
 

 

 
 

 

 

 

 

 عدالة حرية
 

 العدد األول

 
 

 سويسرا -تم نشر هذا الكتاب التعاون بين المركز المصرى للحقوق االقتصادية واالجتماعية ومؤسسة المجتمع المفتوح 

 

 



 

 

 قواعد النشر
و "  نشره غير دورية تصدر عن المركز المصرى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية و تعنى بالكتابات، "عدالة حرية

الرؤى، واألبحاث، فى مجال الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية  والثقافية، وكذلك التعليق على الوثائق والتقارير العربية 

 واألجنبية ذات الصلة.

 

-0555و ) -( كلمة للمتابعات0055-055و ) -( كلمة للبروفايل055 -055و تتراوح أعداد كلمات النصوص التى ستنشر بين )

 ( كلمة للبحوث والرؤى .0555-0055و)  -ثائق والتقارير( كلمة للو0055

على أن تكتب المقاالت كلها خصيصا للمجلة ، وتنشر ألول مرة بها ، اإل فى حاالت الترجمات والنصوص التاريخية و الوثائقية 

 ، وحاالت إستثنائية أخرى يتفق عليها مع إدارة النشرة .

 

د الحقة، أو إعادة تحرير بعض  الموضوعات بعد الحصول على اإلذن من كاتبها  أو و يحق إلدارة النشرة تأجيل النشر ألعدا

 اإلمتناع عن نشر موضوعات مع ذكر األسباب وردها لكاتبها . 

 

كما تؤكد النشرة أنها معنية أيضا بنشر الفنون ذات الصلة بالموضوعات اإلقتصادية واإلجتماعية من صور  فوتوغرافية، و 

 ر .كاريكاتير، و شع

 

 وترحب النشرة بكل الكتاب والباحثين وتدعوهم للمساهمة فيها، وتسعى إدارة النشرة لتخصيص مساحة دائمة للباحثين الشباب .

 ويمكن تسليم الموضوعات بمقر المركز :

 5000001017 -5000075500ت  – القاهرة –اإلسعاف  –الدور الرابع  –اش سوق التوفيقية 

     khaledali72@hotmail.comecesr.ecesr@ gmail.com-: أو على االميالت التالية

Ecesr.egypt@gmail.com 

 

 

 الهيئة االستشارية للنشرة

 عبد الرحمنأ. عمرو  -د. رباب المهدى -أ. خالد عبد الرسول -أحمد سيف اإلسالم أ.

 محمد العجاتى أ. -نفيسه دسوقى أ. –أ. فريد زهران  -

 "االسماء مرتبة أبجديا"

 

 شكر وتقدير

 يتوجه المركز المصرى المصرى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية بخالص الشكر والتقدير

اصلهم لكل األساتذة والباحثين الذين ساهموا بالكتابة للنشرة ونتطلع إلستمرار دعمهم لنا وتو 

 معنا
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 تعريف بالمركز

 

تنطلق  غير حكومية،مؤسسة قانونية مصرية " هو جتماعيةقتصادية واالالمركز المصرى للحقوق اال"

تفاقيزا  الدوليزة لحقزوق المواثيزق، واعالننزا ، واا جميز من قيم العدالة، والحرية، والمساواة، وتلتزمم ىزذ كلز   

تفاقيززا  وتوصززيا  من مززة اجتمااليززة، والثقاىيززة، و قتصززادية، وااااالعهززد الززدولذ للحقززوق  وصززااعنسززان،  ص

 كمرجعية لها اللذ مستوى الرؤية والممارسة. ةالعمل الدولي

 الرؤية:

مزن ججزل جن يصز    المصزرية والعمزل معهزا ودالمهزا جتمااليزةاا مز  الحركزا  ؤمن  ضزرورة التفاالزلن

حقزوقهم  جميز ه  و جتمزاالذ، ويتمتز  مواطنزجو ال لزم اا والتمييزم،، جشزكال القهزر، والفقزر لمن ك ليا ا نامجتمع

وحززدة  جن حقززوق اعنسززان الت ززاراجتمااليززة، والثقاىيززة جلززذ جانزز  حقززوقهم المدنيززة، والسياسززية  قتصززادية، واااا

 واحدة ا تتجمج.

 

 الرسالة:

والثقاىيزة  جتمااليزة،قتصزادية، واايسعذ المركم جلذ تمكين المجتم   كل ىئاتز  مزن التمتز   حقزوقهم اا

جديززدة تحقززق سززتنهاح حركززة مجتمعيززة واجتمااليززة المداىعززة الززن حززكه الحقززوق، مززن  ززنل تعميززم الحركززا  اا

حقززززوق الونشزززر ثقاىززززة حقزززوق اعنسززززان المومزززا ، و جاللزززذ مسزززتويا  المشززززاركة، وقزززادرة اللززززذ التززز ثير، والت ييززززر، 



تن ززيم حمززن  ريززا  النقا يززة، مزز  وص،  اسززيما حقززوق العمززل والح صززالاللززذ وجزز  ااقتصززادية وااجتمااليززة 

 حتكام للقضاء.الدىاع، و ناء التحالفا ، وتكوين الش كا ، وتقديم المساندة القانونية، واا

 األهداف:

 من أجل تحقيق رسالة المركز نعمل على:

حتمام الحركة المصرية والعر ية لحقوق اعنسان مزا  زين االمساحمة ىذ تحقيق التوامن الموضوالذ ىذ  .1

 جتماالية، والثقاىية والحقوق المدنية، والسياسية.قتصادية، وااق ااالحقو 

 .الحقوق ااقتصادية وااجتماالية نتهاكا استراتيجيا  لمواجهة تصورا  واوض   .2

مزن  ع زمهزا  مزا يئداج، ومهزارا  ت طيطهزا، وتنفيزكحا، وتقيزيم ئهادالم حمن  الدىاع الن الحقوق، و نا .3

 يعا ، وممارسا  تتواىق والمعايير الدولية لحقوق اعنسان.ت ثيرحا ىذ جقرار سياسا ، وتشر 

جتمااليزة، وتز ثيرا  التعرف العلمذ والعملذ اللذ التحديا  التذ تواج  الحريا  النقا ية، والحركا  اا .4

 ،اللززذ حيززاة المززواطنين ،تفاقيززا  الصززادرة الززن من مززة التجززارة الدوليززةالعولمززة والسياسززا  واا كززل مززن

 .لها  عد  لورتهاحلول المنئمة وطرح التها مناقشل

وتعميزم قزدرة الحركزا  ودالمهزا، المساحمة ىذ  لق جشزكال تنسزيقية وتحالفيزة كرطزار للعمزل المشزتر ،  .5

 جتماالية ىذ  ناء تن يماتها المستقلة، وحريتها ىذ العمل، والتع ير، والت ثير.اا

ق حقززوق اعنسززان الدوليززة التززذ تنقيززة ال نيززة التشززريعية المصززرية مززن كززل مززا مززن شزز ن  مناحضززة مواثيزز .6

 صدق  مصر الليها،  صوصا الداالمة للحقوق العمالية والنقا ية.

 

  أنشطة المركز:



سواء من حيث  واق  الحقوق ااقتصادية وااجتماالية والحريا  النقا ية والعمالية، ومتا عت  وتوثيق ،رصد  -1

يزث المكاسز  التزذ تحققهزا الحركزا  ااجتمااليزة جو مزن ح ،التذ تتعرح لها حكه الحقزوقنتهاكا  الم تلفة اا

 والعمالية. 

  ش نها. نشرحا لتعميم المعرىةالتذ تشت   م  واق  تل  الحقوق و جالداد ال حوث والتقارير  -2

 جالداد الحمن  وورش العمل والتدري ، وتنفيكحا؛   ية رى  الوالذ والتمكين  تل  الحقوق. -3

 حقوق.حكه الصورحا لتمكين المواطنين من  كلتقديم المساندة القانونية   -4

 جالداد مشاري  قوانين وتعدين  تشريعية حول تل  الحقوق  حيث تتواىق م  المعايير الدولية. -5

 جنشاء ش كا  الدىاع الن الحقوق ااقتصادية وااجتماالية جو المساحمة ىيها. -6

 هيئة المركز االستشارية

 )وىقا للترتي  األ جدي(

 حمد السيد النجاراألستاك  ج

 الدكتور حسنين كش 

 األستاك ال د ال فار شكر

 الدكتورة حويدا الدلذ رومان

 األستاكة نول  درويش

                        
 مدير المركز

  الد اللذ المر

 المحامذ



 

 := افتتاحية

 = ما بعد اإلفتتاحية:
 اإلنسان الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والحركة المصرية لحقوق

 د.مصطفى كامل السيد                                                  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 = بروفايل: 
 يوسف درويش 

 عماد عطية                                                     
--------------------------------------- 

 حركة إجتماعية: = 
 أطباء بال حقوق 

 منى مينا                                                                             

------------------------------------------------------------- 

 :متابعات= 
   جتماعي الشاملن الصحي اإل: حول نص قانون التأميتحليل أولي= 

 لجنة الحق في الصحة                                                           
 = التغير المناخى من ريو إلى كوبنهاجن                     عبد المولى اسماعيل

---------------------------------------------- 
 :وآراءقضايا = 

 
 روتوكول الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية كمدخل للتقاضىنضمام لباإل 

 إلهام عيدروس                                                                                                   

 



       تداعيات إشكالية الفقر على منظومة الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 

 حافظ أبو سعدةأ.                                                                                        

--------------------------------------------------------------------- 

 اإلستبعاد اإلجتماعي وحقوق اإلنسان                        

 د.محمد عبد المنعم شلبي                                                              

 

   الحق في الصحة من منظور قانوني أخالقي إقتصادي 

 د. عالء غنام )متابعات(                                                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                سياسات اإلصالح الزراعي ومضاداته في مصر  

  د. حسنين كشك                                                                  

 

     رؤيه حول آليات حماية المال العام وأسباب إهدارهالمال السايب.. 

 نجاد البرعي أ.                                                                                          

 العدالة والحرية في حياة الفئات المقهورة من الشعب 

 د.نوال السعداوي                                                                 

 

 قراءة تحليلة في مشاركة المرأة في االحتجاجات العمالية 
 نجوان سليمان                                                                  

 

 = قراءة في وثيقة: 
يسرا           رؤية نقدية.. 9002تقرير التنمية اإلنسانية العربي  = 

 الجندي
  ستغالل أجساد النساء.. بين الهيمنة الذكورية وسلطة العملإ

 منى                                           
 = حكاية نضالية:



 = الضرائب العقارية.. الطريق إلى النقابة المستقلة 

 دسوقىنفيسة                                                               
 

 

 من أنشطة المركز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟حرية" ..ةلا"عدلماذا 
 المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية

 

جتماعية" ال يززال قتصادية واإلكان "المركز المصري للحقوق اإلمنذ أن 

نشزرة "كزون لزه ت، كان التفكيزر فزي ضزرورة وأهميزة أن حلمفكرة ومجرد 

كززأول مركززز حقززوقي تحقيززق رسززالته وأهدافززه  تعينززه علززى" غيززر دوريززة

جتماعيززة إلقتصززادية واالحقززوق اإلحزمززة ب ةخاصزز يززولي عنايززةمصززري 

 .والثقافية للمصريين

 



منززذ أشززهر مضزز ،  ت التحضززيرية ل "عدالززة حريززة"هكززذا بززدأت اللقززاءا

ة لرفزززع الزززوعي بحقزززوق وكزززان هنزززاق اتفزززاق علزززى ضزززرورة أن تكزززون أدا

عتبززار إلززى هززذه  وإعززادة اإلاعيززة والثقافيززة، جتمواإلقتصززادية المززوا ن اإل

مكمزل للحقزوق مجزرد تزابع أو  وليسز  -باعتبارهزا حقزوق أساسزيةالحقوق 

وإيمانززا بززأن حزمززة حقززوق اإلنسززان حزمززة واحززدة ال  - السياسززية والمدنيززة

وضزززع أهميزززة النشزززرة فزززى فزززت  حزززوارات ل، فضزززال عزززن -تقبزززل التجزئزززة

هزذه التزي تتعزرل لهزا نتهاكزات اإلسزتراتيجيات لمواجهزة اإلتصورات وال

 ها.الحركات اإلجتماعية المدافعة عنقدرات تعزيز والحقوق 

ال يمكززن أن ننكززر أن قضززايا الحقززوق االقتصززادية واالجتماعيززة والثقافيززة 

معقدة وشائكة وتحا  بالعديد من العقبات ولكن ال يعنزى ذلزك تخلينزا عنهزا 

النضزال مزن أجزل حمايتهزا أوتجاهلها بقدر ما يوض  حتمية المطالبة بها و

الحركززة الحقوقيززة المصززرية  قناعززة بززأن أمززاموانفاذهززا فززى الواقززع. ولززدينا 

لتوقي  الذي تتعزرل فيزه الكثير لتقوم به في هذا الصدد والسيما في هذا ا

للعديد مزن جتماعية للسواد األعظم من المصريين الحقوق اإلقتصادية واإل

م أو العمزل أوالسزكن وغيرهزا مزن نتهاكات، سزواء فزي الصزحة أو التعلزياإل

 عتداء على ما هو قائم ومتبقي فيها من مكتسبات.فيه اإلالحقوق، ويجري 

وهزو يحزاول  األول مزن "عدالزة حريزة"وعلى هذا الطريق، يصزدر العزدد 

جوهريززززة فيمززززا يتعلززززق بززززالحقوق تسززززليض الضززززوء علززززى قضززززايا ورؤى 

تماعي" للفئات الفقيزرة جاية من "اإلستبعاد اإلجتماعية، بداإلقتصادية واإل

الية الفقززر علزى منظومززة الحقززوق اإلقتصززادية والمهمشزة، و"تززداعيات إشززك

جتماعية"، وصوال إلى عمق الريف المصري الذي يشهد تراجعا عن واإل

عتززداء علززى حقززوق فقززراءه مززن اإل محززاوالت "اإلصززالح" السززابقة ومزيززدا

 .المقهورة"أو موقع " العدالة والحرية من حياة الفئات  وفالحيه

نتهاكات بقدر مزا اإلحرية" ال تهدف إلى تسليض الضوء على ة لاعد"وألن 

تهدف أيضزا إلزى تقزديم التصزورات الكفيلزة بالتصزدي لهزا ومعالجتهزا، فقزد 



كان  هذه الروح حاضرة في معظم موضوعات المجلزة، هزذا فضزال عمزا 

قدمته موضوعات بعينهزا مزن إسزهامات خاصزة فزي هزذا الصزدد، كمزا هزو 

عوة إلززى اإلنضززمام الززدأو " " " المززال السززايب وأليززات حمايتززهالحززال فززي

جتماعيززة للبروتوكززول اإلختيززاري للعهززد الززدولي للحقززوق اإلقتصززادية واإل

أو تقديم " قزراءة نقديزة  كمدخل لإلنتقال بهذه الحقوق إلى نطاق التقاضي"

 ."0551لتقرير التنمية اإلنسانية العربي 

الصحة إحدى أهم القضايا المثارة على الساحة  ولما كان  قضية الحق فى

الحقوقيززززة فقززززد تناولنززززا هززززذا الحززززق مززززن المنظززززور األخالقززززى والقززززانونى 

واإلقتصادى وكزذلك مزن خزالل التعليزق علزى التعزديالت المقترحزة لقزانون 

  التأمين الصحى.

وألن المززرأة المصززرية مززن الفئززات التززى تعززانى دائمززا فززى مجتمعنززا مززن 

ضززطهاد فسززعينا إلبززراه قضززاياها مززن خززالل اسززتعرال التهمززيأ أو اإل

كتاب"استغالل أجساد النساء..بين الهيمنة الذكوريزة وسزلطة العمزل" ومزن 

 خالل تقديم " قراءة تحليلية فى دور المرأة فى اإلحتجاجات العمالية" 

جتماعيززة، هزي الفاعززل األكبزر علززى  ريززق وتأكيزدا علززى أن الحركزات اإل 

علززى أن  الحقززوق الضززائعة، فقززد حرصززنا واسززتعادةالتصززدي لإلنتهاكززات 

الحركات، وتقدم تجربة نضالية فارقة في مسزيرة  عناية خاصة بهذهولي ن

الحركززات النضززالية فززي مصززر فززي السززنوات األخيززرة، أال وهززي تجربززة 

موظفي الضرائب العقارية والتي تكلل  بالنجاح وأسفرت عزن إنشزاء أول 

يض الضوء علزى حركزة أ بزاء بزال حقزوق نقابة مستقلة، هذا فضال عن تسل

التي ال تزال تناضل من أجل الحقزوق المشزروعة أل بزاء مصزر وتحسزين 

 النظام الصحي.

وإيمانا من المركز بدور النشطاء اإلجتماعيين والسياسزيين الزذين ناضزلوا 

مززن أجززل دعززم حقززوق المززوا نين اإلقتصززادية واإلجتماعيززة  -ومززاهالوا –



كان مزن الزالهم تنزاول مالمز  مزن تزاري  إحزدى هزذه والثقافية للموا نين ف

الشخصيات سزواء الراحلزة منهزا أو التزى ماهالز  تقزاوم القهزر والظلزم فزى 

 عالمنا.

تتوجه إدارة المركز بخزالص الشزكر والعرفزان لكزل األسزاتذة  وفي النهاية 

األجزززالء الزززذين سزززاهموا معنزززا بالكتابزززة للعزززدد األول ونتطلزززع إلسزززتمرار 

حريزة" لزن ا ودعمهم لنزا  فالبزد مزن التأكيزد علزى أن "عدالزة تواصلهم معن

تسززتطيع أن تخطززو مزيززدا مززن الخطززوات علززى  ريززق تحقيززق أهززدافها إال 

والنشزطاء القراء والكتزاب والبزاحثين ونقد بإلتفاف ومساهمات واقتراحات 

 .والثقافية لإلنسانيةجتماعية ضية الحقوق اإلقتصادية اإلالمؤمنين بق
 

 لمصري للحقوق االقتصادية واالجتماعيةالمركز ا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 والحركة المصرية لحقوق اإلنسان 

 

 د.مصطفى كامل السيد     

 العلوم السياسية بجامعة القاهرةأستاذ 

 

 

تصزززادية الشزززك أن وجزززود مراكزززز متخصصزززة فزززى الزززدفاع عزززن الحقزززوق االق

قوق اإلنسان، خصوصا، واالجتماعية هو أمر ضرورى للحركة المصرية لح

قوق اإلنسان فى العالم عموما، وهناق ثزالث أسزباب تفسزر هزذه بل ولحركة ح

 الضرورة.



صززادية واالجتماعيززة والتززى تشززمل االهتمززام بززالحقوق االقتفمززن ناحيززة أولززى ف

ل  هزو الهم للتأكيزد السكن إلتعليم والصحة ، والغذاء والحق فى العمل، وفى ا

على أن مفهزوم حقزوق اإلنسزان يلتقزى مزع التطلعزات المشزروعة لعامزة البشزر 

تقتصر علزى  ممن اليتمتعون بعد بظروف العيأ الكريمة. فحقوق اإلنسان ال

قوق المدنية والسياسية والتى قزد اليهزتم بهزا فزى دول الجنزوب التزى تعزانى الح

وا نيهززا سززوى أقليززة محززدودة مززن الناشززطين مززن انتشززار الفقززر واألميززة بززين م

السياسزززيين بسزززبب ظزززروف هزززذه المجتمعزززات. وهكزززذا فاالهتمزززام بزززالحقوق 

االقتصززادية واالجتماعيززة هززو الهم لتوسززيع دائززرة المهتمززين بحقززوق اإلنسززان، 

 واكتساب الطابع الجماهيرى لهذه الحركة.

احتزرام الحقزوق ومن ناحية ثانية، فإنزه علزى الزرغم مزن التقزدم الملمزوس فزى  

المدنية والسياسية فى معظم دول العالم بعد انتشزار نظزم تتسزم بقزدر أكبزر مزن 

الديمقرا ية بالمقارنة بزالنظم التزى سزبقتها، وكانز  فزى دول الجنزوب وشزرق 

أن الحقزززوق االقتصزززادية ال أوروبزززا نظمزززا عسزززكرية أو نظزززم حززززب واحزززد، إ

ر الليبرالية االقتصادية واالجتماعية تتعرل للهجمة الشرسة من جانب أنصا

، والزززذين وجزززدوا فزززى توصزززيات المؤسسسزززات الماليزززة الدوليزززة مثزززل البنزززك 

وصندوق النقد الزدوليين سزندا للتراجزع عزن  السزعى لتزوفير العمالزة الكاملزة ، 

ولتقليص اإلنفاق العام على الصحة والتعليم والزدعم الحكزومى للسزلع الغذائيزة 

سة للدفاع عن هذه الحقزوق ووقزف انتهاكهزا اجة ماوهكذا فهناق ح األساسية ،

 بحجة اإلصالح االقتصادى والتكيف الهيكلى.

ومن ناحية ثالثة فاحترام هذه الحقوق هزو ضزرورى لتفعيزل ممارسزة الحقزوق 

المدنية والسياسية. اليمكن القول بأن اإلنسان الذى يفتقزر إلزى التعلزيم والعمزل 

ق فزى أن تكزون لزه شخصزية والصحة عاجز بالضرورة عن إدراق أهمية الح

قانونيززة، وأن يتمتززع بحريززة االعتقززاد، وبكرامززة الززنفض والجسززد، وبضززرورة 

، وال فزى مارسزة حقوقزه السياسزيةالمحاكمة العادلة، ولكنه قد اليجزد الوقز  لم

المشززاركة فززى أنشززطة النقابززات والجمعيززات. فززاحترام هززذه الحقززوق ضززرورى 

ة والسياسززية. ومززن ناحيززة أخززرى لتعزيززز ممارسززة الحقززوق والحريززات المدنيزز

فزززالحقوق المدنيزززة والسياسزززية ضزززرورية للزززدفاع عزززن الحقزززوق االقتصزززادية 



واالجتماعية والثقافية. وهذا تأكيد لما ذهب إليه مؤتمر األمزم المتحزدة لحقزوق 

عنززدما شززدد علززى وحززدة حقززوق  0115اإلنسززان الززذى عقززد فززى فيينززا فززى سززنة 

 لقوى فيما بينها.اإلنسان بكافة فئاتها، والترابض ا

إن حقززوق اإلنسززان بفئاتهززا المختلفززة هززى تعبيززر عززن تعززدد جوانززب شخصززية 

ثزم تترتزب لزه حقزوق  ناإلنسان. كعضو فى الجماعة البشرية وكمزوا ن ، ومز

مدنية وسياسية، وهو أيضا منتج للثروة والثقافة ومسزتهلك لهمزا، وهزو عضزو 

دينيزة. ولهزذا السزبب فزإن  فى جماعات متعددة منهزا األسزرة أو أقليزة لغويزة أو

اكتمال الوجود اإلنسانى الكريم يقتضى احترام حقزوق اإلنسزان فزى الحصزول 

على عمل وظروف عمل مناسبة، وعلى  الغزذاء والصزحة والتعلزيم والسزكن، 

و دوره وفى تكوين أسرة والتمتع بكافة حقوقه داخلها أيزا كزان سزنه أو نوعزه أ

 التى ينتمى لها واحترام اآلخرين لها. داخلها، وعلى ممارسة ثقافة الجماعة

وهكذا فلعل صدور هذا العدد يكون خطوة على  ريق توسيع دائزرة االهتمزام 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيزة، وكزذلك إلثزارة التفكيزر فزى كيفيزة 

 تعزيزها وضمان الوفاء بها.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بروفايل
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناضل من طراز فريد ..يوسف درويش

 عماد عطية 

 ناشض سياسي 

 

 

لكةل المناضةلين "سيظل يوسف درويش بجوهره اإلنساني النبيل وإرادته الحديديةة مةثال وقةدوة 
من أجل الُمثل العليا ومن أجل عالم يتساوى فيه البشر، ويختفةي فيةه الينةي والفقيةر والسةادة والعبيةد 

 والسجن والسجان"



 

موسززى يوسززف فززرش درويززأ المشززهور بيوسززف رحززل يوسززف  0550يونيززو  0اح األربعززاء صززب

عامززا بعززد رحلززة مليئززة بالعطززاء والتفززاني فززي خدمززة الززو ن والطبقززة العاملززة  10عززن  درويززأ

المصرية على وجه الخصوص. بدأت هذه الرحلة فزي فرنسزا أثنزاء دراسزته للحقزوق حزين تعزرف 

لكافزة أنززواع الكزاره وهزو المحزب للحيزاة والبشززر وضززالته،  علزى الفكزر الماركسزي الززذي وجزد فيزه

 .الظلم والفقر والقهر

وعاد إلى مصر وعمل محاميا أمزام المحزاكم المختلطزة،  0151أنهى يوسف درويأ دراسته عام 

وهزي الجمعيزة التزي نشزأت لهزا فزروع فزي  ،0150نضمام لجمعية أنصار السزالم عزام باإلثم بادر 

التزي اشزتعل  بعزدها  بغزرل الوقزوف ضزد خطزر نشزوب الحزرب العالميزة الكثير مزن بزالد العزالم

في نفض الوق  بدأ في التردد على مركز اإلتحاد العزام للنقابزات الزذي كزان يقزوده و بسنوات قليلة.

األمير عباس حليم في أواخر الثالثينيات. وهناق بدأ في التعزرف علزى العمزال وقضزاياهم وكانز  

 مناضل محمد يوسزف المزدرق. ولزم تمزضأهم قادة العمال وقتها، وهو الالبداية عالقته بواحد من 

إلزى الدرجزة التزي أصزب  سنوات حتى أصب  يوسف درويأ يتمتزع بشزعبية كبيزرة وسزض العمزال، 

 المؤسض األبره للحركة العمالية المستقلة في األربعينيات.معها ن يعتبرونه الكثيرو

ف درويزأ بنجزاح وهزي كسزب ثقزة العمزال، مزن ولكي ندرق صزعوبة المهمزة التزي اجتاههزا يوسز

المهم أن نرجزع لظزروف الحركزة العماليزة وقتهزا، حيز  يزروي المناضزل  زه سزعد عثمزان رفيزق 

نضال يوسف درويأ ورئيض النقابة العامة لعمال الغززل الميكزانيكي فزي هزذا الوقز ، أن العمزال 

يزة مزن المثقفزين مزن محزاميين في أربعينيات القرن الماضي كان جل همهزم تخلزيص الحركزة النقاب

ومهندسين وأ باء يرى العمال أنهم يسزخرون الحركزة لمصزالحهم الخاصزة أو مصزال  األحززاب 

 التي ينتمون اليها.

 ؟بن الجواهرجي اليهوديفكيف فعلها المحامي خريج الجامعات الفرنسية، إ

نزه روايتزه فإ ع العمزال وحزركتهم، وحسزبفي البداية، درس يوسف درويأ كل مزا يتعلزق بأوضزا

كان يذهب يوميا لدار الكتب لهذا الغرل حتى أنه قرأ تقريبا كل مزا كتزب عزن العمزال فزي مصزر 

حتزى يزتمكن  0111سزكندرية عزام إلفي هذا الوق . ثم حصل علزى ليسزانض الحقزوق مزن جامعزة ا

لززب منززه حضززور التحقيززق مززع أحززد مززن العمززل أمززام المحززاكم األهليززة. وجززاءت الفرصززة عنززدما    

 فلم يتردد. ،مالالع

 0110كان على يوسف درويأ قبل أن يصب  مستشارا للنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عزام 

أن يعمل في النقابة كمدرس للغة الفرنسية )لغة الكثير من أصحاب المصزانع وقتهزا(، وأن يسزاعد 

هززا، وحضززور العمززال علززى تأسززيض عززدد مززن المززدارس لتعلززيم العمززال والقيززام بنفسززه بالتززدريض في



التحقيقززات مززع العمززال والترافززع فززي قضززاياهم بززأجر رمزززي تدفعززه النقابززة أو بززدون أجززر علززى 

 اال الق.

كسب يوسف درويأ ثقة العمال ببسا ته وتواضعه المعروفين عنه وبالتفاني في خزدمتهم وتقزديم 

ريصا حتى فزي النص  واإلرشاد لهم بلغة سهلة بسيطة، بال تعالي أو هعامية أو أستاذية. وكان ح

سلوكه الشخصي على عدم وضع مسافة بينزه وبزين العمزال فزرفض مزثال إسزتعمال سزيارة خاصزة 

رغم قدرته على ذلك واضطراره أحيانا للعزودة مزن مقزر النقابزة فزي شزبرا إلزى منزلزه سزيرا علزى 

األقززدام لتززأخره عززن موعززد آخززر تززرام. وعنززدما أضززرب عززدد مززن قززادة العمززال عززن الطعززام لتعنزز  

ومززة فززي إصززدار قززانون اإلعتززراف بقانونيززة النقابززات، كززان يوسززف درويززأ يتززردد علززيهم الحك

. ولزم يحزل منتصزف األربعينيزات حتزى أصزب  يوسزف 0110مؤاهرا، وصزدر القزانون فعزال عزام 

نقابة عمالية، واتسع  ثقة العمال فيه لتصزل إلزى قيزادات وجمزاهير  75درويأ مستشارا لحوالي 

 منا ق.عمالية في العديد من ال

تأسس  لجنزة العمزال للتحزرر القزومي، الهيئزة السياسزية للطبقزة العاملزة، وصزدر  0110وفي عام 

بيانها األول متضمنا مطالب العمال جنبا الى جنب مع مطالب اإلستقالل والدسزتور وموقعزا عليزه 

مزن سززتة مززن قيززادات العمززال لززيض مززن بيززنهم يوسززف درويززأ، المتنزززه عززن الزعامززة، رغززم دوره 

باره في تأسيسها. وكان نضاله مع العمال ضد الغالء الفاحأ أثناء الحزرب أحزد األسزباب التزي ال

أرغم  الحكومة وقتذاق على إقرار عالوة غالء معيشة ألول مرة. ثم كان دوره البزاره فزي أول 

عندما جرى توهيع منشور على جميع النقابات  0110إضراب عام لعمال مصر في التاري  عام 

ن "كونززوا لجززان اإلضززراب .. كونززوا صززناديق اإلضززراب" ووقززع البيززان باسززم  ليعززة تحزز  عنززوا

العمززال، حتززى أن تنظززيم الطليعززة الشززعبية للتحززرر الززذي شززارق يوسززف درويززأ فززي تأسيسززه عززام 

يزة عرف وقتها باسزم تنظزيم  ليعزة العمزالن ومزن مزاثر هزذا التنظزيم أن أسزض جريزدة عمال 0110

 ف نسخة في هذا الوق .سم "الضمير" كان  توهع ألبا

في مختلزف السجون والمعتقالت يرم بحافل بالنضال أن التاري  لم يكن غريبا على صاحب هذا ال

كزان يوسزف  0100. وعندما قام  حركة يوليزو 0117عام العصور، والتي حل عليها ألول مرة 

وتطالززب درويززأ معززتقال وأرسززل مززع آخززرين رسززالة مززن السززجن لقيززادة الثززورة تؤيززد  ززرد الملززك 

أثنزاء  0100النظام الجديد بالديمقرا ية. ثم  لب  قيادة الثورة منه التعاون مع هيئة التحرير عزام 

العدوان الثالثي فلم يتردد، ومزا أن إنتهز  الحزرب حتزى أصزدرت الحكومزة قزرارا بزاغالق مكتبزه 

ف مزن ضطرت للتراجع بعد أقل من أسبوع واحد بعد أن أرسل عشرات اآلالولكنها ا 0100عام 

 0107شزهور حتزى جزرى إعتقالزه عزام  الناصزر. ولزم تمزض العمال برقيات إحتجزاش لجمزال عبزد

فزرش عنزه ليعزاد إعتقالزه بتهمة سخيفة هي اإلشزتراق فزي محاولزة إلغتيزال جمزال عبزد الناصزر، وأ  

 وليمضي في المعتقل هذه المرة أكثر من خمسة أعوام. 0101مرة أخرى عام 

، حيز  كزان آخزر من أجل الطبقة العاملة المصرية اإل مع رحيله ألم يتوقف نضال يوسف دروي

هزو كتابزه عزن نشزأة  ،مباشزرة وهزو فزي السادسزة والتسزعين مزن عمزره هرحيلعمل قام به قبل هذا 



اإل أنه من الضروري اإلشارة إلى أن نضال يوسزف درويزأ  وجذور الحركة العمالية في مصر.

على جميزع الجبهزات الفكريزة والثقافيزة والسياسزية فضزال  من أجل العدالة والحرية والمساواة كان

ورأس  0150شززارة اليززه. فقززد أسززض جريززدة األسززبوع عززام إلعززن هززذا النشززا  العملززي السززابق ا

منظمزة الطليعزة تحريرها وشارق في تأسيض دار األبحاث العلمية ثم لجنة نشر الثقافة الحديثزة ثزم 

، وبعزد الخزروش 0107 عزام الشيوعي المصزريالحزب ، وشارق في تأسيض 0110الشعبية عام 

عزادة إثزم  0100من المعتقل شارق في تأسيض منظمة الطليعة الثورية االشتراكية )شروق( عام  

 .0107، وأخيرا حزب الشعب االشتراكي عام 0105تأسيض الحزب الشيوعي المصري عام 

مزا عشزق مصزر، عشزق فلسزطين كوننسزى أنزه يوسزف درويزأ وأخيرا، ال يمكزن أن نتحزدث عزن 

سزرائيل، وشزارق التنظزيم الزذي إوشارق في مناهضة الحركة الصزهيونية مزن قبزل أن تنشزأ دولزة 

، واسزتمرت معارضزته ونضزاله ضزد كامزب ديفيزد 0117نتمى إليه في رفض قرار التقسزيم عزام ا

 ومعاهدة السالم المصرية االسرائيلية ودفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى وفاته.

لكزل المناضزلين مزن يأ بجوهره اإلنساني النبيل وإرادته الحديديزة سزيظل مزثال وقزدوة يوسف درو

يختفي فيه الغني والفقير والسادة والعبيزد والسزجن و ثل العليا ومن أجل عالم يتساوى فيه البشر،أجل الم  

 والسجان.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 حركة إجتماعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ باء بال حقوق

 كريمة ةأجل حق الطبيب فى حيامن 

 وحق الموا ن فى خدمة عالجية حقيقية وجيدة
 نى ميناد. م 

 جماعة أ باء بال حقوق     

 

منذ أكثر مزن عشزرين عامزات تتصزاعد شزكاوى األ بزاء مزن ضزعف الرواتزب "

قابزل األ بزاء ظزروفهم وقزد وسوء ظروف ممارسة المهنزة فزى المستشزفيات، 

االتجاه للسفر للعمزل و إلعتماد على العمل الخاصالمادية الصعبة بمزيد من ا

  للجزء المادى من المشكلة." بالدول العربية مما قدم حالت معقوالت 

 



وى الخدمززة الصززحية فززى آثززارات سززيئة علززى مسززت بعززا كانزز  لهززذا الحلززول و

المستشززفات، حيزز  أفقززدنا السززفر للخززارش خبززرة الكفززاءات فززى مجززالى العمززل 

المعتمدين على العمل الخزاص أيضات إضطر األ باء  الصحى والتعليم الطبى،

ه جززل جهززودهم للعمززل فززى مكززان أو اثنززين وثالثززة، ليسززتطيعوا أن يفززوا لتوجيزز

بمتطلبات الحياة الضرورية، فماذا يتبقى بعد ذلك من وق  أو جهزد أو تركيزز 

 للعمل بمستشفيات الحكومة؟

، أخزذت الرواتزب ى مشزكلة نقزصعلز الهادفزة لاللتفزافإال أن كل هذه الطزرق 

، ألنزه يعتمزد علزى ه يقل بالتزدريجتزداد صعوبة فالعمل الخاص أصب  مردود

القزززدرة الماليزززة للمزززوا نين ، اللزززذين يعزززانون بزززدورهم مزززن أهمزززة إقتصزززادية 

بينما هناق المزيد والمزيد  ،أسواق العمالة الطبية بالخلي  تشبع و .متصاعدة

، مما أدى إلى تدهور شديد لخارشن وراء فرصة عمل بامن األ باء المتدافعي

لسززعر الطبيززب المصززرى ماديززات ومعنويززات، حتززى وصززل األمززر بززبعض األ بززاء 

 ول على تخصص( للقبول بأجر ممرضات.الممارسين العموميين )قبل الحص

تبزدأ مزن اإلجبزار علزى العمزل لسزاعات و، فكثيزرة ومتكزررةأما صور المهانة 

، وتصززل للضززرب والسززجن التعاقززدأجززر أقززل مززن أكثززر مززن التعاقززد، وتقاضززى 

 والجلد.

وسض كل هذا كان من الطبيعى أن تكون الشكاوى المريرة هى الطزابع السزائد 

 ، أو فزززيسزززهرات النوبتجيزززات الطويلزززة األ بزززاء سزززواء فزززيلكزززل إجتماعزززات 

حيززز  تتكزززرر الشزززكاوى وتتكررمعهزززا  معيزززات العموميزززة لنقابزززة األ بزززاء الج

ات ومناشززدات لززوهارة الصززحة ومجلززض قززرارات الجمعيززات العوميززة بمطالبزز

يحسزن األوضزاع التزى إال أن كل ذلزك لزم  لمطالب األ باء. االلتفاتالوهراء ب

ة أجر الطبيب حدي  التخرش سزنمعها وصل إهدادات سوءا إلى الدرجة التي 

من أجر عامزل النظافزة ، وبزدأ التزذمر مزن سزوء جنيه أى أقل  005لــ  0550

عن حقوق  ه الضعيفة في الدفاعلنقابة على مواقفاألحوال يقترن بلوم مجلض ا

 األ باء.

 أخزذ إجزراءاتعلزى دم قدرتزه : دافع مجلض النقابة عن عموقف مجلض النقابة

 جمود االنتخابات ولى هي سلبية األ باء، والثانية هياألأكثر جدية بنقطتين: 



تاكززل أغلززب أعضززائه قززد ، وسززنة 00عمززره  النقابيززة حيزز  أن المجلززض الحززالي

 الوفاه أو المرل أو السفر للخارش.ب

من خزالل حضزور الجمعيزات  هنا فكرت مجموعة من األ باء اللذين تعارفوا

، الذى أصب  ية تكون قوة دافعة للعمل النقابى، على تكوين أسرة نقابالعمومية

 واضحات أنه يحتاش لجهود جديدة ودماء جديدة.

سزم سزى ن شزر علزى مدونزة باتأسي: بزدأت الجماعزة ببيزان بداية أ باء بال حقوق

،  الزززب البيزززان التأسيسزززى بتحسزززين 0551مزززايو  00أ بزززاء بزززال حقزززوق فزززى 

المسززتوى المززادى والعلمززى للطبيززب، كركيزززة أساسززية لتحسززين حززال الخدمززة 

الصززحية فززى مصززر، علززى أن تمززول محززاوالت اإلصززالح مززن رفززع ميزانيززة 

، حيز  الصحة فى مصر، ورفض تحميل المرضى فاتورة اإلصالح الصحى

، ممزا يجعزل تح  خض الفقرتثب  اإلحصائيات أن أكثر من نصف المصريين 

 تحملهم لتكاليف العالش، واإلصالح الصحى أمرات غير معقول وغير إنسانى.

واهم بدأت أ باء بال حقوق بمحاوالت تعاون مع مجلض النقابزة، حيز  أن شزك

ن الزززدعوة ية األ بزززاء، وبالفعزززل أثمزززر التعزززاون عزززالمتكزززررة كانززز  مزززن سزززلب

الجمعيزة كان  ، و 0557المشتركة للجمعية العمومية الغير عادية فى فبراير 

 بزاء علزى اإل زالق ، وأخزذت ألكبزر واألقزوى فزى تزاري  نقابزة األالعمومية ا

اإلصرار على وجوب إعتماد رفع أجزر الطبيزب  :، مثلقرارات قوية ومحددة

تحديزد وافز المراوغزة، ، وليض االعتماد على الحوعلى هيادة األجر األساسي

، إذا لزززم تسزززتجب 0557مزززارس  00راب رمززززى سزززاعتين فزززى موعزززد إلضززز

الحكومززة لطلبززات األ بززاء العادلززة خززالل شززهر ونصززف.  بعززا فرضزز  هززذه 

، ولكززن مجلززض النقابززة لمنصززة فرضززات لززم تسززتطع الفكززاق منززهالقززرارات علززى ا

م( ، ممزا تراجع بعد ذلك عن قرار اإلضراب )قبل موعد اإلضزراب بسزتة أيزا

ين مجلزض سبب نكسة قوية لحركة األ باء وخالفات قويات وتمايزات فى المواقف ب

، حيزز  أصززب  موقززف مجلززض النقابززة هززو اإلكتفززاء النقابززة وأ بززاء بززال حقززوق

بالمطالبات والمناشدات للحكومة، مزع إسزتعدادهم إللتمزاس األعزذار للحكومزة 

مر بالسيد نقيب األ باء ، ووصل األوعودها لأل باءبل وتبرير تراجعها عن 

ن القزززرار الظزززالم لنززززولهم لمهاجمزززة  لبزززة اإلمتيزززاه الزززذين إسزززتجاروا بزززه مززز

هارة فى أهمة إنفلوانزا الخناهير، وترق ، كديكور لتجميل جهود الوالمدارس



للتأهيززل ليصززبحوا قززادرين علززى العمززل كأ بززاء بعززد  بقيززة تززدريبهم الضززروري

يخززذل هززؤالء  لبززة بززل ويهززاجمهم فززى وصززل األمززر بالسززيد النقيززب أن وذلززك. 

 الصحف والفضائيات.

 :أساليب العمل التى إستخدمتها جماعة أطباء بال حقوق

الوقفات اإلحتجاجية حي  نظمنا العديزد منهزا أمزام النقابزة وأحيانزات قليلزة داخزل 

 المستشفيات.

أيزام فزى ميعزاد اإلضزراب  0نظمنا إعتصام بمقر النقابزة العامزة لأل بزاء لمزدة 

 (.0557 -5 -00لذى تم إلغاؤه ) ا

تتضامن أ باء بال حقوق وتدعم كل أشزكال اإلحتجزاش التزى يلجزأ لهزا األ بزاء 

م للنيابززة لمواجهززة الكثيززر مززن المشززاكل المتفاقمززة حاليززا، حززول تعطيززل التقززدي

، أو تعطيزززل إخزززالء  زززرف األ بزززاء فزززى آخزززر فتزززرة والدراسزززات العليزززا مزززثال

و حزززول ظزززاهرة اإلعتزززداء علزززى أم نيابزززاتهم، التكليزززف، والسزززماح لهزززم بإسزززتال

 األ باء فى مستشفياتهم التى صارت متكررة.

اكل األ بززاء ، لشززرح رأينززا فززى مشززونحززاول كثيززرا إيصززال صززوتنا لإلعززالم

، ألننزا  زرف أساسزى فزى ونعتبر هذا دورات هامزات ، والطب والصحة فى مصر

 مشاكل الصحة التى تهم كل بي  فى مصر.

، بززدعم مززن همززالء لززة انتزززاع حقوقنززا عززن  ريززق القضززاءنلجززأ أيضززات لمحاو

محامين متطوعين فى المراكزز القاونيزة لحقزوق اإلنسزان ، مثزل القضزية التزى 

رفعناها ضد رئيض الوهراء بحظر إضراب األ باء ، والقضية التى رفعناها 

باء "حزافز" يصزرف عنزد ضد إعتبار المقابل المادى لحضور نوبتجيات األ 

 ت المالية.اداتوافر اإلعتم

جموعة مزن تقوم جماعة أ باء بال حقوق حاليات بجمع توقيعات األ باء على م

عطزى للطبيزب ، يأدنى حد مقبولنرى أنها تمثل  المطالب المادية الملحة، التي

فرصزززة عمزززل  أيوراء  للجزززري ، دون االضزززطرارإمكانيزززة العزززيأ بكرامزززة

يوميززات مززن سززاعة  07إلززى  00 احونززة العمززل مززن  ، أو الجززري فززيبالخززارش

 مستشفى لعيادة لمستوصف، وقد ساهم  فيما يلي:



العززام بمشززاكل األ بززاء المايززة وأحززوالهم السززيئة وأثرهززا  أيوالت: عرفزز  الززرأ

، بعزد أن كانز  هزذه المناقشزات تجزرى لخطير على الخدمة الصزحية المقدمزةا

 وسض األ باء فقض.

تنززاع بطززرق المواجهززة ثانيززات: سززاعدت جماعززة أ بززاء بززال حقززوق فززى نشززر اإلق

واإلحتجززاش لحززل المشززاكل وسززض األ بززاء ، لززذلك نجززد أن كثيززرات مززن األ بززاء 

، واإلعتصزام الفترة األخيرة، لطزرق الشزكاوى الجماعيزةأصبحوا يلجئون فى 

 بالمستشفيات أو المديريات الصحية ، سزواء كزان ذلزك بتنسزيق مزع أ بزاء بزال

هو اعتصام جماعزة مزن لى ذلك عآخر مثال ناج  حقوق ، أو بدون تنسيق، و

ديسمبر ، وإسزتمر  0أ باء التكليف فى المديرية الصحية ببنى سويف بتاري  

سززاعات حتززى نجزز  اال بززاء فززى الحصززول علززى الموافقززة علززى  5اإلعتصززام 

، حتززى شززهور 0التززى إنتهزز  فترتهززا منززذ إخززالء  ززرفهم مززن فتززرة التكليززف 

 دء الطبيب لمرحلة التخصص.يستطيعوا إستالم العمل فى فترة النيابة لب

مجموعزة مزن الحزوافز ، قدم  الوهارة لنزا بالتزدريج )بزديالت عزن الكزادر( وقد 

حافز سهر األ باء البشريين بديالت عن رفع مستحقات النوتجية ، وحزافز مثل 

الدبلوم الزمالة والطبيب ، وحافز ماجستير ، وحافز للدكتوراة ، وأخيرات حافز 

مززن السززيد رئززيض  رسززرى فززذلك ألنززه حززافز مقززر بقززراالسززرى )أمززا لمززاذا هززو 

ورغززم ذلززك اليطبززق وال يعززرف عنززه  0551 -1 -05وهراء مصززر بتززاري  

اإلدارات والمززديريات الصززحية شززيئات نن( كززل هززذه الحززوافز يززرتبض صززرفها 

، وتقيززيم للطبيززب تبعززات لقواعززد هالميززة باإلعتمززادات الماليززة، وبلززوائ  تفصززيلية

ديد من األسباب أو التالكيك لعدم صرف مستحقات األ باء توجد بها دائمات الع

، لذلك نجزد هزذه الحزوافز تصزرف فزى بعزض المزديريات بقواعزد مختلفزة عزن 

 األخرى، وال تصرف لقطاعات أخرى.المديريات 

، لزذلك تتزأخر شزهور ، وتسزقض شزهور ، بزل وال تصرف مع إسزتمارة الراتزب

عزدة شزهور .. بإختصزار رغزم وتتغير  ريقة حسابها فى نفض المستشفى كزل 

تهم فى متاهة نحن ، إال أنها أدخلدخل األ باءن الحوافز أعط  هيادة نسبية لأ

، رارات الوهاريززةوراء لززوائ  الصززرف والقزز نززرى أنززا مقصززودة، مززن الجززري

لفزة والمستشزفيات والمقارنة بين أحوال صزرف الحزوافز فزى القطاعزات المخت

 المختلفة.



أن هززذه الحلززول المسززكنة التززى  يفهززم األ بززاء جيززدات  لألطبةةاء: زق الحةةاليالمةة 

ويفهزم أغلزبهم أيضزات أن مجلزض  ر مسزتقرة،ضزعيفة وغيزتها لنا الحكومة، طأع

المشزكلة أن و ى معزارق دفاعزات عزن حقزوق األ بزاء.النقابة قرر عدم خزول أ

، يتهم العظمزى تتجزه للحلزول الفرديزة، ويجعل أغلباهذا يف  فى عضدهم كثير

، صزب  ضزعيفا ولكنهزا ماهالز  تشزكل حزالكزان مردودهزا قزد أ التى حتزى وإن

كثر من ذلزك أنهزا تشزكل حلمزا بالحزل ، لزذلك نجزد أعزداد اال بزاء الفزارين ألوا

أغلزززب  أن، ونجزززد ة رغزززم كزززل قصزززص المهانزززة التزززى تصزززلناللخزززارش متزايزززد

لعليا التى تؤهلهم الخريجين فى سعى حثي  للحصول سريعا على الدراسات ا

ن أعززداد األ بززاء العززاملين أوصززل  حمززى السززفر إلززى رش. وقززد للعمززل بالخززا

 00 هززي 0550اه المركزززى لإلحصززاء العززام بمصززر تبعززات إلحصززائيات الجهزز

ألززف  بيززب ) كززل اال بززاء العززاملين بمصززر سززواء فززى القطززاع الحكززومى أو 

عززا بالجززامعى أو الخززاص( بينمززا عززدد األ بززاء المصززريين المززؤهلين للعمززل ت

هلين األ بززاء المززؤ ألفززا، أي أن ثلثزي 000بززة فزى نفززض العزام ت النقاإلحصزائيا

صززبح  نسززبة أ، أو هجززروا المهنززة .. حتززى هجززروا بالدهززم للعمززل بالخززارش

مزوا ن )إحصززائيات وهارة  0150األ بزاء للمرضزى فزى مصزر  بيزب لكزل 

 5المنشزورة علزى موقزع الزوهارة اإللكترونزى( ، أى  0551الصحة فى يناير 

 055العالميزة وهزى  بيزب لكزل تطلبهزا منظمزة الصزحة  أضعاف النسبة التزى

، والعجيززب أن كززل هززذه اإلحصززائيات الرسززمية لززم تلفزز  نظززر وهيززر مززوا ن

الصحة أو رئيض الوهارء الذين تكررت تصريحاتهم بالرغبة فى تقليل أعداد 

 اال بان نشرح قصتها.

 شباب األ باء ومستقبل المهنة

بسزبب نقزص  أثناء دراسة الطزب لمونهنا هم شباب األ باء، فهم يظالضحية 

لخزارش أو ، واضزطرار كثيزرا مزن األسزاتذة للعمزل بااإلمكانيات بكليات الطب

ن فززرص تلقززى  الززب الطززب يقلززل كثيززرا مززممززا ، التركيززز فززى عملهززم الخززاص

سنة اإلمتياه المفترل أنها سنة التدريب األساسية لطالزب  أما في لتعليم جيد.

ن  الزب الطزب فيهزا أ، والمفتزرل سة النظريزةسنوات من الدرا 0بعد  الطب

غير مؤهل لممارسة الطب بشكل مستقل ، وألنه ماهال  بيب تح  التمزرين 

، يجززب أن يعمززل دائمززا تحزز  مالحظززة األ بززاء األكبززر ، نجززد حاليززا هززؤالء 



"األ باء تح  التمرين" يحملون على أكتزافهم عزبء العمزل فزى أغلزب أقسزام 

ر )لفهم السبب تذكر اإلحصائيات التى أوردناها اإلستقبال فى مستشفيات مص

حززول العجززز فززى إعززداد األ بززاء( ، أو نجززدهم مسززئولين عززن نقززل عينززات الززدم 

، توفيرات فيات الجامعية المترامية األ رافوأفالم األشعة عبر  رقات المستش

 بزاء أوال نجزد مزن  أن يكلفوا بهذا النوع من العمزل،جر العمال الذين يجب أل

م بتززدريب همالئززه ن يملززك الوقزز  أو الجهززد ليهززتمززة أو وهارة الصززحة الجامعزز

 ال فيما ندر.أ باء المستقبل إ

دون أن يحصززززل علززززى التززززدريب ذا ينهززززى  بيززززب اإلمتيززززاه سززززنته تلززززك هكزززز

، ثم يدخل فى رحلة التكليزف التزى الضرورى، ليتسلم تصري  ممارسة المهنة

ن الوسززا ة والمحسززوبية ، يززه كثيززرات مززفتتززدخل  بمشززاكل التوهيززع، الززذيتبززدأ 

نتيجزة  ويمنع الطبيب من تسجيل أى دراسات عليا حتى تنتهى فترة التكليف )

ل االطبيزب  زو نالمفهومزة السزبب( ، حيز  يكزوغيزر لقوانين وهارة الصزحة 

إحسززاس رهيززب بززالظلم   فززى وحدتززه الصززحية، ولديززهفتززرة التكليززف معزززوال

مستشزفيات أو األ بزاء األكثزر الوالمرارة واإلحبا  ، بعيد ا عزن أى إحتكزاق ب

وسززيلته و، ألحززالم الكبزار التززي سزاقته لززدخول كليزة الطززب، وبعيززدات عزن اخبزرة

الوحيدة الكتساب الخبرة هزى التجربزة والخطزأ فزى المرضزى الغالبزة .. هكزذا 

نرى ان ظلم المسئولين لأل باء وتجاهزل مطزالبهم العادلزة ال يتسزبب فقزض فزى 

ر آمزززال واخالقيزززات أ بزززاء ولكزززن أيضزززا يزززدمأهمزززة شزززديدة للنظزززام الصزززحى 

 ، وذلك يدمر مستقبل مهنة الطب فى مصر. المستقبل

 بزاء ألإلقنزاع ا  باء بال حقزوق الزدائبأن عمل جماعة لكل ذلك فنحن نرى أ

، وضزرورة الضزغض فزى إتجزاه تغييزر الظزروف بالحلول الفردية بعدم االكتفاء

، وفززى إتجززاه إقززرار حززق رائدة حاليززات لممارسززة الطززب فززى مصززالمشززوهة السزز

األ بزاء فززى أجززر عززادل وظززروف عمزل محترمززة داخززل مستشززفيات و ززنهم ، 

، ولكنهززا ب الجيززد هززى مطالززب ضززرورية لأل بززاءوحقهززم فززى التعلززيم والتززدري

 ضرورية بل وملحة أكثر لصحة ومستقبل هذا الو ن.
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(1) 
 

 ول نص قانون التأمين الصحي االجتماعي الشاملتحليل أولي: ح
 1(0551أكتوبر  00( المنشورة بجريدة المصري اليوم, 00)المسودة رقم )

 لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة
 

النظام الصحي يحتاج إلى إصالح حقيقي وإلى نظام تأميني بديل شامل يحقق "
ل ارتباط التأمين الصحي بنظم معايير العدالة واإلتاحة والكفاءة والجودة وال يتجاه
 "التأمينات االجتماعية

 
 
 

 مقدمة:

                                                 
1

( دون أسباب واضحة لعله خطأ صحفي غير 00إلى  01و 00إلى  00ول وما نشر تنقصه المواد من )مادة في خمسة فص 50يتكون نص المسودة من  

.مقصود أو غير ذلك  



برحلة طويلة بدأت في منتصف الستينيات من القرن في مصر  "التأمين الصحي" مر
(، وصدرت القوانين 0101الماضي حينما تأسست الهيئة العامة للتأمين الصحي )

ا لجميع المواطنين وكانت المختلفة لكفالة الحق في الرعاية الصحية التأمينية تدريجي
المبادئ العامة التي تحكم هذه القوانين هي التوازن بين معياري كفاءة األداء في 
تقديم الخدمات وشمول حزمة الخدمات وبين اإلنصاف والعدالة في تحمل األعباء 
المالية للعبء المرضي عبر صناديق التأمينات االجتماعية والصحية للمشاركة في 

  مخاطر المرض.

النظام  إلصالحومنذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي وثمة محاوالت متكررة 
الصحي برمته، وفي المقدمة منه نظام التأمين الصحي الذي بات بعد خمسين عاما 
من تأسيسه يعاني من العديد من نقاط الضعف أبرزها عدم رضاء المواطنين عن 

ضافة لنقص إتاحة الخدمات التأمينية مستوى تقديم الخدمات وكفاءة من يقدمونها، إ
% من إجمالي 01في الريف مقارنة بالحضر واقتصار التغطية على ما ال يزيد عن 

 السكان.

وكانت مشكلة اإلنفاق الصحي هي جوهر التحديات القائمة حيث أكدت الدراسات 
الموثقة من الجهات الرسمية نفسها أن حجم اإلنفاق األسري على الخدمات الصحية 

% من اإلنفاق 05ن جيوب المواطنين غير المؤمن عليهم أو المؤمن عليهم يتجاوز م
الكلي عن الصحة، إضافة لتدني ما تخصصه الموازنة العامة لإلنفاق العام على 

 % من حجم مصروفات الموازنة.0الرعاية الصحية بما ال يتجاوز 

جديدة للتأمين  وفي العشر سنوات األخيرة قُدمت عدة مسودات لمشروعات قوانين
الصحي كانت في مجملها تفتقد الرؤية الشاملة لطبيعة التغيير المطلوب إلصالح 

افتقدت إلى الدراسات الشاملة الرتباط نظام التأمين الصحي في التأمين الصحي. فقد 
كما افتقدت  مصر بقوانين التأمينات االجتماعية التي صدرت في نفس الوقت تقريبا.

لتكلفة العبء المرضي بين المواطنين وبين موارد الخزانة العامة التوزيع المتساوي 
للدولة بما يفرض من ضرائب غير مباشرة أو مباشرة لتمويل هذا النظام وبما 
يضمن معايير التضامن والتكافل االجتماعي واإلنصاف واإلتاحة في توفير الحماية 

 الصحية التأمينية بين شرائح المجتمع.

قانون للتأمين الصحي، مشروع الجهود لالنتهاء من  تيين تكاثففي العامين الماضو
الذي يعد من األهداف الكبرى في مسار المجتمع المصري. فالنظام الصحي األمر 



يحتاج إلى إصالح حقيقي وإلى نظام تأميني بديل شامل يحقق معايير العدالة 
نظم التأمينات واإلتاحة والكفاءة والجودة وال يتجاهل ارتباط التأمين الصحي ب

 االجتماعية بشكل عام.

لي "إعالن المبادئ"إفي هذا السياق نشير 
2
القانون مشروع التي تحكم موقفنا من  

والذي نحذر من المخاطر الواردة فيه ونطالب بإدخال إصالحات عميقة عليه 
لي رفضه إذا أصرت الحكومة عليه بشكله إدعو نو وواجب وطني، كضرورة
 الحالي.

 اآلتي:ونؤكد علي 

إضافة  المطلوب تحقيقها من ورائه، ضرورة تحديد المبادئ العامة واألهداف -0
إلى المصطلحات والمفاهيم المستخدمة بوضوح وطرحها للمناقشة علي نطاق 
واسع بين مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب المختلفة والنقابات 

اشرة كما نحذر من تمريره مب الشعب،والمواطنين قبل عرضه علي مجلس 
من مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء دون عرضه كامال علي فعاليات 

 ،لي الشفافيةإالمجتمع المختلفة. فما حدث يعكس سلوكا غير ديمقراطي يفتقد 
ما قد يختلف  ودة نشرتها إحدي الصحف غير كاملة،ما دفعنا للتعامل مع مس

 تماما عن الشكل النهائي للمشروع.

اركة في تحمل اية صحية تأمينية عادلة عبر المشاحترام حق المواطن في رع -0
وحماية حقوق المواطن التأمينية االجتماعية التي  مخاطر العبء المرضي،

كفلتها قوانين التأمينات االجتماعية الحالية عبر أكثر من نصف قرن )قانون 
 00لسنة  057قانون  ،0175لسنة  000 قانون ديالته،وتع 0100لسنة  01

فض المساس بتلك الحقوق في ظل ما يتردد حول تعديالت وتعديالته( ور
 لقوانين التأمينات االجتماعية والمعاشات الحالية.

كما نرفض تهرب الحكومة من مسئوليتها في اإلنفاق الصحي العام ونحثها  -5
ونشير إلى  %(،05 % إلى0علي زيادته إلى النسب الموصي بها دوليا من )

نه أرغم بالوالذي  0500-0505لعام  ة الجديدالعام منشور إعداد الموازنة
نه ال يتطرق إلي الرعاية الصحية هدافه في رعاية محدودي الدخل، فإيحدد أ

                                                 
2

منظمة وهيئة من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  05لجنة تضم أكثر من ( عن لجنة الحق في الصحة, وهي  1/00/0551صادر في )  

يض الوهراء من أجل التصدي لهذا القرار ومقاومة خطض خصخصة التأمين الصحي بشكل عام. ويقوم مركز هشام فور صدور قرار رئ مايو فيتشكل  

 مبارق للقانون بتنسيق وقيادة الجانب القانوني من عمل اللجنة.



ما يعكس اتجاهات الحكومة لتحميل  ،باعتبارها من أهداف الموازنة األساسية
 المواطنين عبء النظام التأميني الجديد.

 –ة المتعددة تحت مسميات جديدة ونحذر من استخدام آليات الحزم التأميني -1
خاصة ما نطلق عليه "حزمة الكوارث الصحية الشخصية" والتي ستحرم 
المشاركين من حقوقهم التي كفلتها قوانين التأمينات االجتماعية )في التأمين 

 والوفاة(. ،إصابات العمل ،البطالة ،الشيخوخة ،المرض ،ضد العجز

ونرفض  ،االشتراكات العادلة والثابتة نؤكد علي أهمية االعتماد علي نسب -0
فرض الرسوم والمدفوعات اإلضافية التي َتٌعوق إتاحة تلقي الخدمات خاصة 
في مستوي المستشفيات )مثال تكلفة التحاليل واألشعة والعمليات الجراحية 

كما نرفض اقتصار مساهمة الخزانة العامة علي دعم  بالمستشفيات(، واإلقامة
غير القادرة" خصما مما كان يدفع فعليا للتأمين علي  ما يسمى "بالفئات

 ( وما كان يدفع للعالج علي نفقة الدولة.11طالب المدارس )عوائد قانون 

ونؤكد علي وقوفنا وراء نظام صحي متكامل وتأمين صحي شامل ال يغير  -0
 من شكل ملكية المؤسسات الصحية العامة المختلفة تحت مسميات مختلفة.

د علي وقوفنا وراء هيكل أجور عادلة لكافة أفراد الفريق الطبي كما نؤك -0

نه أن هذا فضال عن أل ،عاملين( مما يكفل لهم حياة كريمة ،تمريض ،)أطباء
 حقهم الطبيعي هو وسيلة لتحسين جودة الخدمات الصحية.

 الجوانب اإليجابية لمشروع القانون

ديدة إذا لم يتم تداركها في ومخاطر ش ،مل النص المنشور على جوانب إيجابيةتيش
 معرض المناقشات التشريعية عندما يعرض على المجلس التشريعي.

يجابية التي ال يمكن تغافلها قياسا إلى المسودات السابقة التي بلغت إلومن الجوانب ا
رجع إلى ممارسة المجتمع المدني ومنظمات حقوق ( مسودة والتي ربما ت  00)

حة من ضغوط على الجهات التنفيذية لضمان المبادئ اإلنسان ولجنة الحق في الص
 ،العامة إلصالح التأمين الصحي واألهداف الكبرى والصغرى المرجوة من ورائه

 اآلتي: 



القانون الجديد بين التأمين الصحي كنظام ونظم  مشروعألول مرة ربط  .0
 بشأن التأمين 0100لسنة  01وقوانين التأمينات االجتماعية القائمة )قانون 

للتأمين على  0100لسنة  057قانون  القرارات المنفذة له،االجتماعي و
بشأن التأمين على الفئات غير  0175لسنة  000قانون  أصحاب األعمال،

ما يعد احترام لتراث عريق من الحقوق  ،المشمولة بقوانين المعاشات(
نين م تغطيتها بهذه القواقتصادية لفئات عديدة من الشعب تاالجتماعية واال

 لسنوات طويلة تتجاوز النصف قرن.

تراجع نص القانون ظاهريا عن اإلشارة إلى فكرة إنشاء الشركة القابضة  .0
للتأمين الصحي بفضل الضغوط الهائلة التي مارستها منظمات حقوق اإلنسان 

والطعن الذي أقامته مجموعة من  ،والمجتمع المدني لرفض هذه الفكرة
اء بإنشاء الشركة القابضة للتأمين الصحي.المنظمات ضد قرار رئيس الوزر

3
 

تناول القانون نسب االشتراكات من المؤمن عليهم فعليا والفئات الجديدة التي  .5
 سوف تغطى بالنظام الجديد بكثير من الواقعية والتوازن.

 لمشروع القانون الجوانب السلبية

ن المخاطر القائمة هناك العديد ماليزال نه أعلى الرغم من االيجابيات السابقة إال 
 في اآلتي: للمناقشة حولهافي النص والتي نسعى 

 أوال: حزمة الخدمات الصحية التأمينية

مشروع القانون العديد من  في المتضمنهتثير حزمة الخدمات الصحية التأمينية 
قرار من  االتساؤالت حيث تشير إلى أنها طبقا لمجموعة الخدمات التي يصدر به

مجموعة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة ء على أن تشمل رئيس مجلس الوزرا
ويجوز عند االقتضاء إعادة النظر في  ،وحتى صدور القانون للتأمين الصحي حاليا

 تلك الخدمات بإضافة خدمات جديدة.
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بإنشاء الشركة  0550لسنة  050حكمات بوقف تنفيذ قرار رئيض مجلض الوهراء رقم  0557سبتمبر  1أصدرت محكمة القضاء اإلداري يوم الخميض  

بموجب قرار إنشاء  المصرية القابضة للرعاية الصحية ونقل كافة أصول مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

عاتق المنتفعين والسيما الفقراء منهم.  الشركة القابضة يتحول التأمين الصحي االجتماعي إلى تأمين صحي تجارى، ويشكل ذلك ضررات كبيرات سيقع على

قدم فعلى العكض من نصوص القوانين السابقة التي حرص  على التعامل مع التأمين الصحي والرعاية الصحية للمنتفعين بالطابع االجتماعي الذي ي

ل القرار المطعون عليه الخدمة تقدم من خالل الرعاية الصحية المتكاملة للمريض دون النظر لنسبة اشتراكه وذلك من خالل هياكل غير ربحية، يجع

لتشغيل ، شركة ربحية لها وظائف استثمارية، ولها حق شراء أسهم وبيعها وإدارة محفظة مالية ، ولها إدارة األصول واالستثمارات بما يعظم عوائد ا

ى سعر تكلفة الخدمة بشكل سيؤدي ال محالة إلى هيادة وتستهدف الرب  و تقديم خدمة معيارية بسعر مقبول. كل هذا يفيد إضافة هامأ للربحية عل

دم في أسعارها، فالفرق بين الخدمة بسعر التكلفة والخدمة بسعر القطاع الربحي كبير. والفرق كبير جدات بين أسعار بعض الخدمات الصحية كما تق

 مستشفيات التأمين وأسعار تقديمها في المستشفيات الخاصة.



خفى المقصود ولكن في حقيقته يُ  ،والتفسير المباشر لهذا النص قد يبعث على التفاؤل
دني مما نصت عليه أإلى ما يقدمه التأمين الصحي حاليا )وهو  منه تماما. فقد أشار

قوانين التأمين الصحي( ولم يؤكد ما نصت عليه قوانين التأمين الصحي الحالية 
 50وقانون  القرارات المنفذة له،بشأن التأمين االجتماعي و 0100لسنة  01)قانون 
حزمة أو مجموعة (. ما يجعل سلطة تحديد 0110لسنة  11وقانون  ،0100لسنة 

يسلب القانون أهم مة في يد السلطة التنفيذية تماما، والخدمات الصحة التأمينية المقد
صادر السلطة التنفيذية مكوناته المطروحة للمناقشة في المجلس التشريعي حيث تُ 

ما يعتبر تهديدا خطيرا لحقوق المشتركين في النظام وهو  ،سلطات تشريعية أصيلة
 ما سوف يدفعون من أجله. في الموافقة على

في نفس السياق سوف تحدد السلطة التنفيذية )وزارة الصحة والمالية والتضامن( ما 
دون تحديد واضح لها.  ،طلح على تسميته بحزمة الكوارث الصحية الشخصيةأصُ 

فينص على أنها أمراض طارئة وخطيرة وتهدد حياة اإلنسان وتحتاج لموارد مالية 
فوقها. والنص كما ورد يعكس عدم الدقة اف الكامل لموارده أو تها االستنزينتج عن

وإذا افترضنا  ، فهي طارئة وخطيرة وتهدد الحياة،للتدليل على ما يقصد من ورائها
نه يقصد على سبيل المثال الفشل الكلوي فهو مرض خطير ولكن يحدث عقب أ

الفشل الكبدي(.سلسلة طويلة من المقدمات ما ال يمكن اعتباره مرض طارئ )وكذا 
4

 

ما يجعلنا نتساءل عن قائمة محددة  ،غطى ماليا بالكامل في كل األحوالكما أنها لن تُ 
أو حزمة خدمات يعتبرها القانون من الكوارث الصحية الشخصية وما سيتكلفه 

ما  المواطن إزاءها وما سيتحمله صندوق التأمين كنسبة كاملة أو جزئية للعالج.
جعلها مجاال النتهاك الحق في الحياة والحق في ريع وييضعها خارج سلطة التش

 ملزمة.الرعاية الصحية حيث كفلها الدستور والمواثيق الدولية الُ 

غفل الحديث عن حاالت العجز المرضي بأنواعه أوالمالحظ أيضا أن القانون 
)جزئي/ كلي( واللجان الطبية التي تحدد نسب هذا العجز بموجب قوانين التأمينات 

 مما يثير الريبة والشك بخصوص هذه الحقوق الثابتة. ،تماعيةاالج

 ثانيا: التمويل

 مصادر التمويل كاآلتي: 7يحدد القانون في الفصل الثالث مادة 
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. حدي  منشور بالمصري اليوم إلي أن القسطرة القلبية بنوعيها العالجية واالستكشافية تدخل ضمن الكوارث الصحية الشخصيةأشار وهير الصحة في  

.0551أكتوبر   00مجدي الجالد و ارق أمين, "د. حاتم الجبلي في حوار شامل", المصري اليوم,   



  االشتراكات من مصادرها المباشر للمؤمن عليهم اجتماعيا بموجب
بواقع  0175لسنة  000، 0100لسنة  057و 0100لسنة  01القوانين 

على التوالي من األجر التأميني الشهري )الثابت % 0 %،%1، 0
والمتغير من األجر( ومن متوسط األجر التأميني االجتماعي على 
التوالي. كما يحدد اشتراكات باقي أفراد األسرة من أطفال وطالب 

% من 5.0وزوجات )ربات بيوت( كمسئولية لرب األسرة بواقع 
% للزوجة ربة البيت. 0واألجر التأميني الشهري للعائل عن كل ابن, 

كما يحدد اشتراكات المعالين لرب األسرة غير الخاضع لقوانين التأمين 
% من متوسط األجر التأميني االجتماعي 5.0االجتماعي بنفس النسبة 

% من متوسط األجر التأميني االجتماعي عن الزوجة 0عن كل ابن, و
ء النقابات أو الزوج غير العاملة/العامل. كما يحدد اشتراك أعضا

% )والمقصود الفئات غير الخاضعة لقوانين التأمين 0المهنية بواقع 

االجتماعي وتمارس مهن حرة )محامين, تجاريين, أطباء أو يعملون 
%. أما عن 5لدى أنفسهم(. ويحدد حصة أصحاب األعمال بواقع 

% 0% من قيمة المعاش الشهري )أو 0صاحب المعاش فيشترك بواقع 
المعاش الشهري تزيد عن متوسط المعاش االجتماعي إذا كان قيمة 

 % من قيمة المعاش الشهري. 0الشهري( واألرامل والمستحقون بواقع 

وتعد االشتراكات, وما تساهم به الخزانة العامة للدولة هي أساس جوهر أدوات 
تمويل النظام بما ال يخل بالحق في إتاحة الرعاية الصحية وهي متوازنة في مجملها 

تراكات تخصم شهريا )كنموذج للتمويل المختلط من االشتراكات التأمينية ومن كاش
حصيلة الخزانة العامة للدولة لتوفير االستمرار المالي للنظام(, عدا أصحاب 
المعاشات الذين يعدوا الفئات األولي بالرعاية وال يجوز زيادة اشتراكاتهم بأي حال 

 %.0% إلي 0من األحوال من 

جنيها شهريا للفرد.  00مادة مساهمة الدولة للفئات غير القادرة بقيمة وتحدد نفس ال
وهنا يتضح التباس المفهوم عند الكثيرين من الناس, حيث لم يتطرق القانون إلى 

بل يتركها للسلطة التنفيذية حيث يصدر قرار  –تحديد المقصود بالفئات غير القادرة 



ض وزير المالية ووزير التضامن منفصل بشأنها من رئيس مجلس الوزراء بعد عر
االجتماعي.

5
 

والمصطلح األدق هو الفئات األولى بالرعاية الصحية, باالعتماد على مؤشر الثروة 
والذي يعرف على حسب تقارير صادرة من مجلس الوزراء بأنه مقياس تقريبي 
ع لمستوى معيشة األسرة ويتم حسابه باستخدام بعض البيانات مثل ملكية األسرة للسل

المعمرة وبعض الخصائص األخرى المتعلقة بالمستوى االقتصادي,
6
وأمثلة من  

دراسات متراكمة وجيدة أخرى في مراكز البحوث الرسمية المختلفة حول شرائح 
المجتمع اقتصاديا ومدى ما تستطيع هذه الشرائح المساهمة به فعليا في نظام التأمين 

 الجديد. 

هم به الخزانة العامة في تمويل المشروع بما ال كما نالحظ استمرار تدني ما ستسا
يزيد فعليا عما تقدمه حاليا )في نطاق العالج علي نفقة الدولة والتأمين على طالب 

 المدارس( تحت مسمي جديد غير محدد هو الفئات غير القادرة. 

أما عن الرسوم والمدفوعات اإلضافية, تقدم المسودة المنشورة بديلين لقيمة هذه 
 وم اإلضافية والمدفوعات عند تلقي الخدمة: الرس

% من تكلفة الدواء والخدمة خارج 55البديل األول: تمثل نسبة ال تتجاوز 
 % من التكلفة داخل المستشفى. 0المستشفى ونسبة 

جنية  0, سجنية للممار 0البديل الثاني: يحدد رسوم عند تلقي الخدمة )
زيارة منزلية( ورسوم خدمات جنية  05جنيها لالستشاري,  05لألخصائي, 

% من قيمة 55% من التكلفة و0جنيها أو  05داخل المستشفى بحد أقصى 
جنيها. وثلث ثمن األبحاث خارج  15الدواء خارج المستشفى بحد أقصى 

 جنيها. 05المستشفى بحد أقصى 

وما سبق في مجمله يمثل اضطرابا في فهم دور الرسوم اإلضافية في نظم التأمين 
 moralفرض قانونا لعالج عيوب سوء استخدام الخدمات )المختلفة التي تُ الصحي 
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مثل من يحصلون على معاش الضمان االجتماعي مضافا إليهم     المهم الشريحة صرح وهير الصحة في حدي  منشور بالمصري اليوم أن هذه الفئة ت 

 5,105,555,555مليون جنيه شهريا,  555مليون =  00* 00مليون نسمة, أي أن المبلغ الذي ستتحمله الحكومة يساوي ) 00الفقيرة التي قدرها إجماال 

.0551أكتوبر   00في حوار شامل", المصري اليوم, مليار سنويا. مجدي الجالد و ارق أمين, "د. حاتم الجبلي   
6

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعنوان "المالم  الصحية لأل فال في مصر...هل  –على سبيل المثال, تقرير صادر عن مجلض الوهراء  

.0557تغيرت؟", صدر في أغسطض   



hazards ُفرض في ظل شروط مقننة للحد من سوء االستخدام( وهي ت
7

عند  
األصحاء من المؤمن عليهم. لذا فهي تستخدم عند مدخل النظام فقط في خدمات 

. وألنها ليست شهريه الرعاية األولية والعيادية وبشكل ال يسبب إعاقة إلتاحة الخدمة
أو سنوية فهي تفرض فقط عند تلقي الخدمات. وال تستخدم في الخدمات السريرية 
وخدمات المستشفيات ألنها تسبب إعاقة في إتاحة الخدمة, كما أنها ال تمثل النصيب 
األهم في تمويل النظام التأميني الذي يعتمد على التكافل بين األغنياء والفقراء, 

اإلداري المكلف لتحصيل هذه الرسوم. مما سبق يتضح سوء استخدام إضافة للعبء 
 هذه النسب في ظل القانون المعروض للمناقشة.

ومن المخاطر األساسية أيضا في نفس المادة اإلشارة إلى ضرورة  زيادة 
االشتراكات في الحدود الدنيا والقصوى, إضافة إلى الرسوم والمساهمات عن 

نسبة معدل تضخم أسعار المستهلك سنويا, دون مراعاة  المؤمن عليهم بما يعادل
ألهمية زيادة أجور المؤمن عليهم اجتماعيا سنويا بنفس نسب معدل تضخم األسعار, 
ما يعد من الشروط الضرورية لضمان عدالة توزيع أعباء التأمين )وتعني تحميل 

حالية(, وهذا المشتركين بأعباء إضافية ال تتناسب مع مستوي األجور والمعاشات ال
 ما نتحفظ عليه.

 ثالثا: تقديم الخدمة الصحية التأمينية 

تنشأ هيئة اقتصادية عامة إلدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات 
 من مشروع القانون(. 5التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء بعد تأهيلها )المادة 

ت الهيئة العامة للتأمين الصحي )عدد لم تتضمن المادة إشارة صريحة إلى مستشفيا
ما قد يعكس اتجاها غير  –وهي ليست تابعة مباشرة لوزارة الصحة  -مستشفى(  10

 واضح للتصرف في هذه المستشفيات, وما قد يعني أيض
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سوء استخدام الخدمات التأمينية العامة   moral hazards صود بها لجوء األصحاء الستخدام الخدمة التأمينية لزيادة مزاياهم دون مبرر بما ينعكض المق  

 على الموارد وعلى المرضى بالسلب.



 ا مخاطر البيع والخصخصة.

 توصيات عامة )الشيطان في التفاصيل(

 
في حقها األصيل في ضرورة استناد القانون إلى السلطة التشريعية  -0

الموافقة علي كل تفاصيله الخاصة بمحوري حزمة الخدمات التأمينية 
 ونسب االشتراكات.

ضرورة وضع النص الكامل أمام المجتمع في شفافية لمناقشته باستفاضة  -0
 قبل عرضه علي الجهات التنفيذية والتشريعية.

ئمة ضرورة رفع نسبة مساهمة الخزانة العامة ألي المستويات المال -5
% من الموازنة, انطالقا من أهداف المجتمع 05مجتمعيا بما ال يقل عن 

في التنمية الصحية العادلة والشاملة والتي تكفل إتاحة الحماية التأمينية 
 الشاملة.

ضرورة إيجاد أساليب أكثر عدالة لتمويل ما يطلق عليه الكوارث الصحية  -1
المطلقة ما يهدد الحق في الشخصية وعدم تركها لتقدير السلطة التنفيذية 

 الحياة لفئات واسعة من المواطنين.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(2) 

 التييرات المناخية من ريو...إلى كوبنهاجن

 

 عبدالمولى إسماعيل

 

 للحق فى المياه   منسق اللجنة المصرية

 منتدى الحق فى المياه بالمنطقة العربية 

 

 ديسمبر الفائ  قمة كوبنهاجن حول التغيرات المناخية  07إلى  0عقدت فى الفترة من 

معقودة على تلك القمة للخروش بالتزامات واضحة ومحددة لخفض اإلنبعاثات الحرارية ،  األمال وقد كان  "

قويا وذلك  0500كيوتو عام  بروتكولوكان حجم التوقعات المتفائلة بخروش العالم باتفاقية جديدة تحل محل 

،  لكن الخيبات كان  كبيرة ، وبات على العالم أن  0550ذل  على مدار عامين منذ د التى ب  فى إ ار الجهو

 "ينتظر عاما آخر فى المكسيك فى محاوالت يائسة للخروش بإتفاق جديد .

 



 

 محطات التصدى للتييرات المناخية 

 1992قمة األرض فى ريو   -1

ى مدينة  "  ريو دى جانيرو " بالبراهيل ، وقد خرج  قمة األرل التى عقدت آنذاق ف 0110شهد العالم عام 

تلك القمة بطموحات كبيرة حول العديد من القضايا البيئية آنذاق ، حي  وضع  القمة منهاش للعمل حول 

 قضايا البيئية والعديد من االلتزامات على دول العالم وبخاصة المتقدمة منها .

التى وضع  العديد من القضايا البيئية على جدول  00ن الــوقد عرف العالم آنذاق ما يسمى بأجندة القر

اآلولويات بالنسبة للدول المشاركة ، وكان من بين أبره القضايا التى وضع  على جدول األعمال آنذاق 

 قضية التغيرات المناخية والتى تجل  فى العديد من المحاور التى جرى مناقشتها من بينها : 

ارتفاع وتيرة معدالت االنبعاثات الخاصة  وجدت  الهيئات الدولية المعنية بالمناخة  مظاهر التييرات المناخي  

مناخ أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير البغاهات الدفيئة وفى هذا السياق تشيرما ذهب  إليه مؤخرات 

درجة  5.01الى ( قد ارتفع بحو0550-0150رل خالل المائة سنة الماضية )متوسض درجة حرارة سط  األ

مئوية, مع هيادة االحتراق فوق المنا ق البرية بالمقارنة بالمحيطات . ومتوسض معدل االحترار على مدى 

ات القرن يواخر تسعينأى المائة عام الماضية. فقد شهدت حوالى ضعف معدله ف بلغالخمسين عاما الماضية 

ن بدأ وضع السجالت الحديثة . أ ات احترارا منذكثر السنوأة اوائل القرن الحادى و العشرون الماضى وبداي

درجة مئوية فى كل عقد من العثدين المقبلين وذلك  بقا لطائفة من  5.0ومن المتوقع هيادة االحترار بحوالى 

ى تنبع  الى تالسيناريوهات التى ال تشمل تخفيضات متعمدة فى انبعاثات غاهات االنحباس الحرارى ال

 الغالفف الجوى .

فمستويات سط   العالمى ارتفاع مستوى سط  البحر اكبر عواقب االحترار أ من األحترار العالمىعواقب 

و تشير عمليات الرصد الجيولوجية الى ان  ،شرين سنيميترا خالل القرن الع 00البحر ارتفع  حوالى 

 ارتفاعها خالل االلفى سنة السابقة كان اقل بكثير.

نهار جليدية جبلية كثيرة , وقل عموما الغطاء الثلجى , وبخاصة فى الربيع وفى  المنا ق المعتدلة , انكمش  ا

فى نصف الكرة االرضية الشمالى خالل   % 0. و تناقض الحد االقصى لالرل المتجمدة بنسبة تبلغ حوالى 

 النصف االخير من القرن العشرين

 

  التنوع اإلحيائى



فى المائة من االنواع ستواجه هيادة  55الى  05تراوح من رأى العديد من الخبراء أنه من المرج  أن  نسبة ت

ر عرضة لالنقرال الشعاب المرجانية , و الغابات بك. و من بين النظم االيكولوجية األفى خطر انقراضها 

 الواقعة تح  القطب الشمالى , و الموائل الجبلية و الموائل التى تعتمد على مناخ البحر المتوسض .

لعل من   00بمجموعة من القرارت تم تضمينها أجندة القرن الــ  0110األرل فى  قمةهذا وقد خرج  

 مليون دوالر . 055الدول المتقدمة بتقديم دعم مالى سنوى قدره  إلزام أهمها 

من بينها  االتفاقية الخاصة بالتغيرات المناخية ثم  كان كما انبثق عن هذه القمة عدد من االتفاقيات البيئية

 . 0110ع بروتكول إضافى بمدينة كيوتو واكبها وض

وإهاء هذه المخا ر رأى المشاركون أنه ال بد من  اتخاذ تدابير اضافية من جانب الحكومات لخفض   

وهى ثانى اكسيد الكربون , و الميثان،  وأكسيد النيتروجين  –انبعاثات غاهات االحتباس الحرارى الرئيسية

تين من الغاهات ) هيدر و فلوروكربون , و الهيدر و كربونات عو مجمو   فلوريد الكبري    وسداسى

      ( per fluorocarbon   )المشبعة 

, والتى يتوقع أن تزيد االنبعاثات المتولدة عن هذه الغاهات هيادة كبيرة يمكن أن تؤدى إلى العديد من  

 0551حتى عام  0105فترة من % فى ال05المخا ر وبخاصة أنه يشار إلى أن هذه اإلنبعاثات قد هادت إلى 

. 

 بروتكول كيوتو  -2

باليابان بروه إ ار إضافى  حول التغيرات المناخية أ لق عليه بروتكول  "كيوتو"شهدت مدينة  0110عام 

 :   كيوتو وضع هذا البروتكول عدد من االلتزمات من بينها

روتوكول يلزم الدول الموقعة عليه بقائمة بالنسبة للمجموعة األولى من االلتزامات فإنه يمكن القول أن الب -

ها هى  التزمات مشتركة تتكفل بتنفيذمحددة من االلتزمات ال يتم التفرقة بين الدول المتقدمة و الدول النامية , ف

 كافة اال راف المتعاقدة هذة االلتزمات هى : 

ذلك خرى , وأل دولةسب تختلف من فيئة و ذلك بنلدل بتخفيض انبعاثات الغاهات المسببةدولة متقدمة  07قيام 

. و بلغ  نسبة التخفيض المقررة فى حالة  0500و تستمر حتى  0557تبدأ فى عام  محددةخالل فترة همنية 

فى حين بلغ  هذه النسبة فى حالة الواليات المتحدة و اليابان  0115% اقل من مستوى  7االتحاد  االوروبى 

 % على التوالى . %0 ,  0

  

 سؤال الذى يطرح نفسه هل جرى اإللتزام بكيوتو ؟ولكن ال 



لدول التى ورد ا بلق  لشديد األسف لم يتم االلتزام فيما يتعلق باالنبعاثات الحرارية ومستويات خفضها من 

 يئة إلى مستويات أعلى عن سابقتهاذكرها فى اتفاق كيوتو بل على العكض هادت نسبة انبعاثات غاهات الدف

 00.0ت ثانى أكسيد الكربون فى الواليات المتحدة ودول منظمة التعاون االقتصادى  من حي  ارتفع  انبعاثا

) راجع د.حسين عبدهللا ، جريدة الشروق 0551مليار  ن مترى عام  05.1إلى  0115مليار  ن مترى عام 

لمعنيين ، األمر الذى ينذر بعواقب جمة ، ومن ثم تداع  مرة أخرى الهيئات الدولية وكافة ا( 551، عدد

بقضية المناخ فى محاولة لوضع حد لهذه االنتهاكات المناخية وبالتالى عقدت العديد من اللقاءات الدولية كان 

لوضع اتفاقية  إ ارية جديدة يتوافق عليها دول العالم وكان    0550أخرها جولة المفاوضات التى بدأت منذ 

اوضات ، فهل جاءت الرياح بما تشتهى سفن شعوب مدينة كوبنهاجن هى المحطة االخيرة فى مسار تلك المف

 العالم ؟ 

 

 قمة كوبنهاجن   بين الطموحات.... وخيبات األمل -3

 

قمة  من خاللديسمبر  07إلى  0كان األمل عنوانا  لمدينة "كوبنهاجن" عاصمة "الدنمارق" فى الفترة من 

للخروش باتفاقية جديدة حول التغيرات  جديدة تح  رعاية االمم المتحدة حول التغيرات المناخية ،  وذلك

  أول .وقد  0500الذى سوف ينتهى العمل به فى عام  0110المناخية بديالت عن بروتكول "كيوتو"  عام 

شعوب العالم قمة  "كوبنهاجن" أهمية كبيرة حي   كان  يؤمل منها أن تساعد فى التخفيف من ظاهرة 

أثار كارثية على كوكب الكرة األرضية إذا ما استمرت حدة  االحتباس الحرارى التى يتوقع أن تكون لها

، كما إنبعاثات غاهات الدفيئة وعلى رأسها الكربون والميثان وأكسيد النيتروه وغاهات الكربون الفلورية  

التى  -كان  يؤمل من القمة الجديدة بكوبنهاجن إنضمام كافة بلدان العالم وعلى رأسها الواليات المتحدة 

إلى التوقيع على االتفاقية الجديدة ، والوصول بتلك اإلتفاقية إلى  –عن اإلنضمام لبروتكول كيوتو أمتنع  

 صياغة تضمن التصدى الفعلى النبعاثات غاهات الدفيئة عن الحدود المسموح بها .

 ولكن كيف مضى  مسار كوبنهاجن ، وما هى اإلخفاقات والنجاحات التى واكب  هذا المسار ؟ 

 

 

 ليات الخيبة أولى تج

" و" بيال سنتر " ولكن األمر شتان بين المكانين Kalimaforumستة كيلو مترات تفصل بين " كليما فورم 

ليض فقض المسافة الفاصلة بينهما ، لكن وهج الحضور الذى ساد " الكليما فورم " واستحال معه  قض 



قع رمادى اتسم  به ساحة " البيال سنتر " "كوبنهاجن " البارد إلى ساحة من الدفء اإلنسانى ، فى مقابل وا

بحي  تحاصرق نقا  التفتيأ  وأن  تحاول المرور إلى دهاليز المكان ، بينما باب "الكليما فورم " مفتوح 

 على مصراعية لكل من أراد الدخول .

مع فالكليما فورم هو تجمع الشعوب حول المناخ الذى ضم الحركات االجتماعة والبيئية ومنظمات المجت

المدنى واألحزاب السياسية التى تدافع عن قضايا البيئة والمناخ ، بينما "البيال سنتر" هو تجمع الحكومات 

 والوفود الرسمية .

"الكليما فورم" من حقك المشاركة و رح ما تريد من رسائل ، بينما "البيال سنتر" ليض من حقك سوى 

ق التسجيل ، ففى بعض الجلسات تحتاش لتسجيل إضافى المشاهدة هذا إن استطع  الدخول حتى لو كان لك سب

 وهكذا تمضى فى متاهة ال تنتهى وأن  تتابع تلك السجاالت التى تبدو فى كثير من األحيان فارغة .

ولعل خيبات أخرى  تتال  علينا كان ، عايشناها بكوبنهاجن التى هذه المفارقة بين مكانين كان  أولى الخيبات 

عربى وبخاصة الرسمى  شبه الكامل عن المشاركة فى تجمع الشعوب فى "الكليما فورم" ، من بينها الغياب ال

 فى المياه بالمنطقة العربية بإستثناء بعض المنظمات العربية مثل شبكة حقوق األرل والسكن ، ومنتدى الحق

لهم حضورا قويا إحدى الجمعيات البيئية السودانية وأيضا المغربية كحزب الخضر المغربى ، والذين كان و

فى التجمع الخاص ببروتكول الشعوب حول التغيرات المناخية بالتعاون مع الكثير من المناضلين فى مجال 

ن يالبيئية والمناخ من بلدان الجنوب المختلفة مثل كينيا ، أثيوبيا ، هيمبابوى ، الفلبين ، باإلضافة لشركاء آخر

 من بلدان أوربية مختلفة .

دفات أن التقينا أحد المؤسسات العربية البيئية غير الحكومية بأحد شوارع كوبنهاجن وكان  إحدى المصا

وعندما دعوناهم للمشاركة فى "الكليما فورم"  ردوا علينا بإبتسامة عابرة سنحاول المجئ لكن لألسف لم 

 يشاركنا أحد .

ت على محاور متعددة وعلى وعلى الرغم من فعاليات تجمع الشعوب فى "الكليما فورم"  التى  شهدت نقاشا

آخرين كان  لهم  أالف متحدث ناهيك عن  0055ارب الــ شارق فيها ما يق  جلسة 005مدار ما يقرب من 

مساهمات فى تناول العديد من القضايا البيئية والمناخية كان من الممكن عرل العديد من القضايا التى 

صر ، تونض ، المغرب ... إل  ، ولكن الوفود العربية ستتعرل لها منطقتنا بفعل التغيرات المناخية مثل م

 كعادتها كان  غائبة .

شة اإلعالن الخاص بالشعوب على الرغم من الحضور القليل لمنظمات المجتمع المدنى العربى قوأثناء منا

غة هذا والتى لم تتجاوه المنظمات التى سبق اإلشارة إليها فقد كان  هناق العديد من االسهامات الخاصة بصيا



همومين بالقضايا اإلنسانية وفى القلب منها قضايا  البيئة والمناخ إلى التوقيع ماإلعالن والذى ندعو كافة ال

 "www.klimaforum09.orgعليه عبر موقع "كليما فورم 

ومن بين الخيبات أننا لم نلحظ وجودا للفضائيات العربية فى تغطية فعاليات  تجمع الشعوب  فى حين تركز 

 دها فى منطقة "البيال سنتر" حي  تجمع الحكومات .وجو

حتى وأثناء المسيرة التى دعى إليها تجمع الشعوب والتى انطلق  فى الساعة الواحدة يوم السب   من أمام 

مبنى البرلمان الدانماركى  وحتى "البيال سنتر" و استغرق  قرابة الخمض ساعات وشارق فيها ما يزيد عن 

بلدان العالم غاب  عنها الفضائيات العربية ، فى الوق  الذى إهدان  فيه المسافة التى  ألف مشارق من كل 55

قطعتها المسيرة بكل صور البهجة من غناء وهتافات صدح  بها حناجر المشاركين والتى كان  تطالب 

 الرأسمالية . بالعدالة المناخية ، وأنه ليض لدينا كوكب آخر ، والمطالبة بالوقوف جميعا ضد سموم إنبعاثات

هذا الكرنفال الجمالى والنضالى والذى افتت   فعالياته العديد من المناضلين فى مجال البيئة والمناخ من بينهم  

الهندية " فاندانا شيفا " وغيرها والذين كان  رسالتهم األساسية " غيروا النظام الرأسمالى ... ال تغيروا المناخ 

. " 

إليها ولكن أرتضينا ألنفسنا حصر دورنا  فى تجمع الحكومات والنتيجة جاءت هذه القضايا كان ما أحوجنا 

 على لسان األمين العام لجامعة الدول العربية فى تبريره إلخفاقات كوبنهاجن الرسمية بإن الوق  غير كاف .

بات وإذا كان  تلك بعض الخيبات فيما يخص الواقع العربى فإن مسار كوبنهاجن بين  موحات الشعوب وخي

 الحكومات فى إنجاه اتفاق حول قضايا المناخ كان هو اإلخفاق األكبر  .

 بين تفاؤل الشعوب وخيبات الحكومات الخيبة الكبرى 

بين خيبة الحكومات و موحات الشعوب  شهدت كوبنهاجن فعاليتين متواهيتين إحدهما خاصة بالشعوب 

بعضهما بستة كيلو مترات ، وقد جاءت  موحات  واألخرى بالحكومات وقد جرت وقائع الفعاليتين بعيدا عن

الشعوب عبر العديد من النقاشات والتوصيات والتى توج  بصدور اإلعالن الختامى الصادرعن منتدى 

 الشعوب والذى جاء عنوانه " غيروا النظام الرأسمالى .. وليض تغيير المناخ " 

 ألساسية التى تضمن الحق فى الحياة والذى جاء فى ديباجته األستناد إلى مجموعة من المبادئ ا

هذا التحول االنتقال من مجتمعاتنا إلى شكل من شأنها أن تضمن حقوق الحياة والكرامة لجميع الناس  وأن 

 يجب أن يكون 

المساواة بين الجنسين واإلنصاف واألستدامة واإلعتراف بإننا واستنادا إلى مبادئ التضامن و عدم التمييز ، 

حترام حقوق اإلنسان في كل مكان في العالم ، وفقا لميثاق ابجميع الدول  وضرورة التزام ة جزء من الطبيع

 األمم المتحدة. 



ومن بين التحديات التى يراها اإلعالن هى أن تركيز غاهات الدفيئة فى الغالف الجوى قد هادت إلى 

وق  مضى على األرل ، الماضية من أي  05بسرعة أكبر في السنوات الــ مستويات عالية الخطورة 

 وسوف ترتفع بشكل أسرع في السنوات المقبلة 

 

أيضا من بين التحديات أن الخلل في النظام المناخي يؤدي إلى هيادة حاالت التطرف ، وعلى نحو أكثر تواترا 

والمزيد من أنما  األعاصير المدارية ، والفيضانات والجفاف الشديد ، ، من الحرارة وهطول األمطار 

دان التنوع البيولوجي ، واالنهيارات األرضية ، وارتفاع مستويات سط  البحر ، ونقص مياه الشرب ، وفق

 تدهور األراضي الزراعية ، وانخفال اإلنتاش الزراعي ، والخسائر في الثروة الحيوانية وانقرال 

يد  من األهمات الظواهر األخرى حدوث المزالنظم اإليكولوجية ، وتناقص الثروة السمكية ، ومن بين 

المرل ، والموت ، والتشريد ، وانقرال  رق مستدامة للحياة. باإلضافة إلى إدخال الغذائية ، والمجاعة ، 

الكائنات الحية المحورة جينيا )وراثيا( ، الزراعة األحادية ، والصناعية التى تشكل تهديدا خطيرا لالستقرار 

تهميأ وإفقار ورواجا من الشركات عابرة القوميات فى مقابل والتى تلقى تشجيعا  وتنوع النظم اإليكولوجية

 صغار المزارعين ، وتقويض السيادة الغذائية.

 هذه التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ تدفع بالمزيد من  التفاوت االجتماعي وتدمير حياة الماليين من الناس .

 االسباب كما يراها اإلعالن فى تدهور المناخ 

لم يسبق لها مثيل من غاهات  الدفيئة في الغالف   التى ر واألساسي  لتغير المناخ هو االنبعاثات السبب المباش

الصناعية والتجارية والنقل وأغرال الجوي والتى مصدرها هيادة حرق الوقود االحفوري لألنشطة  

 ،عسكرية 

   لمواجهة مشكلة التييرات المناخية  من بين الحلول التى يطرحها اإلعالن

 انتقال عادل ومستدام -

 فمن الواض  أن حل أهمة المناخ يتطلب تحوالت بعيدة المدى ، والتي يجرى  حاليا

 استبعادها من جدول أعمال واضعي السياسات في الحكومات والمؤسسات المتعددة األ راف.

 ا :من بينه حي  أن الشعوب تحتضن عددا من الرؤى البديلة للمجتمع والخطوات الملموسة التي 

 السيادة الغذائية والزراعة البيئية : -

 ، بما في ذلك الخاصة  اإلنتاجية ظمتها نيجب صون ا حي  أنه للحفاظ  على حقوق الناس ،

الزراعة وصيد األسماق ، واألغذية ، والغابات ، والسياسات المتعلقة باألراضي بيئيا واجتماعيا 

 وخاصة المرأةالناس ، ،اقتصاديا ، وثقافيا ، ومالئمة للظروف. 



 أيضا الوصول إلى السيطرة على الموارد اإلنتاجية مثل األرل والبذور والمياه والتى  يجب أن تكون -

محترمة ومضمونة.، كما يجب أن تعتمد أساسا  على المعارف والتكنولوجيا المستدامة بيئيا  وأن يكون 

وتشجيع االكتفاء الذاتي ، وتشجيع العمالة  تلبية االحتياجات المحلية ، االنتاش الزراعى موجها أساسا نحو

 المحلية ، وتقليالستخدام الموارد والنفايات وانبعاثات غاهات الدفيئة في هذه العملية.

 

 الديمقراطية والسيطرة على االقتصاد : 

 والوحدات اإلنتاجية باتجاه أكثر إن الديمقرا ية يتأكد معناها الحقيقى من خالل  إعادة تنظيم المجتمع

ديمقرا ية من أشكال الملكية واإلدارة الحالية ، بما يعمل على  تلبية الحاجات األساسية للناس ، مثل خلق 

فرص العمل ، والحصول على المياه ، والسكن واألرل ،والرعاية الصحية ، والتعليم ، والسيادة الغذائية ، 

صحاح المالى بحي  يخدم المصلحة العامة واالستدامة البيئية. كما ان هذه الديمقرا ية تتأكد من خالل اإل

 بشكل أساسى وليض حصره على المصال  الخاصة .

 

مدخالت الطاقة والموارد  : إن الهدف هو تخفيض جذري في التخطيط البيئي للمناطق الحضرية والريفية

 تتحقق بواسطة ونواتج  النفايات والتلوث ، من خالل االستناد إلى  االحتياجات األساسية للموا نين التى 

العدالة االجتماعية والمساواة في الخدمة للجميع ، وتقليل الحاجة إلى  التخطيض الحضري والريفي المبنى  على

إلى وسائل نقل أخرى  كطرق نقل  السكك الحديدية ونظم والدراجات ، وتقليل  تشجيع الجمهورالنقل.و 

استهالق زحام على الطرق ، وتحسين الصحة وخفضبالنسبة للسيارات الخاصة ، وبالتالي تقليل ال الحاجة

 الطاقة.

لتطوير الملكية تجاريا بهدف الرب  ، فى  التعليم لتلبية احتياجات الناس والبيئة ، بدال من التحيز الحالي

 التنمية في المقام األول مفتوحة وتعاونية في المسعى المشترق الوق  الذى يجب فيه أن تكون  بحوث

 لمصلحة البشرية.

 أيضا القضاء على براءات األختراع على األفكار والتكنولوجيا بحي  تكون أكثر عدالة وإنصافا . -

 العمل على إنهاء الحروب وعسكرة العالم 

 مسارات األنتقال 

 التخلص من الوقود األحفورى  -



 حي  يدعو اإلعالن  الى وضع استراتيجية واضحة لتفكيك عصر الوقود األحفوري في غضون

سنة القادمة ، والتي يجب أن يتضمن معالم محددة  من خالل وقف فورى  النبعاثات غاهات  55 الـ

 .0115بالمقارنة بمستويات عام  ٪ 15تقل عن  الالدفيئة في البلدان الصناعية بنسبة 

 : الجبر والتعويض عن  ديون الجرائم  المناخية   .

اليات الشمالية ، من خالل وضع استراتيجية دول الجنوب وتلك الفقيرة من الو بتعويضإننا نطالب 

للتعويض عن التصنيع غير المنصف ، وتجارة الرقيق عبر األ لسي ، الحقبة االستعمارية ، والغزوات 

 .والتى فاقم  من أهمة المناخ 

فى  هراعة األنواع األصلية  فرل حظر فوري على الصعيد العالمي إلهالة  الغابات والبدء المتواهي -

أساليب الصيد والصناعة  ، وفرل حظر علىنوعة الشعوب والمجتمعات المعتمدة على الغابات والمت

 .االستيالء على األراضي من جانب المصال  األجنبيةالجائرة ، باإلضافة إلى فرل حظر على 

 والحلول التي  رحتها العديد من الشركات السوق المعارضة القوية للبحوث  الموجهة نحو تكنولوجيا  -

والمؤسسات المالية والتى تشمل الطاقة النووية والصناعات الزراعية  والحكومات والمنظمات الدولية

 والوقود ، واحتجاه الكربون وتخزينه .

 الكربون بدال من نظام الحصص القابل للتداول  إنبعاثات فرل ضريبة منصفة على  -

ة العالمية ، والبنك الدولي ، صندوق ديمقرا ية المؤسسات االقتصادية والمالية مثل منظمة التجار -

 النقد الدولي ، وبنوق التنمية اإلقليمية ، والمؤسسات المانحة.

 النضال من أجل حركة عالمية ومستقبل مستدام 

 قدما باتجاه حركة عالمية من أجل االنتقال المستدام بيئيا  الدفع إلى ذلك يطالب اإلعالن بالعمل على 

 بشأن تغير المناخ ، حي  هناق  حاجة ملحة كوبنهاجن ر قمة بغض النظر عن نتائج مؤتم

لبناء حركة عالمية مكرسة لمهمة  ويلة األمد لتعزيزاالنتقال المستدام لمجتمعاتنا. خالفا لهياكل السلطة 

 يجب أن تنمو من األسفل واألعلى. حي  أن  ما نحتاش إليه  هو قيام تحالف واسع للبيئة السائدة ، هذه الحركة

والحركات االجتماعية ، ونقابات العمال ، والمزارعين ، والمجتمعات المدنية ، واألحزاب األخرى التي ، 

يمكن أن نعمل معا في النضال السياسي اليومي على المستوى المحلي وكذلك على الصعيدين الو ني 

األنشطة  دة منمثل هذا التحالف ينطوي في الوق  نفسه على خلق عقلية جديدة وأنواع جدي. والدولي

تبين كيف يمكن  ولكن أيضااعية وان تكون قادرة ليض فقض على رد فعل الممارسات غير المستدامة ماالجت

 القتصاد جديد مستدام   يمكن تطبيقه فى الواقع 



للبناء على النتائج التي تحقق  في هذا الحدث من أجل المزيد  من تطوير حركة عالمية  نحن جميعا ملتزمون

 لى مجابهة تحديات هذا النظام الجائر .والعمل معا من أجل مستقبل أكثر استدامة قادرة ع

 الحركات.

 واجترار الفشل قمة الحكومات  

قمة كوبنهاجن على مستوى  الحكومات فى عدم الخروش باتفاق ملزم لدول  فشل  على الجانب اآلخر 

المفاوضات تح  رعاية األمم المتحدة  الفشل األكبر هو ضياع جهود عامين متصلين من وكان العالم ، 

 -وإنعكاس هذا الفشل على تكريض المزيد من الهزال لتلك المنظمة ، وقد كان إعالن الساعات األخيرة 

ليض إال   -بعد اجتماع ضم رئيض الواليات المتحدة ورئيض وهراء الصين فى اليوم األخير لماراثون القمة

لزمة وبخاصة للواليات المتحدة والصين أكبر دولتين تلويثا محاولة التفاف على الخروش من صيغة م

 للعالم .

راجع حبيب معلوف جريدة  -وقد خرش المدير التنفيذى لالتفاقية اإل ارية لتغير المناخ فى األمم المتحدة

 لبدارى تلك الخيبة بإعتبار ان مجرد مشاركة رؤساء - 0551ديسمبر00السفير اللبنانية ، بتاري  الثالثاء 

 الدول فى تلك القمة هو خطوة يجب تقديرها .

مليار دوالر التى تضمنها هذا  55وقد جاء اإلعالن السياسى غير ملزم ألحد ، حتى فيما يتعلق بمبلغ الــ

على ان توضع هذه  0505مليار دوالر ختى عام   055اإلعالن للسنوات الثالث القادمة ، وتزيد إلى 

ق كوبنهاجن األخضر للمناخ ، ولكن ليض هناق أى التزامات فيما االموال ضمن ما أ لق عليه صندو

يتعلق بالحد من اإلنبعاثات وكأن هذه المليارات بمثابة رشوة للمزيد من التلوي  هذا ناهيك عما إذا تم 

 عبرة . 00اإللتزام بدفع هذه المبالغ من األصل ، ولنا فى مقررات أجندة القرن الــ

زيال بموافقة الدول الكبيرة والصغيرة باستثناء بعض الدول التى رفض  هذه ولألسف فقد خرش اإلعالن م

 اإلعالن وهم فنزويال ، نيكارجوا ، كوبا ، كولومبيا ، السودان .
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(0) 
 اإلنضمام للبروتوكول االختياري للحقوق االقتصادية

 جتماعية كمدخل لنإنتقال بها إلى نطاق "التقاضي"واال 

 

 إلهام عيداروس

 

"إن العهد الدولي للحقوق االقتصزادية واالجتماعيزة لزم يكتزب ولزم تصزدق عليزه الزدول 

ليبقززى وثيقززة اختياريززة تلتزززم بهززا الدولززة وفقززا لهواهززا وبمنززأى عززن يززد القضززاء. فالعهززد 

 خل ضمن قوانين الدول المختلفة"وغيره من االتفاقيات التي توقعها الدول يد

 



أحززاول فززي هززذه الورقززة الززدفاع عززن البروتوكززول االختيززاري للعهززد الززدولي للحقززوق 

االقتصززادية واالجتماعيزززة والسياسزززية باعتبزززاره خطزززوة فزززي سزززبيل الخزززروش بزززالحقوق 

االقتصادية واالجتماعيزة والثقافيزة مزن إ زار الزدعوى والتوعيزة إلزى نطزاق التقاضزي، 

 حتذى به في محاكمنا الو نية هنا في مصر وغيرها من الدول.وكنموذش ي

يطززرح الكثيززرون أن الحقززوق االقتصززادية واالجتماعيززة والثقافيززة كززالحق فززي الغززذاء 

والصززحة والتعلززيم مززا هززي إال  موحززات جيززدة علززى البشززر أن يسززعوا لهززا لكنهززا ليسزز  

ة علزى العكزض مزن الحقزوق حقوقا قابلة لإلثبات أمام الهيئات القضائية أو شبه القضزائي

السياسية والمدنية كالحق في الحماية من التعذيب أو حرية الرأي والتعبير. ويتبنى هذا 

 الرأي دوال وأكاديميين وكتاب بل وبعض النشطاء الحقوقيين.

ومززن األمثلززة الدالززة علززى انتشززار هززذه النظززرة للحقززوق االقتصززادية واالجتماعيززة أن 

هززد الززدولي للحقززوق االقتصززادية واالجتماعيززة والسياسززية البروتوكززول االختيززاري للع

)والززذي يززوفر نظامززا للشززكاوى والتظلمززات مززن انتهاكززات هززذه الحقززوق أمززام اللجنززة 

أي بعد أكثر من أربعين عامزا مزن تبنزي  0557المعنية( لم تتبناه األمم المتحدة إال عام 

هد الزدولي للحقزوق المدنيزة األمم المتحدة آللية مماثلة للحقوق المنصوص عليها في الع

دولة على هذا البروتوكول الذي ال يمكزن أن تنضزم إليزه  55والسياسية. وقع  حوالي 

دولة إال لو كان  منضمة أصال للعهد الزدولي للحقزوق االقتصزادية واالجتماعيزة، لكنزه 



لززن يززدخل حيززز التنفيززذ فيصززب  سززاري المفعززول إال عنززدما تصززدق عليززه عشززر دول. 

 8وقع مصر عليه مما يعكض عدم وجود نية لالنضمام إليه.ولألسف لم ت

بموجب االنضمام إلى هذا البروتوكول تكون الدولزة قزد سزمح  لموا نيهزا أو غيزرهم 

من الواقعين تح  واليتها القانونيزة برفزع شزكاوى للجنزة المعنيزة بزالحقوق االقتصزادية 

ريزة الخاصزة بالتزاماتهزا واالجتماعية )نفض اللجنزة التزي تنظزر فزي تقزارير الزدول الدو

بموجب العهد( وتسم  لغيرها من الدول برفع شكاوى في حقها أمام اللجنزة بشزر  أن 

تكون الدولة األخرى منضمة للبروتوكول وتسم  بالمثل برفع شكاوى من المزوا نين 

 أو الدول األخرى المنضمة ضدها.

لمحزاوالت المختلفزة ك تب  آراء كثيرة تناهض هذا البروتوكول، وتناهض بشزكل عزام ا

إلدراش الحقوق االقتصزادية واالجتماعيزة ضزمن الموضزوعات التزي يمكزن الزتظلم مزن 

من أبره هذه اآلراء  9انتهاكها أمام المحاكم الو نية أو الهيئات الدولية شبه القضائية.

والمواقف في الدوائر األكاديمية والرسمية  تصريحات المندوبين الرسزميين للواليزات 

األمريكية فزي أكثزر مزن مناسزبة وخاصزة أمزام مجموعزة العمزل المعنيزة بتبنزي  المتحدة

                                                 
8
مصر لم تنضم جيضا لل روتوكول اا تياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والكي يقيم حو اآل ر ن ام للشكاوى   

ن كان من الممكن جن يقوم مواطني مصر جو جي ش ص موجود اللذ األراضي  المتعلقة  انتها  الحقوق المدنية والسياسية. وا 
المصرية و اض  لوايتها  اللجوء للجنة األىريقية لحقوق اعنسان للشكوى من تعرض  انتها  جحد الحقوق الواردة ىي الميثاق 

 اسية والحقوق ااقتصادية وااجتماالية جيضا. األىريقي لحقوق اعنسان والشعو  والكي يتناول الحقوق المدنية والسي
9
تعت ر اللجان الدولية مثل اللجنتين المعنيتين  متا عة االتمام  العهدين الدوليين جو لجان من مة العمل الدولية كلجنة الحرية   

ال   ىيها وتحديد الحل األمثل النقا ية ولجنة ال  راء حيئا  ش   قضائية ألنها تقوم  سماع الشكاوى من مواطن الدول الم تلفة و 
 لها، لكن جحكامها )الادة ما يطلق الليها آراء جو توصيا ( تفتقر للقا لية للتنفيك التي تتمت   ها الهيئا  القضائية الوطنية. 



ومقزال نشزره كاتبزان أمريكيزان همزا مايكزل  0550،10بروتوكول اختياري للعهد عزام 

 ،0551عام  David P. Stewartوديفيد ستيورات  Michael J. Dennisدينيض 

ة ولززيض عززن موقززف ورغززم أنهمززا نشززرا هززذا المقززال تعبيززرا عززن آرائهمززا الخاصزز 11

أمريكي رسمي إال أنهما يعمالن مستشارين قانونيين فزي وهارة الخارجيزة األمريكيزة. 

ونمززاذش مززن  12ولززدحض تلززك األفكززار سززألجأ لززبعض المقززاالت المكتوبززة للززرد عليهززا،

أحكام المحاكم الو نية في دول مختلفة وهيئات قضائية أو شبه قضائية دولية وإقليمية 

 لقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية.تناول  شكاوى متع

بدأ موضزوع قابليزة الحقزوق االقتصزادية واالجتماعيزة للتقاضزي فزي فزرل نفسزه بقزوة 

خاصة على الساحة الدولية منذ تسعينيات القزرن العشزرين، وخاصزة بعزد تقزديم اللجنزة 

 0110المعنيززة بززالحقوق االقتصززادية واالجتماعيززة والثقافيززة فززي األمززم المتحززدة عززام 

، وتعبزر االنتقزادات الكثيزرة التزي 13مشروع بروتوكول اختياري إلنشاء آليزة شزكاوى

القاها هذا المشروع في جوهرها آراء معادية العتبار الحقوق االقتصادية االجتماعية 

                                                 
10

 . 001و 07و 07من وثائق األمم المتحدة، الفقرا   E/CN.4/2006/47ان ر وثيقة رقم   
ل روتوكول جما مصر ىق ل  جنشاء ال روتوكول من حيث الم دج لكنها اشترط  الدم السماح الارض  الوايا  المتحدة جنشاء ا

 (. 07للجنة  رجراء تحقيقا  )ان ر الفقرة 
11

 Michael Dennis and David Stewart, Justifiability of Economic, Social, and Cultural Rights: 

Should There be an International Complaints Mechanism to Adjudicate the Rights to Food, 

Water, Housing, and Health? American Journal of International Law, July 2004.  
12

و اصة مقال ألكاديمي جسرائيلي يدالذ يوىال شاني يعمل  الجامعة الع رية ىي الدولة الصهيونية. طرح آ رون آراء ش يهة   
 قال  المست دم حنا  صيصا للرد اللذ دينيس وستيوار . المقال حو:  آرائ ، جا جن  كت  م

Yuval Shany, Stuck in a Moment in Time: The International Justiciability of Economic, 
Social and Cultural Rights (August 2006). Hebrew University International Law 
Research Paper No. 9-06. 

13
ير اجتماع مجموالة العمل المعنية  الن ر ىي ال دائل الم تلفة   صوص جنشاء  روتوكول ا تياري للعهد الدولي للحقوق تقر   

 من وثائق األمم المتحدة.  E/CN.4/1997/105، وثيقة رقم 0550مارس  01المدنية والسياسية ىي 



مادة قابلزة للتقاضزي بزل واعتبارهزا حقوقزا مزن األسزاس، وهزو مزا سأعرضزه فيمزا يلزي 

 وأحاول تفنيده.

 ادية واالجتماعية ليس  حقوقا من األساس:أ( الحقوق االقتص

لم يعزد الكثيزرون يجزرؤون علزى  زرح هزذه الفكزرة بهزذه الطريقزة الفجزة اليزوم بعزد أن 

صززار عززدد الززدول المصززدقة علززى العهززد الززدولي للحقززوق االقتصززادية واالجتماعيزززة 

دولزة، وإن كانزز  دولززة  005والثقافيزة )سززأ لق عليزه "العهززد" فقززض فيمزا يلززي( حززوالي 

 كالواليات المتحدة األمريكية لم تنضم لهذه االتفاقية حتى اآلن.

لكن رواسب هذا الموقف تطزل برأسزها فزي الكتابزات المعاديزة السزتخدام التقاضزي فزي 

حمايززة هززذه الحقززوق مثززل مقززال دينززيض وسززتيورات المشززار إليززه أعززاله، فهززم يصززفونها 

أو "األهزززداف  14لطوباويزززة"بزززـ"األهداف التحذيريزززة والغايزززات البرامجيزززة أو المثزززل ا

، وفزي قزول منزدوب الواليزات المتحزدة فزي مجموعزة العمزل المشزار إليهزا 15التطلعية"

أعزززاله إن "العهزززد يفتقزززر ألي معيزززار ذو معنزززى يسزززم  بنظزززر الحقزززوق االقتصزززادية 

إنهم يطرحزون باألسزاس أن التقاضزي لزيض السزبيل  16واالجتماعية والثقافية قضائيا."

ذه األهززداف أو المثززل العليززا، ويعززود ذلززك إلززى إيمززانهم بززأن العهززد المالئززم للمطالبززة بهزز

الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ال يخلق التزامات قانونية علزى الزدول بمعنزى 

تأكيد اسزتحقاق المزوا نين للتمتزع بهزذه الحقزوق ألن الحقزوق االقتصزادية واالجتماعيزة 

                                                 
14

 . 100دينيس وستيورا ، ص   

15
 المرج  السا ق.   

16
)موقف مندو  الوايا  المتحدة ىي مجموالة  07من وثائق األمم المتحدة، الفقرة  E/CN.4/2006/47 ان ر وثيقة رقم  

 العمل المشار جليها سا قا(. 



"الحقزوق االقتصزادية واالجتماعيزة وأن  17 "معترف بها بشكل عام" فقزض فزي العهزد،

والثقافية  بيعتها مختلفة، وأن إجراءات تحقيق هزذه الحقزوق ال يجزب أن تكزون نسزخة 

ويقال  18من اإلجراءات المستخدمة في الوثائق المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية".

 أيضززا إن الززدعوة إلنشززاء آليززة للشززكاوى الخاصززة بززالحقوق االقتصززادية واالجتماعيززة

وإن هنزاق  19خطوة ستضفي المزيد من الطابع القانوني غير المناسزب لهزذه الحقزوق،

سزبل أفضززل لتحقيززق "الوعززود والززرؤى" التززي يتضززمنها هززذا العهززد واإلعززالن العززالمي 

ويعبر هذا القول األخير عن مراوغة في غير محلها، حيز  20 لحقوق اإلنسان أيضا،

اإلنسان وكأنهما من نفض الطبيعة القانونية. يتعامل مع العهد واإلعالن العالمي لحقوق 

فالعهدين الدوليين عبارة عن اتفاقيتين ملزمتين لكل الدول المصدقة عليها بينمزا يعتبزر 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وثيقزة غيزر ملزمزة لزم يوقزع أو يصزدق عليهزا أي مزن 

مزززع مزززرور الزززدول. ورغزززم أن اإلعزززالن العزززالمي صزززارت لزززه مكانزززة قانونيزززة كبيزززرة 

إال أن قوته تمكن في دوره كـ"منبع أساسي تستلهم منزه الجهزود الو نيزة  21السنوات،

 22والدولية في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية".

                                                 
17

 . 101دينيس وستيوار ، ص   

18
من  E/CN.4/2006/47رجي مندو ي الوايا  المتحدة وحولندا و ولندا ىي مجموالة العمل المشار جليها سا قا، وثيقة رقم   
 . 07ثائق األمم المتحدة، الفقرة و 

19
 . 101دينيس وستيوار ، ص   

20
 المصدر السا ق.   

21
 . 0170يونيو  00االت ر  محكمة العدل الدولية مثن ىي حكمها ضد الوايا  المتحدة لصال  نيكاراجوا ىي   

 ول األالضاء ىي األمم المتحدة. جن اعالنن العالمي صار جمءا من القانون الدولي العرىي ومن ثم صار ملمما لكاىة الد
22

 Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights. 



( من العهد على "تتعهد كزل دولزة  زرف فزي هزذا العهزد بزأن تتخزذ... 0)0تنص المادة 

م مزن خطزوات لضزمان التمتزع الفعلزي وبأقصى ما تسم  به مواردهزا المتاحزة، مزا يلزز

التدريجي بالحقوق المعترف بهزا فزي هزذا العهزد..." وهزذه الطريقزة فزي صزياغة العهزد 

سبب  مشكلة وخالف كبيرين فيمزا يتعلزق بتحديزد  بيعزة ونطزاق االلتززام الواقزع علزى 

الدول المنضمة للعهد، فزالبعض يراهزا فضفاضزة تتزرق للزدول المختلفزة حريزة اختيزار 

ل تنفيذ التزاماتهزا، وتعبزر أيضزا عزن نسزبية محتزوى االلتززام وفقزا لوضزع الدولزة وسائ

لكن اللجنزة المعنيزة بزالحقوق االقتصزادية واالجتماعيزة  23والتمتع التدريجي بالحقوق.

في األمم المتحدة عمل  جيدا على جعل نصوص العهزد ذات  بيعزة ملموسزة ومحزددة 

تتمثل فزي بيزان معزايير التمتزع  24التفسير"من خالل "أربعة استراتيجيات أساسية في 

بكل حق، واستخدام المؤشرات وأدوات القياس، وتحديد األنواع المختلفة مزن االلتززام 

(، وتحديززد 25الواقززع علززى الدولززة )واجززب احتززرام الحززق وحمايتززه وتحقيقززه وتعزيزززه

للجنززة وتعتبززر التفسززيرات المختلفززة التززي قززدمتها ا26 األ ززر الزمنيززة لتنفيززذ االلتزززام.

لنصوص العهد سواء من خالل التعليقات العامة التي تصدرها أو من خزالل مناقشزتها 
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  27للتقارير أدوات تفسيرية مفيدة في تقييم التمتع بزالحقوق االقتصزادية واالجتماعيزة،

وهو الدور المنتظر تعزيزه بعد أن تبدأ اللجنة سزماع الشزكاوى الخاصزة بزدول مختلفزة 

 الختياري حيز التنفيذ.بعد دخول البروتوكول ا

كززززذلك لعبزززز  اللجززززان الدوليززززة واإلقليميززززة األخززززرى المعنيززززة بززززالحقوق االقتصززززادية 

واالجتماعية مثل اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان أو اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسزان 

دورا مهما في إثبات أن التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية قابل للقياس والتقييم، 

اإلضافة إلى الدور الذي تلعبه محاكم و نية رائدة في هذا الصدد ومنها على األخص ب

المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا والمحكمة العليا الهندية. ممزا يزدحض اإلدعزاء بزأن 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية ما هي إال تطلعات أو مثل عليا على الزدول تعزيزهزا 

 لكن التقاضي ال يعتبر وسيلة جيدة للتعامل معها. من خالل سياساتها المختلفة

ب( اآلليزززات الو نيزززة أنسزززب وأقزززدر علزززى تنزززاول الحقزززوق االقتصزززادية واالجتماعيزززة 

 والثقافية:

يطززرح المعارضززون للبروتوكززول أن المؤسسززات الو نيززة سززواء القضززائية أو غيرهززا 

بزالطبع، لكنززه  أجزدر علزى التعامزل مززع الحقزوق االقتصزادية واالجتماعيزة. هززذا صزحي 

ينطبززق علززى كززل الحقززوق بشززكل عززام ولززيض الحقززوق االقتصززادية واالجتماعيززة بشززكل 

خاص. يعتقد الكاتبان المشار إليها أعاله )دينيض وستيوارت( أن إنشزاء آليزة للشزكاوى 

في إ ار العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية يقوم على أساس عدم الثقة في 
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لكزن 28  نية )وخاصة المحاكم( في حماية هذه الفئة من الحقزوق.قدرة المؤسسات الو

إنشزاء جميززع آليزات الشززكاوى الدوليززة واإلقليميزة بمززا فززي ذلزك البروتوكززول االختيززاري 

دولزة  055األول للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضم  إليزه أكثزر مزن 

يعزود باألسزاس لعزدم الثقزة فزي  )ليض من ضمنها مصر وال الواليات المتحدة أيضا( ال

آليات التقاضي الو نية وإنما إلى الرغبة في توفير فرصة أخرى أمام الناس للحصول 

على حقوقهم. ولهذا السبب تتطلب كل آليات الشكاوى اإلقليمية والدوليزة عزادةت اسزتنفاذ 

 السبل القانونية الو نية أوال.

ما حين يقوال إن المشكلة في تطبيق يكاد دينيض وستيوارت يعترفان بعدم صحة منطقه

الحقوق االقتصادية واالجتماعية تكمزن فزي أن "النخزب واألنظمزة الحاكمزة ال تسزتطيع 

هزذا بالضزبض مزا 29 أو ال تقوم بتوفير الوق  والطاقة والموارد لتحسين حياة السكان."

تززي يجززب أن تسززعى آليززات الشززكاوى الدوليززة واإلقليميززة لمعالجتززه، وأعنززى الحززاالت ال

 تتقاعض فيها السلطات الو نية )ومنها القضائية أيضا( عن بذل الجهد المطلوب منها.

والمززدافعون عززن اسززتخدام التقاضززي اإلقليمززي أو الززو ني لحمايززة الحقززوق االقتصززادية 

واالجتماعية ال ينكرون أن أهل مكزة أدرى بشزعابها. وفزي الواقزع، معرفزة المؤسسزات 

سينها ليس  مجزرد ميززة بزل هزي التززام علزى الدولزة المحلية بظروف الدولة وسبل تح

مكزززون مزززن شزززقين، أولهمزززا أن الدولزززة يجزززب أن تعزززرف أفضزززل مزززن غيرهزززا ظزززروف 

موا نيها، وثانيهما أن هذه المعرفة تلزمها باختيار أنسب البرامج لهزذه الظزروف. فقزد 
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ق قض  اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية مثال في قرارها في شزكوى مركزز حقزو

( أن نقززص المعلومززات يعتبززر جزززءا مززن فشززل 0551الغجززر األوروبززي ضززد اليونززان )

 30 الدولة في اإليفاء بالتزاماتها.

إن العهززد الززدولي للحقززوق االقتصززادية واالجتماعيززة لززم يكتززب ولززم تصززدق عليززه الززدول 

ليبقززى وثيقززة اختياريززة تلتزززم بهززا الدولززة وفقززا لهواهززا وبمنززأى عززن يززد القضززاء. فالعهززد 

غيره من االتفاقيات التي توقعها الدول يدخل ضمن قوانين الدول المختلفة )كزل وفقزا و

لنظامه القانوني( ويصب  جزء من منظومتها القانونية. وهو ما حدث بالفعل في مصر 

من العهزد  7بأن المادة  0170مثال حينما قض  محكمة أمن الدولة العليا  وارئ عام 

مزن قزانون العقوبزات  001ضزراب قزد نسزخ  المزادة الدولي، والخاصزة بزالحق فزي اإل

المصززري التززي تجززرم اإلضززراب ألن نصززوص المعاهززدات الدوليززة التززي يوافززق عليهززا 

وهو مزا  31البرلمان تصب  كمواد القانون التي سنها البرلمان بنفسه وتعامل معاملتها.

 0110.32أكده حكم المحكمة التأديبية بطنطا عام 

انون الدولي لحقوق اإلنسان المعايير الدنيا التي يمكن للدول من ناحية أخرى، يمثل الق

المختلفة أن تتجاوهها وتتفوق عليهزا فزي تعزيزهزا لحقزوق موا نيهزا. فلزو تناولنزا مزثال 

الحززق فززي تشززكيل نقابززات واالنضززمام إليهززا المنصززوص عليززه فززي العهززد وفززي دسززتور 
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)اتفاقيزة  70العمل الدوليزة رقزم  واتفاقيات منظمة العمل الدولية، نجد أن اتفاقية منظمة

الحريززة النقابيززة وحمايززة حززق التنظززيم( تززنص علززى التززالي: "تحززدد القززوانين واللززوائ  

الو نيززة مززدى انطبززاق الضززمانات المنصززوص عليهززا فززي هززذه االتفاقيززة علززى القززوات 

((. يتضمن الميثاق االجتماعي األوروبي مادة مماثلة 0)1المسلحة والشر ة" )المادة 

(. معظم الدول في العالم تحرم أفراد القزوات المسزلحة مزن الحزق فزي التنظزيم 0مادة )ال

تماما، وهو ما ال تعتبره منظمزة العمزل الدوليزة انتهاكزا لالتفاقيزة مزا لزم يكزن هزذا الحزق 

ثابتا لهم قبل االنضمام لالتفاقية. كذلك، قض  اللجنة األوروبية في أربعة حاالت على 

ا وإيطاليا والبرتغال( أن القيود التشريعية الو نيزة علزى حزق األقل )شكاوى ضد فرنس

أفراد القوات المسلحة والشر ة في تكوين نقابات ال تتعارل مع الميثزاق االجتمزاعي 

لكن محكمة و نية أال وهي المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا ارتأت  33 األوروبي.

في قضية نقابزة قزوات الزدفاع أن هذا المنهج ال يناسب دستور الدولة وظروفها فقض  

( بعدم دستورية قانون يحرم أعضاء 0117الو نية بجنوب أفريقيا ضد وهير الدفاع )

القوات المسلحة من تشكيل نقابات وقض  بأحقيتهم فزي تشزكيل نقابزات وااللتحزاق بهزا 
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والمشاركة في أنشطة االعتزرال السزلمي العزام بشزر  أن يمارسزوا كزل هزذا بطريقزة 

 34 هم وواجباتهم الخاصة كأفراد في القوات المسلحة.تناسب مهام

ولو نظرنا للطريقة التي تمارس بها اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية دورها كأحد 

األمثلزة علززى هيئززات دوليزة أو إقليميززة تنظززر فززي شزكاوى خاصززة بززالحقوق االقتصززادية 

ت الو نيززة تكززون واالجتماعيززة سززنجد أن هنززاق اتجاهززا نحززو االعتززراف بززأن المؤسسززا

غالبا هزي األكثزر قزدرة علزى التعامزل مزع هزذه الحقزوق وأن اللجنزة األوروبيزة للحقزوق 

االجتماعية حريصة على أال يكون دورهزا تزدخليا بزإفرا . علزى سزبيل المثزال، قضز  

اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية في شكوى الرابطة الدوليزة للتوحزد بأوروبزا ضزد 

السياسززات الفرنسززية الخاصززة بتززوفير خززدمات التعلززيم والرعايززة ( بززأن 0550فرنسززا )

( وأن الحكومزة 00و 00للمصابين بالتوحد تنتهك التزاماتهزا بموجزب الميثزاق )المزواد 

الفرنسية تتبنى تعريفات ضيقة جدا لمرل التوحد مقارنة بالتعريفات الخاصة بمنظمة 

ر كافيززة لتقيززيم تطززور األداء العمززل الدوليززة، وأن اإلحصززائيات الرسززمية المتززوفرة غيزز

لكززن اللجنززة رفضزز  التززدخل فززي الجانززب المززالي مززن سياسززات الدولززة  35 الحكززومي.

المطروح فزي الشزكوى قائلزة إن األمزر يعزود للزدول نفسزها باألسزاس لتقريزر مزا يتعلزق 

 36 بطرق التمويل ونسبته.
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لحقززوق وأخيززرا، مززن الثابزز  أن تطززور القززانون الززدولي لحقززوق اإلنسززان فززي مجززال ا

االقتصادية واالجتماعية والثقافيزة قزد سزاعد المحزاكم الو نيزة علزى إيجزاد أسزض أقزوى 

تستند إليها عند تبرير أو تفنيد سياسات وتشريعات الدولة التي تعتبر معزهة أو مضرة 

بهذه الحقوق. ويوض  حكمان صزادران عزن محزاكم مصزرية هزذه النقطزة بشزدة. أوال، 

بخصزوص  017037أبريزل  00يزا  زوارئ القزاهرة فزي حكزم محكمزة أمزن الدولزة العل

المذكور آنفا. وثانيا، حكم المحكمة الدستورية  0170إضراب عمال السكة الحديد عام 

قضززائية دسززتورية والززذي قضزز  فيززه المحكمززة  00لسززنة  7العليززا فززي القضززية رقززم 

 % من وظائف قطاعات معينزة للمعزاقين0الدستورية بأن سياسة الدولة التي تخصص 

تعتبر متفقة مع الدستور على أساس إعالن حقوق األشخاص المعاقين الصزادر بقزرار 

رغززم أن هززذا اإلعززالن لززيض وثيقززة قانونيززة  5110الجمعيززة العامززة لألمززم المتحززدة رقززم 

ملزمزة. فالمحكمزة اعتبزرت أن اإلعالنزات التزي تتبناهزا الجمعيزة العامزة لألمزم المتحززدة 

كفل التقيد بهزا، إال أن النززول عليهزا الهال التزامزا أدبيزا "وإن لم تكن لها قوة إلزامية ت

وسياسيا، وهى... تعبر عن اتجاه عام فيما بين الزدول... باعتبارهزا  ريقزا قويمزا لزدعم 

وهكذا أعتقد أن قيام لجنزة  38جهودها في مجال االستثمار األعمق لطاقاتها البشرية".

يزة فزي األمزم المتحزدة بنظزر الشزكاوى كاللجنة المعنيزة بزالحقوق االقتصزادية واالجتماع

والب  فيها سيشكل إضافة مهمة لألدبيات القانونية عن  ريق األحكام التي سيصدرها 
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خبرائها والتي يمكن االسزتفادة بهزا فزي تطزوير الفقزه القزانوني المحلزي بخصزوص هزذه 

 الحقوق. 

 ت( التضارب مع عمل الوكاالت المتخصصة 

ول أنه سيؤدي الهدواجية وتضزارب محتملزين فزي يطرح بعض المعارضين للبروتوك

التفسيرات القانونية واألحكام بين توصزيات اللجنزة بموجبزه وتوصزيات اللجزان التابعزة 

للمنظمززات الدوليززة المتخصصززة مثززل لجنززة الخبززراء أو لجنززة الحريززة النقابيززة التززابعتين 

 صة بأمور العمل.لمنظمة العمل الدولية، وهي الوكالة المتخصصة لألمم المتحدة الخا

39 

وهززذه المزززاعم مززردود عليهززا لعززدة أسززباب. أوال، إنززه ال توجززد أي آليززة دوليززة يززتم مززن 

خاللها التقاضي بشأن جميع الحقوق المنصوص عليها في العهزد. توجزد بالفعزل آليزات 

إقليمية مثل اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية، واللجنزة اإلفريقيزة لحقزوق اإلنسزان، 

. كذلك، توجزد آليزات تحكزيم دوليزة تتنزاول أحيانزا 40األمريكية لحقوق اإلنسان واللجنة

قضززايا تمززض الحقززوق االقتصززادية واالجتماعيززة مثززل المركززز الززدولي لتسززوية نزاعززات 

االستثمار لكن هذه اآلليات موضوعها األساسي ليض حقوق اإلنسان، وإن كزان بعزض 

                                                 
39
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40
ن كان الملها يقتصر اللذ  عح الحقوق ااقتصادية وااجتماالية المنصوص الليها ىي  روتوكول سان سالفادور وليس    وا 

 نصوص  جميعا.



ق اإلنسزان فزي االعتبزار وهزي تمزارس الحقوقيين يزدعونها ألخزذ القزانون الزدولي لحقزو

 41 عملها.

أما بالنسبة للمنظمات الدولية األخرى مثزل منظمزة العمزل الدوليزة والتزي يتعلزق عملهزا 

بحقوق العمال فقزض ولزيض بزالحقوق االقتصزادية واالجتماعيزة والثقافيزة جميعزا، فهنزاق 

ول الجديد. لكزن احتمالية نظرية بحدوث تضارب ال يجب أن ينفيها المساندون للبرتوك

نززص البروتوكززول تضززمن أن اللجنززة عليهززا استشززارة الوكززاالت المتخصصززة فززي هززذه 

( 5)7الشزززكاوى وإخطارهزززا )بموافقزززة الدولزززة( بالنتزززائج التزززي تتوصزززل إليهزززا )المزززواد 

((. إن اللجنززة المعنيززة بززالحقوق االقتصززادية واالجتماعيززة تتبنززى بالفعززل هززذا 0)01و

دوريزة للزدول المعنيزة، فإرشزادات التقزارير التزي أصزدرتها المنهج في نظزر التقزارير ال

اللجنة لتبين للدول ما يجب أن تتضمنه تقاريرهزا تسزم  للزدول األعضزاء فزي اتفاقيزات 

باإلشارة ألجزاء التقارير المرفوعة للجان المعنية بالتقزارير المختلفزة  42دولية أخرى

، وهزو مزا تفعلزه الزدول 43جنزةبدال مزن تكزرار المعلومزات نفسزها فزي تقريرهزا أمزام الل

كزذلك  44بالفعل مثل مصر في تقريرهزا أمزام لجنزة الحقزوق االقتصزادية واالجتماعيزة.

تعتمد اللجنة في تقييمها ألداء الدول في الحقوق المتعلقة باختصاصزات أحزد الوكزاالت 
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 CONTRACTING OUT OF HUMAN RIGHTS, Theان ر اللذ س يل المثال: من مة العفو الدولية،   

Chad–Cameroon pipeline project ،0550 . 
42

كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناحضة كل جشكال التمييم ضد المرجة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيا    
 من مة العمل الدولية الم تلفة.

43
 مم المتحدة. من وثائق األ E/C.12/1991/1وثيقة رقم   

44
(، وثيقة رقم 0117تقرير مصر األول جمام اللجنة المعنية  الحقوق ااقتصادية وااجتماالية والثقاىية )  

E/1990/5/Add.38   70من وثائق األمم المتحدة، الفقرة . 



المتخصصة مثل الحرية النقابية مثال على آراء هذه الوكاالت، فاللجنزة أثنزاء مناقشزتها 

على سبيل المثال أشارت لالنتقزادات والطلبزات  0117لتقرير مصر الذي أرسلته عام 

المحززددة التززي قززدمتها لجنززة الخبززراء التابعززة لمنظمززة العمززل الدوليززة لمصززر بخصززوص 

 45الحرية النقابية.

 ث( الرقابة القضائية بشكل عام تمثل تدخال ضارا في صنع القرار والسياسات

ت المتحزدة ومصزر أيضزا( فكزرة التقاضزي لحمايزة الحقزوق يرفض البعض )في الواليا

االقتصادية واالجتماعية على أساس إن الرقابة القضائية بشكل عام )سواء المحليزة أو 

الدوليززة( تمثززل تززدخال ضززارا فززي صززنع القززرار والسياسززات الززذي يقززع فززي اختصززاص 

تقسيم الصالحيات ، مما يحدث ارتباكا في 46السلطتين التشريعية والتنفيذية الو نيتين

القائم بين السلطات ويمثل تزدخال فزي المواهنزة العامزة. سزأؤجل نقزاش الجززء المتعلزق 

 بالمواهنة العامة للنقطة التالية نظرا ألهميته ووجوب تناوله منفردا.

يعتبززر تززوفير سززبل قضززائية محليززة لززرد المظززالم أحززد االلتزامززات الملقززاة علززى الززدول 

ولي للحقززوق االقتصززادية واالجتماعيززة. توضزز  اللجنززة بموجززب انضززمامها للعهززد الززد

)الحزق فزي السزكن  1المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعيزة فزي التعليزق العزام رقزم 

المالئم( بالتفصيل  بيعة سبل اإلنصاف القضزائية التزي يجزب علزى الدولزة أن توفرهزا 

القانونيزة المختلفزة فزي للموا نين الذين انتهزك حقهزم فزي السزكن المالئزم وفقزا لألنظمزة 
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الشر، مناقشة تقرير مصر اللجنة المعنية  الحقوق ااقتصادية وااجتماالية، الجلسة الثانية والعشرون، ااجتماع الثاني   
 . 01، الفقرة E/C.12/2000/SR.12، وثيقة رقم 0550يناير  07واألردن، ااريخ 

46
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كزززذلك تعبزززر مبزززادئ ماسزززتريخ  التوجيهيزززة المتعلقزززة بانتهاكزززات  47الزززدول المختلفزززة.

والتي ال تعتبر ملزمة قانونيا  - 48(0110الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )

لكنها قيمة جدا نظرا لصدورها عن خبزراء متخصصزين فزي المجزال باإلضزافة لتبنيهزا 

عزن أن التزامزات الزدول  –ة المعنيزة بزالحقوق االقتصزادية واالجتماعيزة من قبزل اللجنز

 49 تتضمن توفير سبل لرد المظالم والتعويض المناسب.

علينزا االعتزراف بزأن أي نظزام للمراجعزة أو الرقابزة القضزائية علزى القزوانين واللزوائ  

وليزا مزن التي تمض حقوق الموا نين )سواء محليزا مزن خزالل المحزاكم الدسزتورية أو د

خالل لجان مرجعيتها اتفاقيزات دوليزة معينزة( تمزارس شزكل مزا مزن أشزكال الرقابزة أو 

لكززن هززذه الرقابززة ال تصززل  50الضززبض علززى صززالحيات السززلطة التشززريعية والتنفيذيززة.

بالضرورة لدرجة التدخل غير الجائز في عمزل السزلطة التشزريعية والتنفيذيزة. وبوجزه 

ا لزززدى دولزززة كمصزززر يمنعهزززا مزززن االنضزززمام خزززاص، ال يجزززب أن يمثزززل هزززذا هاجسززز

للبروتوكززول االختيززاري الخززاص بززالحقوق االقتصززادية واالجتماعيززة وذلززك فززي ضززوء 

القواعد التزي وضزعتها اللجنزة المعنيزة بالعهزد بخصزوص  بيعزة التزامزات الزدول فيمزا 
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 . 00و 00، الفقرتان 1اللجنة المعنية  الحقوق ااقتصادية وااجتماالية، التعليق العام رقم   

48
 لإلطنع اللذ الترجمة العر ية ان ر  

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/MaastrichtguidelinesAR.html 
49

 . 05و 00المصدر السا ق، الفقرا    
50

ن  ول السلة التشريعية جصن ا تصاص جقرار    الم دج الثا   ىي القضاء الدستوري المصري مثن يقر   ن الدستور"وا 
وع للرقا ة القضائية التي ت اشرحا المحكمة الدستورية النصوص القانونية... جا جن جقرار حكه النصوص ا يعصمها من ال ض

العليا ىي دستوريتها وحي رقا ة غايتها ج طال ما يكون منها م الفا للدستور ولو كان كل  من ماوية الحقوق التي جحدرتها..." 
 (.0110/ 00/ 00ىي  00الجريدة الرسمية العدد  –قضائية  00لسنة  55)حكم رقم 

ي المر، العمال والمقاومة ااجتماالية، مركم حشام م ار  للقانون واللجنة التنسيقية للحقوق والحريا  م  وك من:  الد الل
 . 75، ص 0550النقا ية والعمالية، 



يتعلق بزالحقوق االقتصزادية واالجتماعيزة، والتزي أكزد عليهزا نزص البروتوكزول الجديزد 

ينبغي لكزل دولزة  زرف أن أنه " 5لقد أكدت هذه اللجنة في تعليقها العام رقم  51سه.نف

تقرر بنفسها ما هي أنسب السبل، في ظل الظروف السائدة، فيمزا يتعلزق بكزل حزق مزن 

األساس الذي تعتبر بناء عليه أنها "أنسزب" وأن الدول عليها أن توض  " 52"الحقوق

هذا المبدأ بعينه تبنزاه البروتوكزول االختيزاري . و53"التدابير في ظل الظروف السائدة

( منززه. وتتبززع المحززاكم الو نيززة فززي الززدول المختلفززة نفززض المززنهج فززي 1)7فززي الفقززرة 

التعامززل مززع الحقززوق االقتصززادية واالجتماعيززة، فعلززى سززبيل المثززال قضزز  المحكمززة 

قضزية الدستورية بجنوب أفريقيا في حكمها في قضية متعلقزة بزالحق فزي السزكن وهزي 

( حي  قال  المحكمزة 0555حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ضد جروتبوم وآخرين )

إن هناق "العديد من اإلجراءات الممكنة التي تستطيع الدولة تبنيها لإليفاء بالتزاماتها. 

والكثير منها يستوفي شر  المعقولية. وفور أن تثب  الحكومزة أن إجراءاتهزا معقولزة، 

كذلك قض  نفزض المحكمزة فزي قضزية سزوبراموني 54 وفي."يكون هذا الشر  قد است

( أن أي "محكمة قد تكون بطيئة في التزدخل فزي القزرارات 0110ضد وهير الصحة )

ومززن الجززدير بالززذكر أن  55 الرشززيدة التززي تتخززذها األجهزززة السياسززية بحسززن نيززة..."

ى المحكمززة الدسززتورية بجنززوب أفريقيززا حكمزز  فززي القضززية األولززى ضززد الحكومززة علزز
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 (.1)7و اصة الفقرة  7المادة   
52

 . 1، ىقرة 5اللجنة المعنية  الحقوق ااقتصادية وااجتماالية والثقاىية، التعليق العام رقم   

53
 ر السا ق. المصد  

54
(، Government of RSA and others v Grootboom and othersالمحكمة الدستورية  جنو  جىريقيا، قضية )  

 . 10، الفقرة 0555
55

 . 01، الفقرة 0110(، Soobramoney v the Minister of Healthالمحكمة الدستورية  جنو  جىريقيا، قضية )  



اعتبار أنها لم تقم بواجبها مما حدا بزبعض المزوا نين المعزدمين بزاحتالل قطعزة أرل 

 فضاء تابعة للدولة للسكن فيها، وحكم  في القضية الثانية لصال  الحكومة. 

ش( اآلثار التوهيعية للتقاضي في الحقزوق االقتصزادية واالجتماعيزة )التزدخل فزي بنزود 

 المواهنة العامة(:

ن لهززذا البروتوكززول ولفكززرة اسززتخدام األسززاليب القضززائية وشززبه يطززرح المعارضززو

القضائية في الدفاع عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية أنها قد تزؤدي لتزدخل القضزاة 

)أو أشباههم( في تنظيم الدولة لميزانيتها، وأن هذا يعتبزر تزدخال فزي سزيادتها )إن كزان 

عمزل السزلطة التشزريعية )إن كزان  الموضوع مطروح دوليا( أو تدخال من القضاء فزي

الموضزززوع مطزززروح محليزززا(. وقزززد  رحززز  هزززذه اآلراء بقزززوة دوال رأسزززمالية كبزززرى 

كالواليزززات المتحزززدة والمملكزززة المتحزززدة حتزززى مزززن قبزززل تبنزززي العهزززد الزززدولي للحقزززوق 

فززي سززياق  0101االقتصززادية واالجتماعيززة. فمززثال قززال ممثززل المملكززة المتحززدة عززام 

ح فرنسي بتضمين العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية اعتراضه على اقترا

الجزززاري صزززياغته إمكانيزززة اختياريزززة لشزززكاوى مزززن الزززدول ضزززد بعضزززها بخصزززوص 

 انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد: 

إن تحديد ما إذا كان الحد األقصى من الموارد المتاحة تم اسزتخدامه... يقتضزي 

تلفة في المواهنة العامة. ال يمكن ألي دولة ديمقرا ية تناول توهيع البنود المخ



أن تتوقع رد فعزل برلمانهزا علزى موضزوع توهيزع النفقزات أو ترتيزب الحكومزة 

 56ألولويات برامجها المختلفة.

 رح  المخاوف من أثر التقاضي في الحقوق االجتماعية واالقتصادية على المواهنة 

ا. لكن من أهم الردود علزى هزذه المخزاوف على المستوى المحلي في دول مختلفة أيض

ما قاله مثال رئزيض الجمعيزة الدسزتورية بجنزوب أفريقيزا أثنزاء مناقشزة الدسزتور الجديزد 

واعتمزززاده بعزززد انتهزززاء الحكزززم العنصزززري، أال وهزززو إن العديزززد مزززن الحقزززوق المدنيزززة 

حزدا ال والسياسية المنصوص عليها في الدستور لها آثار مالية وتوهيعية خطيرة لكن أ

يشزززكك فزززي ضزززرورة اسزززتخدام التقاضزززي فزززي حمايتهزززا، وكزززون الحقزززوق االقتصزززادية 

واالجتماعية لها دائما تقريبا نفض التبعات ال يبزدو سزببا كافيزا لمنزع القضزاء مزن النظزر 

وقززد قززال رئززيض المجلززض هززذا فززي معززرل الززرد علززى المعارضززين الحتززواء 57 فيهززا.

ديزد مزن الحقزوق االقتصزادية واالجتماعيزة دستور جمهوريزة جنزوب أفريقيزا الجديزد للع

كالحقوق المنصزوص عليهزا فزي العهزد الزدولي ولقيزام المحكمزة الدسزتورية فزي جنزوب 

أفريقيا بالنظر في دستورية القوانين واللوائ  وفقزا لتماشزيها أو تعارضزها مزع الحقزوق 

 المنصوص عليها في الدستور.

نية والسياسزية كزالحق فزي الحمايزة مزن من ناحية أخرى، لو اتفقنا على أن الحقوق المد

التعززذيب وحريززة التعبيززر والصززحافة والمشززاركة فززي الحيززاة السياسززية ال تقتصززر علززى 
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 . 1ائق األمم المتحدة، الفقرة من وث E/CN.4/SR.432وثيقة رقم   
57

 .07، الفقرة 0110وثيقة االتماد دستور جمهورية جنو  جىريقيا،   
(، 0555) قضية حكومة جمهورية جنو  جىريقيا ضد جروت وم وآ رينمككور ىي حكم المحكمة الدستورية  جنو  جىريقيا ىي 

 . 05ىقرة 



كونها حقوق سزلبية تتطلزب مزن الدولزة االمتنزاع عزن انتهاكهزا، وإنمزا لهزا أيضزا جانزب 

إيجززابي يتمثززل فززي بززذل الدولززة لجهززود ومززوارد فززي سززبيل حمايتهززا وتعزيزهززا، نجززد أن 

 لفارق بين الحقوق االقتصادية واالجتماعية والحقوق المدنية والسياسية ليض شاسعا.ا

إن الهيئات القضائية التزي تنظزر فزي انتهاكزات الحقزوق المدنيزة والسياسزية قزد  زورت 

أسزززاليب لتقيزززيم الجانزززب اإليجزززابي لهزززذه الحقزززوق يفتزززرل اسزززتخدامها مزززع الحقزززوق 

لمحكمزة األوروبيزة لحقزوق اإلنسزان تنظزر فزي االقتصادية واالجتماعيزة أيضزا. فمزثال ا

مدى كفاية جهود الشر ة لمكافحة جرائم القتل أو منع التعذيب أو قيام أجهزة الرعاية 

في الدولة بدورها الكامل في حمايزة األ فزال مزن األسزر غيزر الجزديرة بتزربيتهم وهزذه 

فاقهززا ومززا إلززى أمززور تتعلززق بززالموارد التززي تخصصززها الدولززة لهززذه األجهزززة وبكيفيززة إن

ذلك، رغم أن الحق في الحياة أو الحماية من التعذيب مثال من الحقوق المدنيزة التزي ال 

يعترل عليها أحد. ال يوجد مانع مبدئي إذن من أن تفعل الهيئات القضائية المثل فيمزا 

 58 يتعلق بااللتزامات االيجابية الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية.

)الحق في الحيزاة(  0ضاح لهذه النقطة يفيدنا الرجوع للتعليق العام رقم ولمزيد من اإلي

. فزي هزذا التعليزق 0170الذي أصدرته اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسزية عزام 

اعترض  اللجنة على التعريف الضيق للحزق فزي الحيزاة الزذي تفضزل الزدول المختلفزة 

عريززف أكثززر شززموال للحززق فززي الحيززاة ودعزز  اللجنززة لتبنززي ت 59تبنيززه فززي تقاريرهززا.

يتضمن في الواقع إجزراءات إيجابيزة مكلفزة ماليزا مثزل تخفزيض معزدل وفيزات األ فزال 
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 .0ان ر اللذ س يل المثال شاني، ص   

59
 . 0، الفقرة 0نية  الحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام رقم اللجنة المع  



والالفز   60 وهيادة السزن المتوقزع للمزوا نين والقضزاء علزى سزوء التغذيزة واألوبئزة.

للنظر أن توسيع مفهوم الحق في الحياة بهذا الشكل عن  ريق إدخزال عنصزر إيجزابي 

تزامات الدولة وعدم االكتفاء بالجانب السلبي اللتزاماتها صار مقبوال لدى الدول في ال

  61 وهو ما يتبين من مراجعة تقاريرها أمام هذه اللجنة.

ورغم ذلك يبقزى أمزام الزدول حريزة تصزرف وسزلطة تقديريزة كبيزرة فزي االختيزار بزين 

تهزا وفقزا للعهزد أو أي اتفاقيزة السياسات المختلفة ذات التكاليف المتباينة لإليفاء بالتزاما

حقوقيززة أخززرى. إن آليززات التقاضززي الو نيززة فززي الززدول المختلفززة تتززرق للززدول هززذه 

 ، وعلى مثيالتها الدولية أن تفعل هذا أيضا.62الحرية

يجب أال ننسى أيضا أن االلتزام بالحقوق االقتصزادية واالجتماعيزة لزه جانزب سزلبي ال 

بليتهزا للتقاضزي أو المخزاوف مزن تكلفتهزا ومزا إلزى يجب أن يثير كزل هزذا اللغزض عزن قا

ذلك، مثل التزام الدولة بعدم إخالء الموا نين قسزريا أو تعسزفيا مزن منزاهلهم باعتبزاره 

الحد األدنى مزن االلتززام بحمايزة الحزق فزي السزكن. وبزالعودة لمزا قالزه رئزيض المجلزض 

ايزززة الحقزززوق الدسزززتوري فزززي جنزززوب أفريقيزززا سزززابق الزززذكر، "كحزززد أدنزززى، يمكزززن حم

 63االقتصادية واالجتماعية سلبيا عن  ريق عدم انتهاكها".
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 (. 00( ومعدل ال صو ة )الفقرة 01  ال اصة  مؤشرا  العمر المتوق  )الفقرة وىي  ككر  الدولة ال يانا
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 . 10، مصدر سا ق، الفقرة حكومة جنو  جىريقيا ضد جروت وم وآ رين  

63
 .س07، مصدر سا ق، الفقرة 0110وثيقة االتماد دستور جمهورية جنو  جىريقيا،   



إن المحاكم تتخذ كل يوم أحكاما لهزا آثزار توهيعيزة وماليزة باهظزة. فمزثال فزي الواليزات 

المتحدة والتي تعتبر من أكثر األنظمة القضائية عداءت للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

ما قررتزه المحكمزة العليزا بنيويزورق فزي قضزية  شهدت محاكمها مثل هذه القضايا مثل

( حزززين أمزززرت حكومزززة الواليزززة بتزززوفير مزززأوى عاجزززل 0101كاالهزززان ضزززد كزززاري )

لمجموعززة مززن المعززوهين قبززل دخززول الشززتاء تنفيززذا لدسززتور الواليززة الززذي يززنص علززى 

وفزززي مصزززر أيضزززا صزززدر عزززن المحكمزززة   64تزززوفير العزززون والرعايزززة للمحتزززاجين.

حكام ذات آثزار ماليزة هائلزة مثزل أحكزام الضزرائب والرصزيد النقزدي الدستورية العليا أ

لإلجاهات والمعاشات غيرها، مثزل الحكزم فزي قضزية محمزد فزوهي السزيد فزوهي ضزد 

دستورية  05لسنة  51رئيض مجلض إدارة الهيئة القومية للتأمين االجتماعي وآخرين )

قبززل سززن القززانون قضززائية( والززذي أدى إلعززادة حسززاب معاشززات جميززع مززن تقاعززدوا 

المطعون فيزه. ورغزم أن المحكمزة الدسزتورية العليزا قزد اسزتخدم  مززيج مزن الحقزوق 

المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعيزة فزي حيثيزات حكمهزا )عزدم جزواه 

التمييززز، المسززاواة، الحززق فززي الضززمان االجتمززاعي، الحززق فززي حززد أدنززى مززن المعززاش 

ل القضززاء( إال أن الحكززم الصززادر كلززف وهارة التأمينززات والحززق فززي الملكيززة واسززتقال

 65 االجتماعية حينها مبالغ  ائلة.

من المخاوف الكامنة خلف العزداء السزتخدام التقاضزي فزي حمايزة الحقزوق االقتصزادية 

واالجتماعيزة االعتقززاد بأنززه سزيهدد توهيززع الثززروة فززي المجتمزع وأنززه باألسززاس سززيكون 
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 قضائية دستورية.  05لسنة  51المحكمة الدستورية العليا المصرية، قضية رقم   



ول آلية الشكوى أو التظلم من انتهاق هذه الحقوق إلى هجوم لصال  الفقراء، أو أن تتح

من الفقراء المطالبين في حقهزم فزي الغزذاء والمزأوى والتعلزيم لزو كانز  الدولزة سزتعتبر 

 66 مذنبة بشكل بديهي كلما اشتكى فرد محروم من أحد احتياجاته.

ترامزا للحقزوق فرغم أن جنوب أفريقيا على سبيل المثال من أكثر األنظمة القانونيزة اح

االقتصززادية واالجتماعيززة، يعبززر الحكززم الشززهير الززذي اتخذتززه محكمتهززا الدسززتورية فززي 

( عن رد بليغ على المخزاوف المزذكورة 0110قضية سوبراموني ضد وهير الصحة )

أعاله. فهذا الحكم الذي يبدو صزادما للكثيزرين يوضز  أن القضزاة فزي تنزاولهم للحقزوق 

 يكونوا عا فيين أو كرماء أكثر من الالهم مع الفقراء كلما االقتصادية واالجتماعية ال

أتى واحدا منهم إلى المحكمة  البا المسزاعدة. فالمحكمزة قزررت أن القزانون المطعزون 

عليه دستوري ألن الدولة فعل  أفضل ما في وسعها لتوهيزع مواردهزا المحزدودة علزى 

ين بالفشزل الكلزوي للعزالش االحتياجات الصحية المختلفة وأن شرو  اسزتحقاق المصزاب

المجاني شرو ا معقولة رغم أنها اعترف  بـ"الحقيقة القاسية الكريهة المتمثلزة فزي أن 

 67الطاعن لو كان ثريا لتمكن من الحصول على العالش من مصادر خاصة".

من المنتظر أن تتبع اللجنة المعنية بالبروتوكول االختياري نفزض المزنهج، وذلزك حتزى 

اضي أو الشكاوى لوسيلة النتقاد الدول بمناسبة وغير مناسبة فزي كزل مزا ال يتحول التق

يتعلق بسياساتها الصحية والتعليمية والسكانية وغيرها، وهزو مزا يبزدو الخزوف األكبزر 

 لدى معظم الدول والذي يمنعها من االنضمام للبروتوكول.

                                                 
66

 .015دينيس وستيوار ، ص   

67
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 خاتمة

ل الجديززد أقززرب وأخيززرا، إن األحكززام التززي ستصززدرها اللجنززة فززي إ ززار البروتوكززو

للتوصيات أو اآلراء االستشزارية. وال يجزب أن تتمزادى الزدول كثيزرا فزي خوفهزا علزى 

سيادتها من جراء هذا البروتوكول. فاألهمية األساسية له تتمثل في داللة أحكام اللجنزة 

التوعوية والدعائية باألساس، والتي ستمثل نمزاذش تحتزذي بهزا فقهيزا الهيئزات الو نيزة 

سزواء القضزائية أو غيرهزا. ومزن شززأن هزذه األحكزام أيضزا أن تعطزي ضززحايا المختلفزة 

انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والمزدافعين عزن هزذه الحقزوق دعمزا معنويزا 

ودعائيا كبيرا. ذلك في ضوء أن تنفيذ األحكام أو التوصيات التزي تصزدر عزن أي مزن 

ابة الدولزة وتعاونهززا سزواء احترامززا اللجزان الدوليزة الشززبيهة عمومزا يتوقززف علزى اسززتج

 لحقوق موا نيها أو تحسينا لصورتها في المحافل الدولية.
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 تداعيات إشكالية الفقر على منظومة الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
 

 

  حافظ أبو سعده 

 

 األمين العام للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان 

 

 لحةق انتهةا  فهةو ثةم   ومةن اإلنسةان، بكرامةة مة   ي والتهميش إلقصاءا أشكال من شكل الفقر"
العمةةل  فةةي الحةةق منهةةا الحقةةوق،مةةن  عديةةدلل انتهةةا يترتةةب عليةةه  اإلنسةةان حقةةوق مةةن جةةوهري
 "والتعليم والمياه.. والصحة االجتماعي والضمان الكريم والعيش المناسب والدخل

 

 

 



وانعكاسزات سياسزية متعزددة  ات امتدادت اقتصاديةاجتماعية ذ مشكلة عالمية وظاهرة يعتبر الفقر

مجتمع، مع التفاوت الكبير في حجمهزا و بيعتهزا  ظاهرة ال يخلو منها أي األشكال واألبعاد. وهي

 فقراء المتضررة منها. وتشير التقديرات إلى أن خمض سكان العالم يمكن تصنيفهم بأنهم والفئات

العزادة فزي  فزي الفقزر وتتفزاقم مشزكلة .اآلمزن كزريممحرومزون مزن الحزدود الزدنيا لفزرص العزيأ ال

الراميزة  والمحزاوالت ةلزذلك أسزاليب المعالجز النامية ومن بينها مصزر، وتتفزاوت تبعزات  المجتمعات

  .وتداعياتها إلى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة

نسزان ، أن الفقر قضية من قضزايا حقزوق اإل 0117أقر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام وقد 

لمتحدة ومنهزا وأعادت المواثيق الدولية تأكيد هذا الرأي في مناسبات عديدة، وكذلك هيئات األمم ا

وعلزى الزرغم مزن أن مصزطل  الفقزر لزم يزرد صزراحة فزي الجمعية العامزة ولجنزة حقزوق اإلنسزان 

وعات العهد الزدولي الخزاص بزالحقوق االقتصزادية واالجتماعيزة والثقافيزة  فزإن الفقزر أحزد الموضز

المتكززررة فززي العهززد، كمززا أنززه أحززد الشززواغل الرئيسززية للجنززة  فحقززوق العمززل ، والتمتززع بمسززتوى 

، كمزا أن لهزا أثزر تكمن كلها في صميم العهزد ،والغذاء، والصحة، والتعليم معيشي الئق، والسكن،

 .  وري على استئصال الفقر والحد منهمباشر وف

دولي الخززاص بززالحقوق االقتصززادية واالجتماعيززة مززن العهززد الزز 00/0وقززد جززاء فززي نززص المززادة 

حززق األساسززي فززي التحززرر مززن اللحاحززا قززد تلزززم لتززأمين "إن تززدابير أكثززر اسززتعجاال وأوالثقافيززة بزز

نسززبة للتمتززع سززوء التغذيززة" . وحززق اإلنسززان فززي الغززذاء الكززافي يتسززم بأهميززة حاسززمة بالالجززوع و

قزد أكزدت علزى جميزع األفزراد دون تقييزد، و ق. و ضرورة التمتع بهزذا الحزبجميع الحقوق األخرى

على أن الحق فزي الغزذاء الكزافي يزرتبض الجتماعية والثقافية انة المعنية بالحقوق االقتصادية واللج

، و هززو حززق ال غنززى عنززه للتمتززع بحقززوق يززه بالكرامززة المتأصززلة فززي اإلنسززانارتبا ززا ال انفصززام ف

ذا الحزق عزن ، وال يمكزن فصزل هزقزوق اإلنسزانفي الشزرعة الدوليزة لحاإلنسان األخرى المكرسة 

 العدالة االجتماعية.

كما أكدت ديباجة اإلعالن العالمي المشتركة للعهد الدولي الخاص بزالحقوق المدنيزة والسياسزية و 

ون  البشزر " العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصزادية واالجتماعيزة والثقافيزة علزى أهميزة أن يكز

غم أن المجتمزع الزدولي قزد أعزاد التأكيزد مزرارا و تكزرارا علزى أهميزة وبزر .متحررين مزن الفاقزة"

، إال انزه ال تززال هنزاق فجزوة تفصزل بزين مزا ورد بالمزادة ام الكامل للحق في الغذاء الكزافياالحتر

القضزاء علزى الفقزر كمزا يزأتي ا مزن انتهاكزات صزارخة لهزذا الحزق. من العهد وما يحزدث حاليز 00

 .األهداف اإلنمائية لأللفيةفي أولى   المدقع والجوع

حيزز  أنززه عامززل سززلبي  ،ق االقتصززادية واالجتماعيززةيلقززي الفقززر بتداعياتززه علززى منظومززة الحقززوو

ظهزوره، فإنزه  معينزة أدت إلزى أسزباب يؤدي إلزى تفزاقم الوضزع وتزدهوره أكثزر، فزإذا كانز  هنزاق

 . عليه ضاءيؤدي إلى تعقيد هذه األسباب، وبالتالي ارتفاع تكلفة الحد منه أو الق



، فوفقا لتقريزر منظمزة األغذيزة والزراعزة التابعزة فالوضع الصحي في مصر في تدهور مستمر -

، هناق ما يقرب مزن نصزف األسزر المصزرية تعزاني مزن 0551)الفاو( الصادر في  لألمم المتحدة

ومزن بزين تزداعيات الفقزر األخزرى نجزد  .لتدنى مسزتوى الزدخل لزدى هزذه األسزرسوء تغذية نتيجة 

فزي أغلزب األحيزان سزنا  في سن الطفولة مزن رجزال أكبزر مزنهن ظاهرة الزواش المبكر للقاصرات

، إذ أشززارت دراسززة حديثززة صززادرة عززن وحززدة االتجززار باأل فززال التابعززة لززوهارة هربززا مززن الفقززر

أن نسزبة هواش الفتيزات مزن غيزر المصزريين تصزل   عينزة شزمل  ألفزي فتزاةاألسرة والسزكان علزى 

  %.00,0 وأبوالنمرس بنسبة  ، والبدرشين ، تشار الظاهرة بمراكز الحوامديةوان  %,01,5 ىإل

أن نسزبة مزن تززوجن مزن دون سزن  0550حصزائيات اليونيسزيف للعزام إوفى ذات السياق، تؤكزد 

%، ومزا يصزاحب ذلزك مزن تهديزد لصزحة 00  قزد بلغز 0550الثامنة عشر من العمر حتى العزام 

صزحة األمهزات واأل فزال علزى يهزدد المبكر في سن المراهقزة  الزواش والحملأن الزوجة، حي  

، األمزر تفكزك األسزرى وتربيزة سزيئة لأل فزالحد سواء كما يفضى الزواش المبكر إلى الطزالق وال

 .ى إلى تفشى  ظاهرة أ فال الشوارعالذي أد

لمجلززض  واإلحصززاء التززابع : تشززير اإلحصززائيات األخيززرة للجهززاه المركززز للتعبئززة العامززة التعلةةيم-

بعزد التحزاقهم بزه د المتسربين من التعليم األساسزي إلى أن أعدا 0550والصادر في العام الوهراء 

، فزي الوقز  الزذي قزدرت فيزه نسزبة الزذين لزم يلتحقزوا %1.01سنه قد بلغ  07إلى  0ن سن فيما بي

مصزر تركز السواد األعظم من هذه األعداد في صزعيد % وي05.10بالتعليم األساسي من األصل 

جبزر معزه هزؤالء األ فزال علزى فقر مزدقع األمزر الزذي أها من المنا ق الريفية التي يعانى قا نوو

ن مزنهم مزن يعزد رب األسزرة أاألسزرة السزيما و يم واالشتغال بحرفة لضمان سزد حاجزةهجر التعل

 والمسئول عنها.

ن احزتالل مصزر عز 0551األلمانيزة لألنبزاء عزام  دراسزة أعزدتها وكالزة بلزومبرشكشف   العمل: -

دولزة فزي معزدالت التضزخم واالسزتهالق والبطالزة وتزدهور  05المركز السابع والخمسين من بين 

 .مستوي األجور وعدم تناسبها مع حركة األسعار

إال أن  ،%0العاملززة أنهززا ال تتجززاوه ، إذ تؤكززد وهارة القززوى أرقززام البطالززة فززي مصززروتتضززارب 

 منظمزة العمزل العربيزة، فيمزا أشزارت % 00تخط  حاجز الزـ أنها أشار إلى للبنك الدولي  اتقرير

 .علي األمن االجتماعي واالقتصادي % مما يشكل خطورة وتهديدات 05أنها ال تقل عن إلى 

أن البطالززة  0551العربيززة لعززام  ورد بززالتقرير الصززادر عززن األمززم المتحززدة للتنميززة البشززرية وقززد-

 القتصادي.لرئيسية النعدام األمن ا" تعد من المصادر ا"خاصة في أوسا  الشباب

هةم ن نسبة من يعيشون في فقةر مةدقع وأ 2009لعام  لأللفية اإلنمائية وجاء في تقرير األهداف

دوالر أمريكةي فةي اليةوم قةد انخفةض بشةكل  1.21األشخاص الذين يعيشون علي عائد أقل مةن 

ية إلي أن معدالت الفقةر ، ومع ذلك تشير التوقعات الحال 2001 ىإل 1990مطرد في الفترة من 

بةوتيرة أكثةر بطئةام عمةا كةان متوقعةا وهةذا بةدوره  2009في العالم النةامي سةوف تةنخفض عةام 

 ويض التوقعات المبشرة بالمنطقة.يمكن أن يؤدي بطريقة أخري إلي تق



. فعنزدما وال تقتصر آثار الفقةر علةى الجانةب االقتصةادي فقةط، لكةن ت ثيراتةه االجتماعيةة واسةعة

وفقززات وائيات التززي تحززد مززن تطززور المجتمززع. والفقززر فززي المجتمززع المصززري تزايززدت العشززتزايززد 

القززرار التززابع لمجلززض الززوهراء يبلززغ  ذلدراسززة حديثززة صززادرة عززن مركززز المعلومززات ودعززم اتخززا

منطقزة عشزوائية يسزكنها مزا يقزارب  0000إجمالي عدد المنا ق العشوائية فزي محافظزات مصزر 

يصاحب ذلك من انعدام المرافق والخزدمات األساسزية مزن ميزاه وصزرف بما سمة، مليون ن 01.7

، أكد تقرير الصندوق الزدولي للتنميزة الزراعيزة التزابع وفي هذا الصدد وكهرباء وخدمات صحية.

 منا ق عشوائية.  0051مصري فقير يعيشون في  مليون 17لألمم المتحدة وجود 

 ومن اإلنسان، بكرامة م   ي والتهميش اإلقصاء أشكال من شكل الفقروأود الت كيد هنا على أن 

 منهةا الحقةوق،مةن  عديةدلل انتهةا يترتب عليةه  اإلنسان حقوق من جوهري لحق انتها  فهو ثم  

والتعلةةيم  والصةةحة االجتمةةاعي والضةةمان الكةةريم والعةةيش المناسةةب والةةدخلالعمةةل  فةةي الحةةق

فةي  الفقةرالقةول أن معةدالت  ، ويمكةنأساسةية واجتماعيةة اقتصةادية حقةوق وهي. الخوالمياه..

%  من إجمالي عدد السةكان، وأن هةذه النسةبة قابلةة لالرتفةاع، وتختلةف 11 تبلغ حوالي مصر

القبلةي، وعليةه،  الوجه محافظات أعلى نسب لها في مستويات الفقر من محافظة ألخرى فتصل

ؤكد ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة أو استراتيجية قومية تتضةمن جملةة مةن التةدابير فإننا ن

التةي تعتبةر أحةد -هةذه اففةة الخطيةرة المتمثلةة فةي "الفقةر" واإلجراءات كفيلة للحد من توغةل 

وسةةط مشةاركة رجةةال األعمةةال  -أهةم التحةةديات الرئيسةية التةةي تجابةةه عمليةة التنميةةة فةي مصةةر 

الجمعيةةات األهليةةة لمةةان واألحةةزاب والقةةوى السياسةةية ووشةةركات القطةةاع الخةةاص وممثلةةو البر

والمراكز البحثية المعنيةة بةذات األمةر، علةى أن  وحدات اإلدارة المحلية واإلعالم، وكذلك ممثلو

، عبةةر جمةةع المعلومةةات عية الفقةةر فةةي مصةةر ومعالجةةة أسةةبابهتكةةون نقطةةة البدايةةة تحليةةل وضةة

المتوفرة عن ظاهرة الفقر والفقراء، وتصنيفها، وتبويبها وتحليلها، إضةافة إلةى تحديةد مفهةوم 

 .اتهالفقر وجوانبه وقياس مستوي

ي لهةذه االسةتراتيجية فةي ت هيةل الفقةراء ليصةبحوا أناسةا يسةاهمون فةي ويتمثل الهةدف الرئيسة

تنمية المجتمع، بةدال مةن أن يكونةوا مجةرد مسةتهلكين ألمةوال ومسةاعدات اجتماعيةة، وبالتةالي 

وت خةذ هةذه االسةتراتيجية فةي  فإن مكافحة الفقر تصب في التنميةة البشةرية بمفهومهةا الشةامل.

تجةارب الةدول األخةرى التةي حققةئ نتةائة سةريعة فةي مجةال  الةدروس المسةتفادة مةناعتبارهةا 

 على أن تتضمن أيضام إجراءات لمتابعة التنفيذ. تقليص الفقر،

 وتتمثل األهداف البعيدة المدى:

وإلةى  2010% فةي أفةق 11المصةريين الةذين يعيشةون تحةئ خةط الفقةر إلةى  تخفيض نسةبة -أ

 .2011 % في أفق10

وذلةك  اعيةة المحةددة علةى أسةاس توصةيات مختلةف قمةم العةالمبلوغ أهداف التنميةة االجتم -ب 

 . 2011 قبل أفق عام
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 : الكبرى لالستراتيجية المحاور

أجةل تحقيةق  تقوم استراتيجية مكافحة الفقر علةى عةدة محةاور رئيسةية تتضةافر فيمةا بينهةا مةن

 تتمثل في افتي:. األهداف المحددة لهذه االستراتيجية

 :المحور األول

وتحسين تنافسةية االقتصةاد والحةد  وتيرة النمو االقتصادي ك ساس لتقليص الفقر، اإلسراع من

من خزالل وذلك بطريقتين في تقليص الفقر:  . وسيساهم هذا المحورمن تبعيته للعوامل الخارجية

اآلثار المباشرة وغير المباشرة على خلزق فزرص العمزل، وعبزر انعكاسزه اإليجزابي علزى ميزانيزة 

 تي يستفيد منها الفقراء مباشرة.ن أن يعاد استخدامها في دعم القطاعات اليمك الدولة التي

تقليص عدد الفقراء  من الفقر، فقد تمكن  الصين في مكافحة بالتجربة الصينية يمكن االستشهادو

 500إلى  0170مليون نسمة عام  051من  واحد للفرد يوميات  الذي يعيشون بأقل من دوالر

 تراجع نسبة السكان ، بما أدى إلى0550مليون نسمة عام  000إلى  ،0115عام  مليون نسمة

إلى  0170الصين عام  عدد سكان% من 05 الذين يعيشون بأقل من دوالر للفرد يوميات من

الذي حققته الصين، إلى النمو الهائل الهائل  اإلنجاههذا ويعود  ، 0550% عام 00.0مجرد 

حتى  0175الفترة من عام  سنويات في المتوسض خالل %1.7والذي بلغ نحو  حققه اقتصادها الذي

يضع قضية العدالة في  االجتماعي السياسي ، فضالت عن أن النظام االقتصادي 0551عام 

في جدول أولوياته ويعتمد في ذلك على تمكين  متقدمة في مكانة الفقر توهيع الدخل ومكافحة

 الحد األدنى وبصورة دائمة تضمنفرص للعمل وكسب العيأ بكرامة  من الحصول على البشر

تحقيق ذلك على سياسة دعم  يعتمد في المدقع على األقل، كما الفقر حياة كريمة وبعيدة عن من

  .االجتماعية السلع والخدمات

 :المحور الثاني

ويرمي هذا المحور إلى تنمية الموارد البشرية والنفوذ إلةى البنةى التحتيةة األساسةية. وسةيكون 

إنتاجيةة الفقةراء  خالل انعكاسه علةى في المدى البعيد األثر األكبر على الفقر، من لهذا المحور،

 وتحسين ظروفهم.

، تفعيل الصناديق الخيرية لمكافحة الفقر وإشرا  رجال األعمةال فةي ذلةك ويمكن في هذا اإلطار

، علزى أن يزةاآلليات الفاعلزة لإلسزتراتيجية القوم، لتكون إحدى وتوفير التمويل والدعم الالزم لها

إلى إصالح األحوال االجتماعيزة للفقزراء مزن خزالل دعزم المشزاريع التنمويزة، تدفع تلك الصناديق 

تركزز هزذه الصزناديق فقزض فزال كما تدعم أيضات البرامج الهادفة لتنميزة قزدرات ومهزارات الفقزراء، 

اء إلزى عناصزر مجرد تقديم المساعدات االجتماعيزة النقديزة والعينيزة، بزل علزى تحويزل الفقزرعلى 

 منتجة تستطيع كفالة أسرهم وتوفير مصادر دخل ثابتة لهم من خالل المشاريع المتنوعة.



 المحور الثالث:

، حتزى تتماشزى والحزد األدنزى الزذي يتوافزق وتزوفير حيزاة إعادة هيكلة منظومة األجور في مصةر

يزربض بزين تحسزين  وإصدار تشزريعكريمة للموا ن المصري وتلبى له كافة احتياجاته األساسية، 

والعمزل ، جنيزه 0055األدنزى لألجزور  الحزد األجور ووضزع حزد الرتفزاع األسزعار، بحيز  يكزون

فالمشزكلة األكبزر أن الفقزر فزي المجتمزع  .مجلض األعلى لألجور في هزذا الصزددعلى تفعيل دور ال

ه ممزا يهزدد اد المجتمع وعصبتوسطة التي هي عمالمصري هحف إلى أعداد كبيرة من الطبقة الم

والزذي ال يزتالءم مزع تغيزرات األسزعار هزو أحزد ه. فنظام األجور الجامد في مصزر، المجتمع بأسر

أهم العوامل الرئيسية التي أفقرت الطبقة الوسطى، التي تعتبر عماد المجتمع، ليفت  الطريق أمزام 

 ، وهززو مززا يضززعتمعقززة بززالمج بقززة جديززدة غالبيتهززا مززن العائززدين مززن الخززارش وليسززوا علززى عال

 المجتمع في مواجهة تهديد حقيقي.

 :المحور الرابع

،بةالحقوق االقتصةادية واالجتماعيةة إيةالء اهتمةام أكبةر
 

 وهنةا  مجةاالت وقطاعةات ذات أولويةة

ع الصةحة والسةكن والتعلةيم بالنسبة لنإطار اإلستراتيجي لمكافحة الفقر ، تتمثل في إصالح قطةا

 :  والمياه، كالتالي

ا  - تقوية وتحديث األجهزة الحكومية المعنية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين كم م

وإلزام المسئولين بتطبيق القرارات الخاصة بالعالج على نفقة الدولة وفي ، وكيفما

حاالت العالج للسفر للخارج، وتفعيل نظام الت مين الصحي ليشمل جميع المواطنين 

استفادة محدودي الدخل وجميع المواطنين المؤمن ومحاربة الفساد داخله بما يضمن 

واتخاذ التدابير الوقائية  ،عليهم وتوفير ما يتطلبه عالجهم من رعاية طبية وعالجية

للحماية من األمرال الوبائية والمتو نة وغيرهما من األمرال التي تنتشر بسبب 

ملين والمسئولين عن اإلهمال في النظافة والرعاية الطبية، وتنظيم دورات تدريبية للعا

كفالة الرعاية للمرضى  بيا ومهنيا وعالجيا، ووضع نظام جديد لعالش الموا نين غير 

يتحمل عبئه جميع الهيئات   القادرين ومحدودي الدخل من الفئات المهمشة بالمجتمع،

، ووضع نظام قومي لتعليم  وليض وهارة الصحة فقض  القادرة على تقديم خدمة  بية،

 باء وتحسين مستواهم العلمي بما يتماشى مع التطورات الهائلة في التقنيات وتدريب األ

، ووضع معايير ضمان الجودة  ومعرفة كيفية التعامل معها  ، الطبية وضرورة العلم بها

  . في الرعاية الصحية في مصر ومؤشرات قياسها

ثيق ئ المواحل مشكلة اإلسكان باعتبارها واحدة من االحتياجات األساسية التي نص -

يمكن التخفيف من احتقانها عبر قيام و ،على ضرورة توفيرها لنإنسان والدساتير

تمكين محدودي الدخل والفقراء من التمتع والحكومة بمراجعة سياساتها اإلسكانية 

، وتقديم بالحق في سكن مالئم تتوافر فيه الخصوصية واألمان ومعايير المسكن الصحي

حايا اإلخالء القسري وهدم المناهل وإيجاد بدائل مناسبة تعويضات مادية وعينية لض
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ووضع خطة شاملة إلهالة المنا ق العشوائية التي ال  ين بتلك المناهل،لألهالي القا ن

 يمكن تطويرها، وإمداد المدن الجديدة بالمرافق والخدمات األساسية.

علمية، ومناهة  إصالح كافة عناصر المنظومة التعليمية من تالميذ، ومدرسين، ومادة -

ويتأتى هذا ،بما يتوافق متطلبات سوق العمل وطرق تدري ، وإدارة، وبيئة محيطة

اإلصالح عبر التعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية 

المختلفة، مثل وهارة التربية والتعليم، ووهارة التعليم العالي، واألجهزة اإلعالمية على 

المعايير ينبغي أن تتوافق مع  ير لتقويم العملية التعليمية في مصر، وتلكإيجاد معاي

الحقوقية من خالل معلمين أكفاء وتحويل واقعهم  المعايير العالمية للتعليم، ونشر المفاهيم

ثقافة التلقين وكذلك ثقافة الطاعة، وأهمية  إلى واقع اقتصادي أفضل، والقضاء على

تصادي من أجل تحقيق تحسينات ملحوظة في المجال تحسين المناخ السياسي واالق

التعليمي، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية باعتبارها أحد معوقات إصالح 

 المنظومة التعليمية.

وضع خطة قومية تشتر  فيها وزارة الري والموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة  -

، فاألخيرة ستقوم لحل مشكلة المياهاإلسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة اإلعالم 

بملكيتهم ألنظمة وإشعارهم  في إدارة الموارد المائيةبدعم مشاركة الموا نين والفالحين 

مختلف المستويات  عن استقطاب كافة الجهود اإلعالمية على فضالت  ،والصرف الري

من أهم ركائز باعتبارها  ألداء رسالتها السامية ودورها المنشود في تناول قضايا المياه

المقروءة  اإلعالم تتركه وسائل الذيوالفاعل  الحيويهمية التأثير أل ، نظرات التنمية

الرأي  توجيه ضرورةي يتطلب والمسموعة والمرئية في نفوس الموا نين، األمر الذ

للوفاء  ونظيفة نحو أهمية قطرة الماء ومدى الحاجة الماسة إلى الحفاظ عليها صحيةالعام 

باالقتصاد  لبات التنمية والسير قدما إلقامة المشروعات القومية والنهولبكافة متط

  .الو ني

الصرف الصحي لقيام بتطوير نظم محطات المياه وفينبغي عليها ا أما وهارة اإلسكان، -

لتتواكب مع النظم العالمية الحديثة، مع مراعاة أن تشمل الخطة القومية خطة أعمال 

التجديد للشبكات اإلحالل وخطة أخرى ألعمال و ،القائمة حالل والتجديدات للمحطاتاإل

 ،ق األسض الفنية في تركيب الشبكاتومعالجة التسرب، والبد من حل مشكلة عدم تطبي

%، والذي بدوره يؤدي 05مما يؤدي إلى هيادة نسبة التسرب في شبكات المياه إلى نحو 

. ويضاف إلى ما سبق، شربمن القدرة اإلنتاجية لمياه ال%  15إلى فقد ما يقرب من 

ل خرائض تفصيلية وعمت المياه والصرف الصحي المتهالكة، ضرورة رفع كفاءة شبكا

الصرف الصحي يوض  عليها جميع البيانات مع تقسيم الشبكات إلى لشبكات المياه و

، مع العمل على تخفيض فاقد حكم في كل قطاع بطريقة الكترونيةحتى يتم الت قطاعات،

باستخدام الوسائل الحديثة للكشف عن مواقع التسرب . أما وهارة التنمية  الشبكات وذلك

المحلية ، فينبغي عليها القيام بتشجيع القيادات الشعبية بالقرى على تحفيز األهالي على 

المساهمة في تمويل إنشاء نظم مصغرة لمياه الشرب والصرف الصحي للقضاء على 

من ، األمر الذي يؤدي إلى آلنسبة الكلور امشكلة عدم االلتزام في بعض المحطات ب



وكذلك قيام وهارة الزراعة بإصدار قائمة بالمبيدات  ضرار بصحة الموا نين.إلا

في الزراعة والتي لها أثر على مياه الشرب و تلوث المياه الجوفية  االمحظور استخدامه

 ومجاري المياه.

 المحور الخام  :

والتززي حززددتها الجمعيززة العامززة لألمززم المتحززدة فززي  ة لأللفيززة،االلتزززام بتحقيززق األهززداف التنمويزز -

يزق وعلى رأسها محاربة الفقر، ووضزع الخطزض واالسزتراتيجيات التزي تتفزق وتحق 0555سبتمبر 

 .0500هذه األهداف بحلول العام 

العهزد اإلعزالن العزالمي لحقزوق اإلنسزان وااللتزام بتطبيزق نصزوص االتفاقيزات الدوليزة والسزيما -

 .تماعية والثقافية وإعالن األلفيةلي للحقوق االقتصادية واالجالدو

 المحور السادس: على المستوى السياسي

استنهال الكفاءات والمؤسسات التشريعية والقضائية واإلدارية والمالية الو نية في جهد مشترق 

ئجه، السيما عبر تشخيص ودراسة مظاهره وأنواعه وأسبابه ونتا،للمساهمة في القضاء على الفساد 

وأن الفساد يؤثر سلبات على النظام السياسي ويضعف بنيته الديمقرا ية، ويؤدي إلى ضياع حقوق 

ومن بينها حرية الوصول إلى  ،الموا نين خاصة حقهم في الحصول على الخدمات العامة والحريات

المشاركة حق المساواة وتكافؤ الفرص وحق : وكذلك الحقوق مثل  ،المعلومات وحرية اإلعالم

السياسية ، إذ يقلل الفساد من إقبال الموا نين على المشاركة السياسية نتيجة عدم اقتناعهم بنزاهة 

 .المسئولين

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 

 

 اإلستبعاد اإلجتماعى وحقوق اإلنسان

 

 د. محمد عبد المنعم شلبي

 خبير بالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية     

 

 

وجميةةع ، بكافةةة أشةةكاله الت االسةةتبعاد االجتمةةاعي الهيكلةةياألساسةةية تتمثةةل فةةي النضةةال ضةةد حةةا المهمةةة"
 "؛ القائمة على أمر هذا االستبعادلوعي التام ب وضاع القوى الفاعلة، و كذا امستوياته

 

 

 

 

 

 



 

 الموقع من القوة االجتماعية : - مقدمة

 

ر و الفقزراء ، فزإنني أفضزل التركيزز علزى االفقزار والمفقزرين . اذا كان هناق من يتحدث عن الفق                  

فالدرس والفحص البد وأن يكون منصبا على توجهات وسياسات الفاعلين األساسيين الذين يخلقزون األوضزاع 

.  اننا ال ندرس  As a givenاالجتماعية ، بدال من أن يكون جل همنا مرتبطا بدراسة تلك األوضاع كمعطى 

بكززل المعنززى الموسززع لمفهززوم  -كشززروق الشززمض وغروبهززا ، بززل ظززواهر اجتماعيززة  -هنززا  -يززة ظززواهر  بيع

يصززيغونها و يتحكمززون بهززا ، و بالتززالي يصززب  باالمكززان المفاوضززة  Actorsأى أن لهززا فززاعلين  -االجتماعيززة 

 بهدف تغييرها تماما .  -في بعض االحيان   -بشأن تلك الحالة ، وكذا التمرد عليها كلية 

 

 وهنا نتساءل: هل تحدث هذه المفاوضة، وكذا التغيير هكذا ودون ضوابض؟   

االجابززة بززالنفي  فالمسززألة تخضززع لتفززاعالت أبنيززة القززوة فززي كززل مجتمززع، وداخززل كززل نسززق فرعززي داخززل هززذا  

المجتمززع. ومززن ثززم يغززدو كززل تغيززر، سززواء أكززان محززدودا أم واسززع النطززاق، مرهززون بمززدى مززا تتمتززع بززه القززوة 

جتماعيززة التززي تناصززره و تنافحززه فززي لحظززة تاريخيززة بعينهززا. هززذه القززوة االجتماعيززة تتفززاوت فززي مسززتويات اال

بموقعها داخل مصفوفة تتقا ع عليهزا محزددات  –تحديدا  -تنفذها، و من ثم قدرتها على الفعل، و هو ما يرتبض 

 ثالث أساسية  هى رأس المال، والسلطة، و المعرفة / األيديولوجيا. 

بناء عليزه ، نسزتطيع أن نقزول : أخبرنزي بموقعزك داخزل هزذه المصزفوفة ، أخبزرق بمزدى قزدرتك علزى الفعزل و 

 داخل مجتمعك ؟

 

و بالطبع ليض المقصود بكل محدد من المحددات الثالثة السابقة مجرد مستواها الكمزي ، بزل نوعيتهزا . حيز    

جا عن جهد عقلي ، ابداعي ، و يحقق قيمة مضزافة بين أن يكون رأس المال نات  -مثال  -أن هناق فارق مهول 

تتجاوه نطاق المجتمع المحلي الى المجتمع الكوكبي ، كأن يكون متولدا عن انتاش برمجيات، أو تقنية متقدمة، 

ناتجا عن ريع لثروة تأتي بالمصزادفة مزن تحز  األرل دون جهزد يزذكر ،  -من الناحية المقابلة  -أو أن يكون 

 احتيا يات هي  البترول أو الغاه في بلد ما على سبيل المثال . كتلك الناتجة عن

 

و ما ينطبق على " نوعية " رأس المال ، ينطبق كذلك على محدد السلطة ، و التي قد تكزون متدنيزة للغايزة فزي 

نوعيتهززا ، لتصززير مجززرد قززوة با شززة تعتمززد علززى القهززر الفيزيقززي ، أو ترتقززي لتصززب  معتمززدة علززى الهيمنززة 

Hegemony . بالمفهوم الجرامشي ، 

 

و مززا يقززال فززي محززددى رأس المززال و السززلطة يقززال أيضززا عززن محززدد المعرفززة / األيززديولوجيا   فقززد تنبنززي قززوة 

جماعزة اجتماعيزة مززا علزى معرفزة ثيولوجيززة ، أو حتزى خرافيزة تهززيمن مزن خاللهزا علززى أتباعهزا ، و قزد يكززون 

 ض من المعرفة العلمية.قائما على نم  -على جانب آخر  -مصدر القوة 

كالهما قد يمارس هيمنة ناجحة على وسطه االجتماعي ، بيد أن الفزارق بزين نمطزى المعرفزة شاسزع   فزاألول  

 يعتمد على الجهل و التخلف ، و اآلخر ركيزته العقل و المنهج العلمي .

 

 

 

يعزة مزن المسزتويات المتعزددة و المختلفزة هذا و اذا ما سلمنا بأن مجتمعا انسانيا ما ال يكاد يخلو مزن تنو          

من تلك المحددات الثالث األساسية ، فإن التركيزز سزيكون منصزبا علزى أوهان مرجحزة نسزبية داخزل مصزفوفة 



كاملة تتداخل و تتقا ع عليها المستويات المختلفة لتلك المحددات . و من خاللها يكون الحكزم علزى " نوعيزة " 

 .(0)ع محدد بعينه القوة االجتماعية في كل مجتم

 

 :تباين توزيع القوة االجتماعية

 

هذا واذا كان جوهر كافة النظم الالديمقرا ية هو تركز القوة ، تلك التي تحتوي                                      

ل و رأس المززال ، و المعرفززة / األيززديولوجيا ، و احتكززار تلززك النطاقززات مززن قبزز  -القززوة المشززرعنة  -السززلطة 

 البعض في مقابل األغلبية ، فإن النظم الديمقرا ية ، و بالضرورة ، البد      

و أن تقوم في جوهرها على مبدأ المركزية القوة . و من ثم تغدو كل ممارسة تهدف الزى دمقر زة مجتمزع مزن 

 بمثابة ممارسة هادفة الى إعادة توهيع أنصبة القوة   -في تحليلها األخير  -المجتمعات 

 على نطاق مجتمعي.  -أبنيتها المتعددة و المختلفة  في -

 

مفيزدا للغايزة، حيز    Duvallو دوفزال  Barnettو في هذا الصدد نجد التحليل الزذي قدمزه كزال مزن بارنز     

قررا: " تشكل القوة البنائية أوضزاع و حزاالت الوجزود للفزاعلين عبزر  زريقين . يتأسزض األول علزى حقيقزة أن 

ة ال تتولد عنها أوضاعا اجتماعية متساوية أو متكافئة ، و لكنها و بديال عن ذلك ، تخلزق بنزاءات المواقع البنائي

اجتماعية للقدرات المتباينة ، و هو ما يترتب عليه خلق مصال  وامتياهات اجتماعية متباينزة أيضزا لكزى تخزدم 

 تلك األوضاع االجتماعية .

بناء االجتماعي للفاعلين و قزدراتهم فقزض، بزل بخلزق أنمزا  فهمهزم أما الطريق اآلخر فال يتعلق بمسألة تشكيل ال

لذواتهم ومصالحهم الشخصزية. و مزن ثزم، ووفقزا لتباينزات التوهيزع البنزائي للقزوة االجتماعيزة ، نجزد أن بإمكزان 

القززوة البنائيززة المهيمنززة العمززل علززى كززب  بعززض الفززاعلين االجتمززاعيين وإعززاقتهم حتززى عززن إدراق نطاقززاتهم 

أفعززاال  -لهززؤالء الفززاعلين االجتمززاعيين  -تماعيزة الخاصززة ، و ذلززك الززى الحززد الززذي يخززدم فيززه الفهززم الززذاتي االج

اجتماعية تسهم في اعادة انتاش ، بأكثر من مقاومة ، الوضع السائد للبناءات االجتماعيزة القائمزة علزى القزدرات 

 ".(0)الالمتكافئة 

 

 :احتكار القوة كإستبعاد اجتماعي هيكلي

 

فززي توهيززع القززوة فززي عديززد مززن   -أو الالتكززافؤ  -تصززل حالززة التبززاين                                                   

المجتمعات حد احتكار البعض للقدر األعظم من محدداتها الرئيسة، في حين تقع غالبية النزاس ضزحية لحزاالت 

الة تعد وقفزا علزى مجتمعزات العزالم الثالز  ، و فزي القلزب من االستبعاد االجتماعي. قد يعتقد البعض أن هذه الح

منها العزالم العربزي ، نظزرا لشزيوع هيمنزة نظزم الحكزم الشزمولية و التسزلطية فزي هزذه المجتمعزات ، اال أنزه مزن 

ذاته ، قد صك في مجتمعزات الغزرب الرأسزمالي  Social Exclusionالملف  أن مفهوم االستبعاد االجتماعي 

مملكة المتحدة و الواليات المتحدة ، و ذلك خزالل العقزدين الماضزيين ، و هزي الفتزرة التزي انفزردت المتقدم ، كال

فيها الواليات المتحدة و معسكر حلفائها بحكم العالم و الهيمنة عليزه ، و محاولتهزا فزرل ايزديولوجيا الليبراليزة 

المتطرفززة اسززتبعاد قطاعززات واسززعة مززن الجديززدة علززى العززالم أجمززع. و كززان نتززاش هززذه األيززديولوجيا وسياسززاتها 

موا ني تلك المجتمعات على مستويات وصزعد عديزدة مزن صزنع القزرار ، لصزال  محزاوالت لتكزريض النزعزة 

, سزواء فزي دول المركزز الرأسزمالي أو األ زراف التابعزة لزه . أفضزى ذلزك كلزه الززى  The Elitismالنخبويزة 

وحقوق االنسان، حيز  أصزبح  قيمزا عديزدة فزي هزذا الصزدد   رح تساؤالت اشكالية عديدة بشأن الديمقرا ية

 على المحك، أهمها قيم الحرية، والمساواة، والمشاركة، والعدالة االجتماعية.

 



عن هذه الحالة بقوله: "التهميأ، و االسزتبعاد االجتمزاعي، و   Ronaldo Munckو يعبر رونالدو مونك     

، و الززذي صززك و غززدا شززعبيا مززن خززالل عززالم   Brazilianizationالعولمززة تجتمززع كلهززا فززي تعبيززر البرهلززة 

. يعنزي بزك بالبرهلزة اسزتدعاء صزورة للعالقزات االجتماعيزة و   Ulrich Beckاالجتماع األلماني اولرش بك 

أنما  االنتاش المنتشرة نمطيا فزي الجنزوب الزى المراكزز االمبرياليزة فزي الشزمال ، حيز  يكتزب "بزك" : "تغزدو 

ماعية في مراكز الغرب لتشبه غطاءا تزم نسزجه فزي الجنزوب، موسزوما بالتشزت ، وعزدم الوضزوح، البنية االجت

 وعدم األمان في حياة الناس وأعمالهم".

لقد خلق  عولمة النيوليبرالية حالزة مزن الفوضزى الهائلزة فزي أنمزا  التوظيزف المؤقز ، وغيزر المزؤمن، وغيزر 

 ".(5)ميأ االجتماعي في المدن العظمى الرسمي في الشمال وصوال الى خلق حالة من الته

 

ليض المقصود باالستبعاد االجتماعي هنا مجرد حدي  عن حالزة االسزتبعاد مزن العمزل المزأجور، كمزا هزو حزال 

،  (1)التعريف في نموذش خطاب التكاملية االجتماعية ن بنزوعه الدوركايمي، والمشزبع بزاألخالق الكاثوليكيزة 

لى حالة الفقر فقض، و انما هو مفهوم أكثر شزموال و ديناميزة. " حيز  نقزيم التمييزز وال هو االستبعاد المترتب ع

هنززا واضززعين فززي اعتبارنززا الفقززر كززنقص فززي المززوارد الماديززة ، خاصززة الززدخل ، فززي حززين نززرى االسززتبعاد 

ن كليزا أم ، سزواء أكزا Shut outاالجتماعي كتكوينة أكثر شموال ، تشير الى العملية الديناميزة لحالزة االقصزاء 

جزئيززا ، عززن أي مززن األنسززاق االجتماعيززة ، أو االقتصززادية ، أو السياسززية ، أو الثقافيززة ، و التززي تحززدد مززدى 

التكامل االجتماعي للشخص في المجتمع ، هذا االستبعاد االجتماعي الذي قد ينظر اليه بوصزفه انكزار للحقزوق 

 ". (0)السياسية و المدنية للموا نة 

 

و همالئزه االسزتبعاد االجتمزاعي كعمليزة متعزددة األبعزاد ،   Madanipourا يفصل مادانيبور و في هذا أيض  

تشمل االستبعاد من : المشاركة في صنع القرار والعمليات السياسية، والنفاذ الى التوظزف والمصزادر الماديزة، 

 ". (0)واالندماش في العمليات الثقافية العامة 

 

عي إذا بمشكالت فرديزة او جماعيزة محزدودة النطزاق، بقزدر مزا يعكزض حالزة بنائيزة ال يتعلق االستبعاد االجتما  

)هيكلية( في المجتمع. هذا المجتمع الذي يحدد شرو  االندماش واالنتخاب والتصزعيد مزن ناحيزة ، و االسزتبعاد 

ا أجززواء و التهمزيأ مززن ناحيززة أخززرى ، و هززو مزا يززتم بنززاء علززى اسززتراتيجيات و خطزض و آليززات متبنززاة ، و كززذ

 محفزة على الفعل و عدم الفعل .

 

يعني ذلك عمليا أن باإلمكان معاينة حاالت االستبعاد االجتماعي في مجتمعاتنا عبر دالئزل ومؤشزرات عديزدة، 

أهمها : نسب من يقعون تح  خض الفقر ، و نسب المتعطلين عن العمزل . نسزب األميزة ، و نسزب التسزرب مزن 

"فعليا " في أحزاب سياسية أو جمعيات أهليزة . نسزب مزن يسزكنون فزي منزا ق  التعليم . نسب من ال يشاركون

 عشوائية ال تتوافر فيها الشرو  االجتماعية و الصحية المالئمة ...ال  .

 

و على الجانب اآلخر ، البد أن ننظر جليا في الوجه اآلخر من العملة ، أعني النخب االجتماعية ، و بزاألخص 

في المجتمع ، و التي تصوغ شرو  اعادة انتاش النظام في مستوياته األكثر    The Power Eliteنخبة القوة 

 على آليات االدماش من ناحية ، و االستبعاد من ناحية أخرى . –من ثم  -تأثيرا ، وتهيمن 

 

   

 

 

 



يقعزون  هذا و ال يعني تركيزنا على النخب من ناحية ، و العامة من ناحية أخرى  اغفال مساحات يشزغلها مزن 

ضمن نطاق الوسض االجتماعي القلق ، و الذي يحوه شاغلوه مواقع اجتماعية تتي  لهم بعضا من كل محزددات 

القوة االجتماعية على مستويات متباينة نسبيا، والذين يظلون دائما رهن الحالة االجتماعية التي يمكن أن نطلق 

واقززع االجتماعيززة الوسززيطة هززذه ، و ليسزز   بقيززة عليهززا : قيززد التصززعيد او االنحززدار. والمشززكلة هنززا أن الم

بالضرورة ، بل هي أشمل مجتمعيا ، تتضاءل لصال  حاالت االستبعاد االجتمزاعي و التهمزيأ ، حيز  يصزير 

تقسيم المجتمع الى نخزب تتمتزع بكافزة المقومزات و الصزالحيات الزى درجزة وصزولها حزد فزائض االختيزار بزين 

 ناحية ، و أغلبية تفتقر الي الحد األدنى من شرو  الحياة من ناحية أخرى .فرص الحياة المتاحة أمامها من 

 

 :دية و االجتماعية من منظور تنمويالحقوق االقتصا

 

ان نظززرة سززريعة فززي األدبيززات المتعلقززة بحقززوق االنسززان                                                                

سواء الصادرة عزن منظمزات دوليزة أو اقليميزة أو محليزة ، تزدلنا علزى مزدى التزردي االقتصادية واالجتماعية ، 

الذي بات  تعيشه ماليين من البشر على اتساع المعمورة ، فيما يخص الحد األدنزى لحيزاة أي كزائن بشزري ، و 

الز  ، لهزو فزي ال أقول انسان ن ذلك أن مجرد المطالبة بالحق في الطعام ، و الشراب، و المأوى ، و الصحة ...

 مجمله من تراث مفهوم تاريخي للتنمية ، كان الظن السائد أن العصر الراهن قد تجاوهه . 

 

ما نقصده هنا أن مفهوم التنمية قد مر بمراحل تطور فيها من مجرد حدي  عن نمو اقتصادي يهدف الزى        

تجارب االشتراكية ، ينحاه بقدر أكبر الى اجتماعية، بتأثير ال –مراكمة الثروة ، الى آخر ذي  بيعة اقتصادية 

الشرائ  الطبقية الدنيا و الوسطى في المجتمع ، لينتقل الى مفهوم أشمل للتنمية البشرية ، يركز بشكل " نوعي 

" عام على صحتهم ، و تعليمهم ، و اسكانهم ، وتوظيفهم ...ال  ، اال أن االنتقال الحاسم لهذا المفهوم قزد حزدث 

مفهوم للتنمية االنسانية ، و هو المفهوم الذي تجاوه مجرد الحدي  عن االنسان ككائن بشري  مؤخرا مع  رح

له حقوق ، يغلب عليها الطابع المادي األولي ، ليؤكد بقدر أكبر من القوة و الوضوح علزى قزيم أخزرى تتجزاوه 

، و التزي البزد أن يتمتزع بهزا  ما هو مادي الى ما هو معنوي و رمزي ، كالحرية ، و الكرامزة ، و العدالزة ..الز 

لزيض ألحزد أن  قزارةالجميع على حد سواء ، و ذلك دون اغفال للحقوق المادية ، و التي اعتبرت بمثابزة حقزوق 

 يغفلها أو ينكرها.

 

إن تحززول القززوة إلززى النززاس أنفسززهم هززو مززدخل التنميززة االنسززانية، والتززي تعززرف علززى أنهززا عمليززة توسززيع     

سززان ، ففززي كززل يززوم يمززارس االنسززان خيززارات متعززددة ، بعضززها اقتصززادي ، و بعضززها الخيززارات أمززام االن

اجتماعي ، و بعضها سياسزي ، و بعضزها ثقزافي ، وحيز  أن االنسزان هزو محزور تركيزز جهزود التنميزة ، فإنزه 

 ينبغي توجيه الجهود نحو توسيع نطاق خيارات كل انسان في جميع ميادين سعي االنسان .

نسان هي تنميزة لفرصزه و حقوقزه فزي الحيزاة فزي أن يكزون مبزدعا ، و منتجزا ، و متمتعزا بزاحترام ان تنمية اال  

 . (0)الذات ، و حقوق االنسان المكفولة له دون تمييز 

 

و لكن ، ورغم كل هذه التطورات التي  رأت على نطاق المفاهيم التنموية، تظل المشكلة قائمزة علزى األرل 

 النسان االقتصادية و االجتماعية " في حدها األدنى في الغالب " مستمرة .ن و تظل المطالبات بحقوق ا

 

ان المهمة األساسية في هذا الصدد تتمثل في النضال ضد حاالت االستبعاد االجتماعي الهيكلي ، بكافزة أشزكاله 

اد ، أعنزي نخبزة و جميع مستوياته ، و كذا الوعي التام بأوضاع القوى الفاعلة   القائمزة علزى أمزر هزذا االسزتبع

القوة في المجتمع ، و التي تتبنى من االستراتيجيات و الخطض التنموية ما يحقق لها مزيدا من احتكار مقومزات 

 القوة ، في حين تستبعد اآلخرين عبر سياسات و اجراءات متعددة ، يغلب عليها الطابع األمني .  
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(4) 

 

 الحق في الصحة من منظور

 اقتصادي ... أخالقي  .. قانوني

 

 د. عالء غنام                                                    

 مدير برنامة الحق فى الصحة

 بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية
 

 خلفية:

نظم مرصد متابعة قوانين الصحة واألخالقيات الصحية بجامعة ايرازم  بهولندا دورة تدريبية اثناء الفتةرة 

ر اهداف المرصةد لتطةوير الةدعوة والفهةم لقةوانين الصةحة, , في اطا2009يوليو/ لعام  11يوليو إلي  6  من

واالخالقيات البيولوجية واقتصةاديات الصةحة مةن منظةور حقةوقي, معتمةدا منهجيةة متفةردة لتنةوع الخبةرات 

 والدراسات, والمشاركة والبحث الذاتي بين المدربين والمتدربين.



أمثال: "اناند جروفر" المقرر الخاص للحةق وقد حظيئ الدورة بقائمة متميزة من المحاضرين والناشطين، 

في الصحة بمفوضية حقوق االنسان لالمم المتحدة بجنيف، و"ايلين تايلور" األستاذ الزائر للقةانون الةدولي 

بجامعةةة بيركلةةي وجامعةةة جةةورج تةةاون بالواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة، و"مةةارتن بيوجاسةةن" أسةةتاذ القةةانون 

دارة والسياسات الصحية بهولندا، و"أندريةه اكسةتر" محاضةر القةانون الصحي بجامعة ايرازم  ومعهد اإل

الصحي بمعهد اإلدارة والسياسات الصحية ومنسق عام الدورة، و"ورينر بروير" أستاذ اقتصاديات الصحة 

بجامعة ايرازم  و"مارسيل فايرج" محاضر أول فلسفة أخالقيات الصحة بجامعة يوترخئ، و"هنيةك فةان 

االخالقيةةات البيولوجيةةة بمنظمةةة اليونسةةكو، و"جةةورجي هةةارنجهوزين" مستشةةار أول  هةةافي" مةةدير قسةةم

قانوني للمعهد الوطني للصحة والبيئة ومركز الةتحكم فةي االمةراض المعديةة بهولنةدا، و"اسةتيركوزمودي" 

رئي  قسم الصحة اإلنجابيةة والجنسةية بمنظمةة الصةحة الدوليةة بجنيةف"، و"ليةزا بةاور" ناشةطة حقوقيةة 

 ملكة المتحدة.بالم

ويعد هذا التقرير استخالصا عاما، واجتهادا نظريا لمجمل ما دار مةن مناقشةات، ومةا قدمةه المحاضةرين مةن 

مةةداخالت ثريةةة حةةول القضةةايا األساسةةية لمفهمةةوم الحةةق فةةي الصةةحة، والقةةوانين الدوليةةة ومواثيةةق حقةةوق 

 االنسان المتعلقة باألمر.

 

 مفهوم الحق في الصحة:

 

 
 

 

 

 

 

يعد الحق فةي الصةحة فةي تطةوره عبةر القةوانين الدوليةة مةن الحقةوق األساسةية اإليجابيةة، التةي تسةتند إلةي 

محددات اجتماعية هامة، تستلزم الجهود المتنوعة والمستمرة للوفاء به تدريجيا وال يُسةم  بةالنكوص عمةا 

الحق في الصحة: أوراق شجرة خضراء في غابة 

 تخيل أن هناق حريق في هذه الغابة

 "0551"اناند جروفر عام 

"اناند جروفر" المقرر الخاص للحق في الصحة، 

 األمم المتحدة. مفوضية حقوق اإلنسان.



ي عبةةر مؤشةةرات محةةددة )كةةالتوافر واالتاحةةة والقبةةول تتحقةق فيةةه، كمةةا أنةةه حةةق معيةةاري قابةةل للقيةةاس الكمةة

والجودة( باعتبارها آليات قياسية لمدي التزامات الدول تجاه تنفيذها ومتابعتها
68
. 

ويرتبط الحق في الحياة "باعتباره الحق األعلى واألشمل" بالحق في الصحة، ما جعله من أساسيات الكثيةر 

ان، ومةةا يحةتم ضةرورة مشةاركة كةةل فعاليةات المجتمعةات فةةي مةن النصةوص الدسةتورية فةةي العديةد مةن البلةد

متابعة الوفاء به والمحاسبة عليه عبر مؤسساتها المدنية المستقلة
69
. 

 

 الدولي للحق في الصحة يطار القانوناإل

، واإلعةالن العةالمي لحقةوق االنسةان الصةادر فةي 1964يُعد دستور منظمة الصحة الدولية الصةادر فةي عةام 

فةي  1966( والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر فةي عةام 21ة في ماد 1941)

(12مادته رقم )
70

عةن اللجنةة المختصةة لمتابعةة  2000( الصادر في عام 14, وفي التعليق العام عليه رقم )

او النكةوص عنةه, الوفاء بالحق والذي يتضةمن الحةد االدنةي لاللتزامةات الدوليةة, ويعتبةر عةدم االتسةاق معةه 

انتهاكا للحق في تطبيقه عبر القوانين المحلية
71

 : من األطر الهامة واألساسية قانونيا للحق في الصحة.

 

 محتوي الحق في الصحة:
 

 يتضمن محتوي الحق في الصحة: 

    
لتعطيةل و غيةر المباشةر أاحترام الحق: بمعني ضةرورة امتنةاع الةدول عةن التةدخل المباشةر                      

 بالحق في الصحة. فاءالو

 

الت مين الصحي من العمل فةي  كنظم -خريأطراف أجراءات لمنع إلتخاذ اإوالحماية: بمعني                      

 يع وق الحق في الصحة لكافة المواطنين. إطار

 

                                                 
68

 اناند جروفر.  
69

 المصدر السابق.  
70

د الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية إلي الحق في الصحة الذي يتطلب من الحكومات والسلطات ( من العه00تشير المادة )  

 العمومية وضع السياسات وتنفيذ الخطض التي من شانها أن تؤدي إلي إتاحة الرعاية الصحية وتوفير سبل الحصول عليها للجميع.
71

أول القانون الصحي(, ا ر قانونية أخري للحق في الصحة: " اتفاقية دولية للقضاء علي كل إشكال التميز ضد أندرية اكستر )مقرر الدورة/ محاضر   

 ("01)مادة  0171اتفاقية دولية لحقوق الطفل  0100( عام 0, اتفاقية دولية للقضاء علي كل أشكال التميز العرقي مادة)0101المراة عام 



 والوفاء ) تنفيذه(                      

ي تسةهل أتضع األطر القانونية المناسةبة التةي تسةعي نحةو تحقيقةه  نأبمعني أن علي الدول                     

مداد به والدعوة إليهإلالحصول عليه وا
72
. 

 

 طار من عدم التمييز للحصول علي الحق بسبب:إكما تطورت المواثيق: لتضع الحق في الصحة في 

ي أو أعاقة/مكان المولةةد )اللون/العرق/الجن /الطبقةةة االجتماعية/اللية/الةةدين/الموقف السياسةةي/ االصةةل/اال

 خري(.أوضاع أ

 

ز يجةب تنفيةذ الحةق علةي المجموعةات المهمشةة نقص المناعةة المكتسةبة/االيد ففي سياق النظر الي م رضي

والعةاملين فةي الجةن  ومتعةاطي األدويةة MSMوالخاصة 
73

, بةال تمييةز, كمةا يجةب احتةرام حقهةم فةي عةدم 

اء تجارب أو بحوث علةيهم, او اللجةوء الةي التعقةيم االجبةاري تناول عالجات دون موافقاتهم المسبقة او إجر

أو الممارسةةات الضةةارة ضةةدهم, واحتةةرام الخصوصةةية والسةةرية وعةةدم التميةةز فةةي اتاحةةة العةةالج لهةةم, ومنةةع 

تجريمهم او انتها  هويتهم
74
. 

 

افةق والبضةائع إن الحقوق القانونية تعد من التزامات الدول للوفاء بالحق في اتاحة الخةدمات الصةحية والمر

علي قاعدة من عدم التمييز خاصة للفئات االكثر عرضة لمخاطر المرض والمهمشة اضافة الةي إتاحةة الحةد 

االدنةةي األساسةةي مةةن اليةةذاء الكةةافي وإتاحةةة األمةةن والسةةكن واالمةةداد الكةةافي بميةةاه الشةةرب النقيةةة والصةةرف 

الصحةدوية األساسية وهي من المحددات األساسية للحق في ألالصحي وا
75
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنززاق قززرائن ايجابيززة السززتخدام مقاربززة الحززق فززي الصززحة فززي تقليززل مخززا ر التعززرل لمززرل نقززص المناعززة 

 المكتسب / واإليده في تحسين الحالة الصحية لهم.

 قانون الصحة
 

 أشمل من القوانين الطبية التي تسعي الي تنظيم الممارسات الطبية. ايعد اطار
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 اناند جروفر " المقرر الخاص".    
73

 المصدر السابق اناند جروفر.    
74

 المصدر السابق اناند جروفر.  
75

% فقض من األدوية تمثل إبداعا جديدا, الشركات الكبرى تحصل علي براءة اختراع لجوانب متعددة لنفض الدواء لتأكيد احتكارها ومضاعفة 00)    

 تهاء فترة السماح مما يخل بالحق في إتاحة الدواء(.أرباحها, مما يّعوق السماح باألدوية المثيلة )الجنيسة( حتى بعد ان

   

 facilitate/ provide/ promotهامأ: 

 بة ضد الحق في الصحة                                مقاربة الحق في الصحةمقار

 

 ارات طوعيةاختب                            ارات اجبارية                اختب

 تمييز                                                            سرية

 عدم تجريم                       تجريم                                 

 عزل                                                             ادماج



انونيةةة, وقواعةةد لتطبيةةق هةةذه المبةةاديء،  يشةةمل قةةوانين لمقةةدمي الخةةدمات الصةةحية, يرتكةةز علةةي مبةةاديء ق

 وقوانين لتمويل الخدمات الصحية، وقوانين لضمان الحماية الت مينية الصحية.

 

ضةةرورة احتةةرام خصوصةةية االنسةةان والحفةةاظ علةةي سةةريته  -وتتضةمن المبةةاديء القانونيةةة لقةةانون الصةةحة:

سةعيا لتحقيةق كرامتةه اإلنسةانية, والتزامةا  حة العالج المتسةاوي لةه بةال تمييةز،تاإوتكاملية وجوده وجسده و

ب خالقيات الصحة بما فيها الدافعية الذاتية التي تتضمن حق كل كةائن بشةري باعتبةاره إنسةان متفةرد,  كحةق 

تسةاوية, أصيل ال ينبع من خارجه, واستنادا إلي مبةدأ الحريةة للفةرد, صةاحب الكرامةة الموروثةة األصةيلة الم

والتي تضمن أن يعيش كل فرد حسب مفهومه عن الحيةاة, وعلةي مفهةوم الكرامةة البشةرية باعتبةاره الكيةان 

الكلي لحقوق اإلنسان 
76
. 

 

 

 

 

 

 

 

  equityمفهوم اإلنصاف 

 

الحةةق فةةي الرعايةةة الصةةحية كمبةةدأ قةةانوني يجةةب أن يسةةتند إلةةي مفهةةوم اإلنصةةاف الةةذي يعنةةي عدالةةة توزيةةع 

االحتياج الموضوعي للرعاية, بعيدا عن ت ثيرات قوي السوق غير العادلة  الفرص علي أساس
77

 

 

 equityإنصاف 

 

   

 

 

 

 أم قانون السوق

 

 

 

 

 

 

 

 عالمية قانون الصحة
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 مارتن بيوجاسن أستاذ قانون الصحة جامعة ايرهامض.  
77

 مارتن بيوجاسن المصدر السابق.   

 

إن انتهاق حقوق اإلنسان ينتهك الكرامة البشرية, وعدم 

 إتاحة الرعاية الصحية ينتهك الكرامة البشرية.

 ن بيوجاسنمارت                                                     

 (meritsعدالة توهيع الفرص من كل حسب قدرته )

 (needsإلي كل حسب احتياجاته )

 ( أو استحقاقه. meritsلكل حسب قدرته )

 مبدأ قانوني ال عقوبة لسلوق ال يوجد قانون ينظّمه.

 المصدر مارتن بيوجاس.



 نحو قانون دولي للصحة

هل يمكن تحقيقه في ظل مفهوم السيادة؟
78

 
 

 الدولية للصحة تشمل مبادرات قانونية ملزمة دوليا . القوانين
 معاهدة منظمة الصحة الدولية لمنع التدخين.إطار  -

 .2001األطر المنظمة لمنظمة الصحة الدولية في عام  -

 .2006معاهدة األمم المتحدة للحد من اإلعاقة الصادرة في عام  -

 

كما تشمل مبادرات قانونية ملزمةة، مثةال )العديةد مةن القةرارات واإلعالنةات والمبةاديء اإلرشةادية المتعلقةة 

 بالصحة(.

ألنها أدوات صارمة في وجوب تنفيذها وااللتزام بها  مصداقية، عد المبادرات القانونية الملزمة دوليا أكثروت

أخالقيا علي العك  من المبادرات غير الملزمة التي تعد ضعيفة وغير فعالة في تحقيق التزام الدول بها
79
. 

تم التصةديق علةي المعاهةدة أو االتفةاق ( عنةدما يةmonistوفي النظم القانونية الواحدية للدول )مثةال مصةر 

فهي تحتاج إلي إجراء تييةرات فةي قوانينهةا  (dualistيلتزم بتطبيقها محليا مباشرة, أما في النظم الثنائية )

 المحلية حتى تتسق والقوانين الدولية التي وقع ئ وتم التصديق عليها )مثال الواليات المتحدة األمريكية(.

لعديةد مةن اإلشةكاليات التفاوضةية المسةتقبلية ويطةرح البةدائل المختلفةة حةول أسةباب ويثير القةانون الةدولي ا

ول فعاليةات بعةض االتفاقيةات واالتفاقيات غير الملزمةة، وحةالتفاوت في التزام الدول بين االتفاقيات الملزمة 

 حول كيفية التحر  مستقبليا في هذا االتجاه.، وعن غيرها

 

 سيادة الدول والقانون الدولي
 

ما زال القانون الدولي طوعيا في االلتةزام بةه إلةي حةد كبيةر 
80
حيةث تتةر  مسةئولية تطةوير االلتةزام بةه إلةي  

حيةث  فيةذ القةانون،فالنظام الدولي ال توجد لديه سةلطة دوليةة لضةبط أو تن قواعد القانونية المحلية لكل بلد،ال

كما أن كل دولة لهةا  انين البلدان المختلفة،دستوري لقويمثل مفهوم سيادة الدول والمساواة بينها األساس ال

 خري.ألشخصيتها القانونية الدولية وعليها واجبات عدم التدخل في شئون الدول ا

 

فالدولةة باتةئ  عريفةه فةي ظةل العولمةة،وقد بدا مفهوم سيادة الدول في العقود األخيرة في التآكل حيث أُعيد ت

والةوعي حةول  وتةدعمئ سةيادة الفةرد، -ولةي  العكة  -عوبتُفهم اليوم علي نحو أوسع بكونها خادمةة للشة

 علي حد تعبير كوفي انان السكرتير العام السابق لألمم المتحدة. -حقه في السيطرة علي مصيره

 

لمحكمة العةدل الدوليةة 311وفي مصادر القانون الدولي تشير المادة 
81
إلةي وظةائف المحكمةة وفقةا للقةانون  

بةين الةدول عبةر التوافةق أو االتفاقيةات الدوليةة العامةة والخاصةة. كمةا يُعةد  نش لحل المنازعات التي تالدولي 

العةةرف الةةدولي
82
حةةد مصةةادر القةةانون الةةدولي بمةةا تؤكةةده الممارسةةات العامةةة المقبولةةة كالقةةانون، كمةةا تُعةةد أ 
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 ية.ايلين تايلور أستاذ القانون الزائر بجامعة بيركل وجورش تاون/ الواليات المتحدة األمريك  
79

    Protocols = accord = treaty = convention = pacta = covenant اتفاق -عهد  -معاهدة 
80

 ايلين تايلور.  
81

 ايلين تايلور. 
82

 ايلين تايلور.  



عليهةا المعاهدات وهي شكل مةن التعاقةد بةين الةدول تعبيةرا عةن الحقةوق وااللتزامةات القانونيةة التةي توافةق 

 وهي ملزمة لمن يوقع عليها.

 

 تحديات في مواجهة القانون الدولي 
 

تُعد سيادة الدول, وموافقة الد ول عليه من أهم التحديات التي تواجه صناعة القانون الةدولي, كمةا يعةد غيةاب 

زام صةةانعي القةةوانين الدوليةةة وغيةةاب السةةلطات التنفيذيةةة الدوليةةة مةةن المشةةاكل الصةةعبة فةةي محدوديةةة االلتةة

 والمدى الحوكمي للقانون.

 

 الهيئات الدولية 
 

هي مؤسسات تنشا بواسطة دول ذات سيادة إلنجاز أهداف مشتركة, وصياغة إطار للحقةوق والواجبةات فةي 

 ظل القانون الدولي.

 

أقاليم في العالم،  قاعدتها جمعية عالميةة للصةحة تتضةمن  6وكمثال منظمة الصحة الدولية: التي تتكون من 

 عضوا برئاسة مدير عام لمنظمة الصحة الدولية. 34عضوا وتدار عبر سلطة تنفيذية من  193

 

 توتستند قانونيا إلي دستور لمنظمة الصحة الدولية، يحةدد تعريفهةا, ووظائفهةا األساسةية, كمةا يحةدد عالقةا

والمنظمةةات المنظمةة بةةاألطراف المختلفةة األخةةرى كالمنظمةةات الدوليةة والمؤسسةةات, والمجموعةات الدينيةةة, 

 غير الحكومة وشبكات البحث العلمي.

 

 األخالقيات البيولوجية وحقوق اإلنسان

 "نحو أخالقيات بيولوجية عالمية"

 

 السياق التاريخي لت سي  أخالقيات بيولوجية
الطةب ةالسياق األوروبي )اليربي( لألخالقيات الطبية ت س  علةي مةا سةمي بفلسةف

83
قةراط  بةدأ بقسةم أبةوو ،

نئ فلسفة الطةب تتسةاءل فةي البدايةة مةا هةو الطةب؟ واعتمةدت علةي األخالقيةات الذاتيةة للطبيةب وكا الشهير،

(internal morality),   ومةن منظةور تطةور التقاليةد المعرفيةة )ابسةتمولوجي( نظةر للطةب كعلةم طبيعةي

 والبيولوجي. ءاعتمادا علي علوم كالفيزياء والكيميا المشكلة ويسعى لالستجابة لها، يحدد

 

طورت التقاليد المعرفية عبر القرون إلي علوم كالباثولوجيا )علم األنسةجة( والفسةيولوجي )علةم وظةائف وت

األعضاء( والميكروبيولوجي )علم الكائنات الصييرة المعدية( وُرصدت المرحلة الوبائية للمرض, وتطةورت 

البيولوجيةةةة مةةةن رحةةةم  إلةةةي المرحلةةةة االنثربولوجيةةةة وصةةةوال للمرحلةةةة األخالقيةةةة حيةةةث نشةةة ت األخالقيةةةات

( تشةةمل االهتمةةام external morality) األخالقيةةات الطبيةةة وهةةي أخالقيةةات اجتماعيةةة تطبيقيةةة خارجيةةة

 بالعادات الدينية والقيم العلمانية اإلنسانية.
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 عصر األ باء الفالسفة أي القرن التاسع عشر.  



لقد سعي الطب كعلم فةي تطةوره إلةي التخصةص المتعةدد ممةا أدي إلةي االنفصةال بةين النظريةة والممارسةة
84
 

ين التشةةخيص والعةةالج, واسةةتجابئ النظةةرة األخالقيةةة بالسةةعي إلةةي أهميةةة التوحيةةد والتركيةةب أي بةة -الطبيةةة

واالقتراب من النموذج االنثروبولوجي واألخالقي للممارسة, والي أهمية التشخيص الكلةي الةدقيق للوصةول 

طةرح إلي حقيقة وحدة المرض حيةث يطةرح تسةاؤالت معرفيةة شةاملة للموضةوع للتعةرف علةي الةذات, كمةا ت

اإلشكاليات الداخلية والخارجية علي الطب باعتباره علم معياري, وإشكاليات حول عالقةة الطبيةب بةالمريض 

باعتبارها موضوع انثروبولوجي، وفي رفض الثنائية الطبية التي تفصل الجسد عن العقةل وتفصةل الحقيقةة 

طةب إذا لةم يكةن موضةوعيا كةان الموضوعية للعالم الواقعي عن موضوع الفرد فيةه, حيةث باتةئ حقيقةة أن ال

والنظةر إلةي المةرض تلةك النظةرة الشةاملة التةي  ،مستحيال! أو انه إذا كان موضوعيا فقةط فهةو غيةر إنسةاني

والمةرض فةي حةد ذاتةه  طريق كونه كائن بشري، فكون اإلنسان مريضا فهو لوجود البشري،ل اتعتبره تهديد

لن ينتهي حيةث ترسةخئ التقاليةد والنمةوذج االنثربولةوجي عمي, فالمهم ما نفعله إزاءه والتاريخ ألي  قدرا 

 2000النف  اجتماعية(, كما ترسخئ التقاليد المعرفية منةذ  ت)والتدخال 1911لألخالقيات الطبية منذ علي 

 .(evidence basedالخاصة بالطب المبني علي دالئل ثابتة )

 

 

 التطور الحديث
الطبيب بالمريض إلةي نطةاق أوسةع ألخالقيةات الرعايةة الصةحية  انتقلئ األخالقيات الطبية التي تشمل عالقة

 التي تشمل النظام الصحي برمته ثم األخالقيات البيولوجية التي تشمل علوم الحياة إجماال.

كما برزت السياقات الخاصة بالجانةب االجتمةاعي والثقةافي لألخالقيةات البيولوجيةة فةي عالقةة بةين المجتمةع 

مامةةات جديةةدة للتطةةور التكنولةةوجي والعلمةةي واإلحصةةائي السةةكاني والشةةيخوخة والثقافةةة, كمةةا شةةملئ اهت

 واألمراض المزمنة وغسيل الكلي وزرع األعضاء والصعوبات األخالقية واالقتصادية المتعلقة بها.

 

إن األجندة اليربية لألخالقيات البيولوجية تظل محل انتقاد بسةبب تركيزهةا علةي التكنولوجيةا المتقدمةة والةي 

نزعة التجارية. وتسليع العلم والي التركيز علةي النمةوذج الطبةي التكنولةوجي فةي مواجهةة أجنةدة الكرامةة ال

 البشرية وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية.

 

( 2001وفي معرض البحث عن تاريخ مختلف كان باحث السرطان األمريكي بوتر من جامعةة ويسكونسةن )

 we need a newودعا إلةي نظةام جديةد ) 1910ت البيولوجية عام هو أول من استخدم مصطل  األخالقيا

discipline ولويات المشاكل الكبرى لبقاء الجن  البشري قائال: أ( يتعامل مع 
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 هينك فان هافي مدير قسم األخالقيات البيولوجية باليونسكو.  

 هي جسر بين

 الماضي والمستقبل

 والعلم والطبيعة

 والطبيعة والثقافة

 اإلنسان والطبيعةو



 

عقةةب جلسةةات عمةةل تشةةاورية معياريةةة  2001وفةةي اإلعةةالن العةةالمي لألخالقيةةات البيولوجيةةة الصةةادر عةةام 

, متضمنة عةدة مراحةل، مةن مرحلةة مةا قبةل 2001ثم استقرت عام  2003إلي عام  1991استمرت من عام 

المسودة )مجرد تشةاور ( إلةي مرحلةة المسةودة وصةوال للمرحلةة النهائيةة بةين اإلعةالن وبةدا مرحلةة التنفيةذ 

مفهةوم  يوالدعوة لنإعالن. بداية تاريخ جديد للبشرية, فيما يتعلق باألخالقيةات البيولوجيةة التةي اسةتندت إلة

 امة البشرية لحقوق اإلنسان و إلي المسئولية االجتماعية للصحة.الكر

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصحة وحقوق اإلنسان تاقتصاديا
 

يهدف علم االقتصاد الكالسيكي باعتبةاره علةم معيةاري إلةي التخصةيص الكةفء للمةوارد المحةدودة بطبيعتهةا 

 ان.علي عائد ممكن بما يُعلي من رفاهية اإلنسأوالحصول منها علي 

 

)الذاتية والموضوعية( يُعلي من شان كفاءة اسةتخدام المةوارد دون النظةر  ةوفي مرجعيته.. األخالقية النفعي

إلي مفهوم اإلنصاف أو العدالة
85

 

وفي مرجعيته األخالقية الليبرالية المساواتية يُعتد بحقوق اإلنسان حيث يلتزم بمعياري اإلنصاف
86
والكفاءة  

 وال تحل أحداهما محل األخرى لضمان حق اإلنسان في إتاحة الرعاية الصحية . في توزيع الموارد الصحية

 

 equityفي مفهوم اإلنصاف 

 

ال تعتبةةر قةةوي السةةوق وحةةدها الطريقةةة المثلةةي لت كيةةد اإلنصةةاف فةةي إتاحةةة الرعايةةة الصةةحية, كمةةا أن توزيةةع 

فةي الصةحة, فالصةحة سةلعة عامةة السلع والخدمات الصحية علي قاعدة القدرة علي الدفع ال يمكن اعتمادها 

لهةةا أبعادهةةا االجتماعيةةة والتنمويةةة. مةةا يسةةتلزم تةةدخل الحكومةةات للحصةةول علةةي أفضةةل النتةةائة، فكثيةةر مةةن 
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 ر أستاذ االقتصاد جامعة ايراهمض.ورينر بروي  
86

  Egalitarian liberaism 

اإلنسانية للفرد  ةالكرامة البشرية وحقوق اإلنسان هي القيمة الضمني

 الذي له كرامة في حد ذاته كحامل للحقوق والواجبات

 هنيك هافي

 المسئولية االجتماعية والصحة

 .الفقر يخفض من القدرات البشرية التي تشمل الصحة 

 لفقراء.الفقر يزيد من عبء الوفيات والمراضة بين ا 

 55 من سكان األرل يفتقدون اإلتاحة الكافية للدواء %

 األساسي.

 .اإليده ينتشر كوباء بين الفقراء بشكل أسرع 

 



(market powerالمسةةتلزمات الطبيةةة ال يجةةب أن يكةةون لهةةا قةةدرة سةةوقية )
87
مثةةال التطعيمةةات, كمةةا إن  

 ذي يحدد استهال  الرعاية الصحية.توزيع الدخل ومستوي الدخل ال يجب أن يكون المعيار ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

يعني إتاحة الرعاية لكل فرد                                                    
88
 

 

 

 الحقوق اإلنجابية والجنسية
 

إن الحقةةةوق الجنسةةةية مةةةا زالةةةئ تشةةةكل مفهةةةوم خالفةةةي ألبعادهةةةا البيولوجيةةةة اليريزيةةةة وأبعادهةةةا البنيويةةةة 

 الجتماعية والثقافية.ا

حيث كانئ تناقش في البداية داخل المفاهيم الضمنية للصحة اإلنجابية بسبب الحساسةيات الدينيةة والثقافيةة, 

ثم اكتسبئ موقعا متفردا في منظومة حقوق اإلنسان في افونة األخيرة
89
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 المصدر السابق بروير.  
88

 ورينر بروير.  
89

 .0551بول هن  المقرر الخاص السابق للحق في الصحة   

 

 رد الصحة.اإلنصاف والكفاءة معياران لتوهيع موا

 بروير                                                        

 الرعاية الصحية سلعة عامة )مختلفة(.

الفقراء يجب أن يّمكنوا من استهالق الرعاية الصحية 

 الكافية والتامين الكافي.

 اإلنصاف اإلنصاف

اإلنصاف جوهر أهداف النظام الصحي: فهو يعني 

 التضامن بين الغني / الفقير 

 الشاب / المسن

 الصحي  / المريض



ي أثةةار قضةةايا الصةةحة المةةؤتمر األول الةةدولي الةةذ 1994ولقةةد كةةان مةةؤتمر القةةاهرة للسةةكان والتنميةةة عةةام 

اإلنجابية والجنسية والختان لنإناث والعنف ضد النساء علي نطاق دولي واسع أثار االهتمام والشرعية كمةا 

.ة والرجل فقطأتجاوزت النظرة للعالقات الجنسية العالقة بين المر
90

 

 

ي واإلجهةاض والعمةل فةي لقد بدا االهتمام يتزايد بقضايا مثل نقص المناعة المكتسبة واإليدز والعنف الجنس

ورغم ذلةك فمةا زالةئ  "نيب" و"الليثالجاي"الجن  وحقوق الفئات الخاصة لثنائي الجنسية وثنائي النوع و

مفاهيم الحقوق الجنسية تستخدم بحذر لعدم وجود أساس قانوني مسةتقل بهةا لةه طةابع دولةي، عةدا مشةروع 

 ،2002منظمةة الصةحة الدوليةة فةي عةام ه مةن نة"ميثاق الحقوق الجنسية واإلعالنةات المختلفةة الصةادرة ع

ويتضةمن الميثةاق حةق كةل  مجموعات من الخبراء في مناطق متفرقةة مةن العةالم: روالذي تمئ مراجعته عب

 شخص في:

  علي مستوي ممكن من الصحة الجنسية بمةا يشةمل إتاحةة خةدمات الصةحة اإلنجابيةة أالحصول علي

 والجنسية.

  بالحياة الجنسية.الحصول علي المعلومات المتعلقة 

 .التعليم الجنسي 

 .احترام السالمة الجسدية 

 .اختيار الشريك 

 .الموافقة علي الزوج 

 .الموافقة علي العالقات الجنسية 

 .الموافقة علي إنجاب األطفال من عدمه 

 .الحث علي الحياة الجنسية افمنة المرضية الممتعة 

 

 :2002إعالن األلفية اإلنمائية الثالثة عام 
 

اإلعالن ثمانية أهداف كبري منها أربعة علي عالقة وثيقة بةالحقوق اإلنجابيةة / والجنسةية مثةال: يشمل 

% ممةةا هةةو قةةائم, تقليةةل 11ة, وتخفةةيض معةةدل وفيةةات األمهةةات والحوامةةل بنسةةبة أتحسةةين صةةحة المةةر

 الفجوة القائمة بسبب النوع.
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 استير كوهمودي رئيض قسم الصحة اإلنجابية منظمة الصحة الدولية.  



فةي إعةةالن  6ة والجنسةية )الهةدف إن العةبء المرضةي فةي العةالم يةرتبط إلةي حةد كبيةر بالصةحة اإلنجابية

)معةدل حادثةة  ( وبةاء صةامئ يسةاوي فةي تة ثيرهMMRكمةا يُعةد وفيةات األمهةات والحوامةل ) (،األلفية

فالنساء األفقر هم األكثر عرضةة للوفةاة أثنةاء الحمةل والةوالدة بسةبب )النزيةف/ العةدوى/  طائرة يوميا(،

س/ الوالدة غير افمنة(الوالدة المتعسرة / اإلجهاض غير األمن/ حمي النفا
91

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91

 المصدر السابق استير كوهمودي.  

WHO 0555 

 اإلجهال غير اآلمن

 (حال 07.555مليون حالة بنسبة  1.7في أسيا.)ة وفاة 

 ( 50.555مليون حالة بنسبة  0أفريقيا .)حالة وفاة 

  مليون حالة إجهال  01.0بسبب نقص إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية في العالم

 غير آمن.



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
 سياسات اإلصالح الزراعي ومضاداته في مصر

 

 .حسـنين كشكد 
 خبير بالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية

 

ـــة  ـــد الفالحـــون الفقـــرا  والصـــرار األر  الزراعي ـــاا واســـتئج -"يفق ـــل -اراا ملك ـــا يق ـــزدادون عـــدداا يينم ، وي
الرأسماليون الزراعيون عدداا، وتزداد مساحة األر  التى يحوزونها. ويعنـى للـك حرمـان الفالحـون الفقـرا  
والصــرار هــس وأســرهس مــن حقــوق اإلنســان المتعلقــة يحيــاز  األر  الزراعيــة، ومــن يينهــا الحــق فــى العمــل 

  والرلا  والصحة والحق فى تعليس األينا 
 

 ـقـــــدمـــةم



 

، 1961و، 1912 تناقش هله الورقة اليحثية قوانين اإلصالح الزراعي التي أصدرتها ثور  يوليو، فى أعواس
ينات القرن كما تناقش التحوالت التي أقدمت عليها سلطة الدولة، منل سـيع .ونتائج تلك القوانين، 1969و

ما كان قد تحقق من إصالحات، ومن يينها اإلصالح ع (، والتي تعتير تراجعاا 2009) ، وحتى اآلنالعشرين
 الزراعي.

عالقات إنتاج رأسمالية قائمة يالفعل.  يتحقيق تراكس رأسمالي في إطار –من أعلى  -لقد قامت سلطة يوليو
من  التي ال تعدو أن تكون شكالا  ،لة، ولملكية الدولةوشكلت يرجوازية الدولة التعيير الطيقي لرأسمالية الدو 

وكانت يرجوازية الدولة تسيطر فى  من خالل السيطر  الفعلية علي وسائل اإلنتاج. ل الملكية الخاصة،اشكا
% من نشاط الينوك وشركات 100وعلى  % من النشاط اإلستخراجي والصناعي،10على  1961عاس 

 (.91،وص 96-91،ص ص 1912-التأمين وجز  من التجار  الداخلية، وكل التجار  الخـارجـية )دويدار

% من 16ألف فدان )حوالى  910فقد كانت تسيطرعلى  كما مثلت يرجوازية الدولة أكير رأسمالي زراعى،
وهى أراضى اإلصالح المملوكة قانونَا للفالحين المنتفعين من اإلصالح  جملة األراضى المزروعة(،

)تنفرد  ا مهيمنة عليهنتاج فى هلا القطاع جعلهولة لنفسها يدور المنظس لل ولكن احتفاظ الد الزراعى.
يخلقه المنتجون وتتحكس فى تحديد الفائ  اإلقتصادى اللى  ياتخال قرارات اإلنتاج واإلستثمار والتوزيع،

ليشمل األراضي  ،نطاق رأسمالية الدولة فى الزراعةولقد اتسع  .وفى التصرف فيه ،المياشرون يعملهس
، 144،ص  1911ية الســتينات )عيد الفتاح،ألـف فــدان عـند نها 110المستصلحة، والتى يلرــت 

(. كما إمتدت عالقات رأسمالية الدولة فى الزراعة من ميدان اإلنتاج إلى ميدان  316،ص 1916غنيس،
 التجار  عير الجمعيات التعاونية يالتحكس فى مدخالت ومخرجات اإلنتاج الزراعي.

ف للمفـاهيس المسـتخدمة، ويحتـوى القسـس وتتضمن الورقة ثالثة أقسـاس، يحتـوى القسـس األول علـى تعريـ
ــاني استعراضــا لسياســات اإلصــالح الزراعــي وللسياســات المضــاد  للصــالح، وللــك يمناقشــة الجوانــ   الث
األريعــة المكونــة للصــالح الزراعــي: تحديــد الحــد األقصــى لملكيــة وتوزيــع األراضــي علــى الفالحــين الفقــرا  

عالقـة يـين المالـك والمسـتأجر، وتنظـيس الميـادالت مـن مـدخالت والصرار المحرومين من الملكيـة  وتنظـيس ال
زراعية ومن مخرجات، وتنظيس يع  جوان  وضع العمـال الـزراعيين. ويحتـوى القسـس الثالـ  علـى مناقشـة 

 س توقع عليها الدولة.النتهاكات سياسات مضادات اإلصالح الزراعي لالتفاقات الدولية التى وقعت أو ل

 يس:هـأوالا: تعـريف المفا
نعني ياإلصالح الزراعي هنا ما أقدمت عليه سلطة يوليو من تشريعات تتعلق يأريعة جوان  هى: ملكية 
األر  الزراعيـة، والعالقــة يــين المالــك والمســتأجر، والميــادالت المرتيطــة يالمــدخالت والمخرجــات الزراعيــة، 

لســنة  311، والقــانون رقــس 1912لســنة  111وأخيــراا يعــ  جوانــ  وضــع العمــال الــزراعيين )القــانون رقــس 



(. تلــك التشــريعات التــى 1969لســنة  10وأخيــراا القــانون رقــس  1961لســنة  131، ثــس القــانون رقــس 1916
غيرت من عالقات القو  فى الريف لصالح أقساس من الفالحين الفقرا  والفالحين الصرار والعمال الـزراعيين 

قتصاد  واالجتماعي والسياسي من طيقـة كيـار المـالك إلـى )المنتجون المياشرون(، وانتقال مركز الثقل اال
 إلى خمسين فدانا( التى ستصيح الحقاا الرأسمالية الزراعية الكيير . 20طيقة "أغنيا  الفالحين" )مالك من 

ونقصد يمضادات اإلصالح ما أصدرته الدولة من تشريعات تعدِّل من ميزان القو  فى الريف، مثل قانون 
، ثـس اتخـال 1911، وقـانون األراضـى الصـحراوية عـاس 1916لعـاس  116، وقـانون رقـس 1911لسنة  61رقس 

فــى ســياق تحريــر أســعار مســتلزمات اإلنتــاج والمحاصــيل، ومثــل  1911الكثيــر مــن القــرارات يــد اا مــن عــاس 
 .1992لسنة  96قانون 

 كان/ أو عائليا، ويشملون: جوراا كما نعني يالمنتجـين الزراعيين المياشرين القائمون يالعمل الزراعي مأ
العّمـــال الزراعيـــون المعــدمون وهــس الــلين ال يمتلكــون إال قــو  عملهــس، ويقومــون ييعيهــا فــى ســوق  -1

العمــل، مقايــل أجــر نقــد  أو عينــي أو كليهمــا، ســوا  كــان هــلا العمــل دائمــاا أو مؤقتــاا أو ينظــاس "الترحيلــة" 
 (.342-229، ص ص 1999)كشك، 
ـرا  وهس حائزو أقل من فدانين من األر  الزراعية، ويفتقـرون لـرأا المـال ووسـائل الفالحـون الفق -2

العمل، ويضطرون إلى ييع قـو  عملهـس فـى يعـ  مواسـس العمـل الزراعـى، يسـي  عـدس كفايـة حيـازاتهس فـى 
 (.101-91، ص ص 1911مواجهة اإلنفاق الضرورى لمعيشتهس هس وأسرهس )أيو مندور، 

وهـس الـلين يجمعـون يـين العمـل والملكيـة، فـالفالح الصـرير يعمـل ينفسـه وأفـراد  الفالحـون الصرــار -3
فى حيازته التى تتراوح يـين فـدانين وأقـل مـن خمسـة، فضـالا عـن ملكيتـه لوسـائل  –جزئياا أو كلياا  –أسرته 

ســي، العمــل األخــرى وكــللك لرأســمال صــرير. ويمثــل الفالحــون الصــرار اليرجوازيــة الصــرير  الريفيــة )العمرو 
 (.24-23، ص ص 1992

كما نقصد يالرأسـمالية الزراعـية الحائزون لما يزيد عـن خمسـة أفدنـة، ولـيا مـن الضـرورى أن يملكـوا 
يأنفســهس، إنمــا أرضــا، ولكــن مــن الضــرورى أن يملكــوا رأســماالا الســتثماره فــى الزراعــة. وهــس ال يعملــون 

(، ويتمـايز 24-23، ص ص 1992العمروسـي، العمال المأجورين، ويتفرغون إلدار  مـزارعهس )يستأجرون 
( ورأسـماليين كيـار فدنـة القـل مـن عشـرين فـداناأ 1الرأسماليون الزراعيون إلـى رأسـماليين متوسـطين )مـن 

 )هس أغنيا  الفالحين الحائزين عشرين فدانا فأكثر(.
 



 ثانياا: اإلصالح الزراعي ومضاداته فى مصر
جرا ات اإلصالح الزر  اعي تحقيق ترييرات فى عالقـات اإلنتـاج فـى الريـف، شـملت استهدفت تشريعات وا 

هـــى ملكيـــة األر  الزراعيـــة، والعالقـــة يـــين المالـــك والمســـتأجر،  –كمـــا ســـيقت اإلشـــار   –أريعـــة جوانـــ  
والميادالت الزراعية من مـدخالت ومخرجـات، وأخيـراا يعـ  مـا يتعلـق يوضـع العمـال الـزراعيين، وفيمـا يلـى 

 جان  من تلك الجوان . نستعر  ما جرى ويجرى لكل
 
 تنظـيس ملكية األر  الزراعـية -1

عـاد  توزيـع مـا زاد عـن للـك علـى  يتمثل تنظيس ملكية األر  الزراعية فى تحديد حد أقصـى للملكيـة، وا 
صرار الفالحين، وتحريس ملكيـة األر  الزراعيـة علـى األجانـ ، وفـى إلرـا  الوقـف األهلـى، وفـى الحـد مـن 

 خمسة أفدنة، وفى عدس جواز التنفيل على الملكية الزراعية فى حدود خمسة أفدنة. تجزئة األر  ألقل من
لألسر  فى القانون  400ويدأ الحد األقصى المفرو  على ملكية األر  الزراعية يمائتى فدان للفرد، و

، فـدان للفــرد 10، وأخيـراا 1961لسـنة  121، ثـس مائـة فـدان للفـرد فـى القـانون رقـس 1912لسـنة  111رقـس 
. وكان ما يزيد على الحـد األقصـى يخضـع لمـا يشـيه الييـع 1969لسنة  10ومائة لألسر ، فى القانون رقس 

الجيرى للدولـة تـدفع مقايلـه ثمنـاا يسـاوى عشـر  أمثـال الريـع العقـارى فـى شـكل سـندات مسـتحقة الـدفع فـى 
ائـد  مضـافاا إليهـا مـا صـادرته % سنوياا. وتقـوس الدولـة يتوزيـع المسـاحة الز 4المدى الطويل، ويفائد  قدرها 

(، علـى صـرار الفالحـين الـلين ال يملكـون أرضـا. علـى أن 1913من أمالك أسر  محمد علـى )فـى نـوفمير 
عامــا. والتزمــوا يــدفع الــثمن كــامالا فــى يدايــة تطييــق القــانون األول  40يــدفعوا ثمنهــا علــى أقســاط مــدتها 

، وانتهـى إلـى تحملهـس يريـع 1961لسـنة  121رقـس  للصالح. ثس تس تخفيف يمقـدار نصـف الـثمن يالقـانون
الثمن، مع إعفائهس من أدا  أى فوائد عن أقساط الثمن المستحقة عن األراضـى الموزعـة، علـى أن تتحمـل 

(، ونتيجـة لهـلا التوزيـع تيلـورت فئـة الحـائزين 1964لسـنة  131الخزانة العامة يالفرق )وفقاا للقانون رقس 
ألـف، يزرعـون مسـاحة مـن  322قوانين اإلصالح الزراعي، يلـ  عـدد أفرادهـا )مالك ومستأجرين( يمقتضى 

 (.329-321، ص ص 1911ألف فدان يالملك واالستئجار )دويدار،  929األر  يلرت نحو 
وكــان مــن نتــائج قــوانين اإلصــالح الزراعــي الثالثــة التصــفية االقتصــادية والسياســية لطيقــة كيــار مــالك 

الســند السياســى لعالقــات اإلنتــاج اإلقطاعيــة، كمــا أدت إلــى تــدعيس وترلرــل  األر  ومتوســطيهس، ياعتيارهــا
عالقات اإلنتاج الرأسمالية فى الزراعة حي  تخلق عملية تمايز الفالحين إلى رأسماليين وعمال أجرا  سوقاا 

حـين أكير تتضمن سـلعا رأسـمالية للزراعـة، وأيضـاا سـلعاا لالسـتهالك. فقـد يلرـت األر  الموزعـة علـى الفال



فــداناا. ولقــد  2.1أســر  يمتوسـط  336.469فــدانا اســتفادت يهـا  114201حـوالى  1911حتـى أول نــوفمير 
نتج عن تطييق القوانين الثالثة فيما يتعلق يملكية األر  الزراعيـة عـدداا مـن التريـرات الهامـة هـى: زيـاد  

مع ثيـات الـوزن النسـيى لعـددهس أفدنة( من األر  الزراعية،  1نصي  الفالحين الفقرا  والصرار )أقل من 
األول، ثـس  % يعـد صـدور القـانون46.1% قيـل صـدور القـانون األول إلـى 31.4%(، مـن 94تقريياا )نحو 

 .1961% عاس 11.1، ثس إلى 1961% يعد صدور القانون الثانى عاس 12إلى 
وكيـار المـالك وفى لات الوقت تس إفساح اليا  أماس تطور التركـز فـى ملكيـة األر  مـن قيـل متوسـطى 

% مـن األر  يعـد القـانون 34فـدانا( كـانوا يملكـون  20 الرأسماليين، حي  نجد أن كيار المالك )أكثـر مـن
% يينمــا كــانوا 26.2، ثــس أصــيحت 1961% يعــد قــانون 21.1(، ثــس انخفضــت النســية إلــى 1912األول )
يالترتيـ  )عيـد الفضـيل،  % فى السنوات الـثال 1.2%،  و1.2% من أعداد مجموع المالك، و1.4يمثلون 
ـــد الفضـــيل، 16-11ص ص  1991  ,Hopkins، 1919  مصـــطفى، 110-91، ص ص 1911  عي

 (.341-341، ص ص 1911  دويدار، 13-31، ص ص 1916  غنيس، 13 ,1988
آالف فـدان،  101لقد اشـترى متوسـطو وأغنيـا  "الفالحـين" فـى أعقـا  قـانون اإلصـالح الزراعـي األول 

( مــن القــانون، التــى أعطــت لهــس الحــق فــى ييــع 4ياعهــا كيــار المــالك وفــق المــاد  ) وهــى المســاحة التــى
ألـف فـدان قـاس كيـار المـالك يييعهـا مـن األر  التـى  249أراضيهس الزائد  عن الحـد األقصـى، كمـا اشـتروا 

د كان مسموحاا لهس االحتفاظ يها قانونا، خشية أى تخفي  جديد عن الحد األقصى للملكية وغيـر للـك )عيـ
 (.41-46، ص ص 1911الفضيل، 

ــر  مــن األر   ــ  مســاحات كيي ــة واســعة لتهري ــانون األول للصــالح الزراعــي عملي ــدأت مــع الق ــد ي ولق
الزراعيــة التــى كانــت ضــمن ملكيــة كيــار المــالك، الــلين اســتفادوا مــن الــنص الخــاص يــ خراج أى مســاحات 

أى ريع األراضى الخاضعة لالستيال ، وفق ألف فدان،  141مييعة من االستيال ، ففى أقل من عاس تس ييع 
القانون األول، كما استطاعوا أن يصـطنعوا الكثيـر مـن العقـود المزيفـة التـى تمكـنهس مـن اسـتيعاد مسـاحات 

 1912من أراضيهس من االستيال  على أساا أنها مييعة  لتصيح األر  المستولى عليها يموجـ  قـانون 
، ص 1911التـى كـان مقـررا االسـتيال  عليهـا )عيـد الفتـاح،  ألف فدان، وهى نصف المسـاحة 312حوالى 

(. كمــا أتــاح مفهــوس األســر  لــدى القــانون )أى األســر  النوويــة التــى تضــس الــزوج والزوجــة واألينــا ( أن 21
تمتلــك األســر  الممتــد  )التــى تضــس أكثــر مــن جيلــين( مــا يزيــد عــن األلــف فــدان، فــى إطــار عائلــة وعصــيية 



(، ومثــل عائلـة الفقـي فـى المنوفيــة 63، ص 1992اظـة فــى الشـرقية )عيـد الفضـيل، واحـد ، مثـل عائلـة أي
 .)*((63، ص 1911)عيد الفتاح، 

وتعيـر الرأسـمالية الزراعيـة عــن موقعهـا المسـيطر فــى الريـف المصـر  منـل نهايــة السـتينات مـن القــرن 
مـن التريـرات فـى اإلطـار العشرين، وعـن وزنهـا االقتصـاد  واالجتمـاعي، ومـن ثـس السياسـي، لتيـدأ سلسـلة 

 المؤسسي للزراعة، سنعر  لها تياعاا فى سياق مضادات اإلصالح.
وفيما يتعلق يأراضى اإلصالح الزراعي، ألرت الدولة الحراسات التى كانـت مفروضـة علـى كيـار المـالك، 

يـدأت يعـد ، لصالح ورثتهس من أفـراد طيقـة الرأسـمالية الزراعيـة. وهـى العمليـة التـى 1911فى أعقا  مايو 
. فاستعاد الورثة أطيانهس الزراعية يعد إخالئها من الفالحـين الـلين كـانوا يحوزونهـا ياإليجـار 1961هزيمة 

أو التمليك من الحراسة. وقد أدَّى للك إلى إخراج عدد من صرار الحائزين من الينيان الحيازى، وتزايد تركز 
ألــف فــدان كــان قــد تــس  123 (. ومــن يــين311، ص 1911األر  فــى أيــدى الرأســمالية الزراعيــة )غنــيس، 

 % من هله األراضى.66كيار المالك وضعها تحت الحراسة، عاد لورثة 
أصدرت الدولة قراراا يتعوي  اإلقطاعيين السايقين، عن األراضـى التـى صـودرت مـع  1911وفى أكتوير 

ية للمنشآت والحدائق وغيرها مثل ضريية األطيان الزراعية، ياإلضافة للقيمة السوق 10، قدره 1912قانون 
 (.311، ص 1916مليون جنيه )غنيس،  300( ويلرت التعويضات حوالى 31، ص2001)الشامي، 

(، الـلى تـس يمقتضـاه اإلفـراج عـن أراضـى 1914لسـنة  69وأصدرت الدولة قانون رفع الحراسـة )قـانون 
  .الحراسة، وكللك يدأ ورثة كيار المالك العمل الستعاد  أراضى االستيال

فـدان، 2000، اللى رفع الحد األقصـى لملكيـة الفـرد1911كما صدر قانون األراضى الصحراوية فى عاس 
(، يمــا يعنــى اإللرــا  الضــمنى 311، ص 1916، وعشــر  آالف فــدان للشــركات )غنــيس، 3000واألســر  إلــى 

 100نا للفــرد وفــدا 10للحــد األقصــى لملكيــة األراضــى الزراعيــة الــلى وضــعته قــوانين اإلصــالح الزراعــي )
 لألسر (. 

                                                 
أساتذة التاري  الذى انفطر قلبه حزنات على ما قام  به لجنة تصفية اإلقطاع من ماسى ضد "األبرياء" من كبار المالق، أنه قد  )*( يذكر أحد

ورقة بيضاء علزى  05عقد بيع عرفى، و 715عقد تناهل عن أراضى هراعية، و 015كمبيالة، و 075عقد إيجار، و 5100عثر لدى أحدهم 

حالة  05فدان. ولمزيد من التفاصيل حول  0055عزب مساحتها  0فدان، ويستأجر  555ن واحدات آخر كان يملك كل منها توقيع. كما يذكر أ

(.50، ص0100من كبار المالق انظر: )متولى،   

ويذكر بشير صقر ،نقالَ عن عطيه الصيرفى،أن على ماهر،رئيض الوهراء المصرى قد أبلغ أقاربه وأصهاره من عائلة فودة 

مركزى مي  غمر والسنبالوين بمحافظة الدقهلية، بعزم سلطة يوليو إصدار قانون لإلصالح الزراعى .حي  عمدت عائلة  اإلقطاعية،فى

فدان( .وهو ما فعله أنور السادات فى المنوفية ،وسيد مرعى فى الشرقية )صقر  5555فودة إلى بيع ملكيتها من اإلراضى الزراعية )

 (.00-00،ص ص  0557،



، ويهـلا الحكـس يـتس إلرــا  1964لعـاس  104ثس يصدر حكس المحكمة الدستورية العليا، اللى يلرى قانون 
 (.311، ص 1916مـيدأ مصادر  الملكية الفردية، ويرد له االعتيار، وُيـرسخ مشروعـيته )غنيس، 

 

 

 العالقـة يين المـالك والمسـتأجـر -2
تنظيمــاا يرطــى النــوعين مــن اإليجــار  اإليجــار  1912ن اإلصــالح الزراعــي األول عــاس ولقــد نظمهــا قــانو

يالنقــد، واإليجــار يالمشــاركة. فاإليجــار يالنقــد تحــدد يســـيعة أمثــال الضــريية العقاريــة الســائد  عنــد صــدور 
القــانون )وهــي ضـــريية علــى الــدخل النـــاتج عــن ملكيــة األر (، وفـــى هــله الحالــة تكـــون الحيــاز  ياســـس 
المستأجر، ويكون عضواا فى الجمعية التعاونية ويتعامل معها مياشر . أمـا فـى حالـة اإليجـار يالمزارعـة )أو 
ما يسمى يالمشاركة أو يالمنا (، فقد حدد القانون التزامات كل من المالك والمسـتأجر وكيفيـة توزيـع نفقـة 

لمسـتأجر ويتعامـل مـع الجمعيـة مـن خـالل اإلنتاج الزراعي يينهما. وال تكون الحياز  فى هله الحالـة ياسـس ا
المالك، مما يجعل له مركـزاا أضـعف مـن المسـتأجر نقـداا. ويجـ  فـى جميـع الحـاالت أن يكـون عقـد اإليجـار 
مكتوياا، وأن تودع نسخة منه فى الجمعية التعاونية، وال ينقضى عقد اإليجار، أيـاا كانـت صـورته، يانقضـا  

ر، إل ينتقل عند وفا  األخير إلى ورثته يشرط أن يكون منهس من تكون مدته، وال يموت المؤجر أو المستأج
"لجان ف  المنازعات" التى تتكون مـن رئـيا  1961حرفته األساسية الزراعة. واستحد  القانون فى عاس 

مجلا إدار  الجمعية التعاونية المنتخ ، ومن المهندا الزراعي مدير الجمعيـة، ومـن صـراف القريـة وأحـد 
تحاد االشتراكى )التنظيس السياسى الواحد آنلاك(. ورغس يساطة هلا النظاس ورغس أنـه غيـر مكلـف أعضا  اال 

ماليا للفالح، إاّل أن الفالح، وخاصة الفالح الصرير، كان عاد  مـا يجـد نفسـه فـى مواجهـة مـن يقـوس يـدور 
 (.331-329، 1911الخصس والحكس )دويـدار، 

إليجاريــة أنهــا "األثــر التــاريخى" للقــانون: منــع الطــرد، وحــق ويتضــح ممــا ســيق يشــأن تنظــيس العالقــة ا
، ص ص 1992توري  اإليجار وتحديد الريع، والعقود المكتوية، وكـل الضـمانات القانونيـة )عيـد الفضـيل، 

62-63.) 
لقد أثر اإلصالح الزراعي على دخول الفالحـين المسـتأجرين، مـن جـرا  تخفـي  قيمـة اإليجـار، ويلرـت 

لهس ما يقر  من عشرين مليوناا من الجنيهـات سـنوياا طيقـاا ألكثـر التقـديرات تحفظـاا، وأريعـين الزياد  فى دخ
مليوناا طيقاا لتقديرات وزار  الزراعة )ويمكن أن يعز  هلا الفارق الكيير يين التقـديرين إلـى اخـتالف متوسـط 

لـى عـدس  1912إيجار الفدان يين كل من الوجه اليحرى والوجه القيلـى فـى فتـر  مـا قيـل عـاس  مـن ناحيـة، وا 
اشتمال التقدير األول على الزياد  فى دخل الفالحين المشـاركين علـى المحصـول، والـلين تحسـنت أحـوالهس 



مع اشتراط قانون اإلصالح تقاسمهس مع أصـحا  األر  تكـاليف اإلنتـاج وعائـده مناصـفة( )عيـد الفضـيل، 
 (.110-91، ص ص 1911

يعاد النظـر  1911اد منل منتصف سيعينات القـرن العشـرين، ففي عاس وتيدأ التحوالت فى االتجاه المض
علــى قــانون يســمح  1911يونيــو  23فــى يعــ  ينــود اإلصــالح الزراعــي. حيــ  وافــق مجلــا الشــع  فــى 

يتحويل اإليجار يالنقد إلى اإليجار يالمزارعة، ويلري "لجان ف  المنازعات" ويحيلها للمحاكس العادية، ويؤكد 
األر  فى طرد المستأجر فى حالة تأخره عن سداد اإليجار أكثر من شهرين. ولقـد مـا  على حق صاح 

% من األراضي الزراعية، وللك يتحديده اإليجـار 60مليون فداناا، أى  3مليون فالح يستأجرون  4القانون 
لقيمـة قيـل % مـن ا21-20أمثال الضريية السارية. مما يستتيع رفع القيمة اإليجارية يين  1يما ال يجاوز 

يمثل أول خطو  تنظيمية هامة فـى سـييل إزالـة القيـود عـن  1911لسنة  61. إن القانون رقس 1911يونيو 
، ص ص 1911القــو  االجتماعيــة الجديــد  المســيطر  فــى القريــة، الطيقــة الرأســمالية الزراعيــة ) دويـــدار، 

331-332.) 
يـاا يمـا اشـتمل عليـه قـانون اإلصـالح ، الـلى أطـاح نهائ1992لسـنة  96، قانون 1992وصدر فى عاس 

مثـل  22أمثال الضريية السارية على األطيـان الزراعيـة، إلـى  1الزراعي من آثار إيجايية. فزاد اإليجار من 
، لتتحـرر العالقـة 1991الضريية، وللك خالل النسوات االنتقالية الخما. التى انتهت فى أول أكتوير عـاس 

جنيهـا  100، إلـى 1992لسـنة  96جنيهاا قيـل صـدور قـانون  200يجار من اإليجارية تماماا. لقد ارتفع اإل
(. 144، ص143،ص ص2004جنيـه يعـد انقضـا  هـله الفتـر  )كشـك، 2100خالل الفتر  االنتقالية، لييل  

( إلى ما يزيد عن ستة آالف فى يعـ  القـرى. لقـد اضـطرت أقسـاس مـن الفالحـين 2009وليصل اآلن )عاس 
ستأجر  األر  الزراعية، إلى الخروج من دائر  الحائزين، وتحولوا إلى عمال أجـرا  فـى الفقرا  والصرار، م

 الزراعة وغيرها.
 

 تنظيس الميادالت: المدخالت والمخرجات الزراعـية -3
ريط قانون اإلصالح الزراعي يين االنتفاع ياألر  الموزعة واالشتراك فـى عضـوية جمعيـة تعاونيـة هـى 

والتـى رؤى تعميمهـا فـى التنظـيس  . وفى نفا الوقت كانت توجد جمعيات االئتمان،جمعية اإلصالح الزراعى
 التعاونى، وهى ترطى تقريياا كل الحيازات الزراعية خارج نطاق أر  جمعيات اإلصالح الزراعى.

وكانـــت الجمعيـــات تمـــد أعضـــائها ياحتياجـــاتهس مـــن مســـتلزمات اإلنتـــاج )التقـــاو  واليـــلور، والســـماد، 
ق محاصــيلهس. وكــان مــن شــأن للــك حمايــة والمييــدات، و  الميكنــة، والتمويــل يســعر فائــد  منخفضــة( وتســوِّ

منتفعي اإلصالح من فقد األر  التى حصلوا عليها. ومع للك افتقر القانون إلـى وسـائل حمايـة مسـتأجر  



ي وقعـــوا فريســـة المـــرايين. فقـــد كـــان ينـــك التســــليف الزراعـــ ، الـــليناألر  خـــارج قـــرى اإلصـــالح الزراعـــي
والتعـاوني يطلـ  ضــماناا عقــارياا للقـرو  الممنوحــة، وكـان مـن النــادر أن يضـمنهس أصـحا  األر . وفــى 

، ويمقتضاه تقدس 1961طيقت الدولة نظاس االئتمان الزراعي التعاوني، واللى تقرر تعميمه عاس  1911عاس 
القــرو  التــى يقــدمها  الجمعيــات ســلف الزراعــات يضــمان الحيــاز  )يالملــك أو ياالســتئجار(. وأصــيحت كــل

% مـن القـرو  31)يعـد أن كـان يصـلهس  1962الينك تصل للزراع عن طريق الجمعية التعاونية منل عاس 
عن طريق الجمعية(. وكانـت الجمعيـة تمثـل يالنسـية لهـس "متجـراا حكوميـاا" يمـدهس يمسـتلزمات اإلنتـاج، كمـا 

مات فـى المواعيـد المناسـية، والتـأخر فـى دفـع قـيس كانت مصدراا للمشاكل أحياناا )كالتأخر فى توريد المسـتلز 
المحاصـــيل المـــورد  إجياريـــا، ومشـــكالت تســـوية الحســـايات(. لـــللك لـــس يكـــن مســـتررياا أاّل يشـــعر أعضـــا  

إحـالل مـا يعـرف يينـوك القـرى  1916الجمعيات التعاونية الزراعية يأ  قدر من القلق عندما تقرر في عاس 
ولة عـن تنظـيس توريـد الحاصـالت الزراعيـة المـورد  إجياريـاا، وتسـوية كجهـة مسـئ –محل هله الجمعيات  -

 (.111-113، ص ص 1992حسايات الزراع )حسن، 
ولقد قاس ينك التنمية واالئتمان الزراعي يرفع أسعار الفائد  على القرو  الزراعية. وشهدت مستلزمات 

عنهـا. لقـد تـس تقــوي  دور التعـاون لتيـدأ اإلنتاج زياد  كيير  فى أسعارها يعد تحريـر أثمانهـا ورفـع الـدعس 
معانـا  الفــالح الفقــير والصرــير مـن االرتفـاع الحـاد فـى تكـاليف اإلنتـاج، ومـن الجمـود النســيي فـى أسـعار 

 (.44-42، ص  2001  الشامى، 141-143، ص ص 2004معظس المحاصيل )كشك، 
 

 :تنظـيس يع  جوان  وضع العّمـال الزراعـيين -4
صــالح الزراعــي علــى أن يقــوس وزيــر الزراعــة يتشــكيل لجنــة يرئاســة أحــد كيــار مــوظفي نــص قــانون اإل

الوزار ، وعضوية ستة يختارهس الوزير )ثالثـة يمثلـون المـالك، وثالثـة يمثلـون العمـال الـزراعيين(، يعينـون 
راعــة أجــر العامــل الزراعــى، فــى المنــاطق الزراعيــة كــل عــاس. كمــا نــص القــانون يجــواز أن يكــون لعمــال الز 

 نقايات تدافع عن مصالحهس.
وأدَّى تحديـــد حـــد أدنـــى ألجـــور العمـــال الـــزراعيين، وكـــللك تحديـــد األجـــور إلـــى ارتفـــاع نصـــي  العمـــال 

)عيـد الفضـيل،  1961% عـاس 31إلـى حـوالى  1910% عـاس 20الزراعيين فى إجمالى الدخل الزراعي من 
 (.110-91، ص ص 1911

لقلـة مـن هـلا العـدد كانـت تنتشـر فـى يعـ  القـرى ولـس تليـ  أن نقايـة، وا 10تكون غير ومع هلا، لس ت
نقاية االتحاد المهنى لعمال الزراعة. ولس تتجاوز عضويته ثالثـة آالف  36كونت  1914تالشت. وفى عاس 

عضـو آنــلاك. ولقــد ســيطر عليهــا وعلــى االتحــاد موظفـو الهيئــات الزراعيــة الحكوميــة. ويعــد صــدور قــانون 



زاد نشــاط عضـوية نقايــة العمـال الــزراعيين، يالطريقـة الدفتريــة، أكثـر الطــرق  1964لسـنة  2النقايـات رقــس 
. ويـرز مقـاولو األنفــار وصـييانهس فـى قيادتهـا. 4200اإلدارية فعالية!!. فقد قفز عدد اللجـان النقاييـة إلـى 

لين، يتـولى أمـر وكان من الطييعي أن ينتهى األمر يالتنظيس النقـايي إلـى تنظـيس مشـترك يـين اإلدار  والمقـاو 
 (.363-362، ص ص 1911العمال الزراعيين، اللين ال وجود لهس إاّل خارج النقاية )دويدار، 

ومنــل للــك الوقــت، ال توجــد لجــان نقاييــة فــى القــرى، دفتريــة أو غيــر دفتريــة، فكــل مــا يقــى منهــا مقــار 
مـا يريطهـا يالعمـال الـزراعيين مهجور  فى يع  المراكز يالمحافظات تعلق الفتة "نقاية عمال الزراعة"، كل 

األجرا  الفتة ومجلة تصدر ياسمهس )عمـال الزراعـة(. وانحصـر دور هـله النقايـات فـى وضـع خاتمهـا علـى 
، 1996األوراق الرسمية التـى تثيـت أن صـاحيها عامـل زراعـي، مثـل أوراق اليطاقـة وجـواز السـفر )كشـك، 

 (.113ص 
ي الثالثــة كانــت ضــعيفة وتدريجيــة، وجــا ت "منقــلاا ممــا ســيق، نســتخلص أن قــوانين اإلصــالح الزراعــ

 .1912وضماناا ضد الحلول الثورية" على حد تعيير نشر  اتحاد الصناعات الصادر  فى عاس 
وتطييقاتــه لســنوات، قــد مضــت فــى  1912ســيتمير عــاس  9ويــلكر المستشــار طــارق اليشــرى أن قــانون 

إصالحياا هادئاا، يل  من اتزانه وتعقلـه درجـة كـان فيهـا طريق ال يمكن يحال من األحوال إال أن يكون طريقاا 
ويالـلات فـى الهيئـات القضـائية العليـا  –من يمسكون يزماس األمـور فـى اإلصـالح الزراعـي فـى الخمسـينات 

، ص 1911مـن كيـار المـالك أو عـائالتهس )عيـد الفتـاح،  –المتخصصة يأمور الملكية واإلصالح الزراعـي 
 (.16-14ص 

حاا زراعياا ضعيفاا وتدريجياا كما سيقت اإلشار ، وكان منقـلاا وضـماناا ضـد الحلـول الثوريـة، لقد كان إصال
كــان إصــالحاا مــن أعلــى، وييروقراطــى، تواطــأت فيــه انتمــا ات كيــار الهيئــات القضــائية المتخصصــة يــأمور 

يـة صـارمة، الملكية مع كيار المالك. يـل مـع يعـ  ضـياط سـلطة يوليـو. تلـك السـلطة التـى أقامـت دكتاتور 
صادرت مع ملكية كيار ومتوسطي المالك ما كانـت قـد انتزعتـه الحركـة الديمقراطيـة مـن الحقـوق والحريـات 
الديمقراطية. ولقد ساهس كل للك فى تقويـة السياسـات التـى انتهجتهـا الدولـة منـل منتصـف السـيعينيات مـن 

ى يســتخدمها الــيع  مــن المفكــرين القــرن العشــرين ضــد اإلصــالح الزراعــي. والتــى ال نفضــل التعييــرات التــ
(. ألنهـا Buch, 2002, p.p 3-31والكتـا  فـى وصـفهس لتلـك السياسـات يأنهـا "ثـور  مضـاد  فـى الريـف")

سياسات تأتى فى إطار لات العالقات اإلنتاجية الرأسمالية، وألن سياسات اإلصالح لاتها كان تحمل داخلها 
 عناصر تحللها كما أشرنا.



من جهة، ويين الدولة وورثة  1991لعنيف يين الفالحين الفقرا  والصرار منل عاس ولس يتوقف الصراع ا
كيــار مــالك األر  مــن جهــة أخــرى، للــك الصــراع الــلى ســقط فيــه شــهدا  للفالحــين مــن الرجــال والنســا ، 

معارك عنيفة فـى قـرى يهـوت ومرشـاق  2004وسجن المئات من الرجال والنسا  أيضاا. كما تدور منل عاس 
هلية، وسراندو والرحمانية يمحافظة اليحير ، وميت شهالة وكمشـيش وغيرهـا يمحافظـة المنوفيـة، وفـى يالدق

 القرصاية يمحافظة الجيز .
 

 ثالثاا: مضـادات اإلصالح فى ضو  االتفاقات الدولية
 – مـن يـين مـا تتجلَّـى –تتجلَّى االنتهاكات التى تقوس يها الدولـة، وكيـار مـالك األر  مـن الرأسـماليين 

فـى موضــوعين همــا: التمــييز يــين الرجــال والنســا  العـاملين يــأجر فــى الزراعـة، وحـــرمان الفالحــين الفقــرا  
والصرار من الحياز  اآلمنة )يالملك أو االستئجار(، وفى لات الوقت تركز حياز  األر  الزراعية لـدى القلـة 

آلالت الزراعيـة، والمواشـي، والمناحـل،.. من الرأسـماليين الـزراعيين، وكـللك تركـز حيـاز  األصـول األخـرى )ا
 إلخ(.
 
 التمييز يين الرجال والنسا  العاملين يأجر فى الزراعة -1

علــى تمييــز واضــح فــى األجــر ضــد المــرأ ،  31ينطــو  فــى مادتــه رقــس  1912لســنة  111كــان قــانون 
يمــا. وتشــير نتــائج مل 100مليمــاا، وأجــر النســا  واألطفــال يميلــ   110يتحديــد أجــر الرجــل اليــومي يميلــ  

جنيهـات،  4.1إلـى  4.1دراسات كثير  إلى للك التمييز فى األجر ففى الوقـت الـلى زاد فيـه أجـر الرجـل مـن 
جنيها فـى المتوسـط يالنسـية لـلات األعمـال )أيـو منـدور،  2.9جنيهات إلى  3انخف  أجر المرأ  من نحو 

% مـن متوسـط 49ة وغيـر الزراعـة، ييلـ  (، وكان متوسط أجر المرأ  الريفية، فى الزراعـ196، ص 1996
(. ويعتير هلا التمييز فى األجر، عن العمل المتساو ، مخالفاا للعالن 31، ص1991أجر الرجل )زيتون، 

رقـس  11(، وللعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعيـة )مـاد  2فقر  23العالمي لحقوق اإلنسان )ماد  
-11، ص ص 2004نين الصــادر  عــن منظمــة العمــل الدوليــة )خيــر، (، ومــع الكثيــر مــن األحكــاس والقــوا2
16.) 

وتظهر نتائج الدراسات مدى ما تتعر  له المرأ  الريفية العاملة فى الزراعة يأجر و/ أو يدون أجر من 
غيا  كافة أشكال وصور الحماية التشريعية التى كفلها القانون للمرأ  العاملة أو التى كفلتها لها المواثيـق 

 (.2004  وخير، 2003دولية )كشك ومرتضى، ال



، التـى أصـدرتها 1911لسـنة  141فعلى سـييل المثـال، لـس تصـدق الدولـة المصـرية علـى االتفاقيـة رقـس 
فى تأسيا منظماتهس النقاييـة االختياريـة  –إناثاا ولكوراا  –منظمة العمل الدولية، يشأن حق عمال الزراعة 

رط. وهـو مـا يعـد إهـداراا لحـق العمـال فـى تأسـيا منظمـاتهس النقاييـة والمستقلة والحر  من كل تدخل أو ضـ
المدافعــة عــن حقــوقهس، يعيــداا عــن نقايــة عمــال الزراعــة التــى تســيطر عليهــا الدولــة وييروقراطيتهــا )كشــك 

 (.39-31ومرتضى، ص ص 
 :حرمان الفالحين الفقرا  والصرار من الحياز  اآلمنة -2

ــر الزراعــة  ــى ســ –أدت سياســة تحري ــر االقتصــاد المصــر  ف ــر  مــن  –ياق تحري ــد أقســاس كيي ــى تجري إل
الفالحين الفقرا  والصرار من حيازاتهس من األر  الزراعية. وللك عير آليات كثير   منها تحرير أسعار كل 
مســتلزمات الزراعــة، وتحريــر ســوق االئتمــان، وعــن طريــق ارتفــاع أســعار الســلع االســتهالكية والخــدمات، 

ر  الزراعيــة فضـــالا عــن سلســـلة التشـــريعات التــى ســـاعدت ورثــة كيـــار مـــالك األر  وتحريــر إيجـــار األ 
اإلقطــاعيين علــى تجريــد قســس مــن فالحــى اإلصــالح الزراعــي مــن األر  الزراعيــة التــى كــانوا يحوزونهــا. 

ــين عــامى  ــة ي ــاز  األر  الزراعي ــى حي ــى طــرأت عل ــرات الت ــالي التري ــات الجــدول الت  11/1912وتظهــر ييان
 .1999/2000و

 
 2000و 1911حياز  األر  الزراعية يين عامي 

 

 فئات الحياز  يالفدان
 المساحة% من جملة األر  الزراعية العدد% من مجموع الحائزين

1911 2000 1911 2000 
 41.2 12.1 90.4 90.0 1أقل من 

1 – 20 9.0 1.1 21.1 21.9 

 24.9 21.1 1.1 1.0 20أكثر من 
 .1999/2000والسايع  10/1911لتعداد الزراعي الخاما المصدر: وزار  الزراعة، ا

 

% إلـى 10.0وينا ا على للـك يكـون الرأسـماليون الزراعيـون قـد نقصـت أعـدادهس يـين التعـدادين )مـن   
ــــى يحوزونهــــا )مــــن 9.6 ــــى   11.1% مــــن الحــــائزين( وازدادت المســــاحة الت % مــــن األر  12.1% إل

 الزراعية(.



اا استئثار تلك الطيقة ينصـي  األسـد مـن اآلالت الزراعيـة، ومـن المسـاحة وتيين التعدادات الزراعية أيض
المزروعـــة يالخضـــر والفواكـــه والنياتـــات العطريـــة )وهـــى زراعـــة كثيفـــة رأا المـــال( ومـــن القـــرو ، ومـــن 
 المواشى، ومن المناحل، ومزارع الدواجن، وغير للك، كما أنهس يستأثرون يالنفـول السياسي واسع النطاق.

ــد ا ــة ويفق ــاا واســتئجاراا  -لفالحــون الفقــرا  والصــرار األر  الزراعي ــل -ملك ــزدادون عــدداا يينمــا يق ، وي
الرأسماليون الزراعيون عدداا، وتزداد مساحة األر  التى يحوزونها. ويعنـى للـك حرمـان الفالحـون الفقـرا  

ا الحـق فـى العمــل، والصـرار هـس وأسـرهس مــن حقـوق اإلنسـان المتعلقــة يحيـاز  األر  الزراعيـة، ومـن يينهــ
والحــق فــى الرــلا ، والحــق فــى الصــحة، والحــق فــى تعلــيس األينــا ، وغيــر للــك مــن حقــوق تكفلهــا المواثيــق 
الدولية، وترعاها الوكاالت المتخصصة التايعة لألمس المتحد  )مثل منظمة األغلية والزراعة، ومنظمة العمل 

 الدولية(.
لقلــق المتعلقــة يــالحقوق المرتيطــة يــاألر ، ســوا  فيمــا وتــولي هــله الوكــاالت أشــد االهتمــاس ليواعــ  ا

اعتمدته من اتفاقيات أو إعالنات وتوصيات. وفى المؤتمر الدولي حول اإلصالح الزراعي والتنميـة الريفيـة 
، اعتمـد إعـالن الميـادب ويرنـامج العمـل الـلى يشـار إليـه 1919اللى عقدته منظمة األغلية والزراعة عـاس 

ين". وُيعنى ي عاد  تنظـيس حيـاز  األر ، ويـدعو إلـى فـر  حـدود قصـوى علـى امـتالك ياسس "ميثاق الفالح
عاد  تنظيس حياز  األر  وتوزيعها على الفالحين وصرار مستأجرى األراضى وال يمتلكون أرضاا،  األراضى وا 

ص ص  : الحقوق المتعلقة ياألر ،11كما يدعو إلى إصالح نظاس إيجار األراضى )دائر  الحقوق، الوحد  
313-366.) 

ويمكننا التعرف على استجايات يع  المستأجرين المطرودين من األر  الزراعية للتكيف مع تداعيات 
(  لقـد ياعـت أسـر يعـ  المسـتأجرين مالـديها مـن 1991القانون )من واقع دراسة أجريـت فـى نهايـة عـاس 

علتـه يعـ  أسـر المسـتأجرين مواشى، ومـا لـدى النسـا  مـن ُحلِّـى للحصـول علـى سـيولة نقديـة، وهـو مـا ف
الـــلين اســـتمروا فـــى تـــأجير األر ، حتـــى يتمكنـــوا مـــن دفـــع اإليجـــار المرتفـــع، وهـــس ال يعرفـــون إن كـــانوا 
سيتمكنون من االستمرار فى تأجير األر  أس ال. كما توصلت الدراسة إلى أن أكثر مـن يتحملـون التكـاليف 

الــلين ســيتس إخــراجهس مــن  –وال ســيما الينــات  - الياهظــة للتكيــف مــع نتــائج تحريــر الزراعــة هــس األطفــال،
المدرسة، وسيتس االعتماد على عملهس من أجل الوفا  ياالحتياجـات المعيشـية لألسـر . كمـا أن الـيع  مـن 
فقرا  الفالحين قد عانوا من اإلحساا يالخجل ألنهس يجلسون فى الييوت "مثل النسا "، وغير قادرين على 

ــى األســر ، الســيم ــك. وتشــير يعــ  زوجــات اإلنفــاق عل ــيهس لفعــل لل ــع ُحلِّ ــى يي ــدما تضــطر النســا  إل ا عن
المستأجرين ممن فقدوا األر  إلى تشتت األسر  يعد فقدها األر  "اللى كانـت لمَّـة والد  حواليـا". وتشـير 

يتمايز عن غيره من أشـكال اإلفقـار، ويعيـر عـن  1992لسنة  96الدراسة إلى أن اإلفقار الناتج عن قانون 



ك أحــد المســتأجرين، فيقــول "الحكومــة ترفــع األســعار ده موضــوع، إنمــا تقطــع عيشــنا ده موضــوع تــانى"، للــ
 (.Saad, 2001ويقول آخر: "ده يعني إن يلدى يتخونِّي"                                 )
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 المال الساي 
 رؤيه حول آليات حماية المال العاس وأسيا  إهداره

  نجاد اليرعي 
 ، محام  النقح

 للمجموال  المتحدة محامون مستشارون قانويون الرئيس التنفيكيو 
 

هـة "اليد من إعاد  اإلعتيار إلي المجـالا الشـعيية المحليـة، لـيا فقـط يضـمان نزا
ستجوا  وسح  الثقـة إليهـا، حتـي يمكـن إلاإلنتخايات ولكن أيضا إعاد  الحق في ا

 وس يدورها في حماية المال العاس"لها أن تق

 

 



 

 

قتصادية ىي مصر ن حنا  تحسنا قد طرج اللي األوضاع اعن نعترف   ا يمكن جا ج
لزي جوصزل ن معزدل التضز م ىزي مصزر قزد جالزرغم مزن  علذ. ىولو من الناحية الرقمية

جا جن معززززززدل نمززززززو  –وىقززززززا لسيكونمسزززززز   – 2002 ززززززنل ينايرالماضززززززذ  1444%
، وسزززجل 2002لر ززز  الثالزززث لعزززام  زززنل ا% 343نتزززال الصزززناالي قزززد وصزززل جلزززي اع

ىيمززا سززجل رصززيد الحسززا  الجززارى %، 542جمززالذ نمززوا  لززى حززوالذالنززاتا المحلززذ اع
ميزمان التجزارى الجزما قزدره اليد  ينما سزجل رصز ،مليار دوار 041ىائضا يقدر  حوالذ 

جمزززالي عن النززاتا المحلززي اجويمكزززن القززول  .92مليززار دوار  ززنل نفززس الفتززرة 2542
 زززرى أل زززدول ااقتصزززاديا  الصزززاالدة التسززز  االمصزززري قزززد سزززجل نمزززوا معقزززوا مقارنزززا 

%ر وماليميزا \ 3ر6وىزذ الهنزد  2002%  نل الر   الثالزث للعزام \ 5ر2حيث  لى 
 %\ 6ر2ما الصين ىقزد سزجل معزدل نمزو النزاتا المحلزذج% \ 3ر6د % والهن\ 4ر3

%  ينمزا جزاء  \ 2002للر   الثالث لعام  0ر5وتركيا  2002ىذ الر   الرا   للعام 
قتصزززاد المصزززري عن اج، وحزززو مزززا يؤكزززد %\ 4% وتايننزززد مسزززجن \ 6ر6سزززي  المك

ديا  دول طاحززز   كثيزززر مزززن اقتصزززاجالاتيززز   جممززز  ماليزززةاسزززتطاع الصزززمود ىزززي وجزززة 
 .93ك ري

 جاليننززا الززن رؤيززة ال لززل الواضزز  ىززي المليززةن تعمززي جن تلزز  األرقززام ا يمكززن جاللززي 
اعنفاق اللذ الصزحة ، ىقد  لى ججمالي عنفاق اللي ال دما  ىي مصرتومي  الد ل وا
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% ىقزط 6.3ا يتجزاوم رقمزا كنس ة من المصروىا  العامة ىي الموامنة العامة للدولزة 
، ىززي حزززين جنهزززا 8002 - 8002ن الموامنززة العامزززة ىززي الزززام نسزز ة مزززمززن اعنفزززاق ك

. والنزدما نن زر جلزذ حزكا 8008 - 8002% من الموامنة العامة ىي الام 2.8كان  
وحو حجم اعنفاق العام اللذ قطاع الصزحة،  -مليار جني   28.2 -الرقم الكي نشر 

وىا  نجزززد جن مع مززز  يزززكح  جلزززذ األجزززور. ىزززاألجور ت  زززك النسززز ة ال ال زززة مزززن مصزززر 
 94.% من ججمالي اعنفاق ىي الصحة00الصحة  نس ة ت لى حوالي 

 3.5  2003/2002 زنل الزام لز  ااسزتثمارا  الم صصزة مزا التعلزيم ىقزد  ل ز  ج

 مليزززار جنيزز  لتطزززوير التعلزززيم ق ززل الجزززامعذ، ونحزززو 143مليززارا  جنيززز  منهززا نحزززو 

 ني  لل حث العلمذمليون ج 310لتعليم العالذ والجامعذ ونحو لمليار جني   1.500

ن ت لزززززى اسزززززتثمارا  التعلزززززيم وال حزززززث العلمزززززذ  زززززنل الزززززام جومزززززن المسزززززتهدف  .
 95. مليارا  جني  3.8 نحو 2002/2002
مليززون ىقيززر  1336الزن جن  2002كشززف تقريزر التنميززة ال شزرية ىززي مصزر لعززام كمزا 

% 33لززف قريزز  مصززري   مززا يعززادل ج% مززنهم يعيشززون ىززي 33ىقززرا مززدقعا ىززي مصززر 
معهزد الزداده جقراء ويعزيش ال زاقي ىزي المزدن . وحزكر التقريزر الزكي يشزرف اللزي من الف

مزززن الت طزززيط القزززومي وومارة ااسزززتثمار المصزززرية وال رنزززاما اعنمزززائي لسمزززم المتحزززدة 
سياسزا  ىااللزة ن فزاح معزدل األجزور والزدم وجزود جتنشي الط قة الوسزطذ ىزي  زل 

تعززززديل مجموالززززة مززززن القززززوانين   ، مطال ززززا الحكومززززة المصززززريةللحززززد مززززن نسزززز ة الفقززززر
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والسياسا  لتحقيق تعاون مثمر مز  من مزا  المجتمز  المزدني  مزا يزؤدي جلزذ تحسزين 
  96ترتي ها العالمي ىي مجال التنمية ال شرية.

ريا  شزززكل ا يمكزززن لمصزززر جن ، ىزززرن الفسزززاد ي زززدوا مستشزززوىزززي  زززل حزززكا المنزززا  كلززز 
س الجهززام المركززمي للتن ززيم صززفو  النحززاس، رئززي الززدكتور، ووىقززا لتصززريحا  تتحملزز 
، حزكا سزنوياىسزاد جلزف قضزية  07داري  وحزدحا تحقزق ىزي نحزو عىرن النيا ة اواعدارة 

الززكي  وفززي تقريززره السززنوي الرابززع عشززر 97.ج ززريغيززر مززا تحققززة جهززا  قضززائي  
سزنويا ينشزر و يصدره مركم ج حاث حيرتدل المحاى ، والكي مقره الرئيسي ىي واشنطن 

تحززز  المعزززدل ن مصزززر أ ،فة الزززوول سزززتري  جورنزززال ااقتصزززاديةصزززحي التعزززاون مززز  

مزوظفي الدولزة  "القياسي لالقتصاد الحر بسبب انتشار الفسزاد الحكزومي، وأن "رشزوة

ا مززن الحيززاة اليوميززة"، وأن "هنززاق ادعززاءات  فززي المناصززب المتدنيززة أصززبح  "جزززءت

بفسززاد ضززخمن بززين مسززئولين رفيعززي المسززتوى" فززي مصززر
اللززي وسززوف ننززاقش و  .98

، جحزدار المزال العزام ىزي مصزرسز ا  ج، ثزم العزام للمزال التوالي، مدي الحماي  القانونية
 را مقترحا  محدده للتصدي لل احرة. يجو 

 .الحماية التشريعية للمال العام .1

شزززززمل التشزززززري  المصزززززري العديزززززد مزززززن النصزززززوص القانونيزززززة التزززززي جرمززززز  ااالتزززززداء 
، سزواء ىزي الدسزتور المصزري جو القزوانين وااستينء اللي المزال العزام جو اعضزرار  ز 

واللوائ  التنفيكية، و داية  ىمن المعلوم جن مصر قد انضم  جلي اتفاقيزة األمزم المتحزدة 
، وقززد 1/00/0555جي  عززد الززام مززن توقيعهززا ىززي  00/1/0551لمكاىحززة الفسززاد ىززي 
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ي جصزززز ح  ناىززززكة ولهززززا قززززوة القززززانون  التصززززديق الليهززززا ونشززززرحا  الجريززززدة الرسززززمية ىزززز
7/0/0550.99  

كمززا جن الدسززاتير المصززرية المتعاق ززة قززد تززواتر  اللززي تقريززر الحمايززة القانونيززة للمززال 
منززز  اللزززي جن "لسمزززوال  00والزززكي نزززص ىزززي المزززادة  0100العزززام،  دايزززة مزززن دسزززتور 

ىيمززا  0101العامززة حرمززة وحمايتهززا واجزز  اللززي كززل مززواطن"، تززنه ىززي كلزز  دسززتور 
"لسمززوال العامززة حرمززة وحمايتهززا واجزز  تززي تقززول جن والمنزز   00نصزز  الليزز  المززادة 

اللي كل مواطن، واللي المواطنين حماية ودالم ملكية الشع   االت ارحا جساسزا  للن زام 
 0100ااشززتراكي ومصززدرا لرىاحيززة الشززع  العامززل وقززوة الززوطن"، وقززد حززاى  دسززتور 

المززادة (، كمززا جسززتحدث مززادة ج ززري وحززي 55اللززي حززكا الززنص ىيمززا تضززمنت  المززادة )
( من  والتي نص  اللي جن  "ت ض  الملكية لرقا ة الشع  وتحميهزا الدولزة. وحزذ 01)

 100ثنث جنواع : الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية ال اصة."
مزززن تلززز  الحمايزززة، جا  القزززدر  0550ولزززم تنزززل التعزززدين  الدسزززتورية التزززي تمززز  الزززام 

 55ي سياسية السوق الحر ىعدل  نص المزادة القليل الكي يتماشي م  توج  الدولة جل
مزززن الدسزززتور لتصززز   اللزززي النحزززو التزززالي "للملكيزززة العامزززة حرمزززة، وحمايتهزززا ودالمهزززا 
واج  اللذ كل مواطن وىقا للقانون". وتزم حزكف ال زارة "اللزي المزواطنين حمايزة ودالزم 

وقزوة ملكية الشع   االت ارحا جساسا للن ام ااشتراكي ومصدر لرىاحية الشزع  العامزل 
 .الوطن"

                                                 
لها قوة القانون  عد ج رامها والتصديق الليها الدستور المصري والتي تنص اللي جن "ااتفاقيا  الدولية تكون  000وىقا للمادة  99

 ونشرحا وىقا لسوضاع المقررة."
100 من . 05ىي المادة  0101ساتير المتعاق ة سوي دستور حكه المادة لم يقا لها مادة ج ري ىي جيا من الد   



 ا زان مزن حدار المال العام ىز ىرد لهزا ج جرائم  اك ير  اوقد جولي المشرع المصري احتمام
وحمزززا ال زززا  الثالززث والرا ززز  مزززن الكتززا  الثزززاني مزززن  قزززانون العقو زززا  المصززريج ززوا  

القززانون، ىعززرح ىزززي ال ززا  الثالززث لجريمزززة الرشززوة والجززرائم المتعلقزززة  هززا، و صزززص 
 تنس المال العام والعدوان اللي .ائم ا ال ا  الرا   لجر 

 زك ج جوق زل  جول يزرة  جو لنفسز طلز   الموميكل مو ف وقد االت ر المشرع المصري 
 جالمالن  من جيمالم جو  ط  و يفت  حتذ وجن كان يعتقد  جالمال ألداءالطية  جووالدا  
رتشزي، منز  ماللزذ مزا وقز    ةكاىزكمو ج واج اتهزا  جو لإل نل لنمتناع الن  جو و يفت 
 واج زا   اع زنلالزدم  جوالدم اامتناع النز   جويقصد الدم القيام  كل  العمل لم ولو 

ن كزززان كلززز  كلززز    يزززر اتفزززاق مسززز ق. وسزززن القو زززا  تصزززل جلزززي ا  حتزززذ و  الو يفزززة.
األشززز ال الشزززاقة المؤ زززدة. كمزززا الاقززز  المشزززرع الراشزززي جيضزززا  زززنفس العقو زززة المقزززررة 

 للمرتشي.
كاىزة جشزكال الرشزوة ىجرمهزا اللزي ا زتنف المقا زل اللزي الزرح  اوالمشرع كان حريص

للحصزول  (ممالومال جو )الحقيقينفوك الاستعمال الت ر رجاء التوصية جو الوساطة جو رى
قزرارا   جو جحكزام جو جوامزر جو جالمزالسزلطة الامزة اللزذ  جيزةلمحاولة الحصول مزن  جو
 دمزة  جوو يفزة  اللزذ جو (مقاولزة جوتوريزد )اتفزاق  جوتزر يص  جوالتمام  جونياشين  جو
 رشوة. نوع جيحوية من  جية جو

كمززززا الاقزززز  المشززززرع المصززززري جيضززززا اللززززي ااسززززتينء اللززززي المززززال العززززام جو تسززززهيل 
ااستينء جو التر   جو تسهيل تر   ال ير من المال العام، كما جرم األىعال التزي مزن 

ال التزي ش نها اعضرار  المال العام الن المد جو حتزذ الزن جحمزال طالمزا حققز  األىعز
جصا  المال العام. كما الاق  المشرع اللي قيزام المو زف  اجتاحا المو ف العام ضرر 

 العام  تحصيل جموال غير مستحقة وحو ما سماحا  جريمة )ال در(.



كلزز   اعضززاىة جلززي سززن المشززرع لقززانون  ززاص يحاسزز  ويراقزز  القززائمين  الو ززائف 
 ضززز  جسززز  غيززر المشززروع،  شزز ن الك 5791لسززنة  26العامززة، ىشززرع القززانون رقزززم 

 ىي :

( القززائمون   ال ززاء السززلطة العامززة، وسززائر العززاملين ىززي الجهززام اعداري ىززي الدولززة 5)
 الدا ىئا  المستوى الثالث.

( رئززززيس وجالضززززاء مجلززززس الشززززع  ورؤسززززاء وجالضززززاء المجززززالس الشززززع ية المحليززززة 6)
 ين جو معينين.فة نيا ية الامة سواء كانوا منت  وغيرحم ممن لهم ص

( رؤسزززاء وجالضزززاء مجزززالس اعدارة وسزززائر العزززاملين  الهيئزززا  العامزززة والمؤسسزززا  3)
 العامة والوحدا  ااقتصادية التا عة لها، الدا شاغلي ىئا  المستوى الثالث.

حكومزة ( رؤساء وجالضاء مجالس اعدارة، وسائر العاملين  الشركا  التزي تسزاحم ال4)
الوحزدا  ااقتصززادية التا عززة لهززا  نصززي   الهيئزا  العامززة جو المؤسسززا  العامززة جوجو 

ىي رجس مالها، وكل  ىيما الدا األجان  والعاملين الكين يجاوم ججرحم ما يعادل نهايزة 
 الر ط المالي للمستوى الثالث.

( رؤسزززاء وجالضزززاء مجزززالس جدارة النقا زززا  المهنيزززة وااتحزززادا  العماليزززة والنقا زززا  1)
 كا  النف  العام.العمالية العامة، والجمعيا  ال اصة 

( رؤسززززاء وجالضززززاء مجززززالس اعدارة وسززززائر العززززاملين  الجمعيززززا  التعاونيززززة، الززززدا 2)
 العاملين الكين ا يجاوم ججرحم ما يعادل نهاية الر ط المالي للمستوى الثالث.

 ( العمد والمشايخ.9)
رف ومنززززدو و ( مزززز مورو التحصززززيل والمنززززدو ون لزززز  واألمنززززاء اللززززذ الودائزززز  والصززززيا8)

ليهزا ىزي ال نزود ججالضاء لجان الشراء وال ي  ىي الجهزا  المشزار شتريا  والم يعا  الم
 السا قة.



لسزززنة  86( الممولزززون ال اضزززعون لن زززام ال طاقزززة الضزززري ية المقزززرر  القزززانون رقزززم 7)
جكا جزززاوم مجمزززوع معزززامن  الممزززول مززز  الجهزززا  الم ينزززة  القزززانون المزززككور،  5793

  مسين جلفا من الجنيها .
جالطززي الحززق لززرئيس الجمهوريززة جن يضززاف  قززرار ىئززا  ج ززرى  نززاء اللززذ اقتززراح وقززد 

 ومير العدل جكا اقتض  كل  ط يعة العمل الكي يقومون اللي .

وجالت ر المشرع ىي حكا القانون جن كل مزال حصزل الليز  جحزد ال اضزعين ألحكزام حزكا 
لو  م ززالف القززانون لنفسزز  جو ل يززره  سزز   اسززت نل ال دمززة جو الصززفة جو نتيجززة لسزز

 لنص قانوني القا ي جو لآلدا  العامة حو كس  غير مشروع.
الت ر جن كل ميادة ىزي الثزروة تطزرج  عزد تزولذ المو زف ال دمزة جو قيزام الصزفة جو  ل ا

اللذ موج  جو جواده القصر متذ كان  ا تناسز  مزواردحم والجزم الزن جث زا  مصزدر 
ورغم جن  و السلو  الم الف. دمة جو الصفة جحي ناتجة الن است نل ال وع لها،مشر 

حزززكا  روجزززا اللزززي القاالزززدة العامزززة ىزززي اىتزززراح حسزززن النيزززة   نززز  يجززز  اللزززي الجهزززة 
اللززي المززال القضززائية جن تث زز  اسززت نل  للو يفززة العامززة، جا جن المشززرع ارتزز  حفا ززا 

 العام جن ينص اللي كل .

امززة ىيمززا وقززد حززدد قززانون الكسزز  غيززر المشززروع القو ززة كززل مززن اسززت نل الو يفززة الع
لذ كس  من القانون من جن  "كل من حصل لنفس  جو ل يره ال 58نص  اللي  المادة 

  رامزة مسزاوية لقيمزة الكسز  غيزر المشزروع ىضزن الزن غير مشروع يعاق   السجن و 
وا يمن  انقضاء الزدالوى الجنائيزة  الوىزاة مزن رد الكسز  غيزر  الحكم  رد حكا الكس .

  الم تصززززة  نززززاء اللززززذ طلزززز  جحززززدى الهيئززززا  المشززززروع  حكززززم مززززن محكمززززة الجنايززززا
واللززززذ  (  ززززنل ثززززنث سززززنوا  مززززن تززززاريخ الوىززززاة.1المنصززززوص الليهززززا ىززززي المززززادة )



المحكمة جن تز مر ىزي مواجهزة الزمول واألواد القصزر الزكين اسزتفادوا مزن الكسز  غيزر 
المشروع  تنفيك الحكم  الرد ىي جموال كل مزنهم  قزدر مزا اسزتفاد. ويجزوم لهزا كزكل  جن 

 مر  رد ال كل من استفاد ىائزدة جديزة مزن غيزر مزن ككزروا ىزي الفقزرة السزا قة ليكزون ت
 الحكم  الرد ىي مواجهت  وناىكا ىي جموال   قدر ما استفاد."

كما تضزمن القزانون القو زا  ج زري اللزي مزن يت لزف الزن تقزديم جقزرارا  الكمزة الماليزة 
مززن  62المززادة  ىنصزز  مززن ال اضززعين لهززكا القززانون جو قززدموا  يانززا  غيززر صززحيحة،

كل من ت لف الزن تقزديم جقزرارا  الكمزة الماليزة ىزي الموااليزد المقزررة القانون اللي جن  "
يعاقزز   ززالح س و  رامززة ا تقززل الززن الشززرين جنيهززا وا تميززد اللززذ  مسززمائة جنيزز  جو 

  رحدى حاتين العقو تين.
جلزف جنيز  جو  ويعاق   زالح س جو  ال رامزة التزي ا تقزل الزن مائزة جنيزة وا تميزد اللزذ

 رحدى حاتين العقو تين كل من ككر المدا  يانا  غير صحيحة ىي تلز  اعقزرارا ."، 
 لزى كزك ا جحزدي حزاتين العقزو تين كزل مزن ص اللزي القو زة الحز س وال رامزة جو  ركما نز

 .101 نية اعساءة الن كس  غير مشروع ولو لم يترت  اللذ كل  جقامة الدالوى
                                                 

101
لكل مواطن اللم  وقوع  جريمة جن ي ادر جلي ج نغ  - شكل الام-قد اتاح  اعجراءا  الجنائية من الناحية األجرائي  ىرن قانون  

رى  الدالوى النها   ير شكوى جو طل  من  اللي جن  " لكل من اللم  وقوع جريمة يجوم للنيا ة العامة  00السلطا  العامة ىنص ىي المادة 
جن ي لى النيا ة العامة جو جحد م موري الض ط القضائي النها."، كما جلمم كل مو ف الام اللم  وقوع جريمة جن ي ادر  اع نغ النها ىنص  

ناء ت دية المل  جو  س   من كا  القانون اللي جن  "يج  اللذ كل من اللم من المو فين العموميين جو المكلفين   دمة الامة جث 00المادة 
من  ت ديت   وقوع جريمة من الجرائم التي يجوم للنيا ة العامة رى  الدالوى النها   ير شكوى جو طل  جن ي لى النها ىورا النيا ة  جقر  م مور

 م مور الض ط القضائي.".
اى  اللي المال العام ورده وكل  ىيما نص  وىي مرحلتي التحقيق والمحاكمة جالطي المشرع للنيا ة العامة والقضاء سلطا  جضاىية للمح

مكرر) ج( ،)د( ، )ل(  من جن  "يجوم للنيا ة العامة ىي األحوال التي تقوم ىيها من التحقيق ىي جدلة كاىية اللذ جدية  057اللي  المواد 
يرحا من الجرائم التي تق  اللذ ااتهام ىي جي من الجرائم المنصوص الليها ىي ال ا  الرا   من الكتا  الثاني من قانون العقو ا  وغ

ائم األموال المملوكة للدولة جو الهيئا  جو المؤسسا  العامة والوحدا  التا عة لها جو غيرحا من األش اص ااالت ارية العامة وككا ىي الجر 
جو تعويح الجهة المجني التي يوج  القانون ىيها اللذ المحكمة جن تقضذ من تلقاء نفسها  رد الم الى جو قيمة األشياء محل الجريمة 

 الليها.



ن حنززا  العديززد مززن القززوانين التززي تعاقزز  قا يززة، ىززرضززاىة جلززي تلزز  التشززريعا  الع اع
قزززوانين التزززي الكا  زززالف لزززف   دمزززة الامزززة  عقو زززا  ت دي يزززة، جالمو زززف العزززام جو المك

كا لززم يترتزز  ج، العززام جو التصززرف ىيزز  جو اسززتعمال تحكززم الملزز  سززواء ىززي جدارة المززال 
 منها: ،ضرار  المال العامجاللي كل  

  وائحتزززز  التنفيكيززززة التززززي  0117لسززززنة  71رقززززم  قززززانون المناقصززززا  والممايززززدا
منها اللي جن "يتعرح المسئول الن م الفزة جحكزام حزكه  010نص  ىي المادة 

النئحززززة مززززن العززززاملين  الجهززززا  التززززي تسززززري الليهززززا للمسززززاءلة الت دي يززززة دون 
 .102اع نل  حق جقامة الدالوى المدنية والجنائية ضده الند ااقتضاء"

                                                                                                                                                             

كا قدر  النيا ة العامة جن األمر يقتضذ ات اك تدا ير تحف ية اللذ جموال المتهم  ما ىي كل  منع  من التصرف ىيها جو جدارتها. واج   وا 
امة جو رد جو الليها جن تعرح األمر اللذ المحكمة الجنائية الم تصة طال ة الحكم  كل  ضمانا لتنفيك ما السذ جن يقضذ    من غر 

تعويح.  وللنائ  العام الند الضرورة جو ىي ااستعجال جن ي مر مؤقتا  من  المتهم جو موجة جو جوادة القصر من التصرف ىي جموالها جو 
يعرح جدارتها ويج  جن يشتمل جمر المن  من اعدارة اللذ تعين من يدير األموال المتحف  الليها واللذ النائ  العام ىي جمي  األحوال جن 

ا  جمر المن  اللذ المحكمة الجنائية الم تصة  نل س عة جيام اللذ األكثر من تاريخ صدوره  طل  الحكم  المن  من التصرف جو اعدارة وا 
االت ر األمر كان لم يكن.ينتهذ المن  من التصرف جو اعدارة  صدور قرار  ان ا وج  عقامة الدالوى الجنائية جو  صدور حكم نهائي ىيها 

 ل راءة جو  تمام تنفيك العقو ا  المالية والتعويضا  المقضي  هما. ا
 ل كح  المشرع جلي جكثر من كل  ىيما نص اللي  من جن ا يحول انقضاء الدالوى الجنائية  الوىاة جو  عد جحالتها جلي المحكمة دون 

من قانون  000و 001مكررا ىقرة جولي و  005ا عة و ىقرة جول وثانية ور  000،005قضائها  الرد ىي الجرائم المنصوص الليها ىي المواد 
ي العقو ا ، واللذ المحكمة جن ت مر  الرد ىي مواجهة الورثة والموصذ لهم وكل من جىاد ىائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم  الرد ناىكا ى

و قيمة األشياء محل الجرائم المشار جليها ىي جموال كن منهم  قدر ما استفاد،  ل جالطي القانون للمحكمة الحق ىي الحكم  رد الم الى ج
مكررا جو  تعويح الجهة المجني الليها ىيها جن  ناء اللذ طل  النيا ة العامة جو المدالذ  الحقوق المدنية  حس  األحوال و عد 057المادة 

جليهم من المتهم وجنها متحصل  من الجريمة  سماع جقوال كوى الش ن  تنفيك حكا الحكم ىي جموال مول المتهم وجواده القصر جكا ث   جنهم آل 
 المحكوم ىيها.

 
102 ي من المعلوم جن قانون المناقصا  والممايدا  من جحم القوانين تن م الملية التعاقدا  والشراء وال ي  الكي تقوم    وحدا  الجهام اعدار  
 للدولة والكيانا  الحكومية واألش اص ااالت ارية العامة.



 منزز  والتززي االت ززر   51ىززي المززادة  0105لسززنة  05ة رقززم قززانون الموامنززة العامزز
الحسززا ا   جوالززدم تقززديم الجهززة للموامنززة " التززي تتمثززل ىززي الم الفززا  الماليززةجن 

تقززديمها  جو ياناتهززا التفصززيلية  جوالميمانيززة العموميززة ال اصززة  هززا،  جوال تاميززة 
التمزززادا  يجزززاوم اع جوىزززي موالزززد يجزززاوم الموااليزززد المحزززددة،  جوغيزززر مسزززتوىاة 

 جوالمدرجززة  الموامنززة دون الحصززول اللززذ المواىقززة والتززر يص المززالي النممززين 
الموامنززززة ق ززززل  ج ززززوا  الصززززرف ىززززي حالززززة تجززززاوم االتمززززادا   ززززا  مززززن  األمززززر

حكا القانون  جحكامحكم من  جيم الفة  جوالحصول اللذ مواىقة مجلس الشع  
 والقرارا  واللوائ  الصادرة تنفيكا ل .

 والزززكي ن زززم جزززماءا   5798لسزززنة  49ملين المزززدنين  الدولزززة رقزززم قزززانون العزززا
ت دي يززة اللززي كززل مو ززف مززن العززاملين  الدولززة جكا  ززالف جو جحمززل ولززم يترتزز  

 98حمال  جريمة مزن المنصزوص الليهزا  قزانون العقو زا  ىنصز  المزادة جاللي 
كززل الامززل ي ززرل اللززذ مقتضززي الواجزز  ىززي جالمززال و يفتزز  جو منزز  اللززي جنزز  "

وا يعفزززذ   هزززر مزززن شززز ن  اع زززنل  كرامزززة الو يفزززة يجزززامى ت دي يزززا .ي هزززر  م
العامزززل مزززن الجزززماء اسزززتنادا  جلزززي جمزززر صزززادر جليززز  مزززن رئيسززز  جا جكا جث ززز  جن 

الم الفززة كززان تنفيززكا  ألمززر مكتززو   ززكل  صززادر جليزز  مززن حززكا الززرئيس  ارتكززا 
سززئولية اللززذ  ززالرغم مززن تن يهزز  كتا ززة جلززي الم الفززة وىززي حززكه الحالززة تكززون الم

" وحزدد  وا يس ل العامل مدنيا  جا الن  طئ  الش صزي. مصدر األمر وحده.
ي يجوم توقيعها اللزي العامزل من كا  القانون الجماءا  الت دي ية الت 82المادة 



جشزهر، ت جيل موااليد استحقاق العنوة لمدة ا تجاوم ثنثة و  ،اعنكارمن   داية
الوقف الزززن وانتهزززاء  ززز السزززنة. ىزززيهرين ال صزززم مزززن األجزززر لمزززدة ا تجزززاوم شزززو 

مزززن والفصزززل  مززز  صزززرف نصزززف األجزززر. جشزززهرالعمزززل لمزززدة ا تجزززاوم سزززتة 
 "ال دمة.

ونزري ممززا سز ق جن المشززرع المصزري جحززتم  المززال العزام وحمايتزز  احتمامزا ك يززرا، وسززن 
إال أن هناك سؤال مازال يطرح نفسه إلا القوانين التي تجرم ااستينء اللي  جو جحداره 

هـدار تلـك الميـال  الطائلـه مـن إان التشريع المصر  يكل هله الصرامة فكيـف يـتس ك
 األموال العامة؟.

 :أسيا  إهدار المال العاس في مصر .2

 :جن نرج  احدار المال العام جليهامن وجهة ن ري ىهنا  الدة جمور يمكن  

 حدار المال العزام تكمزن ىزي الزدم اتصزال اللزمججن المشكلة األساسية ىي قضايا  .6-5
الجهززززا  القضززززائية  وقززززائ  جحززززدار المززززال العززززام، ىفززززي ال الزززز  تحززززرص الجهززززة 
التنفيكيززززة جو الش صززززية ااالت اريززززة العامززززة اللززززي التكززززتم اللززززي حززززكا النززززوع مززززن 
الم الفا  المالية والقانونية، كما جن المواطنين  شكل الام ليس لديهم الوالي جو 

  مزز  الززدم تناسزز  تمكززين الجززراءة الكاىيززة لإل ززنغ الززن تلزز  الجززرائم، حززكا  ززالط 
 عزززح الجهزززا  الرقا يزززة مثزززل الجهزززام المركزززمي للمحاسززز ا  مزززن اع زززنغ الزززن 

 "ي ززتصاللززي جنزز   مززن قانونزز  ن كززان نززص ىززي مادتزز  ال امسززة ا  الجززرائم، و 



 ال اضزعة لرقا تز  الجهزا  مزن الصزادرة القزرارا  ومراجعزة  فحزص الجهزام
اعجزراءا   جن مزن كزدللت  وكلز   هزا تقز  التزي الماليزة الم الفزا  شز ن ىزي

ارتكا هزا  الزن والمسزئولين الم الفزا  لتلز   النسز ة ات زك  قزد المناسز ة
تزاريخ  مزن يومزا ثنثزين  زنل جليهزا المشزار  زالقرارا  الجهزام مواىزاة ويتعين
وجن حنا   لل ىزي قزوانين المن مزة  الموضوع جوراق  كاىة مصحو ة صدورحا

جهززام المركززمي للمحاسزز ا   مززا ا ألداء  عززح الجهززا  الرقا يززة مثززل قززانون ال
 زززنغ الجهزززا  القضزززائية الزززن جي جزززرائم ماليزززة قزززد جتسزززم  لتلززز  الجهزززا  مزززن 

تكتشفها." وىي ال ال  تل  الجها  اعدارية التزي ت ضز  جلزي رقا تز   المماطلزة 
ىي الرد وتسويف األمور وللجها  اعدارية قول م ثور للرد اللي تقارير الجهزام 

 .سوف نراعي للك في المستقيل"" المركمي للمحاس ا 

ن  عززح القززوانين مثززل قززانون المناقصززا  والممايززدا  وقززانون الموامنززة العامززة ج .6-6
يسززم   عززدد ك يززر مززن الم الفززا  التززي تتعلززق  عمليززا  اعسززناد الم اشززر  مززن  
سززلطا  واسززعة لزز عح رؤسززاء المصززال  والززومراء ىززي السززماح  عمليززا  جسززناد 

لكي سنعرض  ىي ط يعة الم الفزا  التزي رصزدتها  األمر الم اشر اللي النحو ا
 الوحدة القانونية.

ن  عح القوانين قد قيزد  مزن سزلطا  الجهزا  القضزائية ىزي تحريز  الزدالوى ج .6-3
 قصزراللي س يل المثال قانون الموامنة العامة الزكي  ،سواء الجنائية جو الت دي ية



عامززة اللززي وميززر حالززة الم الفززا  التززي تززرد اللززي تط يززق  نززود الموامنززة الجسززلطة 
 المالية ىقط دون غيره. 

ن  عح الم الفا  التي جوردحا المشرع ىي قوانين حامة مثل قزانون الممايزدا  ج .6-4
والمناقصززززا  وقززززانون الموامنززززة العامززززة جالت رحززززا المشززززرع مززززن ق يززززل الم الفززززا  
اعداريززة وتقتصززر ىيهززا العقو ززة اللززي الجززماءا  الت دي يززة.اللي الززرغم مززن جنزز  قززد 

 ها جضرار  ال ة.يترت  اللي

مكزرر )ج(  552الدم جالمال  عح النصوص العقا ية الهامزة مثزل نزص المزادة  .6-1
ضززرر جسززيم  جلحززاق ىززي  كززل مو ززف الززام تسزز     طئززىيمززا قررتزز  مززن جن "

  ز موال جو  يتصل  هزا  حكزم و يفتز جويعمل  ها  التيمصال  الجهة  جو   موال
 جحمزالكان كل  ناشئا الزن ن  تل  الجهة   جلذمصالحهم المعهود  ها  جوال ير 
اسزززتعمال السزززلطة ،  جسزززاءةالزززن  جو واج اتهزززا  ج زززنلالزززن  جوو يفتززز   جداء ىزززي

 .حزاتين العقززو تين  رحزدى جويعاقز   زالح س و  رامزة ا تجزاوم  مسززمائة جنيزة 
وتكون العقو ة الح س مدى ا تقل الن سنة وا تميد اللذ سز  سزنوا  وغرامزة 

 ااقتصززادي مركززم الزز ند  جضززرارالجريمززة ترتزز  اللززذ  جكاجنيزز   جلززفا تجززاوم 
 " مصلحة قومية لها. جو

 

 مقترحات للحفاظ علي المال العاس:  .3

يا  جحداره ال ر الدد و اللي األقل ت فيح الملجيمكن المليا الحفا  اللي المال العام 
 من ال طوا .



اد جو اعىسار المال العام دحج نغ الن   المواطنين ىي القيام  عمليا  اع. تشجي5-0
ثر  الحق ىي ال نغ المقرر جل  التعريف ك، ور ما اقتضي ىي    ي وسيلة من الوسائل

 اءا  الجنائي  ىضن الن ال دء ىي تنفيك  رناما لحماية الشهود.عجر ىي قانون ا
، لززززيس ىقززززط  ضززززمان نماحززززة جي المجززززالس الشززززع ية المحليززززة. جالززززادة األالت ززززار 5-0

، حتززي يمكززن األسززتجوا  وسززح  الثقزز  اليهززاايضززا جالززادة الحززق ىززي األنت ا ززا  ولكززن 
 ن تقوم  دورحا ىي حماية المال العام . جلها 
. تعديل قانون الجهام المركمي للمحاسا    حيث يكون مزن واج ز  ج زنغ النيا زة 5-5

يم مزا تحز  يزده مزن ، مز  تقزدجثناء رقا ت  للمزال العزامالعام   كل الوقائ  التي يكتشفها 
 . مستندا   ش نها

جحزدار لزي جحمزال الزكي يزؤدي عن اقو ا   ش ال 000. ان يتم تفعيل نص المادة 5-1
، والتوصزززي  لزززدي المستشزززار النائززز  العزززام  تشزززجي  وكزززنؤه اللزززي تحزززر  المزززال العزززام

الدالوي العموميز   تلز  المزادة ضزد كزل مزن يهمزل ىزي الحفزا  اللزي المزال العزام  قطز  
 نيت .جو حتي سنم  الن ر الن تواىر ركن العمد لدي  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(1) 

 

 ؟العدالة والحرية، فى حياة الفئات المقهورة من الشعب

  السعداوىدكتورة نوال 

 كاتبة وناشطة مصرية في حقوق المرأة

 
 
تمثل النساء والفقراء واألطفال الفئات األقل قوة ووعيا وتنظيما فى كل بالد "

تنظيما ووعيا، وتشمل جن  الذكور العالم، بسبب تسلط الفئات األخرى األكثر قوة و
بقوة السلطة والمال والدين  بحكم النظام األبوى والطبقات الحاكمة المدعمة

 "والجيش والبولي  والتعليم واالعالم
 

 

 



 

 

ال يحكم العالم المعاصر قوانين تضمن العدالة  والحرية   للجميع   دون   تمييز   

أو   الطبقة   أو   الدين    أو   اللغة    أو    بسبب   الجنض  أو  الجنسية   أو  العنصر

اللون   أو    غيرها، بل   هى     القوة   العسكرية    التى   تحكم    مع   القوة   

اإلقتصادية  و السياسية    ,   تدعمها     قوانين   وقيم     بقية   أبوية     ,    

ونظم   التربية    والتعليم   منذ      مستمدة   من    األديان   السائدة    والثقافات 

                       نشوء    العبودية.                                                                                                            

اوة   بين   الدول    بنودا   تؤكد   المسوالقوانين فى أغلب   تتضمن أغلب   الدساتير 

الموا نين   والموا نات     دون   تمييز   بسبب   الفروق   الدينية   أو   الجنسية   

تظل     أو   النوعية   أو   الطبقية   أو  غيرها،  اإل   أن   هذه    الدساتير  والقوانين  

لشعبية ا ورق، غير قابلة للتنفيذ فى    الواقع   المعاش، ما لم توجد القوىحبرا على 

المنظمة الواعية القادرة   على  تنفيذها    وتعديلها     وتطويرها   بما يحقق عدالة 

 وحرية أكثر وأكثر لجميع الطبقات واألجناس والفئات   وقطاعات الشعب المختلفة.

تمثل النساء والفقراء واأل فال الفئات األقل قوة ووعيا وتنظيما فى كل   بالد العالم، 

فئات األخرى األكثر قوة وتنظيما ووعيا،    وتشمل جنض الذكور بحكم بسبب تسلض ال

النظام األبوى والطبقات الحاكمة المدعمة    بقوة السلطة والمال والدين والجيأ 

والبوليض والتعليم واالعالم. ويظل الرجل من الطبقات الكادحة الفقيرة أكثر سلطة 

خاصة فى  لشرائع واألعراف،وتسلطا على   هوجته وأ فاله حسب القوانين وا

 بالدنا.     

فى الدستور المصرى بنود تنص على المساواة بين الموا نين دون   تفرقة   على   

أساس   الجنض   أو  الدين   أو   الطبقة   أو  العنصر، لكن هذه المساواة تظل نظرية 

الذى   يتعلق    فقض، ال تنص عليها القوانين، خاصة    قانون   األحوال   الشخصية   

بالزواش   والطالق   والنسب   واالرث   وغيرها   من   األمور   الحيوية   الحياتية 

التى   تمض   جوهر   العالقات   بين   األفراد   داخل   األسرة،  التى  هى   نواة 

 المجتمع، أو الحجر األساسى الذى ي بنى عليه المجتمع والدولة.

لخاص    فى   حياة   الفرد    والمجتمع،  ال ينفصل قانون ال  ينفصل العام عن   ا

األحوال  الشخصية عن   جميع   القوانين العامة.فى   الدستور   أيضا    تحفظات  

وشرو  على   المساواة   بين   الجنسين   داخل   األسرة، اذ أن هذه المساوة يجب 

زوش المصرى حقوق ليس  أن تكون فى إ ار الشريعة   اإلسالمية، هكذا أصب  لل

لزوجته، اذ يحق   له أن يطلقها بإرادته المنفردة دون رضاها، ويحق له  الزواش   



بحقوق ، كما يحظى األب المصرى بامرأة    أخرى   غيرها   دون رضاها أيضا

 ليس  لألم المصرية، فيما خص النسب واإلرث وغيرها.

قبل  صدور  ،والطفلة  ل   المصرىعلى   حقوق   الطف    وينعكض    هذا    الوضع

كان   األ فال   يدفعون   ثمن   جريمة   األب،   0557لسنة  000قانون الطفل رقم  

فالرجل كان يغتصب الفتاة   خداعا بالحب أو بالقوة  العضلية، ثم  يهرب من مسئولية 

،  يحمل   األبوة،    وتواجه األم وحدها و فلها العقاب اإلجتماعى واألخالقى والدينى

الطفل   لقب   غير شرعى   ,   تسلب   منه   حقوقه   اإلنسانية    دون   ذنب، أما   

أمه    فتسقض    فى   نظر   المجتمع    ويحتقرها   الجميع، وقد ت قتل   تح  اسم 

الشرف، وكم تزايدت  جرائم   الشرف   فى   بالدنا    فى   السنين   األخيرة مع 

بالدين   فى   حلبة   السياسة   ,   واهدياد   حاالت اإلغتصاب  تزايد التجارة 

وتحرش الذكور بالبنات بسبب إهدياد الفقر والبطالة وتفشى اإلحساس باليأس 

والهزيمة بين الرجال، الشباب وكبار السن أيضا، مع تزايد فرل الحجاب أو  النقاب   

ختان  اإلناث     تح    اسم    على   النساء    واأل فال  البنات   ,    وتزايد  

المحافظة  على   أخالقهن ,    أما   المحافظة    على    أخالق   الذكور     فليس     

واردة   ,   ألن    الذكورة    تنتمى   للجنض   األعلى   المعصوم   حسب   الشرع و 

 القانون. 

ن  ,   وتضاعف   بسبب   تزايد   جرائم    أ فال   الشوارع   غير   الشرعيي

أعدادهم   مع   تزايد    تدهور   األخالق أصبح   الدولة    مرغمة على التفكير فى   

كيفية    حماية   المجتمع   منهم   ,   وحمايتهم   بالضرورة من   قسوة   المجتمع   

عليهم، وكان  بعض الكاتبات  المصريات، والرجال من ذوى الضمير اإلنسانى، قد 

تحقيق   العدالة لهؤالء األ فال المظلومين،    ومساواتهم   باأل فال    البوا ب

الشرعيين   فى   جميع   الحقوق، وإلغاء اسم   فل   غير   شرعى   من   قاموس   

اللغة، وإحترام اسم األم بحي  ال يكون عارا على الطفل   مجهول   األب    أن   

لكرامة   وحقوق   اإلنسان مثل الطفل الذى يحمل اسم أمه،  ويكون   له   الشرف   وا

 يحمل اسم األب.

وأذكر   أن   القوى   الرجعية   المتاجرة بالدين فى حلبة السياسة   حارب     هذه    

الحملة    اإلنسانية   الجديدة، وإتهم   أصحابها  وصاحباتها بشتى اإلتهامات منها 

اإل    أن   تفاقم    مشكالت   أ فا ل    الكفر والخروش عن  المعلوم من   الدين   ,  

الشوارع    فرض    على   الدولة    إصدار   قانون   جديد   للطفل   يمن     هؤالء   

األ فا ل    المساكين    بعض   الحقوق   التى س لب  منهم، منذ نشوء النظام    

 الطبقى األبوى العبودى.



بتعديل   بعض   أحكام   قانون الطفل      0557لسنة      000جاء القانون رقم  

، وقانون   العقوبات الصادر  بالقانون   0110لسنة     00الصادر  بالقانون   رقم  

فى   شأن       0111لسنة      015والقانون   رقم    0150لسنة     07رقم   

اإلجتماعى     األحوال   المدنية   ,   بناء    على   التغيرات   اإلجتماعية    والحراق

السياسى   الثقافى     للشعب   المصرى   نساءا   ورجاال   وشبابا   وأ فاال،   

وهيادة   الضغو    المحلية    والعالمية   ضد    العنف   الواقع   على   الفقراء   

والنساء واأل فال، مع هيادة المشكالت التى تسببها هذه الفئات   المظلومة   المقهورة 

 ايد الفقر والعنف محليا  وعالميا . مع تز

وأهم  هذه التعديالت تخص حقوق األ فال وأمهاتهم، ومنها: حق الطفل فى الحياة 

والبقاء وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو  اإلساءة   البدنية أو المعنوية أو 

والحماية   من   أ(،  -5الجنسية أو اإلهمال أو اإلستغالل أو إساءة    المعاملة )مادة 

أى نوع من   أنواع   التمييز   بين   األ فا ل    بسبب    محل   الوالدة  أو  الوالدين  

أو  الجنض  أو  الدين  أو  العنصر أو   اإلعاقة،  أو  أى وضع   آخر،   وتأمين   

ب  (،    -  5المساواة   الفعلية   بينهم   فى   اإلنتفاع   بكافة   الحقوق،  )  مادة   

وحق الطفل  القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى 

 00أما المادة  ش   (   -   5تمكنه من   تكوين هذه اآلراء وفى التعبير عنها، )مادة   

بالغ عن وليدها وقيده فى اإلالحق  )الفقرة  األخيرة( فتعطى لألم )غير المتزوجة(

)مع عدم االخالل  ،اسمها ستخراش شهادة ميالد له مدونا بهاوا   ،بسجالت المواليد

 .(من  هذا القانون    00,     00,     1بأحكام   المواد   

نحو    العدالة    رغم هذه التحفظات يعتبر هذا التعديل الجديد لقانون الطفل خطوة 

هما   :   والحرية    لهاتين   الفئتين   المقهورتين   من   الشعب   المصرى   و

األ فا ل  المجهولى   األب    وأمهاتهم . وقد أضيف الى قانون العقوبات مادتان 

 يعاقب بالحبضمكررا:    010تنص   المادة     .010مكررا و 010جديدتان برقمى 

دة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تجاوه سنتين أو بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال 

و      010الجرح    المعاقب عليه فى المادتين أحدث  تجاوه خمسة آالف جنيه كل من

 األنثى.من قا نون العقوبات عن  ريق   ختان    010

خطوة     البنات، وإن كان  ختان األ فال خطوة للحد من جريمة هذه العقوبة وتعتبر 

هى    لن   تؤدى    إلى   القضاء   على   هذه   العادة   الطبقية   األبوية   ,   و  صغيرة

إحدى   الجرائم   ضد   المرأة    الموروثة    من   العبودية   ,   بهدف   حرمان   

حفاظ    على  العذرية  النساء   من   حقهن    فى   المتعة   الجنسية   تح    إسم   ال

بزوش   واحد   والتفرغ   لخدمته    وخدمة   أ فاله   وأفراد   أسرته   ,  كتفاء اإلأو  



ت   الجنسية    خارش   حين   يحظى   الرجل  بتعدد   الزوجات   والعالقا على  

على  ودية دون القضاءعبالقضاء    على عادات أبوية ال   يمكن    .الزواش

وتسلض   الرجا ل   على   النساء   سياسيا   وإقتصاديا     هدواجية األخالقيةاإل

 .ايوإجتماعيا   وأخالقيا  ودينيا   وقانون

رغم    مضار هذه ، وارد فى قانون الطفل الجديد ا ختان األ فال الذكور فهو غيرأم

من   البالد  المتقدمة      وقد حرم  كثير ،آية بالتوراة اردة فىالوالعادة العبودية 

ختان   الذكور    فى   الغرب   والشرق   ,   لكن   المجتمع   المصرى )  بما   فيه   

التى تعتبر جريمة فى حق    ،واع    بمضار   هذه   العادة    األ باء  (       غير

يتعرل   ألى   جرح   فى     األمن   حق   هذا   الطفل      الطفل   الذكر   ,    إذ

أو   إجتماعى   أو   سياسى   ,  مثله   مثل   الطفلة   البن   ,    سمه ألى سبب دينىج

أقل    بشاعة   من   ختان  الطفلة   ,      وإن   كان   عادة     ختان   الطفل   

كالهما    إنتهاق   لحقوق   األ فال   الجسمية   والنفسية   واالجتماعية   ف

  .واالنسانية

تتفوق   األحكام   العامة   إلتفاقية   هيئة   األمم   المتحدة   لحقوق   الطفل  )  

 ،بالد    ومنها   بالدناير   من   الثأحكام   قوانين   الطفل   فى   ك(   على     0115

الحقوق    مع   تدعيم   ذ تنص هذه األحكام على من  األ فال من الجنسين جميع إ

دور   المرأة    وحقوقها    على   قدم   المساواة   مع    الرجل       ,   وتفضيل   

ءات   التى   مصا ل     الطفل   وجعلها   االعتبار   األول   فى   جميع   اإلجرا

تتعلق   باأل فا ل    ,   وكفل   حق   الطفل  فى  التعليم  واإلبداع    على   أساس   

تكافؤ   الفرص   ,   و حرية   الرأى   والتعبير  والفكر   والوجدان    والدين   , ) 

أن   يختار   دينه وال يفرل عليه دين معين بحكم بمعنى   أن   من   حق   الطفل  

اثة   عن   األب   أو   األم   ,  وحق   الطفل    وحريته  فى  تكوين   الجمعيات   الور

وفى   حرية   اإلجتماع   ,   وحق   الشرف   والشرعية   سواء   حمل   الطفل    

سواء كان الوالدين متزوجين أم      ،اسم آخر يختارهاسم   األب   أو  األم   أو   أى   

يولد     أبيه   أو   أمه  , قبل   أنطفل   غير  مسئول عن  سلوق  فال  ،غير   متزوجين

 .أو   بعد   أن  يولد

العالمية  للطفل   ,    لتحقيق   العدالة   تفاقية اإلبنود ناقصة فى هذه  هناقمع كل ذلك  

والقضاء التام على القوانين الطبقية   الرأسمالية  ، ل والحرية    لجميع   األ فا

والهجرة  والبطالةالتى   تسود    العالم   ,    والتى   هادت   من   الفقر   األبوية 

واالقتصادية   واالعالمية   ,  والتجارة   بالبشر  وأعضائهم     لعسكريةاوالحروب 

أما  فى   بالدنا   فأمامنا    ريق      ويل    .من   الفقراء   والنساء   واأل فا ل



على رأسهم األ فال والنساء     ،لفئات   المقهورةرية   للتحقيق   العدالة   والح

 .واألموال عن دوائر الحكم    والسلطة   والفقراء الكادحين البعيدين

                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 

 فى مشاركة المرأة فى اإلحتجاجات العمالية قراءة تحليلية

 نجوان سليمان 
 باحثة ومنسق المشروعات بمؤسسة أوالد األرل لحقوق اإلنسان

 

المطالبات عبر فقط ، لي  المصرية نموذج فريد لنضال المرأة"قدمئ العاملة المصرية 
ستالم خالل اولكن من ، ها فى المجتمع بهيئاته وأجهزتهتمكين والمرأة أمشاركة بتفعيل 

، وإحراج الرجال للقيام بدورهم من أجل الحقوق المشروعة للعامل المصرىزمام القيادة 
 "أن قضية المرأة ليسئ أبدام قضية النخب والشرائ  العليا من المجتمعبذلك ليؤكدن 

، شاركئ موظفات الضرائب العقارية فى أطول اعتصام في الشارع 2001ديسمبر   3فى 
د عشر يوما، حيث عاشئ الموظفات فى الخيام المنصوبة خلف مقر والذى استمر أح

مجل  الوزراء. لم ترهبهن االشتباكات األمنية العنيفة التى وقعئ ما بين المعتصمين 
 وأجهزة األمن



 لم  التي يمر بها المجتمع المصري،المتسارعة جتماعية اإلاإلقتصادية وفي ظل المتغيرات 

في ف فى سوق العمل.ة هي العصا السحرية لحل مشاكل المرأة تعد فكرة المساواة القانوني

جمالي القومي المصري إلعامين متتاليين إرتفع  مساهمة القطاع الخاص في الناتج ا

من أهم تراجع دور القطاع العام وقد كان   .0555  في عام  %05  إلي  0111  عام  00% من

في سوق ظروفا جديدة لمشاركتها   كلشوواقع وحال المرأة انعكس  على  المتغيرات التى

فأصبح  الشريحة األكبر من النساء تعمل  بقا لقوانين وآليات يحددها  . العمل المصرية

صاحب العمل والذى غالبا ما يتجاهل أو يدير ظهره لحقوق العامالت المكفولة فى قانون 

 العمل.

البد من األخذ فى  ، عن واقع المرأة المصرية في سوق العمل الحالية الحدي وعند 

 التى ماهال  فى مرحلة النمو إال أنها فى الوق  ذاتهمصرية العمل السوق اإلعتبار  بيعة 

ما ينطبق علي  بالتأكيد فإن    . تتجه إلي تسييد المشروع الخاص بكل ما له وبكل ما عليه

 بسبب ظروفهنركز أكثر علي النساء هنا أ ىولكنن ،علي المرأةأيضا الرجل ينطبق 

النسبة األكبر من أيضا  يمثلناألقتصادية واألجتماعية، فهن أكثر فقرا وأمية من الرجال، و

. وعلى الرغم من الفقر واألمية والبطالة بين أوسا  النساء، اضطرت المتعطالت

الظروف االجتماعية الكثيرات إلى الخروش إلى سوق العمل باحثات عن فرص عمل 

اإلخوة  إلعالةحيان الكثير من األفي  تمتد بلض األبناء لم تضم فقتمكنهن من إعالة أسر 

النساء حديثات العهد بالعمل المنظم باإلضافة إلى أن   .العاجزين عن العمل  والوالدين

يملكن الصوت  أنهن الكما  ،التي إكتسبها الرجل منذ القدم الحقوقيملكن  وألنهن ال

 .ي دوائر إتخاذ القرارالمرتفع الذي يمثلهن ويدافع عنهن وعن مطالبهن ف

واقع، إال أن المرأة المصرية لعب  دورا قياديا في العديد من هذا الوعلى الرغم من 

 -الضرائب العقارية  –االحتجاجات مثل احتجاجات غزل المحلة والمنصورة ـ أسبانيا 

 الحناوى وغيرها، ليض فقض متحدية دورها المرسوم  بقا للعادات والتقاليد، ولكنها أيضا

تحدت القيود القانونية على الحق فى التجمع السلمى، حينما مارس  حقها فى اإلضراب 

قى أشكال بشكل مباشر وصنع  خرقا مهما في قانون الطوارئ ومارس  أحد أر

ما يقارب من تجمع   حينما، 0550في السادس من ديسمبر فالممارسة الديمقرا ية. 

قدم  العاملة  ."لرجالة فين؟ الستات أه ْمنا" الشهيروأخذن يرددن هتافهن  عاملة 5555

المطالبات بـ"بتفعيل عبر فقض ، ليض المصرية نموذش فريد لنضال المرأةالمصرية 

بادرة مباشرة ولكن من خالل م، ها فى المجتمع بهيئاته وأجهزته"تمكين والمرأة أمشاركة 

هم فى المطالبة والنضال ، وإحراش الرجال للقيام بدورستالم همام القيادة وإنقاذ الموقفال

أن قضية المرأة ليس  أبدات قضية بذلك ، ليؤكدن من أجل حقوق مشروعة للعامل المصرى

 .النخب والشرائ  العليا من المجتمع



وسنحاول هنا عرل ومناقشة وتحليل مشاركة المرأة المصرية فى االحتجاجات العمالية 

ة أو هامشية فى الحركة العمالية، وكذلك ونماذش ألدوارها المختلفة سواء كان  أدوار قيادي

مناقشة اإلنجاهات التى حققتها العاملة المصرية سواء فى الحركة العمالية أو الحركة 

 النسائية المصرية.

 نظرة عامة على واقع المرأة المصرية فى سوق العمل:

لسكان في اتعداد نصف ما يقارب من النساء  ، مثل 0550نتائج التعداد األخير لعام ل اوفق

ورغم ذلك ال تزيد مشاركة النساء في قوة  ،% من السكان11نسبة حي  بلغ  المصر 

وتشير بعض  .من الوظائف% 00.1علي في حين يستحوذ الرجال ، %01.0العمل عن 

% من عمالة النساء في القطاع الخاص غير المنظم وفق 05% إلي 05الدراسات إلي أن 

  إلي  00 البنك الدولي أن القوي العاملة المصرية من تقرير، فقد أشار شرو  عمل مجحفة

%  07,0  يشكل الذكور نسبة  ، مليون عامل وعاملة  07,0  عدد  0111  سنة بلغ  عام  01

وهي نسبة تسجل تقدما بالمقارنة بنسب   ، فيها  %00,1  منها في حين تشكل اإلناث نسبة

 تتوهع علي األقاليم المختلفة بشكل عادل أو العقدين السبعيني والثمانيني بالرغم من أنها ال

فالريفيون العاملون في محافظات مصر الزراعية والقائمون علي العمل الزراعي   متساو،

نساء  ، فنسبة الريفيين  ، ي هذا العددال يزالوا يحتلون النسب األعلي ف  , وملحقاته من أعمال

  . 1% من هذا العدد الكلي  01 تصل إلي  ،ورجاال

عن  0550ام فيما يتعلق بعبيانات الجهاه المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  وأفادت

% بين 07.0% بين الذكور و0.1بينما تصل إلي % 0.1وجود بطالة تقدر نسبتها بنحو 

ألف حاملي مؤهالت متوسطة  050اإلناث وبذلك يكون لدينا أكثر من مليون متعطلة منهم 

ال المرأة إشغوبلغ  نسبة  .103ية وفوق الجامعيةألف حاملي شهادات جامع 510و

 0.0مليون وظيفة من إجمالى  0.0% وهو ما يقارب من 00المصرية للوظائف الحكومية 

ن الجهاه المركزى عالعلق الباح  إلهامى الميرغنى على إ، و 104مليون وظيفة حكومية 

جمالى إ% من  00للتعبئة العامة واألحصاء والذى ذكر فيه أن المرأة تستحوذ على 

لو تم حساب هذه النسبة إلي إجمالي عدد موظفات الحكومة سنجد الوظائف القيادية بأنه " 

 ."%0أنها أقل من 

بتصري  للدكتورة سعاد كامل أمين اللجنة األقتصادية و العتنا جريدة "المصرى اليوم" 

مرأة بين بالمجلض القومى لشئون المرأة حول الميزانية العامة وعملية حصر أجور ال

اتض  من الحصر أن مستوى أجور المرأة متدنى جدا وغير ولة، قال  فيه "موظفى الد
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متناسب مع عدد النساء " مشيرة أيضا إلى أن الغالبية العظمى من النساء فى مستوى 

 .105وظيفى متدن ونسبة قليلة فى مستوى مرتفع

سوق العمل" أن هناق نساء فى لمرأة الجديدة بعنوان "وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة ا

، ال يقتصر فقض على التمييز فى هاكات تتعرل لها العاملة المصريةأشكال أخرى من االنت

فرص العمل والبطالة وتدنى األجور ولكن يصل إلى العنف اللفظى والبدنى والتحرش 

 .106صابإلغتوكذلك محاوالت ا

الت فى قطاع األعمال عاملة ما بين العام 055والجدير بالذكر أن الدراسة أجري  على 

، المبحوثات ينتمين إلى أسر فقيرة % من77ستثمارية. وكشف  الدراسة أن إلوالشركات ا

، ومن بين هذه النسبة تشارق ى ميزانية األسرة بدرجات متفاوتة% منهن يشاركن ف10

% تقع عليهن مهام إعالة 01% من العامالت بكل دخلهن فى ميزانية األسرة، كما أن 00

بالكامل، وأشارت الدراسة إلى أن معظمهن عامالت فى صناعات الغزل والنسيج. سرهن أ

حتجاجات العمالية بقطاع الغزل والنسيج إلهذا ما يفسر ارتفاع مشاركة المرأة فى ا

 صوصا شركة المحلة للغزل والنسيج.وخ

والجهد وأشارت الدراسة إلى تدنى أجور العامالت بصورة ال تتناسب مع  بيعة العمل 

% من العينة ال 01، حي  أشارت النتائج إلى أن حوالى المبذول والمخا ر المحيطة

ج ال % من العامالت بشركات الغزل والنسي71جنيه شهريا و 555تتجاوه أجورهن 

% من عامالت الغزل والنسيج بالقطاع االستثمارى 01جنيه و 555تتجاوه أجورهن 

 .جنيه 055و 055جر يتراوح ما بين يحصلن على أ

ساعات فتأتي ، لها العامالت فى القطاع الصناعى أما عن أهم االنتهاكات التى تتعرل

نتهاكات، حي  يتم تشغيل العامالت بشكل إجبارى ألكثر إلأبره تلك اكواحدة من العمل 

ول ساعة دون الحص 00 ة إلىوتصل ساعات العمل داخل المدن الصناعي ،ساعات 7من 

ما يعد مخالفة لقانون العمل الموحد الصادر فى وهو ، رعلى أى مقابل ولكن بنفض األج

ساعات فى  7، تبلغ نسبة من يعملن ألكثر من . و بقا للدراسة السالف ذكرها0555

ضافة إلباهذا ، % فى قطاع األعمال05تعدى النسبة ، بينما ال ت%11القطاع األستثمارى 

جاهات والعطالت إلبا رب من نصف عامالت القطاع االستثمارى يعملنأن ما يقتإلى 

 .% من العامالت فى قطاع األعمال01الرسمية فى مقابل 
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من  %50، حي  أن هناق أيضا ظاهرة التشغيل بال عقود عملورصدت الدراسة 

امالت فى % من الع00مارى يعملن بال عقود فى مقابل العامالت بشركات القطاع االستث

  يتمتعن بالتأمينات األجتماعية.ثات ال% من العامالت المبحو01كما أن  ،قطاع األعمال

وكشف  أيضا نتائج دراسة تحليل مضمون شكاوى المرأة والتى أجراها المركز القومى 

عن ارتفاع نسبة  ،( شكوى170بلغ عددها )التي للمرأة على عينة الشكاوى الواردة إليه و

%، واتض  00بة ، حي  جاءت فى المرتبة الثانية بنساها المكتبشكاوى العمل التى يتلق

نتداب لجهة أخرى إلمن خالل التقرير ارتفاع معدل الشكاوى التى تتعلق برفض النقل أو ا

، كما تضمن  بعض الشكاوى سوء % من نسبة شكاوى العمل01نسبتها  حي  بلغ 

، % 00,0ءة المرأة فى العمل بنسبة استغالل السلطة مثل توقيع الجزاءات والتقليل من كفا

، والنقل والفصل التعسفى من قبل رئيض %1وتمييز العاملين الذكور بنسبة  وسوء المعاملة

 .107%05%. ومطالبات بتثبي  عقود مؤقتة إلى 0العمل بنسبة 

، لم يكن مستغربا أن نسمع ه حول أوضاع المرأة فى سوق العملبسبب كل ما ذكرنا

لوما مرة رجل مظإذا كان الإلحتجاجات بأنه "عامالت المحلة يعلقن على مشاركتهن فى ا

قتصادية المتدهورة هى السبب فى إل، حي  كان  األوضاع امرة" 055فالمرأة مظلومة 

ارتفاع أصوات النساء للمطالبة بحقوقهن المسلوبة وتنوع أشكال مشاركتها فى 

 لى قيادة األضرابات واألعتصامات.حتجاجات العمالية لتصل فى بعض األحيان إإلا

 :حتجاجات العماليةاإلتحليل ألدوار المرأة فى 

 في السنوات األخيرة، بره دور العامالت عماليةالحتجاجات اإلمنذ بداية تصاعد موجة 

وحرص  العاملة المصرية على المشاركة فى النضال المستمي  للمحافظة فيها بوضوح 

كان تجسيدا  0550يسمبر . ولعل ما حدث في شهر دوق العمالعلي البقية المتبقية من حق

، إستلمن من الخللما وصل  إليه تلك المشاركة، فحينما شعرت العامالت بشئ ا لحقيقي

تذكير بضرورة  "، وكأنهالرجالة فين؟ الستات أه ْمنهمام األمور وأ لقن هتافهن الشهير  "

. إلى اإلنتهاكات التى يتعرضون لهاإلى جنب سواء رجاال أو نساءا للتصدى  اجنبالصمود 

وخالل موجة اإلحتجاجات تعددت أدوار لى رجل أو أمراة. عفاإلحتجاش ليض مقصورا 

العاملة لتثب  أن لدى النساء القدرة على المشاركة فى قضايا المجتمع سواء كان  هذه 

أيضا تجاوه ذلك الدور التقليدى الذى رسمته إقتصادية أوإجتماعية أو سياسية و القضايا

خالل االحتجاجات مختلفة للعاملة المصرية لوفيما يلى تحليل لألدوار ا. العادات والتقاليد

 العمالية.
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 القيادة:

ة العاملة في أللمروالسيما بالنسبة ، اتحتجاجة في كثير من اإلأالدور القيادي للمر بره

وهو ما ساعد على  ،األنظاروقدرتها على الحسم مبادرتها وشجاعتها   المصانع، حي  لفت

ظهر دور المرأة  نة األخيرة،آلووفى ا .أهدافهانجاح العديد من هذه التحركات وإنجاهها 

ربما كان  وحتجاجات العمالية فى القطاع الطبى وخصوصا فى التمريض، إلفى قيادة ا

فى مقابل نسبة الرجال من أسباب تسلم  بها بيعة هذه المهنة وهيادة نسبة النساء العامالت 

شك فيه أن العاملة المصرية مما الحتجاجات العمالية. والمرأة مقاليد األمور خالل اإل

حظي  بدور فى قيادة اإلحتجاجات بقطاعات أخرى مثل المحلة للغزل والنسيج 

أسبانيا والضرائب العقارية ومصنع الحناوى، ولكن كان  هناق صبغة  –والمنصورة 

، حي  كان أغلبية أو كل المشاركين أو القيادات حتجاجات الممرضاتنسائية مميزة إل

لرجل والمرأة فى ن النساء، فى حين كان  القيادة مناصفة ما بين الإلحتجاجات م

 القطاعات األخرى.

 07إلنسان ، رصدت مؤسسة أوالد األرل لحقوق ا0557 – 0550وخالل عامى 

تنوع  أشكال االحتجاجات ما بين مرضات والعاملين بالخدمات الطبية، وللم احتجاجا

جات ما بين عدة . وتراوح  مدة االحتجاالتظاهر أو االعتصام أو األضراب عن العمل

 –( 0: القاهرة )آلتى. أما عن النطاق الجغرافى لالحتجاجات فهى كاأيام 0ساعات إلى 

( 0القليوبية ) –( 0الفيوم )  -(1المنوفية ) –(  0الدقهلية ) -(0سوهاش ) –( 0األسكندرية )

 (.0البحيرة ) -(0دميا  ) -(0ان )أسو –

، ومن المالحظ  0555إلى  10ت فى بعض االحتجاجات ما بين وتراوح عدد المشاركا

مشاركة بعض الفنيين والعاملين فى الخدمات الطبية ، فاحتجاجات الممرضات لم تكن 

 مقصورة على هيئة التمريض بل جذب  إليها الكثير من العمال فى القطاع الطبى.

 الممرضات : وفيما يلى أسباب إحتجاجات

%  حوافز 00الحوافز أو إلغائها، المطالبة بصرف  تدنى األجور وعدم صرف -

 % للجهود غير العادية.15و

ت والمعاهد التابعة لوهارة عدم المساواة بالممرضات العامالت فى المستشفيا -

 . الصحة

تحويل الممرضات سوء المعاملة والتعسف اإلدارى سواء فيما يتعلق بالمواعيد و -

 .للشئون القانونية



ام أخرى مثل القيام بالتثقيف الصحى بشأن إنفلونزا الطيور تكليف الممرضات بمه -

 وكذلك عدم وجود عائد مادى إضافى. دون الحصول على تأهيل أو تدريب

تندرش تح  الحقوق المشتركة سواء وعند النظر إلى أسباب اإلضراب نجد أن جميعها 

الصحي لمرأة فى العمل، ولكن خالل إضراب ممرضات مستشفي التأمين للرجال أو ل

تم رصد أول محاولة للممرضات   0557يناير  0بسندوب بمحافظة الدقهلية  يوم 

، ب عام لكل العمالللنضال من أجل حق خاص من حقوق المرأة العاملة وليض مطل

ولكن على الرغم  إلغاء  ساعتي الرضاعة المقررين.حي  كان  من أسباب اإلضراب 

تنسيق أو عدم وجود قنوات إتصال ما  لوحظ عدم من المطالب المشتركة للممرضات،

 بين الممرضات أو القيادات فى المستشفيات المختلفة.

ليات المستخدمة خالل فترة ما قبل وأثناء وبعد اإلحتجاجات فعادة ما تحاول آلأما عن ا

الممرضات التفاول مع إدارة المستشفى عبر تقديم الشكاوى واإللتماسات التى تشرح 

غلق األبواب فى وجوهن، يتم اللجوء إلى ولكن عندما ت   أوضاوعهن ومطالبهن،

اإلحتجاجات والتى تبدأ بالتظاهر ولكنها ما تلب  فى التصاعد إلى أن تصل لإلضراب، 

أرواح المرضي  علي هنحرصوخالل المقابالت مع عدد من الممرضات أعربن عن "

" وحتى خالل ددهن للقيام باإلضراب لهذا السببوتر الذين يحتاجون لرعاية  بية

اإلضراب، أبدت الممرضات إستعدادهن للعودة فى أسرع وق  للعمل فور الموافقة 

 .على مطالبهن

سبتمبر   0 ولم تكن هذا اإلحتجاجات خالية من التهديدات والمضايقات األمنية، ففى

ممرضة باإلعتصام داخل مستشفي أبو قير للتأمين  055حينما قام  نحو  ،0550

% المعروف بالجهود غير العادية منذ 15لي عدم صرف حافز ال الصحي إحتجاجا ع

عامين رغم صرفه لبعض العاملين بعد الحصول علي أحكام قضائية، وعلى الرغم من 

تفاول اإلدارة مع المعتصمات ووعدهن بصرف مستحقاتهن كاملة خالل أسبوع، إال 

هاتفيه من أمن  أن هذا لم يحدث بل بدأ عدد كبير من الممرضات فى تلقى إتصاالت

الدولة يتم تهديدهن خاللها بإعتقالهن من بيوتهن أو فصلهن من العمل فى حالة لجوئهن 

ممرضة وممرل من التواجد خارش  055. كما منع  الشر ة عتصام مرة أخرىلإل

لم يختلف هذا  .مستشفى كفر شكر وأغلق  األبواب بعد محاولتهن الخروش للشارع

ممرضة وفنى من العاملين بمستشفى شبين الكوم يوم  755كثير عما حدث فى إعتصام 

، فقد إستدع  إدارة المستشفى قوات األمن التى حاصرت المستشفى 0557يونيو  01

عتداء على بعض الممرضات إلرهابهن والضغض عليهن إلنهاء إلوقام بعض أفرادها با



قسام اإلعتصام ولكن الممرضات رفضن إنهاء اإلعتصام أو الرجوع لعملهن بأ

 .المستشفى المختلفة

كما إستعمل  إدارة المستشفيات  رق أخرى إلنهاء اإلحتجاجات العمالية، فعلى سبيل 

المثال هددت إدارة مستشفى التأمين الصحى بسندوب بإحضار  اقم تمريض جديد من 

، كما توعد مدير مستشفى 0557يناير  0الخارش خالل إضراب الممرضات يوم 

، 0557سبتمبر  05نتقام والعقاب للممرضات بسبب إضرابهن يوم أسوان التعليمى باإل

المضربات بالفصل عن العمل وهددت إدارة مستشفى شبين الكوم التعليمى الممرضات 

إنذارا بالفصل من العمل للمرضات المضربات  005وذكرت أن هناق بالفعل أكثر من 

، ولم 0557ر توبأك 00عن العمل والعمال المتضامنين معهن خالل إضراب يوم 

مدير اإلدارة الصحية حينما تعامل مع مطالب الممرضات خالل إضراب  ايختلف كثير

،  فقد هدد الممرضات بالنقل. كما تم تحويل 0557أكتوبر  07مستشفى الزرقا يوم 

الممرضات المشاركات فى إضراب مستشفى تكامل شنوان بمحافظة المنوفية إلى 

الجدير بالذكر أن قلة من مديرى المستشفيات قد تعا فوا مع وقيق. الشئون القانونية للتح

 مطالب الممرضات وحاولوا التفاول معهن.

 :المشاركة

حتجاش عمالى لية، وكان إختفاء المرأة من أى اشارك  المرأة فى معظم اإلحتجاجات العما

ن ، ولكرجالة الصناعية على الن األحيان اقتصار العمل فى المنشأيعنى فى الكثير م

مشاركة المرأة فى االحتجاجات العمالية كان لها عدة أوجه، حي  لم تكتفى المرأة باألدوار 

النمطية التقليدية فلم يتقصر دورهن على مساندة الرجال و ترديد هتافات القيادات العمالية 

عداد الطعام وتنظيف األماكن ولكن وقف  العاملة المصرية كتف كتفا بجانب همالئها إ أو

كان لها دور باره فى المشاركة فى االعداد ل للدفاع عن الحقوق األقتصادية والرجا

 ت الصناعية.  د المطالب والتفاول وحماية المنشاوالقيادة وتحدي

عاملة  5555أخذت  ، فقد0550المصرية خالل إضراب المحلة  وكان  المبادرة للعاملة

يم اإلضراب وسرن في مظاهرة المبادرة في تنظ همام الغزل بمصنع غزل المحلة من قسم

أرجاء المصنع مطالبات الرجال بدعم اإلضراب برفعهن لشعار "الرجالة فين؟  جاب 

 تحقق النصر خالل ذلك اإلضراب وأعطى دفعة جبارة بالفعل. و" .!الستات أه مْ 

 رابات الصناعية في كل أنحاء مصر.لإلض

بتمكنهم من  معركتهم ا،يإسبان -كسب عمال مصنع المنصورة، 0550عام صيف وفى 

% منهم 00عامل،  555التصدي لمخطض إغالق المصنع. لقد تحقق هذا بعدما قام حوالي 

أن  لم يكن مستغرباو .شهرين يلة  مكان اإلنتاش فينساء، باحتالل المصنع وعاشوا تقريبا 



م اضطهادا بلعب هذا الدور الهام أما فئاتاليعتبرن أشد  تىتقوم النساء العامالت، الال

 150-135 كان  النساء الالتي يتقاضين راتبا أساسيا يتراوح بينفقد  .رفاقهن الرجال

 جنيها شهريا قد أصابهن اإلحبا  من إمكانية استمرار الشركة والحفاظ على وظائفهن.

وفى هذا الصدد تقول شيماء محمد إحدى القيادات العمالية بالشركة "الشركة دى شركتنا 

رفنا إهاى يعنى نسيبها تضيع من بين إيدانا أنا ما كانأ لى فى يعنى بيتنا وعرضنا وش

م أغير على مورد ضرابات وال غيره بض حسي  أنى هاترمى فى الشارع فطبعا الهإلا

، الفقر والجوع والحوجة هى اللى بتحرق أى أنسان .. إحنا بنطالب رهقى أنا وعيالى

 .108ة بيع الشركة "بصرف شهرين من األساسى وألف جنيه عن كل سنة فى حال

، فقد تقدم المستشار القانونى إلعتصامنهاء اإلالطرق  واستعمل  إدارة المصنع شتى

للشركة ببالغ لمركز شر ة  لخا والذى اتهم فيه بعض العامالت فى الشركة منهم سعاد 

لواحظ على عبد  –سحر شومان  –هناء محمود  –عايدة نعمان  –سعاد على  –سالمة 

ذن من الشركة وتحريض بالتحدث إلى وسائل اإلعالم دون إ عبد الوهابهناء  –الواحد 

العمال على االعتصام وترويج إشاعات مغرضة عن بيع الشركة وكذلك العديد من 

ضراب دارة الشركة استخدم  العامالت اإل. وفى مواجهة إ109االساليب والطرق المختلفة

من لواحظ على وعزة هالل  ، وقد اضرب  عن الطعام كال للضغضعن الطعام كوسيلة 

يضا أو، صابتهن باألعياءعيد وتم نقلهن إلى المستشفى بعد إوهبة عبد الجليل وفا مة 

وانتهى اإلضراب بانتصار ساحق. فقد تلقى العمال رواتبهم  .باالنتحار هددت خمض منهن

 قلجنيهات، باإلضافة لمبلغ ال ي 005يونيو ومنحة عيد العمال البالغة مايو و عن شهري

العاملون  لكافة العاملين بمن فيهم 0550جنيها في صورة عالوات اجتماعية لعام  55عن 

المشاركين في اإلضراب، وتم إلغاء قرارات  بعقود مؤقتة. ولم يعاقب أي من العاملين

البنك المصري المتحد تعهد بعدم تصفية الشركة.  فصل ستة منهم. واألكثر أهمية أن

يبيع الشركة إلى مشتر يوافق على استمرار  جديدا أو االسوف يض  رأسمأعلن أنه و

أو تخفيض رواتبهم. ولم تمنع الوداعة المتوقعة أو  اإلنتاش دون فصل أي من العاملين

تلك العامالت من المشاركة الفعالة في اإلضراب. وفي صورة على  الخلفية التقليدية

من النساء يرتدين الحجاب  ظهرت العامالت« المصري اليوم» لجريدة  الصفحة األولى

على ذلك قال  تعليقا و، 110ويقفن كتفا بكتف متضامنات مع همالئهن من الرجال والنقاب

بالرغم من ظروفى األسرية  منا باالعتصام أنا وباقى هميالتىلقد قعايدة عبد الرحمن "

ى رل هوج، فى البداية اعتيم مختلفةالصعبة حي  أننى أم ألربعة أوالد فى مراحل تعل
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، فقد كان العمال والعامالت ينامون على األرل فى مكان على اعتصامى داخل الشركة

 .111واحد ولكنى أقنع  هوجى أننى أدافع عن حقى وحقه "

ولم تختلف أدوار العاملة المصرية فى اعتصام المنصورة اسبانيا عما قام  به عامالت 

يضا فى االحتجاش ركتهن  أن من الالف  لالنتباه مشاحي  كا 0550المحلة فى سبتمبر 

فقد انضم  عامالت  ساد الذي يهدف إلي تخريب الشركة،علي الظلم الواقع عليهن والف

غزل المحلة فى االعتصام وهتفن بحماس شديد مع العمال ضد مجلض اإلدارة وكان 

معظمهن أكثر غضبا من العمال الرجال وبررن غضبهن بأن كل عمال غزل النسيج 

عمال الشركة مظلومين مرة فإن العامالت  ر وقلن "إذا ما كانيتعرضون لظلم كبي

مرة ويكفي أنهن محرومات من استالم شقق سكنية حي  اقتصر تسليم تلك  055مظلومات 

، فى هذا الصدد قال  وداد الدمرداش " أنا عاملة فى 112الشقق علي العمال الرجال فقض"

شقق الشركة ، رغم أن المساكن سنة ومع ذلك رافضين يدوا لى شقة من  00الشركة من 

للدستور  من حق عمال الشركة، لكن اإلدارة بترفض تخصص للعامالت شقق وده مخالف

 .113"اللى بينص على المساواة

ن أنهن ت بل أكدت عامالت الشركة المعتصميولم ترهب الحشود األمنية المكثفة العامال

 الة رئيض مجلض اإلدارةمطالب شمل  إق 7سيواصلن اإلضراب عن العمل لحين تحقيق 

وهيادة بدل  الحافز الشهري بنسبة من األساسي،وربض  وسحب الثقة من اللجنة النقابية،

يوما دفعة واحدة  055 الغذاء بما يتناسب مع هيادة األسعار , وصرف منحة تعادل أجر

تمثل حق العمال في األرباح والحوافز والخطة السنوية وحل مشكلة المواصالت وصرف 

عتصام قائلة " بنينا خيمة إلسكن. وتحدث  العاملة أمل السيد أحمد عن تفاصيل ا بدل

ألننا كنا و الت وأوالدهم بيجوا يباتوا معاهم.للعامالت داخل الشركة وكان فى أهواش عام

دين أرجع فى رمضان كن  بأضطر أروح أ ب  لألوالد ولجوهى وا مئن عليهم وبع

كتى فى األول ألنه خايف على لكن أنا اصري  ،  بعا جوهى كان رافض مشارللشركة

وقل  له: لو انا وغيرى تخاذلنا حقنا هيضيع وقدام إصرارى وافق وهو راجل متحضر 

. وشارك  عامالت المحلة فى التفاول على مطالب العمال 114بض كان خايف على"

 .115وكان  أمل السيد أحمد وغيرها مع الوفد الذى تفاول مع اتحاد العمال

المرأة على أهمية أكدت  ،إلضرابات والتظاهرات فى المحلةعتصامات واإلميع اوخالل ج

مجددات على   ثبتأالتى وقفة عمال المحلة وضرورة مشاركتها، وهذا ما حدث خالل 

كادت فقد . عماليةال المشاركة فى االحتجاجات الشو  الذي قطعته العامالت في  ريق
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مبكرات ونقلهم فورات من  ألمن صرف العمالجهض عندما قررت اإلدارة واالوقفة أن ت  

عامالت ولكن العمال شبه مستحيل.  الشركة بالحافالت المعدة من أجل ذلك، وأصب  تجمع

  فرغم الحصار األمني، تجمع .المالبض الجاهزة بالشركة هن من أنقذن الموقف

اءات وأخذن يرددن الهتافات والند العشرات منهن خارش الشركة بعد صرفهن مبكرات،

قائمة. وبدالت من انصراف العمال، توجهوا إلى  للعمال في الداخل، مؤكدات أن الوقفة

 يتجّمعوا بها وأنجزوا المتفق عليه.  الساحة التي كان مقررات أن

وخالل إحتجاجات العاملين بالضرائب العقارية كان  مشاركة المرأة سمة من سمات تلك 

، حرص  المرأة على الوقوف من سبتمبر 05فى إلحتجاش األول حتجاجات، فمنذ اإلا

، فحينما أعلن موظفو بة بحقوق موظفى الضرائب العقاريةلمطاللنب الرجل ا إلى جنبج

الضرائب العقارية بمحافظات مصر اإلضراب المفتوح في اليوم الواحد والعشرين من 

وإداريا  أكتوبر مؤكدين علي مطلبهم األساسي بضمهم لوهارة المالية ومساواتهم ماليا

وبدأ العاملون في الضرائب العقارية بالتجمع أمام مجمع مصالح بموظفي وهارة المالية , 
الجيزة واستقلوا حافالت وتوجهوا بها نحو وزارة المالية في العباسية وانضمت إليهم 

لين في الضرائب العقارية من أغلب محافظات مصر، الجيزة، القاهرة، الكثير من العام
كان  مشاركة ... وغيرها، لفيوم، المنيا، الدقهلية، المنوفية  البحيرةبني سويف، ا

الموظفات القادمات من المحافظات المختلفة الفتة في التظاهر، وعن أسباب مشاركة 

شبعنا من الوعود المعسولة بتحسين أوضاعنا ة تقول مديحة من محافظة الفيوم "المرأ

% 555ين يتقاضون حوافز تفوق ما نحصل ب ومساواتنا بزمالئنا في وهارة المالية الذ

 يض أمامنا إال نرفع صوتنا ونصرخ،لسنا مرتشين وال حرامية ونريد أن نعيأ بشرفنا ول

وأشارت إلي أن المحافظين يستولون علي ما نحصله من ضرائب ويضعونه في صندوق 

دا ... تحسين المحافظة , وتتساءل .. هل موظفو الضرائب العقارية أوالد البطة السو

من  –وموظفو المالية أوالد البطة البيضا ....؟ن وعلق  فى هذا الصدد هدي مصطفي 

جنيها  017عاما وراتبي ال يتجاوه  00قائلة  " أعمل بالضرائب العقارية منذ  -المنوفية

منهم في المدارس  وهوجي عا ل عن العمل منذ أربع سنوات , ولدينا أربعة أوالد  اثنان

 ."وحلمي أن آكل كيلو لحمة في األسبوع وواحدة مخطوبة،

شارك  موظفات الضرائب العقارية فى أ ول اعتصام في ، 0550ديسمبر   5وفى 

المنصوبة خلف  حي  عاش  الموظفات فى الخيام وما،الشارع والذى استمر أحد عشر ي

صمين . لم ترهبهن االشتباكات األمنية العنيفة التى وقع  ما بين المعتمقر مجلض الوهراء

حصارهم في  وق أمني تداء بالضرب علي بعض المعتصمين وعإلوأجهزة األمن أو ا

سيدة .و جلس   005أمام مجلض الوهراء . وانضم  إلى األعتصام ما يقرب من 

الموظفات سويا علي األرصفة وقد تعال  أصواتهن مع الهتافات التي يرددها المعتصمون 

ة التي حكم  عليهن بأن يتركن مناهلهن , وكل ما يشغل بالهن هو الظروف الصعب

وأ فالهن , لم يكن يخطر في بال إحداهن أن تخرش من منزلها لتبي  في الشارع  لبا 



عاما في الضرائب العقارية  00للحق. من بينهن الحاجة عزيزة رشاد محمد التى قض  

ة أنها جنيها , ومما هاد األمر صعوب100وعلي الرغم من ذلك فإن مرتبها ال يتجاوه 

العائلة الوحيدة ألبنائها بعد وفاة هوجها . الحاجة عزيزة لم تأت إلي االعتصام حاملة بعض 

المالءات لتفترشها علي احد األرصفة إذا غلبها النعاس , أو جلب  معها بعض الوجبات 

التي تساعدها علي الصمود لكن كل ما أحضرته معها هو " شنطة األدوية " التي ال غني 

تمر في الحياة , تقول الحاجة عزيزة " أنا مريضة بالسكر وال أستطيع االستغناء عنها لتس

أال أنام عن الدواء لذا أحضرت معي بعض األدوية حتي ال أصاب بنوبة مفاجئة وقررت 

 ين عاوهين حقنا "مهما  ال  مدة إعتصامنا، ألننا مأ جايين نشح  إحنا جاي

 

رك  أوالدي األربعة تالماليات في المصلحة "الموظفة ب عتصام تقول نهي محمدإلوعن ا

أعوام " وبالرغم من عدم وجود هوجي  1" عاما" وأصغرهم ميار 00وأكبرهم أحمد" 

الذي يعمل بالخليج وظروف مرل أمي التي تمنعها من الحركة فإنني لم أتردد لحظة 

فون المحمول للمشاركة في االعتصام مع همالئي واكتفي  باال مئنان عليهم من خالل التلي

نا في أسرع وق  ومساعدة بعض جيراننا لهم ولكن أتمني أن ينتهي االعتصام وتنفذ مطالب

 ."ة أخوته أكثر من ذلكعلي تحمل مسئولي ألن إبني لن يقدر

أعمل في المصلحة منذ أربعين عاما وبرغم كبر أشارت ريهام عبد العزيز قائلة "وكما 

ي مر ال بد منه ألنني ال أريد أن أعود إلي هوجسني فإن االعتصام واالستمرار عليه أ

ترك  هوجي المريض في الفراش و لب  من إحدي  وأبنائي وأحفادي وقد خاب أملي،

وب أخوتها علي رعايته لحين بناتي البقاء بجواره في اليوم األول لالعتصام وبعدها تتنا

 ."عودتي

عتمد علي أنفسنا بالتكافل ا نوعن تدبير احتياجات المعتصمين تقول نادية مشرقي "كن

الذاتي لشراء الطعام ولكن مع االستمرار في االعتصام دون حل نفدت أموالنا فأكلنا العيأ 

الصحية حي  أنني أعاني من قرحة في المعدة وبعض يتعارل مع ظروفي  الحاف وهذا

ف تصمما أصابني بحالة إغماء في من ،المشاكل الكبدية التي تتطلب تناول أ عمة معينة

 اليوم الثاني من االعتصام ".

نها لم تتردد فى المشاركة فى من إصابة نوال هكريا بمرل السكر، فإ وعلى الرغم

األعتصام . وعلق  قائلة على ذلك " ليس  المشكلة في الحصول علي العالش ولكن 

المشكلة األكبر هي أن مريض السكر يحتاش إلي قضاء حاجته بشكل مستمر بسبب سرعة 

بول من جراء استخدام أدوية السكر لذا قام  مجموعة من السيدات المعتصمات تجمع ال

بعمل دورة مياه في الشارع وذلك من خالل تغطية إحدي األركان التي تفصل البيوت 

وبعضها بالالفتات المستخدمة في االعتصام , وكلما احتاج  إحدي السيدات الستخدامها 



وهو وضع مهين بشدة خاصة أنني أحتاش لذلك  ا،خري حاملة الالفتة لتغطي عليهتقف األ

 ."مرات في الساعة الواحدة 0كثر من أ

عتصام حتى اليوم الحادى عشر ، حينما نقلت جهات رفيعة إلوظلت الموظفات مشاركات فى ا

المستوي للقيادة السياسية عزم الموظفين االنتقال بأسرهم إلي مقر الرئاسة بحي 

تدني  ةئيس مبارك , وأكدت تلك الجهات للقيادة السياسيعابدين لنقل شكواهم إلي الر

بزمالئهم في وزارة المالية وأن طلباتهم مشروعة  ةأوضاع المعتصمين المادية بالمقارن

وأن األمر يتطلب تدخال مباشرا من الرئيس حسني مبارك إلنهاء األزمة خاصة بعد تجاهل 

وكان من الطبيعي أن تصدر  ماضية،طوال األيام الالحكومة مشكلة الموظفين المعتصمين 

القيادات السياسية توجيهات مباشرة إلنهاء األزمة ومنح المعتصمين حقوقهم ما دام لهم 

حق في ذلك. وبالفعل توجهت اللجنة العليا لإلضراب للقاء وزير المالية الذي أعلن 

رف شهرين خالل هذا االجتماع عزمه صرف مكافأة لهم قبل عيد األضحى المبارك شهرين وص

آخرين عقب عيد األضحى. وقد سيطرت حالة من الفرح الشديد علي اآلالف من موظفي الضرائب 

ل اعتصامهم يومه العقارية عقب االتفاق علي ضمهم لوزارة المالية الذي تزامن مع دخو

وسوف  8002يناير  9عتصامهم ليوم أنهم أعلنوا أنهم سوف يعلقون االحادي عشر غير 

اليوم ويجمعون أنفسهم إما لالحتفال بالنصر باالنضمام رسميا لوزارة  يلتقون في هذا

 .المالية أو االعتصام من جديد

 

 الحد من العنف وحماية المنشأت:

حتجاجات العمالية حرص العامالت على عدم استخدام العنف أو إلظهر أيضا خالل ا

 0خالل إضراب  األضرار باألالت والمنشأت ، وفى اضرابات غزل المحلة وبالتحديد

، تمكن  أمل السعيد ووداد الدمرداش من تشكيل مجموعات حراسة لحماية  0557أبريل 

 المنشأت والمعدات من قبل العناصر المندسة ما بين صفوف العمال المضربين.  

 :  المساندة والتضامن

 من الجدير بالذكر أن مساندة وتضامن النساء سواء ألهواجهن أو أبنائهن كان  عنصر

أم الخير  على سبيل المثال انضم مساعد فى االستمرار فى النضال من أجل حقوقهم ، ف

 0550 من نوفمبر 05عبد العا ى في يوم  ضراب عن الطعام مع هوجها صابرإلإلى ا

داخل مستشفي الغردقة العام احتجاجا علي رفض اللواء أبو بكر الرشيدي محافظ البحر 

وقد  ي للعمل بها داخل مدينة الغردقة،يص سيارة تاكساألحمر الموافقة للزوش علي ترخ

 .اإلضراب لحين االستجابة لمطلبهمارفض الزوجان إنهاء 

ركة فى األعتصامات بجوار عتصامات فضل  الكثير من النساء المشاوخالل اال

من الزوش والزوجة واألبناء شئ معتاد خالل  ةسر بالكامل مكونأ، وكان وجود أهواجهن

، فقد حرص  أسرة عاهر كامل علي مساندة عائلها محلة والضرائب العقاريةتصامات الاع

 0بعد أن بات ليلته األولي في الشارع فحضرت الزوجة أماني يوسف معها  فلها مينا 

بررت الزوجة حضورها لالعتصام و سنوات لمشاركته ليلته الثانية، 1سنوات ومريم 



في حين قال   فلتها مريم  عف راتبه "بصراحة أنا وأ فالي المتضررون من ض"بقولها 

في اليوم الثال  لالعتصام كان الطفل  "عتصام مع بابا بدل ما يبات لوحدهأنا جي  لال"

يهتف عبر مكبر إسالم والذي لم يبلغ التاسعة من عمره محموال فوق االعناق وهو 

د األشخاص كان إسالم يرقد في الشارع بجوار أح .الثانية لالعتصامالصوت، في الليلة 

أسرة عبد  لناصر سيد موظف بضرائب بني سويف.أتض  بعد ذلك أنه والده ويدعي عبد ا

سنوات يليها إسالم واثنان أخران، ويقول  05الناصر تتكون من أربعة أبناء أكبرهم فا مة 

"أنا وأخواتي بنأخد دروس في الحساب " عن سبب حضوره إلي القاهرة الطفل "إسالم

وإسالم الذي تغيب عن دراسته  جنيه الباقية لينا ال تكفي " 055زي والوالعربي واإلنجلي

بالصف الثال  االبتدائي بمدرسة ببا الحديثة لينضم إلي االعتصام في الليلة األولي فرش 
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المصرى مما سبق يتض  لنا أنه على الرغم من العادات والتقاليد الموجودة فى المجتمع 

إلحتجاجات ألشكال مشاركة المرأة فى المجتمع بشكل عام وفى ا اعام اوالتى تفرل إ ار

، إال أن العاملة المصرية أدرك  أهمية مشاركتها فى االحتجاجات وتنوع  بشكل خاص

والتخطيض والتفاول وحماية  األدوار التى لعبتها ما بين قيادية أو مشاركة أو األعداد

شكاليات التمييز بسبب النوع ولكنها لم إلق العاملة المصرية ارالحظ إدالمنشات، ومن الم

، وعلى الرغم من التهديدات ركة العماليةتحاول فرل أى أجندة نسائية على الح

ضافة إلى محاوالت التحرش إلت باايقات سواء من األجهزة األمنية وإدارات المنشاوالمض

وكذلك الفصل والتشريد لم تهن عزيمة التى حدث  لعاملتين فى شركة غزل المحلة ، 

العاملة المصرية بل واجه  بقوة واستمرت مشاركتها  فى االحتجاجات العمالية بل هادتها 

تلك المواجهات صالبة وقوة وإيمان بعدالة مطالبها . ولقد ضرب  العاملة المصرية مثال 

عن مساحة فى ظل  يحتذى به لنشيطات الحركة النسائية والتى ماهال  تحاول البح  لها

تصاعد التيارات األصولية الداعية إلى تحجيم دور المرأة فى المجتمع ، ولقد اتض  ذلك 

ضافة إلى إلفى تناول أغلب المنظمات النسائية لدور المرأة فى األحتجاجات العمالية با

ء الحكومية أو مقاالت وتعليقات نشيطات الحركة النسائية المنشورة فى الصحف سوا

كان الدور الذى لعبته العاملة المصرية بمثابة شعاع أمل لكل النساء لة والحزبية. المستق

. أة إلى أهداف بعيدة المنال بشر  توحيد األهداف والجهودومثاال إلمكانية وصول المر

ألهمية تخلى الحركة النسائية عن  بيعتها النخبوية  اولكن فى الوق  ذاته، كان مؤشر

ع فئات النساء ودراسة أوضاعهن وتبنى مشاكلهن. ولقد كان ومحاولة الوصول إلى جمي

لمؤسسة المرأة الجديدة المبادرة فى التواصل مع العاملة المصرية وتبنى قضاياها سواء 

النسائية عن  ريق دراسة أوضاع العاملة المصرية أو تقديم مختلف اشكال الدعم للقيادات 

لعامالت فى مصنع دم  المؤسسة الدعم ل، فعلى سبيل المثال قفى االحتجاجات العمالية
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وكذلك تكريم القيادات النسائية من المحلة للغزل والنسيج والحناوى الحناوى وتليمصر. 

 أسبانيا والضرائب العقارية فى اليوم العالمى للمرأة. –والمنصورة 

ور ى د، وتوثق بشكل منهجتيارات الحركة النسائية المختلفةولكن البد من أن تبادر جميع 

هتمام بتوعية وتثقيف القيادات النسائية إلضافة إلى اإل، باالمرأة فى الحركة العمالية

الدولية وكذلك القوانين لتها المواثيق والمعاهدات ية بحقوق المرأة العاملة التى كفالعمال

 .اندة للقيادات النسائية العماليةضافة إلى تقديم جميع أشكال الدعم والمسإل، باالمصرية

لنهاية أود القول أن هناق الكثير من التجارب للقيادات النسائية خالل األحتجاجات فى ا

إثراء للحركة النسائية المصرية وهناق الكثير من الدروس تمثل العمالية والتى بدون شك 

الذي التى يجب أن تتعلمها نشيطات الحركة النسائية ومن بينها كيفية القيام بالدور الرائع 

 .لة المصرية خالل األحتجاجات العماليةقام  به العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قراءة فى وثيقة أو كتاب
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 تقرير التنمية اإلنسانية العربي  9002.. رؤية نقدية

 
 يسرا الجندي 

باحثزززززززززة بالجامعزززززززززة 

 األمريكية

ى هناا التررانر لنسعكا وا عنا مرانرا  تج نى عسنكراا ان  زء والمخترق من  الخنا س اساانسا و المفكك المج –لم العربى اكما العو "
و   حولت هى نفسها إلى الرضااا المصسراة بس  ك مات فى اطبسنما  ضسع المسائل الحاامة و  – نتائجه بس  صفحا هابابه و أ

 "خطوط  ماس
 

 

 

 

 

فني ظنرو   ان العربسنةأمن  اإلنسنان فني الب نا المعنون في ظنل  حنااات 9002خرس  ررار التنمسة اإلنسانسة العربي لهاا العام 
األانتا  الجنامعي المرمنوق وإع ننه  –إاتثنائسة لعل أهمها كان انسحاب كا ب التررار الرئسسني الناكتو  مصنطفى كامنل السنسا 

عام مسؤولسته ع  الصو ة النهائسة التني خنرس بهنا التررانر إجتجاعنا  ع نى منا أانمات  وسسنرات عوهرانة أعرانت ع نى نن  التررانر 



، منهننا  وسسننر مو ننع الفصننل المتع نن  بنناإلجت   االنمننائي مننوظفي المكتننب اإل  سمنني لبرنننامل األمننم المتحنناةالنهننائي منن   بننل 
سحتنل الفصنل األخسنر فني لوالتاخل العسكري ) أجا األاباب المباشرة إلنعاام األم  في الب ناان العربسنة م من  الفصنل الثناني 

ة إلنى اختنزا  فصنل كنان  نم إعنااات عن  الصنراعات الااخ سنة والحنروب  ائمة فصو  أ ل إ  باطا  بمفهوم األم  ، هاا باإلضناف
وز محصن ة األه سة في الب اان العربسة إلى صنفحتس  إننتنس  فرنا بنالرنم من  أن محصن ة ضنحااا هنات الحنروب والنزاعنات  تجنا

رار وال كتابته أن  وعه إلسه لم اك  لها اا في إعااا التر  –ان م  المربو  ألطرا  خا عسة . وإ ا كضحااا اإلجت   الخا عي
خصنو  التي وصفت التررار ب نه اتبنى وعهة نظر اسااسة منا بالهجوم م  عامعة الاو  العربسة  التي وص ت لحا ،اإلنترااات

ع نى األطفنا  الف سسنطسنسس  كاننت أن اإلعتنااءات اإلانرائس سة  –ع نى جنا  عبسرهنا  –كنان موجسنا     إالصراع العربي اإلارائس ي 
ف ن م  المحرس عاا  لمكتب برننامل األمنم المتحناة اإلنمنائي أن انسنحب كا نب التررانر  ،ب كونهم طرفا  في المراومة ""بسب

 .ع  جضو ت ا امس عتا أن او  –الرئسسي في ال حظات األخسرة  بل جفل  اشس  التررار 

. وعننا  راء نه  تضن  هناا التررانر  نراءة مت نسنةلرنراءة طن ق التررانر كنان انببا  كافسنا  هناا العنام إالاي صناجب  واولعل هاا ال 
 –ة إااا وعسنة ضنمنساساانسة و  شنا اتماى الثورات المنهجسة والع مسة التني اعناني منهنا النن  التني  سناهم فسهنا برنكل كبسنر إ

جظا ي . في هات الو  ة البحثسة أوا   خس  م ني بعض وعهات النظر السسااسةإلى  ب تااسج ن  التررار النهائي م  تخرعأ
السبع المتع رة ب م  اإلنسان وهني بالتر سنب  بفصولها سها عرض لمحتواات التررار  –جو  التررار في بعض العناصر الرئسسسة 

 م األم  الصحي6م األم  الواائي )5تصااي ) م األم  اإل4) م أم  الفئات الضعسفة3م الاولة وجكم الرانون )9البسئة  )م 1)
 .الخا عسةم اإلجت   والتاخ ت 7)
 

   خس  الم جظاتأوال  : 
 
ر  بها ولك  هناك بعض الرصو  في هاا المفهوم بالطرارة التي عرض وع   له. " أاااا  نظراا  تخا التررار مفهوم "أم  اإلنسانا
  منن 9ان اعننر  فنني   فنن م  اإلنسنن . ترراننر ككننللضننعا البنسننة المنهجسننة والنظراننة  – هوبالتننالي  بننع هنناا الرصننو  ونننتل عننن –

اا جسا هم وابل الركسزة األاااسة ل تنمسة البرراة ... اهتم بتمكس  الرعوب م  اجتواء أو  جنب المخاطر التي  هالتررار أنه "
ومحاولنة  –أي أننه  نائم ع نى اجتنواء مخناطر معسننة  –هو مفهنوم ان بي  ماكو ... " وهاا المفهوم كما هو معسرتهم وكرامتهم

فسنرا  –هو ما هي   ك األخطنا  التني  عنا من  المخناطر ع نى أمن  اإلنسنان العربني نفسه رح طالتخ   منها . والسؤا  الاي 
تنني  تعننرض لهننا جسنناة وجراننة " الوالمتعننااة زمنسننا  ومتسننعة النطنناقالرنناااة المنترننرة نهننا   ننك المخنناطر "إ 95الترراننر فنني   

اهمنل هناا التعرانا وهناا  التررار في أكثر م  مو نع ال أن. إ  اإلنسانم حاااا  و ضسسرا  لمفهوم أ هاا التعراا. وفي اإلنسان
فرننل جتننى فنني إاضنناح الع  ننة بننس  بعننض  هالع مسننة أنننل واألاننوء منن  الناجسننة المنهجسننة و التحااننا النناي عننرض فنني الباااننة . بنن
 – البنسويونتسجة لهاا الضعا  –م  ناجسة أخرى  ته.م  اإلنسان كما هو معر  في باااالمجاالت التي جااها التررار وبس  أ

بل  م التعامل مع كل مجنا  من   –لم  ك   واة اإل  باط ببعضها البعض م  خ   مفهوم األم   –نجا أن الفصو  الرطاعسة 
 واون الرعوع إلى المفهوم األص ي . –المجاالت ع ى أنه منفصل ع  اآلخر و م التعامل معه في  ا ه 



 
. فسرى التررار أن ز إلسها هاا التررار وأم  الاولةالاي ار ك –بس  أم  الفرا   ع  ةلر هاا التررار طاؤ  –م  ناجسة أخرى مهمة 

والعكنا صنحس  تنراق الخنا عي خاحمني الاولنة من  اإلإ  أن أم  الفرا هنو األاناس الناي مر بطس   –الفرا وأم  الاولة أم  
إال أن  .بالتالي أم  الفرا  وضار الكف  -م  خ   اإلجت   مث    – لاولةا إ ا  م اختراقف حمي أم  الفرااأم  الاولة  فإن

ت باألم  العسكري فرا وهات الرؤاة المحاواة والنا صة إلى جٍا  اامحألنها  هناك  صو   روب  ؤاة التررار " ألم  الاولة " 
ا  الرنوة التني . فبالرنم م  أن الروة العسكراة هي أجا اشنكعربي م  مو عه في النظام العالميكبسر أات إلى ا تطاع الوط  ال

 هاا األم  لك  اسااات بعض الاو  والروى اال  سمسة والعالمسنة اال تصناااة، التني  سنتطسع أن  فرضنها بفضنل هسمنتهنا ع نى 
 العالم  ا  كون أجا مسببات انعاام األم  في ب ا كثسرة.

 
م فسم اخ  الصحة والوااء والبسئة والحراة تركسز التررار ع ى أم  اإلنسان العربي وضع التركسز ع ى ع  ة األفراا بحكوما هف  

كانننت "هراشننة البنننى السسااننسة   فرننااألزمننة  فننرأى الترراننر ااننتنااا إلننى هننات الرؤاننة الراصننرة أن ،السسااننسة والنمننو اإل تصننااي
 .." عي النناس، وفني ضنعفها جسنا  التناخل الخنا حو  جو مواإل تصاااة والبسئسة في المنطرة وافترا ها إلى اسااات  نمواة  ت

 –والاو  العربسة لسسنت جنرة فني إختسنا  اساانا ها برنكل  نام  –جتى الحكومات العربسة  هلك  هاا اوفل بركل كبسر أن1 
لة فني مرابنل  سنا ات و نوا  في زم   ضاءلت ا طات الاو  –إ  سمي بوا ع اسااي ونظام اسااي عالمي و ألنها هي أاضا  مكب ة 

بنس  بعنض الناو  الوربسنة واألو وبسنة مرابنل  –فني  أاني  –إلنى بعنض المرا ننات المجحفنة . و ا أاى إنفنا  هناا البعنا خا عسة
عسنننة وإلننى  همننسا وإضننعا  او  النناو  العربسننة بطرارننة كانننت  سننترطع السننساق السساانني النناولي النناي أاى لتمكننس  او  م

 .أخرى

فننني النننن  لعنننام إجنننراس و فنننااي  جثسثنننةال اسنننتطسع أي  نننا غ أن اوفنننل أننننه كاننننت هنننناك محننناوالت  –مننن  ناجسنننة أخنننرى نالثنننة 
عناا من  النرناط التني  طر نت إلنى و في منا رة اإلجت   في العنراق ظهر  لك  .اام مع أطرا  معسنة في بعض الرضاااطاإلص

لكنن   –محاولننة ااننتخاام لوننة هاائننة  –او  الوالاننات المتحنناة هننناك أاضننا  وإلننى منناى مسننؤولسة الف سننطسنسس  عنن  أوضنناعهم 
في التعامل مع اإلجت   اإلارائس ي الاي  صر ع ى اجت   الضفة ونزة ولم اتم  كنر الجنوالن السنو ي وال  لسست موضوعسة

األ اضي ال بنانسة المحت ة وجظست بعض الاو  الخ سجسة كالك بنبعض المجنام ت فنسم اخن  او هنا فني إجن   السن م فني 
 جام ة .م  المنصسبا كان لها   –ى بعض الاو  العربسة المنطرة . وجت
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المسناة  –ننا ة المنوا ا  –اعرض هاا الفصل التحااات البسئسة التي  هاا أم  اإلنسان العربي و ركل أهم عناصر هاا الفصنل 
ئل التابعنة لنه فني بناس الحنرا ي والنتناع نى أمن  اإلنسنان وهنو اإلجت شنامخت ا أنواعه وصوال  ل خطنر األالتصحر والت وث ب –

وهنناك ضنعا بنسنوي اتج نى فني  –لعل أو  إخفاق لهاا الفصل هو اإلخفاق المنهجي الاي  طر نا إلسنه انابرا   .الاو  العربسة
ا هنو بنل المرصنوا هنن –. وهاا ال اعني إني أنكر وعوا هات الع  ة ألزمات البسئسة وبس  أم  اإلنسانسل بس  اص  ة الربا والت 

إلى أن الع  ة نسر واضحة في الن  وال  ربا بس  المرك ت البسئسة الماكو ة وبس  أم  اإلنسان كما عر  أن مفهومه اتطرق 
إلننى أي مناى وصنن ت المرناكل البسئسننة  –" ف نم اوضنن  النن  وواانعة النطنناق ،الممتناة زمنننا   ،المنترننرة ،التحنااات "الرناااة

ا بنناال  منن  الت صننسل ل مفهننوم إلننى اننر  –واكتفننى الننن   –عهننا كتهااننا أمننني وفرننا  ل تعراننا لا عننة منن  الخطننو ة لسننتم التعامننل م
 .المع ومات والتراارات البسئسة

 
وانعكااننا ها ع ننى بعننض  –هنناا الفصننل اتعامننل مننع األخطننا  البسئسننة  –عترننا أن هننات هنني النرطننة األهننم أو  –منن  ناجسننة أخننرى 

انات أو   نك السسا –إلى السساانات المتبعنة لتخفسنا من   ننا  األزمنات البسئسنة  اون أانى اإلشا ة –النواجي في جساة الناس 
تحاث ع  او  الحكومات في هاا الصاا . فنالتررار اتحناث عن  النمنو السنكاني الناي انؤاي االتي  ؤاي لتفا مها . فر ما 

وننا ة المسناة التني ، النب ا العربسنةلبنسنة التحتسنة فني الاته ك الموا ا المحناواة والتوانع الحضنري الناي اضنع ضنووطا  ع نى ا
والتصننحر النناي أصننب  ظنناهرة عاااننة )أو ابنناو كننالك فنني  ،"را  ل نمننو النناامورافي واإل تصننااينظنن" كل متسننا عرنناتنضننب ب

م بعا انتهاء فترة الرطوبة مننا  ال  السننس  وأانالسب جسناة السنكان ) النمنو السنكاني واانتخاامهم  رنسنات جااثنة فني التررار
ال اؤهل الفصل  األمر اتم معالجته بمعز   ام ع  الحكومات والسسااات المتبعة ما –ر .. إلخ مت األمم هي التي فا الز اعة 

 . را ار بسئسة متنوعةت خس  سروم الفصل باال ع   لك بف . " نمسة برريلسكون في  ررار "
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منناى ني المعنني ب نظمنة الحكنم العربني و إال أنهنا واضنحة ع سننة فني الفصنل الثنا –الفصنل األو   وبنالرنم من  نسناب الاولنة فني

لع نه من  المؤانا جرنا  أن ابناأ فصن   بهنات  .امهنا بالاامرراطسنة والحكنم الرشنساإلتزامها بتنوفسر جرنوق أااانسة لمواطنسهنا وإلتز 
إلنسان ) كما هو معر  في الن  م بمرا نة مجحفة واطحسة بالرنم م  ع مات ااتفهام كثسرة جو  ع  ته ب م  ا –األهمسة 

 اوإشنراك مواطنسهننا فني الحكننم منن – طننو  مؤاسنات  واننة  نأن الناو  الوربسننة اانتطاعت أ بنس  او  نربسننة واو  عربسنة مفااهننا
اب مثنل هنات فني جنس  أن الناو  العربسنة أات نسن –أاى " لتو سب طابع التنوازن ع نى النزاعنات اإلنفصنالسة " فني   نك الناو  

. هننات المرا نننة مجحفننة  "المؤاسننات الجامعننة إلننى "  نننامي  سننا   ننوي فنني هننات الكسانننات بهننا  ججننب التنننوع فنني أوانناطها
ننت واطحسة لعاا م  األاباب . وهي  عز  هات الاو  ع  انسا ها التنا اخي . فالناو  الوربسنة المناكو ة فني المرا ننة ك هنا كا

م، وكان لهات الاو  اإلاتعما اة او  كبسر في إنا ة النعرات الطائفسة فرنسا –براطانسا  –انسا ابإااتعما اة في الماضي الرراب )
وعنناما  نر ت الناو  اإلانتعما اة أننه من   "فرق  سا"ة اإلاتعما اة اواإلننسة في عاا م  الاو  التي ااتعمروها  طبسرا  ل سسا

ا  عوطب –م ع ى الخراطة ت   ك الاو  برام الحاوا الفاص ة بسنه ام –إنراء عاا م  الاو  الجاااة  لها المنااب اسااسا  



لم اؤخا بعس  اإلعتبا  التجانا اإلنني أو العر ي أو الماهبي في   ك الرسمة . ف ن  تم هات المرا ننة اآلن بهنات الطرارنة فني 
 .ما ارا  عنها أنها اطحسة ومجحفة  ررار  نمسة برراة عربي أ ل

فالفصننل اتطننرق إلننى فكننرة  –" إن عنناز التعبسننر فنني هنناا الفصننل ع ننى جالننة منننهل " بعنني –ت المرا نننة هننا منن  ناجسننة نانسننة  ؤكننا
بصننفتها المؤاسننة التنني ااننتطاعت " إاا ة التنننوع اإلنننني والثرنافي وال وننوي " واحننل النناو  العربسننة ع ننى فعننل الرننس   ةالمواطنن

انتم التعامنل معنه بهنات السنااعة التني  عامنل معهنا  –لسسااني  بناع النمنو س الوربني فني التطنو  اإن أ نفسه . والوراب في األمنر
 لنك أاننى إشنا ة أنهنا شنك   واضنحا  من  أشنكا  التبعسنة.وبالرنم من  أنني أ فن  منع مضنمون مفهنوم المواطننة وأ ى أن و  .الن 

 نننة مجحفننة مفااهننا إال أننني ال أ بننل مرا –فنني مما اننة الاامرراطسننة والحكننم الرشننسا فنني الب نناان العربسننة  اشننااا اهننناك  صننو  
سنة لننظمنة النهائي التبعسة . إ  إننا نستطسع أن نرعع ل تا اخ وجتى األجااث السسااسة هات األاام التي  اكرنا اعم الاو  الورب

 – 1272. أو لم  باأ الوالاات المتحناة بترناام الناعم المنااي لمصنر من  بعنا إ فا سنة كامنب اافسنا اننة العربسة الااكتا و اة
؟ أال وز اء خا عسنة مصنراون 3هنا اانترا  نر إهات اإل فا سة لنم انتم التصنوات ع سهنا فني البرلمنان المصنري وع نى أن م  بالرنم 

استمر هاا الاعم جتى اآلن بالرنم م  أن الترا ار  رسر إلى ااتمرا  اإلنتهاكات الخطسرة لحروق اإلنسنان كنالح  فني الحسناة 
ألنم  تحنو  بعنض النب ا العربسنة  –. واألانوء انس  اإلانتثنائسة كرنانون الطنوا غالرو  م  خ   التعااب واوء المعام ة وااتمرا 

أاضا  ع ى  –؟ أو لم  عترض الاو  الوربسة أن اعاب مسجونس  –كومات الوربسة لم  اراا م  الح صا ت لخامة التعاابى م  إل
افضت إلى وصو  جماس ل س طة السسااسة و ركسل  نتائل اإلنتخابات التي اعتر  العالم بنزاهتها في األ اضي المحت ة والتي

انا اة وأطبناء ... إلنخ . أالرنس  الناي مننع الحكومنة من  افنع  وا نب المنوظفس  من  إاا انس  و  -ومنعنت عنهنا الناعم ،جكومنة
الن  اروم  وبعاها 64فعناما اتحاث التررار ع  أهمسة "  راسخ جكم الرانون وإ امة الحكم الرشسا في الب اان العربسة "  

بالرضوخ ل مطالب الرعبسة في الح فاء اإلاترا سجسون ل حكومات العربسة " " التي وعههاحةالنصسبتجزئة الوا ع والحاال ع  "
ة جنو  ، ال اسنعنا إال وضنع ع منات  عجنب كثسنر 62   " 9003وننزو العنراق فني العنام  1221أعراب جرب الخ سل فني 

 ر لهاا الفصل م  منط   شامل انظر لمو ع الب ا العربسة م  النظام الاولي.اجب أن انظ ، كاناعاءات مجتزئة م  السساقإ

جناا  ه التررار في الفصل األو  الايبمفهوم أم  اإلنسان كما اعرفمضمونه   باافرل هاا الفصل في  –ة الع مسة م  الناجس
. فنإلى أى مناي  تعرض لها جساة وجراة الفرا " التىررة والممتاة زمنا ووااعة النطاقالتهاااات الراااة والمنتالمفهوم فى "

ضنا المنرأة فنى  مسسنزى مناي اكنون التألنى إكمنا اعنر . و ع  ة ب م  اإلنسان   لهام 54جسازة الاولة  بو  المواطنس  " )   "
 من  االنسنان كمناأن مفهنوم ألرا غ اتبس  فنى هناا الفصنل اولعل  ؟م  اإلنسانأم اركل خطرا ع ى 55مر عنسسة الطفل )  أ

ن استوعب االنتهاكات المخت فة لحروق االنسنان التنى  رنوم بهنا بعنض النب ا أهو معر  فى التررار مفهوم ضس . لم استطسع 
م  االنسان ل حناال عن  انتهاكنات جرنوق االنسنان أن انر ب الفصل م  الحاال ع  أالعربسة بركل منهجي. ف فضي  لك 

نسننان إلمنن  األنهننا ال  رننكل  هاانناا أو  أل ننك الحرننوق التننى  اي الفصننل اااننا سر النناو  العربسننة وجتننى  فنني  والتاصننسل لهننا 
 هم منا رة هاا الح  !!!المكالح  فى  كوا  الجمعسات االه سة مث  م اري  الفصل الثالل انه كان )
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  سام:أ بع ألى إسفة م  الفئات الضعأانرسم الفصل الرابع الاي اتحاث ع  
 العنا ضا النساء .1
 اال جا  بالبرر .9
 طفا  فى ااجات النزاع ألجالة النساء وا .3
 ال عئون والمهاعرون ااخ سا .4

افسنة اون االانتناا النى عز همها هي مس نه النى التعمنسم واطن ق اجكنام أم  عاا م  نراط الضعا لعل  أاضا اعاني هاا الفصل
ففنى الجنزء االو  من  الفصنل . سل ماي شناة وانترنا  هنات الظنواهر فنى الب ناان العربسنةاجصاءات عاااة  مك  الرراء م   خ

م "  جا المرأة فى الب اان العربسة  72)    أالاي اتحاث ع  العنا ضا المراة ا جا الن  الى التعمسم بركل مرعب ونرر 
 كابنات من  انتهاكنات من   زاء مناإلنظنام الرنانوني ال بالر سنل من  الحماانة من  اإتمتنع  ، وال ااخنل االانرة سنةنفسها فى مر بة اون

و واعننه النسنناء العربسننات العنننا خنن   مخت ننا مراجننل جسننا ه . ففنني صننباها  واعننه االاننااء  .فننراا العائ ننة منن  النناكو أعانننب 
ى فتنرة والتعنسا الجساي والجنسي والنفسني و رنواه اعضناءها التناان سة والنزواس فنى ان  الطفولنة وبوناء واباجسنة االطفنا  وفن

المراهرنننة والب نننو  امكننن  ان  تسنننع هنننات االنتهاكنننات لترنننمل االانننتو   الجنسننني واالنتصننناب والنننافع النننى مما انننة البوننناء 
واانننتخاام هننناا  م.55صننناب وصننوال النننى الرتنننل المرصننوا " )  واالنحنن   الرسنننري واال جننا  بالنسننناء وعننننا الننزوس واالنت

تى  عنانى منهنا النسناء فنى النوط  العربني بنه منزس نسنر ع مني ونسنر ا سن  بنس  ا وب فى التعبسر ع  المراكل واالنتهاكات الألا
انرت امنا س  ن المجتمنع العربني بأالعام والمنترر وبس  الحاالت االاتثنائسة التى اجرمها جتى المجتمع العربني. فسبناو ل رنا غ 

وان كاننت .لنة وهناا نسنر صنحس  بنالمرة اء والنزواس فنى ان  الطفو ونة عسنااا وعنسنسا وارنمهنا ع نى االنحن   والبأواؤ ي المر 
 هناك جاالت ااتثنائسة ماعومة بثرافة ما  ضع المراة فى مر بة ا ل م  الرعل احب ان ابس  هاا الفرق.

لننى إ  ضننا النسنناء و هننر المجتمننع لهننا فس جننظهننا  منناي شنناة انترننا  ظنناهرة العنننا إومنن  ناجسننة اخننري افرننل هنناا الفصننل فننى 
ة أجصاءات  ع   بحاالت االنتصاب فى الب اان العربسة وال العنا الجساي ضنا المنر إل ال ارام ن الفصأفنري مث   التعمسم

وهننا  ظهنر مرنك ة الننه من  نسنر الممكن   سناس هنات  .لاا  ارنمون ع ى مما اة الر ا ةطفا  والنساء النوال جتى  راارات 
وع نى  اهرة.  ااتحااث واس ة ما لرساس هنات الظنالمرك ة ع ى الماي البعسا وماي التحس  والتاهو  الحاصل اال م  خ 

المفهننوم عنن  امنن  المننراة كمننا عننر  بعسنناا  لحنناالت االنتهنناك وال جننوء الننى التعمننسم عنناء هنناا الفصننلانننر عننام الحصننر العننااي 
 ربسة.كما الجزئسة المتع رة بروانس  الزواس فى الب اان العفي الروانس    و حو  كما الفصل الساب  الى " جروق المراة "

عطاء  راارات عاااة جو  إو أنه افرل فى جصر أ  إ –زمة التعمسم أ –وارع الجزء الخا  باال جا  بالبرر فى نفا االزمة 
من  ناجسنة  "..  رنا   سمتنه بم سنا ات الناوال ات..لى التعمسم واؤكا "اركل )هاا النراطم نراطا ضخماإهات الظاهرة. فس ج  

وال عئس  والمهاعرا   النزاعاتجوا  النساء واالطفا  فى ااجات  لمتع رس  ب  هاا الفصل اخسرا  مألخري اعانى الجزئس  اأ
طفننا   ألة واأمنن  الظننواهر المتع رننة كإنتصنناب المننر  انننه ارصننا عننااأااخ سننا منن  عنناا نسننر   سننل منن  نرنناط الضننعا. بننالرنم منن  

م وال الصنوما  –انى جروب ااخ سة )السنواان الاو  التى  ع را فىفنه ارصر هات الحاالت أال إا حة الحرب أكس ح م  
ة  صنر هنات الظناهرة افناماخرني ان  –، وهناا  مسسنز واضن  فنى النن  ف سنطس م –اكر الاو  التى  عانى االجت   )العنراق ا

 ت.ااالاي اركك فى مصاا سة الن  الع مسة وجس يءالر –الب ا المحت ة م  الخا س  ع ى الب ا العربسة ونفى وعواها فى



ن اتم وضع هات الجزئسات فى فصل اتع   " بالفئات الضعسفة " ال فى الفصل المتع   بالنزاعات والحروب أ –  ناجسة نانسة م
. وبالتالي فالجزء .ركل جالة ااتثنائسة  تعرض م  خ لها جساة عمسع الناس ل خطر اال  االجت   العسكرياعطي انطباعا ان 

لسننة ل حننرب الااخ سنة وبننس  الننافاع عن  النننفا التنني ارنوم جتننى االطفننا  آطفنا  كألنسننا االخنا  بتجنسننا االطفننا  امنزس بننس   ج
جنوا  ال عئنس  والمهناعرا  أ تعامنل منع اؤاي المنظو  الناي  بننات هناا الفصنل لاضا أبفع ها فى جاالت الحرب واالجت  . و 

 ننة عنن    ننك الظنناهرة التننى  ثرننل كاهننل حتالم عربسننة ولننسا فننى مسننئولسة الرننويلننى منناى االهتمننام النناي ا  ونننه فننى الب نناان الإ
 ف نت هننا  –والناو  المحت نة  – تحم ها فرا الاو  المضسفة مسؤولسة جوا  ال عئس  أن اوء أاال تصاااات العربسة. فسباو 

 م  المساءلة والعراب.

  تصاا واالم  بس  األ  – حااات االم  اال تصااي  -4
اات التى  واعه االم  اال تصااي ل او  العربسة وانرسم كما اب  الى عاا من  اتحاث الفصل الخاما م  التررار ع  التحا

وبالرنم م  ان الفصل شس  ع ى مستوي المحتوي اال انه  .جالة اال تصاا العربي والبطالة والفرر –انا ا بالتر سب  –االعزاء 
نسان الفرا نري ان او  اعزاء هاا الفصل بالرنم م  ان التررار اتحاث ع  ام  اال ضعسا عاا ع ى مستوي المنهل المتبع.

ك جتى فنى االعنزاء االكثنر  عرضنا ل نسنان العربني كنالفرر او  العربسة و  ما اتم  با هاا با تحاث ع  االم  اال تصااي ل ا
 م  االنسان.أكبر الاي امث ه ألطا ي اإلوالبطالة  تم منا رتها فى  ا ها ولسا باال  باط بالمفهوم ا

االما ات ن ب او  الخ سل )أن المعاالت متانسة فى أفى الجزئسة الخاصة بالبطالة اتحاث التررار ف مث ة كثسرة.و ع ى  لك أ
% م." لكنن  ارابننل هننات المعنناالت المتانسننة ) التننى ال  رننكل  هاانناا ع ننى امنن  االنسننان  فننى   ننك 1.7% ، الكواننت 9.3

 –ااا  ائما بالفعل ل م  اال تصااي " حجسل امثل  اة فى السعوا 9005% فى عام 6.1ارا  ب الاو  م المعا  الاي 
بما  –%  هاااا ؟ وع ى اى اااس نستطسع اصاا  الحكم 1% او 3لم امثل هاا الر م  هاااا ل م  اال تصااي وال امثل 

م بااتاعاء عمسع فسرو  –ما فى الرسم الخا  بالفرر أ عابة له فى التررار.إم  االنسان الفرا ؟ هاا اؤا  ال أاننا نتحاث ع  
من  ألنعناام اإن "أ م116ن التررار ااكر )  أنسان بالرنم م  إلاضا اون  بطها ب م  اأالمؤشرات المستخامة لرساس الفرر و 

! " طبرنا لمؤشنر الفرنر البرنري لكن  ال انتم  بنا االمن  مسنتواات التع نسم والصنحة والمعسرنةنرنا  فنى إاال تصااي هو بمثابة 
 .بالفرر البرري منهجسا

ن الاو  العربسة لسست عزءا م  نظام ا تصااي عالمي وبالتالي  م  ناجسة نانسة اتم اعتزاء اال تصاا العربي فى الجزء االو  وك
نعم "  ر با مسسرة اال تصاااات   كون  ؤاة التررار ل  تصاااات العربسة  اصرة ع ى الظاهرة اون عرض ااباب هات الظاهرة.

الخامات االعتماا ع ى االاتسراا و  ههم معالمأ –وي سم و عاني م  ضعا بن 22سسرة النفا " )   العربسة منا السبعسنات بم
 نل  صننسعا منهنا فنى عنام أ 9007ن " اال طا  العربسنة كاننت فنى العنام أ ف  أم و  103و  ة التصنسع واالنتاس الز اعي )    –

م اال ان  لنننك اجنننب ان انننتم  بطنننه بالنظنننام رنننوالتتعمنننسم الرنننااا فنننى كنننل هنننات المم  ) بنننالرنم مننن  ال 103" )    1270
 . 67والتوسر الاي جاث في السسااات اال تصاااة ل او  العربسة  الكبرى بعا نكسة  اال تصااي العالمي

 هربا بعض الاو  االاتعما اة بالاو  العربسة وااتمرا  هاا النهل جتى االن ابس  اناى اال الرابا كان  –مث   – صاار النفا 
. من  ناجسنة نانسنة شنك ت بعنض   ك الاو  ع ى ااتر لها السساانيبالرنم م  جصو   ة تصااام  الناجسة االتوسر الكثسر لم ا



 –هازمة والتي لم  نا ا  تبعا ألخر م  ا  ا  كسسااة االص ح الهسك ى عزء  –السسااات التى فرضت ع ى بعض الاو  العربسة 
 نها  مثل اطا ا مهما ل حاال فى هاا الموضوع.أال إاة ع ى الفرر والبطالة او منا ها ال و 

عنام وضنوح الرؤانة ااترطاع و  االمر الاي اؤاي الى –ل او   الااخ ي وبالتالى فالفرر والبطالة اتم النظر السهم بعس  اال تصاا
حناث المرترجنات سة ل او  فرا وااتبعاا الطر  الاولي منها. فتتخ راام ج و   تع   بالسسااات الاابركل كبسر وبالتالى  

صنن ح التع ننسم و طننوار البسئننة إعننااة هسك ننة و إم منن  خنن    119المطروجننة الننى جرننا المننوا ا البرننراة لزاننااة االنتنناس )   
المؤاسسة ال زمة ل رطاع الخا  وم  ناجسة نانسة المرتنرح المرنام لحنل الفرنر كنان  فعسنل شنبكات االمنان االعتمناعي ! ونعنم 

لنن   كننون كافسننة النهننا لسسننت  هنناعنناا وبننل ضننرو اة فننى بعننض الب نناان ل حننا منن  المرنناكل لكن اننةجاهننات الح ننو   ننا  كننون م
 .االاااسةالمرك ة 
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نه ال اخ نو منهجسنا من  العسنوب. فستحناث أال إم  االنسان أاتحاث الفصل السااس بركل مطو  ع  الجوع واوء التوااة و 
 .نسنانيإلهاا بخ   عام  بطه بمفهوم االمن  ا، بسة وال اعطي  عرافا واضحا ل جوعا العر ونسب الجوعي فى الب  ع  الجوع

ن نفهم كسا  هاا السمنة االم  االنساني. فبالرنم أاصعب ع سنا  –م  ألن نفهم كسا اهاا الجوع اأولك  ا ا كان بمراو نا 
م  وا ا كاننت السنمنة  نؤنر ع نى صنحة ألاضنا بناأانتم  بطهنا  الو نسر   سل وال اتم  عرافها  ا  م  ان السمنة  نا  م  النراش عزء

 ؟م نهل بالضرو ي  كون  هاااا ل –نسان إلا

 –ي ااترنرائها و فا مهنا. فمنث  فن  انا ي الرنا غ منا – لسل ع سها بركل كنا ااون الت –جكام ألاط   هاا الفصل بعض ا
.... كنل مراضنا  ا  نة" و "الجنوع ارنوض االانتررا "أ رنفاء طفا  الراب نة لألمراض اأ" والجوع احو  تها  الصحةالجوع اس"

 ىعرات ا ااة ع نأ  جكام  طرح بركل نظري وال اتم  بطها بالوا ع العربي. فا ا كان " الجوع استها  الصحة " هل ألهات ا
اون مثنل هنات خنرا  من  وععنتهم ال ناا  ال اعنانون من  الجنوع ؟ فبنآلالجوعى فى الوط  العربي ل مرا نة بس  صحتهم وصنحة ا

 بالوا ع. الفصل أجكام الا ااات ال امك   با

فى إ  فناع نسنبة من  اصنسبهم انوء التواانة   ةالتى  عانى منها الاو  العربسة متمثو بالرنم م  أن التررار ارى أن األزمة الواائسة 
. هاا كنان اجنب 195 وفرت صنو لسا فى عام  –وااء منا التسعسنات اببها إن   ك الاو   عانى م  اوء  رسسم و  وزاع ال

بالرنم م  أن هات السسااات اتحاث ع  اسااات العولمة و حرار السوق وإلواء الاعم. و  –ااع أن  تم منا رته م  منظو  و 
 اراسلنسا من  األانباب الرئسسننسة ع نى العكنا انتم التعامنل منع إاننتا انتم التعامنل معهننا كسنبب ننانوى و  ناكر فنى الفصنل إال أنهن

 .الوا ع العربى بالسسااات الاولسةاون  با هاا  –كفااتهم الاا سة م  الوااء عام  األنااة و 
ج نى  ننا ت فنى المرا ننة المجحفنة والمسنتفزة منع و لعل هاا اإلعتنراء الناى احناث لص تصناا العربنى من  اإل تصناا العنالمى  ت

ل نسبسا م  جصة الفنرا فنى العربسة كافة أ فهات المرا نة  فضى إلى أن مستوى نصسب الفرا م  الموااات فى الاو   .السونان
لحمااننة مزا عسننه  –. و اون األخننا فننى اإلعتبننا  أن السونننان هننى عننزء منن  اإل حنناا االو وبننى النناى اتخننا  نناابسر جمائسننة السونننان



الم ئنم  ارى واضعوا هاا التررار أن م  مناخ طبسعى اساعا ع ى الز اعة.بسئة و و  فعا و باإلضافة إلى نظام اعم إعتماعى  وى 
وا ا الطبسعسنة المتمث نة المن   نةى م  ضووط خا عسة إللوناء الناعم وإانتسراا الطعنام و مرا نة   ك الاولة بالاو  العربسة التى  عان

 ساة و األ اضى الز اعسة.مفى ش  ال
نفا فننى الوننااء اإلعتمنناا ع ننى النن همهننا إ بنناع اسااننةأنسننر وا عسننة بننالمرة   هنناا الفصننل هزا ننة و رس التوصننسات عننخنن و بالتننالي 

منزا عس  جنوافز ل توانع فنى اإلنتناس.. أن  رام الحكومنات ل ساة والموا ا الز اعسة و مواة  رفع إنتاعسة المن إاتخاام اسااات و 
 التى  حا م   نفساها . –م  العوامل الخا عسة  اكبسر   اخا فى اإلعتبا  عاا ال   –هات التوصسات نسر وا عسة و نظراة عاا 
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و  –عم سنا ل صنحة طنى الفصنل  عرافنا واضنحا و عم  ناجسة ا .هو أ ل الفصو  إصابة بالمراكل  بالصحة  لعل الفصل المتع  
الثرافسنة و بس  المراكل االعتماعسة و اصحسة و عربسا .نم اتحاث ع  المراكل البمفهوم األم  وصاى  لك عالمسا و  هاااربا 

اعننر  هنناا الترراننر الصننحة : )   . وصننسات أكثننر شننموال و أكثننر وا عسننةس بح ننو  و و بالتننالى اخننر  –سسااننسة اال تصنناااة و ال
  بننا منن   فعس هننا ل تخفسننا منن  نرننوء األوضنناع الصننحسة الحننااة التننى  حرننرنناطات المتعننااة المسننا ات التننى المنظومننة منن  الن
النة التنى  مننع إنترنا  األمنراض عالنرناطات الفعن  اتحناث  ههاا التعراا  عراا عم ى إلى جا كبسر إ  أننو  .صحة المواطنس 

راا أكثر عمومسة هاا أفضل مث  م  إ باع  عو  –التى م  الممك  التحكم فسها و وسسرها أو  عاا ها  –  فا م الوضع الصحىو 
 .ة لنمم المتحاةعابتم الاى إاتخامته لجنة أم  اإلنسان الالمرض والعاوى كالتحر  النسبى م لك  أ ل عم سة )

فننى جركننة  نرننل  الكثننرةأن العولمننة ومننا إنطنوت ع سننه منن   سننرى الترراننرف .تم  بننا هنناا التعرانا بنن م  اإلنسننانانن من  ناجسننة أخننرى
الرنس   – ناا ة ع نى اإلنترنا  السنراع فنى عمسنع أ عناء المعمنو ة  –الصنحسة فنى ب نا منا  األفنراا جنو  العنالم اجعنل المخناطر

هنو و  تررار أن مفهوما  خر لنم  الصحى استخام فنى بعنض الناو م  ناجسة نانسة ارى ال .األم  الصحى ل جمسع هااالاى ا
نرر فاارواات  ا  ة فى الحروب أو أو عرنومسة و  ةاإل هاب الصحى م  خ   إاتخاام أو التهااا بإاتخاام أا حة بسولوعس

نمنن  الصننحى هننوم لأن هنناا المفمنن  النزاعننات الرننس  النناى امكنن  أن اضننر بصننحة الرننعوب ع ننى المنناى الطواننل . و بننالرنم 
من   .ائب إلى جنا كبسنرصإ  باطه بالصحة ال أن هاا الت صسل لفكرة األم  و م إأضس  م  األو  )و ال اتم التطرق له فى التررار

 اولسة . –  ارى التررار أن األم  الصحى استوعب شراكة مح سة  هاا المنط
منظمنة الصنحة العالمسنة فني  حاانا االخطنا  متحناة و م  ناجسنة أخنرى ارنسر إلنى الناو  الناى   عبنه منظمنات اولسنة كناألمم الو 

الضنووط التنى  ما انها رق إلنى شنركات األاوانة العالمسنة و لكن  النن  اخفن  منث  فنى التطنو الصحسة وأابابها وكسفسنة جصنا ها. 
 أعترا أن هاا الجزء احتاس لكثسر م  الررح و اإلاهاب . .ة لتزوااها باألاواة باهظة الثم ع ى الاو  الفرسر 

النوعى الصنحى و المو وننات و المما انات الصحة و بس  عوامل أخرى كالفرر والنزاعات السساانسة و الربا بس    اع الناتطإ
االعتماعسنة فننرى أن الصننحة لسسنت معزولننة عن  الظنرو  اال تصنناااة و الثرافسنة و السسااننسة السنائاة . فنالفرر  ننا امننع بعننض 

صنحسة و إنترنا  و النزاعنات السساانسة  نا  نؤاى إلنى  فنا م األوضناع ال – س الناس م  الحصو  ع نى الرعاانة الصنحسة و العن
ل الصنبى سعتماعسنة كختنان اإلنناث و  فضنو المو وننات اإل –لعامنة كالتناخس  إلنى أن بعنض السن وكسات ا ةباإلضاف –األمراض 



لكن  أاضنا كنل هناا كن م  نناس،لفى التع سم و الصنحة  نا  سناهم فنى  ناهو  األوضناع الصنحسة لرطناع كبسنر من  ا –ع ى الفتاة 
 .ازت بالا ااات المساانسة ال زمةنظرى بركل كبسر ما لم اتم  عز 

واالل   – م  الررن المنصرم اتستسنال ابالنظر إلى الوضع الصحى العربى ارى التررار أن الوضع الصحى  حس  فى العالم من
و  –اة  ن خسر الوفنمن  كنل ألنا م و  32جالنة إلنى  159   لك م  خ    ضائل معا  وفسات األطفا  عننا النوالاة ) منع ى 

 زا   عانى منها الرعوب العربسة فى الب اان المستررة اسااسا ال إال أن أهم المراكل الصحسة التى . انة 93إطالة العمر نحو 
كالنزاعنات والحنروب   ى عام إاتررا  اسااىأما فى الب ا التى  عان .هى األمراض نسر المعااة ) الضوا / السكر .... إلخ م

  .والصحة النفسسة هى األشا وط ة لجسااة نا  العنا الجساى ع ى صحة افاألمراض المعااة و 
 

اجنب  هأن  كون شام ة أكثر فسرى التررار أناسسم  ل توصسات  –عااها و لعل هاا الطرح فى  حااا المرك ة الصحسة و أب
بننل  رننمل التوااننة الصننحسة و ننوفر المسننات والصننر  الصننحى ونرننر  –فرننا  أن اننتم التعامننل مننع الصننحة لننسا كخننامات صننحسة

  .ال اجب نسسانهاالصحسة مر بطة بعاا م  العوامل  . إ  أن المراكلالوعى الصحى
 

إال أن الاو  العربسة ال  نف  ع ى  –التعامل مع األزمات الصحسة بمفراها ع ى ر  التررار بعام  ا ة الاولة تم  ناجسة نانسة اع
منن  أن اتجنناوب مننع إجتساعننات  منعننه  إاا اننة  بسرو راطسننةمكبننل ب  لننك فالرطنناع الصننحي ضننافة إلننىباإلاع الهننام كثسننرا هنناا الرطنن
 تعنرض العنائ ت  –ك ارض. و بنس  هناا و  وفني بنالاا برامل التن مس  الصنحى الخنا  ال ضعفإن إضافة إلى  لك  .المرضى

ك فة الع س . و لعل هات النرطة كان   ةاااز ائسة محاواة مع إاتمرا  فى الب اان  و الاخل المتواا ل مخاطر ألن  و ها الرر 
ى عاا م  الب اان العربسة وشركات األاواة عرض إ ا نظرنا إلى عم سة خصخصة الصحة التى  تم فأممك  منا رتها م  منظو  

 .ة مكانبم  أعباء ع ى الاو  الفرسرة لك  لم اك  لت ك المرا   هما  فرضاألعنبسة و 
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ا أهمها م  نراط كثسرة  هاا األم  العربى ولس –و هو فصل اعتبرت التررار نرطة  –أما الفصل الاى انا ا اإلجت   األعنبى 

  أن اإلجت   أو الصنراع المسن   هنو أجنا األانباب الرئسسنسة إ، أو أ ساها أو أشاها وطئة. و بالرنم م  أن  لك خط  فااح
فنى هناا الفصنل انتم  .الرائمنةارى هاا التررار مستوى هناا الفصنل من  األهمسنة لسجع نه األخسنر فنى  –سااة لتهااا األم  التر و 

عنزاء من  انو اا و لبننان ال  نز  أن أبالرنم م  سة  تعرض لصجت   )العراق / ف سطس  / الصوما م. و او  عرب 3منا رة جالة 
 نها. ال اتحاث ع حت اإلجت   إال أن التررار 

رنل فنى منناط  عااناة افعن  اإلجنت   إال أننه  وبالرنم م  أن هناا الفصنل احناو  أن ا خنا من  الموضنوعسة زانا لنه فني جااثنه
بضننمان فنى أااء إلتزامهننا ات المتحالفننة المتعنااة الجنسننسات ت الرنو فرننأخ" ولننه  162فمننث  ننرى    ى.جتفناب بهنناا النز باإل

اانا هاخفنى منا جنوات اإلجنت   من    –الناى اتسنم بالاب وماانسة الرناااة فنى أان وبه النن   اهنا "األم  ل مواطنس  العنرا سس 
لكن  عن   هاانا  "المس سرنسات العرا سنة  "العنا من   ةو سر  ال ع  إشتااكرامة العرا سس  أنفسهم . فستم الحاال إهانة حساة و ل



ل أعنااا من  العنرا سس  المنانسس  الوسنر تنامنت برالتنى   –خاصنة الاألم  م   بل الرنوات المتحا بنة أو عناصنر الرنركات األمن  
و  بعضهم  ح ا الا –   بل العرا سس  م هاتم التعامل مع أمر  هااا األم  ع ى أااس أنو  .ف  جاال -مرتركس  فى المعا ك

 .يإلى مس سرسات متحا بة وإلى اإلاترطاب الطائف
 

 ا ل  راار وهو  . فستم  كر ن ث  راارات مخت فة م وض شااااتم إجاطة  عااا الضحااا العرا سس  بوم –باإلضافة إلى  لك 
  و ال انرع –ترناار و  لنك فنرق كبسنر و بنس  هناا ال -...النا 601 هنو فاة عراء العنا إلى أ سى  رناار و ألا جالة و  47

أمنا  هاانا  .لنهاانةة اون الوصنو  إلنى شنيء فنى ابالتنالي انتم  رنتست الرنا غ بنس  الترناارات المخت فنع ى  خر و  االتررار  راار 
م  ناجسة اعتر  باو  إارائسل بتهااا األم  إال أن هناك  هااا  خنر  –فالتررار اتبع نفا النحو  –جساة اإلنسان الف سطسني 

ل بننل المسنئولسة برننكل كامنن بءلننة إاضناح أن إاننرائسل ال  تحمننل عننفنني محاو  –نفسننهم أهنو الصننراع بننس  الفصننائل الف سنطسنسة 
الجرجنى نات اإلارائس سة ألعنااا الرت نى و . األاوء م   لك هو أن التررار اعتما ع ى بعض البساأنفسهم اتحم ها الف سطسنسون

. فسنننرى الرنننا غ أن أعنننااا الضنننحااا الف سنننطسنسس  ع نننى أاننناى الرنننوات   مصننناا  ف سنننطسنسة أو عربسنننةاون إعطننناء بساننننات مننن –
 502وصننل نحننو اال تتننا  الننااخ ي ى أجننااث م لكنن  أعننااا  ت نن9000-9005انننوات )  5فننى  4205اإلاننرائس سة وصننل 

 .ست  وى اإلجت   هى فرا المسؤولةلس هأنع ى  تسل فى نفا الفترة األمر الاى اا  
 

سة لتبرءة اإلجت   م  محاولة خف –. نجا نفا األزمة  تم منا رة األوضاع اال تصاااة وابل العسا فى الاو  المحت ةعناما 
 تصااا امر ه انوات جرب و عروبات إات العراق و خ ا و اءت مرا  أها  "ن نظام صاام أ 175. فنرى مث    مسؤولسا ه

 سعى و بعا هات المرامة التى "المؤاسسة ستررة و إنهسا  البنسة التحتسة و مالنسر المترطعة سة مو اوء اإلاا ة اال تصاااة و التن
جناث  " طبرنا ل تررانرإنتعاش طفسفنا  "كان هناك   هأنى كسا نر السبب فى  لك النظام البعثى أن  رو  أن اال تصاا كان اسئا و 

وضناع العنرا سس  فنى أ...  و اكمل هاا الرسنم أانباب  نراى ملكنه لم اترك أنرا م مواا فى مستوى المعسرة العا 9007انة 
اا بعجننز األعهننزة الرصننو  البسرو راطننى ) لتفرننى الفسننجننة المسننؤولس  العننرا سس  الفاانناا م و نتسنعنناام االمنن  و هراننب النننفا )إ

 .الحكومسة م و هجرة االاموة ) بسبب هروب العرا سس  م  ب اهم م

 نالثا :ك مة ختام 
عسنكراا ان  ى هناا التررانر لنسعكا وا عنا مرانرا  تج نى زء و المخترق م  الخنا س اساانسا و المفكك المج –لم العربى اكما العو 
و   حولنت هنى نفسنها الرضنااا المصنسراة بنس  ك منات فنى انطحاانمة و بسنما  ضسع المسنائل ال – ابابه و نتائجه بس  صفحا هأ

 .إلى خطوط  ماس
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 استيالل أجساد النساء ... بين الهيمنة الذكورية وسلطة العمل

 

  9002جهة اإلصدار : مؤسسة المرأة الجديدة 

 

 تحرير : منى عزت 

 

ستيالل إعنوان "ة المرأة الجديدة تقرير بصدر مؤخرا عن مؤسس   

  "ين الهيمنة الذكورية وسلطة العملب أجساد النساء..

 

ومن أهم النتائة التى خلص لها التقرير أن تعرض العامالت للتحرش 

أو االجتماعية أو  العمل لي  مرتبط بالحالة العمريةالجنسي في 

 ،فهنا  محجبات تعرضن للتحرش التعليمية أو بالزى الذي يرتدونه،

نوع من التحرش الجنسي لي  مرتبط باألساس برغبة جنسية أن هذا الو



العمل غير العادلة داخل  بقدر ارتباطه بعالقات السيطرة وعالقات

ال يقتصر أن القضاء على التحرش الجنسي في أماكن العمل و ،المصانع

تاج لتدخالت تساهم لكن باإلضافة إلى ذلك يحعلى مجرد إصدار قانون و

ع الدونية للنساء وتؤدي إلى التعامل معهن المجتم في تييير نظرة

 باعتبارهن مواطنات لهن حقوق وواجبات مثل باقي البشر.
   

اعتمد على دراسات و ،للدراسات الكيفية الوصفيةهذا التقرير  ينتمى   

ظات عاملة بالمناطق االستثمارية بمحاف 04من الحالة لعينة عشوائية 

راوحئ أعمارهن من ت ،وبورسعيد السوي ،االسكندرية، واالسماعيلية، و

إلى  "يةأم"بين كما تنوعئ حاالتهن التعليمية ما  ،عاما 01إلى  91

حاالتهن االجتماعية )غير متزوجات و ،"حاصالت على شهادات جامعية"

 .متزوجات( –بينهن مطلقات وأرامل 

تشيل المبحوثات محل هذا التقرير وظائف متنوعة )عامالت على     

مشرفات(،  –سكرتارية أعمال إدارية و –خدمات معاونة  –خطوط إنتاج 

كما  ريف،اطق سكنية مختلفة ما بين حضر ووتنتمي عينة البحث إلى من

تعبر العينة عن شرائ  من قطاعات صناعية مختلفة تتركز فيها العمالة 

النسائية وهي: صناعة المالب ، اليزل والنسية، صناعة البالستك، 

 .الطبية، المواد اليذائية المنظفات، المستلزمات

يهدف هذا التقرير إلى الكشف عن تلك االنتهاكات المتعلقة بالتحرش        

الجنسي في أماكن العمل وكسر حاجز الصمئ حولها، خاصة وأن هذا 

النوع من العنف الجنسي يتسم بخصوصية الرتباطه بشكل مباشر بظروف 

لنساء واستخدام السلطة، وهو تجسيد ألبشع صور استيالل ا وبيئة العمل،

كما يحدث على  –بمعنى عدم االكتفاء باستخدام السلطة الذكورية فحسب 

بل أيضا السلطة القائمة على عالقات العمل غير  -صعيد المجتمع ككل 

كما سعى التقرير إلى معرفة ت ثير وقوع هذه االنتهاكات على  ،المتوازنة

وأشكال التدخل التى يحتاجون عمليات أشكال المقاومة و العامالت ومعرفة

 إليها للتصدى لهذه االنتهاكات.



ن يكون فريق العمل الميداني أحرصت مؤسسة المرأة الجديدة على      

من المحافظات نفسها التى توجد بها العامالت وتقوم بإجراء المقابالت 

راصدات لكى يستطعن كسب ثقة العامالت ورغم ذلك كان هناك 

منها صعوبة الوصول للعامالت  ،العمل الميدانيعوبات واجهت فريق ص

قناع هؤالء العامالت بالحديث عن إصعوبة وخاصة داخل المصانع 

 .تجربتهن لخوفهن من فقد العمل واالساءة لسمعتهن

تنوعئ أشكال التحرش الجنسي التى تحدثئ عنها العامالت ما بين        

تمزيق المالب  وتقبيل النظرة بالعين مرورا بمالمسات الجسد وصوال إلى 

ى العاملة باإلكراه؛ كما تحدثئ عاملة عن وقوع حادث اغتصاب إلحد

 عتبارها من أشكال التحرش الجنسي.باالعامالت وتم ذكر هذه الواقعة 

أن النساء تقرير لعامالت الالئي شملهن اللتبين من اللية المستخدمة       

وهنا  بعض  لها، عبرن بخجل بالغ عن أشكال التحرش التى يتعرضن

األلفاظ التى لم يتلفظن بها بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال استخدمن تعبير 

"أخرج حاجاته" والمقصود به إظهار المتحرش للعضو التناسلى، أيضا 

 –عندما تحدثن عن نظرات العين تم وصفها ب نها نظرات "غير مضبوطة 

ا تضمنته من وقائع فاضحة" وتبين من إطار دراسات الحالة وم –قلة أدب 

 . األوصاف أنها نظرات موحية جنسيا أن العامالت يقصدن من هذه

إلى وقوع  -وفقا للعامالت المستجوبات  –اختلفئ األسباب التى تؤدى     

تساعد على بيئة العمل تحرش، وكشف التقرير عن أن ظروف وعمليات ال

دة ة من عتتكون المنطقة الصناعيحيث  ،حدوث كثير من جرائم التحرش

لها بوابة عامة تعرف ب"بوابة مصانع متجاورة يحيط بها سور و

كما هو الحال في محافظتى االسماعيلية وبورسعيد؛ وفي االستثمار"، 

بعض المناطق األخرى تتجاور المصانع وتقع على مساحات واسعة كما هو 

الحال في مدينة برج العرب. وبصفة عامة، تبعد هذه المصانع عن المناطق 

م حتى تخرج العامالت السكنية، وتوجد مسافة يتم السير فيها على األقدا

تضطر  ،في األغلب تكون هذه المنطقة غير مضاءة ليالمن المصنع و



العامالت للسهر في وردية الليل من أجل انجاز اإلنتاج المطلوب منهن، 

 وغالبا ما يكون عدد العامالت في وردية الليل أقل بكثير من العمال حيث

يتوقف العمل في جميع عنابر المصنع عدا العنبر الذي يتواجد به عمال؛ في 

معظم األحيان يكون المشرف من الذكور هذا المناخ يساهم في تشجيع 

كنا حدى العامالت "إالعمال على التعدى على العامالت؛ فحسب رواية 

خم  بنات ومعانا تسعة عمال، لقيئ زميلي شد زميلة من هدومها وأنا 

الة علي الماكينة، وحاول يحضنها ويبوسها؛ يمكن ح  إن عددنا قليل شي

 والدنيا ليل". 
عدم توفير وسيلة مواصالت في أغلب المصانع للعامالت الالئي    

عودة يت خرن ليال، فتضطر العامالت استخدام المواصالت العامة لل

 اإلدانهللمنزل، مما يعرضهن للتحرش ب شكال عدة منها نظرة الشك و

لهن؛ وهي النظرة التي اعتبرت العامالت أنها تشجع على التحرش بهن، 

نسية وصوال إيحاءات جى في توجيه ألفاظ ذات تعبيرات ووهو ما يتجل

 عرض مطالب جنسية صريحة.إلى مالمسة أجسادهن و
يتم تحميل األتوبيسات التى تخصصها المصانع لنقل العمال كما      

وتكون  مختلطة )عامالت وعمال(، مما والعامالت ب كثر من طاقتها 

 يساعد على وقوع حاالت التحرش.
يستيل المشرف أو العامل ضيق المسافات بين افالت، وكذلك ضيق     

متابعة مثل  -المسافة بين افلة والعاملة، ويستخدم أي ذريعة أو حجة 

ليقوم المشرف أو العامل بالدخول وسط  -اإلنتاج أو أخذ قطعة نسية 

 ت واالحتكا  بالعامالت ومالمسة أجزاء حساسة من أجسادهن.افال

عامالت(، فضال عن أن المشرفين ختلطة )عاملين وعنابر االنتاج م   

هذا مع  في األغلب رجال؛ وبالتالي يكون للرجال السلطة على العامالت،

األخذ بعين االعتبار أيضا الصالحيات المطلقة التي يتمتع بها المشرفون 

لمصنع؛ وهكذا تساعد ظروف العمل على استيالل حاجة وصاحب ا

النساء للعمل، فشروط العمل غير عادلة و ليسئ لصال  العاملة. فعلى 

من السهل نقل العامالت من مكان فخر أو الخصم من سبيل المثال، 

رئيسي ده لما راتبهن دون سبب. كما ورد على لسان أحدى العامالت " 



عليا وبعدين  قيئ أحترس منه بدأ يضيقالقانى رفضئ أروح معاه وب

خصم لى نص عالوة، وحرمان نص عالوة ده يعنى خراب بيوت ألن 

يصل األمر أحيانا إلى حرمان العاملة ". ووالمرتب بيقل الحوافز بتروح

في بعض ، و من فرصة عملها، ف غلب هؤالء العامالت بدون عقود عمل

لين والعامالت؛ وقد ذكرت المصانع تتالصق دورات المياه الخاصة بالعام

إحدى العامالت أن المشكلة ليسئ في التجاور فحسب، بل إن أسقف هذه 

الدورات غير ميطاه، والحوائط منخفضة بما يسم  للعاملين بمشاهدة 

 العامالت اثناء تواجدهن في دورات المياه.
 نا  اتجاها بين العامالت يرى ب ن التحرش يقع ألسباب ثقافيةإلى ذلك ه    

وأخالقية، وهنا  عاملة ربطئ بين تعرضها للتحرش والحالة االجتماعية، 

للتحرش  ئنها تعرضإحدى المبحوثات ب باإلضافة إلى وجود اعتقاد لدى 

 ،لكونها تعمل سكرتيرة وهي من المهن التى يتم النظر إليها نظرة دونية

ليل عن سوء األوضاع كذلك تحدثئ سبع عامالت وهو عدد لي  ق

ارتفاع تكاليف الزواج مما يؤدي إلى ارتفاع أعداد غير دية واالقتصا

المتزوجين من الجنسين؛ وقد يكون ذلك من وجهة نظرهن من األسباب 

 ى ممارسة الرجال للتحرش الجنسي.التي تؤدي إل

أغلب العامالت أنهن يتعرضن للتحرش من قبل الزمالء في نف   ذكرت

أشار بعضهن إلى تعرضهن  العنبر، ورئي  الوردية، والمشرفين؛ وقد

 وزميالتهن للتحرش من قبل مشرفين أجانب.

كما تعرضئ بعض العامالت للتحرش من قبل المشرف العام ومراقب 

الجودة والمهندس في صالة االنتاج؛ وذكرت إحدى العامالت واقعة تحرش 

تعرضئ لها عاملة أخرى من قبل صاحب العمل وهنا  حالة تحرش قام بها 

 ابية في أحد المصانع. عضو لجنة نق

أما بالنسبة للعامالت في اإلسكندرية، فيتعرضن ألشكال مختلفة من 

التحرش الجنسي من قبل الجيران، ورجال من مراحل عمرية مختلفة  في 

اخرى الشارع؛ ويتم التعرض لهن لكونهن عامالت مقيمات في محافظة 

العامالت لديهن  بعيدا عن أهاليهن، و هذا الوضع يفسره البعض ب ن هؤالء

 االستعداد لتقبل مثل هذه الممارسات.



  -تعددت أماكن وقوع جرائم التحرش على النحو التالي : عنابر االنتاج 

 الميكروباص  –األتوبي   –دورات المياه  –المخزن  –المصعد 

تحرش؛ حسب أختالف تباينئ ردود فعل العامالت عند تعرضهن لل      

ص الذي قام بفعل التحرش فذكرت عاملة حسب الشخأشكال التحرش و

ب نها عندما شعرت أن زميلها جاء ليقف بجوارها على الماكينة محاوال 

معنى "خلى عند   -على حد تعبيرها  -لم  جسدها، نظرت له نظرة تحمل 

 .القيام بسب و ضرب الشخص المتحرشخر تحدث عن فدم"؛ و البعض ا

لعامالت تجاه المشرفين أكثر سلبية، من الالفئ لالنتباه أن ردود أفعال او

ف غلب العامالت الالتي تعرضن للتحرش من المشرفين التزمن الصمئ؛ 

هنا  إحدى العامالت التي طلب منها أحد المشرفين على إدارة المصنع 

 –على حد تعبير العاملة  –الذهاب لمكتبه وتحدث معها بطريقة غير مريحة 

ا كنئ في غاية االحترام حتى ال أفقد ثم بدأ بلم  جسدها، وهي تقول "أن

اعصابي وبعد ذلك أردت أن أثور عليه إال أنى خفئ من أن أفض  نفسي 

ويعرف من لم يعرف، وخرجئ من المكتب".  بررت العامالت هذا الصمئ 

ليسئ لديهن ثقة في أن هنا  وأنه ب نه حماية لهن من الفضيحة، خاصة 

 إمكانية أن يدعمهن أحد.  

ود االختالف في ردود الفعل تجاه الزميل من العمال والمشرف أو وقد يع    

صاحب العمل التي يتمتع بها كال من المشرف و رئي  العمل في أن السلطة

كالهما التسبب في إيذائها  يستطيعو(، )العامل أكبر وأهم من سلطة الزميل

 بطرق متعددة وصوال إلى الفصل.

والالتي يتعرضن للتحرش في ذكرت أغلب العامالت في االسكندرية   

الشارع ب ن أول رد فعل يكون الصراخ الشديد، ومحاولة االستياثة بالمارة 

كنتيجة ألن هذا النوع من  ع، والعودة سريعا باتجاه المنزل.في الشار

التحرش وقع خارج سلطة عالقات العمل، جاءت ردود فعل العامالت في 

شف عن الشخص المتحرش االسكندرية سريعة، ولي  بها تردد في الك

 لة االستقواء بالمارة لمعاقبته. بهن، ومحاو

عندكش أخوات؟"، استخدمئ العامالت بعض عبارات اللوم مثل "م

تكشف هذه اللية عن غياب للثقافة الحقوقية لدى  "هاتصل بمراتك"؛



العامالت، و أنهن يعدن إنتاج الثقافة التقليدية التي ترى أن الرجال هم 

 ن حماية الزوجة و األخئ و األم و االبنه.المسئولين ع

للظرف االقتصادي  هنا  استياللتبين من خالل دراسات الحالة أن     

لهؤالء العامالت الالئي دفعن للعمل تحئ ضيط االحتياج المادى؛ كما تشجع 

بيئة العمل وكذلك الواقع الثقافي على التحرش بالعامالت؛ وهنا  استيالل 

التى ال تلقي باللوم على الرجال وإنما تحمل النساء  واض  لتلك الثقافة

مسئولية تعرضهن للتحرش؛ فالشخص المتحرش من العمال يسيىء 

والبعض افخر يحرض زمالئه  العاملة وسط الزمالء والزميالت، لسمعة

ووصل األمر في بعض الحاالت إلى تهديد العامالت  على مضايقة العاملة،

 .ديمها للشكوىبالضرب بالمطوة في حالة تق

أما في حالة أن يكون المتحرش من المشرفين أو المهندسين، فتتعرض   

تعرضئ للتحرش التي إحدى العامالت من قبيل ما ذكرته العاملة لمضايقات 

"يتم اضطهادى وال يسم  لي بالذهاب عن أنه من قبل رئيسها في العمل 

هما ة أخرى "إلى أى مكان مثل زميالتي "، و كما ورد على لسان عامل

بيستيلوا ده، ن نعيش وخايفين على لقمة العيش وننا محتاجيإعارفين 

منه بدأ يضي ق  "احرص"رئيسى لما لقانى رفضئ أروح معاه، وبدأت 

باح علي، وخصم لى نصف عالوة يعنى ده خراب بيوت ألن الحوافز و األر

العاملة، ، و يصل األمر إلى فصل نعم الوكيل"بتقل، أعمل إيه حسبنا هللا و

فمن السهل إنهاء تعاقد العاملة، وفي حالة عدم وجود تعاقد يكون األمر 

 أكثر سهولة.

رن نفسيا وشعرن بإحباط جميع العامالت الالتي شملهن التقرير ت ث    

الزمالء وصاحبهن عامالت التعامل مع الزميالت وال ومهانة؛ وتجنبئ بعض

ببعضهن إلى تر  العمل،  الشعور بالخجل لفترة زمنية؛ كما وصل األمر

الشعور بالخوف بشكل دائم وعدم األمان، مما دفع  وسيطر على أغلبهن

 عاملة إلى ارتداء النقاب. 

كما أفادت المطلقات واألرامل تجنب الحديث مع الزمالء، والشعور بالذنب،  

 وحملن أنفسهن مسئولية وقوع التحرش بسبب حالتهن االجتماعية.



العامالت يحكين لبعضهن البعض عن تعرضهن  كشفئ اإلجابات عن أن

للتحرش، ويتبادلن الحديث أثناء فترة  الراحة أو الذهاب والعودة من 

العمل؛ وفى اإلسكندرية، يمكن للعامالت أن يعرفن ما يحدث في مصنعهن 

أو المصانع األخرى، و يرجع ذلك إلى إقامة عدد من العامالت من مصانع 

 هذا يتي  فرصة أكبر للحكي.احدة وقة ومختلفة مع بعضهن في ش

ولوحظ من الحاالت التى تضمنها التقرير أن هنا  عمال ومشرفين معروف 

 م أنهم دائمى التحرش بالعامالت.عنه

عند علمهم بواقعة  اختلفئ مواقف الزمالء والزميالت في العمل   

؛ فثمة مواقف إيجابية تمثلئ في الوقوف بجانب العاملة التى التحرش

ئ للتحرش وإقناعها بعدم تر  العمل ومساعدتها على تقديم شكوى تعرض

لرئي  الوردية في حالة أن المتحرش من العمال؛ كما اتخذت بعض 

 .يالت مواقف قوية دعما لزميالتهنالزم

هنا  عاملة دافعئ عن زميلة لها وقامئ بالتصدى للعمال الذين تحرشوا و

قف تعرضئ للتهديد بالطعن بها واعتادوا مضايقتها، ونتيجة لهذا المو

 هم في سن الشباب.  ة من هؤالء العمال وابمطو

أما المواقف السلبية، فمنها االلتزام بالصمئ خوفا من تعسف المشرف 

 بهن؛ ومن المؤسف أن هنا  زمالء أو زميالت يقومون بمضايقة العاملة

  .التى تحرش بها المشرف مجاملة له

غضبهم عند سماع واقعة التحرش،  زميالت يعربون عنهنا  زمالء وو

اليضب؛ وقد ذكرت عاملة ممن لكن دون القيام ب ى رد فعل يترجم هذا و

التقرير أن هنا  من يتعامل مع حاالت التحرش ب نه أمر  عادي  شملهن

 ويحدث كل يوم.

أظهر التقرير انخفاض وعي النساء بحقوقهن و أشكال الحماية؛ كما      

الثقافة السائدة في المجتمع والتي تيذي االتجاه أبرز مدى ت ثر النساء ب

نحو الحلول الفردية؛ وقد عبرت عن هذا إحدى العامالت قائلة "أنا مش 

عارفة أعمل ايه" و أشارت إلى تجنب الشخص المتحرش بها.  وهنا  عدد 

من العامالت الالئي تعرضن للتحرش قررن تر  العمل بعد أن تزوجن و 



نوع من الحماية حتى ال يتعرضن لمثل هذا االنتها  فسرن هذا الموقف ب نه 

 مجددا .

فضال عن هذه الثقافة، هنا  أيضا ت ثير واض  لشروط وعالقات العمل على 

إضعاف مواقف العامالت وعدم تمكينهن من الدفاع عن أنفسهن؛ ف غلبهن 

بال عقود أو بعقود مؤقتة وبال حماية نقابية، وجميعهن خرج للعمل بدافع 

مطالب األسرة، فكان هنا  اتجاه واض  ب ن تقديم العامالت بشكوى  تلبية

لن يفيد وقد يعرضهن لفقد فرصة عملهن خاصة في حالة أن يكون 

 و مراقبي الجودة أو صاحب العمل.المتحرش من المشرفين أ

كما رأت عدد من العامالت أن من أشكال الحماية التواجد اثناء العمل وسط 

جلوس بمفردها، وأيضا الخروج من المصنع في زميالتها، وتتجنب ال

 مجموعات، وعدم الحديث مع الزمالء في العمل إال للضرورة.

بخالف ما سبق كان هنا  أيضا عامالت اتخذن مبادرات فردية إيجابية؛  

فقامئ عاملة بإبالغ رئي  الوردية عن عامل تلصص عليها اثناء وجودها 

ية بجدية وأعد مذكرة، وتم تحويل في دورة المياه، و تعامل رئي  الورد

العامل للشئون القانونية وخصم أربعة أيام من راتبه؛ ونظرا لعدم وجود 

قانون يجرم التحرش الجنسي، وينص على عقوبات محددة، تتحول العقوبة 

إلى أمر تقديري، وفي بعض األحيان ي خذ المتحرش جزاء ال يتناسب مع 

 حجم االنتها  الذي فعله.

العامالت للقيام ب شكال من التحايل؛ ف فادت عاملة أنها تقوم تضطر بعض 

بشراء علب مياة غازية  "كانز" للمشرف وتدفع له فلوس في مناسبات 

 مختلفة "مرض ابنه" لكى يتوقف عن مطالبته لها  بالخروج معه.

تحدثئ بعض العامالت عن ضرورة تعلم رياضة دفاعية "الكاراتية"،  

أن يعلم زمالئها في المكان أن صوتها عالي وأنها وذكرت عاملة أنه يجب 

ال تسكئ على حقها؛ والبعض افخر تحدث عن ضرورة ارتداء مالب  

ملة ذكرت أنها ارتدت النقاب الرجال والتحدث مثل الرجال؛ وهنا  عا

فقد  عتبر ذلك شكل من أشكال الحماية. أما بالنسبة لعامالت االسكندريةوت

من العمل للسكن في مجموعات يوفر قدر من جميعهن أن العودة  نذكر

 الحماية.



ثمةةةة تنةةةوع وا ةةةا بةةةين العةةةامالت الالتةةةي  ةةةملهن التقريةةةر ب ةةة ن    
األ خاص الةذين يمكةن اللجةوء إلةيهم فةي حالةة التعةرش للتحةر   ويمكةن 

لكةن لةوحظ أن اللجةوء  يوجد اتجاه محدد نحةو  ةخص بعينةه، القول ب نه ال
ر  فةةي بعةةش األحيةةان  فمةةنهن مةةن لل ةةخص يتحةةدد وفقةةا لل ةةخص المتحةة

ذكةةةرن اللجةةةوء للم ةةةر  فةةةي حالةةةة التعةةةرش للتحةةةر  مةةةن أحةةةد الةةة مالء 
)العمةةال ، وهنةةاك أخريةةات تحةةدثن عةةن التوجةةه إلةةى المةةدير العةةام أو ر ةةي  
الوردية أو صةاحب المصةنع فةي حالةة أن يكةون المتحةر  مةن الم ةرفين، 

السةتثمار أو قسةم وهناك عةدد قليةل تحةدث عةن إمكانيةة الةذهاب إلةى نقطةة ا
ال رطة )لكةن هةذا بعةد ال ةكوا ةدارة المصةنع   كمةا وجةدت عاملةة تةرا 
 ةةةرورة اللجةةةوء إلةةةى قسةةةم ال ةةةرطة مبا ةةةرة، وقةةةد ورد علةةةى لسةةةانها  

ول ع ان الرجالة هيقفوا مةع "المفروش الواحدة تطلع على القسم على ط
 ".هيطلعوني غلطانةبعش و

يجدن أي شخص يثقن فيه أو  في المقابل، هنا  عامالت ذكرت أنهن ال

أما العامالت في اإلسكندرية، فقد أشرن إلى أنهن يستعن  .هيمكن اللجوء إلي

ب حد المارة في الشارع أو أصحاب المحالت، وذلك أثناء تعرضهن لواقعة 

التحرش؛ لكن في ذات الوقئ يشعرن بمالحقة نظرات الشك لهن، و أن 

اعتبارهن يتم التعامل معهن بهنا  تواطؤ مجتمعى ضدهن، وطوال الوقئ 

محل شك، وهذا يؤثر كما ذكروا على اتجاههن نساء مشكو  في سلوكهن و

نحو اتخاذ أى شكل من أشكال المقاومة و أقصى ما يمكن القيام به هو 

 العودة إلى منازلهن.

 وصي التقرير بما يلى:بناء على ما سبق أ

 : الحكومة         

 نقابية للعامالت من خالل إبرام عقود توفير الحماية القانونية وال

عمل دا مة تت من  روط عادلة وعدم عرقلة جهود العمال 

 والعامالت الرامية إلى ت كيل لجان نقابية. 

  تنظيم عمليات تفتي  دورية على المصانع للت كد من سالمة بي ة

 العمل، خاصة فيما يتعلق بالعامالت.



 ينه مواد محددة تتعلق إصدار قانون يجرم التحر  الجنسي مع ت م

بتجريم التحر  الجنسي في أماكن العمل يراعي في إجراءاته 

 التنفيذية خصوصية هذه الق ية. 

  تنظيم دورات تدريبية على آليات تحرير ال كاوا المتعلقة بوقا ع

 ل مع العاملة التى تتعرش للتحر .التحر  وسبل التعام

 

 إدارات المصانع  

 مة وكافية لجميع الورديات . توفير وسا ل مواصالت مال  

  االستعانة بم رفات على خطوط االنتاج التى يوجد بها العامالت

 بكثافة. 

  توفير مساكن تابعة للمصانع التى يعمل بها نساء من محافظات

 أخرا. 

  للعمال والعامالت همنة والفصل بين دورات المياآتوفير دورات مياة. 

 

 مؤسسات المجتمع المدنى 

 وري )النفسي والقانوني( للنساءدمات والدعم الفتقديم الخ.  

 ة بقضايا العنف العمل التعبوي لتييير المواقف والسلوكيات المتعلق

 .الجنسي ضد النساء

  الضيط من أجل تطوير أداء المؤسسات المختلفة وعلى رأسها جهاز

 .بةالشرطة للتعامل مع تلك القضايا بالحساسية الواج

 ة لموضوع العنف الجنسي ضد عاد القانونيالمساهمة في تطوير األب

 .النساء
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 حكالية نضالية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الضرائ  العقارية.. الطريق من اعضرا  جلذ النقا ة المستقلة

 نفيسة حسن دسوقذ
  احثة ىي اللم ااجتماع السياسي   

عامـة وظهـور حركـة المناخ السياسى واالجتماعى الـداعس لحركـة اإلحتجـاج يصـفة "
كفاية، وغيرها مـن األشـكال التنظيميـة التـى ظهـرت منـل للـك الحـين، هيـى  المنـاخ 

را  إلى التنظيس النقـايى العاس لموظفى الضرائ  العقارية، لخو  معركتهس من اإلض
 المستقل"

 
 

جيزن   ت سيس النقا ة المسزتقلة للعزاملين  الضزرائ  العقاريزة، ولكزن مزن 0551تول الام 
وحل النقا ة المستقلة للعاملين  الضرائ  العقارية، تجر زة  ىكرة النقا ة المستقلة؟جاء  



 النززدجسززئلة الديززدة تطززرح نفسززها اللينززا  ؟ جم جنهززا تجر ززة قا لززة للتكززرار؟ىريززدة مززن نوالهززا
 .قصة ت سيس النقا ة المستقلة للعاملين  الضرائ  العقاريةل ناتناول

 سززيس تلزز  النقا ززة، اللينززا جوا جن نتنززاول غيززر جننززا ق ززل جن نتطززرق عسززتعراح قصززة ت
سززززيس نقززززا تهم جحززززم معززززالم الطريززززق التززززذ دىعزززز  العززززاملين  الضززززرائ  العقاريززززة جلززززذ ت 

 معنزززذ آ زززر، مزززا حزززذ العوامزززل وال زززروف التزززذ دالززز  العزززاملين  الضزززرائ   المسزززتقلة.
نزدا، العقارية جلذ ت سيس تل  النقا ة؟ وحول تل  العوامل وال روف يحدثنا ال د القادر 

جمززززين الززززام النقا ززززة العامززززة للعززززاملين  الضززززرائ  العقاريززززة المسززززتقلة، ومززززدير م موريززززة 
حنا كنا  نعيش معاناة طويلة،  س   ضعف روات نا، جالضرائ  العقارية  الوراق  قول  "

وكززان ىززذ تمييززم ك يززر ىززذ الفلززوس جللززذ  نا ززدحا،  ينززا و ززين المصززلحة األم، ومعانتنززا 
، ورمونزززززا اللزززززذ المحليزززززا ، 0101الزززززن ومارة الماليزززززة ىزززززذ    زززززدا  لمزززززا جنفصزززززلنا يزززززد

  .والمحليا  روات   سيطة، ومحدودة، وىيها جحمال شديد،  يصل للفساد"

ويؤكززززد اللززززذ كا  المعنززززذ مكززززرم ل يزززز ، رئززززيس اللجنززززة النقا يززززة  الضززززرائ  العقاريززززة، 
ىززذ تززدنذ  الدقهليززة، التا عززة لنقا ززة ال نززو  والت مينززا   قولزز  "مشززكنتنا كانزز   تتمثززل 

السزلم القيزادى، السزقف ىزي  يزةمستوى األجور،  المقارنة  الضزرائ  العامزة، والزدم الترق
ضزمنا رار ومارى مزن وميزر الماليزة وده  نزاء اللزذ قز الند المز مور األول.كان الم مور، 

حززكا القززرار جدى جلززذ تززدنذ األجززور، ومسززتوى الترقززذ، كنززا  نقززف  دارة المحليززة.جلززذ اع
 الند سقف معين".

لسزنة  050، والقزرار 050ى جن العاملين  الضرائ  العقاريزة ومنزك صزدور القزرار رقزم ج
والززززكين تززززم  موج همززززا ىصززززل العززززاملين  الضززززرائ  العقاريززززة الززززن ومارة الماليززززة  0101



وضززمهم جلززذ المحليززا ، وحززم يعززانون معانززاة حززادة مززن تززدنذ مسززتوى األجززور، والززدم 
 ."سلم الو يفذجتاحة الفرصة جمامهم كاملة للترقذ ىذ "ال

ولكن حل تدنذ مستوى األجور والدم الترقذ ىذ السزلم الزو يفذ، وحزدحا العوامزل التزذ 
سزززاالد  العزززاملين  الضزززرائ  العقاريزززة اللزززذ الصزززمود ىزززذ جالتصزززامهم الك يزززر  شزززارع 
جتمزاالذ الزام سزاالد  حسين حجامى لمدة جحد الشر يوما، جم جن حنا  منا  سياسزذ وا 

النقطزززة يحزززدثنا الزززن حزززكه ، لصزززمود كزززل تلزز  الفتزززرة؟عقاريزززة اللزززذ امززو فذ الضزززرائ  ال
"ميادة األسعار، وحركزة قائن كمال ج و اليطة، رئيس نقا ة الضرائ  العقارية المستقلة 

كفايززة، جللززذ كسززر  الحززاجم النفسززذ النززد النززاس ونجاحهززا، ولقينززا ممنئنززا ىززذ المحلززة، 
ن منطززال ش  حقوقنززا، حنززا كمززاجوشزز ين والمطززاحن،  يقفززوا يا ززدوا حقززوقهم، ىقولنززا ليزز  

 . نفس الطريقة"
جى جن المنزززا  السياسزززذ وااجتمزززاالذ الزززداالم لحركزززة اعحتجزززال  صزززفة الامزززة والتزززذ  

   م ززاحرا  ااحتجززال اللززذ ، والتززذ  ززدج0555  المصززرى منززك الززام شززهدحا المجتمزز
، و هززززور حركززززة كفايززززة، والعديززززد مززززن 0555مززززارس  00و ،05حززززتنل العززززراق ىززززذ ج

مارس، وحركة مهندسون ضد الحراسة، وغيرحا من  1مثل حركة األشكال المعارضة، 
قزززد حيزززذء المنزززا  العزززام لمزززو فذ  ن يميزززة التزززذ  هزززر  منزززك كلززز  الحزززين،األشزززكال الت

 الضرائ  العقارية، ل وح معركتهم من اعضرا  جلذ التن يم النقا ذ المستقل.

 ثور  الموظفين: 2001ديسمير  3

يزوم ثزورة مزو فذ مصزر، حيزث تجمز  مزا ، 0550ديسزم ر  5 حق جالت زار يزوم  يمكننا
، مزن العديزد مزن محاى زا  مصزر، شزرة آاف مو زف  الضزرائ  العقاريزةيقر  من ال

، واالتصزموا  هزكا الشزارع، لمزدة جحزد الشزر ء شارع حسين حجامى، جمزام مجلزس الزومرا



يوما، والسؤال الزكى يطزرح نفسز  اللينزا اآلن كيزف جسزتطاع مزو فذ الضزرائ  العقاريزة 
كا العززززدد، مززززن م تلززززف جنفسززززهم  هززززكه الدرجززززة التززززذ تمكززززنهم مززززن حشززززد كززززل حزززز تن ززززيم

 ؟ محاى ا  مصر
، اللزززذ حزززكا التسزززاؤل، تمثلززز  ىزززذ طة التزززذ جشزززار جليهزززا قزززادة اعضزززرا واعجا زززة ال سزززي

مثا زة المايسزتروا المحزر  لإلضزرا ، ولكزن  كانز  التي " "اللجنة التحضيرية لإلضرا 
الملهزا، حزكا مزا يجي نزا الليز  كمزال ج زو اليطزة  كيف تشكل  تل  اللجنة وكيف مارس 

 يشززكلوا نهزمج واتفقنزا محاى ززة كزل الزن ممثززل ىيهزا، لنضزرا  لتحضززيريةا اللجنزة قولز  "
 الليزززا، ولجنزززة ضزززرا إلل المحاى زززا  ىزززي لجزززان ي قزززي ضزززرا ،ج لجنزززة محاى زززاتهم ىزززي

 هممززوقف نشززوف الشززان العليززا اللجنززة ىززي معانززا ويجتمعززوا ممايلنززا نزز ح  ززتجس واللجززان
 نعززرف متززا عتهم  ززنل مززن ا تززديناو  .المحاى ززا  ىززي ءالززممن موقززف ضززوء ىززي ونقززرر
 ىزززي الجيزززمة وقفززز   زززالجيمة، و زززدجنا مجسزززا  الملنزززا المهزززم أل، وا اضزززرا نا نعمزززل نقزززدر
 ." الجيمة الحكومية المصال  مجم  ادام احتجاجية حركة

"اللجنززة  ززدج  قززائن: وىززذ كا  السززياق يشززير ال ززد القززادر نززدا جلززذ اللجنززة التحضززيرية 
كانزز   تضزززم مسززئول الزززن كزززل ، شزززارك  ىيهززا سزززيدا ، و 0550 تم ر نشززاطها ىزززذ سزز

محاى ة، وكان  ي تار الناس اللزذ جسزاس جنز  دماغز  شز الة، و تزاع المزل جمزاحيرى، 
 . يعرف ي طط كويس، ويجم  الناس"

جى جن اللجنززززة التحضززززيرية لإلضززززرا  ضززززم  ىززززذ الضززززويتها، ممثلززززين الززززن م تلززززف 
، وقزد جالتمزد قزادة اعضزرا  ىزذ ج تيزارحم النسزاءا ، كان من  يزنهم الزدد مزن المحاى 

هم  عززززززح السزززززما  التزززززذ تززززززؤحلهم للعمزززززل القيززززززادى ىزززززيلهزززززؤاء الممثلزززززين، جن تتززززززوىر 
المحاى زززا  لجزززان ة اعضزززرا  اللزززذ رؤيزززة ممنئهزززم مزززن الجمزززاحيرى. وقزززد جالتمزززد قزززاد

ذ المشززاركة ىززذ اعضززرا   قززدرة العززاملين  تلزز  المحاى ززا  اللززىيمززا يتعلززق  الم تلفززة



الك ير، وكل  من  نل قياس حجم المشاركة  المواق  الم تلفة، والتذ كان  قد قام  
 عدد من اعضرا ا  س ق  اعضرا  الك ير. وقد نجم الن تلز  اعضزرا ا  الم تلفزة، 
حالة من الثقة ىذ قدرة مزو فذ الضزرائ  العقاريزة جنفسزهم اللزذ الصزمود، مزن جانز ، 

  ر.آمن جان   قدرة قادة اعضرا  اللذ التن يمذ والثقة ى
ديسزززم ر، لي زززرم دور اللجنزززة العليزززا لإلضزززرا ، وقزززدرتها اللزززذ الحشزززد  5ثزززم جزززاء يزززوم 

وحززول دور نجمززة ثززورة المززو فين ىكانزز  "لجنززة اعالاشززة"  والتن ززيم، والتفززاوح، جمززا 
ة حززززدى قززززادة لجنززززة اعالاشززززة، السززززيدة كريمززززة جمعززززة، مو فززززجلجنززززة اعالاشززززة تحززززدثنا 

نقا يززة الرسززمية  ززالجيمة، التززذ  الضززرائ  العقاريززة  ززالجيمة، وكانزز  جمززين الززام اللجنززة ال
جنززا كنزز  مسززئولة اعالاشززة اللززذ ت سززيس النقا ززة المسززتقلة  قولهززا "سززتقال  منهززا النززد ا

مسززتوى المحاى ززا  كلهززا، وط عززا كززان معايززا الززدد ك يززر مززن الززممين ، وكززان  يتواىززد 
آاف، كنززا  ززنلم مززن  عضززنا كلنززا، جميزز  المززديريا ،  5 اللينززا يوميززا، حززوالذ جكتززر مززن

نصززز نا  يزززام، وج نزززا  توجزززاما  صززز يرة، وج نزززا مزززواالين وحلزززل مزززن  يوتنزززا، وجشزززترينا 
، جللزذ جتعمزل يزوم 00طزاطين اللشزان ننزام، وقعزدنا جط اق، وجشترينا حصر، وجشزترينا  

ا م لززى، مززن كززل حنززا النهززاردة، جمعنززج ززر يززوم، آىززذ اليززوم األول حززو جللززذ جتعمززل ىززذ 
جني ،  ت عتذ تجي زذ الشزر كزراتين  زيح، وشزاى وسزكر، وحزنوة،  05جني ،  0واحد 

وج نزززة، كنزززا نجيززز  الج نزززة  الصزززفيحة، ده ىطزززار والشزززا. ىزززذ ال زززدا، كميزززا  مكرونزززة، 
ونززززرش الليهززززا لحمززززة مفرومززززة، تطعمززززذ األكززززل شززززوية، جحنززززا كززززان  يجينززززا نززززاس مززززن 

ا كلوا  ره. وكان ىذ ممين  لينا تعمل جكزل المحاى ا ، مش معقولة حتقوليلهم، روحو 
ىزززذ  يوتهزززا، وتشزززيل ، وتجي ززز ، مميلزززة حتعمزززل كزززكا ومميلزززة حتعمزززل كزززكان كنزززا  نرت هزززا، 
اعالاشزززة كززززان الهززززدف منهززززا جنزززز  تضززززمنذ تواجززززد الززززممنء والنززززاس جللززززذ جززززايين مززززن 
المحاى ا ، وىذ ناس كان   تيجذ من المحاى ا  ومعاحا اآلكل، ويوميا كنزا نكزنس 



الشارع، يوميا، وج نا جكيزاس م الزة، وكنزا امم نكزنس الشزارع مزرة وجتنزين، وكزان ممكزن 
 .كناس الحذ يكنس وكنا نراضي ، وجشترينا جدوا  ن اىة، مقشا  وجدوا  ن اىة"

سزززززتمرارية ججى جن الهزززززدف الرئيسزززززذ مزززززن نشزززززاط لجنزززززة اعالاشزززززة، تمثزززززل ىزززززذ ضزززززمان 
 م تلززف المحاى ززا ، ىكانزز  لجنززة سززتمرارية مشززاركة العززاملين جاعالتصززام، وضززمان 

 اعالاشة  مثا ة ومارة التموين المحلية "لمجتم  اعالتصام" جكا جام التع ير.

سزززززت دم مارة اعالزززززنم  زززززكل  المجتمززززز ، حيزززززث او  مثا زززززة "جكاالزززززة اعالتصزززززام" كانززززز  و 
، التزذ كانز  ما جطلقوا اللي  "جكاالزة اعالتصزام"المعتصمون مك را  الصو ، لتشكيل 

ج  ززار اعالتصززام، و يانززا  التضززامن التززذ تززرد جلززيهم، جضززاىة جلززذ  عززح تقزوم  ركاالززة 
الفقززرا  الفنيززة" )العززدد الثالززث مززن تقريززر العمززال والمقاومززة اعجتمااليززة، تحريززر  الززد 
اللززذ، والصززادر الززن اللجنززة التنسززيقية للحقززوق والحريززا  النقا يززة والعماليززة،  اعشززترا  

 .(000م  ج رون، ص

الداالم لهكا اعالتصزام الك يزر ىقزد تمثزل ىزذ مشزاركة المزرجة  فعاليزة جما الملم  الع يم و 
الالية، حيث مثل  مشاركة المرجة ىذ حكا اعالتصام ملم  غيزر مسز وق  تزاريخ حركزة 
اعحتجززال اعجتمززاالذ ىززذ مصززر، ىلززم يسزز ق جن جقامزز  المززرجة المصززرية ىززذ الشززارع، 

اركة  عززح األسززر  كامززل جحززد الشززر يومززا للمطال ززة  حقوقهززا، حززكا  اعضززاىة جلززذ مشزز
مزن نوالهزا ىزذ حركزة حي األولذ الددحا من مول وموجة وجطفال، وحو ما يمثل سا قة 

 اعحتجال اعجتماالذ جيضا.

وكززان موقززف سززكان شززارع حسززين حجززامى موقززف مشززرف لل ايززة، حيززث رحزز  جحززالذ 
الحززذ  المعتصززمين، وىززت   عضززهم ج ززوا   يززوتهم جمززام السززيدا  لقضززاء حززاجتهم، كمززا 

وا  عح الدالم العينذ من طعام وشرا  للمعتصمين  شزارالهم، وحزول تلز  النقطزة قدم



يحزززدثنا مكزززرم ل يززز   قولززز  " عزززح جحزززالذ الحزززذ ىتحزززوا  يزززوتهم للسزززيدا  حتزززذ يقضزززوا 
حاجتهم، وقدم  عضهم  عزح الفلزوس، وجحزد األشز اص كزان رايز  يحزا، آ زر الحزا، 

جنز   عزد السزاالة الشزرة نوقزف ودى  نفقة الحا لصال  اعضرا ، وكان مطل هم الوحيد 
ويؤكد اللذ كا  المعنذ ال د القادر ندا  قول  "كان  عضزهم  ينزمل  .الهتاىا  والط ول"

 .كل وشر ، وكان ىذ ناس  يقفوا ىذ ال لكونا  يشاورا  عنمة النصر"جلنا 

كا كزززان موقزززف سزززكان شزززارع ن اعالزززنم حسزززين حجزززامى موقزززف مشزززرف لل ايزززة، ىزززر وا 
مثلوا سندا قويا داالما لمو فذ ح مؤسسا  المجتم  المدنذ، ان   عالمستقل، جلذ ج

الضززرائ  العقاريززة،  مززا قززدموه مززن دالززم الينززذ ومعنززوى للمعتصززمين، و مززا مثلززوه مززن 
م، ضززد جى تجززاوم مززن ضززمانة لحمايززة المعتصززمين،  رالت ززارحم رق ززاء اللززذ اعالتصززا

 مسئولذ األمن.

قاريززة، نقلهززا جلززذ المسززئولين وتتضزز  معززالم الرسززالة التززذ حززاول مززو فذ الضززرائ  الع
ال ززر حتاىززاتهم التززذ رصززدحا )العززدد الثالززث مززن تقريززر العمززال والمقاومززة اعجتمااليززة، 
تحرير  الد اللذ، والصادر الن اللجنة التنسيقية للحقزوق والحريزا  النقا يزة والعماليزة، 

  رون(: آ اعشترا  م  
مدياد حجم المشاركة ىذ ة جلذ ج"األالداد  تميد  تميد والهمة حديد ىذ حديد" ىذ جشار  -

 اعالتصام.
"يزززا رئززززيس الجمهوريزززة ن ززززرة الطزززف للعقاريززززة" "يزززا مالززززيم ا  ي ليززز ... ارحمنززززا مززززن -

 .الومير"
 .تنين.... حسنذ م ار  ىين""واحد ا ،حمينا من الضياع""يا ماليم الحق ضاع... ج



مززززا  ززززين والهتاىززززا  الموجهزززز  لززززرئيس الجمهوريززززة، ىهززززذ ىززززذ مجملهززززا حتاىززززا  تتززززراوح 
جسززتعطاف رئززيس الجمهوريززة، ومطال تزز   ززدالم مززوقفهم جمززام وميززر الماليززة، وصززوا جلززذ 
نقزززده،  شزززكل صزززري  وم اشزززر، ىزززذ جشزززارة صزززريحة ل يزززا  دوره الرقزززا ذ، اللزززذ ومراء 

 حكومت .
"يززا ن يززف ماطنشززناش... دى حقوقنززا م نشززحتهاش" "يززا ن يززف مززش حتنززام ... راح -

 .ن ... رئيس الومراء ىين"نطلعل  ىذ األحنم" "واحد جتني
، حيث طال  المعتصمون رئزيس الزومراء  اعحتمزام كل  الحال  النس ة لرئيس الومراءك

 تل يزززة حقزززوقهم، كمزززا جشزززاروا جلزززذ غيزززا  دوره، مثلمزززا جشزززاروا جلزززذ غيزززا  دور رئزززيس 
 الجمهورية، ىذ مواجهة جممتهم.

، مزش ماشزين غيزر قرار"القرار ال "يا يوسف  ي  يا غالذ سي  لذ حقذ وحق اليالذ"-
 القرار" ىزذ جشزارة جلزذ دالزوة وميزر الماليزة جلزذ المحاى زة اللزذ حقزوقهم، وصزدور قزرار 

 الودتهم جلذ ومارة المالية.
نززززا جحززززم" "وا  ن ززززاف وا  نطززززاطذ... جحنززززا كرحنززززا الصززززو  ال" ززززالروح  الززززدم رمق الي-

 .الواطذ"
ذ جنهززم ؤكززدون اللزز"اعضززرا  مشززروع مشززروع... ضززد الفقززر وضززد الجززوع" وحززم حنززا ي

كيدحم اللذ مشروالية اعضرا ،  رالت اره جحد حقوقهم صامدون ىذ جالتصامهم، م  ت 
 المشروالة.

ماء الموقف المت اكل الكى الزكي  قام  ز  رئزيس نقا زة ال نزو  والت مينزا  ااجتمااليزة، وا 
اعالتصزام، تزداد حزركتهم  فزح اعضزرا  و طال  العاملين  الضزرائ  العقاريزة اللزذ جم

و فذ الضززززززرائ  العقاريززززززة  الهتززززززاف ضززززززد رئززززززيس النقا ززززززة  "قولززززززوا لفززززززاروق  ززززززادر مزززززز
شزحات ...جحنا طلقنززا   التنتززة" " زالطول  ززالعرح حنجيزز  النقا زة اارح" ور مززا كززان 



، الزن رىزح النقا زة الرسزمية، ومزن ثززم اف حزو اعالزنن الشزع ذ ال يزر رسزمذحزكا الهتز
 العمل اللذ ت سيس النقا ة، المستقلة.

 
ثززززورة مززززو فذ الضززززرائ  العقاريززززة، لنشززززير جلززززذ جن مززززو فذ الضززززرائ   نعززززود ألحززززداث

العقاريززة،  م تلززف محاى ززا  الجمهوريززة، قززد قززاموا  ززدور داالززم لززممنئهم المعتصززمين 
ىزززذ القزززاحرة، حيزززث جضزززر وا الزززن العمزززل، ىزززذ كا  التوقيززز  الزززكى تزززم ىيززز  اعالتصزززام، 

ف المحاى زا ، وحزو الم  ثورة مو فذ الضرائ  العقارية م تلزف المزديريا ،  م تلزو 
 رع حسين حجامى.عالتصام، شا ا  لفياما مثل درال

جمززا اآلليززة الفااللززة ىززذ نجززاح اعالتصززام، وصززوا جلززذ ىضزز ،  عززد جقززرار وميززر الماليززة 
، والتززززذ قززززام  هززززا قززززادة كاىززززة مطالزززز  المعتصززززمين، ىقززززد تمثلزززز  ىززززذ آليززززة التفززززاوحل

ستند  ىذ م تلزف مراحلهزا اعالتصام، والمنح  اللذ الملية التفاوح تل ، جنها قد ج
 األ ك  رجى األغل ية.اللذ التصوي  العام، و 

 
التزززذ يجززز  جن نقزززف النزززدحا  عزززح الشزززيذء تتمثزززل ىزززذ  لزززو كلززز  والمنح زززة الجليزززة 

التحر  اعجتماالذ، مزن جى صز  ة سياسزية،  معنزذ الزدم جقترانز ،  ز ى حزم  سياسزذ 
مززدى يمكززن جن يمثززل  جلززذ جىحززو: جو قززوى سياسززية، والسززؤال الززكى يطززرح نفسزز  اللينززا 

؟  حركززة األحززما  جو القززوى السياسززية، آليززة دالززم جو جالاقززةجقتززران التحززر  اعجتمززاالذ 
"كزل جللزذ كزانوا موجزودين ىزذ اعالتصزام، قائلة وحول تل  النقطة تحدثنا كريمة جمعة 

حنا مش حنسم  ألى جحما  تد ل وسطينا، تتقل  جكانوا الاملين  الضرائ  العقارية، 
وىززذ كا  السززياق يشززير مكززرم  .حنززا نززاس دا لززين نطالزز   حقنززا"جتانيززة،  قززذ لمسززائل 

حنا لنا مطال  ىئوية" جى جنهم يروا جن جرت اط جحنا ج لينا حركتنا من السياسة، جل ي  "



جن ن  اعضزرار  حزركتهم، مؤكزدين اللزذ م   ى جحزما  جو قزوى سياسزية، مزن شز حركته
 حركتهم تقوم اللذ مطال  ىئوية.

ج زو اليطززة كانز  لزز  وجهززة ن زر م تلفززة نسز يا، حيززث ال زر الززن وجهززة غيزر جن كمززال 
 حززكه انززدمال اللززي تسززاالد تقززدر كانزز  قويززة السياسززية الحركززة لززو حززون ززره تلزز  قززائن "

  ومتسززت ر يش ،النهززا النززاس نصززرافع جدي السياسززية الحركززة ضززعف لكززن الحركززا ،
 ،القزززائم  معناحزززا ةالسياسززز ألن  السياسزززة، دالزززوة ملنزززاش ،المزززالي موقززز ذ ىززز يقولزززوا لمزززا

 ،الن ززام مزز   الصززفقا  لانشزز ا  و  الن ززام سززيطرة تحزز  جغل هززا ،ضززعيفة سياسززية حركززة
 اللزي الشزع  مجلزس انت ا زا  ىزي كرسزي كزام وا زد ايز  اللي وناوي ،اي  الايم الن ام
 ذىززز ليكزززو انتزززو يقزززولهم حزززد لمزززا وينكسزززفوا ،ده الزززن ينصزززرىوا النزززاس وط يعزززي جايزززة،

 ."ليها  اانتماء تشرفت الناس كان  وقوية ناحضة سيةسيا حركة ىي ولو السياسة،
جى جن  يزرى جنز  ن زرا لعزدم وجزود حركزة سياسزية قويزة ىزذ المجتمز  ىقزد  لز  حركزا  
اعحتجززال اعجتمززاالذ واللززذ رجسززها حركززة مززو فذ الضززرائ  العقاريززة، مززن جى تززد ل 

جنهزا جكا مزا سياسذ سواء من ق ل األحما  جو القزوى السياسزية األ زرى، وحزو حنزا يزرى 
كان  حنا  حركة سياسية قوية كزان مزن شز ن تلز  الحركزة جن تزدالم حركزة اعحتجزال 
اعجتمززاالذ  صززفة الامززة، ومززن ثززم كززان مززن الممكززن جن يعززد تززد ل تلزز  األحززما  جو 

غير جن  يعود جلذ اعشارة جلذ جن  كزان حنزا  آلية دالم لتل  الحركة.  القوى السياسية،
مزززة، والقزززوى اعديزززد مزززن الشززز ا  المنتمزززين، "لحزززم  الكر دالزززم معنزززوى ك يزززر مزززن ق زززل ال

 اعشتراكية" اللذ حد قول .
ىيما س ق قدمنا لمحة سريعة الزن ثزورة مزو فذ الضزرائ  العقاريزة والتزذ ج تتموحزا ىزذ 

 الهتزاف تحيزة  - عد جسزتجا ة وميزر الماليزة لمطزال هم -اليوم الحادى الشر لإلالتصام 



 قززولهم "يززا شززارع حسززين حجززامى لزز  ح ززذ شززكر وتقززدير لسززكان شززارع حسززين حجززامى 
التمامى"  .وا 

 :نقا ة الضرائ  العقارية المستقلة
لع   نقا ة ال نو  والت مينا  والتذ تت   اعتحاد العام لعمال مصر، ويت عها الزدد مزن 
اللجزززان النقا يزززة لمزززو فذ الضزززرائ  العقاريزززة، دورا سزززل يا اللزززذ جمتزززداد حركزززة مزززو فذ 

مزن  زنل الموقزف المت زاكل  ضز  حزكا الزدور السزل ذ للنقا زةالضرائ  العقارية، وقد جت
ت كه رئيس نقا ة ال نو  والت مينزا ، السزيد ىزاروق شزحات ، مزن مطال تز  الدائمزة الكى ا

لمزززو فذ الضزززرائ  العقاريزززة  فزززح اعالتصزززام حتزززذ ق زززل جن يتمكنزززوا مزززن  تحقيزززق جى 
يهتفززون ضززده  مززو فذ الضززرائ  العقاريززة  ززنل جالتصززامهمجعززل مكاسزز  تززككر، ممززا 

 قولهم "قولوا لفاروق شحات ...جحنا طلقنا   التنتزة" " زالطول  زالعرح حنجيز  النقا زة 
، الزن رىزح النقا زة اف حو اعالنن الشع ذ ال ير رسزمذاارح" ور ما كان حكا الهت

الرسمية، ومن ثم العمل اللذ ت سيس النقا ة المستقلة. ولم تكن النقا ة الرسمية وحزدحا 
نمزززا كزززان موقزززف اعتحزززاد العزززاكا  الموقزززف  م لعمزززال مصزززر، ممثزززل ىزززذ المت زززاكل، وا 
يصزل جلزذ حزد معزادة و شزديد الت زاكل، الزكي كزان ، السيد حسين مجاور، موقف رئيس 

 موقف مو فذ الضرائ  العقارية.

غير جن قادة اللجنة العليزا لإلضزرا  و عزد جن تحققز  مطزال هم، وتزم ىزح اعالتصزام، 
ن كزززانوا قزززد ججمعزززوا اللزززذ جنشزززقوا ىيمزززا  يزززنهم ىيمزززا ي تعلزززق  ت سزززيس النقا زززة المسزززتقلة، وا 

جحميززة ت سززيس نقا ززة  اصززة  مززو فذ الضززرائ  العقاريززة، حيززث جنقسززموا جلززذ ىززريقين، 
الفريزززق األك زززر ويمزززثلهم كمزززال ج زززو اليطزززة، الزززكى يزززرى ضزززرورة ت سزززيس نقا زززة مسزززتقلة 

ال زر الزن وجهزة  لمو فذ الضزرائ  العقاريزة، مسزتقلة الزن جتحزاد العمزال الرسزمذ، وقزد



 ممزن شزرالية ج ت زي ا جنزا منز ، ىرالية كنقا ة يق لنا تحاداع نج نرىحن ره تل   قول  "
 ىززي تززم للززيج للتمويززر نتيجززة لزز ، ح قضززائية جحكززام ىززي ده ااتحززاد ألن ،لزز  شززرالية ا

 النقا يزة،  الحريزا  لتمامز ج والزدم ،الليز  القضائي شرافاع الدم ونتيجة ،األ يرة رةالدو 
 وجنزا ،شزرالي غيزر نقزا ي  تن زيم حتعلزق مش ى نا انت ا ات ، ل اءر  صدر  امجحك وىي
 وجغل يززززة ،العموميززززة جمعيتززززي مززززن مسززززتمدة شززززراليتي نززززاجو  ،شززززرالية يج منزززز   ت ززززيج ا

 كزل ىزوق العموميزة والجمعيزة نقزا تي،  يؤيزدوا اللي ودول معايا جالضاء الندي العاملين
 وثالثزززا ،جحززد مززن تززد ل دون نقززا تهم نالعززاملي ينشززز  قززال للززيج الدسززتور ثانيززا حاجززة،
 النقا زززة، حريزززا ال حزززوالين الكزززنم نفزززس قالززز  للزززيج ،العليزززا الدسزززتورية المحكمزززة جحكزززام
 النقزا ي، التن زيم  حريزة قالز  واللي ،الليها موقعة مصر اللي الدولية تفاقيا اع ورا عا
 يززداعر  ا يززةالنق الش صززية تث زز  جن مززواده جحززد ىززي قززال للززيج المصززري القززانون  امسززا
 ".األوراق ودالناج واحنا األوراق

جى جن الفريزززق المؤيزززد لوجهزززة الن زززر المتعلقزززة  ت سزززيس النقا زززة المسزززتقلة،  عيزززدا الزززن 
اعتحاد العام لعمال مصر، يرج  كل  جلذ ما يعاني  حكا اعتحاد من سزل يا ، متعلقزة 

د حززكا الفريززق اللززذ  العمليززة اعنت ا يززة، ومززن تعززدى اللززذ الحريززا  النقا يززة، كمززا يسززتن
اعتفاقيززا  الدوليززة التززذ تعطززذ الحززق لم تلززف العززاملين،  ت سززيس نقا ززاتهم المسززتقلة، 

 حدى الدول الموقعة اللذ تل  اعتفاقيا .جوتعد مصر 

 
والفريززق اآل ززر ويمززثلهم مكززرم ل يزز ، الززكى يززرى جنزز  اللززذ مززو فذ الضززرائ  العقاريززة، 

والت مينزا ، ولكنهزا ت زل نقا زة تا عزة عتحزاد ت سيس نقا تهم المستقلة الن نقا ة ال نزو  
المززال مصززر، وحززو يززداى  الززن وجهززة ن ززره تلزز   قولزز  "جنززا مزز  ت سززيس نقا ززة لمززو فذ 
الضرائ  العقارية، من دا ل اعتحاد، وجنا ححتمذ  م لة القانون والدستور المصزرى، 



وصزول لقززرار وجنزا كلجنزة نقا يزة حزر ىزذ جت زاك قزرارى، والهزدف مزن النقا زة المسزتقلة، ال
 اعضرا  من  ارل اعتحزاد، طيز  مزا جحنزا قزدرنا ن  زد القزرار وجحنزا جالضزاء  النقا زة 
الرسيمة، وجنا الندى آلية شرالية، حذ آليزة اعضزرا ، والملز  ده تحز  م لزة اعتحزاد 

 .الشرالذ، وتمكن  من الوصول لتحقيق جحداىذ"

ائ ، تحزز  م لزززة جى جن مكززرم ل يزز  يزززرى جنزز   ت سزززيس نقا ززة  اصزززة  مززو فذ الضزززر 
اعتحزززاد العزززام سزززوف يزززتمكن مزززن تحقيزززق جحداىززز  كاملزززة، حيزززث يزززرى جن جنتمزززاء نقا تززز  
عتحززاد العمززال ا يمثززل مززن وجهززة ن ززره جى الززائق جمززام قززدرة تلزز  النقا ززة اللززذ تحقيززق 

ن كزززان حزززو كاتززز  ممزززن  نتقزززدو الموقزززف المت زززاكل لنقا زززة ال نزززو  جمطالززز  جالضزززائها. وا 
نقا يززززة  الدقهليززززة،  ززززنل حركززززة مززززو فذ الا كززززرئيس للجنززززة والت مينززززا ، والتززززذ يت عهزززز

 الضرائ  العقارية.
 

وحول  طوا  جنشاء النقا ة المستقلة، يحدثنا ال د القادر ندا  قول  "اللجنزة التحضزيرية 
لإلضززززرا ،  عززززد اعضززززرا  سززززميناحا لجنززززة الززززدىاع الززززن حقززززوق العززززاملين  الضززززرائ  

الزززدالوة للنقا زززة المسزززتقلة  زززدجناحا ىزززذ ج ريزززل  ة، ومنهزززا جسسزززنا نقا تنزززا المسزززتقلة.العقاريززز
 ززدين جوضززة ىززذ مقززر حززم  ، كنززا وا0557 ززدجنا ىيهززا مززن ينززاير ، لكززن الفكززرة 0557

سزززم النقا زززة المسزززتقلة، ،  ا0557لنزززا اعجتماالزززا  مزززن ج ريزززل الكرامزززة ىزززذ صزززاالد، والم
تحزز  الت سززيس،  ززدجنا نعمززل ورق، يتززومع اللززذ كززل منززدو  مززن كززل محاى ززة، الززورق 

رة الززن تجميزز  الضززوية، طل ززا  مززن المززو فين  ت سززيس نقا ززة للعززاملين  الضززرائ  ال ززا
آاف،  0العقاريزززة، وتفزززويح كمزززال ج زززو اليطزززة، ىزززذ ججزززراءا  الت سزززيس،  زززدجنا  عزززدد 

، سزززززاالة مزززززا جودالنزززززا األوراق، ىزززززذ ومارة القزززززوى 0551آاف، ىزززززذ ج ريزززززل  00وصزززززل 
 .آلف" 10العاملة، حاليا وصلنا جر عين آلف من طاقة ججمالية 



جى جن  طزززوا  ت سزززيس النقا زززة المسزززتقلة جزززاء   اعالتمزززاد اللزززذ اللجنزززة التحضزززيرية 
مزن تحريز  ت سيس ش كة النقزا  قويزة مكنتهزا  لإلضرا ، والتذ كان  قد تمكن  من

مو فذ الضرائ  العقاريزة، اللزذ مسزتوى كاىزة المحاى زا  للمطال زة  حقزوقهم، ىزذ آن 
سزت مرارية اعالتصزام مزدة جحزد الشزر يومزا، تلز  واحد، جلذ جانز  نجاحهزا ىزذ حشزد، وا 

 اللجنة كان   مثا ة الل نة األولذ ىذ ت سيس النقا ة المستقلة.

ومن جان ها ج د  الائشة ال د الهادى، وميرة القوى العاملزة والهجزرة، جالجا هزا  زالتطور 
الكى جحرمه مؤسسوا النقا ة المستقلة للضزرائ  العقاريزة، النزدما طالعز   يانزا  وجوراق 

لجنزززة ىزززذ  00جلزززف الضزززو،  رسزززتمارا  الضزززوية كاملزززة، و 00النقا زززة، التزززذ ضزززم  
 ززا ، وجشززاد  م تلززف المحاى ززا ، وائحززة ن ززام دا لززذ، ومحاضززر الت سززيس واألنت ا

كمززا جكززد طززارق مصززطفذ، جمززين الصززندوق،  النقا ززة المسززتقلة،   دقززة العمززل واحتراىزز .
رجزا  الشزفاىية، والديمقراطيزة، اللذ جن النقا زة راالز  ىزذ كزل مراحزل ت سيسزها جاللزذ د

 .(0551-1-05)الدستوروالكس  كل  ىذ ائحة الن ام األساسذ 

حيززث يززرى جتحززاد العمززال  نقا ززة المسززتقلة الكثيززر مززن الجززدل،حززكا وقززد جثززار ت سززيس ال
تلززز  النقا زززة "غيزززر شزززرالية، وا يجززز   ىزززذ شززز ص رئيسززز ، حسزززين مجزززاور، جن ممزززثن

ىذ كا  السياق يع ر مكرم ل ي  الن جالتراضز  ( و 0551-1-0اعالتراف  ها" )ال ديل
اللذ ت سيس تل  النقا ة  قول  "جستاك كمال رىزح التوجز  جلزذ اعتحزاد العزام، ورجى جن 
ت سززيس نقا ززة مسززتقلة، جىضززل مززن ت سززيس نقا ززة تا عززة لإلتحززاد، وىززذ مشززكلة ت ززص 

النقززا ذ،  حنززا النززدنا مشززكلة التعززددجال عزد القززانونذ، المفززروح نقا ززة واحززدة لكززل مهنززة، 
 .ىذ النقتة  القانون، الصورة مش واضحة جمام األستاك كمال ج و اليطة"

 



د/جحمد حسن ال رالذ، جستاك القانون  جامعة القزاحرة، وال  يزر  من مزة العمزل غير جن 
% ، 055الدوليززة، يززرى جن جالززنن ت سززيس نقا ززة الضززرائ  العقاريززة المسززتقلة، شززرالذ 

، التزززذ تؤكزززد اللزززذ الحقزززوق 0117لسزززنة  70ة رقزززم وىقزززا للدسزززتور المصزززرى، واعتفاقيززز
والحريزززا  والتعدديزززة النقا يزززة... مؤكزززدا اللزززذ جن النقا زززة ت  زززك ش صزززيتها اعالت اريزززة 
 اع طززار ىقززط، وا ين  ززذ جن يعلززق ت سيسززها وحصززولها اللززذ ش صززيتها اعالت اريززة، 

 (0551-1-05اللذ جكن جو تصري  من جى جهة. )الدستور
 

ت سززيس النقا ززة المسززتقلة لعديززد مززن الضزز وط، منهززا رىززح  حززكا وقززد تعرضزز  المليززة
النقا ة الرسيمة ق ول جستقالة جالضزائها، األمزر الزكى دالزا جالضزاء النقا زة المسزتقلة ىزذ 

حا  مززن جتمززاع لهززم  ززالمقر المؤقزز  لنقززا تهم  فيصززل ، لمناقشززة موضززوع اعنسززججول 
  القانونيزة ضزدد الممتنعيزين لت مينا ، وضرورة جت اك اعجراءاالنقا ة العامة لل نو  وا

 ( 0551-0-00الن ق ول ااستقاا ، ومنها رى  دالاوى قضائية. )ال ديل
 

ومن جان هم جتهم قادة جتحاد العمال، قيادا  نقا ة الضرائ  العقارية المستقلة،  الفسزاد 
و جم  جشتراكا  من العمال  دون تر يص، وىذ سياق الض ط اللذ مؤسسذ النقا زة 

رح  عزززح القيزززادا  جلزززذ اعحالزززة جلزززذ التحقيزززق، جمزززام النيا زززة اعداريزززة، المسزززتقلة، تعززز
( كمزا وصزف حسزين 0551-7-00وجمام اعدارا  القانونيزة  جهزا  الملهزم. )الشزروق

مجزززاور الزززكين يقفزززوا وراء النقا زززا  المسزززتقلة،  ززز نهم ي حثزززون الزززن دور وجنهزززم مندسزززون 
 .(0551-0-0ستور وسط العمال... وجنهم يتلقون تموين من ال ارل )الد

حزززززكا وقزززززد  زززززدج  النقا زززززة المسزززززتقلة جالمالهزززززا  الزززززدالوة جلزززززذ ت سزززززيس صزززززندوق الرالايزززززة 
اعجتماالية والصحية، حيث تم اعتفاق م  د/يوسف  طرس غالذ ومير الماليزة، اللزذ 



جن يعتمززد صززندوق الرالايززة اعجتمااليززة والصززحية ىززذ مززوارده اللززذ تحويززل نسزز ة مززن 
-1. )ال زديلا  جلزذ رصزيد الصزندوقصناديق الجماء% من 05حاىم ال رامة، ونس ة 

( يززززككر جن حززززكا الصززززندوق كززززان مززززن المفتززززرح جن ي صززززص لتقززززديم مززززن  5-0551
شززهرا،  005جلززذ  055للعززاملين تعويضززا النززد ال ززرول جلززذ المعززاش، تتززراوح مززا  ززين 

 (0551-0-00جسوة  الجها  اعدارية األ رى. )الدستور
ماء الض وط التذ مارسها جتحاد  العمال اللذ ومير المالية، حيث تقدم اعتحاد  ز نغ وا 

قا ززة، ال ززر متهمززا كمززال ج ززو اليطززة،  رئاسززة النالنائزز  العززام ضززد وميززر الماليززة،  جلززذ
، 0551يوليززو  07 تززاريخ  100تراجزز  الززومير الززن قززراره رقززم  جنت ا ززا  غيززر قانونيززة،

ندوق، وقزززام وال زززاص  جعزززل نقا زززة المزززال الضزززرائ  العقاريزززة المسزززتقلة كمؤسسزززة للصززز
 وضزز  جسززم النقا ززة العامززة للعززاملين ىززذ ال نززو  والت مينززا  واألالمززال الماليززة محلهززا. 

 (0551-7-00)الشروق
 

( اللذ ضم النقا ة PSIالعامة )  ر واىق اعتحاد الدولذ لعمال ال دما آومن جان  
مزة من  055المستقلة للعاملين  الضرائ  العقارية، جلذ الضويت ، ويضم حكا اعتحزاد 

وى العزالم، وقزد جرسزل حسززين مليزون الامزل اللزذ مسزت 05دولزة تشزمل  005نقا يزة ىزذ 
المسززتقلة،  عتززرح ىيهززا اللززذ التعامززل مزز  النقا ززةرسززالة جلززذ اعتحززاد الززدولذ، يمجززاور 

-1-00ويطال ززز   عزززدم ق زززول العضزززوية، وحزززو مزززا لزززم يلتفززز  جليززز  اعتحزززاد. )الدسزززتور
0551) 

للضزرائ  العقاريزة   ،  يانا تضامنيا م  النقا زة العامزةكما جرسل اعتحاد الدولذ للنقا ا
هزززا جلزززذ رئزززيس الجمهوريزززة، وقزززد جشزززار ال يزززان جلزززذ جن اعتحزززاد الزززدولذ المسزززتقلة، موج

مليونزا مزن العمزال، ىزذ  005جتحاد ومن مة نقا يزة، تمثزل  500للنقا ا ، والكى يضم 



دما  العامززة،  شزز ن مززن  لززدان العززالم، يعلززن جحتجاجزز  مزز  اعتحززاد الززدولذ لل زز 000
التززد ن  التززذ يمارسززها، رئززيس اعتحززاد العززام لنقا ززا  المززال مصززر، ىززذ حززق نقا ززة 
العززززاملين  الضززززرائ  العقاريززززة المسززززتقلة، والضززززو اعتحززززاد الززززدولذ لل ززززدما  العامززززة. 

 (0551-1-1)الدستور
ومززن جان هززا جكززد   عثززة من مززة العمززل الدوليززة اللززذ جن جى رىززح مززن ق ززل الحكومززة 

ية لق ول ت سيس نقا ة الضزرائ  العقاريزة المسزتقلة، سزيعت ر  مثا زة جشزارة سزل ية المصر 
لملززززف مصززززر  المن مززززة، ومززززن ثززززم سززززيتم تحريزززز  شززززكوى مززززن مجلززززس جدارة المن مززززة 

 (0551-1-01للجمعية العمومية. )الشروق 
ماء رىززح اعتحززاد العززام لنقا ززا  المززال مصززر، القززد حسززين مجززاور رئززيس اعتحززاد  وا 

الززدد مززن قيززادا  نقا ززة ال نززو  والت مينززا ،  م نززذ اعتحززاد لدراسززة سزز ل ججتماالززا مزز  
مواجهزززة النقا زززة المسزززتقلة للعزززاملين  الضزززرائ  العقاريزززة، وحزززو مزززا جسزززفر الزززن محاولزززة 

-7-0ت سيس نقا ة تا عة عتحاد العمال تضم العزاملين  الضزرائ  العقاريزة. )الدسزتور
0551) 

 معارضززة شززديدة مززن ق ززل  مواجزز  مسززتقل، كن والحززال حكززكا نحززن جمززام  نيززان نقززا ذج
التن ززيم الرسززمذ، ومززدالم  مسززاندة العديززد مززن مؤسسززا  المجتمزز  المززدنذ، جلززذ جانزز  

 الدد من المؤسسا  الدولية.
واعسززتمرار ىززذ طريززق والسززؤال اآلن حززل حنززا  ىرصززة جمززا حززكا ال نيززان الجديززد للنمززو 

 كل  النموكل قا ل للتكرار ىذ مصر؟؟ وحل تحقيق جحداى 
؟ ويجي نززا كمززال ج ززو  ززاص  قا ليززة حززكا النمززوكل للتكززرارن ززداء جوا  السززؤال الثززانذ: وال

  ئ الضزرا جسوة مستقلة نقا ة يقيم قرر المعاشا  تحاداليطة الن حكا التساؤل  قول  "ج



 والمحلزة ،العزام النقزل ىزي ،الديزدة جهزا  ىزي العاملين من طويل طا ور وىي ،العقارية
 ."نقا تها نشاءع اآلن تجهم الديدة وجها  ،والتعليم ر يةالتىذ  ومدرسين ،وش ين

نحزززو ت سزززيس النقا زززا  المسزززتقلة،  حيزززث تصززز   تلززز  التن يمزززا   جى جن حنزززا  توجززز 
المسززززتقلة، تن يمززززا  مواميززززة للتن يمززززا  الرسززززمية، ولعززززل تجر ززززة مجموالززززة جسززززتقنل 

تلززز   مزززارس، جحزززد 1سزززم س  الجامعزززا  المصزززرية، المعروىزززة  اجالضزززاء حيئزززة التزززدري
األشزززكال الفئويزززة، التزززذ نشززز   لتسزززد الجزززم وقصزززور جرتززز ط  شزززكل جساسزززذ  زززالتن يم 

 ثل ىذ نوادى جالضاء حيئة التدريس.الرسمذ المم
نعزززود للسزززؤال األول: وال ززززاص  فرصزززة حززززكا ال نيزززان المسزززتقل ىززززذ النمزززو واعسززززتمرار 

 لتحقيق جحداى ؟
شريطة جن مو واعستمرار، للنلنؤكد اللذ جن حكا ال يان المستقل، جمام  ىرصة ال يمة 

ن حنا  ضرورة النقا ية. ومن ثم ىريعمل جالضائ   جدية شديدة، لتطوير مهاراتهم 
لوجود نوع ما من اعلتمام من ق ل مؤسسا  المجتم  المدنذ، تجاه كل  ال نيان 

المستقل الجديد، ك ن تعمل  عح مؤسسا  المجتم  المدنذ اللذ تن يم الدد من 
ألالضاء النقا ة المستقلة، ىذ مجال اعدارة، والحوكمة، والعمل الدورا  التدري ية، 

 الامة . النقا ذ والحريا  النقا ية  صفة
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 من أنشطة

المركز المصرى للحقوق  

 جتماعيةاإلقتصادية واإل

 



 

 

 

 
 

 : من أنشطة المركز فى التقاضى
 قضية رفع الحراسة عن نقابة المهندسين : -1

محكمة شما  الراهرة بالعبااسة  فى  أشهر م    اسسه نج  المركز فى الحصو  ع ى جكم  ضائى م   بل مرو  اتة
 جسل  ضت برفع الحرااة الرضائسة ع  نرابة المهنااس ، وهى الاعوى التى أ امها 9002نة لس 6963الاعوى   م 

ع ى خ فسة  1225/ 9/ 99منا التى فرضت ع سها  رااة   ك فع الح لصال  عماعة مهنااس  ضا الحرااةالمركز 
ومنا  لك التا اخ والجمعسة العمومسة ل نرابة مس وب كل ا طا ها . صراعات نرابسة واسااسة شها ها الب ا خ   هات الفترة

و ا مثل هاا الحكم نر ة نوعسة فى الصراع وص جسا ها جسل  اا  النرابة بمعرفة الحراس الرضائسس  اون محاابة أو   ابة .
لاولة والمهنااس  فنو  مرة اكون مع المهنااس  ونسرة  ضائسة  ؤكا عام شرعسة الحرااة الرضائسة، وبالك اكون مع بس  ا

المهنااس  جكمس  بالوى األهمسة، األو  جكم الزام  ئسا محكمة عنوب الراهرة بتحااا موعا االنتخابات والثانى جكم 
 محكمة شما  بانهاء الحرااة .

 
 عنسه: 450عنسة إلى  1900خفسض أاعا   حالسل انف ونزا الخنازار م  المركز انج  فى   -9

 شكل وزار الصحة لجنة لتحااا اإلشتراطات الواعب  وافرها فى معامل التحالسل الخاصة التى اسم  لها بإعراء  ح سلجسل 
(pcr 1900اء هناا التح سنل ننوفمبر الجنا ى أن  ك فنة إعنر  15لترخس  مرض انف ونزا الخنازار، وأع نت هنات ال جننة فنى 

 6055عنسه مما جاى بالمركز المصرى ل حرنوق اإل تصناااة واإلعتماعسنة إلنى  فنع اعنوى  ضنائسة فنى الرضناء اإلاا ى بنر م 
 ضائسة ضا  ئسا الجمهو اة و ئسا الوز اء ووزار الصحة مرككا فى مواالة هات األانعا  من  ناجسنة ومطالبنا بنالزام  64لسنة 

سل لكنل المصنابس  بناالنف وانزا بصنر  النظنر عن   نا  هم المااانة من  ناجسنة نانسنة، و نا  نام مج نا الاولنة الاولة باعراء التح 



، وبعنا  سنام المركنز بناالع ن عن  اعنوات الرضنائسة وااتضنافة .ااسنمبر 15بتحااا ع سة مستعج ة لنظنر الرضنسة انوم الث نناء 
 9002نننوفمبر  93عنسننه واع نن  عنن   لننك فننى  500اننعا  إلننى محامسننه فننى الرنننوات الفضننائسة  ننام وزاننر الصننحة بتخفننسض اال

، وو تهنا أشناا المركنز باانتجابة وزا ة الصنحة خ   الج سنة الرابعنة لمنؤ مر  طنوار الخنامات الصنحسة السنااس برنرم الرنسخ 
التو سننت و راععهننا الجزئننى و مسننك بالنناعوى الرضننائسة النننه  أى ان المب ننا مننازا  كبسننر طالننب بتخفننسض االاننعا  وخنن   هننات 

ااسنمبر بتخفنسض االانعا  إلنى  3أع نت عمعسة التنمسة الصحسة والبسئسة "أها" عن  انضنمامها ل رضنسة، فرنام وزانر الصنحة فنى 
 عنسه مصرى . 450

 
  ضسة  اوم الت مس  الصحى : -3

ل منتفعس  )بر ن فرض بعض الراوم اإلضافسة  9002لسنة  762 ئسا مج ا إاا ة هسئة الت مس  الصحي  الررا    م أصا  
. وافرض الرنرا  ألو  منرة ع نى عمسنع فئنات المنتفعنس  بالتن مس   انوما  لص امنة 9002ابتمبر  95بنظام الع س الت مسنيم في 

% من   سمنة 10عنسها. وان  الرنرا  أاضنا  ع نى  حمنل طن ب المناا س والموالسنا الجناا  50في المسترفسات بحا أ صى 
ا. كمننا افننرض  اننوما  عاانناة ع ننى كننل منن  الموالسننا الجنناا والعننام س  فنني الحكومننة عنسهنن 90األشننعة والتحالسننل بحننا أ صننى 

والهسئات العامة عنا   ري الخامة،  ضا  إلى ما اافعونه م  اشتراكات   مسنسة و رمل  اوم كرا ) تراوح بس  عنسه وخمسة 
 اكرةم.عنسهاتم ومساهمة في  ك فة الاواء ) تراوح بس  عنسه ونصا وخمسة عنسهات ع  كل  

برفنع اعنوى  ضنائسة ضنا  المباا ة المصنراة ل حرنوق الرخصنسة والمركنز المصنري ل حرنوق اال تصناااة واالعتماعسنةفرام مركز 
 . الررا  كما عا ضت النرابات العمالسة هات الزاااة مما أاى لتراعع  ئسا الهسئة ع   را ت

 
 الاعاوى العمالسة والنرابسة : -4

 ،وطنطننا ل كتننان ،لنناعاوى الرضننائسة اللونناء  ننرا ات فصننل ونرننل الرسننااات العمالسننة بالمح ننةكمننا  ننام المركننز برفننع عرننرات ا
، وبترو راننا ل كسماواننات، والعننام ت بمكتبننة مركننز الثرافننة والعامراننة ل وننز  والنسننسل، ونننز  شننبس  ، ونرابننة الضننرائب العرا اننه 

 . متااولة أمام الرضاء ومازالت عمسعهاالفرنسى 
 

 االعتماعسة :  ضااا الت مسنات -5

 ننام المركننز بننالترافع والننافاع فننى  ضننااا الت مسنننات االعتماعسننة ومنهننا  ضننسة فصننل موازنننة الت مسنننات عنن  الموازنننة العامننة ل اولننة 
ونج  فى الحصو  ع ى  را  من  محكمنة الرضناء االاا ى باجالنة الناعوى ل محكمنة الاانتو اة واشنترك فنى النافاع فنى هنات 

 عى ومركز هرام مبا ك والمركز المصرى ل حروق اال تصاااة واالعتماعسة.الرضسة مكتب اكتو  البر 
كما  ام المركز بالطع  أمام المحكمة االاا اة الع سا ع ى جكم محمة الرضاء االاا ى برفض اعوى  هسئة الالسل التى أ امتهنا 

أمام المحكمنة نن ث هسئنات  ضنائسة  لجنة الافاع ع  أموا  المعاشات النبات ججم المااونسة جسل  عا ب ع ى نظر الرضسة



االولننى والثانسننة ااننتجابا لط بننات ال جنننة والزمننا الحكومننة بترنناام المسننتناات التننى  ثبننت ججننم المااونسننة وفعنن   ننم  ننامت 
م سنا  عنسنه من  أمنوا  الت مسننات فنافعنا بنان هنات المسنتناات نسنر كافسنة وان المب نا  900الحكومة مستناات  فسا ا تراضها 

وطالبننا برنكو  اال تنراض من   9007م سا  عنسه وأن المستناات المرامة م  الحكومة  حمنل  نا اخ اونسنه  350 ى اربو ع
والننزمتهم بهننا المحكمننة، وفننى الج سننة التالسننة  وسسننر  رننكسل الهسئننة الرضننائسة وعنناءت هسئننة عاانناة  ضننت بننرفض  9007بعننا 

 سة بالطع  ع ى هاا الحكم أمام االاا اة الع سا . الاعوى فرام المركز المصرى ل حروق اال تصاااة واالعتماع
إلنى  9007و ام المركز برفع عررون اعوى  ضائسة اللزام هسئة الت مسننات بصنر  معاشنات االعنر المتوسنر وضنم العن واة من  

 المعاش .
  

 :الصحفية المؤتمرات

دفاعززززا عزززن الحقززززوق  قزززام المركزززز بعقززززد أربزززع مززززؤتمرات صزززحفية 

 ماعية وهى :واإلقتصادية واإلجت
 
عة المنصو ة، جسل  رامنا بب   ل نائب العام ضا المما انات التنى  عرضن  إلسهنا أننناء مؤ مر ألخصائسات التمراض بجام -1

عمعسننة اعتصننامهم بسننبب  فضننهم  ننرا ات النرننل التعسننفى التننى صننا ت بحرهننم، نننم عرننا المننؤ مر بمرننر المركننز بالتعنناون مننع 
 . أوالا األ ض لحروق اإلنسان، و  مؤاسة المرأة الجاااةو  ،التنمسة الصحسة والبسئسة )أهام

 
 9002/ 19/ 16األ بعنناء الموافنن   ففننى اننوم    منن  العمننا  المصننراس   انبننى الهجننرة الرننرعسة إلاطالسننا مننؤ مر لمجموعننة -9

ائع النصنب ع ني فنى و ن بب   ل نائب العام ضا وزار الروى العام نة المصنراة والسنفا ة اإلاطالسنة طنالبس  التحرسن  معهنم رامنا 
وبعناها اعرنا منؤ مر صنحفى ل انتماع إلنى   ، ننم بعناى ااطالساالعما   بر ن  ا ابهم لماة ات شهو   حت زعم  هجسرهم إل

 شهااات العما .
 
لعرض ومنا رة أزمة اائري المسكروبا  باإلاكنا اة ، م  خ   شهااات ل سائرس  الاا   ام المركز بعرا مؤ مر صحفى -3

ربض وجبسهم خمسة عرر اوما ع ى  مة التحرسرات بتهمة المرا كة في اإلضراب الاي اعت له ونظمتنه  ابطنة انائري  م ال
 .اإلاكنا اة ، ل مطالبة بإلواء وجاة التحفظ واإلاااع المنرئة بررا  م  محافظ اإلاكنا اة ل تحفظ ع ى السسا ات 

 
ت التالسة التى اسروموا بها بعا جصولهم ع نى الحكنم الرضنائى لررح الخطوا عرا مؤ مر لجماعة مهنااس  ضا الحرااة-4

  بانهاء الحرااة الرضائسة .
 

 الدورات التدريبية:



 : قام المركز بعقد أربع دورات تدريبية
 
 
 الضرائب العرا اة :-1

ه التا ابسة لموظفى عرا أولى او ا إل تصاااة واإلعتماعسة فى إطا  البرنامل التا ابى الاى اتبات المركز لاعم الحروق ا
جو  مها ات التفاوض جسل  9002 اونسه 90: 12خ   اومى  الجاااة، الضرائب العرا اة بالتعاون مع نرابتهم المستر ه 

 بو  اإلخت   ن ث محاو : المحو  األو :  سمى لتراسخ  سمه العمل الجماعى و  ل او ة ع ىالرؤاه البرنامجسة اعتمات 
، والت كسا ع ى أهمسه  حرس  العااله والمساواة ااخل المجتمع، والمحو  الثانى: معرفى لثرل معا   والتنوع فسما بس  البرر

العما  جو  جرو هم النرابسة والعمالسة م  ناجسه وجراا هم اإلعتماعسة والسسااسة م  ناجسة نانسة ، والمحو  الثالل: مها ى 
على التفاوض ومهارات اإلدارة والقيادة  . تا ابلتمكس  العما  م  أاوات العمل النرابى والعمالى وال

 والتخطسا اإلاترا سجى .
 
 شباب المحامس  بالمنظمات الحرو سة:-9

لتنمسة المها ات المهنسة لرباب المحامس  بالمنظمات الحرو سة جسل جضر اتة م  شباب  بنى المركز او ة  ا ابسة 
 -رو سة )المركز المصرى ل حروق اإل تصاااة واإلعتماعسةالمحامسات و سعة م  شباب المحامس  م   سع منظمات ج

 -عمعسة شموع لرعااة جروق اإلنسان والمعا س  -مؤاسة اله لى ل حراات -الربكة العربسة لمع ومات جروق اإلنسان
العربسة المؤاسة  -اإل حاا المصرى لمنظمات جروق اإلنسان الرابة -مركز الراهرة ل تنمسة -مؤاسة جراة الفكر والتعبسر

و عرا الاو ة كل اوم ابت خ   الفترة م  المنظمة المصراة لحروق اإلنسان م، -لاعم المجتمع المانى وجروق اإلنسان
  9010جتى ما س  9002نوفمبر 

 
 : او  س  لمحامى المنسا  -3

النسل لرعااة عما  المحاعر  ام المركز المصرى ل حروق اإل تصاااة واإلعتماعسة بتو سع برو وكو   عاون بسنه وبس  مؤاة وااى 
بالمنسا بوسة اعم و نمسة عما  المحاعر وأارهم، جسل اتولى المركز  راام المرو ة الرانونسة والمساناة الرضائسة لعما  
المحاعر جا  ط بها، وكالك المرا كة فى أعما  التا اب و فع الوعى بالحروق اإل تصاااة واإلعتماعسة ل عما  وأارهم، 

ى واائل التمكس  الرانونى، وكان أولى خطوات هاا البرو وكو  هو  فع وعى و نمسة مها ات المحامس  بهات والتا اب ع 
ااسمبر أ ام المركز المصرى ل حروق اإل تصاااة  19ااسمبر جتى السبت  10الرضااا، و ع ى ماا  ن نة أاام م  الخمسا 

بالمرر التا ابى ل مؤاسة فى  منسا او  س   ا ابستس  لمحامى المنسا،بالتعاون مع مؤاسة وااى النسل لرعااة عما  المحاعر بال
محامسة، و م  رسسم الحضو   15محام منهم  60 راة ) الررفا م إجاى  رى شرق النسل مركز المنسا. جسل جضر الاو  س  

ازى بس  المجموعتس  ااعة عمل  ا ابى، جسل  م  نفسا البرنامل التا بسى بالتو  15إلى مجموعتس  خضعت كل مجموعة   



وكسفسة  -  .) الااتو  المصرى والحروق اإل تصاااة واإلعتماعسة  :خ   الث نة أاام ، و ا شم ت موضوعات التا اب
جروق  -  والررعة الاولسة لحروق اإلنسان، والعها الاولى ل حروق اإل تصاااة واإلعتماعسة - إعااا الافوع الااتو اة
 م . اإلصابات والجروح، وكسفسة  راءة الترا ار الطبسة ومنا رتها - لسات التراضى أمام مج ا الاولة -العمل ومعااسرت الاولسة

 

 الترا ار:
 أصا  المركز جتى اآلن  ررارا  :

. و ا  ام 25اونسه في او  ه ا  12جتى  3في عنسا خ   الفترة م   9002ع  فاع سات مؤ مر العمل الاولي  : االو 
لتررار  ع  المؤ مر لما امث ه م  أهمسه إعتماعسة وعمالسة لسا فرا لكونه واجا م  أهم المؤ مرات العمالسة المركز بإعااا  ا

الاولسة ولك  أاضا لخطو ة وأهمسة الموضوعات التى نو رت وكالك التوصسات التى طرجت، فرا جا  م   فا م البطالة فى 
م سون عام ة فى فرر ما ع، كما  و ع  زااا معاالت  900 م سون عاطل، وأشا  إلى و وع 50وب ونوها  9002نهااة 

% م  اكان العالم نسر مرمولس  بالرعااة اإلعتماعسة، و كر 50اإلنتحا  وإنخفاض مستواات المعسرة، وكرا ع  أن 
ة خالا ع ى أن المؤ مر جاو  مواعهة هات المخاطر بوضع مسثاق لفر  العمل لتضمس   واعا جمااة فر  العمل والرعاا
اإلعتماعسة ضم  اسااات إنعاش اإل تصاا العالمى، واعى الاو  لزاااات ااتثما ا ها فى البنسة كثسفة العمالة لمواعهة 
المخاطر اإل تصاااة واالعتماعسة .، كما اعاها لوضع  رراعات  ناهض العمل الجبرى  نط   م   ؤاة جرو سة أشمل  ضم كل 

 .التعرافات الرانونسة ع ى النظرة الضسرة ل حاالت المباشرة م  العبوااة.،أشكا  اإلاتو   في العمل وأال  رتصر 
 

اإلعراءات التى صا ت بح  الراات التررار  صا الثانى:  ررار بعنوان "  طع األ زاق ا وك منهجى لكسر الحركة العمالسة"  و 
إعنراءا  1197وخا م، جسل  صا التررار مو ع  نوعت بس  الرطاعات الث نة المخت فة )جكومى وأعما   45العمالسس  فى 
إعراء فى مواعهة أعضاء مجالا إاا ات ال جنان النرابسنة  90إعراء كان فى مواعهة النساء العام ت، و  150 عسفسا، منها 
    . عاال ونساء

خننرى أو جالننة، وفننى جننس  اننجل النرنل منن  العمننل اننواء لمهنننة أ 301 و نا اننجل الفصننل منن  العمننل واإلعبننا  ع نى اإلاننترالة
جالنة، وانج ت الخصنومات والجنزاءات  65جالة، كما اجل اإلارا  عن  العمنل والحرمنان من  الرا نب  501خا س الماانة 

 66عما ، و راام  5نرابسس ، وإارا  النراط النرابى لنرابسة، والربض ع ى  5جالة، باإلضافة لتجمسا عضواة  175األخرى 
س   هم عنائسة لهم، واإلعتااء ع ى موظفنة، والتحنرش بعنام تس ، والتحنرش ال فظنى محاكمات عنائسة بعا   ف 5ل محاكمة منها 

 .إخصائسة  مراض فى عامعة المنصو ة 60ب 
 

 الحم ت :



 اشترك المركز المصرى فى ن ث جم ت :
جم ة مناهضة خصخصنة الهسئنة العامنة ل تن مس  الصنحى من  خن   االشنتراك فنى لجننة النافاع عن  الحن  فنى الصنحة  -1

لى المركز إعنااا م نا عن  الحم نة وا انالة لكنل أعضناء مج نا الرنعب متضنمنا بسنان   انسا لجننة النافاع عن  و و 
الحننن  فنننى الصنننحة ، وانترنننااات ال جننننة لمرنننروع الرنننانون الحكنننومى وانترنننااات الجمعسنننة العمومسنننة لرسنننمى الفتنننوى 

عن ن المصنرى االو  والثنانى والثالنل والترراع بمج ا الاولة ل مرروع وواائل اال صا  والتواصل منع ال جننة واال
 ل ح  فى الصحة.

االشننتراك فننى جم ننة معننا منن  أعننل إطنن ق الحراننات النرابسننة وااننتر   النرابننات العمالسننة واامرراطستهننا والتننى أعننات  -9
جزب وعماعة اساانسة،  19مرروع  انون عااا ل نرابات العمالسة و رامت به لمج ا الرعب و تكون الحم ة م  

 مجتمع مانى وجركة اعتماعسة. منظمة 97و
اإلشتراك فى جم ة ال جنة الوطنسة ل تصاى ل عنا الطائفى جسل شا ك المركز فى الو فات االجتجاعسة أمام مج ا  -3

 الرعب والنائب العام وشا ك فى صسانة الب نات، ووأعا بواتر ااعوا لمناهضة نرافة الكراهسة والعنا الطائفى .

 ناوات ولراءات:
نننناوة جننو  الضنننرابة ع نننى العرننا ات بنننس  السسااننات الضنننرابسة والحرننوق اال تصننناااة واالعتماعسنننة  ز بعرننا ننام المركننن -1

 كما  أبوعسطةم  - ضا عسسى -أجما اسا االا م جما -ل مواطنس  جاضر فسها ك  م  )أجما السسا النجا 
الناكتو  محمنا الب تناعى من  االخنوان عرا المركز ناوة بعنوان " الطائفسة : م  التمسسز إلى االنتسنا "  حناث فسهنا )  -9

 . أ. كما  زاخر م  التسا  الع مانى -الاكتو  اامر ا سمان م   سا  السسا  الاامرراطى -المس مس 
ااتضا  المركز لرائس  لحم ة ما هنخا  وهى جم ة عمالسة  ناهض  نرا ات الفصنل والنرنل التعسنفى التنى  عنرض  -3

أمام ا حاا العما  فبعا كل  ظاهرة كنان اعرنا لرناء بنالمركز المصنرى لترسنسم  لها العما  وكا نا ع ى هاما التظاهرات
 التظاهرة و حااا  صو ات التحرك المسترب ى.

ااتضننافة اعتمنناعس  ل جنننة اعننم منكننوبى السننسو    ننك ال جنننة التننى  رننك ت بنناعوة منن  المركننز المصننرى ل حرننوق  -4
 ألا عنسه، 20نت م  إ اا   اف ة ل عراا  جاوزت ا  اال تصاااة واالعتماعسة ومركز هرام مبا ك ل رانون و مك

ااتضافة لراء لم ترى منظمات جروق االنسان المستر ة لتحضسر  ر سبات منا رة  ررار جالة جروق االنسان فى مصر خ   
  لسة اإلاتعراض الاو ى الرامل لمصر بمج ا جروق االنسان بجنسا
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