن *** 
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% فقط كأعضاء جمعيات تعاونية 3كأعضاء في جمعيات أىمية تدافع عن حق السكن و% 5ىذه النسبة إلى 
% 67% من المستجيبين لم يختاروا بحرية محل إقامتيم، وأن 61سة أن كما أظيرت نتائج الدرا لجسكان.

  منيم ال يشاركون في اتخاذ القرارات الخاصة بأحوال المسكن.
 انذونخ تصىر دور   2-4

 اتخاذ، ةمعقولبتكمفة و  المقبول المسكن إتاحة ضمان في المالئم السكن في الحق إزاء الدولة التزاماتتتحدد 
 السكنية واألحياء المنازل حماية، و السكن في الحق عناصر وتشريعاتيا سياساتيا تعكس التدابير من سمسمة
وبسؤال . مستواىا ورفع

المبحوثين عن وجية نظرىم 
في كيفية قيام الدولة 
بالمساعدة في قضية السكن، 

% بأن الدولة 63أجاب 
تساعد من خالل إصدار 
تشريعات تيدف إلى توفير 
الضمانات القانونية لشغل 

كما يتضح من المسكن، 
كما أكد . 3-3الجدول 

يجب أن الدولة عمى % 66
تشاور مع أصحاب أن ت

)مثل المالك المصمحة 
والمستأجر والجمعيات األىمية( قبل 

، بينما ذكر إصدار ىذه التشريعات
% من المستجيبين وسائل أخرى 19

؛ لمساعدة الدولة في قضية السكن
منيا توفير مساكن لمشباب، تعديل 
قانون اإليجار، تسييل عممية 

تخفيض التقسيط في شراء المساكن، 
 أسعار مواد البناء. 

 حست انفئبد نكيفيخ مسبػذح انذونخ في لضيخ انسكن  : انتىزيغ اننسجي3-2جذول 

 كُفُخ يسبػذح انذونخ

 َست انًؤَذٍَ حست انفئبد 

األطفبل  اإلجًبنٍ

 انؼبيهٍُ

روٌ 

 اإلػبلخ

انًؼشضٍُ نخطش 

 اإلطبثخ ثبنؼًً

إطذاس تششَؼبد تهذف 

إنً تىفُش انضًبَبد 

 انمبَىَُخ نشغم انًسكٍ

68% 68% 47% 62% 

انتشبوس انحمُمٍ يغ 

 أطحبة انًظهحخ 
78% 61% 59% 66% 

 %11 %8 %14 %6 أخشي

 512 151 169 193 ػذد انًستجُجٍُ

ٌتمتع 
بالخصوصٌة 
والمساحة 

 الكافٌة

له تكالٌف 
 معقولة

ٌتوافر فٌه 
األمان 
الكافً 
واإلنارة 
 والتهوٌة

له هٌكل 
أساسً مالئم 

 (الخرسانة)

له موقع 
مالئم بالنسبة 
ألمكنة العمل 

والمرافق 
 األساسٌة

85% 77% 76% 76% 
62% 

التوزٌع النسبً للمستجٌبٌن طبقاً لتأٌٌدهم لصفات المسكن : 7-2شكل 
 المالئم

 526إجمالً عدد المستجٌبٌن * 
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وكما من وجية نظر المبحوثين.  صفات المسكن المالئم الذي يجب عمى الدولة توفيره 7-3يوضح الشكل و 
الذي يتمتع من المستجيبين عمى أن المسكن المالئم ىو ذلك يتضح، فقد أكدت األغمبية العظمى 

ناسبة وتكون تكاليفو م%(، 76ويتوافر فيو األمان الكافي واإلنارة والتيوية ) ،%(85) بالخصوصية والمساحة
%(، ويكون في موقع مناسب من أمكنة العمل والمرافق 76ويكون لو ىيكل أساسي مالئم )%(، 77)

ولم يكن ىناك اختالف معنوي بين آراء الفئات الثالثة حول مواصفات المسكن المالئم.  %(.63األساسية )
ليم فرصة الحصول عميو. وأجاب  أتيحتعن صفات المسكن الصحي إذ ما ت مفردات العينة ئمكما س

% بأن يتوافر فيو 79
 عدد غرف مناسب،

% بأن يتوافر فيو 69و
% 73ووسائل التيوية، 

، بأن يكون إيجاره مناسب
الجدول كما يتضح من 

% 13بينما اقترح . 3-4
 ين صفات يبمن المستج

كوجود أماكن  أخرى
لمتخمص من النفايات، 
زيادة المساحات الخضراء 
حول المسكن، تحسين 
اختالف معنوي بين آراء الفئات الثالثة حول  وجود 4-3ويالحظ من الجدول  خدمات الصرف الصحي.

%( وذوي اإلعاقة 95األغمبية العظمى من األطفال العاممين ) أنمثاًل  مواصفات المسكن الصحي. فنجد
%( يرون ضرورة توافر عدد غرف 81)

مناسب، بينما األغمبية العظمى من 
المعرضين لخطر اإلصابة بالعمى 

%( يرون ضرورة أن يكون إيجاره 78)
    مناسب. 

نظر وجية  8-3ويعرض الشكل 
 حمايةالمبحوثين لدور الدولة في 

 حست انفئبد نصفبد انمسكن انصحي  تىزيغ اننسجي: ان4-2جذول 

 طفبد انًسكٍ انظحٍ

 َست انًؤَذٍَ حست انفئبد 

األطفال  اإلجًبنٍ
 العاممين

ذوي 
 اإلعاقة

المعرضين 
لخطر اإلصابة 

 بالعمى

 %79 %57 %81 %95 ػذد غشف يُبست

 %69 %45 %76 %82 تىافش وسبئم تهىَخ

 %72 %78 %76 %65 إَجبس يُبست

 %13 %15 %12 %14 أخشي

 528 154 172 212 ػذد انًستجُجٍُ 

32% 

19% 17% 

32% 

التوزٌع النسبً للمستجٌبٌن طبقاً لرؤٌتهم لطرٌقة إخالء : 8-2شكل 
 المساكن فً مصر

 باإلكراه فً معظمه

 بتعوٌض مالئم

 بدون تعوٌض

بطرٌقة مشروعة 
 ولكنها غٌر شرعٌة

 517إجمالً عدد المستجٌبٌن * 
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ثمث و يروا أن المساكن في مصر يتم إخالئيا باإلكراه،  ما يقرب من ثمث المستجيبينوجد أن حيث ساكن، الم
% 17تتم بتعويض مالئم، و أنيا% 19في حين يرى ، تتم بطريقة مشروعة ولكنيا غير شرعية أنيا ىير  أخر

  تتم بدون تعويض. 

عانات مادية أو عينية من الحكومة نفى ، لبناء بيت أو شراء وحدة سكنية وعن الحصول عمى قروض وا 
  % حصوليم عمى إعانات.99حصوليم عمى قروض حكومية ونفى  المستجيبين% من 99
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واألشرخاص ذوي اإلعاقرة األطفال العراممين ، ةعرض نتائج استطالع رأي الفئات الثالث إلىدف ىذا الفصل يي
 صحة.لحقوقيم في ال يمواتجاىاتتيم وممارستيم معرف، حول واألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بالعمى

 
 اإلتاحة   3-1

الخردمات الصررحية وتكفرل بعررض الحقروق فرري بعررض أن الدولررة تقروم إلررى حرد مررا بتروفير العينرة  أوضرحت نتررائج
مكشررف لر الدولررة يترروف% مررن المسررتجيبين 85أكررد مجررال الرعايررة الصررحية. فعمررى مسررتوى الخرردمات الصررحية، 

كمرا يتضرح . و عمميرات جراحيرةلالدولرة % فقرط تروفير 36أكرد بينمرا  ،ر أدويرة بالمجرانيتروف% 49أكد ، و الطبي
لمخردمات الصررحية الترري  دىميررفينراك اخررتالف معنروي بررين الفئررات الثالثرة عمررى مسرتويات تأي 1-3لجرردول مرن ا

% من األشخاص ذوي 44توفرىا الدولة خاصة األدوية المجانية والعمميات الجراحية. فعمى سبيل المثال، أكد 
فقررررط مررررن % 14% مررررن األطفررررال العرررراممين و31اإلعاقررررة ترررروفير الدولررررة لمعمميررررات الجراحيررررة، فرررري حررررين أكررررد 

األشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررخاص 
المعرضررررررررين لخطررررررررر 
اإلصرررررررررررابة برررررررررررالعمى 

 عمى ذلك. 

عمررررررررى مسررررررررتوى أمررررررررا 
الحقررروق التررري تكفميرررا 
الدولررررررررة فرررررررري مجررررررررال 
الرعايررررررررررة الصررررررررررحية، 

% مرررررررررررررن 63أكرررررررررررررد ف
عمررى أن المسررتجيبين 

حررررررررق تكفررررررررل الدولررررررررة 
عمررى أنيررا % فقررط 39، وحررق الرعايررة الصررحية األساسرريةتكفررل  عمررى أنيررا% 56، والتررأمين الصررحي المجرراني

انخفرراض نسرربة تأييررد األشررخاص المعرضررين  3-3 الجرردولمررن يالحررظ . و حررق العررالج عمررى نفقررة الدولررةتكفررل 
 لحق العالج عمى نفقة الدولة. % 37لخطر اإلصابة بالعمى إلى 

 

 

 هخذمبد انصحيخ انتي تىفرهب انذونخ حست انفئبد ن: انتىزيغ اننسجي 1-3جذول 

انخذيبد انظحُخ 

انتٍ تىفشهب 

 انذونخ

 حست انفئبد  انًؤَذٍََست 

األطفال  اإلجًبنٍ
 العاممين

 ذوي اإلعاقة

المعرضين 
لخطر اإلصابة 

 بالعمى

 %85 %85 %81 %91 انكشف انطجٍ

 %49 %37 %58 %51 أدوَخ ثبنًجبٌ

 %26 %14 %44 %21 ػًهُبد جشاحُخ

 513 142 163 198 ػذد انًستجُجٍُ
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وبسرررررررؤال المبحررررررروثين 
قررررررررد كررررررررانوا عمررررررررا إذا 

حصموا عمرى أي مرن 
 ىرررذه الحقررروق، أجررراب

. لنفيمرررنيم برررا 46%
أسررررررررباب مرررررررن أىرررررررم و 

ى عررردم الحصرررول عمررر
عدم  ىو تمك الحقوق

معرفررررررررررررررررررررة كيفيررررررررررررررررررررة 
الحصرررررررررررررول عمييرررررررررررررا 

 تسرررراعد ال والحكومررررة
فرررري عمميررررة التعريررررف 

 عررررررررررررررررررررررررررررردم، %(38)
 بالمرضررررررى االىتمررررررام

%(، 6) الصرررحية الحقررروق ليرررذه االحتيررراج عررردم%(، 18) اإلجرررراءات فتررررة طرررول%(، 33) أدويرررة عررردم وجرررودو 
لمحصول المقترحات وقد قام ىؤالء بتقديم بعض  %(.6) القريبة الصحية الوحدات في تخصصات وجود عدمو 

 وتحسرين تسرييل%(، 18) المستشرفيات وتراقرب والعرالج الحقروق تضرمن جيرة؛ أىميا وجرود عمى تمك الحقوق
 مينأالتر ىيكمرة إعرادة%(، 19الصحية ) الوحدة في الالزمة الخدمات توفير%(، 16تمييز )ال وعدم اإلجراءات
أكرررد وبصررفة عامررة  .%(7) اإلعاقررة ذوي باألشررخاص االىتمرراموزيررادة %(، 7) فررراداأل توعيررةزيررادة و  الصررحي

من المستجيبين العاممين % 79أكد بينما % من المستجيبين عمى وجود وحدة صحية في محيط المسكن، 53
وجررود أحررواض اغتسررال ودورات عمررى 

     مياه صحية قريبة من أماكن عمميم.

وعمررى مسررتوى األطفررال العرراممين، أكررد 
حصروليم عمرى عمى فقط منيم % 13

عرررررالج/ تطعررررريم فررررري أمررررراكن عمميرررررم. 
، فررإن 1-3وكمررا ىررو موضررح بالشرركل 

 حست انفئبد في مجبل انرػبيخ انصحيخ انذونخ كفههب انتي ت حمىق: انتىزيغ اننسجي نه2-3جذول 

انحمىق انتٍ 

فٍ تكفههب انذونخ 

يجبل انشػبَخ 

 انظحُخ

 َست انًؤَذٍَ حست انفئبد 

 اإلجًبنٍ
 ذوي اإلعاقة األطفال العاممين

المعرضين 
لخطر اإلصابة 

 بالعمى

حك انتأيٍُ 

 انظحٍ انًجبٍَ

59% 

(197) 

65% 

(171) 

67% 

(153) 

63% 

(521) 

انشػبَخ انظحُخ 

 األسبسُخ

67% 

(195) 

49% 

(171) 

51% 

(146) 

56% 

(512) 

ػهً َفمخ  انؼالج

 انذونخ

41% 

(192) 

51% 

(171) 

27% 

(151) 

39% 

(514) 

 "* ٌمثل الرقم بٌن القوسٌن "عدد المستجٌبٌن

ضد األمراض  ضد األوبئة ضد الحوادث
الوبائٌة 
 والمتوطنة

ضد األمراض 
 المعدٌة

72% 

32% 
20% 16% 

عالج طبقاً / التوزٌع النسبً للحاصلٌن على تطعٌم : 1-3شكل 
 التطعٌم/ لنوع العالج 

إجمالً عدد المستجٌبٌن  *
25 
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 . وبسؤال تمك الفئة عما إذا كانت لحوادث عند التعرض مى عالجحصمت عقد %( 73األغمبية العظمي )

باإليجرراب. وقررد لرروحظ أن معظررم ىررذه المخرراطر ىرري مررنيم % 63ممخرراطر، فأجرراب لطبيعررة عمميررم تعرضرريم 
عمرررى . و 3-3، كمرررا ىرررو موضرررح بالشررركل %(47لمحرررروق )و %(، 63لمكسرررور )و %(، 93التعررررض لمجرررروح )

ذلرررك فقرررد أكرررد الررررغم مرررن 
% فقررررررررررررررررررررررط مررررررررررررررررررررررن 38

المسررررررررتجيبين مررررررررن تمررررررررك 
الفئرة عمررى ترروافر الصررحة 
والسرررالمة المينيرررة، بينمرررا 
أكرد مررا يقررب مررن نصررف 
المسررررتجيبين عمررررى ترررروافر 
اإلسرررررعافات األوليرررررة فررررري 

 مكان العمل. 

% مررن األشرخاص ذوي اإلعاقرة فرري العينرة أن الدولررة ال 61وعرن دور الدولرة فرري مجرال صرحة المعرراق، فيررى 
 % منيم أن سياسة الدولة دائمًا في صالح غير المعاق.  33أي أولوية لممعاق، ويرى تعطي 

 عدم التم،،ز   3-2 
% 89أوضررحت نتررائج العينررة أن  

مررررن المسررررتجيبين يحصررررمون عمررررى 
. وأكد ىؤالء عمرى الرعاية الصحية

أن الحكومرررررة والجمعيرررررات األىميرررررة 
ليررم  تقرردمالترري ىرري أكثررر الجيررات 

% عمرى 45و% 48تمك الرعاية، 
وكمررا يتضررح مررن الجرردول  الترروالي.

، فيناك اختالف معنوي بين 3-3
نسررررررررررب تأييرررررررررررد الفئرررررررررررات الثالثرررررررررررة 

 لممؤسسات 

 حست انفئبد مؤسسبد )انجهبد( انتي تمذو انرػبيخ انصحيخ : انتىزيغ اننسجي نه3-3جذول 

انًؤسسبد 

)انجهبد( انتٍ تمذو 

 انشػبَخ انظحُخ 

 َست انًؤَذٍَ حست انفئبد 

األطفبل  اإلجًبنٍ

 انؼبيهٍُ
 روٌ اإلػبلخ

انًؼشضٍُ 

نخطش اإلطبثخ 

 ثبنؼًً

 %48 %57 %47 %42 انحكىيخ

 %45 %71 %28 %41 انجًؼُبد األههُخ

 %18 %16 %12 %25 انمىافم انطجُخ

 %7 %12 %5 %4 جهخ أخشي

 521 154 167 199 ػذد انًستجُجٍُ

الحرمان  الحروق الكسور الجروح
 من التعلٌم

األمراض 
 الجلدٌة

األمراض 
 النفسٌة

 خطر أخر الرمد

92% 

62% 
47% 

32% 26% 22% 19% 
5% 

التوزٌع النسبً للمعرضٌن للخطر بسبب طبٌعة عملهم طبقاً : 2-3شكل 
 لنوع الخطر

 127 إجمالً عدد المستجٌبٌن* 
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)الجيررررررات( الترررررري تقرررررردم  
الرعايرررة الصرررحية. فعمرررى 

% 71أكرد سبيل المثال، 
مرررررررررررررررررررررررن األشرررررررررررررررررررررررخاص 
المعرضرررررررررررررررررين لخطرررررررررررررررررر 
اإلصرررررابة برررررالعمى عمرررررى 
تقرررديم الجمعيرررات األىميرررة 
لمرعايرررررررة الصرررررررحية ليررررررررم 

% مررررررررررررررررررن 49مقابررررررررررررررررررل 
 األطفررررررررررررررررررال العرررررررررررررررررراممين 

 % فقرررررررررررررررررررط مرررررررررررررررررررن38و
األشخاص ذوي اإلعاقة. 

% مررررررررن 13كمررررررررا ذكررررررررر 
األشرررررررخاص المعرضرررررررين 

مؤسسات أخرى تقدم ليم الرعاية كالمستوصف الخيري، عيرادات خاصرة، مستشرفيات  بالعمى  لخطر اإلصابة
 خاصة، وأطباء خارجيين.

% مرررررن 64أن وأظيررررررت النترررررائج أيضرررررًا 
المسرررررتجيبين لررررريس لررررردييم بطاقرررررة ترررررأمين 

% مرررررررنيم أن 36صرررررررحي، حيرررررررث ذكرررررررر 
القررانون ال يسررمح ليررم بالحصررول عمييررا، 

% ال يعرفرررررررررون كيفيرررررررررة الحصرررررررررول 33و
 ملعررد ، فررإن السرربب الرئيسرري4-3% لررم يخبرررىم أحررد عررن تمررك البطاقررات. وكمررا يوضررح الجرردول 38ا، وعمييرر

%(، بينمررا 53حصررول األطفررال العرراممين عمررى بطاقررات التررأمين الصررحي ىررو عرردم وجررود مررن يخبرررىم عنيررا )
السررربب الرئيسررري لذشرررخاص ذوي اإلعاقرررة واألشرررخاص المعرضرررين لخطرررر اإلصرررابة برررالعمى ىرررو عررردم سرررماح 

وبدراسة جودة الخدمات الصحية المقدمة، وجرد أن % عمى التوالي. 43% و63لقانون ليم بالحصول عمييا، ا

 حست انفئبد سجبة ػذو انحصىل ػه  ثطبلخ تممين ححي : انتىزيغ اننسجي أل4-3جذول 

أسجبة ػذو انحظىل 

ػهً ثطبلخ تأيٍُ 

 طحٍ

 َست انًؤَذٍَ حست انفئبد 

األطفال  اإلجًبنٍ
 العاممين

 ذوي اإلعاقة
المعرضين لخطر 
 اإلصابة بالعمى

 %28 %38 %13 %32 نى َخجشهى أحذ

ال َؼشف كُفُخ 

 انحظىل ػهُهب
52% 23% 17% 33% 

 %36 %42 %62 %11 انمبَىٌ ال َسًح ثزنك

ػذو انثمخ فٍ أٌ انؼالج 

 سُتى ثشكم يحتشو
5% 2% 3% 3% 

 ػذد انًستجُجٍُ
129 93 99 321 

المعرضٌن لخطر  ذوي اإلعاقة األطفال العاملٌن
 اإلصابة بالعمى

43% 

80% 88% 

57% 

20% 12% 

التوزٌع النسبً للمعاناة من سوء الخدمات الصحٌة طبقاً : 3-3شكل 
 للفئات

 نعم

 ال

 518إجمالً عدد المستجٌبٌن * 
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المعرضرررين لخطررررر اإلصرررابة بررررالعمى  % مرررن المسررررتجيبين قرررد عررررانوا مرررن سرررروء تمرررك الخرررردمات. وقرررد كرررران68
 .3-3أكثر الفئات معاناة، كما ىو موضح من الشكل واألشخاص ذوي اإلعاقة 

سرروء الخرردمات الصررحية فرري وترجررع أسررباب 
%( 69األساس إلى سوء خدمرة التمرريض )
%(، 59وعررردم وجرررود المسرررتمزمات الطبيرررة )

، كما ىو موضح %(43)وعدم وجود أطباء
. وقرررررد ذكرررررر مرررررا يقررررررب مرررررن 4-3بالشررررركل 

% مررن الررذين عررانوا مررن سرروء الخرردمات 13
األطبرراء وأن ، تمررام بالمرضررىعرردم االىو )وخاصررة مررن األطبرراء(،  بعررض األسررباب األخرررى منيررا سرروء المعاممررة

وقررد عرانى األشررخاص ذوي اإلعاقررة عمررى وجررو الخصرروص مررن  مرررض.خرراطل لمحرردوث تشررخيص غيرر كفررؤ، و 
قردر كرافي مرن االىتمرام بيرم. وفري النيايرة سرئمت مفرردات  عردم وجرودعدم وجود الخبرة الكافية لمتعامرل معيرم و 

 % منيم بالنفي.86ل الصحة، فأجاب قد حصموا عمى دورات توعوية في مجاكانوا العينة عما إذا 

 .القدرة عمى تحمل النفقات   3-3
ينبغرري مررن أجررل إعمررال الحررق فرري الصررحة، 

أن يرررررررررتمكن الجميرررررررررع مرررررررررن تحمرررررررررل نفقرررررررررات 
 .الخدمات الصحية، خاصة الفئات الضعيفة

مرررررن  %63وقرررررد أظيررررررت نترررررائج العينرررررة أن 
مشررراكل ماديرررة أدت  واقرررد واجيررر المسرررتجيبين

التري إلى مرنعيم مرن الحصرول عمرى الرعايرة الصرحية الالزمرة. وقرد كران األشرخاص ذوي اإلعاقرة أكثرر الفئرات 
 .5-3واجيت ىذا النوع من المشاكل، كما يتضح من الشكل 

% مرن عردم القردرة عمرى دفرع قيمرة الردواء، 73أنواع تمك المشاكل المادية، حيرث عرانى  5-3ويوضح الجدول 
ومررا يقرررب مررن ثمثرري العينررة عررانوا مررن عرردم القرردرة عمررى سررداد قيمررة خرردمات طبيررة أو دفررع تكرراليف الفحرروص 

 الطبية. 

 

 

 المعرضٌن لخطر اإلصابة بالعمى ذوي اإلعاقة األطفال العاملٌن

48% 

77% 
62% 55% 

23% 
38% 

التوزٌع النسبً للمستجٌبٌن طبقاً للتعرض لمشاكل مادٌة أدت : 5-3شكل 
 إلى عدم الحصول على الرعاٌة الصحٌة

 نعم

 ال

إجمالً عدد المستجٌبٌن * 
528 

 المعرضٌن لخطر اإلصابة بالعمى ذوي اإلعاقة األطفال العاملٌن

48% 

77% 
62% 55% 

23% 
38% 

التوزٌع النسبً للمستجٌبٌن طبقاً للتعرض لمشاكل مادٌة أدت : 5-3شكل 

 إلى عدم الحصول على الرعاٌة الصحٌة

 نعم

 ال

إجمالً عدد المستجٌبٌن * 
528 
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 صح،ة ممارسات ضارة وموكالت   3-4
% 89بسررؤال المبحرروثين عررن الترردخين، وجررد أن 
% 59مررررن المسررررتجيبين ال يرررردخنون، بينمررررا أكررررد 

مرررررررنيم عمرررررررى أن مرررررررن يشررررررراركونيم فررررررري السررررررركن 
يدخنون. ولمتعرف عمى المشكالت الصحية التي 
تواجو تمك الفئات، سئمت مفردات العينة أواًل عن 
ما إذا كانوا يعانوا من أي مشاكل صحية مزمنة. 

% فقرررط باإليجررراب. ويوضرررح الشررركل 34وأجررراب 
ترجررع أن األسررباب الرئيسررية لتمررك المشرراكل  3-6

%(، 59التيرراون فرري الحفرراظ عمررى الصررحة )إلررى 
%(، وتمررروث البيئرررة التررري يقرررع 56سررروء التغذيرررة )

%(. وقرررررررد ذكرررررررر 48فييرررررررا المسررررررركن أو العمرررررررل )
 األخطاء العالجية. % منيم أسباب أخرى ك13

وثين، سررئمت مفررردات العينررة عررن األمررراض الترري يعرراني صررحية المحيطررة بررالمبحولمتعرررف عمررى طبيعررة البيئررة ال
، أن معظم المستجيبين يحيط بيم مرن لردييم 7-3منيا من حوليم سواء في السكن أو العمل. ويوضح الشكل 

. وقرد ذكرر %(36أمراض الجياز اليضرمي )و %(، 38%(، السكر )41سوء تغذية )%(، 46أمراض عيون )
 أكثرىا أمراض الضغط وأمراض بالمخ. ؛المستجيبين أمراض أخرى% من 7

أنىاع انمشبكم حست جيجين : انتىزيغ اننسجي نهمست5-3جذول 

 انمبديخ

 انُسجخ أَىاع انًشبكم انًبدَخ

 %73 ػذو انمذسح ػهً دفغ لًُخ انذواء

 %63 ػذو انمذسح ػهً سذاد لًُخ خذيبد طجُخ

 %63 ػذو انمذسح ػهً دفغ تكبنُف انفحىص انطجُخ

 %44 ػذو انمذسح ػهً دفغ تكبنُف انؼًهُخ انجشاحُخ

 %4 أخشي

 325 ػذد انًستجُجٍُ 

التهاون فً 
الحفاظ على 

 ***الصحة 

سوء التغذٌة 
*** 

تلوث البٌئة 
التً ٌقع فٌها 
المسكن أو 

 ##العمل 

المشاركٌن فً  #دائرة السكن *طبٌعة العمل
 **العمل

 ##سبب أخر

59% 56% 
48% 

39% 36% 

22% 

12% 

  التوزٌع النسبً للذٌن ٌعانوا من مشاكل صحٌة مزمنة طبقاً لألسباب: 6-3شكل 

 :المستجٌبٌن عدد
  *59            **60          ***

114  
 #112         ##113 
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 التغ ،ة   3-5
يشرررمل الحرررق فررري الصرررحة 
اإلمرررررررداد الكرررررررافي بالغرررررررذاء 

وبنررررررراءا  اآلمرررررررن والتغذيرررررررة.
عميرررررو ترررررم سرررررؤال مفرررررردات 

عرردد الوجبرررات  العينررة عرررن
الترررري يتناوليررررا فرررري اليرررروم، 
وكيفيررررررة حصررررررولو عمييررررررا، 
وأىرررررررم مكونتيرررررررا. وبشررررررركل 

% مررررن 66عررررام وجررررد أن 
المسرررررررررررررتجيبين يتنررررررررررررراولون 
ثالث وجبات يوميرًا، بينمرا 

% يتنررررررراولون وجبتررررررران 31
فقرررررررط. ويعتبرررررررر المصررررررردر 

%(. وأكرد 69%( أو دخرل الوالردين )54الوجبرات ىرو إمرا الردخل الشخصري ) في الحصول عمرى تمركرئيسي ال
 % من المستجيبين عمى أن النشويات والسكريات ىي أكثر مكونات تمك الوجبات.73

. وكمرررا فئرراتالتوزيررع النسرربي لممصرردر الرئيسرري فرري الحصررول عمررى الوجبررات طبقررًا لم 6-3ويوضررح الجرردول  
ات فررري مصرررادرىا األساسرررية لتمرررك الوجبرررات. فنجرررد مرررثاًل أن الررردخل يتضرررح، يوجرررد اخرررتالف معنررروي برررين الفئررر

أمراض 
 عٌون

سوء 
 تغذٌة

أمراض  السكر
الجهاز 
 الهضمً

كلى 
ومسالك 

 بولٌة

أمراض 
 الرئة

أمراض 
عصبٌة 
 ونفسٌة

أمراض 
 القلب

أمراض  تسمم
 أخرى

46% 
41% 38% 36% 

29% 28% 27% 
19% 

10% 7% 

 التوزٌع النسبً للمستجٌبٌن طبقاً لألمراض التً ٌعانً منها من حولهم: 7-3شكل 

 517إجمالً عدد المستجٌبٌن * 

 حست انفئبد همصذر انرئيسي في انحصىل ػه  انىججبد : انتىزيغ اننسجي ن6-3جذول 

انًظذس انشئُسٍ 

فٍ انحظىل ػهً 

 انىججبد

 َست انًؤَذٍَ حست انفئبد 

 اإلجًبنٍ
 روٌ اإلػبلخ األطفبل انؼبيهٍُ

انًؼشضٍُ 

اإلطبثخ نخطش 

 ثبنؼًً

 %54 %51 %38 %71 انذخم انشخظٍ

 %9 %14 %6 %8 أهم انخُش

 %61 %61 %58 %62 دخم انىانذٍَ

 %11 %11 %3 %19 طبحت انؼًم

 %4 %4 %2 %5 انسهفخ

 %2 %1 %4 %1 أخشي

 528 154 172 212 ػذد انًستجُجٍُ 
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%(. بينما دخل الوالدين 63%(، يميو دخل الوالدين )79الشخصي ىو المصدر األساسي  لذطفال العاممين )
%(، يميرررو 61%( والمعرضرررين لخطرررر اإلصرررابة برررالعمى )58ىرررو المصررردر األساسررري لكرررل مرررن ذوي اإلعاقرررة )

 %(، عمى التوالي.  59)%( و38الدخل الشخصي )

 المواركة في اتخا  القرارات   3-6
تمثل المشاركة في القرارات المرتبطة بالحق في الصحة أحد أىرم الجوانرب فري تحسرين وتعزيرز تقرديم الخردمات 

ىو أمر ال غنى عنو إذا  سكنالمشاركة في القرارات المرتبطة بالحق في ال، كما أن الصحية الوقائية والعالجية
وعمرى الررغم مرن ذلرك تشرير نترائج العينرة إلرى انعردام  .أريد إعمال الحق في السكن المالئم والمحافظرة عميروما 

قد سئمت مفردات العينة عما إذا كانت الدولة تحرص عمى مشاركتيم في المشاركة في عممية اتخاذ القرارات. ف
% مرنيم 95بالنفي. كما نفرى أيضرًا منيم % 99 اتخاذ أي قرارات تتعمق بحقوقيم في السكن والصحة، فأجاب

   تسييل الدولة الحصول عمى المعمومات ذات الصمة بحقوقيم في السكن والصحة. 
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 الرابعالفصل 

 نتائج استطالع الرأي 

 حول حقوق الفئات الضعيفة 
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ذوي اإلعاقرة األطفال العراممين واألشرخاص ، ةعرض نتائج استطالع رأي الفئات الثالث إلىدف ىذا الفصل يي
 الخاصة بيم.  حقوقمل يمواتجاىاتتيم وممارستيم معرف، حول واألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بالعمى

 
 األطفال الاامم،نحقوق    4-1

ترررررتبط حقرررروق األطفررررال العرررراممين 
 بشرررررركل مباشررررررر بحقرررررروق العمررررررل.

بشكل عام أظيرت نترائج العينرة و 
انتياكرررررًا فررررري إعمرررررال الحرررررق فررررري 

الفئررررة. ويرجررررع ذلررررك العمررررل لتمررررك 
إلرررى أكثرررر مرررن سررربب؛ أواًل، وجرررد 
أن صرررررررررراحب العمررررررررررل ال يمترررررررررررزم 
بالوفرررررراء بأغمررررررب التزاماتررررررو نحررررررو 
ىررررررؤالء األطفررررررال. فكمررررررا يوضررررررح 

% فقررط مررن األطفررال العرراممين فرري العينررة عمررى ترروفير صرراحب العمررل الرعايررة الصررحية 13 أكررد ،1-4الشرركل 
% عمرررى الترررزام صررراحب العمرررل 58. فررري حرررين أكرررد % فقرررط عمرررى التزامرررو بعررردد سررراعات العمرررل13الالزمرررة، و

المستجيبين مرن تمرك  % من89نفى ثانيًا،  % عمى االلتزام بأوقات الراحة أثناء العمل.45باألجر المناسب، و
ن وجد، فيو ال يضمن حصوليم عمى حقوقيم )   %(.78الفئة وجود مفتش عمل. وا 

آراء  3-4ويوضررررررررررررررررررررح الشرررررررررررررررررررركل 
المسررررتجيبين مررررن تمررررك الفئررررة حررررول 
وجرررود جيرررة تضرررمن ليرررم الحصرررول 
عمرررى حقررروقيم داخرررل العمرررل. فكمرررا 

%( 61يتضح، األغمبيرة العظمرى )
% يررررررررروا أنررررررررو ال 36ال تعرررررررررف، و

يوجرررد جيرررة لضرررمان ذلرررك. وبسرررؤال 
  منيم بالنفي.    % 99األطفال العاممين في العينة عن وجود تعاقد بينيم وبين صاحب العمل، أجاب 

  

األجر 
 المناسب

أوقات 
الراحة أثناء 

 العمل

الرعاٌة  وجبة الغذاء
 الصحٌة

عدد ساعات 
 العمل

 أخرى

58% 

45% 

32% 

13% 12% 
4% 

التوزٌع النسبً لاللتزامات التً ٌلتزم صاحب العمل : 1-4شكل 
 بالوفاء بها

 200إجمالً عدد المستجٌبٌن * 

36% 

3% 

61% 

التوزٌع النسبً لألطفال العاملٌن طبقاً لرؤٌتهم بوجود : 2-4شكل 
 جهة تضمن لهم حقوقهم

 ال

 نعم

 ال أعرف

 201إجمالً عدد المستجٌبٌن * 
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  وي اإلعاقة حقوق   4-2

% مررن 98ال تررولي االىتمررام الكررافي ليررم. فطبقررًا لنتررائج العينررة، يرررى يرررى األشررخاص ذوي اإلعاقررة أن الدولررة 
% مرنيم 94المستجيبين من تمك الفئة أن الدولة ال تعطي أي أولوية لممعراقين فري السركن والصرحة. كمرا يررى 

ىرررذا الدولرررة ال تتخرررذ إجرررراءات التييئرررة اليندسرررية لممنشررردت العامرررة بمرررا يتناسرررب مرررع احتياجرررات المعررراقين. أن 
. وأخيرررًا، احتياجرراتيم% مررنيم ترروافر الشررروط اليندسررية فرري مسرراكنيم بمررا يتناسررب مررع 77 نفررىوباإلضررافة إلررى 

 .المعاقين الحتياجات% منيم أن السكن في مصر غير مييأ عمى اإلطالق 81يرى 

فكما يتضرح، فرإن األغمبيرة العظمرى  ذوي اإلعاقة في مصر. الحتياجاتالتوزيع النسبي  3-4وضح الشكل يو 
%( مررن ذوي اإلعاقررة فرري العينررة يريرردون مزيرردًا مررن التخصرريص السرركني المييررأ لممعرراقين، ومررا يقرررب مررن 83)

يريررررررردون إتاحرررررررة مراكرررررررز  الثمثرررررررين
التأىيرررررررررل واألجيرررررررررزة التعويضرررررررررية 
المناسبة، ومرا يقررب مرن النصرف 
يريررردون عررردم التمرررايز فررري السررركن 

 والمساواة بالغير. 

وبسؤال ذوي اإلعاقة العاممين في 
العينرررة عرررن سررربب العمرررل والميرررام 

ن بمكران العمرل، بينمرا % منيم أنيم يعممون ألنيم يمثمون نسبة مخصصة لممعراقي83أجاب ، التي يكمفون بيا
مقررابالت شخصررية واختبررارات تقرروم عمررى المنافسررة مررع غيرررىم. وعررن عمررى أنيررم اجتررازوا  (%17البرراقي ) أكررد

% يكمفرون بميرام ال تختمرف كثيررًا عرن 54، فرإن 5-4طبيعة الميام التي يكمفون بيا، فكما يتضح مرن الشركل 
تمررررك الترررري يكمررررف بيررررا غيررررر 

% يكمفررررررون 35المعرررررراقين، و
تررررررواءم مررررررع طبيعررررررة بميررررررام ت

% يكمفررررررررون 14اإلعاقررررررررة، و
بميام تتعبيم نفسيًا وصحيًا. 

% فقررررط عمرررررى 7بينمررررا أكرررررد 
عرررردم تكمرررريفيم بعمررررل بسرررربب 

 اإلعاقة.

مزٌداً من 
 التخصٌص السكنً

إتاحة مراكز التأهٌل 
 واألجهزة التعوٌضٌة

عدم التماٌز فً 
 السكن

83% 
67% 

53% 

  التوزٌع النسبً الحتٌاجات ذوي اإلعاقة فً مصر: 3-4شكل 

 166إجمالً عدد المستجٌبٌن * 

54% 
25% 

14% 
7% 

التوزٌع النسبً لطبٌعة المهام التً ٌكلف بها ذوي : 5-4شكل 
 اإلعاقة فً العمل

 تتواءم مع طبٌعة اإلعاقة ال تختلف عن غٌر المعاق

 عدم التكلٌف بالعمل بسبب اإلعاقة تتعب نفسٌاً وصحٌاً 
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   المارض،ن لخطر اإلصابة بالامى حقوق   4-3

بسؤال تمك الفئة عن تعرضيا 
ألي شكل من أشكال الخطر 

في مكان  البيئي أو البدني
، اإلقامة أو مكان العمل

% منيم باإليجاب. 96أجاب 
العظمى  وأكدت األغمبية

%( من ىؤالء أنيم 88)
عرضوا لخطر األتربة يت

واألدخنة، كما ىو موضح 
قع مساكنيم في ت% من المعرضين لخطر اإلصابة بالعمى 46، فإن 7-4وطبقًا لمشكل  .6-4بالشكل 

% منيم 19من مصادر التموث، و% منيم تقع مساكنيم قريبة جدًا 35منطقة بعيدة عن مصادر التموث، و
   تقع مساكنيم في منطقة مموثة. 

% من المستجيبين 89وأشار 
من تمك الفئة إلى أنو ال يوجد 
أحد في أسرىم مصاب بالعمى. 

%( عمى 61كما أكد أغمبيتيم )
ذىابيم لمستشفى خاص في 
حالة االحتياج لفحوصات خاصة 

% منيم 33بالعين، بينما يمجأ 
 % إلى مستوصف أىمي.  6إلى مستشفى عام، و

% منيم عمى أنيم لم يعانوا من أمراض متعمقة بالرمد قبل العمل. 91د أكوعمى مستوى العاممين بتمك الفئة، 
وضح ىو م% منيم فقط باإليجاب. وكما 15فسئل ىؤالء عما إذا عانوا من أمراض الرمد بعد العمل، فأجاب 

بسبب عمميم. وعمى الرغم لمخطر % من العاممين بتمك الفئة يتعرضون إلى حد ما 69، فإن 8-4لشكل با
 % فقط عمى ارتدائيم ألدوات السالمة والصحة المينية أثناء العمل. 33د أكد من ذلك فق

88% 

17% 12% 12% 8% 7% 6% 4% 3% 

التوزٌع النسبً ألنواع المخاطر التً ٌتعرض لها المعرضون : 6-4شكل 
 لخطر اإلصابة بالعمى

إجمالً عدد المستجٌبٌن * 
147 

19% 

35% 

46% 

 التوزٌع النسبً لطبٌعة المنطقة التً ٌقع بها المسكن: 7-4شكل 

 ملوثة

 قرٌبة جداً من مصادر التلوث

 بعٌدة عن مصادر التلوث

 154عدد المستجٌبٌن  إجمالً* 
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في النياية سئل المعرضون و 
لخطر اإلصابة بالعمى عن 
الجية التي يمجئوا ليا في حالة 
وجود أي مشكمة بصرية بسبب 

% 39ن فوجد أخطورة العمل. 
% 35منيم ال يمجئون ألحد، 
% 13يمجئون لصاحب العمل، و

 % يمجئون لوزارة القوى العاممة.13لمنقابات، و يمجئون

  

     

  

7% 

69% 

24% 

التوزٌع النسبً لمدى الشعور بالتعرض للخطر ٌومٌاً : 8-4شكل 

   بسبب العمل

 إلى حد بعٌد

 إلى حد ما

 ال أشعر بأي خطر

 154إجمالً عدد المستجٌبٌن * 
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