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 مقدمــــــــةال
مػف الػ ؿ عقػد  ،رعػايتهـاألطفػاؿ والمعػانيف و  حقوؽشهد القرف العشروف تطورًا كبيرًا في مجاؿ 

 ،حمػػايتهـ، والتونيػػع عمػػت المواايػػؽ الدوليػػت التػػت تقاولػػت هـاياالمػػمتمرات الدوليػػت التػػت قانشػػت ن ػػ
ياػػػػاؽ حقػػػػوؽ الطفػػػػؿ العربػػػػي عػػػػاـ ـ، وم5791نيف فػػػػي عػػػػاـ االمعػػػػحقػػػػوؽ اإلعػػػػ ف بشػػػػ ف  ومقهػػػػا
القػػواقيف التػػت تحػػدد عديػػدة  دوؿكمػػا درػػدرت  ـ.5797عػػاـ  فػػت ـ، واتفانيػػت حقػػوؽ الطفػػؿ5791
 دف بعػضحتػت نيف، ودوجػ  الرعايػت والونايػت التػت تكفمهػا لهػـ، االمعػاألطفاؿ و الدولت تجاه  مسمليت
ت السياسػػات الوطقيػػت العامػػت فػػت مجػػااومتابعػػت تقفيػػذ زارة( تالػػتص برسػػـ دماقػػت  و  ت دقشػػ الػػدوؿ

بريطاقيا فت دوائؿ السبعيقيات مف القرف العشريف.  إلعانت، وهو ما حدث فتا الونايت مفالطفولت و 
    .نررت األمـ المتحدة تالريص يـو الاالث عشر مف ديسمبر مف كؿ عاـ يوما عالميا لممعانيفو 

الحقػػوؽ والحريػػػات ذات الم ػػػموف  ػػمف مجموعػػػت  الرػػػحتو السػػػكف  مػػفكػػػؿ  جػػاا الحػػػؽ فػػتو 
الجيؿ الاػاقي مػف نائمػت الحقػوؽ والحريػات التػي قرػت عميهػا والتت تماؿ اانترادي وااجتماعي 

الدوليت المتعمقت بحقوؽ اإلقساف، وذلؾ باعتبار دف الحقوؽ والحريات  المواايؽ واإلع قات والعهود
ونػػػػد قرػػػػت هػػػػذه  دقي تماػػػػؿ الجيػػػػؿ األوؿ فػػػػي هػػػػذا الالرػػػػوص.ذات الم ػػػػموف السياسػػػػي والمػػػػ

ااتفانيػػػات والعهػػػود عمػػػت حقػػػوؽ المعػػػونيف واألطفػػػاؿ فػػػت الطػػػار اهتمامهػػػا بحقػػػوؽ ااقسػػػاف برػػػفت 
 عامت، كما قرت عميها دي ا فت الطار اتفانيات الارت بهذه الفئات.

لمعػونيف. ففػي عهػد تػدعيـ األسػرة ورعايػت الطفولػ  وا تعرفػالػدوؿ التػت  ؿائدو مف وتعتبر مرر 
ا نوؿ امقموبي"  ،ومف دمامت ذلؾ .بالمعانيف تحذر حكماا المررييف القاس مف السالري ،الفراعق 

قساف رقع ، فاإل، وا تحتقر الرجؿ األعرج وا تعبس في وجههـتسالر مف دعمي وا تهزد مف نذـ
". و  حررػػت الحدياػػت، فػػت العقػػود مػػف طػػيف ونػػش واا هػػو الالقػػ  وهػػو نػػدير يهػػدـ ويبقػػي كػػؿ يػػـو

مرر عمي ااهتماـ بالمعانيف واألطفاؿ، مػف الػ ؿ سػف القػواقيف والتشػريعات التػي تكفػؿ رعػايتهـ 
ـ 5771لسػػػقت  51ـ، والقػػػاقوف رنػػػـ 5791لعػػػاـ  17رنػػػـ القػػػاقوف ماػػػؿ  توتػػػوفر لهػػػـ سػػػبؿ الحمايػػػ
قشػػاا المجمػػس القػػومي لأ1009 لسػػقت 511والمعػػدؿ بالقػػاقوف رنػػـ  عػػاـ  فػػت مومػػ  والطفولػػ ـ، وا 

عػػػ ف العقػػػدتـ والػػػذي اهػػػتـ برعايػػػت وت هيػػػؿ ذوي ااحتياجػػػات الالارػػػ5799  والاػػػاقت وؿاأل يف، وا 
  .(1000-1050و 5797 -5777 لحمايت الطفؿ 

ذا كاقػػػت الدسػػػاتير  اإلشػػػارة اللػػػػت الحقػػػوؽ اانترػػػػاديت  -اللػػػت حػػػد مػػػػا -نػػػد دتفمػػػػت المرػػػػريت وا 
اانترػػػاديت وااجتماعيػػػت اللػػػت الحقػػػوؽ والحريػػػات  تدشػػػار  هػػػاقإفوااجتماعيػػػت عمػػػت قحػػػو مباشػػػر، 

http://www.t7di.net/vb
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?22108-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?22108-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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ماػػؿ حػػؽ العمػػؿ، وحػػؽ الممكيػػت، وحػػؽ التعمػػيـ، والحػػؽ فػػي الرعايػػت الرػػحيت، وتيرهػػا مػػف  لأفػػراد
 يمت وائقت.الحقوؽ بما يحقؽ لإلقساف حياة كر 

 مشكلة الدراسة

األطفػػػػاؿ العػػػػامموف  حرػػػػؿيلػػػػي دي مػػػػدي ال: رئيسػػػػت ؿم اسػػػػتتػػػػدور مشػػػػكمت هػػػػذه الدراسػػػػت حػػػػوؿ 
ـ برػفت عامػت، وفػت السػكف والرػػحت عمػػي حقػونه والمعر ػوف لالطػر اإلرػابت بالعمػؿ وفمعػانوال

مايػت لح هػذه التشػريعاتهقػاؾ نرػور فػي ما الذا ؟ و برفت الارت في التشريعات الدوليت والمرريت
  ؟مف عدم  تمؾ الحقوؽ

 أهداف الدراسة

والمعر ػوف  تهدؼ الدراسػت اللػت معرفػت م ػموف و ػماقات حقػوؽ المعػانيف واألطفػاؿ العػامميف
، الارت فت السكف والرحت في التشريعات الدوليت والمرريت. ويتماؿ هذا لالطر اإلرابت بالعمؿ

فػػػػت السػػػػكف والحػػػػؽ فػػػػت الرػػػػحت الم ػػػػموف المعيػػػػار  لمحػػػػؽ : مػػػػا اّاتيػػػػت تسػػػػاماتالهػػػػدؼ فػػػػت ال
واألشػالاص المعر ػوف  العػامموف، واألطفػاؿ ،المعانوف –لممواطقيف عموما ولمفئات محؿ الدراست 

 كمػػػا ت ػػػمقتها ااتفانيػػػات والمواايػػػؽ الدوليػػػت المعقيػػػت بػػػالحقوؽ ،عمػػػت وجػػػ  الالرػػػوص –لمعمػػػت 
عقهػا؟  اقيف المرػريتالدسػاتير والقػو ؟ وكيؼ عبػرت القرػوص الػواردة فػي اانتراديت وااجتماعيت

لػػت دي حػػد و لحمايػػت ماػػؿ هػػذه الحقػػوؽ والحريػػات؟  تمػػؾ القػػواقيفمػػا هػػي ال ػػماقات التػػي نػػدمتها و  ا 
مػع المواايػؽ  الدسػتور والقػواقيف والمػوائل التقفيذيػتتتفؽ تمؾ القروص وتمؾ ال ػماقات الػواردة فػي 

  والعهود الدوليت؟

 أهمٌة الدراسة

األطفػػػاؿ العػػػامميف والمعػػػانيف فػػػت السػػػكف والرػػػحت فػػػت  حقػػػوؽ عتبػػػدو دهميػػػت دراسػػػت مو ػػػو 
 مف عدة قواح، لعؿ دهمها: المرريتالتشريعات الدوليت و 

 ولػتقػدرة البحػوث التػت تقاهػو الم حظ فػدوا: الف هذا المو وع لـ يمؽ حظا وافرا مػف البحػث،   
    .التشريعات الداالميت لمدولت، دو المعاهػدات الدوليػت سواا مف حيثلممعانيف،  القاقوقيت الحمايت

التػت  المهمػتالق ػايا  ااقيػا: الف هػذه الدراسػت تقػدرج فػت اطػار ن ػايا حقػوؽ ااقسػاف، وهػت مػف  
الحكومػات والمقظمػات الحكوميػت وتيػر الحكوميػت. ولػذا تػ تت هػذه الدراسػت رد  العػاـ و تشغؿ باؿ الػ

 بحمايػت حقػوؽ ااقسػاف، ومقهػا حقػوؽ المرػريت كػت تمقػت ال ػوا عمػت مػد  اهتمػاـ التشػريعات
 .واألطفاؿ العامميف يفالمعان

http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
http://www.t7di.net/vb
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 فػت السػكف والرػحت واألطفػاؿ العػامميف المعانيف االاا: تساهـ هذه الدراست فت التعريؼ بحقوؽ
 .باألالر  فت التشريعات الدوليت والمرريت، لمتعرؼ عمت دوج  الققص فت بع ها مقارقت

 تقسٌم الدراسة

ا م، يتقاوؿ دولهيفحاإلجابت عف التسامات السابقت، تققسـ الدراست اللت مبلتحقيؽ هدؼ الدراست وا
ا الحؽ فت السكف مالدوليت، ويتقاوؿ ااقيه والعهودالحؽ فت السكف والرحت فت ااتفانيات 

  والرحت فت التشريعات المرريت.
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 لمبحث األولا

 فى االتفاقٌات والعهود الدولٌةوالصحة الحق فً السكن 

ود الدوليت، سواا يتقاوؿ هذا المبحث الحؽ فت كؿ مف السكف والرحت فت التشريعات والعه   
ف و ناقساف دو كحؽ الاص بالفئات المستهدفت مف الدراست، وهت: المعكحؽ مف حقوؽ اإل

: أوال . ويركز المبحث عمت العقارر ااتيت:برفت الارتف مقهـ  وواألطفاؿ برفت عامت والعامم
قساف، الحؽ فت الرحت كحؽ مف حقوؽ اإل :وثانيا. قسافالحؽ فت السكف كحؽ مف حقوؽ اإل

 نيف واألطفاؿ العامميف.ا: حقوؽ المعوثالثا
 نسانكحق من حقوق اإل أوال: الحق فى السكن

الحكـ األشمؿ واألهـ مف األحكاـ قساف الدولت لحقوؽ اإل( مف العهد 5 55المادة يعتبر حكـ 
ص في "تقر الدوؿ األطراؼ بحؽ كؿ شال ،فمبوجبها .التي تعالج دبعاد الحؽ في السكف الم ئـ

يوفر ما يفي بحاجتهـ مف الغذاا والكساا والم و ، وبحق  في  مستو  معيشي كاؼ ل  وألسرت 
بررؼ  ،لم ئـ عمت جميع القاسالحؽ في السكف ا ويقطبؽ تحسيف متوارؿ لظروف  المعيشيت".

كما دعمقت لجقت  - السكف الم ئـيعقي و القظر عف الدالؿ، دو المكاقيت حيازة موارد انتراديت. 
التمتع بالدرجت الم ئمت  -1000يت العالميت لمم و  حتت عاـ المستوطقات البشريت وااستراتيج

والتهويت الكافيتيف، والهيكؿ األساسي  مف الالروريت، والمساحت الكافيت، واألماف الكافي، واإلقارة
وكؿ ذلؾ بتكاليؼ  -الم ئـ، والمونع الم ئـ بالقسبت اللت دمكقت العمؿ والمرافؽ األساسيت 

 معقولت".
 االعتبارات المطلوب توافرها فى السكن المالئم:  -1

 :ااعتبارات ما يمي دهـدف مف  المقظمات الدوليت المتالررت ر ت
شغؿ المسكف دشكاا مالتمفت مقها اإليجار  العاـ يتالذ  المسكن: الضمان القانونً لشغل - أ

والالاص(، واإلسكاف التعاوقي، وشغؿ المسكف مف نبؿ مالك ، واإلسكاف في حاات الطوارئ، 
وااستيطاف تير الرسمي، بما في ذلؾ ااستي ا عمت األرا ي دو العقارات. وبررؼ القظر 

ف في شغؿ المسكف تكفؿ ل  اؿ شالص بدرجت مف األمعف قوع شغؿ المسكف، يقبغي دف يتمتع ك
 . الحمايت القاقوقيت مف اإلال ا باإلكراه، ومف الم ايقت، وتير ذلؾ مف التهديدات

ت المرافؽ األساسيت ال زملممسكف يجب دف تتوفر  توفٌر الخدمات والمرافق والهٌاكل األساسٌة: - ب
مكاقيت الحروؿ بشكؿ مستمرلمرحت واألمف والراحت، و  عمت الموارد الطبيعيت والعامت ومياه  ا 
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الشرب القظيفت، والطانت ألتراض الطهي والتدفئت واإل ااة، ووسائؿ تالزيف األتذيت، والتالمص 
  .مف القفايات، وترريؼ المياه، والدمات الطوارئ

دف تتالذ الطوات ل ماف دف تكوف القسبت  عمت الدوؿيقبغي  كلفة:تالقدرة على تحمل ال - ث
 عميهايؼ المترمت بالسكف متقاسبت، برورة عامت، مع مستويات الدالؿ. ويقبغي المئويت لمتكال

كمفتها، تتقديـ العاقات سكف ألولئؾ الذيف ا يستطيعوف الحروؿ عمت مساكف يمكقهـ تحمؿ 
ف   عف تحديد دشكاؿ ومستويات تمويؿ اإلسكاف التي تعبر برورة كافيت عف ااحتياجات 

لقدرة عمت تحمؿ التكاليؼ، يقبغي حمايت مست جري المساكف مف لمسكف. ووفقا لمبدد مراعاة ا
  عمت قحو تير معقوؿ، وذلؾ مف ال ؿ اعتماد وسائؿ مقاسبت. هامستويات اإليجار دو زيادت

مف حيث توفير  ،الف المسكف الم ئـ يجب دف يكوف رالحا لمسكف الصالحٌة للسكن: - ث
وبت والحر والمطر والريل دو تير ذلؾ مف المساحت الكافيت لساكقي  وحمايتهـ مف البرد والرط

العوامؿ التي تهدد الرحت، ومف المالاطر البقيويت وقان ت األمراض. كما يجب  ماف الس مت 
 الجسديت لشاتمي المساكف. 

الف المكاقيت الحروؿ عمت سكف م ئـ يجب دف تتاح إتاحة إمكانٌة الحصول على السكن:  - ج
نيف جسديا والمرابيف ب مراض ا اسقيف واألطفاؿ والمعلمجماعات المحرومت ماؿ األشالاص الم

شفاا مقها والمرابيف بفيروس ققص المقاعت المكتسب واألشالاص الذيف يعاقوف مف مشاكؿ 
رحيت مستمرة والمر ت عقميا و حايا الكوارث الطبيعيت واألشالاص الذيف يعيشوف في مقاطؽ 

ف وسياسات اإلسكاف دف ت الذ في معر ت لمكوارث وتيرهـ مف الجماعات. ويقبغي لقواقي
ااعتبار الكامؿ ااحتياجات السكقيت الالارت لهذه الجماعات. وفي العديد مف الدوؿ، يكوف مف 
األهداؼ الرئيسيت لمسياست العامت زيادة المكاقيت الحروؿ عمت األرا ي لرالل نطاعات 

ت حكوميت وا حت ترمي اللت المجتمع الفقيرة دو التي ا تمتمؾ ديت دراض. ويقبغي تحديد التزاما
ت كيد حؽ جميع القاس في الحروؿ عمت مكاف آمف يعيشوف في  بس ـ وكرامت، بما في ذلؾ 

 .الحروؿ عمت األرض كحؽ مف الحقوؽ
الف السكف الم ئـ يجب دف يكوف في مونع يتيل المكاقيت ااستفادة مف اليارات : الموقع - ح

رعايت األطفاؿ وتير ذلؾ مف المرافؽ  العمؿ والدمات الرعايت الرحيت والمدارس ومراكز
  ااجتماعيت.
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الطريقت التي يتـ بها بقاا المساكف ومواد يجب دف تتيل  السكن المالئم من الناحٌة الثقافٌة: - خ
البقاا المستالدمت والسياسات الداعمت لها المكاقيت التعبير عمت قحو مقاسب عف الهويت الاقافيت 

الموجهت قحو التطوير دو التحديث في نطاع اإلسكاف دف والتقوع في السكف. ويقبغي لأقشطت 
تكفؿ عدـ الت حيت باألبعاد الاقافيت لإلسكاف، وتوفير المعدات التكقولوجيت الحديات دي ا، في 

  جممت دمور، عقد اانت اا.
الحؽ في السكف الم ئـ بمعزؿ عف سائر حقوؽ  ا يمكف القظر اللت ؛ؽسبباإل افت اللت ما و   

لمبيقت في العهديف الدولييف الالاريف بحقوؽ اإلقساف وتيرهما مف الركوؾ الدوليت. اإلقساف ا
والحؽ في حريت تكويف الجمعيات  ،ماؿ الحؽ في حريت التعبير -التمتع الكامؿ بسائر الحقوؽ ف

 ماؿ رابطات المست جريف وتير ذلؾ مف الجماعات المحميت(، وحؽ الشالص في دف يالتار 
الذا ما  ،هو دمر ا تقت عق  -الحؽ في المشاركت في اتالاذ القرارات العامت بحريت محّؿ النامت  و 

ع الفئات في المجتمع. وبالماؿ، دريد العماؿ الحؽ في السكف الم ئـ والمحافظت عمي  لرالل جمي
ف حؽ الفرد في دا يال ع ألي تدالؿ تعسفي دو تير مشروع في الروريات  دو الروريات إف

 ت  يشكؿ بعدا بال  األهميت في تعريؼ الحؽ في السكف الم ئـ. دسرت  دو مقزل  دو مراس 
 التدابٌر الواجب على الدول اتخاذها:  -2
الطوات معيقت يجب تدابير و بررؼ القظر عف حالت التقميت في دي بمد مف البمداف، هقاؾ    

التوريات  ااستراتيجيت العالميت لمم و  وتيرها مفدوردت   ما ؛ اعتمادا عمتاتالاذها عمت الفور
  :التدابيرومف دبرز هذه  .المتالررت الدوليتالرادرة مف المقظمات 

امتقاع الحكومات عف اقتهاج ممارسات معيقت والتزامها بتيسير نياـ الجماعات المت ارة  - د
لدوؿ دف تولي األولويت الواجبت لتمؾ الجماعات مف عمت ابمساعدة قفسها بقفسها. ويقبغي 

  دحواؿ تير مماتيت ااعتبار بوج  الاص.  المجتمع التي تعيش في ظؿ
استشارة ومشاركت جميع المعقييف باألمر، بمف فيهـ الوطقيت لمدولت ااستراتيجيت دف تعكس   - ب

  األشالاص الذيف ا م و  لهـ والذيف يفتقروف اللت السكف الم ئـ باإل افت اللت مماميهـ. 
 . محرومت فيما يتعمؽ باإلسكافالتي تعتبر  عيفت و رمت عف الجماعات تقديـ معمومات مف - ت

وهذه الجماعات تشمؿ برفت الارت األشالاص واألسر الذيف ا م و  لهـ، ودولئؾ الذيف 
يعيشوف في مساكف تير م ئمت دوف دف تتيسر لهـ المكاقيت ااستفادة مف المرافؽ األساسيت، 
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ال ا المساكف ودولئؾ الذيف يعيشوف في مستوطقات "تير مشروعت"، ودولئؾ الذيف يال عوف إل
  باإلكراه، والجماعات المقالف ت الدالؿ.

  .لإلسكافال ـز والكافت التمويؿ العاـ تدبير  - ث
والتشريعات القاقوقيت الكافيت وال زمت، الحؽ في السكف الم ئـ مف القاحيت الدستوريت مايت  - ج
ف القاقوقيت الطعو : أوال ، ومقها:لمحروؿ عمت هذا الحؽ سبؿ ااقتراؼ المحميتوتيسير توفير و 

التي ترمي اللت مقع العمميات المالطط لها فيما يترؿ بإال ا المساكف دو هدمها، وذلؾ مف 
اإلجرااات القاقوقيت الراميت اللت دفع التعوي ات : وثانيا. ال ؿ دوامر زاجرة تردر عف المحاكـ

عت التي الشكاو   د اإلجرااات تير المشرو : وثالثاا المساكف برورة تير مشروعت. بعد الال 
يقـو بها دو يدعمها درحاب المساكف  العامت دو الالارت( فيما يتعمؽ بمستويات اإليجار 

المزاعـ المتعمقت ب ي : ورابعا. ورياقت المساكف والتمييز العقرري دو تيره مف دشكاؿ التمييز
الشكاو   د درحاب : وخامسا. شكؿ مف دشكاؿ التمييز في تالريص وتوفير المساكف

بحث المكاقيت : وسادسايما يتعمؽ ب حواؿ السكف تير الرحيت دو تير الم ئمت. ف ،المساكف
تيسير النامت الدعاو  الجماعيت في الحاات التي تقطوي عمت ارتفاع كبير في مستويات اقعداـ 

حاات الال ا المساكف باإلكراه تتعارض بداهت مع مقت يات فإف في هذا الالروص، و  الم و .
الا في بعض الظروؼ ااستاقائيت جدا ووفقا لمبادئ القاقوف  ،كوف مبررةالعهد وا يمكف دف ت
 الدولي ذات الرمت.

 كحق من حقوق االنسان ثانٌا: الحق فى الصحة

مف اإلع ف العالمي لحقوؽ اإلقساف عمت حؽ كؿ شالص في  51مف المادة  5تمكد الفقرة 
والرعايت  ،والمسكف ،والممبس ،مستو  معيشت يكفي ل ماف الرحت ل  وألسرت ، ويشمؿ الم كؿ

( مف العهد الدولت لمحقوؽ 5 51والالدمات ااجتماعيت ال روريت. ووفقًا لممادة  ،الطبيت
اانتراديت وااجتماعيت والاقافيت، تقر الدوؿ األطراؼ "بحؽ كؿ القساف في التمتع ب عمت مستو  

معترؼ ب  في ااتفانيت  مف الرحت الجسميت والعقميت يمكف بموت ". كما دف الحؽ في الرحت
، وفي اتفانيت الق اا عمت 5711الدوليت لمق اا عمت جميع دشكاؿ التمييز العقرري لعاـ 

، وفي جممت 5797، وفي اتفانيت حقوؽ الطفؿ لعاـ 5797جميع دشكاؿ التمييز  د المردة لعاـ 
يميت، مرادر دالر . كما يعترؼ بالحؽ في الرحت في عدد مف ركوؾ حقوؽ اإلقساف اإلنم

(، والميااؽ األفريقي 55بريغت  المققحت  المادة  5715ماؿ الميااؽ ااجتماعي األوروبي لعاـ 
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(، والبروتوكوؿ اإل افي ل تفانيت األمريكيت 51 المادة  5795لحقوؽ اإلقساف والشعوب لعاـ 
(؛ 50ة  الماد 5799لحقوؽ اإلقساف في مجاؿ الحقوؽ اانتراديت وااجتماعيت والاقافيت لعاـ 

 .5771وكذلؾ في الع ف وبرقامج عمؿ فييقا لعاـ 
 مفهوم الحق فً الصحة: -1

في   حق دي ا يشمؿ بؿفي التمتع برحت جيدة فقط؛  اإلقساف الحؽ في الرحت حؽ يعقتا 
التحكـ في رحت  وجسده، بما في ذلؾ حريت  الجقسيت واإلقجابيت، والحؽ في دف يكوف في م مف 

راا تجارب طبيت عمي ، بدوف ر اه. كما يشمؿ الحؽ في ااستفادة مف مف معالجت  طبيًا دو الج
لمتمتع ب عمت مستو  مف الرحت  ،قظاـ لمحمايت الرحيت يتيل التكافم في الفرص دماـ القاس

 يمكف بموت .
(، مف العهد الدولي لمحقوؽ اانتراديت وااجتماعيت 5 51ووفقًا لمتعريؼ الوارد في المادة 

قترر الحؽ في الرحت عمت تقديـ الرعايت الرحيت المقاسبت وفي حيقها فحسب، والاقافيت، ا ي
بؿ يشمؿ دي ًا المقومات األساسيت لمرحت ماؿ الحروؿ عمت مياه الشرب الم موقت واإلرحاح 
المقاسب، واإلمداد الكافي بالغذاا اآلمف والتغذيت والمسكف، وظروؼ رحيت لمعمؿ والبيئت، 

لمعمومات فيما يترؿ بالرحت، بما في ذلؾ ما يترؿ مقها بالرحت والحروؿ عمت التوعيت وا
الجقسيت واإلقجابيت. ويتماؿ جاقب مهـ آالر في مشاركت السكاف في كامؿ عمميت اتالاذ القرارات 

 المرتبطت بالرحت عمت الرعد المجتمعيت والوطقيت والدوليت. 
  عناصر الحق فى الصحة: -2

 : فيما يمتالحؽ فت الرحت  تتماؿ عقارر(، 1 51وفقا لممادة    
يشمؿ ذلؾ المكاقيت الوروؿ اللت  الحق فً الصحة فٌما ٌتعلق باألم والطفل والصحة اإلنجابٌة: -أ

الدمات تقظيـ األسرة، والرعايت نبؿ الوادة وبعدها، والدمات التوليد في حاات الطوارئ، 
 ستقادا اللت تمؾ المعمومات.والوروؿ اللت المعمومات، ف ً  عف الموارد ال زمت مف دجؿ العمؿ ا

يشمؿ ذلؾ الحوادث واألمراض المهقيت؛  الحق فً التمتع ببٌئة صحٌة فً الطبٌعة ومكان العمل: -ب
و رورة كفالت المدادات كافيت مف مياه الشرب الم موقت واإلرحاح األساسي؛ وونايت السكاف 

ال ارة دو تير ذلؾ مف الظروؼ والحد مف تعر هـ لممواد ال ارة ماؿ األشعت والمواد الكيميائيت 
البيئيت الممذيت التي تمار برورة مباشرة دو تير مباشرة عمت رحت اإلقساف. وع وة عمت ذلؾ، 
فإف الرحت الرقاعيت تعقي تقميؿ دسباب المالاطر الرحيت الم زمت لبيئت العمؿ اللت الحد 

مسكف م ئـ وظروؼ عمؿ   ب( دي ًا توفير1-51األدقت، بقدر اإلمكاف عمميًا. وتشمؿ المادة 
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مدادات كافيت مف األتذيت والتغذيت الم ئمت، وتاقي عف تعاطي الكحوليات،  آمقت ورحيت، وا 
 واسته ؾ التب ، والمالدرات، وتيرها مف المواد ال ارة.

و ع برامج ونائيت وتاقيفيت، فيما  ويشمؿ ذلؾ :الحق فً الوقاٌة من األمراض وعالجها ومكافحتها -ت
لشواتؿ الرحيت المرتبطت بالسموؾ ماؿ األمراض المققولت عف طريؽ ااتراؿ الجقسي، يتعمؽ با

وا سيما فيروس ققص المقاعت البشريت/اإليدز، والشواتؿ التي تمار سمبيا عمت الرحت الجقسيت 
واإلقجابيت، وتعزيز المقومات ااجتماعيت لمرحت الجيدة ماؿ الس مت البيئيت، والتعميـ، والتقميت 

نتراديت، والمساواة بيف الجقسيف. ويشمؿ الحؽ في الع ج القشاا  قظاـ لمرعايت الطبيت العاجمت اا
في حاات الحوادث، واألوبئت، والمالاطر الرحيت المماامت، وتقديـ اإلتاات في حاات الكوارث 

الدوؿ  والمساعدة اإلقساقيت في حاات الطوارئ. وتشير مكافحت األمراض اللت الجهود التي تبذلها
برورة فرديت دو مشتركت مف دجؿ جممت دمور، مف بيقها التاحت التكقولوجيات ذات الرمت 
باستالداـ وتحسيف قظـ مرانبت األوبئت وجمع البياقات عمت دساس مفرَّؿ، وتقفيذ دو تعزيز برامج 

 التحريف وتيرها مف استراتيجيات مكافحت األمراض المعديت.
يعقت ذلؾ توفير  فق الصحٌة والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة:الحق فً االستفادة من المرا -ث

المكاقيت الوروؿ عمت ندـ المساواة وفي الونت المقاسب اللت الالدمات الرحيت األساسيت الونائيت 
والع جيت والت هيميت، والتاقيؼ الرحي؛ وبرامج الفحص المقتظـ؛ والع ج الم ئـ لأمراض 

العقانير األساسيت؛ والع ج والرعايت المقاسبت لمرحت العقميت. السائدة، واإلرابات، وتوفير 
ويتماؿ دحد الجواقب الهامت األالر  في تحسيف وتعزيز مشاركت السكاف في تقديـ الالدمات 
الرحيت الونائيت والع جيت، ماؿ تقظيـ نطاع الرحت، وقظاـ الت ميف، والارت المشاركت في 

ي الرحت والمتالذة عمت كؿ مف الرعيديف المجتمعي القرارات السياسيت المرتبطت بالحؽ ف
 والوطقي.

  االعتبارات المطلوب توافرها فى الحق فى الصحة: -3

 يجب توافر ااعتبارات ااتيت:   
يجب دف توفر الدولت الطرؼ القدر الكافي مف المرافؽ العاممت المعقيت بالرحت  :التوافر -أ

  والالدمات والبرامج.العامت والرعايت الرحيت وكذلؾ مف السمع 

بإمكاقيت ااستفادة مف المرافؽ  فت داالؿ الدولت يقبغي دف يتمتع الجميع: إمكانٌة الوصول -ب
والسمع والالدمات المرتبطت بالرحت، دوف دي تمييز عمت دساس دي سبب عف األسباب 
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وؿ المادي المحظورة. كما يقبغي دف تكوف المرافؽ والسمع والالدمات المرتبطت بالرحت في المتقا
واآلمف لجميع فئات السكاف، الارت الفئات ال عيفت دو المهمشت، بما في ذلؾ سكاف المقاطؽ 

نيف مف الوروؿ اللت المباقي. ويجب دف اكذلؾ تشمؿ المكاقيت الوروؿ تمكيف المعو الريفيت. 
يتمكف الجميع مف تحمؿ قفقات المرافؽ والسمع والالدمات المرتبطت بالرحت. ويقت ي اإلقراؼ 
عدـ تحميؿ األسر الفقيرة عبا مرروفات رحيت ا يتقاسب معها مقارقت باألسر األتقت مقها. 
كما تشمؿ اإلمكاقيت الحؽ في التماس المعمومات واألفكار المتعمقت بالمسائؿ الرحيت والحروؿ 

 عميها وققمها. 
راعي األال ؽ الف جميع المرافؽ والسمع والالدمات المرتبطت بالرحت يقبغي دف ت :المقبولٌة -ت

الطبيت ودف تكوف مقاسبت اقافيًا، دي دف تحتـر اقافت األفراد، واألنميات، والشعوب، والمجتمعات، 
ودف تراعي متطمبات الجقسيف ودورة الحياة، ف ً  عف ترميمها بشكؿ يحتـر السريت ويرفع 

 مستو  الحالت الرحيت لأشالاص المعقييف.
والسمع والالدمات المرتبطت بالرحت مقاسبت عمميًا وطبيًا يقبغي دف تكوف المرافؽ  الجودة: -ث

 وذات قوعيت جيدة. 
دي تمييز في  -1والمادة  1-1المادة  -يحظر العهد: المساواة وعدم التمٌٌز فً المعاملة -ج

الحروؿ عمت الرعايت الرحيت والمقومات األساسيت لمرحت، وفي الوروؿ اللت وسائؿ وحقوؽ 
رؽ، دو الموف، دو الجقس، دو المغت، دو الديف، دو الردي سياسيًا دو الحروؿ عميها، بسبب الع

تير سياسي، دو األرؿ القومي دو ااجتماعي، دو الاروة، دو القسب، دو العجز البدقي دو 
العقمي، دو الحالت الرحيت  بما في ذلؾ فيروس ققص المقاعت البشريت/اإليدز( دو الميوؿ 

لسياسي دو ااجتماعي دو مركز آالر يرمي اللت اقتقاص دو الجقسيت، دو المركز المدقي دو ا
 البطاؿ الحؽ في الرحت دو ممارست  عمت ندـ المساواة، دو ند يترتب عمي  ذلؾ األار. 

 االلتزامات القانونٌة على الدول  بشأن احترام الحق فى الصحة:  -4

 :تتماؿ االتزامات األساسيت عمت األنؿ فيما يمت   
ادة والتوزيع العادؿ لممرافؽ الرحيت والحروؿ عمت السمع والالدمات ت ميف حؽ ااستف -د

 الرحيت عمت دساس تير تمييزي، الرورا لمفئات ال عيفت والمهمشت.
الحد األدقت األساسي مف األتذيت الذي ي مف الكفايت : أوال ما ٌلً: الحصول على كفالة -ب

الم و  األساسي، وااقيا:  .لكؿ القاس مف حيث التغذيت، بغيت ت ميف التحرر مف الجوع ،والس مت



 03 

واالاا:  كافيت مف المياه القظيفت الرالحت لمشرب.المدادات اإلوالسكف والدمات اإلرحاح، و 
 الرعايت الرحيت اإلقجابيت، والرعايت الرحيت لأمومت  في داقاا الحمؿ وبعد الوادة( ولمطفولت.

الحؽ في الرحت، استقادا اللت مبادئ وطقيت لكفالت تمتع الجميع ب استراتٌجٌةاعتماد  -ت
حقوؽ اإلقساف التي تحدد دهداؼ هذه ااستراتيجيت، ورياتت سياسات وما يقابمها مف ممشرات 
ومعالـ الارت بالحؽ في الرحت. كما يقبغي دي ا ل ستراتيجيت الوطقيت لمرحت دف تحدد 

لجماعات في المشاركت في الموارد المتاحت لبموغ األهداؼ المقررة، ودف تراعت حؽ األفراد وا
عمميات رقع القرارات، الارت في تقرير األولويات والتقفيذ وتقييـ ااستراتيجيات الراميت اللت 
تحسيف الرحت. ويقبغي ل ستراتيجيت الوطقيت لمرحت دف تحدد ممشرات ومعايير مقاسبت بش ف 

ظمت األمـ المتحدة الحؽ في الرحت، انتداا بالعمؿ الجاري في مقظمت الرحت العالميت، ومق
لمطفولت في هذا الش ف. وبعد تحديد الممشرات الم ئمت لمحؽ في الرحت، ُتدعت الدوؿ األطراؼ 

 اللت و ع معايير وطقيت م ئمت تترؿ بكؿ ممشر مف الممشرات. 
التحريف  د األمراض المعديت الرئيسيت التي تحدث في المجتمع،  دوا: مب ٌلً: توفير -ث 

تاحت وااقيا:  لمونايت مف األمراض الوبائيت والمتوطقت ومعالجتها ومكافحتها.واتالاذ تدابير  التعميـ وا 
الحروؿ عمت المعمومات المتعمقت بالمشاكؿ الرحيت الرئيسيت في المجتمع، بما في ذلؾ طرؽ 

التدريب الم ئـ لمموظفيف الرحييف، بما في ذلؾ التاقيؼ في مجاؿ واالاا:  الونايت والمكافحت.
العقانير األساسيت، عمت قحو ما تـ تحديده مف ونت اللت آالر ورابعا:  ت وحقوؽ اإلقساف.الرح

 في الطار برقامج عمؿ مقظمت الرحت العالميت المتعمؽ بالعقانير األساسيت.
التي تشير اللت دعمت  5-51يت ل مف المادة   الخاصة بالحق فى الصحة: االنتهاكاتمراعاة  -ج 

ت  دف الدولت التي تتقاعس عف استالداـ دنرت مواردها المتاحت مستو  مف الرحت يمكف بمو 
ذا حالت نمت الموارد دوف 51إلعماؿ الحؽ في الرحت تقتهؾ بذلؾ التزاماتها بموجب المادة  . وا 

دف تفي الدولت بكامؿ التزاماتها بموجب العهد، فإق  يقع عمت كاهمها عبا الابات دقها بذلت مع 
الداـ كؿ الموارد المتاحت تحت تررفها مف دجؿ الوفاا، عمت سبيؿ ذلؾ كؿ الجهود الممكقت است

األولويت، باالتزامات المو حت دع ه. ويمكف دف تحدث اقتهاكات لمحؽ في الرحت في الحاات 
 اًاتيت:

هي الجرااات الدولت دو سياساتها دو نواقيقها التي تالالؼ المعايير  ( انتهاكات االلتزام باالحترام:1)
مف العهد والتي يقتج عقها في دتمب الظف  رر بدقي، ودمراض ووفيات  51في المادة الواردة 
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كاف مف الممكف تجقبها. وتشمؿ األمامت الحرماف مف الوروؿ اللت المرافؽ والسمع والالدمات 
الرحيت ألفراد دو فئات معيقت قتيجت لتمييز بحكـ القاقوف دو بحكـ الوانع: ااحتجاز المتعمد دو 

لمعمومات ذات األهميت الحيويت لحمايت الرحت دو الع ج؛ ٍوتعميؽ التشريع دو سوا عرض ا
اعتماد نواقيف دو سياسات تعوؽ التمتع ب ي مكوف مف مكوقات الحؽ في الرحت؛ وعدـ دالذ 
الدولت في اعتبارها التزاماتها القاقوقيت فيما يتعمؽ بالحؽ في الرحت عقد الدالوؿ في اتفانات 

األطراؼ مع دوؿ دالر ، ومقظمات دوليت وكياقات دالر ، ماؿ الشركات اقائيت دو متعددة 
 المتعددة الجقسيات.

تقش  اقتهاكات االتزاـ بالحمايت مف عدـ اتالاذ الدولت كؿ التدابير  ( انتهاكات االلتزام بالحماٌة:2)
ال زمت لحمايت األشالاص الالا عيف لوايتها مف اقتهاؾ حقهـ في الرحت مف جاقب دطراؼ 

الات. وتت مف هذه الفئت دمامت مف التقرير ماؿ عدـ تقظيـ دقشطت األفراد دو المجموعات دو ا
الشركات لمقعها مف اقتهاؾ حؽ اآلالريف في الرحت؛ وعدـ حمايت المستهمكيف والعامميف مف 
ممارسات  ارة بالرحت، مف جاقب درحاب العمؿ ومقتجي األدويت دو األتذيت ما ، وعدـ 

القتاج وتسويؽ واسته ؾ التب ، والمالدرات وتيرها مف المواد ال ارة؛ وعدـ  العمؿ عمت مقع
حمايت القساا مف العقؼ دو م حقت مرتكبي العقؼ؛ وعدـ محاربت الممارست المتوارمت لمتقاليد 
الطبيت دو الاقافيت المتوارات ال ارة؛ وعدـ سف دو القفاذ نواقيف لمقع تموث المياه، والهواا والتربت 

 اا الرقاعات ااستالراجيت والتحويميت.مف جر 
تحدث اقتهاكات االتزاـ باألداا مف جراا عدـ اتالاذ الدوؿ : ( انتهاكات االلتزام باألداء3)

األطراؼ التدابير ال زمت لكفالت العماؿ الحؽ في الرحت. وتشمؿ األمامت عمت ذلؾ عدـ اعتماد 
ع في الرحت؛ ونمت المرروفات دو سوا دو تقفيذ سياست وطقيت لمرحت مرممت لكفالت حؽ الجمي

توزيع الموارد عمت قحو يقتج عق  عدـ تمتع دفراد دو فئات، ا سيما الفئات ال عيفت دو المهمشت 
بالحؽ في الرحت؛ وعدـ ررد العماؿ الحؽ في الرحت عمت المستو  الوطقي، عف طريؽ 

حد مف عدـ اإلقراؼ في تحديد ممشرات ومعالـ الحؽ في الرحت ما ؛ وعدـ اتالاذ تدابير لم
توزيع المرافؽ والسمع والالدمات الرحيت؛ وعدـ اعتماد قهج يراعي مقظور الجقسيف الزاا الرحت؛ 

 وعدـ تالفيض معدات وفيات الر ع واألمومت.
ويقبغي دف تتوفر ل حايا اقتهاؾ الحؽ في الرحت، سواا دكاقوا دفرادا دـ جماعات، المكاقيت 

الق ائيت الفعالت عمت كؿ مف المستوييف الوطقي والدولي. ويقبغي الوروؿ اللت وسائؿ ااقتراؼ 
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دف يكوف مف حقهـ دف يحرموا عمت تعويض مقاسب. ويقبغي لمدولت الطرؼ دف تشجع الق اة 
وممارسي المهف القاقوقيت عمت الي ا مزيد مف ااهتماـ اقتهاكات الحؽ في الرحت لد  

األطراؼ دف تحتـر قشاط المدافعيف عف حقوؽ  ممارستهـ لمهاـ وظائفهـ. كما يقبغي لمدوؿ
اإلقساف وتيرهـ مف دع اا المجتمع المدقي في سبيؿ مساعدة الفئات ال عيفت دو المهمشت عمت 

 .العماؿ حقها في الرحت ودف تحمي هذا القشاط وتيسره وتعززه

 

 قٌن واألطفال العاملٌناثالثا: حقوق المع

 قٌن:احقوق المع -1

والذ  دعدت   1055حزيراف/يوقيو  7األوؿ حوؿ اإلعانت الذي ردر بتاريخ  وفقا لمتقرير العالمي 
مقظمت الرحت العالميت، بالتعاوف مع البقؾ الدولي، ورمت قسبت األشالاص ذوي اإلعانت بيف 

%، مما يعقي وجود مميار بشري يمكف ترقيفهـ دشالارًا ذوي العانت 51سكاف العالـ اللت قحو
 مميارات.  9ر يت البال  مف درؿ مجموع سكاف الكرة األ

نيف وعقد اعمت الرتـ مف ت كيد المجتمع الدولي عمت تقفيذ برقامج العمؿ العالمي المتعمؽ بالمعو   
، فإف العهد الدولت الالاص بالحقوؽ اانتراديت 5771نيف، بداا مف عاـااألمـ المتحدة لممع

 نيف. اراحت اللت حقوؽ المعوااجتماعيت والاقافيت ايشير ر
كيد عمت  ومع ذلؾ، اتج  عدد كبير مف فقهاا القاقوف الدولت ودقرار حقوؽ اإلقساف اللت الت

سحب الحقوؽ الواردة عامت فت المواايؽ والعهود الدوليت لحقوؽ اإلقساف وكفالتها لممعانيف؛ وذلؾ 
ؼ ب ف جميع القاس ولدوا دحرارا اعتمادا عمت مباد ا اإلع ف العالمي لحقوؽ اإلقساف الذ  يعتر 

ومتساويف في الكرامت وفي الحقوؽ، وكذلؾ عمت دف دحكاـ العهد الدولت الالاص بالحقوؽ 
اإلنتراديت وااجتماعيت تقطبؽ بالكامؿ عمت جميع دفراد المجتمع. ولذا، فإق  مف الوا ل، وفقا 

عت الحقوؽ المعترؼ بها في ألقرار هذا التيار ومقارري  دف المعونيف لهـ الحؽ في كامؿ مجمو 
( مف العهد والذي يجعؿ ممارست الحقوؽ 1 1العهد، الارت فت ظؿ الشرط الوارد في المادة 

المقروص عميها الاليت مف دي تمييز. ولكف ركوكًا دوليت دحدث عهدًا في مجاؿ حقوؽ 
(، 11ة اإلقساف ند تقاولت هذه المس لت عمت وج  التحديد، ماؿ اتفانيت حقوؽ الطفؿ  الماد

(، والبروتوكوؿ ااالتياري الممحؽ 4 59والميااؽ األفريقي لحقوؽ اإلقساف والشعوب  المادة 
بااتفانيت األمريكيت لحقوؽ اإلقساف في مجاؿ الحقوؽ اانتراديت وااجتماعيت والاقافيت  المادة 

 . 1001(، وذلؾ نبؿ تبقت و ع اتفانيت دوليت الارت بحقوؽ المعانيف فت عاـ 51
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يما يمت، عرض وتحميؿ لما تورمت اللي  األسرة الدوليت ومقظماتها المتالررت مف اتفانيات وف 
 بش ف حمايت وكفالت حقوؽ المعونيف المدقيت والسياسيت واانتراديت وااجتماعيت والاقافيت:

 :1193بشأن التأهٌل المهنً والعمالة لحقوق المعاقٌن فى عام  151اتفاقٌة منظمة العمل الدولٌة رقم  -أ

ب ق  فرد اقالف ت بدرجت كبيرة احتماات ” ؽاشالص مع“عرفت ااتفانيت ألوؿ مرة مفهوـ وتعبير 
 ماف عمؿ مقاسب ل  وااحتفاظ ب  والترني في ، قتيجت لقرور بدقي دو عقمي معترؼ ب  

ؽ مف اناقوقًا. ودكدت ااتفانيت عمت دف القرد مف الت هيؿ المهقي هو تمكيف الشالص المع
مؿ مقاسب وااحتفاظ ب  والترني في ، ومف اـ تعزيز ادماج  دو العادة ادماج  في  ماف ع
 المجتمع. 

ودوجبت اإلتفانيت عمت كؿ دولت ع و، بما يتفؽ مع الظروؼ والممارست واامكاقات الوطقيت،   
نيف، وعمت دساس مبدد تساوي ادف ت ع وتقفذ سياست وطقيت لمت هيؿ المهقي واستالداـ المع

نيف والعماؿ عمومًا، واحتراـ المساواة في الفرص والمعاممت بيف العماؿ ايف العماؿ المعالفرص ب
نيف مف الجقسيف. كما دوجبت اإلتفانيت عمت الدوؿ األع اا استشارة المقظمات الممامت االمع

قظمات الممامت التي ألرحاب العمؿ والعماؿ بش ف تقفيذ السياست المذكورة، وكذلؾ استشارة الم
 نوف والمقظمات التي تعمؿ مف دجمهـ.اقها المعيكوّ 

ومف دجؿ و ع تمؾ السياسات مو ع التقفيذ والتطبيؽ، دكدت اإلتفانيت عمت  رورة نياـ 
الدوؿ األع اا باتالاذ التدابير واإلجرااات ال زمت لذلؾ ومقها ما يمت: سف القواقيف والموائل    

مع الظروؼ والممارست الوطقيت، وتوفير وتقييـ وجميع التدابير القاقوقيت األالر  والتت تتفؽ 
الدمات التوجي  المهقي والتدريب المهقي، والتوظيؼ، وااستالداـ، والالدمات األالر  مف هذا 

نيف مف  ماف الحروؿ عمت عمؿ وااحتفاظ ب  والترني في ، وتيسير االقبيؿ، بغيت تمكيف المع
ع ادالاؿ التعدي ت ال زمت عميها، حياما كاف استالداـ المرافؽ القائمت مف دجؿ العماؿ عمومًا م

نيف في اذلؾ ممكقًا وم ئمًا، وتعزيز النامت وتقميت الدمات الت هيؿ المهقي وااستالداـ لممع
المقاطؽ الريفيت والمجتمعات القائيت، وت ميف تدريب وتوافر مستشاريف في شموف الت هيؿ وتيرهـ 

نيف وعف تدريبهـ اوا مسموليف عف التوجي  المهقي لممعمف العامميف ذوي الممه ت المقاسبت، ليكوق
 المهقي وتوظيفهـ واستالدامهـ.
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 :  2006اتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام  - ب

ديسمبر   51بتاريخ  91دنرت الجمعيت العامت لأمـ المتحدة هذه ااتفانيت فت جمستها العامت    
، ودالمت حيز التقفذ فت مقترؼ 1001/1009عاـ بدورة اقعقادها الحاديت والستيف فت  1001
 بعد اكتماؿ الترديقات العشريف ال زمت لذلؾ.  1009عاـ 
تهدؼ ااتفانيت اللي تعزيز وحمايت وكفالت تمتع جميع األشالاص ذوي  أهداف االتفاقٌة: (5 

، اإلعانت تمتعا كام  عمت ندـ المساواة مع اآلالريف بجميع حقوؽ اإلقساف والحريات األساسيت
 وتعزيز احتراـ كرامتهـ المت رمت. 

ليشمؿ كؿ مف يعاقوف مف عاهات طويمت “ األشالاص ذوو اإلعانت”وحددت ااتفانيت مرطمل 
األجؿ بدقيت دو عقميت دو ذهقيت دو حسيت، ند تمقعهـ لد  التعامؿ مع مالتمؼ الحواجز مف 

 الريف. تمع عمت ندـ المساواة مع اآللمجالمشاركت برورة كاممت وفعالت في ا
 تشمؿ االتزامات التت يتعيف عمت الدوؿ األع اا تقفيذها مايمت: االلتزامات على الدول: (2)

ا في هذه بهاتالاذ جميع التدابير الم ئمت، التشريعيت واإلداريت وتيرها لتقفيذ الحقوؽ المعترؼ 
ست ااتفانيت ولمق اا عمت التمييز عمت دساس اإلعانت مف جاقب دي شالص دو مقظمت دو ممس

الارت؛ وتعديؿ دو اللغاا ما يوجد مف نواقيف ولوائل ودعراؼ وممارسات تشكؿ تمييزا  د 
األشالاص ذوي اإلعانت؛ ومراعاة حمايت وتعزيز حقوؽ اإلقساف لأشالاص ذوي اإلعانت في 
جميع السياسات والبرامج؛ واامتقاع عف القياـ ب ي عمؿ دو ممارست تتعارض وهذه ااتفانيت 

جراا دو تعزيز البحوث والتطوير وكفالت تررؼ ا لسمطات والممسسات العامت بما يتفؽ معها؛ وا 
لمسمع والالدمات والمعدات والمرافؽ المرممت ترميما عاما والتي يفترض دف تحتاج اللت ددقت 
لت دنؿ التكاليؼ لتمبيت ااحتياجات المحددة لأشالاص ذوي اإلعانت،  حد ممكف مف المواامت وا 

جراا دو تعزيز البحوث والتطوير لمتكقولوجيات الجديدة، بما في وتشجيع توفيرها وا ستعمالها، وا 
ذلؾ تكقولوجيات المعمومات وااتراؿ، والوسائؿ واألجهزة المساعدة عمت التققؿ، والتكقولوجيات 
المعيقت الم ئمت لأشالاص ذوي اإلعانت، مع الي ا األولويت لمتكقولوجيات المتاحت ب سعار 

ر معمومات سهمت المقاؿ لأشالاص ذوي اإلعانت بش ف الوسائؿ واألجهزة المساعدة معقولت؛ وتوفي
عمت التققؿ، والتكقولوجيات المعيقت، بما في ذلؾ وتشجيع تدريب األالرائييف والموظفيف العامميف 

ا في هذه ااتفانيت لتحسيف توفير بهمع األشالاص ذوي اإلعانت في مجاؿ الحقوؽ المعترؼ 
  مات التي تكفمها تمؾ الحقوؽ .المساعدة والالد
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وقرت ااتفانيت عمت دف تتشاور الدوؿ األطراؼ تشاورا وايقا مع األشالاص ذوي اإلعانت، 
بمف فيهـ األطفاؿ ذوو اإلعانت، مف ال ؿ المقظمات التي تمامهـ، بش ف و ع وتقفيذ التشريعات 

قرار األالر  بش ف المسائؿ التي والسياسات الراميت اللت تقفيذ هذه ااتفانيت، وفي عمميات رقع ال
 تتعمؽ بهـ. 

اشتممت ااتفانيت عمت العديد مف الحقوؽ  الحقوق التى تتضمنها االتفاقٌة لذوى اإلعاقة: (1 
السياسيت والمدقيت واانتراديت وااجتماعيت والاقافيت التت يتعيف عمت الدوؿ األطراؼ تمكيف ذو  

قوؽ مايمت: الحؽ األريؿ في الحياة  عمت ندـ اإلعانت مف الحروؿ عميها. ومف دبرز هذه الح
(، وحمايت وس مت األشالاص ذوي اإلعانت الذيف يوجدوف في 50المساواة مع اآلالريف  المادة

حاات تتسـ بالالطورة، بما في ذلؾ حاات القزاع المسمل والطوارئ اإلقساقيت والكوارث 
عمت ندـ المساواة مع آالريف دماـ (، وااعتراؼ باألشالاص ذوي اإلعانت 55الطبيعيت المادة 

القاقوف، بما يشمم  ذلؾ مف األهميت القاقوقيت والحروؿ عمت الدعـ الذي ند يتطمبوق  داقاا 
(، وكفالت لجوا األشالاص ذوي اإلعانت اللت الق اا عمت 51ممارست دهميتهـ القاقوقيت  المادة 

، (51لمادة تتقاسب مع دعمارهـ  ا ندـ المساواة مع اآلالريف وتوفير التيسيرات اإلجرائيت التي
(؛ وعدـ التعرض لمتعذيب دو 54والتمتع بالحؽ في الحريت الشالريت واألمف الشالري   المادة 

(، دو ل ستغ ؿ والعقؼ 51المعاممت دو العقوبت القاسيت دو ال القساقيت دو المهيقت   المادة 
والعقميت عمت ندـ المساواة مع  ( والحؽ في احتراـ الس مت الشالريت51وااعتداا  المادة 
(، و ماف الحؽ فت العيش المستقؿ 59(، وحريت التققؿ والجقسيت   المادة 59اآلالريف  المادة 
(، وحريت التعبير والردي 10(، وحريت التققؿ الشالرت المادة 57تمع    المادة لمجواإلدماج في ا

(، والق اا 11  وألسرت   المادة (، واحتراـ الالروريت ل15والحروؿ عمت المعمومات  المادة 
عمت التمييز  د األشالاص ذوي اإلعانت في جميع المسائؿ ذات الرمت بالزواج واألسرة 

(، و ماف الحؽ فت التعميـ بجميع 11والع نات وعمت ندـ المساواة مع اآلالريف المادة  فوالوالدي
دوف  ،مت مستويات الرحت(، وحؽ األشالاص ذوي اإلعانت في التمتع ب ع14مستويات   المادة 

عادة الت هيؿ 11تمييز عمت دساس اإلعانت المادة  (، وتوفير الدمات وبرامج شاممت لمت هيؿ وا 
نيف وتعزيزها وتوسيع قطانها وبالارت في مجاات الرحت والعمؿ والتعميـ والالدمات الممع

إلعانت ااجتماعيت وعمت قحو يجعؿ هذه الالدمات والبرامج تدعـ الشراؾ األشالاص ذوي ا
تمع ودف تتاح لأشالاص ذوي اإلعانت لمجتمع المحمي وفي جميع قواحي المجومشاركتهـ في ا
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بما في ذلؾ في المقاطؽ الريفيت  ،عمت دساس طوعي وفي دنرب مكاف ممكف لممجتمعات المحميت
(، وااعتراؼ بحؽ األشالاص ذوي اإلعانت في العمؿ عمت ندـ المساواة مع اآلالريف؛ 11 المادة 

شمؿ هذا الحؽ التاحت الفررت لهـ لكسب الرزؽ في عمؿ يالتاروق  دو يقبموق  بحريت في سوؽ وي
عمؿ وبيئت عمؿ مقفتحتيف دماـ األشالاص ذوي اإلعانت وشاممتيف لهـ ويسهؿ اقالراطهـ 

(، وحؽ األشالاص ذوي اإلعانت في التمتع بمستو  معيشي ائؽ لهـ وألسرهـ، 19فيهما المادة 
فيهـ مف الغذاا والممبس والمسكف وفي موارمت تحسيف ظروؼ معيشتهـ المادة بما في ذلؾ ما يك

(، وحؽ المشاركت في الحياة 17(، والحؽ فت المشاركت في الحياة السياسيت والعامت  المادة 19
 (. 10الاقافيت ودقشطت الترفي  والتسميت والريا ت  المادة 

 :حقوق الطفل -2

بحمايت الطفولت وكفالت جميع حقونها  5797ؿ عاـ لقد انترر اهتماـ المجتمع الدولت نب
المدقيت والسياسيت واانتراديت وااجتماعيت والاقافيت عمت ماورد فت بعض قروص اتفانيات 

جاات الشارة  مقظمت العمؿ الدوليت بش ف تقظيـ عمالت األطفاؿ وترتيب حقونهـ داقاا العمؿ. كما
مف العهد الدولي الالاص بالحقوؽ  14فت المادة  مقيت اللت الحقوؽ المدقيت والسياسيت لمطفؿ 

المدقيت والسياسيت والتت تت مف اعترافا بحؽ كؿ طفؿ، دوف دي تمييز في دف يحرؿ مف دسرت  
 والمجتمع والدولت، عمت الحمايت التي يتطمبها و ع  برفت  ناررًا. 

بتاريخ  متحدة،وقص اإلع ف العالمي لحقوؽ الطفؿ الرادر عف الجمعيت العامت لأمـ ال  
العالمي لحقوؽ اإلقساف في البقد التاسع عمت  ( مف اإلع ف11تطبيًقا لممادة   10/55/5717

دا  جب كفالت الونايت لمطفؿ مف  روب اإلهماؿ والقسوة وااستغ ؿ كافت، ويقبغيتما ي تي: "
اـ الطفؿ نبؿ استالد يكوف معروً ا ل تجار ب  ب يت وسيمت مف الوسائؿ، ومف الواجب دا يبدد

األحواؿ، دف يتولت حرفت دو عمً  ند  بموت  سًقا مقاسبت، كما يجب دا يسمل ل  ب يت حاؿ مف
يعترض طريؽ قموه مف القاحيت البدقيت دو العقميت دو  دو  ي ر برحت ، دو يعرنؿ وسائؿ تعميم

 الالمقيت. 
هـ األطفاؿ التمتع بالحقوؽ تالاذ الدوؿ التدابير التت تكفؿ لجميع األشالاص بمف فيا ـعدوقظرا ل

، تـ و ع ااتفانيت الالارت بالطفؿ والتت اعتمدتها الجمعيت العامت المقروص عميها فت العهد
فيما يمت، تحميؿ لهذه ااتفانيت . و 5797تشريف الااقي / قوفمبر  10الممرخ في  44/11بقرارها 

 :مؿ الدوليت ومقظمت العمؿ العربيتمقظمت الع واتفانبات كؿ مف
  : 1191لعام  االتفاقٌة الدولٌة الشاملة لحقوق الطفل - أ
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تعد هذه ااتفاني  مف دهـ اتفانيات حقوؽ اإلقساف، فهي تقر بشكؿ كامؿ حقوؽ األطفاؿ   
حددت المعانيف وب رورة مقع الحاؽ األذي بهماا األطفاؿ ومحاولت توفير حماي  كافي  لهـ. و 

وحمايت كافيت لمطفؿ، بسبب عدـ ق ج  البدقي والعقمي، ااتفانيت دهدافها فت توفير رعايت الارت 
بما في ذلؾ حمايت ناقوقيت مقاسبت، نبؿ الوادة وبعدها"، وذلؾ كما جاا في الع ف حقوؽ الطفؿ، 
واإلع ف بش ف حمايت القساا واألطفاؿ داقاا الطوارئ والمقازعات المسمحت، وتيرهما. وحددت 

بمرطمل الطفؿ الوارد والمستالدـ فيها كؿ القساف لـ يتجاوز  ااتفانيت  المادة األولت( المقرود
الاامقت عشرة، ما لـ يبم  سف الرشد نبؿ ذلؾ بموجب القاقوف المقطبؽ عمي . واشتممت ااتفانيت 

 (.5عمت العديد مف الحقوؽ لأطفاؿ ممحؽ رنـ 
بالروص األطفاؿ مف دهـ الحقوؽ التي اشتممت عميها ااتفانيت  ( حقوق الطفل فى االتفاقٌة:1)

 المعانيف ما يمت:
تمتع الطفؿ المعوؽ عقميا دو جسديا بحياة كاممت وكريمت، وفي ظروؼ تكفؿ ل  كرامت   -

وتعزز اعتماده عمت القفس وتيسر مشاركت  الفعميت في المجتمع، وبما فت ذلؾ حرول  عمت 
عداد لممارست عمؿ، التعميـ والتدريب، والدمات الرعايت الرحيت، والدمات العادة الت هيؿ، واإل

 والفرص الترفيهيت(. 
عادة الت هيؿ  - التمتع ب عمت مستو  رحي يمكف بموت  وبحق  في مرافؽ ع ج األمراض وا 

الرحي. وتبذؿ الدوؿ األطراؼ نرار  جهدها لت مف دا يحـر دي طفؿ مف حق  في الحروؿ 
مهات نبؿ الوادة وبعدها، عمت الدمات الرعايت الرحيت، وكفالت الرعايت الرحيت المقاسبت لأ

وتطوير الرعايت الرحيت الونائيت واإلرشاد المقدـ لموالديف، والتعميـ والالدمات المتعمقت بتقظيـ 
 األسرة. 

حمايت  مف ااستغ ؿ اانترادي ومف دداا دي عمؿ يرجل دف يكوف الطيرا دو دف يماؿ  -
وه البدقي، دو العقمي، دو الروحي، دو العانت لتعميـ الطفؿ، دو دف يكوف  ارا برحت الطفؿ دو بقم

المعقوي، دو ااجتماعي، واتالاذ الدوؿ األطراؼ التدابير التشريعيت واإلداريت وااجتماعيت 
والتربويت التي تكفؿ تقفيذ ذلؾ مف ال ؿ: تحديد عمر ددقت دو دعمار دقيا ل لتحاؽ بعمؿ، 

جزااات دالر  مقاسبت ل ماف وو ع قظاـ مقاسب لساعات العمؿ وظروف ، وفرض عقوبات دو 
 تقفيذ هذه المادة بفعاليت. 
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يتوجب عمت الدوؿ  :االلتزامات والتدابٌر التى ٌتعٌن على الدول األطراف العمل على تطبٌقها( 2)
األطراؼ احتراـ الحقوؽ المو حت في هذه ااتفانيت و ماقها لكؿ طفؿ يال ع لوايتها، دوف دي 

الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المقاسبت لتكفؿ لمطفؿ الحمايت مف  قوع مف دقواع التمييز، كما تتالذ
جميع دشكاؿ التمييز دو العقاب. ودكدت ااتفانيت عمت دف تولي الدوؿ في جميع اإلجرااات التي 

سواا نامت بها ممسسات الرعايت ااجتماعيت العامت دو الالارت، دو المحاكـ دو  -تتعمؽ باألطفاؿ
الحمايت والرعايت ال زمتيف لرفاهيت ، مراعيت حقوؽ  -الهيئات التشريعيت السمطات اإلداريت دو 

وواجبات والدي  دو دوريائ  دو تيرهـ مف األفراد المسئوليف ناقوقا عق . كما تكفؿ الدوؿ األطراؼ 
دف تتقيد الممسسات واإلدارات والمرافؽ المسئولت عف رعايت دو حمايت األطفاؿ بالمعايير التي 

سمطات المالترت، واسيما في مجالي الس مت والرحت وفي عدد موظفيها و عتها ال
 ور حيتهـ لمعمؿ، وكذلؾ مف قاحيت كفااة اإلشراؼ. 

وي حظ عمي ااتفانيت دقها حاولت دف تجعؿ مف الرعاي  الرحي  وااجتماعي  ال زم  دمرًا   
  وااجتماعي  مجاقي ، الا متاحًا لكؿ األطفاؿ المعانيف عف طريؽ جعؿ الدمات الرعاي  الرحي

دف القص عمي ذلؾ بالقوؿ "كمما دمكف ذلؾ ومع مراعاة الموارد المالي  لموالديف دو تيرهما ممف 
 يقوموف برعايت الطفؿ" يقمؿ مف ت اير وفعاليت ما سبؽ القص عمي  مف مجاقيت.

ـ لمطفؿ 5770وفت الطار ااتفانيت، اعترؼ الميااؽ اافريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاهيت  لعاـ   
 المعاؽ بحق  في الحياه والعيش بحياة كريمت، وذلؾ لتيسير مشاركت  الفعمي  في المجتمع.

 الدولٌة الخاصة بتنظٌم عمل األطفال:  منظمة العمل اتفاقٌات -ب

تعد فئت العماؿ مف األطفاؿ الذيف يعمموف في ظروؼ رعبت دو محفوفت باألالطار مف دكار 
هدار الحقوؽ في مجاؿ العمؿ. لذا تقب  المجتمع الدولت الفئات المعر ت لإلسااة  وااستغ ؿ وا 

ومقظمات  العديدة والمتالررت اللت الطورة هذه المشك ت عمت حقوؽ األطفاؿ، وو ع الكاير 
مف المواايؽ وااتفانيات والعهود الدوليت إلسباغ الحمايت وال ماف لممارست هذه الحقوؽ بحريت 

ؿ هذه المواايؽ اللت مطالبتها الدوؿ األع اا بو ع القواعد الالارت واحتراـ كامميف، واقررؼ ج
بتحديد "عمر ددقت" لأطفاؿ ل لتحاؽ بالعمؿ، وو ع قظاـ مقاسب لساعات العمؿ والظروؼ 
الالارت بهـ. وجاات دولت ااتفانيات التت دردرتها مقظمت العمؿ الدوليت بش ف تقظيـ تشغيؿ 

، 5757( لعاـ 1،  حيث ردرت ااتفانيت رنـ  5757ت في عاـ المقظم األطفاؿ، مقترًقت بإقشاا
تمت ذلؾ  الحد األدقت لمسف التي يجوز فيها تشغيؿ األحداث في األعماؿ الرقاعيت، وند بش ف



 22 

األقشطت اانتراديت  ردور عشر اتفانيات في ش ف تحديد سف تشغيؿ األحداث في مجاات
 كافت، وذلؾ عمت القحو التالي:

عمت دق  ا يجوز استالداـ دو  5757( لعاـ 1تقص ااتفانيت رنـ   اعة:فً مجال الصن (0)
 الذيف تقؿ دعمارهـ عف الرابعت عشرة في المقشآت الرقاعيت دو الالارت، فيما تشغيؿ األحداث

 -بطبيعتها –األعماؿ  عدا المقشآت التي تقترر عمت دفراد األسرة الواحدة، وبشرط دا تكوف هذه
، بتطبيؽ الحد 5711( لسقت 11غميف بها، اـ ردرت التوريت رنـ  تماؿ الطورة عمت المشت

، 5711( لسقت 17ردرت ااتفانيت رنـ   األدقت لسف التشغيؿ في المقشآت العائميت ديً ا، اـ
، دا يتجاوز 5749( لسقت 70ونررت ااتفانيت رنـ   لتعديؿ سف ااستالداـ اللت المس عشرة.

ة تزيد عمت سبع ساعات يوميًّا، ون ت بمقع تشغيمهـ عشرة، لمد تشغيؿ مف هـ دوف الاامقت
، عمت  رورة الجراا فحص طبي لتقرير مد  5710( لسقت 99ااتفانيت رنـ   ليً . كما قرت

هذا الفحص  األحداث نبؿ التحانهـ بالعمؿ في هذه المقشآت، وند اشترطت ااتفانيت العادة ليانت
ة، وتركت ااتفانيت لمقواقيف والموائل الوطقيت و ع عمت فترات متقاربت، ا تتجاوز السقت الواحد

العقوبات المقاسبت لممالالفات التي ترتكب، مع النامت قظاـ تفتيش يكفؿ تطبيقها، وا تسري دحكاـ 
 األحداث في المدارس المهقيت، شرط دف تشرؼ عميها السمطت العامت. هذه ااتفانيت عمت تشغيؿ

، عمت دق  ا يجوز استالداـ دو 5715( لسقت 50ـ  تقص ااتفانيت رن الزراعة: فً مجال (2)
ع مف فر  تشغيؿ األحداث، الذيف يقؿ سقهـ عف الرابعت عشرة في ديت مقش ة زراعيت، دو دي

الدراست بالمدارس،  فروعها، سواا كاقت عامت دو الارت، الا في تير الساعات المحددة لح ور
ما يمدي اللت عرنمت مواظبتهـ عمت  اؿ،بحيث ا يكوف في اشتغاؿ هماا األحداث في هذا المج

 الدراست. 
، عمت عدـ السماح بتشغيؿ 5711( لسقت 11ااتفانيت رنـ   تقص األعمال غٌر الصناعٌة: (3)

سقهـ عف الرابعت عشرة، وكذلؾ األحداث الذيف تزيد سقهـ عمت ذلؾ، وتفرض  األحداث الذيف تقؿ
درست في األعماؿ تير الرقاعيت. ومع ذلؾ، القواقيف والموائل القوميت، ااقتظاـ في الم عميهـ

تير الساعات المحددة  سقت، في 51تجيز هذه ااتفانيت تشغيؿ الربيت الذيف تزيد دعمارهـ عمت 
في مواظبتهـ المدرسيت، والتي ا ت ر  لح ور الدراست، وذلؾ في األعماؿ الالفيفت التي ا تمار

تفانيت دا تزيد مدة عممهـ عمت ساعتيف اشترطت اا برحتهـ دو تعوؽ قموهـ الطبيعي، وند
 الدراست دو العطمت الرسميت، وعمت دا يزيد مجموع ساعات الدراست والعمؿ يوميًّا، سواا في دياـ
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الالفيفت داقاا الميؿ،  مًعا عمت  سبع ساعات في اليوـ. وتحظر ااتفانيت مزاولت األحداث لأعماؿ
الاامقت مساًا وحتت الاامقت رباًحا، دما في  يف الساعتساعت متواليت فيما ب 51ولفترة ا تقؿ عف 

اإللزامي، فتجيز ااتفانيت تشغيؿ األحداث الذيف تزيد سقهـ عمت  الب د التي ت الذ بقظاـ التعميـ
   .األعماؿ الالفيفت عمت دا تزيد ساعات العمؿ عمت دربع ساعات وقرؼ يوميًّا سقت، في 51

األعماؿ  نيت السماح لأحداث الموهوبيف، بالمشاركت فيواستاقاا مما سبؽ، دجازت ااتفا
الفقيت، مع اشتراط دا تمتد هذه المشاركت اللت ما بعد مقترؼ الميؿ؛ واستاقت مف جواز 

نيمهـ ودال نهـ، ماؿ ااشتغاؿ  التراليص األعماؿ التي تماؿ الطورة عمت حياة األحداث، دو
و، دو الحاقات. وتـ رفع الحد األدقت لقبوؿ بالسيرؾ دو ااستعرا ات المالتمفت في دور المه

، حيث قرت 5741( لسقت 10الرقاعيت، بمقت ت ااتفانيت رنـ   األحداث في األعماؿ تير
بتشغيؿ األحداث الذيف تقؿ سقهـ عف المست عشر عاًما برفت عامت. وند  عمت عدـ السماح

األعماؿ الالفيفت،  عشرة سقت فيدجازت هذه ااتفانيت استالداـ األحداث الذيف تقؿ سقهـ عف دربع 
العمؿ عمت ساعتيف في اليوـ، سواا  في تير األونات المقررة لح ور الدراست، عمت دا تزيد مدة

الرسميت. وفي كؿ األحواؿ، يمقع اشتغالهـ في دياـ الجمعت،  كاف ذلؾ في دياـ الدراست دو العطمت
 في مجاؿ 5710( لسقت 990ت رنـ  ت ااتفانيوكذلؾ داقاا الميؿ. كما اشترط وفي األعياد،

لمت كد مف  ااهتماـ برحت األحداث في مهف تير رقاعيت، الجراا فحص طبي دنيؽ لهـ؛
الطبي بشهادة طبيت، دو بت شيرة  ، وتابت قتيجت الفحص ليانتهـ لمعمؿ، وذلؾ نبؿ التحانهـ ب

عمت فترات ا  ايطب  الحدث في العمؿ، العادة فحر عمت بطانت العمؿ. كما اشترطت استمرار
 تتجاوز السقت الواحدة.

استالداـ مف  ، عمت عدـ جواز5711( لسقت 511تقص ااتفانيت رنـ   لعمل فً المناجم:ا  (4)
( لسقت 514ااتفانيت رنـ   تقؿ سقهـ، عف ست عشرة سقت في المقاجـ والمحاجر. كما قرت

سطل األرض في  سقت، لمعمؿ تحت 15، عمت دق  عقد استالداـ دشالاص تقؿ سقهـ عف 5711
الجراا فحص طبي دنيؽ كامؿ لهـ، وتكراره في  المقاجـ دو المحاجر، يتعيف عمت جهت العمؿ

سقت.  59برفع الحد األدقت لمسف اللت  5711لسقت  ( 514  فترات دوريت، وتدعو التوريت رنـ
عمت شروط استالداـ هماا األحداث في هذا العمؿ.  5711لسقت  (511  وتقص التوريت رنـ

 الشروط: دف يحرؿ األحداث عمت تدريب مهقي؛ بهدؼ العدادهـ وت هيمهـ لقوع العمؿ ف هذهوم
الرحت العامت،  الذي سيجري تشغيمهـ في ، ودف يحرموا عمت برامج تدريبيت في مجاؿ
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لممحافظت عمت رحتهـ. كما دورت  واإلسعافات األوليت، لمتعرؼ عمت كيفيت اتالاذ ااحتياطات
اللت دف  -تدريجًيا –ساعت، عمت دف تزيد  11 سبوعيت مترمت، ا تقؿ عفبالسماح لهـ براحت د

  يوًما. 54سقويت ب جر لمدة  ساعت، كما دورت بإجازة 49ترؿ اللت 

( 1رنـ   هاالدوليت عدة اتفانيات، كاقت دوا دردرت مقظمت العمؿ فً مجال العمل البحري: (5)
األحداث الذيف تقؿ سقهـ عف تقص عمت عدـ السماح باستالداـ وتشغيؿ  التي 5715لسقت 

عمت ظهر السفف فيما عدا السفف التي ا يعمؿ بها سو  دفراد دسرة الحدث ورفعت  ( سقت54 
في مجاؿ العمؿ البحري.  ( سقت،51سف استالداـ الحدث اللت   5711( لسقت 19ااتفانيت رنـ  

، فقد قرت وناديف عمت ظهر السفف وبالقسبت اللت تشغيؿ األحداث كوناديف، دو مساعدي
( سقت في هذه 59يجوز تشغيؿ مف تقؿ سق  عف   ، عمت دق  ا5711( لسقت 51ااتفانيت رنـ  

سقت بشرط اللحانهـ بالعمؿ  51تشغيؿ دحداث تقؿ سقهـ عف  الوظيفت. وفي حالت ال رورة، يجوز
( 51مساعد وناد. وحفاًظا عمت رحت األحداث، اشترطت ااتفانيت رنـ   كوناد دو مًعا
السفف،  سقت( الذيف يعمموف عمت ظهر 59، الجراا فحص الاص باألحداث  دنؿ مف 5715لسقت

لماؿ هذا العمؿ. وقرت  ف  يجوز تشغيمهـ الا بعد تقديـ شهادة طبيت تابت ليانتهـ البدقيت
تتجاوز السقت الواحدة. كما تقص  ااتفانيت عمت  رورة العادة الفحص الطبي عمت فترات ا

األحداث في مجاؿ ريد األسماؾ عمت عدـ  ، بش ف تشغيؿ5717( لسقت 551ااتفانيت رنـ  
الالامست عشر عمت ظهر سفف الريد. كما دكدت  السماح بتعييف دو تشغيؿ مف هـ دوف

األحداث الذيف تقؿ سقهـ عف الاامقت عشرة في سفف الريد.  ااتفانيت عمت عدـ جواز تشغيؿ
وناديف. وفي كؿ األحواؿ، ا تطبؽ هذه ااتفانيت كعماؿ في ناع السفف دو ك التي ُتدار بالفحـ

 التدريب.  األعماؿ التي يمديها األحداث الذيف يعمموف عمت ظهر السفف المدرسيت دو سفف عمت
عمت الدوؿ المردنت عمت ااتفانيت اتباع سياست 5791( لسقت 519ودوجبت ااتفانيت رنـ   

لت رفع الحد األدقت لسف ااستالداـ، دو األطفا وطقيت ترمي اللت الق اا فعميًّا عمت عمؿ ؿ، وا 
مستو  يتفؽ مع القمو البدقي والذهقي لأحداث. وقرت ااتفانيت  العمؿ برورة تدريجيت اللت

ب يت  –األدقت دنؿ مف سف القهاا الدراست اإللزاميت، وا يجوز  عمي عدـ جواز دف يكوف الحد
بم  انترادها وتسهي تها التعميميت ( سقت، ويجوز أليت دولت ع وة وي51دف يقؿ عف  -حاؿ
التشاور مع  ( سقت، بعد54حًدا ددقت يبم    –في البدايت  –كافيت مف التطور دف تقرر  درجت

دف يقؿ  مقظمات درحاب العمؿ والعماؿ العيقييف، حياما وجدت وقرت دي ا عمي عدـ جواز
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دو العمؿ الذي يحتمؿ  الداـ( سقت لمقبوؿ في دي قوع مف دقواع ااست59الحد األدقت لمسف عف  
طبيعت  وظروف  التي تمدي فيها.  دف يعرض لمالطر رحت دو س مت دو دال ؽ األحداث بسبب

تسمل باستالداـ دو بعمؿ األشالاص الذيف تتراوح  ودجازت ااتفانيت لمقواقيف دو الموائل الوطقيت دف
( بش ف 541وريت رنـ  في دعماؿ الفيفت. وداليًرا، تقص الت ( سقت51و  51دعمارهـ ما بيف  
عمت دف ت ع الدوؿ األع اا كهدؼ لها رفع الحد  5791ااستالداـ لسقت  الحد األدقت لسف

عاجمت في  لسف ااستالداـ دو العمؿ اللت ست عشرة سقت برورة تدريجيت، واتالاذ الجرااات األدقت
سقت، وذلؾ لرفع  (51دنؿ مف   الحاات التي ا يزاؿ فيها الحد األدقت لسف ااستالداـ دو العمؿ

 هذا الحد. 
بش ف حظر دسود  5777لسقت  591ودحدث هذه ااتفانيات ودبعدها ت ايرًا هي ااتفانيت رنـ 

 57دشكاؿ عمالت األطفاؿ واإلجرااات الفوريت لمق اا عميها والتي دالمت حيز القفاذ في 
الفوريت والفعالت ل ماف  . وتمتـز الدوؿ األطراؼ فيها باتالاذ التدابير1000قوفمبر/تشريف الااقي 

وتت مف دسود رور عمؿ  .حظر دسود رور عمؿ األطفاؿ والق اا عميها عمت وج  السرعت
األطفاؿ الواردة في ااتفانيت ما يمي: جميع دشكاؿ الرؽ دو الممارسات الشبيهت بالرؽ، كبيع 

ري دو اإلجباري األطفاؿ وااتجار بهـ والعمؿ القسري دو اإلجباري، بما في ذلؾ التجقيد القس
لأطفاؿ استالدامهـ في القزاعات المسمحت؛ واستالداـ طفؿ دو تشغيم  دو عر   ألتراض 
الدعارة، دو إلقتاج دعماؿ الباحيت دو دداا عروض الباحيت؛ واستالداـ طفؿ دو تشغيم  دو عر   

لدوليت لمزاولت دقشطت تير مشروعت، واسيما القتاج المالدرات بالشكؿ الذي حدد في المعاهدات ا
ذات الرمت وااتجار بها؛ واألعماؿ التي يرجل دف تمدي، بفعؿ طبيعتها دو بفعؿ الظروؼ التي 

 تزاوؿ فيها اللت اإل رار برحت األطفاؿ دو س متهـ دو سموكهـ األال ني.
ودكدت ااتفانيت عمي دق  يقبغي عقد تحديد دقواع العمؿ المشار الليها في الفقرة  د( مف المادة 

دف يولي ااعتبار ألمور مف بيقها: األعماؿ التي تعرِّض  -السابؽ اليراد قرها  –تفانيت مف اا 1
األطفاؿ ل ستغ ؿ البدقي دو القفسي دو الجقسي؛ واألعماؿ التي تزاوؿ في باطف األرض، دو 
تحت المياه دو عمت ارتفاعات الطرة دو في دماكف محرورة؛ واألعماؿ التي تستالدـ فيها آات 

وددوات الطرة، دو التي تستمـز مقاولت دو ققؿ دحماؿ اقيمت يدويًا؛ واألعماؿ التي تزاوؿ ومعدات 
في بيئت تير رحيت يمكف دف تعرض األطفاؿ، عمت سبيؿ المااؿ، يمكف دف يتعرض األطفاؿ 
في اللت مواد دو عوامؿ دو عمميات الطرة، دو لدرجات حرارة دو مستويات  و اا دو اهتزازات 
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األعماؿ التي تزاوؿ في ظروؼ بالغت الرعوبت كالعمؿ لساعات طويمت ماً  دو  ارة برحتهـ؛ و 
 داقاا الميؿ، دو العمؿ   الذي يحتفظ في  بالطفؿ في مكاف راحب العمؿ، دوف سبب معقوؿ(. 

عقيت مقظمت العمؿ العربيت بإردار ااتفانيات  :االتفاقٌات العربٌة المنظمة لعمل األطفال -ج
وعمالت األطفاؿ؛ حيث دردرت دربع اتفانيات في هذا الش ف عمت القحو  المقظمت استالداـ

  التالي:

 عمي ما يمي:ااتفانيت  قرت بشأن مستويات العمل: 2:77( لسنة 2االتفاقية رقم ) (5 
الجقسيف نبؿ بموتهـ  يحدد تشريع كؿ دولت األعماؿ التي ا يجوز تشغيؿ األحداث فيها مف :والأ

األعماؿ الرقاعيت نبؿ سف الالامست  مر، وا يجوز تشغيؿ األحداث فيسف الااقيت عشرة مف الع
"ا يجوز تشغيؿ األحداث نبؿ السابعت عشرة في  :ثانيا. عشرة، وذلؾ فيما عدا المتدربيف مقهـ

 ال ارة بالرحت التي تحددها التشريعات دو القرارات والموائل الالارت بكؿ الرقاعات الالطرة دو
( سقت 51سقهـ عف   وز دف تزيد ساعات العمؿ اليومي لأحداث الذيف تقؿ"ا يج :وثالثادولت". 

ث عف ساعت؛ بحيث ا يعمؿ الحد عمت ست ساعات، تتالممها فترة دو دكار لمراحت، ا تقؿ مدتها
 يبلأحداث الذيف يعمموف بمقت ت عقد التدر  يحؽ: ورابعادكار مف دربع ساعات متواليت". 
تعتبر ساعات العمؿ  :وخامساهـ. يبم ئمت داقاا فترة تدر  تالحروؿ عمت دجر عادؿ دو مقح

: سادساو الحدث في التدريب، داقاا ساعات العمؿ العاديت،  مف ساعات العمؿ.  التي يق يها
الميؿ، فيما عدا بعض  ا يجوز تكميؼ األحداث، ب ي عمؿ ال افي دو تشغيمهـ باإلقتاج، دو داقاا

يجب الجراا الكشؼ الطبي عمت األحداث   :وسابعاؿ دولت. األعماؿ التي يحددها التشريع في ك
ليانتهـ الطبيت. كما يجب العادة هذا الكشؼ عميهـ في الفترات  نبؿ التحانهـ ب ي عمؿ؛ لت كد مف

دوف  يرل لأحداث :وثامنايحددها التشريع والقرارات والموائل في كؿ دولت".  الدوريت التي
البالغيف، ويحدد تشريع  اإلجازة السقويت التي تمقل لمعماؿ السابعت عشرة الجازة سقويت تزيد عمي

 تجزئت دو ت جيؿ اإلجازة المقررة لأحداث".  كؿ دولت مقدار اإلجازة السقويت اإل افيت، وا يجوز
لـ تجز هذه ااتفانيت القواعد : بشأن مستىٌبت الؼمل 0906لسىة  )6رقم ) ةاالتفاقي (1 

 . 5711( لسقت 5ة الليها في ااتفانيت رنـ  الالارت باألحداث، والسابقت اإلشار 
ااتفانيت عمت ما  قرتبشأن السالمة والصحة البدنية:  2:83( لسنة 3االتفاقية رقم ) (1 

األحداث مف الجقسيف في األعماؿ الرقاعيت نبؿ سف الالامست  ا يجوز تشغيؿ وا:يمي: د
األحداث مف الجقسيف نبؿ بموتهـ ا يجوز تشغيؿ  وااقيا:عدا المتدربيف مقهـ.  عشرة، وذلؾ فيما



 27 

والقرارات  الاامقت عشرة في الرقاعات الالطرة دو ال ارة بالرحت، والتي تحددها التشريعات سف
 والموائل الالارت بكؿ دولت.

 قرت ااتفانيت عمت ما يمي: بشأن العمال الزراعيين: 2:91 ( لسنة23االتفاقية رقم ) (4 
كذلؾ األحكاـ  بتشغيؿ األحداث في الزراعت، ويحدديحدد تشريع كؿ دولت القواعد المتعمقت 

جازاتهـ.   الالارت، بمجاات وساعات عممهـ وا 
اتفانيت دوليت دنرتها مقظمت العمؿ الدوليت  510اتفانيت مف الجمالت  10وند اق مت مرر اللت 

. ومف دبرز ااتفانيات التت اق مت الليها 5717يتها فت هذه المقظمت فت عاـ مقذ نبوؿ ع و 
( الالارتاف 501، 17ااتفانيات الاماقي المعقيت بحقوؽ اإلقساف وهي: "ااتفانيتاف   مرر

( الالارتاف 79، 19عمت التوالي(، و"ااتفانيتاف   5719، 5711بالسالرة والعمؿ اإلجباري"  
( 555، 500عمت التوالي(، و"ااتفانيتاف   5714، 5719بحريت التجمع والمفاو ت الجماعيت"  

( 591، 519(، و"ااتفانيتاف  5710الق اا عمت التمييز في شغؿ الوظائؼ"  الالارتاف ب
كما اق مت مرر عمت التوالي(.  1001، 5777الالارتاف بمقع استالداـ األطفاؿ القارريف"  

اللت ااتفانيات األربعت التت دنرتها مقظمت العمؿ العربيت بش ف تقظيـ عمالت األطفاؿ واألحداث 
ت والرقاعيت، و ماقات الرحت والس مت المهقيت الالارت بهـ داقاا فت المجاات الزراعي

 مزاولتهـ لممهف واألعماؿ فت تمؾ المجاات.
ولـ تق ـ مرر بعد اللت دهـ ااتفانيات التت تقظـ الحؽ فت العمؿ ودور الدولت فت تمكيف 

، 5714يوقيو الرادرة فت  511األفراد مف هذا الحؽ، ومف دهمها: اتفانيت سياست العمالت رنـ 
الرادرة فت يوقيو  541ت رنـ واتفانيت التوجي  المهقت والتدريب المهقت فت تقميت الموارد البشري

، واتفانيت القهوض 5791الرادرة فت يوقيو  510، واتفانيت الحرااات العمالت رنـ 5791
  .5799الرادرة فت يوقيو  519ت رنـ بالعمالت والحمايت مف البطال
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 المبحث الثانى

 الحق فى السكن والصحة فى التشرٌعات المصرٌة

، سواا كحؽ المرريتيتقاوؿ هذا المبحث الحؽ فت كؿ مف السكف والرحت فت التشريعات    
         ف و نادو كحؽ الاص بالفئات المستهدفت مف الدراست، وهت: المع المواطف المرر مف حقوؽ 

: أوال ويركز المبحث عمت العقارر ااتيت: .ف مقهـ برفت الارتو مت والعاممواألطفاؿ برفت عا
: الحؽ فت الرحت كحؽ مف حقوؽ المواطف، وثانياالحؽ فت السكف كحؽ مف حقوؽ المواطف، 

 : حقوؽ المعونيف واألطفاؿ العامميف.وثالثا
 كحق من حقوق المواطن السكنفى حق الأوال: 

باستاقاا بعض اإلشارات  ،السكففت حؽ الاشارة وا حت الت  المت الدساتير المرريت مف ديت  
عمت دف تكفؿ الدولت تكافم القص  :ومف هذه اإلشارات .5795ال مقيت التي جاات في دستور 

قص الدستور في المادة الرابعت كما  .(11 ـ وعدالت التوزيع، ورفع مستو  المعيشت(، 9 ـ الفرص
وعمت حظر فرض الحراست عميها، الا في األحواؿ المبيقت  والا ايف عمت حرمت الممكيت الالارت،

وفقًا لمقاقوف.  ،في القاقوف وبحكـ ن ائي، وعدـ جواز قزعها الا لممقفعت العامت ومقابؿ تعويض
ف عمت عدـ جواز حظر النامت دي مواطف في جهت معيقت، وا اللزام  يودكد في المادة الالمس
 ؿ المبيقت في القاقوف.الا في األحوا ،باإلنامت في مكاف معيف

ف كاقت ند االتمفت باالت ؼ طبيعت المرحمت. ،الحؽ فت السكف القواقيف عالجتوند    ففى  وا 

دف يراعت تـ الت كيد عمي ، المزحلة اللٍبزالٍة األولى خالل الىصف األول مه القزن الؼشزٌه
كاـ العرفيت الع ف األحوفي ظؿ  مرالل وحقوؽ الطرفيف بشكؿ عادؿ.يجار المساكف القظاـ 
 515 األمريف العسكريف رنميمف ال ؿ الردار  ،الحكومت بالتدالؿ فت مجاؿ اإلسكاف بادرت
وامتداد  ،بمقع الم ؾ مف زيادة دجرة المساكف والمحاؿ التجاريت 5741لسقت  179و 5745لسقت 

لسقت  515 ردر القاقوف رنـ ،العالميت الااقيت عقود اإليجار امتدادا تمقائيا. وبعد قهايت الحرب
 ، والذ  قظـ الع نات بيف الممجريف والمست جريف لجميع دقواع األماكف المقامت، وبموجب 5749

 عقد اإليجار امتدادا تمقائيا، وابات القيمت اإليجاريت. تقرر امتداد 
اللت تالفيض  ف القواقيف التت هدفتردرت مجموعت م، (2:85-2:63)وفى الفترة    

% عما كاقت عمي  هذه اإليجارات مقذ التعاند  10و 51راوحت بيف اليجارات األماكف بقسب ت
لسقت  11، والقاقوف رنـ 5711لسقت  577ومف دبرز هذه القواقيف: المرسوـ بقاقوف رنـ  .عميها

بتالفيض  5711لسقت  9. كما ردر القاقوف رنـ 5715لسقت  519، والقاقوف رنـ 5719
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كؿ نواقيف اات ج. وند % 10السابقت بقسبت  اقيف التالفيضيجارات األماكف الالا عت لقو ال
، واشتممت عمت عقوبات 5749لسقت  515تعديؿ لمقاقوف رنـ التالفيض السابقت فت رورة 

والالاص  5711لسقت  144. كما ردر فت هذه الفترة القاقوف رنـ هاجقائيت عمت مالالفت دحكام
 ااستامار فت اإلسكاف.بتوجي  دعماؿ البقاا والهدـ، حيث كاف دحد دهداف  هو الحد مف 

فت ش ف اليجار األماكف وتقظيـ الع نت  5717لسقت  11ردر القاقوف رنـ  ،5717وفي عاـ 
بيف المالؾ والمست جر والذ  دلغت القواقيف السابقت عدا األحكاـ الواردة فيها بش ف األجرة ومالالفت 

 رة.يده لمع نت اإليجاريت وتوارث األماكف الممج ي، وتهذه القواقيف 
وند تمب عمت هذه المرحمت نياـ الحكومت بتشييد الوحدات السكقيت لرالل دفراد الطبقت 

وبقؾ التعمير  ،الهيئت العامت لتعاوقيات البقاا واإلسكاف مف ال ؿ، بشرائحها المالتمفتالمتوسطت 
فت  ع وة عمت هيئت المجتمعات العمراقيت الجديدة ،وشركات اإلسكاف التابعت لمدولت ،واإلسكاف

دقشئت شركت التعمير كما بقاا مشروعات اإلسكاف ال زمت لمتوسطت الدالؿ.  –المدف الجديدة 
ماؿ  بهدؼ توفير اإلسكاف الشعبت لمحدود  الدالؿ ،5714عاـ فت والمساكف الشعبيت 

رنـ  اإلدارة المحميتولكف بردور ناقوف  .مبابت والقبار  وتيرهاا  سكاف زيقهـ وشبرا و المشروعات 
وتونفت الشركت عف القشاا  ،آلت مسئوليت اإلسكاف الشعبت اللت المحميات 5710 تلسق 514

المساكف الشعبيت واتجهت قحو النامت المباقت العامت والوحدات المتوسطت وفوؽ المتوسطت ش قها 
تبايقت معدات قجاح الوحدات المحميت فت تقفيذ هذه فت ذلؾ ش ف شركات اإلسكاف األالر . وند 

قيت عمت عدة اعتبارات مقها: مد  توافر التمويؿ الذاتت لتقفيذ هذه المشروعات، المشروعات السك
ومد  القدرة عمت توفير األرا ت ال زمت إلنامت هذه المشروعات ، وندرة هذه الوحدات عمت 

 ترويج هذه الوحدات وتوزيعها عمت المستحقيف لها. 
 ،القرف العشريف مف سبيعقياتالمقذ مقترؼ التت بددت رحمت التحرر اانتراد  وفت ظؿ م

فت فوالسياسات.  اتمف حيث التشريع ،تراجع دور الدولت فت  ماف وحمايت الحؽ فت السكف
، محدود  الدالؿاتجهت الحكومت اللت التالمت تماما عف بقاا المساكف لرالل مجاؿ السياسات؛ 

    يرة المساحترغالوتقميص الدعـ الحكومت لمشروعات اإلسكاف وحرره فقط لموحدات السكقيت 
مترا فقط ف نؿ( فيما يرقؼ  مف السكف اانتراد . وحررت الحكومت عمت فتل المجاؿ 90 

كاقت تقوـ ب   واسعا دماـ قشاط الشركات والقطاع الالاص لمعمؿ فت نطاع العقارات والقياـ بما
لعمراقيت سكاف والمرافؽ والتقميت ا، دطمقت وزارة اإل1001وفي دكتوبر  .مف دور فت هذا الش ف
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الدالؿ" ال ؿ  ووحدة سكقيت لمشباب "محدود دلؼ  100بهدؼ توفير ، سكاف""المشروع القومي لإل
في المدف الجديدة  دراض عف طريؽ  تالريص نطع 1050وحتت عاـ  1001الفترة مف عاـ 

دلؼ جقي  مرري، وتقديـ العوف لمحروؿ  51لت مقح  دعما ماليا يبم  ال افت ال ،لكؿ مستفيد
لكف عمت درض الوانع لـ يستفد دي مف الشباب . و دو دفع دنساط الوحدات المقجزة وضعمت نر 

ألف دسعار الوحدات واألرا ت ظمت  دكار مما يستطيع  ،محدودي الدالؿ بهذا المشروعال
ف هذا الولهذا قستطيع القوؿ  .قتيجت ارتفاع تكاليؼ مواد البقاا وفوائد القروض ،الكايروف تحمم 

اف المتوسط وليس لمحدودي الدالؿ دو لمشرائل األفقر مف الطبقت الوسطت، المشروع هو ل سك
ياـ وزارة اإلسكاف بطرح وند دعـ مف هذا التوج  ن واتجاه الدولت والقطاع الالاص اسكاف التمميؾ.

 5000اللت  900ذات مساحات كبيرة ل سكاف الفاالر والعائمت ب سعار تتراوح مف  نطع دراض
، مف الطبقت الوسطت ومحدود  الدالؿ ؽ ندرة تالبيت الفئات ااجتماعيتجقي  لممتر وهو مايفو 

وانترر دور الوزارة فقط عمت تبقت وتقفيذ مشروع مبارؾ إلسكاف الشباب فت المدف الجديدة وفت 
دسعار الوحدات  فوب سعار اتالتمؼ كايرا ع امتر  90و 19وحدات سكقيت تراوحت مساحتها بيف 

دلؼ جقي  لموحدة  51بقحو  رت لإلسكاف الا بمقدار الدعـ المقدرالتت تقفذها الشركات الالا
. ووفقا لمشروط وال ماقات التت طبقتها وزارة اإلسكاف عمت المتقدميف لمحروؿ عمت هذه السكقيت

جقي  شهريا(  5100و5000الوحدات والتت استقدت اللت معيار الدالؿ األعمت الذ  يترواح بيف 
ولـ يستفد  ،ه الوحدات ألفراد مف الشريحت العميا لمطبقت المتوسطت، اتجهت تالبيت هذوحجـ األسرة
 الدالؿ والفئات ااجتماعيت األفقر فت المجتمع المرر . ومقها محدود

 511 رنـ القاقوفب عدؿوالذي  5799لعاـ  47قاقوف رنـ ال، تـ الردار تفت الجاقب التشريعو 
حيث دطمؽ  ،مف الم ؾ والمست جريف نامت توازف ما بيف مرالل كؿ، في محاولت إل5795لعاـ 

% مف نيمت األرض والمباقت، كما دعطت المالؾ 9بما ايزيد عمت  ،يجاريد المالؾ في تحديد اإل
كذلؾ دنر القاقوف زيادة و  سقتيف مف نيمت عقد اإليجار.اليجار   -مقدما –تقا ي فت دف يحؽ ال

ة نبؿ عاـ  األماكف المقش مت اليجارني % مف10يجاريت القديمت بقسب تراوحت ما بيف القيـ اإل
. كما نرر تمميؾ المساكف الشعبيت اانتراديت 5799% لأماكف المقش ة في عاـ 1و 5744

، ر بها نرار مف رئيس مجمس الوزرااوفقا لمشروط واألو اع التت رد ،والمتوسطت لمست جريها
قهاا تواريخ القشائها بقسب مالتمفت حسب وزيادة دجرة األماكف الممجرة لغير دتراض السكقت ، وا 

 .ا المدد المحددة ناقوقا إلنامتهـعقود الت جير لغير المررييف باقتها
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ص دور الحكومت فت وتقمياقتهاج حريت السوؽ  كيدا ت 5771لسقت  4ويماؿ القاقوف رنـ 
لـ يسبؽ ت جيرها واألماكف التت  التتالمدقت عمت األماكف عمت سرياف القاقوف  فقد قص. اإلسكاف

. وند تسبب ردور هذا القاقوف دوف دف يكوف ألحد حؽ البقاا فيهااقتهت دو تقتهت عقود اليجارها 
سواا المعروض لمتمميؾ دو لإليجار  ،فت حدوث موجت ارتفاع كبيرة فت دسعار الوحدات السكقيت

 بمعدات تفوؽ ندرات فئات محدود  الدالؿ والفئات ااجتماعيت المهمشت والفقيرة معدومت الدالؿ
 .الاابت 

عمت قشاط النراض األمواؿ بش ف التمويؿ العقار   1005لسقت  549القاقوف رنـ  ويسري 
استامارها فت شراا مسكف الاص دو فت تيره مف األتراض التت يردر بتحديدها نرار مف 

قص عمت دف يكوف اإلنراض العقار  و . مياً الوزير المالتص، وذلؾ ب ماف رهف العقار رهقًا رس
طبقًا لمقموذج الذ  يردر ب  نرار مف  ،اؽ بيف المقرض والمقترض وبائع العقاربموجب اتف

 توا يجوز لممقترض التررؼ فت العقار ب ى، الوزير المالتص مت مقًا الشروط الواردة بالقاقوف
  .قرضرورة دو ت جيره الا بعد موافقت المقرض وحموؿ المقررؼ اللي  محؿ المقترض فت عقد ال

سقت  10 – 11القاقوف لأفراد شراا وحدات عقاريت عمت آجاؿ طويمت تاحت ال وعمي الرتـ مف
لدالوؿ المرتفعت وفوؽ المتوسطت الا دف ذلؾ انترر عمي درحاب ا، باستالداـ سوؽ الماؿ

ع وة عمت و  .تتقاسب ندرتهـ مع تحمؿ دعباا القرض الدالؿ ف  ودما محدود ،والمتوسطت
الذ  ندمت  بعض شركات التمويؿ تكمفت التمويؿ  فاععف ارتكشفت الممارست العمميت  ماسبؽ،

المقدمت مقها الفوائد معدؿ ف الحيث  ،دة القرضوم تقاسب مع طوؿيا التت تـ ت سيسها بشكؿ 
لمدد تتراوح  مرتفعت لمغايت ب شؾتكمفت ، وهت %54 و% 51عمت نروض التمويؿ تراوحت بيف 

  .عاماً  10و 10ما بيف 
مشكمت محدود  الدالؿ لـ يالفؼ دو يحؿ  التمويؿ العقار  وفناققالمص مماسبؽ اللت دف و 

والفئات ااجتماعيت الفقيرة وتير القادرة ماديا وايتوفر لها مردر دالؿ دائـ وكاؼ لمواجهت 
عباا األنساط عمت تحمؿ دلهـ القدرة الماليت تكاليؼ الحروؿ عمت وحدة سكقيت تتقاسب مع 

 .الشهريت
ار تزايد مطالب الجهات الحو  قونيت ومقظمات المجتمع المدقت المتالررت بتوريؿ المرافؽ ا 

تزود بالمرافؽ األساسيت  عمت دف 1001لسقت  519القاقوف رنـ  قص ،األساسيت لمعقارات المبقيت
العقارات المبقيت ووحداتها المقامت نبؿ العمؿ بهذا القاقوف، وذلؾ وفقًا لم وابط واإلجرااات التي 
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وتطبيقا إلسكاف والتقميت العمراقيت. باًا عمت انتراح مف الوزير المالتص بقا ،يقررها مجمس الوزراا
ف التوريؿ برفت و ف يكد مشترطا1001لسقت  5111رنـ  نرار رئيس الوزراا  ذلؾ، ردرل

و دف يكوف اعترافا بالمالالفات دو اع دو دو يعد توفيقا لأ تا يكسب حقا فت الممكيو ممنتت 
 . الو ع القاقوقت
 سكافغالبيت كريمت لالحياة التالفيؼ األعباا وتوفير فت  اا القاقوف والقرار ند ساهمواشؾ دف هذ

 هـتمتع بشبكت مرافؽ وبقيت دساسيت تالدـ مساكقتالريؼ والمقاطؽ العشوائيت التت لـ تكف 
 . واحتياجاتهـ المعيشيت ال روريت

ع ج ل ،موحدبش ف ناقوف البقاا ال 1009لسقت  557القاقوف رنـ  ، ردر1009وفي عاـ 
التقسيؽ الح ار  و التالطيط العمراقت  فت ش ف:جميع دوج  القرور والالمؿ فت القواقيف السابقت 

عمت الرتـ مف مزايا القاقوف فت تجميع المواد و  .الحفاظ عمت الاروة العقاريتو تقظيـ دعماؿ البقاا و 
العمراقت عمت مستو  الطيط والقواقيف الالارت بإجرااات البقاا والحفاظ عمت الاروة العقاريت والت

، الا دق  حفؿ بعدد هائؿ مف السمبيات ودوج  القرور التت تمار عمت حؽ المدف والقر 
  واطقيف فت الحروؿ عمت مسكف مقاسب.الم

والئحته التنفيذية  3119لسنة  :22رقم  ومن أبرز السمبيات واالنتقادات الموجهة لمقانون
 مايمى: 

ستالراج الترااليص كما كاف موجودًا فت القاقوف القديـ الذ  مدة زمقيت محددة ا يحدد لـ -
ولـ  .الذا استوفت راحبها جميع المستقدات المطموبت ،يومًا استالراج الرالرت 10كاف يحدد 

يقص عمت الت كد مف تسجيؿ األرض المراد النامت المبقت عميها بالشهر العقار ، مما يتسبب فت 
بقت والمشتريف الجدد لموحدات السكقيت عقدما يريدوف حدوث كاير مف المشاكؿ بيف راحب الم

 تسجيؿ وحداتهـ فت الشهر العقار .
عمي الرتـ مف حروؿ  ،نيمت بالمالالفت نبؿ ردورهدو اع المقازؿ التي دتفؿ توفيؽ د -

 حكاـ قهائيت بالبرااة.درحاب هذه المقازؿ عمي د
الجديد  " مف القاقوف44يؽ المادة "دارات الهقدسيت مف تطبالالوؼ داالؿ األحياا و اإل الاارة -

الطاا دو مالالفات د في حالت ابوت وجود البقاا التي تق ي بحبس المهقدس والمقاوؿ وراحب
  .اشتراطات الترااليص
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بقاا المقابر، ومحطات والتت يجتا فت مقدمتها: دتفؿ عددا مف مشروعات القفع العاـ  -
ها الارج ومحطات البقزيف والغاز التت يستمـز ققم المياه ومحطات الكهرباا ودماكف تدوير القمامت

 4بػػػػػػػشارع حيث حدد عرض ال ،عدـ مراعات  ظروؼ القريو مالاطر،  الكتمت السكقيت لتفاد  ديت
 متر. 1دمتار وهو ما يستحيؿ تطبيق  فت القر  والتت ا يتجاوز عرض شوارع كايرة مقها 

ف، الروًرا العمارات القديمت واآليمت لمسقوط المشاكؿ الحقيقيت فت العقارات واإلسكاتفؿ د -
ت مف   الرتـ مف دقت وعم .دلؼ عقار آيؿ لمسقوط عمت مستو  الجمهوريت 100التت تزيد عمت 

القشاا رقدوؽ لترميـ المساكف القديمت، الا دق  لـ يردر شتا فت ال ئحت التقفيذيت بهذا 
 الالروص.

 كحق من حقوق المواطن الحق فى الصحةثانٌا: 

سواا رراحت دو  مقا  ،تطرؽيعمت الحقوؽ المدقيت والسياسيت، ولـ  5711 دستور ركز  
وكاقت الفئت  .برفت الارت لمحقوؽ اإلنتراديت وااجتماعيت والاقافيت عموما والحؽ فت الرحت

المستفيدة مف الع ج مجاقا، هي فئت موظفي ومستالدمي الحكومت، الذيف لهـ حؽ الع ج مجاقا 
ت األميريت. كما كاقت تالتمؼ حاات ع ج الموظفيف وفقا لدرجاتهـ الوظيفيت. في المستشفيا

هو دوؿ دستور مرري يقص رراحت عمت دور الدولت في كفالت الرعايت  5711يعد دستور و 
الرعايت الرحيت حؽ لممررييف  مق ، ب ف 11الرحيت لممررييف جميًعا، حيث دنرت المادة 

تمؼ دقواع المستشفيات والممسسات الرحيت، والتوسع فيها جميًعا، تكفم  الدولت بإقشاا مال
مواطقيها، دوف دف تقترر هذه  لجميعدربحت الدولت متكفمت بتوفير الرعايت الرحيت و تدريجّيا. 

الدولت بكفالت الدمات الت ميف ااجتماعي،  5714دستور كما الـز  الرعايت عمت فئت دوف األالر .
تكفؿ الدولت الدمات الت ميف ااجتماعي. ولممررييف الحؽ مق ، عمت دف " 10حيث قرت المادة 

 في المعوقت في حالت الشيالوالت، وفت حالت المرض دو العجز عف العمؿ، دو البطالت.
مق  بيف عدة  51، حيث ربطت المادة 5795وند دربل األمر دكار شموًا بردور دستور

دمات الاقافيت وااجتماعيت والرحيت، تكفؿ الدولت الال" دلـز بها الدولت، مف بيقها الرحتالدمات 
: 59المادة  قرتوتعمؿ بوج  الاص عمت توفيرها لمقريت في يسر واقتظاـ رفعًا لمستواها". و 

"تكفؿ الدولت الدمات الت ميف ااجتماعي والرحي، ومعاشات العجز عف العمؿ، والبطالت، 
 والشيالوالت، لممواطقيف جميًعا، وذلؾ وفقا لمقاقوف".
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الجهات المقدمة لمخدمة والرعاية الصحية ومسارات العمل فيها عمى النحو قوانين الحددت و    
 التالى: 

  الهٌئة العامة للتأمٌن الصحى: -1

الالاص  5714لسقت  11ردر القاقوف رنـ  ،5714دستور مف  10العماًا ألحكاـ المادة    
الت ميف الرحي عمت  باستردار ناقوف الت ميقات ااجتماعيت. وند قص هذا القاقوف عمت تطبيؽ

دعقب  ردور و العامميف في القطاعيف العاـ والالاص الالا عيف لقظاـ الت ميف ااجتماعي. 
بش ف الت ميف الرحي لمعامميف في الحكومت والهيئات والممسسات  5714لسقت  91القاقوف رنـ 

اا بش ف القش 5714لسقت  5107ردر نرار رئيس الجمهوريت رنـ  وبقاا عمي ذلؾ،العامت. 
الهيئت العامت لمت ميف الرحي وفروعها، لمعامميف في الحكومت ووحدات اإلدارة المحميت 

  العامت.والممسسات والممسسات والهيئات 
ودجاز القرار الجمهور  لمهيئت فت سبيؿ دداا مهامها القياـ بما ي تت: تقديـ الرعايت الطبيت 

قشاا المستشفيات والعيادات الشاممت وتيرها بقًا لأو اع والمستويات المقررة، و لممممف عميهـ ط ا 
دارتها، و مف المم  استئجار المستشفيات دو تيرها مف الممسسات سسات الع جيت وتجهيزها وا 

التعاند مع الممارسيف العاميف واألالرائييف كذا التعاند معها لتحقيؽ دترا ها، و الع جيت و 
ت واألجور والمكافآت الالارت المرتبا وتيرهـ مف درباب المهف المرتبطت بمهقت الطب وتحديد

توفير األدويت والمستمزمات الطبيت لممممف عميهـ بما فت ذلؾ القشاا العيادات الالارت بها بهـ، و 
ررؼ األجهزة التعوي يت عمت القحو المبيف فت ااتفانات مع الريدليات األالر ، و  وعقد

عها المجمس األعمت لمت ميف تت ي وذلؾ كم  فت حدود السياست العامت ال ،ال ئحت التقفيذيت
انتراح عقد القروض ال زمت لتمويؿ البرامج اإلقشائيت لممستشفيات والعيادات الشاممت الرحي، و 

والمعدات القياسيت التت  طبقًا ل حتياجات وبحسب الموارفات ،وتيرها مف دور الع ج بتجهيزها
ردار القرارات والموائل الداالميت والقرارايراها، و  ئت ت المتعمقت بالشئوف الماليت واإلداريت والفقيت لمهيا 

و ع مشروعات الموائل المتعمقت بتعييف العامميف فت الهيئت دوف التقيد بالقواعد الحكوميت، و 
جازاتهـ ا  وفروعها وترنيتهـ وتقق تهـ وفرمهـ وتحديد مرتباتهـ ودجورهـ ومكافآتهـ ومعاشاتهـ و 

نرار حسابات الفروع وو ع الموائل الداالميت يت، و ردر بها نرار مف رئيس الجمهور وي فحص وا 
القظر فت كؿ ما ير  وزير الرحت الطبت التت تتبع فت فروع الهيئت، و والماليت ولوائل الع ج 

القظر فت التقارير الدوريت التت تقدـ عف سير التراص الهيئت، و عر   مف وسائؿ تدالؿ فت ا
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رة دف يعهد اللت لجقت مف بيف دع ائ  دو مف تيرهـ دو ولمجمس اإلدا .العمؿ فت الهيئت وفروعها
اللت رئيس المجمس دو مدير الهيئت ببعض االترارات .  كما يجوز لممجمس تفويض دحد 

 دع ائ  فت القياـ بمهمت محددة.
 4: حريمت المبال  المقروص عميها فت المادة تفاليرادات الهيئت العامت  وفقا لمقاقوف، تتماؿو 

 لمشار اللي ، وحريمت استامار دموالها.ا 5714لسقت  91مف القاقوف رنـ 
 ، فقد قظمهابوؿ وبإجرااات معقولت وبدوف مشقتفيما يتعمؽ بالدواا وتوفيره لممر ت بسعر مقو 

، ف   عف بش ف التعامؿ فت ددويت الهيئت العامت لمت ميف الرحت 5791لسقت  50القاقوف رنـ 
  القرارات الوزاريت.

الذيف يطبؽ دوا:  :ا ث مجموعات هـفإقهـ يتماموف فت  ،بنظام التأمٌن الصحىعٌن وبالنسبة للمنتف   
ووحدات اإلدارة المحميت  ف فت القطاع الحكومتهـ العاممو و ، 5791لسقت  11قاقوف العميهـ 

مف مرتباتهـ ودجورهـ ½ % بوانع  والهيئات والممسسات العامت، وذلؾ مقابؿ ددائهـ ااشتراكات
األرميت، وتتحمؿ الحكومت دو وحدات اإلدارة المحميت دو الهيئات العامت دو دو معاشاتهـ 

. (% مف تمؾ المرتبات واألجور والمعاشات5½ الممسسات العامت التت يعمموف بها بمقدار 
بقاا عمت انتراح الهيئت العامت لمت ميف الرحي فرض رسـ رمز   ،ويجوز بقرار مف وزير الرحت

بقاا عمت انتراح الهيئت  -ع ج الت ميقت عقد ااقتفاع بالالدمت، ولموزيريدفع  المقتفع بقظاـ ال
اللزاـ المقتفع بدفع قسبت مف امف األدويت وتكاليؼ الع ج والفحوص المعمميت  - المذكورة

% مف امقها دو تكاليفها وتئوؿ هذه الحريمت 10بشرط دا تزيد هذه القسبت عمت  ،واإلشعاعيت
وهـ  5791لسقت  97 رنـ قاقوفالالذيف يطبؽ عميهـ وااقيا:  ميف الرحي.اللت الهيئت العامت لمت 

 بعض موظفت القطاع العاـ، وموظفت القطاع الالاص، ويمتد ليشمؿ ذو  المعاشات واألرامؿ.
عمت  5771حيث تـ تطبيؽ برقامج الت ميف الرحت عاـ  ،األطفاؿ وت ميذ المدارسواالاا: 

ردر نرار بتطبيؽ برقامج الت ميف الرحت لرعايت  ،5779وفت عاـ  .جميع ت ميذ المدارس
 تطبيؽ الت ميف الرحت عمت المردة المعيمت. 1051كما تـ فت عاـ  األطفاؿ نبؿ السف المدرست.

مميوف مقتفع فت  19.717بم  الجمالت عدد المقتفعيف بقظاـ الت ميف الرحت حوالت  وند
ورمت و  %.19.1بزيادة ندرها  10/1/1001مميوف مقتفع فت  10.111مقابؿ  10/1/1050

 .  % مف الجمالت عدد السكاف10.7حوالت لقسبت تغطيت الت ميف الرحت 
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حيث  ،جميع السكاف بالالدمت الرحيت  لعدـ شمول أهم الصعوبات التى تواجه التأمٌن الصحى:ومن    
عتماد مرادر التمو ، و % تقريبًا مف السكاف15ف الدمات الت ميف الرحت ا تغطت سو  ال يؿ ا 

تحت  والتت تقع مف هيئت الت ميقات ااجتماعيت وهيئت الت ميف والمعاشات عمت جمع ااشتراكات
لتغطيت التكاليؼ  ،% مف هذه ااشتراكات11حيث يتـ الرـ  ،الشئوف ااجتماعيتالشراؼ وزارة 

كما ا يوجد قظاـ محاسبت جيد لممراجعت والت كد مما يتـ تجميع  مف  ،اإلداريت لمهيئتيف
مما يحدث المً  فت قظاـ التمويؿ بسبب الالت ؼ  ،شتراكات وتحويم  اللت هيئت الت ميف الرحتاا

والطبت لمهيئت عدـ كفااة الجهاز اإلدار  ( و التشريعات والمبال  المحرمت حسب القواقيف المالتمفت
 عدـ توافر الدواا بالقدر الكافت واألرقاؼ المحددة.، و العامت لمت ميف الرحت

 الصحٌة للفئات غٌر المشمولة بالحماٌة التأمٌنٌة:الرعاٌة  -2

 العالج بأجر فى الهٌئة العامة للتأمٌن الصحى: - أ

لمهيئت العامت لمت ميف  5719لسقت  1111رنـ  نرار رئيس الجمهوريت العربيت المتحدةدتاح    
 لممواطقيف الذيف ا يتمتعوف بقظاـ الت ميف دداا الدمات طبيت وريدليت مقابؿ دجر الرحت
األجور التت تتقا اها الهيئت مقابؿ الالدمات المشار الليها ماًا الارًا واعتبر القرار  الرحي.

 ،وتالرص حريمت  لمررؼ عمت هذه الالدمات دوف دف تتحمؿ الالزاقت العامت ديت دعباا ال افيت
ويكوف لمحريمت المذكورة استق ؿ مالت عف دمواؿ الهيئت وتودع فت حساب الاص بالبقؾ 

ائحت تت مف نواعد و ع مجمس الدارة الهيئت ودوجب القرار عمت  و تيره مف البقوؾ.المركز  د
تحديد دجور الالدمات وتوزيع حريمتها والررؼ مقها وتير ذلؾ مف القواعد ال زمت لتقظيـ دداا 

مقل العامميف ودجاز القرار  الالدمات المذكورة وذلؾ كم  دوف التقيد بالموائل والقواعد الحكوميت.
الالدمات مكافآت ال افيت تررؼ مف حريمت هذه بالهيئت الذيف يكمفوف بالمساهمت فت دداا 

المشار اللي   5719لسقت  19دوف التقيد بالقسب المحددة بالمادة األولت مف القاقوف رنـ  ،األجور
 مع مراعاة دحكاـ المادة الااقيت مق .

 العالج على نفقة الدولة:  - ب

ممف تحتاج حااتهـ  فير الرعايت الرحيت لمعامميف بهاولت عمت  ماف تو حرًرا مف الد
، ردر الداالؿفي حالت عدـ توافر بعض اإلمكاقيات الطبيت بو الرحيت اللت الع ج بالالارج، 

لتقظيـ ع ج العامميف بالدولت عمت قفقتها في الالارج. وند فرؽ  5717لسقت  5914رنـ  قرارال
مراض واإلرابت بسبب العمؿ، وبيف معالجت األمراض واإلرابت لغير هذا القرار بيف معالجت األ

الذيف يرابوف بجروح دو ب مراض بسبب  -دسباب العمؿ؛ حيث دجاز القرار معالجت الموظفيف 



 37 

دف تكوف  :مقها ،عمت قفقت الدولت في الالارج، عقد توافر عدة شروط -ت ديت دعماؿ وظائفهـ 
لمشفاا،  اؿ الوظيفت، ودف تكوف اإلرابت دو المرض ناب بسبب ت ديت دعم ،اإلرابت دو المرض

ودف يوجد ققص في اإلالرائييف، دو في األجهزة ال زمت لهذا الع ج داالؿ الجمهوريت. كما يجب 
دف توري المجقت الطبيت المالترت في تقريرها ب رورة السفر، ودف تقوـ بتحديد الممسست التي 

  ج وتكاليف  عمت وج  التقريب.توري بمعالجت الموظؼ فيها، ومدة الع
لمموظفيف الذيف يرابوف بجروح دو ب مراض، ليست قاتجت عف نيامهـ بت ديت دعماؿ وبالقسبت 

 ،، وذلؾ لمساعدتهـ في قفقات الع جقص القرار الجمهوري عمت  تقرير العاقت ماليت وظائفهـ
ت الطبيت نيمت ما يتكمف  سواا كاف ع جهـ هذا في الداالؿ دو في الالارج، عمت دف تقدر المجق

 في الالارج دو الداالؿ. /الع ج
بش ف الع ج عمت  5714لسقت  5017ردر نرار رئيس الجمهوريت رنـ  وت كيدا لما سبؽ،

قفقت الدولت لمعامميف في الحكومت، وهيئات اإلدارة المحميت، والهيئات والممسسات العامت الذيف 
ت، شريطت دف تكوف حالت المريض ااجتماعيت ا يرابوف ب مراض داقاا العمؿ، وبسبب الالدم

جعؿ الع ج عمت قفقت الدولت الارج القطر دو داالم  مقتررا عمت و  .تسمل بتحمم  قفقات الع ج
جعؿ الع ج عمت قفقت الدولت بداالؿ القطر فقط كما األمراض واإلرابات القاتجت عف العمؿ، 

بحيث يتمقت المراب دو المريض في هذه  لأمراض واإلرابات التي تحدث لغير دسباب العمؿ،
المستشفيات داالؿ مرر، دما الذا تطمبت حالت المريض المراب بمرض  دحدالحالت ع ج  في 

لغير دسباب العمؿ الع ج الارج مرر، فيمقل المريض العاقت ماليت توازي قرؼ تكاليؼ السفر 
 والع ج، عمت دف يتحمؿ هو القرؼ اآلالر وما يستجد مف تكاليؼ.

العاقت المر ت مف المواطقيف، بما ا يجاوز قرؼ قفقات السفر وقرؼ تكاليؼ دجاز القرار و 
 .الع ج في الالارج، حسبما تقدره المجقت الطبيت؛ الذا كاقت حالت المريض ااجتماعيت ا تسمل

وقظرا لما شاب  القرار السابؽ مف نرور فت تدبير التمويؿ ال ـز والكافت ، ردر نرار رئيس 
واطقيف بالالارج عمت قفقت الدولت. بش ف ع ج العامميف والم 5711لسقت  1591وريت رنـ الجمه

والجديد الذي جاا ب  هذا القرار، هو اللزام  جهات العمؿ الحكوميت بقفقات ع ج العامميف 
التابعيف لها، حاؿ الرابتهـ بمرض داقاا العمؿ دو بسبب ، وليست الدولت كما سبؽ دف نررت 

 91ابقت المقظمت لمع ج عمت قفقت الدولت، وذلؾ لردور ناقوف الت ميف الرحي رنـ القرارات الس
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مف دجؿ تقديـ الرعايت الرحيت ، ، ونياـ هذه الجهات باستقطاع قسب مف رواتبهـ5714لسقت 
 لهـ.
حرًرا مف الدولت عمت الفئات األالر  تير المشمولت بالحمايت الت ميقيت، وتير القادرة عمت و 

دف  الذ  دوجب 5791لسقت  175الع ج، فقد ردر نرار رئيس الجمهوريت رنـ  تحمؿ قفقات
، دردر وزير القراريكوف الع ج عمت قفقت الدولت بقرار مف رئيس مجمس الوزراا. وفور ردور 

بش ف تشكيؿ "المجالس الطبيت المتالررت"  5791لسقت  119الرحت نراره الوزاري رنـ 
بش ف ع ج العامميف والمواطقيف  5791لسقت  175ي رنـ المقروص عميها بالقرار الجمهور 

  عمت قفقت الدولت.

 بيف األمراض واإلرابات التي تريب العامميف فرنتالقرارات  وي حظ مما سبؽ، دف جميع
دسباب العمؿ.  بالدولت بسبب العمؿ، وبيف ع جهـ مف األمراض واإلرابات التي تريبهـ لغير

ربل العامموف د ،5714لسقت  91د ردور ناقوف الت ميف الرحي رنـ دمًرا معيًبا، فبعويعد ذلؾ 
المرض واإلرابت القاجمت عف دداا  ، دوف تفرنت بيفبالدولت يتمتعوف بالت ميف الرحي الشامؿ

ع ج العامميف بالدولت بالالارج،  دما عف  وبيف المرض واإلرابت القاجمت عف سبب دالر، العمؿ
، يكوف ع ج 5714لسقت  91لت ميف الرحي رنـ ا فيذيت لقاقوففوفًقا لما جاا بال ئحت التق

وفقا لمقواعد والقظـ  ،قظاـ الت ميف الرحي( الارج الجمهوريت المريض  العامؿ الذي يستفيد مف
الدارة الهيئت العامت لمت ميف الرحي في ش ف قفقات الع ج، ومرروفات  التي ي عها مجمس

   .وقفقات اإلنامت الارج المستشفت السفر،
، بإعادة 1050لسقت  170دردر وزير الرحت نراره رنـ  ،1050 عاـفي شهر يوقي  مف و 

جرااات الع ج عمت قفقت الدولت، كمحاولت إلر ح قظاـ الع ج عمت قفقت الدولت،  تقظيـ نواعد وا 
قص القرار عمت نرر ااستفادة بالع ج  ،لذلؾو سمبيات القظاـ المتبع مف نبؿ.  جميعوتفادي 
قفقت الدولت عمت الفئات التي ا تال ع أليت مظمت ت ميقيت، دو قظاـ ع جي عاـ دو عمت 
  مف؛ ل ماف دف يكوف المستفيدوف مف هذا القظاـ هـ المستحقوف الحقيقيوف. كما 59الاص

 القرار الرنابت عمت المستشفيات والمراكز الطبيت المتعاند معها لتقديـ الع ج عمت قفقت الدولت.
ا القرار بالرفض مف نبؿ مقظمات المجتمع المدقي، ومف بيقها "المبادرة المرريت وند نوبؿ هذ

ردت دف القرار سوؼ يتسبب في حرماف العديد مف المر ت الفقراا مف  والتتلمحقوؽ الشالريت" 
الذ يتعمؿ ب عؼ المالرص المالي بالموازقت العامت  ،حقهـ في تمقي الع ج عمت قفقت الدولت



 39 

ا يستوعب قفقات ع ج كؿ هذه األعداد الغفيرة مف المر ت في مرر.  لوزارة الرحت، بما
وكاف عمت الدولت دف تجد الحموؿ وفاا التزامها الدستوري بتقديـ الرعايت الطبيت والرحيت ال زمت 

القرار فئت مر ت الطوارئ مف األولويت المطمقت في الع ج عمت قفقت  وقظرا استبعادلممواطقيف. 
 بإ افت هذه الفئت. 1050لسقت  141وزير الرحت نراره رنـ  ردرفقد د الدولت
 قٌن واألطفال العاملٌناالمعحقوق  ا:ثالث

 قٌن:احقوق المع -1

قدماا المررييف، حيث كتب فت مرر اللت النيف وكفالت حقونهـ ارعايت المعيرجع ااهتماـ ب
ًا لميتيـ ووانيا لمف يعاقت نبؿ المي د نول  " كقت دب 110عف دحد الفراعقت عمت ورؽ البرد  عاـ 

  .المرض، وكقت دالًا لأرـ، ويدًا لمف بترت يده ، وندمًا لأعرج وعرًا لمشيخ "
مع  ـمساواته عمتاعتمد المشرع المرر  فت قظرت  لأشالاص البالغيف مف ذو  اإلعانت و 

الحقوؽ المدقيت والسياسيت  جميعاألرحاا( فت مف األشالاص تير المعانيف   ـقظرائه
باعتبار دف األمر ايستدعت و ع د  قوع مف التمييز  ،اإلجتماعيت واانتراديت والاقافيتو 

 وهو الحؽ فت –وركز المشرع عمت حقيف فقط مف هذه الحقوؽ  .اإليجابت الذ  يجب توفيره لهـ
وبعض  ،والحؽ فت توفير تيسيرات الارت باستالداـ المقشآت والمرافؽ العامت ،العمؿالت هيؿ و 
المرريت مف القص رراحت عمت المت التشريعات  ،وبالتالت .حؽ فت الرعايت الرحيتجواقب ال

حقوؽ ذو  اإلعانت األالر  والتت تقاولتها ودكدت عميها اإلتفانيت الدوليت الالارت بذو  اإلعانت 
  عمت القحو الذ  سمؼ بياق . بشكؿ مفرؿ

  الحق فى العمل والتأهٌل: - أ

  :نيف مف األطفاؿايف والمعنيف البالغاميز المشرع بيف المع   
بش ف الت هيؿ المهقي لمعاجزيف عف  5717لسقت  54ردر القاقوف رنـ لمبالغيف: بالقسبت 

اـ عاد ، 5717لسقت  75رنـ اـ ددمجت مواد هذا القاقوف في ناقوف العمؿ  ؛العمؿ وتحديدهـ
رنـ بالقاقوف  المعدؿ 5791لسقت  17بموجب القاقوف رنـ  هذا الحؽ مرة دالر المشرع لتقظيـ 

المعوؽ تـ تعريؼ  ،ووفقا لهذا القاقوف ودطمؽ عمي  اسـ ناقوف ت هيؿ المعانيف. 5791لسقت  47
كؿ شالص دربل تير نادر عمت ااعتماد عمت قفس  في مزاولت عمم  دو القياـ بعمؿ آالر ب ق  "

عجز  وااستقرار في ، وققرت ندرت  عمت ذلؾ قتيجت لقرور ع وي دو عقمي دو حسي قتيجت
 ". مقذ الوادة المقي ب 
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تقديـ الالدمات ااجتماعيت والقفسيت والطبيت والتعميميت مف ال ؿ  ،نيفات هيؿ المعونرر القاقوف 
 .ب عمت اآلاار التي تالمفت عف عجزهلتمكق  مف التغم ،والمهقيت التي يمـز توفيرها لممعوؽ

المعانيف ل قدماج فت  لجميععمت ت هيؿ اجتماعت في التطبيؽ  الالدماتوانتررت هذه 
  شغمهـ.لشروط طبقا  ،لموظائؼ هـ، وت هيمالمجتمع

بحيث  ،وحددت القرارات الوزاريت المتتاليت مف وزير الشئوف ااجتماعيت دقواع هذه اإلعانات
سمعيت  ااقيا:و  .بالعيقيف معا بالقظارة 1/10ؿ مف ندالعانت برريت دوا: تقترر عمت مايمت: 

عقميت بدرجات التالمؼ العقمت: يعمؿ مقياس ذكاا باإل افت ل التبار  ا:االاو  الرمـ ب قواع .
 91بطئ التعميـ معامؿ الذكاا مف   القفست فت مكتب الت هيؿ .. ويعاد بالمجقت إلابات الحالت

 تالمؼ عقمت متوسط -درجت   يمهؿ 91اللت  10مف  تالمؼ عقمت بسيط -درجت يمهؿ 91اللت 
 -درجت ا يمهؿ 11اللت  11مف  تالمؼ عقمت شديد -ؼدرجت يمهؿ وا يوظ 10اللت  11مف 

حركيت د  شمؿ دو بتر دو تشوهات رابعا: و . (درجت ا يمهؿ 11نؿ مف د تالمؼ عقمت جسيـ
والتت تستقر حالت  المر يت وا ترؿ  مر يت الامسا:و  .بطرؼ مما يعيؽ الحركت وا يمقعها

 لحالت العجز.
المهقت دو  فيهادف يبيف  عمتؿ معوؽ تـ ت هيم ، ودكد القاقوف عمت الردار شهادة الت هيؿ لك

باإل افت اللت البياقات األالر  التت يردر  ،هااالمهف التت يستطيع راحب الت هيؿ ددا
وتسمـ هذه الشهادة لممعوؽ الذ  تابت ر حيت   .بتحديدها نرار مف وزير الشئوف ااجتماعيت

 بقاا عمت طمب  . ،لمقياـ بعمؿ مقاسب دوف ت هيؿ
سواا كاقوا  ،عمت درحاب األعماؿ الذيف يستالدموف المسيف عامً  ف كارب القاقوف ودوج

نيف الذيف ترشحهـ مكاتب ايشتغموف في مكاف دو بمد واحد دو دمكقت دو ب د متفرنت استالداـ المع
% مف مجموع عدد العماؿ في 1وذلؾ في حدود  ،نيفاالقو  العاممت مف وانع سجؿ نيد المع

يجوز ألرحاب األعماؿ شغؿ هذه القسبت باستالداـ  ،ومع ذلؾ .وف فيهاالجهت التي يرشح
حروؿ عمي شهادة الت هيؿ البشرط  ،المعونيف عف تير طريقت الترشيل مف مكاتب القو  العاممت

وحررا مف المشرع عمت  ماف تقفيذ مافر   عمت درحاب األعماؿ مف تشغيؿ  ااجتماعي.
وهت  ما سبؽ، هيمهـ، فرض عقوبت عمت كؿ مف يالالؼ وتوفير فرص عمؿ لممعانيف الذيف تـ ت

وفقا  دو بإحد  هاتيف العقوبتيف  امائت جقي  والحبس مدة اتجاوز شهر  تراوح بيفتالغرامت التت 
 .(5791لسقت  41عشر مف القاوف رنـ  لممادة السادست
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انتراديت فت مجاؿ العمؿ بالجهاز الحكومت واإلدار  لمدولت والهيئات العامت والوحدات او 
نيف الحارميف عمت شهادات الت هيؿ قسبت ايالرص لممععمت دف  القاقوفالتابعت لمدولت، قص 

% مف مجموع وظائؼ المستو  الاالث الالاليت بالجهاز اإلداري لمدولت والهيئات العامت 1
تص وزير الشئوف ااجتماعيت بعد ااتفاؽ مع الوزير الماللودجاز القاقوف  والوحدات اانتراديت.

نيف امعلمالردار نرار بتالريص وظائؼ ودعماؿ معيقت مف الوظائؼ واألعماؿ الالاليت 
ما دكد ناقوف العامميف المدقييف ك .%1الػػػػػػوذلؾ في حدود قسبت  ،الحارميف عمت شهادات الت هيؿ

عمت دف تراعت جميع الوحدات عقد كؿ تعييف جديد  رورة  ،5799لسقت  49بالدولت رنـ 
 5791لسقت  17عميها القاقوف رنـ حسبما قص  ،% المحددة لتشغيؿ المعونيف1 استكماؿ قسبت

% مف 1، ونياـ الجهاز المركزي لمتقظيـ واإلدارة باحتجاز 5791لسقت  41المعدؿ بالقاقوف رنـ 
دعداد ومسميات الوظائؼ التي يررح باإلع ف عف شغمها لتعييف المعونيف عميها في تاريخ 

  حدة مف الوحدات اإلداريت لمدولت.كؿ و موحد ودفعت واحدة في 
لزاـ بالقسبت لشغؿ القسبت تفتقد عقرر اإلفإقها  ،القواقيف السابقت دهميت عمت الرتـ مفو 

 عقوباتهقاؾ  تفميس وكذلؾ القطاع الالاص،  المطموبت في وظائؼ القطاعيف الحكومي والعاـ
التت تونع  العقوباتكما دف . اقوفبتقفيذ ما دوجب  القفت حاؿ الال لها األجهزة  عمت تمؾ تونع
حيث اتزيد عمت الغرامت الماليت والتت اتزيد وفؽ آالر  ، عيفت وتير كافيتلقطاع الالاص ا عمي

 لمائت جقيها ا تير .تعديؿ لها عمت ا
% 1يتطمب األمر تفعيؿ ناقوف العامميف بالدولت والمادة الالارت بتالريص قسبت  ،ومف هقا

وو ع آليت ررد وتفعيؿ ومتابعت لمعمؿ  ،ئؼ القطاعيف الحكومي والعاـلممعانيف لمعمؿ في وطا
، وفرض عقوبات 5791لسقت  41عمت تفعيؿ قروص المواد التاسعت والعاشرة بالقاقوف رنـ 

مغمظت عمت القائميف عمت الدارة وحدات الجهاز اإلدار  والحكومت عمت ترار العقوبات 
 الالارت. المفرو ت عمت درحاب األعماؿ والمشروعات 

والمعدؿ بالقاقوف رنـ  5791لسقت  17قاقوف رنـ الافتقار تقوي  والتحذير مف كما ا يفوتقا ال
التت يجب تقديمها اإلقساقيت الحقوؽ ااجتماعيت واانتراديت والاقافيت  لجميع 5791لسقت  41

  .لممعانيف والتت دكدت عميها ااتفانيت الدوليت لحقوؽ ذو  اإلعانت
الالاص ب حكاـ حمايت الطفؿ  5771لسقت   51دفرد القاقوف رنـ  ،قٌناة لألطفال المعبالنسبو   

حمايت لرعايت الطفؿ مف كؿ الالباب السادس لمطفؿ المعاؽ وت هيم . ف كد عمي دف تكفؿ الدولت 
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عمؿ مف ش ق  اإل رار برحت  دو بقموه البدقي دو العقمي دو الروحي دو ااجتماعي. كما 
عاؽ الحؽ في التمتع برعايت الارت اجتماعيت ورحيت وقفسيت تقمي اعتماده دعطي لمطفؿ الم

، مف ال ؿ تقديـ الالدمات مشاركت  في المجتمع، وفي الت هيؿعمت قفس  وتيسر اقدماج  و 
ااجتماعيت والقفسيت والطبيت والتعميميت والمهقيت التي يمـز توفيرها لمطفؿ المعاؽ ودسرت  وتمكيق  

اار القاشئت عف عجزه وتمدي الدولت الدمات الت هيؿ واألجهزة التعوي يت في مف التغمب عمت اآل
 حدود المبال  المدرجت لهذا الغرض في الموازقت العامت لمدولت. 

عامَ  ف كار، سواا كاقوا يعمموف في مكاف دو  10ودلـز القاقوف راحب العمؿ الذي يستالدـ 
األطفاؿ المعانيف الذيف ترشحهـ مكاتب القوي دمكقت متفرنت في مديقت دو نريت واحدة استالداـ 

 5791لسقت  17% المقروص عميها في القاقوف رنـ 1% مف بيف قسبت 1العاممت بحد ددقت 
 بش ف ت هيؿ المعانيف.

جقي  وا تجاوز  500وقص القاقوف عمي دف يعانب كؿ مف يالالؼ ذلؾ بغرامت ا تقؿ عف 
ت األطفاؿ المعانيف وت هيمهـ وتكوف ل  الشالريت جقي . ودكد عمي دف يقش  رقدوؽ لرعاي 5000

ااعتباريت ويردر بتقظيم  وتحديد االترارات  نرار مف رئيس الجمهوريت ويدالؿ  مف موارده 
الغرامات المق ي بها في الجرائـ المقروص عميها في هذا الباب . كما قص القاقوف عمي دف 

والمساعدة ووسائؿ الققؿ ال زمت استالداـ تعفي مف جميع ال رائب والرسوـ األجهزة التعوي يت 
 الطفؿ المعاؽ وت هيم .

  :فى السكنحق ال - ب

ردارها ال ؿ الفترة مف عاـ  وحتت  5711المت القواقيف الالارت باإلسكاف والتت تـ سقها وا 
مف ديت الشارة رريحت دو  مقيت الارت بحؽ المعانيف فت الحروؿ عمت  1051بدايت عاـ 

، تير دق  بالمرافؽ األساسيت والحيويت لهـ ياجاتهـ المعيشيت ومزودمسكف م ئـ ومقاسب احت
مف ال ئحت التقفيذيت لقاقوف البقاا الموحد وكذلؾ  541تبقت هقاؾ الشارة وحيدة جاات فت المادة 

لترميـ الفراتات الالارجيت والمباقت إلستالداـ المعانيف لرالل تيسير  105رنـ الكود المرر  
 59بتاريخ  191والمقشور فت عدد الونائع المرريت رنـ مباقت العامت استالداـ المعانيف لم

وهت ب شؾ تشكؿ بدايت لحروؿ هذه الفئت مف المواطقيف عمت حقهـ فت  –1001ديسمبر 
السكف والمرافؽ المرتبطت ب  بشكؿ يتوافؽ مع احتياجاتهـ الحركيت والتت و عت مجموعت مف 
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داقاا تقفيذهـ لعمميت اإللتزاـ بها قاولت ومهقدست المباقت م عمتااشتراطات البقائيت التت يتعيف 
 (.1 الممحؽ رنـ  وتوريؿ المرافؽ لممباقت الجديدة البقاا

يت عقوبات عمت الشركات والمقاوليف تير دالمشرع  ولكف عمي الرتـ مف ذلؾ، لـ يفرض  
  الالاص بترميـ وكذلؾ بالكود المرر  ،الممتزميف ب حكاـ ال ئحت التقفيذيت لقاقوف البقاا

  ونيف.الفراتات الالارجيت والمباقت إلستالداـ المع

 الصحة والسكن:فى حقوقهم العاملون و األطفال -2

و ع حيث تـ ، 5707ابتداا مف عاـ  ،عقت التشريع المرر  بق ايا وحقوؽ الطفؿ
يمت التشريعات والقواقيف التي تكفؿ ل  الحمايت وتوفر ل  الظروؼ الم ئمت لتقشئت  تقشئت سم

ش ق  ش ف المقظمات  – 5707تير دف ااهتماـ التشريعت عقت ال ؿ الفترة مف عاـ ورحيت، 
بالتركيز عمت  –الدوليت المتالررت وفت مقدمتها مقظمت العمؿ الدوليت ومقظمت العمؿ العربيت 

 تي: دهمها اآلومف  ،الطفؿ العامؿحقوؽ حمايت المعقيت بالتشريعات العديد مف القواقيف و الردار 
بش ف تقظيـ وتشغيؿ األحداث فت بعض الرقاعات وحظر  5707لسقت  54القاقوف رنـ  - د

الظروؼ الالارت بعمؿ األطفاؿ في ، وتحسيف الرقاعات ال ارة برحتهـ ودجسادهـعممهـ فت 
 . مف حيث توفير الرعايت الرحيت والغذاا داقاا مزاولتهـ لها ،دالر رقاعات 

مؿ األطفاؿ في الرقاعات األوليت يبدد مف سف الذي جعؿ ع 5711لسقت  49القاقوف رنـ  - ب
 سقوات.  7
 51الذي رفع الحد األدقت لدالوؿ األطفاؿ سوؽ العمؿ اللي   5717لسقت  75القاقوف رنـ  - ت

 سقت.  
 51اللي  الذي رفع الحد األدقت لدالوؿ األطفاؿ سوؽ العمؿ 5795لسقت  519القاقوف رنـ  - ث

 سقت.
الحمايت لأطفاؿ العامميف السباغ حرص عمي  الذي  5795لسق   519ناقوف العمؿ رنـ   - ج

عمت حظر تشغيؿ دو  544وقص فت مادت  رنـ  سقت. 51سقت  بعد دف كاف  59حتت عمر 
 تدريب الربيت نبؿ بموتهـ ااقتت عشرة سقت كاممت . 

بعد تونيع الذي أكذ ػلً حمبٌة وتىظٍم ػمبلة األطفبل:  0996لسىة  02القبوىن رقم   - ح
تت دالمت حيز التقفيذ فت عاـ ال 5797لعاـ تفانيت حقوؽ األطفاؿ مرر وترديقها عمت ا

، والذ  يقص 1009والذ  تـ تعديم  فت عاـ 5771لسقت  51القاقوف رنـ  ، تـ سف5770
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باإل افت اللت ائحت  التقفيذيت عمت كفالت واحتراـ الحقوؽ اانتراديت وااجتماعيت والاقافيت لمطفؿ 
ز الحقوؽ التت جاات فت مواد هذا القاقوف وائحت  التقفيذيت ما ومف دبر  .(1 ممحؽ رنـ  المرر 

 يمت:
عمت دف  الحؽ في الحروؿ عمت الدمات الرعايت الرحيت وااجتماعيت وع ج األمراض -
الدولت جميع التدابير ل ماف تمتع جميع األطفاؿ ب عمت مستو  ممكف مف الرحت. وتكفؿ  تتالذ

ع نطاعات المجتمع بالمعمومات األساسيت المتعمقت برحت الدولت تزويد الوالديف والطفؿ وجمي
الطفؿ وتغذيت  ومزايا الر اعت الطبيعيت ومبادئ حفظ الرحت وس مت البيئت والونايت مف 
الحوادث، والمساعدة في اإلفادة مف هذه المعمومات. كما تكفؿ الدولت لمطفؿ، في جميع 

الاذ جميع التدابير الفعالت إللغاا الممارسات المجاات، حق  في بيئت رالحت ورحيت وقظيفت، وات
 ال ارة برحت .

تكفؿ الدولت دولويت الحفاظ عمت حياة الطفؿ وتقشئت  تقشئت سالمت آمقت بعيدة عف القزاعات  -
المسمحت، و ماف عدـ اقالراط  في األعماؿ الحربيت، وتكفؿ احتراـ حقون  في حاات الطوارئ 

سمحت، وتتالذ جميع التدابير،  لم حقت ومعانبت كؿ مف يرتكب والكوارث والحروب والقزاعات الم
في حؽ الطفؿ جريمت مف جرائـ الحرب دو اإلبادة الجماعيت دو مف الجرائـ  د اإلقساقيت وجرائـ 

 اإلرهاب.

دوج  الرعايت الرحيت لمطفؿ فت  جميع 5771لسقت  51رنـ  قظمت ال ئحت التقفيذيت لمقاقوفو 
وذلؾ بالتزاـ هذه الجهات بعمؿ ومتابعت الحالت  ،العمؿ التت يشتغؿ فيها البيت والمدرست ودماكف

  حقون جميعمف ال ؿ بطانت رحيت الارت ب ، وذلؾ حررا وعم  عمت كفالت  ،الرحيت لمطفؿ
ا يجوز ألرحاب األعماؿ نبوؿ و  .فت الحروؿ عمت دعمت مستو  ممكف مف الرعايت الرحيت

قوقا الا بعد تقديمهـ لمبطانات الرحيت الالارت بهـ، ويمتـز تشغيؿ دطفاؿ ممف يجوز تشغيمهـ نا
درحاب األعماؿ فت هذه الحالت بااحتفاظ برورة مف البطانات الرحيت لهماا األطفاؿ 
وتقديمها لمطبيب المالتص عقد كؿ فحص دو الرابت إلابات دحوالهـ الرحيت دو الرابتهـ، كما 

 ؿ.يمتزموف بردها الليهـ عقد اقتهاا ع نت العم
 1001لسقت  51دفرد ناقوف العمؿ الموحد رنـ  والئحته التنفٌذٌة: عمالة األطفال فى قانون العمل -ط

ببعض  501اللت  79" والذ  جاا فت المواد مف تشغيؿ األطفاؿتحت عقواف " الفرؿ الاالث 
 كؿ مف بم  الرابعت عشرة واعتبر القاقوف الطفؿ .ال ماقات وال وابط الالارت بعمؿ األطفاؿ
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ويمتـز كؿ راحب  سقت دو تجاوز سف التماـ التعميـ األساسي ولـ يبم  سبع عشرة سقت كاممت.
عمؿ يستالدـ طف  دوف سف السادست عشرة بمقح  بطانت تابت دق  يعمؿ لدي  وتمرؽ عميها 

يردر الوزير المالتص وقص عمي دف رورة الطفؿ وتعتمد مف مكتب القوي العاممت المالتص. 
ـ تشغيؿ األطفاؿ والظروؼ والشروط واألحواؿ التي يتـ فيها التشغيؿ وكذلؾ نرارا بتحديد قظا

  .وفقا لمراحؿ السف المالتمفت ،يحظر تشغيمهـ فيها التتلمهف والرقاعات ااألعماؿ و 
تشغيؿ الطفؿ نبؿ بموت  المس عشرة  القاقوف حظر :فٌما ٌتعلق بسن التشغٌل وساعات العمل (5 

تدريب  متت بم  ا ث عشرة سقت مي ديت كاممت، الونت دجاز  لكف فت قفسسقت مي ديت كاممت. و 
لقياـ ب عماؿ كما دجاز ل  عقد قفس السف ا بشرط دا يكوف متسربًا مف التعميـ األساسي اإللزامي.

عمت دا ت ر برحتهـ دو قموهـ وا تالؿ باقتظامهـ بالدراست. كما ا يجوز تشغيؿ ، موسميت
عشرة سقت فت األعماؿ والمهف والرقاعات اآلتيت: العمؿ دماـ  األطفاؿ الذيف تقؿ سقهـ عف ست

األفراف بالمالابز، ومعامؿ تكرير البتروؿ، ومعامؿ ااسمقت، ومح ت التبريد، ومعامؿ الامج، 
ورقاعت عرير الزيوت بالطرؽ الميكاقيكيت، ورقع السماد ومعامؿ الحوامض المعدقيت 

ؿ تعبئت األسطواقات بالغازات الم غوطت، وعمميات والحار ت الكيماويت، وكبس القطف، ومعام
الذا زاد وزقها عمت ماقص  ،تبييض ورباتت وطبع المقسوجات، وحمؿ األاقاؿ دو جرها دو دفعها

 عمي  الجدوؿ المرفؽ بالقرار.
ا يجوز تشغيؿ األطفاؿ الذيف تقؿ سقهـ عف سبع عشرة سقت فت األعماؿ والمهف و    

(. 4ممحؽ رنـ  -الطورة بالقسبتلهـ  مرفؽ نائمت بهذه األعماؿ والرقاعات التت تقطو  عمت
ودجازت ال ئحت لموزير المالتص بالقو  العاممت ال افت ديت دعماؿ دالر  داالؿ قطاؽ الحظر الذا 

 رد  عدـ م امت اشتغاؿ األطفاؿ بها.

 يتعيف عمت راحب العمؿ ما يمت: فٌما ٌتعلق بااللتزامات علً صاحب العمل:( 2)

 عمؽ في مكاف ظاهر في محؿ العمؿ قسالت تحتو  عمت األحكاـ التي يت مقها الفرؿدف ي -
دف يبم  و  ،دف يحرر كشفا مو حا ب  ساعات العمؿ وفترات الراحتو  ،الاالث مف ناقوف العمؿ

الجهت اإلداريت المالترت ب سماا األطفاؿ العامميف لدي  واألعماؿ المكمفيف بها ودسماا األشالاص 
 انبت دعماهـ. المقوط بهـ مر 

لمت كد مف س متهـ  ،نبؿ التحانهـ بالعمؿاألطفاؿ  الجراا الفحص الطبي اابتدائي عمي -
ويجر  هذا الفحص عمت قفقت راحب العمؿ  وليانتهـ الرحيت تبعا لقوع العمؿ الذي يسقد الليهـ.
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يب بااتفاؽ مع بواسطت الهيئت العامت لمت ميف الرحي، ويحدد بقرار مف وزير القو  العاممت والتدر 
 الوزير المالتص بالت ميقات الحد األنرت المقرر لمقابؿ هذا الفحص.

بمعرفت الت ميف الرحي مرة كؿ عاـ  ـز لتونيع الكشؼ الطبي الدوري عمت الطفؿذ ما يماتالا -
عمت األنؿ وكذا عقد اقتهاا الدمت ، وذلؾ لمت كد مف الموه مف األمراض المهقيت دو الرابات 

تابت قتائج الكشؼ  ،فظت عمت ليانت  الرحيت برفت مستمرة، وفت جميع األحواؿالعمؿ، والمحا
 بالبطانت الرحيت لمطفؿ. 

دكار مف ست ساعات في اليوـ تتالممها فترة دو دكار لتقاوؿ الطعاـ  الطفؿ حظر تشغيؿ -
والراحت ا تقؿ في مجموعها عف ساعت واحدة، وبحيث ا يشتغؿ الطفؿ دكار مف دربع ساعات 

وا يجوز تشغيؿ األطفاؿ ساعات عمؿ ال افيت دو في دياـ الراحت األسبوعيت دو  رمت.مت
 كما ا يجوز تشغيمهـ فيما بيف الساعت السابعت مساا والسابعت رباحًا. العط ت الرسميت.

دوف السادست عشرة بطانت تابت دق  يعمؿ لدي  وتمرؽ عميها رورة الطفؿ  مقل الطفؿ -
 العاممت وتالتـ بالاتم . وتعتمد مف مكتب القوي

دف يحرر دوا دوا:  مراعاة اآلتي:بيمتـز راحب العمؿ الذي يقوـ بتشغيؿ طفؿ دو دكار  -
ب وؿ كشفا مو حا ب  البياقات األساسيت المتعمقت بكؿ طفؿ عامؿ لدي  يشتمؿ عمت اسم  وتاريخ 

لمابتت ألهميت  لمعمؿ مي ده وطبيعت قشاط  وعدد ساعات عمم  وفترات راحت  وم موف الشهادة ا
العامميف باإلدارة العامت لمفتشي مكاتب العمؿ دو تيرهـ مف  ويقدـ الكشؼ لممالتريف مف

دف وااقيا:  المالتريف عقد طمب ، ودف يعمؽ قسالت مف هذا الكشؼ فت مكاف بارز بالمقش ة.
مقدرتهـ و    ؿيحتفظ بمقر العمؿ بالواائؽ الرسميت التي تابت سف جميع العامميف لدي  مف األطفا

الرحيت و يقدمها عقد الطمب، ويعتبر راحب العمؿ مسئوًا عف الت كد مف سف األطفاؿ 
دف يوفر بمقر العمؿ والسكف الالاص باألطفاؿ جميع احتياطات الرحت واالاا:  العامميف لدي .

بياقات  دف يابت ما يطرد عمتورابعا:  والس مت المهقيت ويدرب األطفاؿ العامميف عمت استالدامها.
هذا الكشؼ مف تغيير كما يجب عمي  دف يبم  الجهت اإلداريت المالترت ب سماا األطفاؿ الجاري 

دف يحيط الطفؿ العامؿ والامسا:  تشغيمهـ لدي  ودسماا األشالاص المقوط بهـ مرانبت دعمالهـ.
  مع توفير التزام  بوسائؿ الونايت المقررة لمهقت لدي  نبؿ مزاولت العمؿ بمالاطر المهقت ودهميت

لطبيعت العمؿ والسف وتدريب  عمت استالدامها، والت كد مف  ددوات الونايت الشالريت والم ئمت
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متعميمات المقررة لممحافظت عمت رحت  وونايت  مف حوادث ل التزاـ الطفؿ باستعمالها ومف تقفيذه
 في األماكف المالررت لمعمؿ. العمؿ، مع عدـ السماح بتقاوؿ الطعاـ

الطيبت لأطفاؿ العامميف لدي  بما يحقؽ التكويف السوي لهـ وتوطيد الع نت بيقهـ المعاممت  -
وبيف دسرهـ، وعدـ حرماف الطفؿ مف حقون  وطموحات  المقاسبت لمراحم  السقيت سواا الترفيهيت دو 

كما يمتـز عمت قفقت  بتوفير القظاـ الطبي الذي يكفؿ  الماديت والارت فت األعياد والمقاسبات.
 ج األطفاؿ العامميف لدي  مف الرابات العمؿ ودمراض المهقت.ع 
دف يقدـ لكؿ طفؿ يوميًا وجبت تذائيت يردر بتحديد مكوقاتها نرار مف الوزير المالتص  -

بعد دالذ رد  وزير الرحت، عمت دف تحتوي ُكوبًا مف المبف ا يقؿ وزق  الرافي  ،بالقو  العاممت
الرحيت التي تمقع الطفؿ مف تقاوؿ األلباف ومشتقاتها، دو عف مائتي جراـ، مع مراعاة الحاات 

دي مواد تذائيت دالر ، ويتـ الرجوع في ذلؾ األمر اللت دولياا األمور دو التقارير الطبيت الالارت 
 بالطفؿ.

الارت ، دف تتوافر فت المقش ة التي يعمؿ فيها األطفاؿ ااشتراطات الرحيت المقررة ناقوقا -
 لمياه الققيت ودورات المياه.التهويت واإل ااة وا
عمت مكاتب القو  العاممت الجراا المرانبت الدائمت لراحب العمؿ لمت كد مف  ودوجب القاقوف

التزام  بتشغيؿ األطفاؿ فت األعماؿ والحرؼ والرقاعات التي يجوز فيها التشغيؿ دوف تيرها 
  لهـ وعدـ اليذائهـ بدقيًا وب حكاـ القاقوف وهذه ال ئحت لساعات العمؿ المحددة وحسف معاممت

 .سمفاوقفسيًا، ومراعاة سائر األحكاـ المبيقت 
عمت الطفؿ العامؿ دف يستعمؿ وسائؿ الونايت، ودف يقفذ التعميمات المقررة لممحافظت دوجب و 

 عمت رحت  وونايت  مف حوادث العمؿ.
 

 استنتاجات عامة وتوصٌاتالخاتمة:    

 

مرريت بحقوؽ المعانيف واألطفاؿ العامميف فت العديد مف لقد اهتمت ااتفانيات الدوليت وال
المجاات، الارت السكف والرحت، سواا فت تمؾ ااتفانيات المعقيت بحقوؽ ااقساف برفت عامت 

وفت  وا التحميؿ السابؽ، ققدـ دو فت تمؾ ااتفانيات المعقيت بحقوؽ هذه الفئات برفت الارت. 
 ااستقتاجات والمقترحات اّاتيت:
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 الستنتاجات العامةا

 أوال: حقوق األطفال العاملٌن والمعاقٌن فى إطار اتفاقٌات وقوانٌن حقوق اإلنسان:

يشر رراحت اللت ـ العهد الدولت الالاص بالحقوؽ اانتراديت وااجتماعيت والاقافيت لالذا كاف    
 دف ند دكدوا فمف فقهاا القاقوف الدولت ودقرار حقوؽ اإلقسا اكبير  اعدد، فإف حقوؽ المعانيف

وتيرهـ  لمعانيفتقسحب دي ا عمت االحقوؽ الواردة فت المواايؽ والعهود الدوليت لحقوؽ اإلقساف 
؛ اعتمادا عمت مباد ا اإلع ف العالمي لحقوؽ اإلقساف الذ  يعترؼ ب ف جميع القاس مف الفئات

الدولت الالاص  لحقوؽ، وكذلؾ عمت دف دحكاـ العهداولدوا دحرارا ومتساويف في الكرامت وفي 
 بالحقوؽ اإلنتراديت وااجتماعيت تقطبؽ بالكامؿ عمت جميع دفراد المجتمع. 

 الحق فى السكن:  -1

بررؼ القظر عف الدالؿ، دو المكاقيت  -العهد الدولت لحقوؽ اإلقساف بحؽ كؿ شالصدنر    
ذاا في مستو  معيشي كاؼ ل  وألسرت  يوفر ما يفي بحاجتهـ مف الغ -حيازة موارد انتراديت

هو  السكف الم ئـ كما دكدت دف والكساا والم و ، وبحق  في تحسيف متوارؿ لظروف  المعيشيت.
القدرة عمت ، و الالدمات والمرافؽ والهياكؿ األساسيتو  ، ال ماف القاقوقي لشغمالذ  يتوافر في  

الرعايت يكوف في مونع يتيل المكاقيت ااستفادة مف اليارات العمؿ والدمات  ، والذ تحمؿ التكمفت
 الهويت الاقافيت.، ويراعت الرحيت والمدارس ومراكز رعايت األطفاؿ

حمايت الحؽ في السكف الم ئـ وقرت ااتفانيات عمت دف تتالذ الدوؿ التدابير التت مف ش قها   
 .مف القاحيت الدستوريت والتشريعات القاقوقيت الكافيت وال زمت

ا حت الت الحؽ فت السكف، باستاقاا بعض المت الدساتير المرريت مف ديت اشارة و و    
القص عمت دف تكفؿ  :. ومف هذه اإلشارات5795ال مقيت التي جاات في دستور   اإلشارات 

(. كما قص في المادة 11(، وعدالت التوزيع، ورفع مستو  المعيشت  ـ9الدولت تكافم الفرص  ـ
الحراست عميها، الا في األحواؿ الرابعت والا ايف عمت حرمت الممكيت الالارت، وعمت حظر فرض 

المبيقت في القاقوف وبحكـ ن ائي، وعدـ جواز قزعها الا لممقفعت العامت ومقابؿ تعويض، وفقًا 
 لمقاقوف. 

ودكد في المادة الالمسيف عمت عدـ جواز حظر النامت دي مواطف في جهت معيقت، وا اللزام  
 القاقوف.باإلنامت في مكاف معيف، الا في األحواؿ المبيقت في 

وجاات سياسات الدولت وتشريعاتها، الارت مقذ مقترؼ السبعيقيات مف القرف العشريف متحيزة 
دو يحؿ مشكمت  ولـ يالفؼ ناقوف التمويؿ العقار لرالل اإلسكاف الفاالر والقادريف ماديا. 
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ب لمواجهت تكاليؼ الحروؿ عمت وحدة سكقيت تتقاس، محدود  الدالؿ والفئات ااجتماعيت الفقيرة
، ردر القاقوف رنـ 1009وفي عاـ  مع القدرة الماليت لهـ عمت تحمؿ دعباا األنساط الشهريت.

 بش ف ناقوف البقاا الموحد. 1009لسقت  557
 الحق فى الصحة: -2

عمت حؽ كؿ شالص في التمتع ب عمت مستو  مف الرحت الجسميت دكدت ااتفانيات الدوليت 
في ل ماف الرحت ل  وألسرت ، ويشمؿ الم كؿ، في مستو  معيشت يكو  والعقميت يمكف بموت 

الحؽ في الرحت ويشمؿ والممبس، والمسكف، والرعايت الطبيت، والالدمات ااجتماعيت ال روريت. 
ظروؼ الالحروؿ عمت مياه الشرب الم موقت، واإلمداد الكافي بالغذاا اآلمف والتغذيت والمسكف، و 

والمعمومات فيما يترؿ بالرحت، بما في ذلؾ ما رحيت لمعمؿ والبيئت، والحروؿ عمت التوعيت ال
يترؿ مقها بالرحت الجقسيت واإلقجابيت. ويتماؿ جاقب مهـ آالر في مشاركت السكاف في كامؿ 

 عمميت اتالاذ القرارات المرتبطت بالرحت عمت الرعد المجتمعيت والوطقيت والدوليت. 
ت الرحيت والمقومات األساسيت دي تمييز في الحروؿ عمت الرعاي ت ااتفانيات الدوليتحظر و 

 ب. اسبأل  سبب مف األ لمرحت، وفي الوروؿ اللت وسائؿ وحقوؽ الحروؿ عميها،
دوؿ دستور مرري يقص رراحت عمت دور الدولت في كفالت الرعايت  5711يعد دستور و 

مق ، ب ف الرعايت الرحيت حؽ لممررييف  11الرحيت لممررييف جميًعا، حيث دنرت المادة 
تكفم  الدولت بإقشاا مالتمؼ دقواع المستشفيات والممسسات الرحيت، والتوسع فيها  جميًعا،

تدريجّيا. ودربحت الدولت متكفمت بتوفير الرعايت الرحيت لجميع مواطقيها، دوف دف تقترر هذه 
الدولت بكفالت الدمات الت ميف ااجتماعي،  5714الرعايت عمت فئت دوف األالر . كما الـز دستور 

مق ، عمت دف "تكفؿ الدولت الدمات الت ميف ااجتماعي. ولممررييف الحؽ  10المادة حيث قرت 
 في المعوقت في حالت الشيالوالت، وفت حالت المرض دو العجز عف العمؿ، دو البطالت.

مق  بيف عدة  51، حيث ربطت المادة 5795وند دربل األمر دكار شموًا بردور دستور
تكفؿ الدولت الالدمات الاقافيت وااجتماعيت والرحيت، "الرحت  الدمات دلـز بها الدولت، مف بيقها

: 59وتعمؿ بوج  الاص عمت توفيرها لمقريت في يسر واقتظاـ رفعًا لمستواها". وقرت المادة 
"تكفؿ الدولت الدمات الت ميف ااجتماعي والرحي، ومعاشات العجز عف العمؿ، والبطالت، 

 ا لمقاقوف".والشيالوالت، لممواطقيف جميًعا، وذلؾ وفق
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عماًا ألحكاـ دستور و  قص عمت تطبيؽ  الذ  5714لسقت  11، ردر القاقوف رنـ 5714ا 
الت ميف الرحي عمت العامميف في القطاعيف العاـ والالاص الالا عيف لقظاـ الت ميف ااجتماعي. 

بش ف الت ميف الرحي لمعامميف في الحكومت  5714لسقت  91ودعقب  ردور القاقوف رنـ 
لسقت  5107ت والممسسات العامت. وبقاا عمي ذلؾ، ردر نرار رئيس الجمهوريت رنـ والهيئا
بش ف القشاا الهيئت العامت لمت ميف الرحي وفروعها، لمعامميف في الحكومت ووحدات  5714

مرعايت الرحيت لمفئات تير وبالقسبت لاإلدارة المحميت والممسسات والهيئات والممسسات العامت. 
 5719لسقت  1111دتاح نرار رئيس الجمهوريت العربيت المتحدة رنـ ، يت الت ميقيتالمشمولت بالحما

لمهيئت العامت لمت ميف الرحت دداا الدمات طبيت وريدليت مقابؿ دجر لممواطقيف الذيف ا 
 يتمتعوف بقظاـ الت ميف الرحي.

ت ومف دهـ الرعوبات التت تواج  الت ميف الرحت: عدـ شمول  لجميع السكاف بالالدم
عتماد 15الرحيت، حيث الف الدمات الت ميف الرحت ا تغطت سو   % تقريبًا مف السكاف، وا 

 مرادر التمويؿ عمت جمع ااشتراكات
 فى إطار االتفاقٌات والقوانٌن الخاصة: ا: حقوق المعاقٌن واألطفال العاملٌننٌثا

 حقوق المعاقٌن: -1

اللي تعزيز وحمايت وكفالت  1001الارت بحقوؽ المعانيف فت عاـ الدوليت التفانيت اا هدفت
تمتع جميع األشالاص ذوي اإلعانت تمتعا كام  عمت ندـ المساواة مع اآلالريف بجميع حقوؽ 

التت اشتممت  اإلقساف والحريات األساسيت، وتعزيز احتراـ كرامتهـ المت رمت. ومف دبرز الحقوؽ
عمت ندـ  هـالحياة عمت ندـ المساواة مع اآلالريف، وااعتراؼ ب الحؽ األريؿ في عميها ااتفانيت

في التمتع ب عمت مستويات الرحت، دوف تمييز عمت هـ وحق المساواة مع آالريف دماـ القاقوف،
عادة الت هيؿ لممع نيف وتعزيزها وتوسيع ادساس اإلعانت، وتوفير الدمات وبرامج شاممت لمت هيؿ وا 

ودف تتاح لأشالاص  ،حت والعمؿ والتعميـ والالدمات ااجتماعيتالارت في مجاات الر، قطانها
في التمتع  هـذوي اإلعانت عمت دساس طوعي وفي دنرب مكاف ممكف لممجتمعات المحميت، وحق

بمستو  معيشي ائؽ لهـ وألسرهـ، بما في ذلؾ ما يكفيهـ مف الغذاا والممبس والمسكف وفي 
لمشاركت في الحياة السياسيت والعامت، وفي الحياة موارمت تحسيف ظروؼ معيشتهـ، والحؽ فت ا

 الاقافيت ودقشطت الترفي  والتسميت والريا ت. 
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اعتمد المشرع المرر  فت قظرت  لأشالاص البالغيف مف ذو  اإلعانت عمت مساواتهـ مع و 
قظرائهـ مف األشالاص تير المعانيف  األرحاا( فت جميع الحقوؽ المدقيت والسياسيت 

واانتراديت والاقافيت، باعتبار دف األمر ايستدعت و ع د  قوع مف التمييز واإلجتماعيت 
وهو الحؽ فت  –اإليجابت الذ  يجب توفيره لهـ. وركز المشرع عمت حقيف فقط مف هذه الحقوؽ 

الت هيؿ والعمؿ، والحؽ فت توفير تيسيرات الارت باستالداـ المقشآت والمرافؽ العامت، وبعض 
يت الرحيت. وبالتالت، المت التشريعات المرريت مف القص رراحت عمت جواقب الحؽ فت الرعا

حقوؽ ذو  اإلعانت األالر  والتت تقاولتها ودكدت عميها اإلتفانيت الدوليت الالارت بذو  اإلعانت 
 بشكؿ مفرؿ عمت القحو الذ  سمؼ بياق . 

حكاـ حمايت الطفؿ الالاص ب  5771لسقت   51دفرد القاقوف رنـ  ،وبالنسبة لألطفال المعاقٌن   
حمايت لرعايت الطفؿ مف كؿ الالباب السادس لمطفؿ المعاؽ وت هيم . ف كد عمي دف تكفؿ الدولت 

عمؿ مف ش ق  اإل رار برحت  دو بقموه البدقي دو العقمي دو الروحي دو ااجتماعي. كما 
عتماده دعطي لمطفؿ المعاؽ الحؽ في التمتع برعايت الارت اجتماعيت ورحيت وقفسيت تقمي ا

عمت قفس  وتيسر اقدماج  ومشاركت  في المجتمع، وفي الت هيؿ ، مف ال ؿ تقديـ الالدمات 
ااجتماعيت والقفسيت والطبيت والتعميميت والمهقيت التي يمـز توفيرها لمطفؿ المعاؽ ودسرت  وتمكيق  

تعوي يت في مف التغمب عمت اآلاار القاشئت عف عجزه وتمدي الدولت الدمات الت هيؿ واألجهزة ال
 حدود المبال  المدرجت لهذا الغرض في الموازقت العامت لمدولت. 

المت القواقيف الالارت باإلسكاف مف ديت الشارة رريحت دو  مقيت  ،لحق فى السكنوبالنسبة ل   
الارت بحؽ المعانيف فت الحروؿ عمت مسكف م ئـ ومقاسب احتياجاتهـ المعيشيت ومزود 

مف  541يت لهـ، تير دق  تبقت هقاؾ الشارة وحيدة جاات فت المادة بالمرافؽ األساسيت والحيو 
لترميـ الفراتات الالارجيت  105ال ئحت التقفيذيت لقاقوف البقاا الموحد وكذلؾ الكود المرر  رنـ 

والمباقت إلستالداـ المعانيف لرالل تيسير استالداـ المعانيف لممباقت العامت والمقشور فت عدد 
وهت ب شؾ تشكؿ بدايت لحروؿ هذه  –1001ديسمبر  59بتاريخ  191ـ الونائع المرريت رن

الفئت مف المواطقيف عمت حقهـ فت السكف والمرافؽ المرتبطت ب  بشكؿ يتوافؽ مع احتياجاتهـ 
الحركيت والتت و عت مجموعت مف ااشتراطات البقائيت التت يتعيف عمت مقاولت ومهقدست 

 ـ لعمميت البقاا وتوريؿ المرافؽ لممباقت الجديدة.المباقت اإللتزاـ بها داقاا تقفيذه
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ولكف عمي الرتـ مف ذلؾ، لـ يفرض المشرع ديت عقوبات عمت الشركات والمقاوليف تير    
الممتزميف ب حكاـ ال ئحت التقفيذيت لقاقوف البقاا، وكذلؾ بالكود المرر  الالاص بترميـ 

 الفراتات الالارجيت والمباقت إلستالداـ المعونيف. 
 حقوق الطفل:  -2

مف دهـ اتفانيات حقوؽ اإلقساف، حيث  5797تعد ااتفانيت الدوليت الشاممت لحقوؽ الطفؿ لعاـ 
دنرت بشكؿ كامؿ حقوؽ األطفاؿ المعانيف وب رورة مقع الحاؽ األذي بهـ ومحاولت توفير حمايت 

ا كؿ القساف لـ وحددت ااتفانيت المقرود بمرطمل الطفؿ الوارد والمستالدـ فيهكافيت لهـ. 
مف دهـ ويتجاوز الاامقت عشرة، ما لـ يبم  سف الرشد نبؿ ذلؾ بموجب القاقوف المقطبؽ عمي . 

 الحقوؽ التي اشتممت عميها ااتفانيت بالروص األطفاؿ المعانيف ما يمت:
تمتع الطفؿ المعاؽ عقميا دو جسديا بحياة كاممت وكريمت، وفي ظروؼ تكفؿ ل  كرامت   -

ه عمت القفس وتيسر مشاركت  الفعميت في المجتمع، بما فت ذلؾ حرول  عمت وتعزز اعتماد
التعميـ والتدريب، والدمات الرعايت الرحيت، والدمات العادة الت هيؿ، واإلعداد لممارست عمؿ، 

 والفرص الترفيهيت(. 
عادة الت هيؿ  - التمتع ب عمت مستو  رحي يمكف بموت  وبحق  في مرافؽ ع ج األمراض وا 

. وتبذؿ الدوؿ األطراؼ نرار  جهدها لت مف دا يحـر دي طفؿ مف حق  في الحروؿ الرحي
عمت الدمات الرعايت الرحيت، وكفالت الرعايت الرحيت المقاسبت لأمهات نبؿ الوادة وبعدها، 
وتطوير الرعايت الرحيت الونائيت واإلرشاد المقدـ لموالديف، والتعميـ والالدمات المتعمقت بتقظيـ 

  األسرة.
حمايت  مف ااستغ ؿ اانترادي ومف دداا دي عمؿ يرجل دف يكوف الطيرا دو دف يماؿ  -

العانت لتعميـ الطفؿ، دو دف يكوف  ارا برحت الطفؿ دو بقموه البدقي، دو العقمي، دو الروحي، دو 
المعقوي، دو ااجتماعي، واتالاذ الدوؿ األطراؼ التدابير التشريعيت واإلداريت وااجتماعيت 

لتربويت التي تكفؿ تقفيذ ذلؾ مف ال ؿ: تحديد عمر ددقت دو دعمار دقيا ل لتحاؽ بعمؿ، وا
وظروف ، وفرض عقوبات دو جزااات دالر  مقاسبت ل ماف  وو ع قظاـ مقاسب لساعات العمؿ

 تقفيذ هذه المادة بفعاليت. 
  ال زم  دمرًا وي حظ عمي ااتفانيت دقها حاولت دف تجعؿ مف الرعاي  الرحي  وااجتماعي   

متاحًا لكؿ األطفاؿ المعانيف عف طريؽ جعؿ الدمات الرعاي  الرحي  وااجتماعي  مجاقي ، الا 
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دف القص عمي ذلؾ بالقوؿ "كمما دمكف ذلؾ ومع مراعاة الموارد المالي  لموالديف دو تيرهما ممف 
 يت.يقوموف برعايت الطفؿ" يقمؿ مف ت اير وفعاليت ما سبؽ القص عمي  مف مجاق

، حيث تـ و ع التشريعات 5707عقت التشريع المرر  بق ايا وحقوؽ الطفؿ، ابتداا مف عاـ و 
والقواقيف التي تكفؿ ل  الحمايت وتوفر ل  الظروؼ الم ئمت لتقشئت  تقشئت سميمت ورحيت، تير 

ش ق  ش ف المقظمات الدوليت  – 5707دف ااهتماـ التشريعت عقت ال ؿ الفترة مف عاـ 
بالتركيز عمت  –ت وفت مقدمتها مقظمت العمؿ الدوليت ومقظمت العمؿ العربيت المتالرر

الردارالعديد مف القواقيف والتشريعات المعقيت بحمايت حقوؽ الطفؿ العامؿ، ومف دهمها القاقوف رنـ 
ومف دبرز الحقوؽ التت جاات . الذي دكد عمي حمايت وتقظيـ عمالت األطفاؿ 5771لسقت  51

 وائحت  التقفيذيت ما يمت:فت هذا القاقوف 
الحؽ في الحروؿ عمت الدمات الرعايت الرحيت وااجتماعيت وع ج األمراض عمت دف  -

تتالذ الدولت جميع التدابير ل ماف تمتع جميع األطفاؿ ب عمت مستو  ممكف مف الرحت. وتكفؿ 
متعمقت برحت الدولت تزويد الوالديف والطفؿ وجميع نطاعات المجتمع بالمعمومات األساسيت ال

الطفؿ وتغذيت  ومزايا الر اعت الطبيعيت ومبادئ حفظ الرحت وس مت البيئت والونايت مف 
الحوادث، والمساعدة في اإلفادة مف هذه المعمومات. كما تكفؿ الدولت لمطفؿ، في جميع 

سات المجاات، حق  في بيئت رالحت ورحيت وقظيفت، واتالاذ جميع التدابير الفعالت إللغاا الممار 
 ال ارة برحت .

تكفؿ الدولت دولويت الحفاظ عمت حياة الطفؿ وتقشئت  تقشئت سالمت آمقت بعيدة عف القزاعات  -
المسمحت، و ماف عدـ اقالراط  في األعماؿ الحربيت، وتكفؿ احتراـ حقون  في حاات الطوارئ 

نبت كؿ مف يرتكب والكوارث والحروب والقزاعات المسمحت، وتتالذ جميع التدابير، لم حقت ومعا
في حؽ الطفؿ جريمت مف جرائـ الحرب دو اإلبادة الجماعيت دو مف الجرائـ  د اإلقساقيت وجرائـ 

 اإلرهاب.
متابعت ب ال ئحت التقفيذيت لمقاقوف البيت والمدرست ودماكف العمؿ التت يشتغؿ فيهادلزمت  -

وعم  عمت كفالت جميع  الحالت الرحيت لمطفؿ، مف ال ؿ بطانت رحيت الارت ب ، وذلؾ حررا
مف درحاب األعماؿ مقع حقون  فت الحروؿ عمت دعمت مستو  ممكف مف الرعايت الرحيت. و 

نبوؿ تشغيؿ دطفاؿ ممف يجوز تشغيمهـ ناقوقا الا بعد تقديمهـ لمبطانات الرحيت الالارت بهـ، 
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ؿ فحص دو البطانات وتقديمها لمطبيب المالتص عقد ك هذه بااحتفاظ برورة مف هـماتز مع ال
  الرابت إلابات دحوالهـ الرحيت دو الرابتهـ، كما يمتزموف بردها الليهـ عقد اقتهاا ع نت العمؿ.

تشغيؿ الطفؿ نبؿ بموت  المس عشرة سقت  1001لسقت  51ناقوف العمؿ الموحد رنـ وحظر 
مي ديت كاممت. ولكف فت قفس الونت دجاز تدريب  متت بم  ا ث عشرة سقت مي ديت كاممت، 
بشرط دا يكوف متسربًا مف التعميـ األساسي اإللزامي. كما دجاز ل  عقد قفس السف القياـ ب عماؿ 
موسميت، عمت دا ت ر برحتهـ دو قموهـ وا تالؿ باقتظامهـ بالدراست. كما ا يجوز تشغيؿ 
 األطفاؿ الذيف تقؿ سقهـ عف ست عشرة سقت فت األعماؿ والمهف والرقاعات اآلتيت: العمؿ دماـ
األفراف بالمالابز، ومعامؿ تكرير البتروؿ، ومعامؿ ااسمقت، ومح ت التبريد، ومعامؿ الامج، 
ورقاعت عرير الزيوت بالطرؽ الميكاقيكيت، ورقع السماد ومعامؿ الحوامض المعدقيت 
والحار ت الكيماويت، وكبس القطف، ومعامؿ تعبئت األسطواقات بالغازات الم غوطت، وعمميات 

تت وطبع المقسوجات، وحمؿ األاقاؿ دو جرها دو دفعها، الذا زاد وزقها عمت ماقص تبييض وربا
 عمي  الجدوؿ المرفؽ بالقرار.

تشغيؿ األطفاؿ الذيف تقؿ سقهـ عف سبع عشرة سقت فت األعماؿ والمهف  مقع القاقوفو    
 لهـ.  والرقاعات التت تقطو  عمت الطورة بالقسبت

 وأوجب عمى صاحب العمل ما يمى:
الجراا الفحص الطبي اابتدائي عمي األطفاؿ نبؿ التحانهـ بالعمؿ، لمت كد مف س متهـ  -

وليانتهـ الرحيت تبعا لقوع العمؿ الذي يسقد الليهـ. ويجر  هذا الفحص عمت قفقت راحب العمؿ 
بواسطت الهيئت العامت لمت ميف الرحي، ويحدد بقرار مف وزير القو  العاممت والتدريب بااتفاؽ مع 

 لوزير المالتص بالت ميقات الحد األنرت المقرر لمقابؿ هذا الفحص.ا
اتالاذ ما يمـز لتونيع الكشؼ الطبي الدوري عمت الطفؿ بمعرفت الت ميف الرحي مرة كؿ عاـ  -

عمت األنؿ وكذا عقد اقتهاا الدمت ، وذلؾ لمت كد مف الموه مف األمراض المهقيت دو الرابات 
لرحيت برفت مستمرة، وفت جميع األحواؿ، تابت قتائج الكشؼ العمؿ، والمحافظت عمت ليانت  ا

 بالبطانت الرحيت لمطفؿ. 
حظر تشغيؿ الطفؿ دكار مف ست ساعات في اليوـ تتالممها فترة دو دكار لتقاوؿ الطعاـ  -

والراحت ا تقؿ في مجموعها عف ساعت واحدة، وبحيث ا يشتغؿ الطفؿ دكار مف دربع ساعات 
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غيؿ األطفاؿ ساعات عمؿ ال افيت دو في دياـ الراحت األسبوعيت دو مترمت. وا يجوز تش
 العط ت الرسميت. كما ا يجوز تشغيمهـ فيما بيف الساعت السابعت مساا والسابعت رباحًا.

دف يقدـ لكؿ طفؿ يوميًا وجبت تذائيت يردر بتحديد مكوقاتها نرار مف الوزير المالتص  -
الرحت، عمت دف تحتوي ُكوبًا مف المبف ا يقؿ وزق  الرافي بالقو  العاممت، بعد دالذ رد  وزير 

عف مائتي جراـ، مع مراعاة الحاات الرحيت التي تمقع الطفؿ مف تقاوؿ األلباف ومشتقاتها، دو 
دي مواد تذائيت دالر ، ويتـ الرجوع في ذلؾ األمر اللت دولياا األمور دو التقارير الطبيت الالارت 

 بالطفؿ.
الارت ، لمقش ة التي يعمؿ فيها األطفاؿ ااشتراطات الرحيت المقررة ناقوقادف تتوافر فت ا -

 التهويت واإل ااة والمياه الققيت ودورات المياه.
ودوجب القاقوف عمت مكاتب القو  العاممت الجراا المرانبت الدائمت لراحب العمؿ لمت كد مف 

جوز فيها التشغيؿ دوف تيرها التزام  بتشغيؿ األطفاؿ فت األعماؿ والحرؼ والرقاعات التي ي
وب حكاـ القاقوف وهذه ال ئحت لساعات العمؿ المحددة وحسف معاممت  لهـ وعدـ اليذائهـ بدقيًا 

 وقفسيًا، ومراعاة سائر األحكاـ المبيقت سمفا.
ودوجب عمت الطفؿ العامؿ دف يستعمؿ وسائؿ الونايت، ودف يقفذ التعميمات المقررة لممحافظت 

 ت  مف حوادث العمؿ.عمت رحت  ووناي
 

 ثالثا: أوجه القصور فى التشرٌعات المصرٌة

 بالنسبة لألطفال العاملٌن: -1

 فإقها ند ،الحقوؽ التت دنرتها التشريعات المرريت لأطفاؿ العامميف والمعانيفعمت الرتـ مف 
 اقطوت عمت دوج  القرور ااتيت:

مف اتفانيت حقوؽ  11قتهاكا لممادة يقطو  ناقوف العمؿ الجديد عمت بعض السمبيات التت تماؿ ا - د
الطفؿ التي تق ت بحؽ الطفؿ في الحمايت مف ااستغ ؿ اانترادي ومف دداا دي عمؿ يعوؽ 

عدـ تقظيـ عمالت األطفاؿ فت : أوال ومف دهـ هذه السمبيات:تعميم  دو يكوف  ارًا برحت  وقموه. 
% مف الجمالت عمالت 90ايقرب مف نطاع الزراعت ولد  ذويهـ ودسرهـ، حيث يماؿ هذا القطاع م

سمل لممحافظيف بتشغيؿ ااطفاؿ بيف الااقيت عشرة والرابعت عشرة فت دعماؿ وند  األطفاؿ فت مرر.
حدد ناقوف  العمؿ في : وثالثاعمالت األطفاؿ كالدـ فت المقازؿ.  لـ يحظر القاقوف: وثانياموسميت. 
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مالالفًا لقاقوف الطفؿ واتفانيت حقوؽ الطفؿ المذيف  عامًا ويعتبر هذا 59مق  سف الطفولت بػ  79المادة 
مق  سف  77يقتهؾ سف تشغيؿ األطفاؿ، حيث حدد في المادة  كما دق  عامًا. 59حددا سف الطفولت بػ 

عاـ دو التماـ مرحمت التعميـ األساسي ديهما دكبر، وهو ما يعد الهدارًا  54تشغيؿ األطفاؿ في سف 
مقظمت العمؿ الدوليت بش ف الحد األدقت لسف ااستالداـ والتي قرت الرادرة عف 519ل تفانيت رنـ 

عاـ وااستاقاا  51عمت دق  ا يجوز في دي حاؿ دف يقؿ سف تشغيؿ الطفؿ عف  1فقرة  1في المادة 
الالاص  بتقميؿ السف جاا مشروطًا ب عؼ اانتراد دو عدـ اقتشار  4الوحيد الممقوح في الفقرة 

: استالداـ القاقوف التدريب ورابعالت المقممت لمسف تقديـ األسباب التي دفعتها لذلؾ. التعميـ مع اللزاـ الدو 
كباب المفي لعمالت األطفاؿ، دوف ديت  وابط دو محددات لسف المتدرربيف دو طبيعت األعماؿ التي 

مف القاقوف عمت دق  " يعتبر متدربا كؿ مف يمتحؽ لد   545سيقوموف بها، حيث قرت المادة 
التي دعطت لراحب العمؿ الحؽ في القهاا  541ؿ بقرد تعمـ مهق  دو رقع  " والمادة راحب عم

القفاؽ التدريب، الذا ابت لدي  عدـ ر حيت المتدرب دو عدـ استعداده لتعمـ المهقت دو الرقعت برورة 
قهاا عممهـ ونتما يشاا راحب  حسقت، وهو األمر الذي فتل الباب عمت مرراعي  لتشغيؿ األطفاؿ وا 

 عمؿ.ال
ف ساعات عمؿ ااطفاؿ مف سف الرابعت عشرة ف كار ا يقبغت دعمت العمؿ الموحد قص ناقوف  - ب

دف تزيد عمت ست ساعات يوميًا ، مع وجود ساعت عمت األنؿ لمراحت. ويمقع القاقوف عمؿ ااطفاؿ 
اجـ دو فت عاـ فت األعماؿ الالطرة التت ورد ذكرها فت ال ئحت التقفيذيت ماؿ العمؿ بالمق 59دنؿ مف 

باطف اارض تير اف الدراسات والوانع الفعمت يظهر اف ناقوف العمؿ ا يتـ تطبيق  حيث تبيف اف 
ااطفاؿ يعمموف فت اليوـ دكار مف اماقت ساعات كما دقهـ يعمموف بدوف عقود عمؿ دو ت ميف 

مقهـ اجتماعت دو رحت ويعمموف فت دو اع الطرة وفت ظؿ ظروؼ تشغيؿ سيئت، الارت العامميف 
فت نطاع الزراعت. والشئ الممسؼ دف هماا ااطفاؿ ند تـ استبعادهـ مف الحمايت القاقوقيت حيث 

مف ناقوف العمؿ باستاقاا ااطفاؿ العامميف فت نطاع الزراعت مف تطبيؽ القاقوف  501ذكرت المادة 
 مما يعر هـ ل سااة وااستغ ؿ والحرماف.

 بالنسبة للمعاقٌن: -2

 ا يمت:دو حت الدراست م
تياب التركيز عمت الالدمات المباشرة، فاألشالاص ذوو اإلعانت يتعر وف داالؿ المراكز  - د

% يجدوف رعوبت في حروؿ المعاؽ عمت 11.7كما دف قسبت  الرحيت لمعديد مف المشاكؿ.
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فررت  في التعميـ، قظرًا لعدـ وجود فروؿ دو مدارس لممعانيف في مقطقت النامتهـ دو نريبت 
نوف يواجهوف ظروفًا رعبت وناسيت في ظؿ تقامي معدات البطالت عمومًا االمع مقهـ. كما دقهـ

وتقميص القطاع الالاص، حيث دف ت ت الـ القطاع الالاص اللي تقامي قفوذ رجاؿ األعماؿ 
 % مف المعانيف في ممسساتهـ.1ومف اـ ظهرت مالاوؼ بش ف مد  التزامهـ بتعييف 

% مف القظرة السمبيت لممعاؽ باعتباره 99والي تعاقت القسبت الغالبت مف المعانيف وهي ح - ب
 المشكمت التي تواج  األتمبيت العظمت. 

تياب مظمت الت ميف الرحي التي ت مف لهـ توفير الرعايت الرحيت الالارت، عمت الرتـ  - ت
مف دف الكاير مف المعانيف تتطمب حالتهـ الرحيت اقفانًا دائمًا دو قفقات  المت في رورة دفعت 

وكؿ هذا ا يتاح مف ال ؿ اإلمكاقيات العاديت لمالدمات  ،جًا دكار تالرراً واحدة دو ع 
 % مف األشالاص ذوي اإلعانت هـ الارج الت ميف الرحي.11الرحيت المتاحت. الف 

 
 المقترحات

 بالنسبة لألطفال العاملٌنأوال: 

 يمت: لمعالجت القرور التشريعي في التشريعات المرريت، تورت الدراست بما    

و ع برامج استيعاب األطفاؿ تير الممتحقيف بالمدارس فت كؿ مجتمع محمت بمدارسها  -0
زالت األسباب التي ددت لعزوفهـ عف التعميـ لدمجهـ مرة دالري  مف عمميت التعميـ .   وا 

اللزاـ مفتشي العمؿ والس مت والرحت المهقيت بالقياـ بعممهـ، والتفتيش الدور  المستمر  -2
قشآت والشركات والمزارع التت تقوـ باستالداـ األطفاؿ لتطبيؽ قروص ناقوف عمت جميع الم

 العمؿ.
% لممعانيف لمعمؿ في 1تفعيؿ ناقوف العامميف بالدولت والمادة الالارت بتالريص قسبت   -3

وطائؼ القطاعيف الحكومي والعاـ، وفرض عقوبات مغمظت عمت القائميف عمت الدارة وحدات 
مت ترار العقوبات المفرو ت عمت درحاب األعماؿ والمشروعات الجهاز اإلدار  والحكومت ع

  الالارت.

 :اّاتيت استالداـ الحوافز اانتراديت -4
 دفع مقل ققديت لأطفاؿ ودسرهـ.   - أ

توفير وجبات المدرست المجاقيت، والمبال  العيقيت األالر   ماؿ الكتب والم بس(، باإل افت  - ب
 . اللت اإلعفاا والتقازؿ عف الرسـو المدرسيت

و ع مشاريع مقتجت ومولّدة لمدالؿ لأسر الفقيرة، الارت في المجتمعات التي تغص  - ث
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 باألعداد الكبيرة مف األطفاؿ العامميف . 
تحسيف دو اع المدارس والتعميـ، بحيث تربل المدرست جذابت تستقطب األطفاؿ وتحتفظ  - د

 بهـ وتبقيهـ داالمها، مع فتل المجاؿ دماـ األطفاؿ لمتدّرب عمت مهقت.
التقسيؽ والتعاوف بيف مقظمات المجتمع المدقت المعقيت بحقوؽ األطفاؿ والدولت فت جميع  - ج

الق ايا التت تتعمؽ بحمايت الطفؿ المرر ، ودهميت ااتفاؽ عمت الطط نوميت لرفع الوعت العاـ 
 بمالاطر عمالت األطفاؿ وت ايرها عمت رحت الطفؿ وقمائ .

ما يتوافؽ مع ااتفانيت الدوليت لحقوؽ الطفؿ، العمؿ عمت تطوير ناقوف الطفؿ المرر  ب - ح
ب ف يت مف الحمايت ال زمت مف جميع ااقتهاكات التت يتعرض لها الطفؿ المرر ، عف طريؽ 
تجميع وتطوير جميع المواد القاقوقيت المقتشرة فت القواقيف والتشريعات المرريت األالر  وو عها 

 الظروؼ. فت ناقوف جامع لحمايت الطفؿ المرر  فت جميع

 بالنسبة للمعاقٌنثانٌا: 

 تورت الدراست بما يمت:
النرار القاقوف الموحد والشامؿ لحقوؽ ذو  اإلعانت والذ  يت مف كفالت واحتراـ وتقفيذ  -5

جميع الحقوؽ المدقيت والسياسيت والحقوؽ اانتراديت وااجتماعيت والاقافيت لممعانيف عمت ترار ما 
ب ب  اإلتفانيت الدوليت لذو  اإلعانت ، ليكوف بدي  ناقوقيا لمعديد مف ورد بقاقوف الطفؿ وما تطال

القواقيف والمواد القاقوقيت المتقاارة بش ف حقوؽ المعانيف، بما يتوافؽ مع المعايير وال وابط 
والحقوؽ الواردة بااتفانيت الدوليت لذو  اإلعانت والتت ونعت وردنت مرر عميها فت عاـ 

1050. 
 قواقيف الحاليت، بحيث يتـ ما يمت: ال بعض قروص تفعيؿ -1
وفقًا لممادة  ،ااقتفاع بمعاش شهري مف ال ماف ااجتماعي مف الطفؿ المعاؽ ذهقياً تمكيف  -د
مف ااتفانيت الدوليت لحقوؽ الطفؿ وقرها كالتالي:        11والمادة  51/5771مف ناقوف الطفؿ  47

معاش شهري مف وزارة الشئوف ااجتماعيت  "يكوف لأطفاؿ اآلتي بياقهـ الحؽ في الحروؿ عمت
لسقت  10وفقًا لمشروط والقواعد المبيقت في ناقوف ال ماف ااجتماعي الرادر بالقاقوف رنـ 

 ، بشرط دا يقؿ هذا المعاش عف عشريف جقيها شهريًا لكؿ طفؿ". وهماا األطفاؿ هـ:5799
 األطفاؿ األيتاـ دو مجهولو األب دو األبويف. -
 المطمقت، الذا تزوجت دو سجقت دو توفيت.دطفاؿ  -
 دطفاؿ المسجوف لمدة ا تقؿ عف عشر سقوات. -
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 األطفاؿ المعانوف . -
والالارت بإقشاا رقدوؽ لرعايت  51/5771مف ناقوف الطفؿ رنـ  91تفعيؿ المادة رنـ  -ب

 األطفاؿ المعانيف وت هيمهـ. 
 :ت، بحيث يتـ القص عمت ما يمتعديؿ القواقيف الحاليت -3
تمتع المعانيف ذهقيًا بالحقوؽ المقروص عميها في القاقوف وااتفانيات، حتت لو تجاوزت  -د

في  5، والمادة رنـ 51/5771مف ناقوف الطفؿ  1دعمارهـ الزمقيت الاامقت عشر المادة رنـ 
 .اتفانيت حقوؽ الطفؿ(

الالارت. وتجب توفير مسكف الاص لأسرة التت تعوؿ فردا دو دكار مف ذو  ااحتياجات  -ب
 – رورة نياـ وزارة اإلسكاف بتالريص قسبت مف المساكف التت تقوـ هت دو الجهات التابعت لها 

لذو  ااحتياجات  –ماؿ هيئت تعاوقيات البقاا واإلسكاف دو هيئت المجتمعات العمراقيت الجديدة 
عانت، وبشروط ميسرة الالارت، سواا مف األفراد البالغيف دو لأسر التت تعوؿ دطفاًا مف ذو  اإل

تتقاسب مع ندراتهـ الماليت، باإل افت اللت نيامها ببقاا قسبت مف هذه المساكف لتتقاسب مع 
احتياجات ذو  اإلعانت، الارت فيما يتعمؽ بالتشطيبات المعماريت والفقيت المتعمقت بمرافؽ مياه 

 الشرب والررؼ الرحت والكهرباا وتيرها.   
داريت المالترت بشموف التقظيـ باشتراطات الكود الهقدسي ـ الجهات اإلاتز  رورة ال -ت

الرادر عف المركز القومي  المرري، لت هيؿ المباقي والفراتات الالارجيت استالداـ المعانيف
شالاص ذوي اإلعانت مبما ي مف ل ،ردار تراليص المباقيال، وذلؾ عقد (لبحوث اإلسكاف والبقاا
 قفاؽ ومرافقها.والالارت والطرؽ والكباري واأل بقيت العامتت واألآسهولت استالداـ المقش

توفر الوزارة المالترت بشئوف اإلسكاف والتعمير والوحدات المحميت مساحات م ئمت مف  -ث
ر ام ؾ الدولت مجاقًا دو ب سعار رمزيت لجمعيات ذوي اإلعانت، وذلؾ إلنامت مقداألرا ي مف 

واعد واجرااات هذا التالريص نرار مف لمزاولت األقشطت التي تعمؿ عمت الدمتهـ، ويردر بق
و المحافظ. وُيشترط لمقل دي تراليص لمقطاع الالاص إلنامت المجمعات دالوزير المالتص 

السكقيت، دف يالرص مساحات بكؿ مجمع لجمعيات ذوي اإلعانت، تتقاسب مع المساحت الكميت 
  لممجمع ، ويتـ ذلؾ بطريؽ التمميؾ دو اإليجار الرمزي.

سواا كاقوا يعمموف في مكاف دو  –العمؿ الذي يستالدـ عشرة عماؿ ف كار راحب  اللزاـ -ج
لقيد دسماا ذو  اإلعانت الحارميف  ،المساؾ سجؿ الاص –دمكقت متفرنت في مديقت دو نريت واحدة 



 61 

عمي شهادات الت هيؿ الذيف دلحقوا بالعمؿ لدي  يشتمؿ عمي البياقات الواردة في شهادات الت هيؿ، 
  كمما طمب ذلؾ. ،مالتصال جؿ اللي مفتش مكتب القوي العاممتودف يقدـ هذا الس

روره  بجميعال افت قص يمـز الدولت بإقشاا مراكز إلعادة ت هيؿ األطفاؿ  حايا العقؼ  -ح
عمت األنؿ بكؿ محافظت، واستحداث دنساـ داالؿ  اواحد اودشكال ، بحيث توفر الدولت مركز 

  ز مف متالرريف.الجامعات المرريت لتمبيت الحتياج هذه المراك

 فى مجال التأمٌن الصحى: نقترح ما ٌلى: -4
الحاليت التت تقظـ الت ميف الرحت فت مرر فت تشريع واحد ي ـ  توحيد التشريعات  - أ

قشاا هيئت نوميت لمت ميف الرحت ااجتماعت والتت تشرؼ عمت مالتمؼ فئات  المجتمع، وا 
رابات العمؿ؛ والااق والذ  يجب  ت: رقدوؽ رعايت األسرةرقدونيف: األوؿ لع ج األمراض وا 

فت األسرة الذيف ا عمؿ لهـ. و  دف ي ـ المواليد واألطفاؿ نبؿ السف المدرسيت باا افت الت دفراد
الت ميف الرحت ااجتماعت الشامؿ ليشمؿ جميع  مشروع ناقوفهذا الردد، يجب النرار 

ومت الطبيت، والتوسع فت  ماقا استيعاب المقظ المواطقيف عمت دف يكوف التطبيؽ جغرافيا
والممهمت لجميع دفراد العامميف بمقظومت الت ميف الرحت ل رتقاا  االتيار الكوادر البشريت المدربت

  .األداا بمستو 
 رورة توحيد المعاممت بيف جميع المقتفعيف بقظاـ الت ميف الرحت الشامؿ، وتحويؿ  - ب

الت ميف الرحت، و رورة اقشاا ناعدة  اعتمادات الع ج عمت قفقت الدولت تدريجيا الت رقدوؽ
الطبيت ببع ها البعض بحيث يكوف هقاؾ ربط بيف  بياقات لممممف عميهـ رحيا، وربط اادارات

 الالدمات ومقافذ الررؼ "الارت الدواا". الدارات التمويؿ وتقديـ
القومت اعتماد مقش ت تقدـ الالدمات  ل ماف تطبيؽ البرقامج ،و ع الطت عمؿ - ث

البشريت لجميع دفراد مقظومت الت ميف الرحت ل رتقاا  سع فت تدريب الكوادرالرحيت، والتو 
دراج رنـ موحد لكؿ مقتفع بعد الموافقت عمي بمستو  األداا، وتطبيؽ  فت  قظاـ المتابعت الطبيت، وا 

 كارقيهات ااقتفاع بالالدمت والتت ستردرها الهيئت العامت لممراة المعيمت.
 المعانيفلمرئي والمقروا لمعمؿ عمي توعيت المجتمع بحقوؽ مشاركت اإلع ـ المسموع وا - د

 وكيفيت التعامؿ معهـ والعمؿ عمت اكتشاؼ اإلعانت في رورة مبكرة.
 المشاركت الفعالت لممعانيف ودسرهـ في مقانشت وو ع التشريعات الالارت بهـ. - ج
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بكر كفؿ الدولت الحؽ في الكشؼ الم، وتعانتالعانت بطانت اابات اليكوف لكؿ شالص ذي  - ح
 والونايت مف اإلعانت ب قواعها المالتمفت.

عمت سبيؿ الواردة فت ال ئحت التقفيذيت تعديؿ ناقوف البقاا الموحد وو ع ااشتراطات  - خ
الوجوب واالتزاـ بالتقفيذ، وتالريص عقوبت جقائيت عمت مالالفتها فت الباب الالاص بالعقوبات 

 الواردة بالقاقوف.
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 مراجع الدراسة

ااسكقدريت، سعد دبو عامود؛ دراسات فت التشريعات ااجتماعيت المرريت،  د. محمد -5
 .1007الشقهابت لمطباعت والقشر، 

شركت يوقيفرساؿ لتداوؿ األوراؽ الماليت، اار الرهف العقار  عمت البوررت، دراست تير  -1
 . 1005مقشورة ، 

الرائص عمالت األطفاؿ بجمهوريت مرر ، المركز  لمتعبئت العامت واإلحرااالجهاز  -1
  .1007 الجهاز، ، القاهرة ، 1001العربيت مف وانع تعداد 

 الموقععععععععععععععععععع  اىلمخقع عععععععععععععععععععي ل   ا عععععععععععععععععععت   عععععععععععععععععععي  وقععععععععععععععععععع  ال  ععععععععععععععععععع  :

http://www.capmas.gov.eg/pages_ar.aspx?pageid=622  

ممدوح سالـ   محرر(، الحقوؽ اإلنتراديت وااجتماعيت والاقافيت: دعماؿ القدوة اإلنميميت  -4
البمداف العربيت ، القاشر: لتفعيؿ العهد الدولت لمحقوؽ اإلنتراديت وااجتماعيت والاقافيت فت 

 .1001المقظمت العربيت لحقوؽ اإلقساف، القاهرة ،  
  http://www.aohr.net/?p=782                                       :مونع اإلقترقت

وؽ اإلنتراديت وااجتماعيت مقظمت اليوقيسيؼ باألمـ المتحدة ، العهد الدولت الالاص بالحق -1
 .5779والاقافيت، قيويورؾ، 

 http://www.unicef.org/arabic/why/files/cescr_arabic.pdf  وق  اى خق ج : 

ير العربيت: رميت د.جابر سعيد عوض؛ " الحقوؽ اانتراديت وااجتماعيت في الدسات -1
مقارقت" ؛ فت : د.كماؿ المقوفت وعمت رمي    محرراف( دور المجالس والمجاف العربيت الوطقيت 

 .1007لحقوؽ اإلقساف فت ظؿ العولمت، الدوحت ، 
مفو يت األمـ المتحدة لحقوؽ اإلقساف، الحقوؽ اانتراديت وااجتماعيت والاقافيت : دليؿ  -9

 . 1001، قيويورؾ ، 51قساف، سمسمت التدريب المهقت رنـ لمممسسات الوطقيت لحقوؽ اإل
  اال خق ج: مونع

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12ar.pdf  

ترػاديت وااجتمػاعيت والاقػافيت، مونع مكتبت دائرة الحػقػوؽ، دليػؿ تدريػبي لدعػاة الحقػوؽ اان -8
 حقوؽ اإلقساف بجامعت ميقسوتا عمت ااقترقت:

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/circleofrights.html  

مستقبؿ "؛ فت : د.اللهاـ عفيفت وسقاا د. ع  مرطفت؛ " األطفاؿ العامموف: الحا ر وال -7
المركز القومت  القاهرة،مبروؾ ومحمود زكت، ممتمر الطفؿ وآفاؽ القرف الحاد  والعشريف ، 

 . 5771لمبحوث ااجتماعيت والجقائيت ، 

http://www.capmas.gov.eg/pdf/senc/pop5/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20.doc
http://www.capmas.gov.eg/pdf/senc/pop5/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20.doc
http://www.capmas.gov.eg/pdf/senc/pop5/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20.doc
http://www.capmas.gov.eg/pages_ar.aspx?pageid=622
http://www.capmas.gov.eg/pages_ar.aspx?pageid=622
http://www.aohr.net/?p=782
http://www.unicef.org/arabic/why/files/cescr_arabic.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12ar.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/circleofrights.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/circleofrights.html


 63 

، الركوؾ الدوليت لحقوؽ اإلقساف، المجمد األوؿ : تجميع لمتعميقات العامت األمـ المتحدة -50
لتي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوؽ اإلقساف، األماقت العامت ، قيويورؾ ، والتوريات العامت ا

1009 . 
الموسوعت ، لس مت المهقيت " رميت مستقبميت"، الرحت واالمجالس القوميت المتالررت -55

 . 5799المجمد العاشر، القاهرة ، 
___________________؛ القواقيف الحاكمت حوؿ الرعايت الرحيت لمطفؿ والعامؿ  -51

 . 5799المجمد العاشر ، القاهرة ،  الموسوعت، مرر  ،ال
 والطفولت، والبيئت المهقيت والس مت الرحت تشريعات___________________؛  -03

 .5771المجمد الاالث والعشروف ، القاهرة ،  الموسوعت،
المجمد الموسوعت ، المرر ،  لمطفؿ الرحيت الرعايت___________________؛ -04

 .5779القاهرة ، السادس والعشروف ، 
 والممسسات الدولت ودور لغيرالقادريف الرحيت الرعايت__؛_________________ -51
 .1001المجمد الا اوف ، القاهرة ،  الموسوعت ، ، القائمت
الموسوعت الت ميف الرحت ااجتماعت فت مرر ، ___________________؛ -51

 . 1004المجمد الااقت والا اوف ، القاهرة ، 
 قحو مقظومت وطقيت متكاممت لمالدمات الرحيت،_________؛__________ -07

 . 1001المجمد الرابع والا اوف ، القاهرة ،  الموسوعت،
 ال   حين، لألح اد االجخم  يت الق  يت ___________________؛  ي  ت -08

 .0993الم    الخ    ، الق هقة ،  المو و ت ،

 نيف ، المرجع السابؽ .لممعو  ااجتماعيت ___________________؛ الرعايت -57
 ___________________؛ ال ماف ااجتماعت ، المرجع السابؽ . -10
المجمد  الموسوعت ، ___________________؛ الرعايت ااجتماعيت لأحداث ، -15

 .5771الرابع والعشروف، القاهرة ، 
المجمد  الموسوعت، ____________________؛ ن يت اإلعانت ورعايت المعانيف، -11

 . 5771، القاهرة ، لعشروفاالرابع و 
جتماعت، المجمد الاالث _____________________؛ الت ميف وال ماف اا -11

 . 1009، القاهرة ، والا اوف
المجمد الموسوعت، دراست مشتركت"، األماكف " ____________________؛ اليجار -14

 .5799الالامس عشر، القاهرة ، 
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المجمد الاامف  ،لموسوعتا الق اة، تالرص قظاـ ___________________؛  -11
 . 1001، القاهرة ، والعشروف

المجمد  ،الموسوعت __________________؛  ممحوظات فت ش ف ناقوف األحداث، -11
 .  5771العشروف، القاهرة ، 

 .اإلسكاقت ___________________؛ التعاوف -19
 السكقيت لموحدات بيف الممجر والمست جر الع نت ___________________؛ تحرير -19

 الحاليت.
 الدالؿ ، محدود  السكاف __________________؛ سياست -17
 اإلسكاف ، مشروعات تمويؿ سياست __________________؛  -10
سكاف والهامشت العشوائت _________________؛ اإلسكاف -15  المقابر ، وا 
 ، الطويؿ المد  عمت اإلسكاف _________________؛  -11
 العقار  . التمويؿ مع متكاممت متمقظو  فت اإلسكاف ________________؛ سياسات -11
المجمس القومت لحقوؽ اإلقساف؛  الحؽ في السكف: المشك ت والحموؿ ، القاهرة ،  -14
1009. 
مقار حسقت عبد الربور؛ التشريعات المقظمت لمبقاا فت مرر بيف القظريت والتطبيؽ ،  -11

 .  1005كميت الهقدست ، جامعت القاهرة،رسالت ماجستير، 
 لربور؛ رياقت المقشآت السكقيت بجمهوريت مرر العربيت بيف الوانعمقار حسقت عبد ا -11

القاهرة، كميت الهقدست،  جامعت عيف شمس،  ،فت الهقدست اإلقشائيت والم موؿ، رسالت دكتوراه
1007. 
د. حم   و  شح حه، إصالح  ظ م  وق القهن العق  ى في  صق ، شبمت المع و  ث  -37

  الق  و يت العقبيت   ي اال خق ج:

http://www.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/106.pdf  

مركز بحوث اإلسكاف، الكود المرر  الالاص لترميـ الفراتات الالارجيت والمباقت  -38
 .1001هرة ، ديسمبر إلستالداـ المعانيف لرالل تيسير استالداـ المعانيف لممباقت العامت،  القا
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 مالحق الدراسة
الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة فً االتفاقٌة الدولٌة الشااملة ( 1رقم ) ملحق

 لحقوق الطفل

 الحؽ فت الحياة، بما يشمم  مف دنرت حد ممكف لبقاا الطفؿ وقموه الواردة بااتفانيت. -
ت  فورا فت اسـ وجقسيت ل ، ومعرفت والدي  وتمقت رعايتهما، والحفاظ عمت حؽ الطفؿ بعد واد -

هويت  بما في ذلؾ جقسيت  واسم  ور ت  العائميت،عمت القحو الذي يقره القاقوف، وذلؾ دوف 
 تدالؿ تير شرعي.

 ماف عدـ فرؿ الطفؿ عف والدي  عمت كره مقهما، الا بعد تقرير السمطات المالترت،  -
قت ماؿ حالت السااة الوالديف معاممت الطفؿ دو الهمالهما ل ، دو عقدما يعيش الوالداف وفي حالت معي

مقفرميف، وحؽ الطفؿ المقفرؿ عف والدي  دو عف دحدهما في ااحتفاظ برورة مقتظمت 
 بع نات شالريت واتراات مباشرة بوالدي ، الا الذا تعارض ذلؾ مع مرالل الطفؿ الف مت.    

في مغادرة دي بمد، بما في ذلؾ بمدهـ هـ، وفي دالوؿ بمدهـ. وا يال ع  حؽ الطفؿ ووالدي  -
الحؽ في مغادرة دي بمد الا لمقيود التي يقص عميها القاقوف والتي تكوف  روريت لحمايت األمف 
الوطقي، دو القظاـ العاـ، دو الرحت العامت، دو اآلداب العامت دو حقوؽ اآلالريف وحرياتهـ 

 ؽ األالر  المعترؼ بها في هذه ااتفانيت.وتكوف متفقت مع الحقو 
اتالاذ الدوؿ األطراؼ تدابير لمكافحت ققؿ األطفاؿ اللت الالارج وعدـ عودتهـ برورة تير  -

مشروعت، وتشجيع هذه الدوؿ عمت عقد اتفانات اقائيت دو متعددة األطراؼ دو ااق ماـ اللت 
 اتفانات نائمت لهذا الغرض.

لالارت وحؽ التعبير عقها بحريت، الارت فت جميع المسائؿ حؽ الطفؿ فت تكويف آرائ  ا -
 واإلجرااات الق ائيت واإلداريت التت تمس . 

حؽ الطفؿ فت حريت التعبير وحريت الفكر والوجداف والديف، واحتراـ حقوؽ وواجبات الوالديف  -
 واألورياا القاقوقييف عمي  في توجي  الطفؿ في ممارست هذا الحؽ.

كويف الجمعيات وفي حريت ااجتماع السممي وعدـ تقييدها الا لرياقت الحؽ في حريت ت -
األمف الوطقي دو الس مت العامت دو القظاـ العاـ، دو لحمايت الرحت العامت دو اآلداب العامت دو 

 لحمايت حقوؽ الغير وحرياتهـ. 
مقزل  دو عدـ جواز د  الجراا دو تدالؿ تير ناقوقي لمطفؿ في حيات  الالارت دو دسرت  دو  -

 مراس ت ، وا دي مساس تير ناقوقي بشرف  دو سمعت . 
حروؿ الطفؿ عمت المعمومات والمواد مف شتت المرادر اإلع ميت الوطقيت والدوليت،  -

وبالارت تمؾ التي تستهدؼ تعزيز رفاهيت  ااجتماعيت والروحيت والمعقويت ورحت  الجسديت 
 والعقميت. 
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موالديف ولأورياا القاقوقييف في اا ط ع بمسموليات تربيت تقديـ المساعدة الم ئمت ل -
الطفؿ وعميها دف تكفؿ تطوير ممسسات ومرافؽ والدمات رعايت األطفاؿ، واتالاذ كؿ التدابير 
الم ئمت لت مف ألطفاؿ الوالديف العامميف حؽ ااقتفاع بالدمات ومرافؽ رعايت الطفؿ التي هـ 

 ممهموف لها.
ير التشريعيت واإلداريت وااجتماعيت والتعميميت الم ئمت لحمايت الطفؿ مف اتالاذ جميع التداب -

جميع دشكاؿ العقؼ دو ال رر دو اإلسااة البدقيت دو العقميت واإلهماؿ دو المعاممت المقطويت عمت 
سااة المعاممت دو ااستغ ؿ، بما في ذلؾ اإلسااة الجقسيت، وهو في رعايت الوالد  الهماؿ، وا 

دو الوري القاقوقي  األورياا القاقوقييف( عمي ، دو دي شالص آالر يتعهد الطفؿ   الوالديف(
 برعايت . 

الحؽ فت توفير رعايت ومساعدة مقاسبت لمطفؿ المحرـو برفت ممنتت دو دائمت مف بيئت   -
العائميت حفاظا عمت مرالح  الف مت، ويمكف دف تشمؿ هذه الرعايت : الح اقت، دو الكفالت 

القاقوف اإلس مي، دو التبقي، دو، عقد ال رورة، اإلنامت في ممسسات مقاسبت لرعايت الواردة في 
 األطفاؿ.

  ماف مرالل الطفؿ الف مت عقد النرار دو الجازة قظاـ التبقت. -
اتالاذ جميع التدابير ال زمت والم ئمت لكفالت حروؿ الطفؿ عمت مركز اجتا مع التمتع  -

انيت وفي تيرها مف الركوؾ الدوليت اإلقساقيت دو المتعمقت بالحقوؽ المو حت في هذه ااتف
 بحقوؽ اإلقساف التي تكوف الدوؿ المذكورة دطرافا فيها. 

تمتع الطفؿ المعوؽ عقميا دو جسديا بحياة كاممت وكريمت، وفي ظروؼ تكفؿ ل  كرامت   -
حرول  عمت  وتعزز اعتماده عمت القفس وتيسر مشاركت  الفعميت في المجتمع، وبما فت ذلؾ

التعميـ والتدريب، والدمات الرعايت الرحيت، والدمات العادة الت هيؿ، واإلعداد لممارست عمؿ، 
 والفرص الترفيهيت(. 

حؽ الطفؿ في التمتع ب عمت مستو  رحي يمكف بموت  وبحق  في مرافؽ ع ج األمراض  -
عادة الت هيؿ الرحي. وتبذؿ الدوؿ األطراؼ نرار  جهدها لت مف دا  يحـر دي طفؿ مف وا 

حق  في الحروؿ عمت الدمات الرعايت الرحيت ، وكفالت الرعايت الرحيت المقاسبت لأمهات نبؿ 
الوادة وبعدها، وتطوير الرعايت الرحيت الونائيت واإلرشاد المقدـ لموالديف، والتعميـ والالدمات 

 المتعمقت بتقظيـ األسرة . 
تراض الرعايت دو الحمايت دو ع ج رحت  حؽ الطفؿ الذي تودع  السمطات المالترت أل -

البدقيت دو العقميت في مراجعت دوريت لمع ج المقدـ لمطفؿ ولجميع الظروؼ األالر  ذات الرمت 
 بإيداع .
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حؽ كؿ طفؿ في ااقتفاع مف ال ماف ااجتماعي،بما في ذلؾ الت ميف ااجتماعي  -
 لكامؿ لهذا الحؽ وفقا لمقاقوف الوطقي.واإلعاقات، واتالاذ التدابير ال زمت لتحقيؽ اإلعماؿ ا

حؽ كؿ طفؿ في مستو  معيشي م ئـ لقموه البدقي والعقمي والروحي والمعقوي  -
وااجتماعي، مع نياـ الدوؿ األطراؼ وفقا لظروفها الوطقيت وفي حدود المكاقياتها باتالاذ التدابير 

ليف عف الطفؿ، عمت العماؿ الم ئمت مف دجؿ مساعدة الوالديف وتيرهما مف األشالاص المسمو 
هذا الحؽ وتقدـ عقد ال رورة المساعدة الماديت وبرامج الدعـ، واسيما فيما يتعمؽ بالتغذيت 

 والكساا واإلسكاف.
حؽ الطفؿ في التعميـ، بما يشمم  ذلؾ مف: جعؿ التعميـ اابتدائي اللزاميا ومتاحا مجاقا  -

تاحتها لمجميع، وتشجيع تطوير شتت دشكاؿ التعميـ الااق وي، سواا العاـ دو المهقي، وتوفيرها وا 
لجميع األطفاؿ، واتالاذ التدابير المقاسبت ماؿ الدالاؿ مجاقيت التعميـ وتقديـ المساعدة الماليت عقد 
الحاجت الليها، وجعؿ التعميـ العالي، بشتت الوسائؿ المقاسبت، متاحا لمجميع عمت دساس القدرات، 

ديت التربويت والمهقيت متوفرة لجميع األطفاؿ وفي متقاولهـ، وجعؿ المعمومات والمبادئ اإلرشا
واتالاذ تدابير لتشجيع الح ور المقتظـ في المدارس والتقميؿ مف معدات ترؾ الدراست ، واتالاذ 
كافت التدابير المقاسبت ل ماف الدارة القظاـ في المدارس عمت قحو يتمشت مع كرامت الطفؿ 

 اإلقساقيت.
تقميت شالريت الطفؿ ومواهب  وندرات  العقميت والبدقيت اللت دنرت  توجي  التعميـ قحو -

 المكاقاتها. 
عدـ جواز حرماف الطفؿ المقتمت ألنميات الاقيت دو ديقيت دو لغويت دو دشالاص مف السكاف  -

األرمييف مف الحؽ في دف يتمتع مع بقيت دفراد المجموعت، باقافت  دو اإلجهار بديق  وممارست 
 اؿ لغت .شعائره دو استعم

حؽ الطفؿ في الراحت وونت الفراغ، ومزاولت األلعاب ودقشطت ااستجماـ المقاسبت لسق   -
والمشاركت بحريت في الحياة الاقافيت وفي الفقوف، وتوفير فرص م ئمت ومتساويت ل  لمقشاط 

 الاقافي والفقي و ااستجمامي ودقشطت دونات الفراغ. 
ؿ اانترادي ومف دداا دي عمؿ يرجل دف يكوف الطيرا حؽ الطفؿ في حمايت  مف ااستغ  -

دو دف يماؿ العانت لتعميـ الطفؿ، دو دف يكوف  ارا برحت الطفؿ دو بقموه البدقي، دو العقمي، دو 
الروحي، دو المعقوي، دو ااجتماعي، واتالاذ الدوؿ األطراؼ التدابير التشريعيت واإلداريت 

ذ ذلؾ مف ال ؿ: تحديد عمر ددقت دو دعمار دقيا ل لتحاؽ وااجتماعيت والتربويت التي تكفؿ تقفي
بعمؿ، وو ع قظاـ مقاسب لساعات العمؿ وظروف ، وفرض عقوبات دو جزااات دالر  مقاسبت 

 ل ماف تقفيذ هذه المادة بفعاليت. 
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اتالاذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المقاسبت، بما في ذلؾ التدابير التشريعيت واإلداريت  -
اعيت والتربويت، لونايت األطفاؿ مف ااستالداـ تير المشروع لممواد المالدرة والمواد الممارة وااجتم

عمت العقؿ، ولمقع استالداـ األطفاؿ في القتاج ماؿ هذه المواد بطريقت تير مشروعت وااتجار 
 بها. 
حمايت الطفؿ مف جميع دشكاؿ ااستغ ؿ الجقسي وااقتهاؾ الجقسي، بما فت ذلؾ مقع:  -

ومقع ااستالداـ ااستغ لي  حمؿ دو الكراه الطفؿ عمت تعاطي دي قشاط جقسي تير مشروع،
لأطفاؿ في الدعارة دو تيرها مف الممارسات الجقسيت تير المشروعت، ومقع ااستالداـ 

 ااستغ لي لأطفاؿ في العروض والمواد الداعرة. 
متعددة األطراؼ لمقع االتطاؼ األطفاؿ دو اتالاذ جميع التدابير الم ئمت الوطقيت والاقائيت وال -

 بيعهـ دو ااتجار بهـ ألي ترض مف األتراض دو ب ي شكؿ مف األشكاؿ.
 حمايت الطفؿ مف سائر دشكاؿ ااستغ ؿ ال ارة ب ي جاقب مف جواقب رفاهيت الطفؿ.  -
  عدـ تعريض د  طفؿ لمتعذيب دو لغيره مف  روب المعاممت دو العقوبت القاسيت دو ال -

القساقيت دو المهيقت، وعدـ فرض عقوبت اإلعداـ دو السجف مد  الحياة بسبب جرائـ يرتكبها 
دشالاص تقؿ دعمارهـ عف اماقي عشرة سقت دوف وجود المكاقيت لإلفراج عقهـ، وعدـ حرماف دي 
طفؿ مف حريت  برورة تير ناقوقيت دو تعسفيت ، ومعاممت كؿ طفؿ محروـ مف حريت  بإقساقيت 

لمكرامت المت رمت في اإلقساف وبطريقت تراعي احتياجات األشالاص الذيف بمغوا سق ، كما واحتراـ 
يكوف لكؿ طفؿ محرـو مف حريت  الحؽ في الحروؿ بسرعت عمت مساعدة ناقوقيت وتيرها مف 
المساعدة المقاسبت، ف   عف الحؽ في الطعف في شرعيت حرماق  مف الحريت دماـ محكمت دو 

 ومحايدة دالر ، وسرعت البت في دي الجراا مف هذا القبيؿ.  سمطت مالترت مستقمت
احتراـ الدوؿ األطراؼ نواعد القاقوف اإلقساقي الدولي المقطبقت عميها في المقازعات المسمحت  -

وذات الرمت بالطفؿ ، مع اتالاذها جميع التدابير الممكقت عمميا ل ماف عدـ اشتراؾ األشالاص 
قت اشتراكا مباشرا في الحرب، واامتقاع عف تجقيد دي شالص الذيف لـ تبم  سقهـ المس عشرة س

لـ تبم  سق  المس عشرة سقت في نواتها المسمحت، ع وة عمت اتالاذ جميع التدابير الممكقت عمميا 
 ل ماف حمايت ورعايت األطفاؿ المت اريف بقزاع مسمل. 

عاد - ة ااقدماج لمطفؿ الذي يقع اتالاذ كؿ التدابير المقاسبت لتشجيع الت هيؿ البدقي والقفسي وا 
 حيت دي شكؿ مف دشكاؿ اإلهماؿ دو ااستغ ؿ دو اإلسااة، دو التعذيب دو دي شكؿ آالر مف 
دشكاؿ المعاممت دو العقوبت القاسيت دو ال  القساقيت دو المهيقت، دو المقازعات المسمحت، وعمت دف 

عادة ااقدماج في بيئت تعزز رحت الطفؿ   واحترام  لذات  وكرامت . يجري هذا الت هيؿ وا 
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 قانون البناء الموحد قٌن فًا( االشتراطات البنائٌة الخاصة بالمع2ملحق رقم )

تجب مراعاة اإلشتراطات العامت إلستالداـ المعانيف فت المباقت العامت والمباقت المالررت  -
ت والمباقت إلستالداـ المعانيف مع اإللتزاـ ب حكاـ الكود المرر  لترميـ الفراتات الالارجي

 إلستالداـ المعانيف . 
يجب عقد مداالؿ المبقت توفير المقحدرات لمستعممت الكراست المتحركت دو العكازات عقد  -

وجود د  فرؽ بيف مقسوب الرريؼ ومقسوب مدالؿ المبقت، عمت دا يقؿ العرض الرافت 
بحيث ا تزيد متر،  5.10متر وفت المباقت العامت عف  5.00لممقحدر فت المباقت السكقيت عف 

 . 51: 5قسبت ااقحدار المستمرة عػمت 
 متر. 0.91يجب دا يزيد الفرؽ بيف المستوييف المذيف يربط بيقهما المقحدر عمت  -
يجب دا يقؿ عرض البسطت الرافت عف عرض المقحدر، ودا يقؿ طولها الرافػت عف  -

متر بكوبستات مف  0.91متر. كما يجب تزويد المقحدرات التت يزيد ارتفاعها عمت  5.11
 الجهتيف.

 متر .0.91يجب تجهيز مدالؿ واحد عمت األنؿ استالداـ المعانيف بحد ددقت  -
 و ع الرشادات وافتات تو ل الطريؽ فت حالت عدـ وجود مدالؿ مقفرؿ لممعانيف. -
يجب دف ترمـ الطرنػات والممرات عمت دف تكوف الاليت مف العوائؽ ماؿ األعمدة واألكتاؼ  -

 متر. 5.10متر وا يقؿ نطر دوراق  عف  5.90  عمت دا يقؿ عرض الممر عف واألااث وال ف
 19سـ، ودا تقؿ القائمت عف  59سـ وا يزيد عمت  51يجب دا يقؿ ارتفاع نائمت السمـ عف  -

سـ ودا تزود ب قوؼ تعوؽ الحركت ، كما يجب دف تكوف ال ااة السمـ الما مف دعمت دو مف عمت 
 الجاقبيف.

يع المباقت ذات الا ات طوابؽ دو دكار بمرعد واحد عمت األنؿ والمباقت يجب تجهيز جم -
ذات دربعت طوابؽ ف كار بمرعديف، ويراعت فت المراعد دف ا يقؿ العرض الرافت لباب 

متر ، كما يراعت دف تكوف دزرار التحكـ بالمرعد وا حت وتكوف الكتابت  0.91الراعدة عف 
الراعدة بمفتاحيف دولهما إلبقاا بابها مفتوحًا وااقيهما  وا حت لوقًا وبارزة ، ويجب تزويد

 يستالدـ إلت نها.
متر ، كما يجب دف يكوف الباب سهؿ  0.91يجب دا يقؿ العرض الرافت لأبواب عف  -

متر وتكوف مف القوع سهؿ ااستالداـ .  5.00الفتل، مع تزويده بمقابض ا يزيد ارتفاعها عمت 
ت واألبواب المروحيت دو الدوارة الا الذا كاقت دوتوماتيكيت وبدوف مجار  وا تستالدـ األبواب المقزلق

 سفميت ويجب  بط األبواب لتسمل لممعاؽ بالمرور دوف دف يغمؽ عمي .
يجب توفير دورة مياه واحدة عمت األنؿ لكؿ مف الجقسيف ، كما يجب دا يقؿ البعد الرافت  -

تل لمالارج ، كما يجب دف تكوف جميع متر عمت دف يف 0.91لفتحت باب دورة المياه عف  
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 -تركيبات اإلقارة-لوحات التوزيع-مآالذ الكهرباا -التجهيزات الكهربيت  مفاتيل الكهرباا
ااتراات التميفوقيت( فت دماكف يسهؿ الوروؿ الليها عمت دا يزيد ارتفاع كافت التجهيزات عمت 

 متر. 5.10
ااقزاؽ، عمت دف تكوف مستويت تمامًا  يجب دف تكوف األر يات مف مواد تير مساعدة عمت -

بدوف دىت بروزات، كما يجب دف تكوف جميع دركاف الحوائط تير حادة األطراؼ وبها بعض 
الدوراف، عمت دا تكوف الحوائط مف مواد مساعدة عمت ااقزاؽ دو بها د  بروزات ند تمار عمت 

 س مت المعانيف.
ت مالررت لونوؼ سيارات المعانيف، بحيث يمـز توفير مقطق أماكن إنتظار السيارات: -

 11يالرص مكاف القتظار لذو  ااحتياجات الالارت بمعدؿ مكاف القتظار سيارة واحدة لكؿ 
مكاف، ومكاف القتظار واحد لكؿ المسيف مكاف القتظار فيما يزيد عمت  500مكاف القتظار حتت 

متر، كما  1.10ذلؾ. ويجب دا يقؿ عرض المكاف المالرص إلقتظار سيارات المعانيف عف 
 يجب فرؿ مسار حركت مشاة المعانيف لموروؿ اللت المبقت عف مسار حركت السيارات.
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 1116لسنة  12أهم الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة للطفل فً القانون رقم ( 3رقم ) ملحق

مالتمؼ حؽ الطفؿ في الحياة والبقاا والقمو في كقؼ دسرة متماسكت ومت امقت، وفت التمتع ب -
التدابير الونائيت، وحمايت  مف جميع دشكاؿ العقؼ دو ال رر دو اإلسااة البدقيت دو المعقويت دو 

 الجقسيت دو اإلهماؿ دو التقرير دو تير ذلؾ مف دشكاؿ السااة المعاممت وااستغ ؿ.
ي قوع مف دقواع التمييز بيف األطفاؿ، بسبب محؿ المي د دو الوالديف، دو دالحمايت مف  -

الجقس دو الديف دو العقرر، دو اإلعانت، وت ميف المساواة الفعميت بيقهـ في ااقتفاع بجميع 
 الحقوؽ.

حؽ الطفؿ القادر عمت تكويف آرائ  الالارت في الحروؿ عمت المعمومات التي تمكق  مف  -
فيها تكويف هذه اآلراا وفت التعبير عقها، وااستماع اللي  في جميع المسائؿ المتعمقت ب ، بما 

وتكوف لحمايت الطفؿ  اإلجرااات الق ائيت واإلداريت، وفقًا لإلجرااات التي يحددها القاقوف.
ومرالح  الف مت األولويت في جميع القرارات واإلجرااات المتعمقت بالطفولت ديًا كاقت الجهت التي 

 تردرها دو تباشرها.
ل  الحؽ في الابات قسب  الشرعي الحؽ في قسب  اللت والدي  الشرعييف والتمتع برعايتهما، و  -

وعمت الوالديف دف يوفرا الرعايت  الليهما بجميع وسائؿ اإلابات بما فيها الوسائؿ العمميت المشروعت.
والحمايت ال روريت لمطفؿ، وعمت الدولت دف توفر رعايت بديمت لكؿ طفؿ حـر مف رعايت دسرت ، 

 ويحظر التبقي.
جؿ هذا ااسـ عقد المي د في سج ت المواليد وفقا الحؽ في دف يكوف ل  اسـ يميزه، ويس -

ألحكاـ القاقوف. وا يجوز دف يكوف ااسـ مقطويًا عمت تحقير دو مهاقت لكرامت الطفؿ دو مقافيًا 
 لمعقائد الديقيت.

القاقوف الالاص بالجقسيت المرريت، وفت دف  الحؽ في دف تكوف ل  جقسيت، وفقا ألحكاـ -
قوؽ الشرعيت، وعمت األالص حق  في الر اعت والح اقت والم كؿ يتمتع كؿ طفؿ بجميع الح

 والممبس والمسكف ورميت والدي  ورعايت دموال ، وفقًا لمقواقيف الالارت باألحواؿ الشالريت.
الحؽ في الحروؿ عمت الدمات الرعايت الرحيت وااجتماعيت وع ج األمراض، وتتالذ  -

فاؿ ب عمت مستو  ممكف مف الرحت. وتكفؿ تزويد الدولت جميع التدابير ل ماف تمتع جميع األط
الوالديف والطفؿ وجميع نطاعات المجتمع بالمعمومات األساسيت المتعمقت برحت الطفؿ وتغذيت  
ومزايا الر اعت الطبيعيت ومبادئ حفظ الرحت وس مت البيئت والونايت مف الحوادث، والمساعدة 

ؿ، في جميع المجاات حق  في بيئت رالحت في اإلفادة مف هذه المعمومات. كما تكفؿ لمطف
 ورحيت وقظيفت، واتالاذ جميع التدابير الفعالت إللغاا الممارسات ال ارة برحت .

مع مراعاة واجبات وحقوؽ متولي رعايت الطفؿ، يحظر تعريض الطفؿ عمدًا ألي اليذاا بدقي  -
ت المالترت اتالاذ  ار دو ممارست  ارة دو تير مشروعت. ولمجقت الفرعيت لحمايت الطفول
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اإلجرااات القاقوقيت عقد مالالفت قص الفقرة السابقت. وتمتـز كؿ ممسست مف الممسسات العاممت 
فت مجاؿ الطفولت ب ف ت ع سياسات لحمايت األطفاؿ داالؿ دماكف تواجدهـ بها مف ديت السااة 

نواعد عمديت دو ممارست  ارة تير عمديت، ودف ت مف ائحتها الداالميت آليات ومعاييرو 
جرااات تقفيذ تمؾ السياسات، وذلؾ مف ال ؿ: اتالاذ الجرااات ونائيت تمقع ونوع دي دذي  وا 
رشادات  لمطفؿ، وتحديد جهت مسئول  عف الدارة تمؾ السياسات بداالؿ الممسست، وو ع نواعد وا 
عامت تحدد السموؾ المقبوؿ وتير المقبوؿ مع الطفؿ، وو ع سياست لمتوظيؼ والتدريب ت مف 

اـ بسياست حمايت الطفؿ، وو ع الرشادات عامت تتعمؽ بالتوارؿ مع الطفؿ، وتعريؼ االتز 
 وتحديد حاات ااعتداا، وكيفيت اإلب غ عقها ومتابعت ما يتالذ مف الجرااات بش قها.

تكفؿ الدولت دولويت الحفاظ عمت حياة الطفؿ وتقشئت  تقشئت سالمت آمقت بعيدة عف القزاعات  -
اقالراط  في األعماؿ الحربيت، وتكفؿ احتراـ حقون  في حاات الطوارئ المسمحت، و ماف عدـ 

والكوارث والحروب والقزاعات المسمحت، وتتالذ جميع التدابير، لم حقت ومعانبت كؿ مف يرتكب 
في حؽ الطفؿ جريمت مف جرائـ الحرب دو اإلبادة الجماعيت دو مف الجرائـ  د اإلقساقيت وجرائـ 

 اإلرهاب.
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 ( قائمة األعمال التى حظر قانون العمل تشغٌل األطفال فٌها4ملحق رقم )

العمؿ تحت سطل األرض فت المقاجـ والمحاجر وجميع األعماؿ المتعمقت باستالراج  -
 المعادف واألحجار.

 العمؿ في األفراف المعدة لرهر المواد المعدقيت دو تكريرها دو القتاجها. -
 تف يض المرايا بواسطت الزئبؽ. -
 المفرنعات واألعماؿ المتعمقت بها. رقاعت -
ق اج . -  الذابت الزجاج وا 
 المحاـ باألكسوجيف واألستيميف وبالكهرباا. -
 رقع الكحوؿ والبوظت وكافت المشروبات الروحيت. -
 الدهاف بمادة الدوكو. -
 معالجت وتهيئت دو االتزاف الرماد المحتو  عمت الرراص واستال ص الف ت مف الرراص. -
 % مف الرراص.50قردير والمركبات المعدقيت المحتويت عمت دكار مف رقع ال -
راص األرفر وااقي دكسيد " دو دكسيد الر رقع دوؿ دكسيد الرراص "المرتؾ الذهبي -

" وكربوقات الرراص ودكسيد الرراص البرتقالي وسمفات وكرومات وسيميكات "السمقوفالرراص
 الرراص.

 ر ح البطاريات الكهربائيت.عمميات المزج والعجف فت رقاعت ال -
 . 51،  55،  50،  7تقظيؼ الورش التي تزاوؿ األعماؿ المرنومت  -
 الدارة دو مرانبت الماكيقات المحركت. -
 ترميل دو تقظيؼ الماكيقات داقاا الدارتها -
 رقع األسفمت. -
 العمؿ فت المداب . -
دو روث البهائـ دو العظاـ دو العمؿ فت مستودعات السماد المستالرج مف المواد البرازيت  -

 الدماا.
ذابت شحمها. -  سمخ وتقطيع الحيواقات وسمطها وا 
 رقاعت الكاوتشوؾ. -
 ققؿ الركاب بطريؽ البر دو السكؾ الحديديت دو المياه الداالميت. -
 شحف وتفري  الب ائع فت األحواض واألررفت والمواقي ومالازف ااستيداع. -
 السفف. تستيؼ بذرة القطف فت عقابر -
 رقاعت الفحـ مف عظاـ الحيواقات ما عدا عمميت فرز العظاـ نبؿ حرنها. -
 ".عمؿ فت محاؿ بيع دو شرب الالمور "الباراتالو  ،العمؿ كم يفيف فت الم هي -


