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 "جلسات التخطيط لتفعيل مواد الدستور املصري" نبذة عن فعالية

تســــــــــثى ل مــــــــــ  مم لــــــــــين عــــــــــن الــــــــــو ارات   املــــــــــدني الحكــــــــــومي مشــــــــــروع التوا ــــــــــل

الحكوميــــــــــــــــــــــة عطـــــــــــــــــــــــى املســـــــــــــــــــــــتويين املحطــــــــــــــــــــــي والـــــــــــــــــــــــوطني  ومم طـــــــــــــــــــــــي املجتمــــــــــــــــــــــ  املـــــــــــــــــــــــدني املحطـــــــــــــــــــــــي 

ووكـــــــــــــــــــــــــاالت املعونـــــــــــــــــــــــــة ومؤسســـــــــــــــــــــــــات التمويـــــــــــــــــــــــــل املحليـــــــــــــــــــــــــة والدوليـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن أ ـــــــــــــــــــــــــل تع يـــــــــــــــــــــــــ  

 التعاون والشفافية واملساءلة.

 املـــــــــدني أحـــــــــد األهـــــــــداف الرئيســـــــــية للمشـــــــــروع هـــــــــو تـــــــــوفير فر ـــــــــة ل حكومـــــــــة واملجتمـــــــــ 

والقطــــــــــــــــاع الخــــــــــــــــان عطــــــــــــــــى املشــــــــــــــــار ة فــــــــــــــــي حـــــــــــــــــوار هــــــــــــــــادف مــــــــــــــــ  املنظمــــــــــــــــات غيــــــــــــــــر الحكوميـــــــــــــــــة 

ـــين الحكومــــــــــــــــة  ـــات بـــــــــــــ ـــكو  و نــــــــــــــــاء عالقــــــــــــ ـــة  ممـــــــــــــــا  ســــــــــــــــه  فـــــــــــــــي  هدئــــــــــــــــة الشــــــــــــ املصـــــــــــــــرية والدوليـــــــــــــ

 واملدنية املجتم .

هـــــــــو عقـــــــــد مجموعـــــــــة مـــــــــن  املـــــــــدني الحكـــــــــومي ضـــــــــمن فعاليـــــــــات مشـــــــــروع التوا ـــــــــل

لحكومـــــــــــــــــــة واملدنيـــــــــــــــــــة  لســــــــــــــــــات التةطـــــــــــــــــــي  )مائـــــــــــــــــــدة مســـــــــــــــــــتديرة( بح ــــــــــــــــــور مم لـــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــن ا

والقطـــــــــــــــــــاع الخـــــــــــــــــــان لتـــــــــــــــــــوفير ال ـــــــــــــــــــو املناســـــــــــــــــــ   ثـــــــــــــــــــراء مناقشـــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــاءة وفعالـــــــــــــــــــة لرســـــــــــــــــــ  

 . التنمية شركاء بين فعال اف ل بتعاون  مستقبل خارطة الطريق نحو
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 برنامج التواصل
 الحكومي المدني 

 تقرير

 

  لقة نقاشية حول ح

قضايا النساء والحق في 

العمل بين االستبعاد 

 واالنتقاص
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طرح الرؤیة المعرفیة 
ي والنظریة لحقوق النساء ف

ة  العمل وطرح الرؤیة العملی
لمشكالت النساء العامالت

التوصل لرؤیة عملیة 
واجراءات تنفیذیة 

وتصورات تشریعیة 
وتعدیالت فی اللوائح 

التنفیذیة 

ة برنامج الحلق
النقاشیة 

 أوال املقدمة  

وشرح  ية(  باملشار ين في البرنامج التدريبي )عدد  نوع الخا ةعطى مجموعة املعلومات والبيانات هذا التقرير يحتوي 

من  ت منهما ب  الحلقة النقاشية تقيي  نتائج املتب  في سلو  األ   يان التي ت  تنفيذها   و  منهج وأسالي  الحلقة 

مجموعات و ورش عمل متةصصة ومرتبطة بموضو ع: "حقوق النساء قضايا النساء والحق في العمل بين االستبعاد 

واالنتقاص وقد اعتمدنا في بيان أثر ونتائج التدري  عطى استجابات املشار ين /ات أنفسه   سواء عند عر ض ومناقشة 

البرنامج  أو عند تنفيذ مجموعات وورش العمل املتةصصة بموضوعات املظرية املرتبطة  املعارف  

االتية  المحاور والتي تشمل:  

 استعراض ل حق في العمل وق ايا النساء في القوانين واللوائح والقرارت : املحور األول 

 أشكال و ور التمييز العملية في القطاع العام والخان وهيئات االخري : املحور الثانى

 حصر الفئات املهمشة واملستبعدة من التمت  بالحماية القانونية في العمل : الثالث املحور 

 : آفاق وسبل التعاون: نحو برنامج عمل مشتر  املحور الرابع

 

 االول  يفي البرنامج التدريبوعية املشاركيـن نعدد و )ا( أوال:

 .   ر  /ةمشا ( 23) الحلقة النقاشية شار  في فعاليات  :عدد املشاركين •

 ثالث(  معيات عدد )  : ملؤسسات االهلية املمثلة عدد ا •

 )خمسة ( مسئولين من ثالث و ارات  عدد املسئولين التنفيذيين املمثلة : عدد  •

 )اثنين (عدد املشاركين من النقابات العمالية   •

في الحلقة  شار  :التمثيل الجندري  •

 مشار ة 18النقاشية 

  مجالس قومية متخصصة : •

 مشار ين من املجلس القومي للمرأة  (2عدد )

 ( من املجلس القومي ل حقوق االنسان 2عدد )
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 املتبع:الحلقة النقاشية منهج  ثانيا:

منهج وتنفيذ  اختيار  ت  املستهدف تنفيذه الحلقة النقاشية برنامج تنفيذ من أ ل ضمان نجاح وفعالية 

   حلقة .ال هة املنظمة ل1عملية : )الالعالقة بين أطراف  باملشار ة"  أسلو  عمل وإطار منهجي لتحديد»التدري  

خالل ملقت يات تنفيذ املنهج من /ات وقد استجا  املشاركون . (شاركون /ات . امل3  للقاء ااملسئول عن .2

  . مشار ته  الفاعلة

 

 

 :ملتبعةللقاء اا أساليب  ثالثا:

والغرض منه  حيث لكنها تتفق وطبيعة موضوع اللقاء متنوعة و من خالل عدة أسالي  ت  تنفيذ هذا الحلقة النقاشية 

 ناقشة العروضشملت أسالي : املحاضرة   العروض واملناقشة ال ماعية  العصف الذهني  فرق العمل التعاوني  م

 الصلة بموضوع الحلقة النقاشية .املشار ين في املجاالت ذات خبرات واستعراض 
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 اليوم االول  رابعا:

 أهم محاور الجلسة   الجلسة االولي 

i. العمل . في النساء لحق املنظ  القانوني االطار  استعراض 

ii. ( العمل حق ووا   وشرففه  النص الدستوري) . 

iii.  اتفاقيه من إتفاقيات منظمة العمل الدولية  64عطى  مصر مصدقه التا يد عطي أن . 

iv.   العمل الخان والعمل الحكومى فجوه فى التشري  بين  عيو  ومميزات قانون العمل  املصرى .عرض أه

 والقانون .

 -: هم اتجاهات النقاشا

i.  قوه العمل وطبيعتها نظره متكامله فالقوانين تةتلف عن الواق  . أهمية النظر الي 

ii. د املميزات واالنتقا ات .يوحالق اء عطي االستثناءات في القوانين  وت 

iii. وهل من السهولة مرا عة هذه القوانين من قبل املجلس  الشع  القوانين املكمله للدستور فى غيا  مجلس

 املنتة   

iv.  عيه حقوقية مر ب قانون الطفل من  أف ل القوانين التى ت   ياغتها . 

v.  العنف ضد املرأه   فى مةتلف املؤسسات .استراتيجيه موا هةفي مجلس الو راء ضرورة مرا عة 

vi.  املرأه فى املؤسسه  عامل مهدر حقها من مرؤسها وان قامت بالشكوى ضده ر د اشكاليات عملية  تةص

 للمطالبه بحقوقها  ممكن يجا يها أو يفصلها  

 

 أهم محاور الجلسة  تعريفات أولية   الجلسة الثانية .

i.  هو قطاع ال تستطي  الدوله التدخل فى شئونه .؟ منظ  الغير  القطاعتعريف 

ii. : دوله بغض النظر عن ظروفها االقتصاديه ال قافيه اال تماعيه هذه الدوله عليها   عنى ان كل -الحق  فى العمل

وا   ان توفر ملن يقي  عطى ارضها فر ه ليكتس  منها ر قه و دخل او ا ر عادل له والسرته من خالل عمل 

له للعيش يق يه وعالقات مؤمنه ضد مةاطر العمل .أو توفر له تأمين ا تماعى اذا ما ل  يتوفر له دخل يؤه

 بصوره صحيحه .

iii.  محطات عده ل حق للو ول  

 .  يدا الحق معرفه           

 . بالحق املطالبه          

 الحق عطى الحصول  أ ل من التنظي         
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 -: هم اتجاهات النقاشا 

i.  ال مان اال تماعى مسئول عن توفير دخل او ما تبقى من احتيا ات الفرد. 

ii. يج  تعوي ه  عما يتحملونه من أعباء أو مسئوليات أسريه من بعوائد الوظيفه .رقه فيما  سمى هنا  تف

 ي حى وال يحو  عطى كامل ا ره يج  تعوي ه .

iii. .  بعض النساء بكامل اراد ها تتنا ل عن حقوقها بسب  ثقافات املجتم 

iv.  يؤدى الى طردها من من النساء تتعرض للتحرش واالساءه فى االما ن العامه وفى اما ن العمل مما  %30نسبه

 سوق العمل باراد ها .

v. . يج  علينا تصحيح اوضاع السابقين من أ ل القادمين   ما يج  االعتراف باملشكله من ا ل معال تها 

vi.  الحل األم ل الديموقراطيه وتطبيقها البد من االسترتيجيات وتنفيذها بصوره صحيحه 

vii.  بعد ثورة يناير( شخص بأ ثر من استراتيجيه اغل  الو ارات تعاق   عليها أ ثر من ر د مشكلة أن(. 

viii.  ؟طوال السنين السابقة  ر ير وانت ليه محاولتش تغييتسأل منتظرين من الشبا  تغي احدى فتيات املشاركات 

 

 اليوم الثاني  -خامسا :

 أهم محاور الجلسة  الجلسة االولي  

i. . العداله اال تماعيه لن تت  اال بتمكين النساء 

ii.  الفئات اال ثر  هميشا في املجتم  هن النساء 

iii.  ...... فى العامالت بالنساء الخا ة قواعدالعمل كافةو  2003 لسنة( 12) رق  العمل قانون معلومات أساسية 

" عطى نصت التى( 26) املادة فى(. العمل و ارة) املةتصة الو ارة عن تصدر  تشاورية لقرارات البحتة ال راعة

 ال راعة عمال االخص وعطى املنتظمة غير  العمالة تشغيل ومتابعة سياسة رس  املةتصة الو ارة تتولى

 .املقاوالت وعمال واملحا ر  املنا   وعمال البحر  وعمال املوسميين

 -: هم اتجاهات النقاشا

i. حرفه من ضمنها خدم املنا ل . 65لفعل هنا  نقابه مهنيه بت   ا ثر من با 

ii.  الرقابه ا اى تراق  ر ات املنا ل ؟التأمين الشامل ... عو ه 

iii.   االسيده  وعطي من ضمن انشطته بيصن  اطعمه  اه ه وغسيل وكى  1986عام   معية بها مشروع منذ هنا

 بتتابعها ولكن لالسف ل   ستكمل ان تلتحق بال معيه  او النقابه بصوره للبطاقه وهنا  اخصائيه ا تماعيه

iv.  من خالل ضمانات اساسيه  املنا ل .. يف ت من وا با ها ؟اذا ما توافرت  مي  حقوق عامالت 

v. ن حق كل فئه تعمل عمل واحد أن تدخل تحت نقابه او مظله واحده .م 

vi. وفى القطاع الخان  للمرأه قس  الشكاوى ل  يتلقي شكوى من القطاع العام الي هذه ال حظة جلس القومي امل.

تةاف مما يحدث بعد رف  الشكوى من النساء العامالت  بيه غلللمطالبه بمستحقا ه  وليس ا ثر  فأ فئه قليله

 االضطهاد والتعسف وغيره .

vii.  است نى بعض الفئات  قانون العمل هنا ل  يقدم الحمايه لالضعف بل لالقوى .  4ماده 
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 أهم محاور الجلسة   الجلسة الثانية 

i.  املنا ل (قانون العمل عطى االبوا  ول  ي   فى اعتباره ) عمال ال راعه وخدم 

ii. . يج  عمل اعاده  ياغه للقانون ليكون فى  الح االضعف وليس القوى 

iii. . يج  تأمين تعاقد م  املستشفيات 

iv.  ينص عطى استثناء خدم املنا ل وذلك لعمل قانون خان به  ولكن لحد اآلن استبعدو   54قانون العمل لعام

 . عمال ال راعه والخدم من الحمايه ول   سن له  قانون حتى اآلن

ـــار ين إلــــى مجمــــوعتين  - ـــ  تنقســــي  املشـ عمــــل وفقــــا ملوضــــوع البرنــــامج التــــدريبي وطبيعــــة األهــــداف املبتغــــاه مــــن  وقــــد تـ

 البرنامج وذلك عطى النحو التالي: 

 

 األهداف  املجموعة م

1   

وا   إدخالها / حذفها / تشريعية حلول  وض  األولى 

 )بعيدة املدي (إضافتها

 

 

 

 

  

 –اقامـــة حـــوار بـــين التنفيـــذيين ) و ارة القـــوي العاملـــة 

ومنظمـات املجتمـ  املـدني حـول  –الت امن اال تمـاعي 

أو اللــوائح والقــرارات ق ــايا املــرأة العاملــة فــي القــوانين 

 عطي املدي البعيد والقري  ..

وض  حلول لتعديالت اللوائح والقرارت / تفعيل    الثانية  2

 النصون املعطلة 

وتحديد االرسالة املطلو  إرسالها من املجتم  املدني 

 )قري  املدي ( للنساء العامالت
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 للقوانين االتية :  تشريعيه حلول  وضعأهم مخرجات ورش العمل 

(1) 

    47 بالدوله املدنيين العاملين -

 .79 لسنه 75 التامينات قانون      -

 .1991 لعام 203 العام االعمال قطاع -

   47 رق  بالدوله املدنيين العاملين قانون  تعديل -

 . اشهر 3 من بدال  ونصف سنه الى سنه تكون  الوض  أ ا ه -

 . امرأه لكل الصحى التامين -

 . عامله 50 عن ح انه العامالت عدد وتعديل تفعيل منشأه لكل ح انه توافر  -

 . حدود لها ي   املقاوله وعقود املده محدده ماده 2003 لسنه 12 قانون  تعديل -

 . للمرأه االنجابيه الصحه عطى يؤثر  وما املهنه امراض من ا ثر  امتيا   اال تماعى التامين قانون  -

 . للمراه يكون  مقترح تأمينات قانون  للمرأه شيةوخه معاش -

 . عام 18 الى الطفل عمل سن بتعديل تو يه -

 . املنا ل  خدم عطى وسريانه العمل  قانون  سريان نطاق تعديل -

 . العمل مجاالت  مي  فى  املرأه حقوق  بتوحيد تو يه -

(2) 

 من ارسالها املطلوب الرساله وتحديد املعطله النصوص لتفعيل والقرارات اللوائح لتعديالت حلول  وضع - -

 . العامالت للنساء املدنى املجتمع

  -: ر محاو  3 من الق يه املجموعه تناولت -

  -:  االول  املحور 

 . التامينات وقانون  العمل بقانون  املعطله النصون اختيار  ت و  ؟ هى ما املعطله النصون -

  كامل با ر  العمل مده خالل مرات 3 تمنح اشهر  3 وهى الوض  ا ا ه يةص ما -

 رعايه ا ا ه االنصراف قبل او  العمل الى الح ور  قبل ساعه او  ن او  م½  منحها ويمكن الرضاعه ساعه يةص ما -

  سنتين عن الواحده املده ت يد اال  ع الخدمه مده خالل مرات 3 تمنح طفل

 . وض  ا ا ه لها يحق ال  املرأه ا ه ت اذا اما -

  - :ال انى املحور 

 .النصون تلك لتفعيل حلول  وض  -

 .النساء وض  لتحسين أهليه و معيات والنقابات والتأمينات العمل بحقوق  املعنيه الو ارات م  التوا ل -

 .البحته بال راعه والعامالت املنا ل  عمال وخا ه العمل قانون  من املستثنين النساءء ادماج -

  عمل سنه عن شهرين أدني بحد شديده التعسفى الفصل نتيجه العمل  اح  عطى تق  التى العقو ات  عل -

 .النساء لحماية ال دارتشري  املشرعين عطى لل غ  حمالت تدشين -

  -:  للنساء املدنى املجتم  برساله الخان لثال ا املحور 

  املنطقيه غير  التهديدات من وحمايته  بها املطالبه و يفيه بحقوقهم  للتوعيه العامالت للنساء توعيه حمالت تبنى -
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 :إنهاء اليوم البدء و طريقة  خامسا:

داخالت املـــ بدايـــة اللقــاء يقـــوم مــدير اللقـــاء  بعــرض أهـــ  املةر ـــات التــي يجـــ  التو ــل اليهـــا   مــ  التر يـــز عطــي اهميـــة  فــي 

   . مةر ات كل  لسة عطي حدة قوم مدير اللقاء بسرد أه  ي اضافات املشار ين  وفي نهاية  اليوم و 

 

 لتنفيذ البرنامج املواد واملصادر املتاحة سادسا:

دع  للك بواسطة ا  وذورش العمل البرنامج التدريبي بما ت منه من مجموعات و توفرت املواد واملصادر الال مة لتنفيذ   

أ بــر  ذلك  وكــان لــ ( واملشــار ين / ات أنفســه   )أ. ايمــان املنشــاوي  ومنســقي التــدري الفنــي املقــدم مــن  معيــة الســادات 

  وتيســـير دور رغـــ  و ـــود بعـــض الصـــعو ات التـــي تـــ  تـــذليها بمعرفـــة املشـــار ين أنفســـه   الحلقـــة النقاشـــية  األثـــر فـــي تيســـير 

 عمل فريق ال

 سابعا:توصيات ومقترحات 

 االعالم شوه  وره املرأه فصورها إما لعو  أو كادحه فى العمل ف تعديل تو هات االعالم  -1

 .والطفوله فى موا نه عامه للدوله اعتماد االمومه  -2

 امالت بمقرات العمل أو االتفاق م  أقر  ح انة عمل ح انات الطفال الع -3

 .2003لعام  12ضروره ادماج عماله الخدمه املنزليه فى قانون العمل   -4

 التأمين الشامل عطى العماله الغير منتظمه . 1980لعام  112ضروره سريان القانون  -5

 امام حق عماله الخدمه املنزليه وتنظي  نقابات لعامالت الخدمه املنزليه  التشريعية إ اله املعوقات  -6

  العاملين بالدوله باملساواه م  قانون العمل 1978لعام  48النظر فى تعديل القانون  -7

 خلق ألية للتعاون والتواصل )ب(

 تعاون القوى العامله م  ال معيات االهليه فى تقدي  مقترحات املشروعات . -8

 يل العقبات امام تكوين النقابات . معيات م  و اره لقوى العامله لتذلتوا ل ال -9

 توا ل ال معيات االهليه م  وسائل االعالم لتحسين  وره عامالت املنا ل . -10

 نقاشيه حول عامالت املنازل تصور لحلقه )ج(

 -اطراف اللقاء :

 النقابات املستقله ) العامالت ( . -

 اتحاد العمل مم ل فى النقابه العامه ل خدمات االداريه . -

 ال معيات االهليه  -

 و اره العدل .. اداره الفتوى والتشري  . -

 و اره املاليه .. قطاع املوا نه . -

 التةطي  .و ارة  -

 

 



11 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (1) مرفقات

 

 

 

 

 

النساء والعمل بين املواثيق الدولية 

 والتشريعات الوطنية
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بينما تتمحور الق ايا األساسية للمرأة حول التمكين السياس ي واال تماعي و االقتصادي  تأتي معظ  الخطابات مةتزلة 

املحليات( والذي هو باألساس  -الر ل واملرأة السيما في املجالس املنتةبة )مجلس الشع  في إطار التفاوت التم يطي بين 

نتيجة وليس سببا لترا   سياسات التهميش واالستبعاد لصالح سيطرة الخطابات التقليدية ذات النزعة الذكورية 

سياسية/ ال قافية السائدة  مكتفية السلطوية أو الخطابات التقدمية منزوعة الصلة  وال ذور املجتمعية والتر يبة ال

بأطروحات نظرية ذات طاب  احتفالي تؤ د عطى املساواة الكاملة دون طرح آليات  ديه موضوعية تسه  في تحقيق هذه 

املساواة  وقد در ت غالبية الفاعليات السياسية و املدنية  السيما الحقوقيه منها اعتماد مطل  تطوير التشريعات 

 أف ل للمرأة املصرية في مجال الشأن العام  عطي أن املجال الخان   ال سيما في القانونية القائ
ً
مة بما يحقق وضعا

العمل   ما  ال الواق  املصري  شهد العديد من السلبيات و تبني العديد من القطاعات املجتمعية لخطا  يحرم و 

 ي و الدستوري محل شك  بير.ينتقص من حق املرأة في العمل و يجعل اعمال مبدأ املساواة االنسان

إن مناقشة ق ايا املرأة ال ينبغي أن تت  بمع ل عن مناقشة ق ايا املجتم  ليس عطى خلفية أن املرأة نصف املجتم   

وشريك للر ل وما إلى ذلك الخطا  الدعائي وإنما ألنها في  وهرها اشكاليات مجتمعية تنطوي عطى طريقة في التفكير 

و  في املمارسة ل حقوق والوا بات  فما ال املشهد املصري يحفل بالخطابات التي ت في عطى املرأة ومنهج في العمل وأسل

أهميتها في كونها األم وال و ة واألخت واالبنة في إطار تدشين ملر  ية الر ل  هذا الخطا  يم ل بلورة ملفاهي  املجتم  

تاب  وليس شريك ويقصر وظائفها املجتمعية في مساعد ها األبوي/ الذكوري ويساعد في تنمي   ورة املرأة باعتبارها 

 للر ل للقيام بأعبائه سواء داخل املنزل أو في العمل.

ذلــك ان املتتبــ  لوضــ  النســاء فــي ســوق العمــل مــن الســهولة بمكــان أن ير ــد التفــاوت بــين مــا قررتــه املواثيــق و االتفاقــات 

العمل الخا ة بتشغيل النساء و اي ا اللوائح و القرارات التنفيذية الدولية و أي ا نصون الدستور   و بين مواد قانون 

 املنظمة   ف ال عن معطيات سوق العمل التي تنتقص   يرا من الحقوق الدستورية للنساء في مجال العمل .

علقـــة و مـــن ثـــ  فوننـــا ســـوف نقـــدم مـــن خـــالل هـــذه الورقـــة قـــراءة نقديـــة للنصـــون املنظمـــة ل حـــق فـــي العمـــل و القـــرارات املت

بتشــــغيل النســــاء   مــــن خــــالل عــــرض ألهــــ  مــــواد االتفاقــــات و الدوليــــة و نصــــون الدســــتور ذات الصــــلة  وقواعــــد تشــــغيل 

 النساء طبقا لقانون العمل و اللوائح و القرارات املنظمة و املكملة له   و ذلك عطي النحو اذي سيرد تفصيال باملتن .
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 في العمل  أوال : االطار القانوني املنظم لحق النساء

فــى ذلــك شــأن العديــد مــن األنظمــة القانونيــة الوطنيــة للعديــد مــن دول العــال   عطــى  يرتكــ  النظــام القــانونى املصــري شــأنه

العامـة واختصا ـا ها  باعتبـاره القـانون األعطـى واألسـمى والـذى يحـدد هيكـل الدولـة ونظـام الحكـ  فيهـا والسـلطات الدسـتور 

الحقــوق وتلــك الحريــات  وهــو بــذلك  عتبــر القــانون األم  األساســية وال ــمانات الدســتورية لهــذهوحقــوق األفــراد وحريــا ه  

 بها ويعمل عطـى أساسـها ويحـرن عطـى الحفـاه عليهـا وااللتـزام بهـا مـن قبـل كافـة السـلطات فـى والوثيقة األساسية التى يلتزم

 .الدولة  التشريعية والق ائية والتنفيذية

والعهــد الــدولي   1981 ســنة 536دولي ل حقــوق املدنيــة و السياســية " بــالقرار ال مهــوري رقــ  و قــد ان ــمت مصــر للعهــد الــ

 15ونشرت االتفاقية األولى بالعدد  1981سنة  537ل حقوق االقتصادية و اال تماعية و ال قافية  بالقرار ال مهوري رق  

وعمـل بهمـا اعتبـارا مـن   1982/  4/ 8فـى  14قـ  ونشـرت االتفاقيـة ال انيـة بالعـدد ر  15/4/1982مـن ال ريـدة الرسـمية فـى 

مـــن االتفاقيـــة  27مـــن االتفاقيـــة األولـــى واملـــادة  49عمـــال باملـــادة  بعـــد مـــرور ثالثـــة أشـــهر عطـــى التصـــديق وذلـــك 14/4/1982

 .ال انية

لقــانونى ملبــادح ملبــادح حقــوق ا نســان وحرياتــه  وا فــرا  ا ويعتبــر كــل مــن العهــدين ســالفي الــذ ر بم ابــة االتفــاقيتين األم 

ا نسان فى قواعد قانونية دولية مل مة تشـكل أسـاس الشـرعية الدوليـة لتلـك املبـادح ومـن ال ـدير  ا عالن العالمي لحقوق 

فــــون الدولـــة املصـــرية تلتـــزم باالتفاقيـــات و العهـــود و املواثيـــق الدوليــــة  2014مـــن دســـتور  93بالـــذ ر أنـــه طبقـــا لـــنص املـــادة 

( 151عليهــا مصــر و تصــبح لهــا قــوة القــانون بعــد نشــرها وفقــا لاوضــاع املقــررة و أي ــا املــادة ) لحقــوق االنســان التــي تصــدق

من الدستور التى تنص عطى أن " يم ل رئيس ال مهورية الدولة في عالقا ها الخار ية و يبرم املعاهدات و يصدق عليها بعد 

حكـــام الدســـتور ... " و مو ـــ  هـــذين املـــادتين تكـــون موافقـــة  مجلـــس النـــوا  و تكـــون لهـــا قـــوة القـــانون بعـــد نشـــرها وفقـــا أل 

للمواثيــــق الدوليــــة التــــى  ــــادقت عليهــــا الحكومــــة املصــــرية قــــوة القــــانون الــــداخطى ويجــــ  عطــــى الدولــــة أن تعــــدل تشــــريعا ها 

 الداخلية بما يتالءم ونصون املواثيق الدولية التى  ادقت عليها.

ة العاملـة خصو ـا فـى مصـدرين رئيسـين االول هـو العهـود واالتفاقيـات وتتحدد املصادر الدولية لحقوق العمل وحقوق املرأ

الصادرة عن ال معية العامة لام  املتحدة التى تشكل الشرعة الدولية لحقوق االنسان   وال ـاني هـو االتفاقيـات الدوليـة 

 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتى تشكل معايير ومستويات العمل الدولية
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 لعاملي لحقوق اإلنساناإلعالن ا

 217أ ــدرت االمــ  املتحــدة االعــالن العــالمي لحقــوق االنســان و قـــد اعتمــد ونشــر عطــى املــا بمو ــ  قــرار ال معيــة العامـــة 

 و قد نصت  ديبا ة االعالن  1948د سمبر  10(  في 3-ألف )د

ل   فيمــا أ ـدت املــادة ال انيـة عطــي حــق عطـي أن  الحقــوق املتسـاوية و ال ابتــة تشـكل أســاس الحريـة والعــدل والسـالم فــي العـا

كــل إنســان قــي التمتــ  بجميــ  الحقــوق والحريــات املــذكورة فــي هــذا ا عــالن دونمــا تمييــز مــن أي نــوع  والســيما التمييــز بســب  

و العنصــر  أو اللــون أو ال ــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي سياســيا وغيــر سياســ ي أو األ ــل الــوطني أو اال تمــاعي أو الثــروة أ

 املولد أو أي وض  أخر.

 -من االعالن عطي أن : 23و بشأن الحق في العمل فقد نصت املادة 

 لكل شخص حق في العمل وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة. -1

 ل مي  األفراد دون أي تمييز الحق في أ ر متساو عطى العمل املتساوي. -2

 عمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيشة الئقة بالكرامة البشرية وتستكمل عند االقت اء  لكل فرد -3

 بوسائل أخرى ل حماية اال تماعية.

 لكل شخص حق إنشاء النقابات م  آخرين واالن مام إليها من أ ل حماية مصالحه. -4

أوقات الفرا  والسيما في تحديد معقول لساعات العمل لكل شخص الحق في الراحة وفي علي أن  24كما نصت املادة 

 وفي عطالت دورية بأ ر.

 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  و  1966د سمبر  16( املؤرخ 21 -ألف )د 2200اعتمد وعرض للتوقي  والتصديق واالن مام بقرار ال معية العامة 

التةاذ ما يل م  خان بالحقوق االقتصادية واال تماعية وال قافية" معايير للدول التي  دقت عليهيرس ي  "العهد الدولي ال

وال قافية. وُيل م هذا العهد  من تدابير وإ راءات وتشريعات نحو احترام وحماية وتنفيذ الحقوق االقتصادية واال تماعية

حة و أ ثر الطرق فعالية وسرعة لكفالة إعمال حقوق الدول املصدقين عليه بتكريس أقص ى ما تسمح به مواردها املتا

 ا نسان.

أي تمييز بسب  العرق أو اللون أو ال نس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياس ي أو يحظر العهد وبشدة   ما

ناث في التمتع  بجمي   من مساواة الذكور وا  وي األ ل القومي أو اال تماعي أو الثروة أو النس  أو غير ذلك من األسبا .

ة.   الحقوق االقتصادية واال تماعية وال قافيع

حيـث نصــت املــادة ال ال ــة مــن العهــد عطــي أن تتعهــد الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد ب ــمان مســاواة الــذكور وا نــاث فــي حــق 

 3وفــي تعليقهـــا العـــام رقـــ  التمتــ  بجميـــ  الحقــوق االقتصـــادية واال تماعيــة وال قافيـــة املنصــون عليهـــا فـــي هــذا العهـــد  

فسرت ال  نة املعنية بحقوق ا نسـان هـذا الحكـ  بأنـه ال يتطلـ  فقـ  تـدابير لحمايـة املـرأة بـل أي ـا عمـال 
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إيجابيـا ل ــمان التمتــ  ا يجــابي بـالحقوق املنصــون عليهــا.  ويشــمل العمـل  ا يجــابي السياســات واألنشــطة 

مــن خــالل اعتمــاد تــدابير تمــنح بصــورة مؤقتــة معاملــة  الســاعية إلــى النهــوض القــوي بحقــوق  ماعــة ضــعيفة

  ملجموعــــة مــــن األشــــخان ملعال ــــة أو ــــه التفــــاوت و النســــبة للمــــرأة تحديــــدا  عــــد 
ً
خا ــــة أو تمييــــزا إيجابيــــا

مـن اتفاقيـة الق ـاء عطـى  ميـ   4العمل ا يجابي إستراتيجية ال مة لتحقيق املساواة التي تـنص عليهـا املـادة 

 ملرأة. أشكال التمييز ضد ا

 فيما نصت املادة السادسة عطي أن :

تعتــرف الـــدول األطــراف فـــي هــذا العهـــد بــالحق فـــي العمــل  الـــذي  شــمل مـــا لكــل شـــخص مــن حـــق فــي أن تتـــاح لــه إمكانيـــة  -1

  ســـــــــــــــــــــ  ر قـــــــــــــــــــــه بعمـــــــــــــــــــــل يةتـــــــــــــــــــــاره أو يقبلـــــــــــــــــــــه بحريـــــــــــــــــــــة وتقـــــــــــــــــــــوم باتةـــــــــــــــــــــاذ تـــــــــــــــــــــدابير مناســـــــــــــــــــــبة لصـــــــــــــــــــــون هـــــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــــق.

 

كــل مــن الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد لتــأمين املمارســة الكاملــة لهــذا الحــق تــوفير  يجــ  أن تشــمل التــدابير التــي تتةــذها -2

بــرامج التو يــه والتــدري  للتقنيــين واملهنيــين واألخــذ فــي هــذا املجــال بسياســات وتقنيــات مــن شــأنها تحقيــق تنميــة اقتصــادية 

 السياسية واالقتصادية األساسية. وا تماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط ت من للفرد الحريات

و بشـان الشـروط العادلـة للعمـل و ضـمان مسـاواة املـرأة بالر ـل فقـد نصـت املـادة السـابعة عطـي أن تعتـرف الـدول األطــراف 

 في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمت  بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل عطى الخصون:

 :)أ( مكافأة توفر ل مي  العمال  حد أدنى

" أ ـــــرا منصـــــفا ومكافـــــأة متســـــاوية لـــــدى تســـــاوي قيمـــــة العمـــــل دون أي تمييز عطـــــى أن ي ـــــمن للمـــــرأة 1"

خصو ـا تمتعهـا بشـروط عمـل ال تكـون أدنــى مـن تلـك التـي يتمتـ  بهــا الر ـل وتقاضـيها أ ـرا  سـاوي أ ــر 

 الر ل لدى تساوي العمل

 " عيشا  ريما له  وألسره  طبقا ألحكام هذا العهد2"

 ل تكفل املساواة والصحة) ( ظروف عم

)ج( تســـــاوي ال ميـــــ  فـــــي فـــــرن الترقيـــــة داخـــــل عملهـــــ  إلـــــى مرتبـــــة أعطـــــى مالئمـــــة  دون إخ ـــــاع ذلـــــك إال العتبـــــاري 

 األقدمية والكفاءة

)د( االســـــتراحة وأوقـــــات الفـــــرا  والتحديـــــد املعقـــــول لســـــاعات العمـــــل وا  ـــــا ات الدوريـــــة املدفوعـــــة األ ـــــر و ـــــذلك 

 رسمية.املكافأة عن أيام العطل ال

 

 



16 
 

 مـــا أ ـــد العهـــد عطـــي تـــوفير حمايـــة خا ـــة لامهـــات العـــامالت حيـــث نصـــت الفقـــرة ال انيـــة مـــن املـــادة العاشـــرة عطـــي أن تقـــر 

 الدول األطراف في هذا العهد بما يطي:

و ـــو  تـــوفير حمايـــة خا ـــة لامهـــات خـــالل فتـــرة معقولـــة قبـــل الوضـــ  وبعـــده. وينبغـــي مـــنح األمهـــات العـــامالت أثنـــاء الفتـــرة 

 املذكورة أ ا ة مأ ورة أو أ ا ة مصحو ة باستحقاقات ضمان ا تماعي كافية.

 

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

 24/180اعتمد ها ال معية العامة لام  املتحدة وعرضتها للتوقي  وللتصديق واالن مام بقرارها 

 1979د سمبر  18املؤرخ  

ضـــد املـــرأة " بأنـــه أي تفرقـــة أو اســـتبعاد أو تقييـــد يـــت  عطـــى أســـاس ال ـــنس ويكـــون مـــن آثـــاره أو  " التمييـــز   عرفـــت االتفاقيـــة 

أغراضـــــه تـــــوهين أو إحبـــــاط االعتـــــراف للمـــــرأة بحقـــــوق ا نســـــان والحريـــــات األساســـــية فـــــي امليـــــادين السياســـــية واالقتصـــــادية 

متعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر واال تماعية وال قافية واملدنية أو في أي ميدان آخر أو توهين أو إحباط ت

 عن حالتها ال و ية وعطى أساس املساواة بينها و ين الر ل.

عطـــي ضــــرورة أن   11و بشـــأن تـــوفير ضـــمانات مســــاواة املـــرأة بالر ـــل فـــي العمــــل و تـــوفير الحمايـــة الال مـــة لهــــا  أ ـــدت   املـــادة 

اء عطــى التمييــز ضــد املــرأة فــي ميــدان العمــل لكــي تكفــل لهــا عطــى أســاس تتةــذ الــدول األطــراف  ميــ  التــدابير املناســبة للق ــ

 املساواة بين الر ل واملرأة نفس الحقوق و السيما:

 )أ( الحق في العمل بو فه حقا ثابتا ل مي  البشر

 ) ( الحق في التمت  بنفس فرن العمالة بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون االستةدام

فــــي حريــــة اختيــــار املهنــــة ونــــوع العمــــل والحــــق فــــي الترقيــــة واألمــــن عطــــى العمــــل وفــــي  ميــــ  م ايــــا وشــــروط )ج( الحــــق 

الخدمــــة والحــــق فــــي تلقــــي التــــدري  وإعــــادة التــــدري  املةــــي بمــــا فــــي ذلــــك التلمــــذة الحرفيــــة والتــــدري  املةــــي املتقــــدم 

 والتدري  املتكرر 

قات والحــق فــي املســاواة فــي املعاملــة فيمــا يتعلــق بالعمــل ذي )د( الحــق فــي املســاواة فــي األ ــر بمــا فــي ذلــك االســتحقا

 القيمة املساوية و ذلك املساواة في املعاملة في تقيي  نوعية العمل

)هـ( الحق في ال مان اال تماعي والسيما في حـاالت التقاعـد والبطالـة واملـرض والو ـ  والشـيةوخة وغيـر ذلـك مـن 

 إ ا ة مدفوعة األ ر حاالت عدم األهلية للعمل و ذلك الحق في
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وتوخيـا ملنـ  التمييـز ضـد  )و( الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل بمـا فـي ذلـك حمايـة وظيفـة ا نجـا 

 املرأة بسب  ال واج أو األمومة ضمانا لحقها الفعطي في العمل تتةذ الدول األطراف التدابير املناسبة:

إ ا ة األمومة والتمييز في الفصل من العمل عطى أسـاس  )أ( لحظر الفصل من الخدمة بسب  الحمل أو 

 الحالة ال و ية م  فرض   اءات عطى املةالفين

) (  دخــــال نظــــام إ ــــا ة األمومــــة املدفوعــــة األ ــــر أو املشــــفوعة بم ايــــا ا تماعيــــة مماثلــــة دون فقـــــدان 

 للعمل السابق أو لاقدمية أو للعالوات اال تماعية

اال تماعيــة املســاندة الال مــة لتمكــين الوالــدين مــن ال مــ  بــين االلتزامــات  )ج( لتشــ ي  تــوفير الخــدمات

العائليـة و ــين مسـؤوليات العمــل واملشـار ة فــي الحيــاة العامـة  والســيما عـن طريــق تشـ ي  إنشــاء وتنميــة 

 شبكة من مرافق رعاية األطفال

 أنها مؤذية لها.)د( لتوفير حماية خا ة للمرأة أثناء فترة الحمل في األعمال التي ي بت 

و يجـــ  أن تســـتعرض التشـــريعات الوقائيـــة املتصـــلة باملســـائل املشـــمولة بهـــذه املـــادة استعراضـــا دوريـــا فـــي 

 ضوء املعرفة العلمية والتكنولو ية وأن يت  تنقيحها أو إلغاؤها أو توسي  نطاقها حس  االقت اء.

 

 االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية

 جــ ء مــن معاهــدة فرســاي ملوا هــة اآلثـــار  1919فــي سويســرا عــام   نيــفمل الدوليــة ومقرهــا مدينــة تأسســت منظمــة الـــع

ـــاالت  ـــل الدوليـــــة هـــــي احـــــدى وكــ ــــد منظمـــــة العمــ ـــ  املتحـــــدة اال تماعيـــــة الســـــيئة التـــــي خلفتهـــــا الحـــــر  العامليـــــة األولـــــى وتعـ األمــ

املتةصصــة و قــد واعتمــدت املنظمــة فــي دســتورها عطــى "أن الســالم العــادل والــدائ  ال يمكــن أن يتحقــق إال إذا اســتند عطــى 

 العدالة اال تماعية" .

 –اتفاقيـــة  آخـــره  اتفاقيـــة العمـــال املنـــزليين والتـــي  ـــدرت عـــن مـــؤتمر العمـــل الـــدولى  189و  ـــدر عـــن املنظمـــة حتـــى اآلن 

 تو ية . 199وحوالى  2011عام  –ائة الدورة امل

اتفاقيـة دوليـة  ـادرة عـن منظمـة العمـل   62 مـا  ـدقت عطـي   1936و قد ان مت مصـر الـي منظمـة العمـل الدوليـة عـام 

مـــن ضـــمنها التصـــديق عطـــي ســـبعة اتفاقيـــات مـــن اتفاقيـــات الحقـــوق االساســـية للعمـــال  و تجـــدر االشـــارة الـــي أن تصـــديقات 

 تصديقا لكل بلد (  34عتبر من املعدالت  املرتفعة قياسا للمعدل العام للتصديقات ) مصر عطي هذا العدد  

 و  دير بالذ ر  أن 

 ميــــ  الــــدول األع ــــاء فــــى منظمــــة العمــــل الدوليــــة  ومــــن بينهــــا مصــــر  مل مــــة بمجــــرد انتما هــــا للمنظمــــة بــــأن تحتــــرم املبــــادح 

فى االتفاقيات ال مانية التى تشكل أسـاس هـذه املبـادح   وأن تعمـل  املتعلقة بالحقوق األساسية فى العمل  واملعايير الوارده

 عطى تع ي ها وحمايتها والوفاء بها  حتى وإن كانت الدولة الع و غير مصدقه عطى هذه االتفاقيات .

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
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ايـــة و قـــد اهتمـــت منظمـــة العمـــل الدوليـــة منـــذ نشـــأ ها بق ـــايا املـــرأة العاملـــة وشـــملت االتفاقيـــات الصـــادرة عنهـــا  ـــور الحم

 املةتلفة للمرأة فى مجال العمل والتي يمكن تقسيمها  الى :

  أوال : االتفاقيات املتعلقة بإلغاء التمييز او التفرقة ضد املرأة فى العمل

  الخاصة باملساواة فى االجور  1951لسنة  100التفاقية رقم ا -

عمـال او بعمـل متكـافي ويشــمل اال ـر كـل مــا تـنص عطـى ضـرورة تســاوي اال ـور بـين العـامالت والعمــال عنـد قيـامه  بــنفس اال 

 يقدمه  اح  العمل عينا او نقدا بصورة مباشرة او غير مباشرة . 

 املتعلقة بالتفرقة فى االستخدام او املهنة  1958لسنة  111االتفاقية رقم   -

الـرأي السياسـ ي او النشـأة تعني التفرقة اى تمييز او استبعاد او تف يل عطـى اسـاس اال ـل او اللـون او ال ـنس او الـدين او 

 القومية او اال ل اال تماعي يكون من شانه الغاء او االخالل بتكافؤ الفرن او املعاملة فى االستةدام او املهنة .

و ـــو  اعـــالن و اتبـــاع سياســـات تـــدع  املســـاواة فـــى املعاملـــة والفـــرن بالنســـبة لالســـتةدام واملهنـــة وتـــؤدي للق ـــاء عطـــى اى 

 تفرقة 

 ى نصون قانونية او تعليمات او ا راءات ادارية ال تتالءم م  هذه السياسة .ضرورة الغاء ا

 ا دار التشريعات وتقدي  البرامج التعليمية التى تساعد عطى تقبل ومراعاة هذه السياسة .

 اتباع سياسة فى االستةدام تة    شراف مباشر للسلطة القومية . 

 ات االستخدام الخاصة بسياس 1964لسنة  122االتفاقية رقم   -

وتت من تو يـه السياسـات التـى ترمـي الـى تحقيـق العمالـة الكاملـة و هـدف الـى تـوفير فـرن العمـل ل ميـ  االفـراد وان يكـون 

العمـل منتجـا بقـدر االمكـان وتـوافر حريـة االفـراد فـى اختيـار العمـل بمـا يتناسـ  مـ  قـدر ه  ومـؤهال ه  ومهـارا ه  دون النظـر 

 ال نس او الدين .الى العنصر او اللون او 

 

 ثانيا :االتفاقيات الخاصة بحماية االمومة والظروف الخاصة باملرأة 

الخاصـــــة بالحمايـــــة اثنـــــاء الحمـــــل   1952لســـــنة  102معدلـــــة باالتفاقيـــــة رقـــــم  1919لســـــنة  3االتفاقيـــــة رقـــــم  -

  والوضع

الحرف ال راعيـة بمـا فـى ذلـك النسـاء  تسرى هذه االتفاقية عطى النساء العامالت فى املنشآت الصناعية وغير الصناعية وفى

 اال يرات الالتي  عملن فى بيو هن .

وتــنص االتفاقيــة عطـــى حــق املــرأة العاملـــة فــى فتـــرة ا ــا ة لامومــة )اثنـــاء الحمــل والوضـــ ( متــي  قــدمت شـــهادة طبيــة تحـــدد  

لوض  ال يجو  ان تقل عـن سـتة اسبوع تشمل فترة ا ا ة ا بارية بعد ا 12اليوم املحتمل للوض  عطى أال تقل اال ا ة عن 

اســــابي  ولهــــا الحــــق فــــى الحصــــول عطــــى م ايــــا نقديــــة وطبيــــة    مــــا تــــنص عطــــى ان يكــــون للمــــرأة التــــى ترضــــ  طفلهــــا الحــــق فــــى 
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االنقطاع عـن عملهـا لهـذا الغـرض وتحسـ  تلـك الفتـرات  سـاعات العمـل مدفوعـة اال ـر    مـا تقجـ ي بانـه ال يجـو  قانونـا 

 ة بالفصل بسب  تغيبها عن عملها فى ا ا ة االمومة.ان ينذر  اح  العمل امرأ

 1948لســـنة  89واالتفاقيـــة رقـــم  1934( ل ســـنة41معدلـــة باالتفاقيـــة رقـــم ) 1919( لســـنة 4االتفاقيـــة رقـــم ) -

  الخاصة بعمل النساء ليال

 و قد نصت عطي أنه ال يجو  تشغيل النساء من اى سن ليال فى اى منشاة  ناعية عامة او خا ة. 

 الخاصة بالحماية من التسمم بالرصاص  1921لسنة  13اقية رقم االتف -

ســنة و ــذلك النســاء كافــة فــى ايــة اعمــال  18وتــنص عطــى انــه يمنــ  منعــا باتــا اســتةدام االحــداث الــذين تقــل اعمــاره  عــن 

طــى للطـالء ذي الصــفة الصــناعية الــذي يتطلــ  اســتةدام الر ــان االبــيض او  بريتــات الر ــان او اى منتجــات تحتــوي ع

 تلك املواد الخا ة بالتلوين. 

 الخاصة بالضمان االجتماعي  1952لسنة  102االتفاقية رقم  -

 وهي اتفاقية يت من البا  ال امن منها م ايا خا ة باألمومة وهي : 

 توفير ال مان اال تماعي لحاالت الحمل والوض  وما يترت  عليها . 

 ثناء الوض  وبعده وا قامة فى املستشفيات عند الحا ة. الرعاية الطبية لامومة بما فيها العالج قبل وأ

 الخاصة بالعمل تحت االرض للنساء  1935لسنة  45االتفاقية رقم  -

 تنص عطى انه ال يجو  استةدام النساء من اى سن فى العمل تحت االرض فى املنا  .

ويجو  ان تست ني القوانين واللوائح الوطنية للنساء الالتي  شغلن وظائف ادارية وال يقمن بعمل يدوي او الالتي  عملـن فـى 

 االعمال الصحية واال تماعية او الالتي يكلفن اثناء الدراسة بالتمرن عطى العمل فى اقسام املنا  . 

 عمال الزراعة. الخاصة بشروط استخدام  1958لسنة  110االتفاقية رقم  -

 نصت فى البا  الساب  منها عطى حماية االمومة وتشمل: 

 اسبوع منها فترة ا بارية بعد الوض  ال تقل عن ستة اسابي  . 12ا ا ة امومة ال تقل عن 

تمــد اال ـــا ة املمنوحــة قبـــل الوقــت املحتمـــل للوضــ  ألي مـــدة اخــري بـــين الوقــت املحتمـــل والتــاري  الفعطـــي للوضــ  وال يجـــو  

 ةفيض فترة اال ا ة اال بارية بعد الوض  لهذا السب  . ت

فى حالة املرض الذي ي بت انه ناتج عن الوض  يكون للمرأة الحق فى امتداد اال ا ة بعد الوض  وللسلطة املةتصة تحديد 

 الفترة القصوى لالمتداد . 

 بما فى ذلك الفترة السابقة عطى ا ا ة االمومة. ال يجو  تكليف املرأة الحامل بأداء اى نوع من العمل من شانه االضرار بها

 تحس  اوقات التوقف عن العمل لغرض الرضاعة  ساعات عمل مدفوعة اال ر . 

 عدم  وا  فصل العاملة خالل فترى ا ا ة الوض  او انذارها بالفصل او فصلها ملجرد انها حامل او ترض  طفلها . 
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 ثانيا : التشريعات الوطنية

 الدستور  -أ

التشــري  بو ـه عــام تعبيـرا عــن الح ــارة التـي ينتمــي اليهـا املشــرع بكـل مــا تحويــه مـن مبــادح تتعلـق باملســاواة و الحريــة و  عـد 

العدالــة و حمايـــة الحقـــوق و التكافـــل اال تمـــاعي ويم ـــل الدســـتور مجموعـــة القواعـــد التـــي تـــنظ  تأســـيس الســـلطة وانتقالهـــا 

لدولــــة الــــذي يحــــدد الهيكــــل العــــام للدولــــة ويــــنظ  قواعــــد الحكــــ  ويــــو ع وممارســــتها ويعــــرف  ــــذلك بأنــــه القــــانون األساســــ ي ل

السلطات ويبين اختصا ات كل منها وي   ال مانات األساسية لحقوق األفراد ويبين حقوقه  ووا با ه  ومدى سلطان 

أعطـــى مـــن كـــل  الدولـــة علـــيه  ومـــن هنـــا فقـــد اتفـــق معظـــ  الفقهـــاء عطـــى أن الدســـتور هـــو القـــانون األســـمى للدولـــة وهـــو بالتـــالي

 الهيئات وأي قانون يةالفه فهو باطل.

 لحقـوق ا نسـان بشـكل عـام   وحقـوق العمـل بشـكل خـان   
ً
 هامـا

ً
وتعتبر املبادح والقواعد الدستورية ألى دولة   مصـدرا

ـــى النحــــو الــــذى يجعلهــــا قا ـــلها عطـ ـــ  قــــوانين تلتــــزم بتلــــك املبــــادح والقواعــــد  وتفصـ ـــا التــــزام املشــــرع بوضـ بلــــه حيــــث يترتــــ  عليهـ

 لعدم دستوريتها .
ً
 للتطبيق  ويترت  عطى مةالفة القوانين للقواعد الدستورية بطالن ما  اء فيها من مةالفة نظرا

عطـــي املســــاواة الكاملـــة بـــين املـــرأة و الر ــــل فـــي كافـــة املجـــاالت االقتصــــادية  2014و قـــد ا ـــد الدســـتور املصــــري الصـــادر عـــام 

( عطـي أن تكفـل الدولـة تحقيـق املسـاواة بـين املـرأة والر ـل  11ولي من املادة ) واال تماعية  والسياسية   فنصت الفقرة اال 

فى  مي  الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واال تماعية وال قافية وفقا ألحكام الدستور.فيما نصت الفقـرة ال ال ـة 

 من 

فل تمكين املرأة من التوفيق بـين وا بـات األسـرة ذات املادة عطي أن تلتزم الدولة بحماية املرأة ضد كل أشكال العنف  وتك

. 
ً
 ومتطلبات العمل.  ما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لامومة والطفولة واملرأة املعيلة واملسنة والنساء األشد احتيا ا

أى مـواطن و قد أعطي الدستور من قيمة العمل و نص عطي أن العمـل حـق و وا ـ   وشـرف تكفلـه الدولـة  وال يجـو  إلـ ام 

  إال بمقتجــــ ى قــــانون  وألداء خدمــــة عامــــة  ملــــدة محــــددة  و مقابــــل عــــادل  ودون إخــــالل بــــالحقوق األساســــية 
ً
بالعمــــل  بــــرا

 ( 12للمكلفين بالعمل . مادة ) 

و أل مت الدولة نفسها الحفاه عطي حقوق العمال و حمايته  سواء مـن مةـاطر العمـل او الفصـل التعسـفي   حيـث نصـت 

( عطي أن تلتزم الدولـة بالحفـاه عطـى حقـوق العمـال  وتعمـل عطـى بنـاء عالقـات عمـل متوا نـة بـين طرفـى العمليـة  13املادة ) 

 ا نتا ية 

وتكفــل ســـبل التفـــاوض ال مـــاعى  وتعمـــل عطـــى حمايـــة العمـــال مــن مةـــاطر العمـــل وتـــوافر شـــروط األمـــن والســـالمة والصـــحة 

  وذلك كله عطى النحو 
ً
 الذى ينظمه القانون.املهنية ويحظر فصله  تعسفيا

عطي أنه ينبغي االشارة الي أن تفعيل هذه القواعد واملبادح الدستورية يتطل  مرا عة كافة التشريعات املتعلقة بالحق فى 

 عن مالئمتها وتوافقها م  املعايير الدولية ل حق فى العمل .
ً
 العمل  وتطويرها وتعديلها بما يتفق و تلك املبادح   ف ال
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 القانون   -ب 

تتعــدد التشــريعات املصــرية املنظمــة للعمــل و يحمــل بع ــها تت ــار ا  ســتل م تتــدخل مــن املشــرع لتوحيــد القواعــد املنظمــة 

وتســـري احكامـــه عطـــى العـــاملين بـــو ارات الحكومـــة  1978لســـنة  47للعمـــل   فهنـــا  قـــانون العـــاملين املـــدنيين بالدولـــة رقـــ  

 بها ووحدات الحك  املحطي والعاملين بالهيئات العامة . ومصالحها واأل ه ة التى لها موا نة خا ة

والذى  سري عطى العاملين بالشركات التى ل  يت  خصخصتها  1978لسنة   48و أي ا قانون العاملين بالقطاع العام رق  

 او تحويلها الى قطاع االعمال الخان .  

والــذى احــال لكــل شــر ة ا ــدار لوائحهــا الخا ــة  1991لســنة  203و قــانون العــاملين بشــركات قطــاع االعمــال العــام رقــ  

 التى تسري عطى عمالها .

ويطبــــق عطــــى العــــاملين فــــى  1981لســــنة  137والــــذى حــــل محــــل القــــانون  2003لســــنة  12با ضــــافة الــــي قــــانون العمــــل رقــــ  

عاملة الـواردة بقـانون القطاع الخان املنظ  ويعتبر هو القانون العام للعمل فى مصر .هذا الي  ان  حقوق الطفل واألم ال

ـــنة  12الطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنة  126و العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل بالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    1996لســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .2008لســ

 

 و القرارات التنفيذية املكملة  2003رقم  لسنة  12قواعد تشغيل النساء وفقا لقانون العمل 

ـــنة  12يحكــــ  عالقــــات العمــــل فــــى مصــــر قــــانون العمــــل رقــــ   ـــى هــــذا   ومجموعــــة مــــن القــــرارات املنفــــذة لــــه  و  2003لسـ ينتمـ

القانون إلى التشريعات اال تماعية التى تسثى إلى تحقيق العدالة اال تماعية   تغل  عطى القانون النصون اآلمره التى ال 

 للعامــل   وتــرتب  
ً
يجــو  االتفــاق عطــى مةالفتهــا   ويترتــ  عطــى تلــك املةالفــة بطــالن مــا أتفــق عليــه   إال إذا كانــت أ ثــر فائــدة

 بج اءات توق  عطى  اح  العملاملةالفات املحظورة 

وقـــد اســـت نى املشـــرع بعـــض الطوائـــف مـــن العمـــال مـــن الخ ـــوع لقـــانون العمـــل بـــالرغ  مـــن أن هـــذه الطوائـــف تم ـــل عمـــاال 

  عملون لدى ار ا  االعمال مقابل ا ور معينة يتقاضونها . 

 الطوائف التى تست نى من الخ وع لقانون العمل املصرى:

 ا دارى للدولة ووحدات الحك  املحطى والهيئات العامة .( العاملين بال ها  1

 ( خدم املنا ل ومن فى حكمه .2

 ( افراد أسرة  اح  العمل الذين  عوله  فعال .3
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 وقد نص القانون عطي بعض ال واب  و االحكام الخا ة بتشغيل النساء في أ ثر من موض    

 حظر التمييز واملساواة في االجور 

مــن قــانون العمــل عطــي أن يحظــر التمييــز فــي اال ــور بســب  اخــتالف ال ــنس او اال ــل او اللغــة او الــدين او  35املــادة نصــت 

الصـــادرة عـــن منظمـــة العمـــل  100العقيـــدة ن و قـــد  ـــاء هـــذا الحظـــر اتســـاقا مـــ  الفقـــرة )  ( مـــن االتفاقيـــة الدوليـــة رقـــ  

عمــل ذا قيمــة متســاوية   و قــد رتــ  املشــرع  ــ اء مةالفــة  ــاح  الدوليــة بشــأن مســاواة العمــال و العــامالت فــي اال ــر عــن 

 نيه  500 نيه و ال تجاو   100من القانون و هي الغرامة التي ال تقل عن  247العمل لهذا النص العقو ة املقررة باملادة 

 و تتعد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنه  املةالفة و تت اعف العقو ة في حالة العود .

عطي ان تسري  مي  االحكام املنظمة لتشغيل العمال  88و اي ا بشأن مساواة املرأة بالر ل في العمل   فقد نصت املادة 

من الدستور   و من ث   11عطى النساء العامالت دون تمييز بينه  متي تماثلت اوضاع عمله  . و هو ما يتفق و أحكام املادة 

ق و التزامات  ينطبق عطي النساء أي ـا  مـ  مراعـاة مـا خـص املشـرع بـه النسـاء مـن فون كل ما ينطبق عطي العامل من حقو 

أحكام خا ة بهـن و تت ـمن م ايـا أ ثـر أو ظـروف عمـل أف ـل و  عاقـ  كـل مـن خـالف هـذا الـنص بالعقو ـة املقـررة بـنص 

تعــدد بتعــدد العمــال الـــذين  نيــه وت 200 نيــه و ال ت يــد عــن  100مــن القــانون و هــي الغرامــة التــي ال تقــل عــن  249املــادة 

 وقعت بشأنه  املةالفة.

 

 تنظيم عمل النساء ليال   

مــــن القــــانون عطــــي أن يصــــدر الــــو ير املةـــتص قــــرار بتحديــــد االحــــوال و االعمــــال و املناســــبات التــــي  ال يجــــو   89تـــنص املــــادة 

ا النص  أن اال ل هو  وا  تشغيل تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءا و السابعة  باحا. و مؤدي هذ

النساء ليال و استثناءا من ذلك هنا  اعمال ال يجو  تشغيل النساء فيها ليال   يصدر بتحديدها قرار من الو ير املةتص ) 

و ير القوي العاملة و اله رة ( و قد كان التشري  السابق عطي هذا القانون   يجعل اال ل عـدم تشـغيل النسـاء لـيال إال فـي 

 الحوال التي يصدر بها قرار من الو ير املةتص .ا

بحظـر تشـغيل  النسـاء لـيال فـي أيـة منشـأة  ـناعية او  183و في هذا السياق أ در و ير القوي العاملة و اله رة القـرار رقـ  

ا تصــني  احــد فروعهــا فــي الفتــرة مــا بــين الســاعة الســاب  مســاءا و الســابعة  ــباحا و حــدد املنشــأة الصــناعية التــي يجــري فيهــ

ــــي  ـــل فـــ ــ ـــي تعمــ ــ ــــآت التـ ـــــا املنشـــ ـــــفن و اي ــ ــــاء السـ ـــات و بنـــ ــ ــــاء و املحركــ ـــــاالت الكهر ــ ـــالحها و مجــ ــ ـــا و ا ــ ــ ـــــديلها و تنظيفهـ ــــواد و تعــ املــ

مشروعات البناء و الهندسة و التـرمي  و الصـيانة  عطـي ان ال تسـري االحكـام السـابقة فـي حالـة القـوة القـاهرة اذا مـا توقـف 

 ليس قابال للتكرار  او متي كان هذا العمل ضروريا للمحافظة عطي مواد أولية او مواد  العمل لسب  ال يمكن التنبؤ به و 

في دور التجهيز من تلف محقـق  أي ـا ت ـمن القـرار الـ ام  ـاح  العمـل فـي الحـاالت التـي يـت  تشـغيل النسـاء قيهـا لـيال ان 

 ت . يوفر كافة ضمانات الحماية و الرعاية و االنتقال و االمن للنساء العامال 
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 حظر تشغيل النساء في االعمال الضارة صحيا واخالقيا

( مـــن القـــانون عطــــى ان يصـــدر الـــو ير املةـــتص قـــرارا بتحديــــد االعمـــال ال ـــارة بالنســـاء صـــحيا او اخالقيــــا 90نصـــت املـــادة )

 30بتحديـد  2003لسـنة  255و ذلك االعمال التى ال يجو  تشغيل النساء فيها وقد أ در و ير القـوي العاملـة القـرار رقـ  

عمال ال يجو  فيها تشغيل النساء    ما نصت الفقرة ال انية من القـرار عطـي ان يرا ـ  القـرار دوريـا ملوا هـة أيـة نوع من اال 

 مستحدثات قد تطرأ في هذا الشأن . 

 

 أجازة الوضع

ي اشترط املشرع فيها ان تكون من القانون ضواب  حصول املرأة العاملة عطي أ ا ة الوض  والت ) 91 ) حددت املادة

 لا ر مساو بتعويض يوًما تسعون  مد ها وض  تستحق ا ا ة أ ثر أو عمل  اح  خدمة فى أشهر عشرة أم ت قد العاملة

 الوض  حصول  يرجح الذى التاري  بها مبيًنا طبية شهادة تقدم أن بشرط   تليه الوض  والتي تسبق التي املدة تشمل الشامل

 مرتين من أل ثر الوض  ا ا ة العاملة تستحق وال للوض  التالية يوًما واألربعين الخمسة خالل العاملة تشغيل يجو   فيه وال

 ( 92مادة ) الوض  ا ا ة أثناء خدمتها إنهاء أو العاملة فصل العمل  اح  عطىالقانون  يحظر  ما  خدمتها مدة طوال

و البين من مطالعة نص املادة تقييد استةدام حق ا ا ة الوض  بشرط مج ي عشرة اشهر فى العمل و هو ما  شكل قيدا 

عطي اال ا ة او فلسفة اقرارها التى تتو ه الى حمايـة االمومـة والطفولـة  مـا تتعـارض مـ   ـوهر االتفاقيـات الدوليـة واغلـ  

الق ـاء املصـري الـذي يو ـ  تمتـ  املـرأة بهـذه اال ـا ة حتـى فـى الحـاالت التـى ال التشريعات فى العال  ومـا انتيـي اليـه الفقـه و 

 يكتمل 

فيها الحمل او ل  ت   املرأة فيها املولود حيا و ذلك مراعاة لآلثار الخطرة عطى صحة املرأة اذا ل  يتوافر لها الراحة الكافية 

 ملدة ستة اسابي  بعد الوض  عطى االقل.

ق املرأة العاملة في ا ا ة الوض  بمرتين فق  تحت  ع  موا هـة مشـكلة  يـادة السـكان و ـأن ا ـا ة  ما قيد املشرع هنا ح

حمايــة االمومــة هــي املســئولة عــن هــذه املشــكلة وهــو ا هــام ال تســنده ادلــة او بحــوث بينمــا الحقيقــة التــى اقر هــا العديــد مــن 

ويشكل العمل أحد العوامل املؤثرة ايجابيا عطـى قـرار االنجـا   الدراسات ان املرأة العاملة اقل إنجابا من املرأة غير العاملة

 وامليل نحو تنظي  وتحديد النسل.

 التالية شهًرا والعشرين األربعة ( خالل93للعاملة التي ترض  طفلها وفقا للمادة ) يكون و 

 تقل ال للرضاعة أخريين فترتين فى الحق – املقررة الراحة مدة عن ف ال – الوض  لتاري 

 وال العمل ساعات من ا ضافيتان الفترتان هاتان وتحسب الفترتين هاتين ض  فى الحق وللعاملة ساعة  نصف عن منهما كل

 .األ ر فى تةفيض أى عليهما يترت 
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قد حدد اجازة  2008لسنة  126واملعدل بالقانون رقم  1996لسنة  12و هنا تجدر االشارة الي ان قانون الطفل رقم 

( من قانون الطفل ان  70  حيث نصت  املادة ) الوضع املرأة العاملة بثالث مرات و ليس مرتين كما في قانون العمل 

لعام والقطاع الخان سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع األعمال ا

املؤقت   الحق في أ ا ة وض  مد ها ثالث أشهر بعد الوض  بأ ر كامل   وفي  مي  األحوال ال تستحق العاملة هذه األ ا ة 

ة عطي األقل اعتبارا من  أل ثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها  ما وتةفض ساعات العمل اليومية  للمرآة الحامل ساع

الشهر السادس ل حمل   وال يجو  تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاري  

 الوالدة .

و أي ا يكون للعاملة الحق في فترتين للرضاعة ال تقل كل منهما عن نصف ساعة  وللعاملة الحق في ض  هاتين الفترتين  

 ترتان من ساعات العمل  وال يترت  عطي ذلك أي تةفيض في األ ر.وتحس  هاتان الف

 

 أجازة رعاية الطفل

 فى الحق فأ ثر  عامال خمسين تستةدم التى املنشأة فى للعاملة يكون (  من قانون العمل عطي أن  94 ) نصت املادة

 مدة طوال مرتين من أل ثر اال ا ة هذه تستحق وال طفلها لرعاية وذلك سنتين تتجاو   ال ملدة أ ر بدون  ا ا ة عطى الحصول 

 . خدمتها
 

ا ا ة رعاية الطفل ثالث مرات و ليس مرتين  فق    حيث  (  من قانون الطفل  املرأة العاملة 72بينما منحت املادة ) 

نتين نصت املادة عطي أن للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع األعمال العام الحصول عطي إ ا ة بدون أ ر ملدة س

لرعاية طفلها   وتستحق ثالث مرات طوال مدة خدمتها .واستثناء من أحكام قانون التأمين اال تماعي تتحمل ال هة 

 
ً
التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين املستحق عليها وعطي العاملة وفق أحكام هذا القانون   أو أن تمنح العاملة تعوي ا

 عن 

  الختيارها  وفي القطاع الخان من املرت  ا % 25أ رها  ساوي 
ً
لذي كانت تستحقه في تاري  بدء فترة األ ا ة وذلك وفقا

 فأ ثر الحق في الحصول عطي إ ا ة بدون أ ر ملدة ال تجاو  سنتين   
ً
يكون للعاملة في املنشأة التي تستةدم خمسين عامال

 ال مدة خدمتها . وذلك لرعاية طفلها   وال تستحق هذه ا  ا ة أل ثر من ثالث مرات طو 
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 دور الحضانة

  عهد أو ل ح انة داًرا ينش ئ أن   96 لنص املادة  وفقا  واحد مكان فى فأ ثر عاملة مائة  ستةدم الذى العمل  اح  عطى

  تلتزم  ما. املةتص الو ير من بقرار التى تحدد واألوضاع بالشروط العامالت أطفال برعاية ل ح انة دار إلى

 السابقة الفقرة فى عليه املنصون االلتزام فى تنفيذ تشتر  أن واحدة منطقة فى عاملة مائة من أقل تستةدم التى تاملنشآ

 . املةتص من الو ير بقرار تحدد التى واألوضاع بالشروط

 بشأن دور الح انة  و الذي 2003لسنة  121و في هذا السياق فقد أ در و ير القوي العاملة واله رة القرار رق  

ت منت فقرته ال انية   أن يحدد  اح  العمل املكان الذي يةتاره  نشاء دار الح انة و  شترط ان يكون قريبا من 

مكان العمل بقدر االمكان و أال يكون موقعه مال ق ألي   ء من مكان العمل تو د به او تتولد منه مواد تسب  تلوث 

ت ينتج عنها ضوضاء    ما يج  وفقا للفقرة ال ال ة من القرار ان ال و او مةلفات سائلة او  لبة او تجري فيه عمليا

تتوافر في املكان الذي يتةذ مقرا ل ح انة املوا فات العامة لدار الح انة من حيث املوق  و املبني و السعة و املرافق و 

 التجهيزات و االشتراطات الصحية 

 

 دور التشريع في تحقيق التنمية    الخاتمة

الخيارات السياسية و االقتصادية  للدولة االدوار التي تقوم بها   فوذا نظرنا الي ق ية التنمية االقتصادية تحدد 

واال تماعية بو فها احدي املسئوليات الرئيسية التي توا ه املجتمعات النامية نجد ان تحقيق الهدف يتطل  من 

االقتصادية و اال تماعية من خالل التشري   و قد  أ د االعالن الدولة تدخال تشريعيا لتحديد االطار القانوني لسياستها 

عطي أن و ود البرملان )  30/8/2000الصادر عن مؤتمر رؤساء البرملانات الوطنية بمقر االم  املتحدة والذي انعقد  بتاري  

ح بانةراط الفقراء في االنشطة بأدواره املتعددة ( أمر ال غني عنه و البد في نموذج التنمية الذي  عتنقه التشري  أن  سم

املولدة للدخل و التي تتيح له  فرن العمل نظرا ألن عوائد التنمية ال تتساق  تلقائيا عطي الفقراء   فعملية التنمية 

 االقتصادية لن تحظي باستمرار ما ل  تتةذ من القي  االنسانية ر يزة لها من خالل مراعاة البعد اال تماعي .
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   2)(املرفقات

  

 

 

 

 

 

 

 

 املحرومات مناستعراض وضعية النساء 

 املظلة التشريعية واالثار املترتبة على الحرمان
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 اوال  النساء العامالت فى الزراعة البحتة فى مصر 

كافة قواعدالعمل الخا ة بالنساء العامالت فى ال راعة البحتة لقرارات  2003( لسنة 12اخ    قانون العمل رق  ) 

" تتولى الوزارة املختصة رسم سياسة ( التى نصت عطى26تشاورية تصدر عن الو ارة املةتصة )و ارة العمل(. فى املادة )

ص عمال الزراعة املوسميين وعمال البحر وعمال املناجم واملحاجر ومتابعة تشغيل العمالة غير املنتظمة وعلى االخ

 وعمال املقاوالت.

ويصدر الوزير املختص بالتشاور مع الوزراء املعنيين  واالتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة لتحديد 

ال واالعاشة الواجب اتخاذها القواعد املنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السالمة والصحة املهنية واالنتق

 بشأنهم واللوائح املالية واالدارية التى تنظم هذا التشغيل".

ويعد هذا تمييزا واضحا فى خ وع العامالت فى ال راعة لقرارات و ارية   وخ وع العامالت فى قطاعات أخرى الى    

كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى نه"( بأ1أحكام البا  الخان بالتشغيل  حيث عرف القانون العامل فى املادة )

صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه" وهو فى رأينا ما ينطبق على العمال الزراعيين األجراء سواء كانوا دائمين او 

 موسميين.

( بعض الفئات صراحة هم  )العاملون 4واالستثناء جاء بشكل ضمنى وغير صريح، حيث استثنى القانون فى املادة )   

ون بالدولة ألنهم يخضعون لقانون آخر/عمال الخدمة املنزلية ومن فى حكمهم/ افراد أسرة صاحب العمل ( ، املدني

 واستثنى البعض بنص فضفاض وهو " ما لم يرد نص على خالف ذلك".

نظي  ( من قواعد ت26وعطى أثر هذه املادة دخلت النساء العامالت فى ال راعة ضمن الفئات املستثناه بنص املادة )   

 التشغيل واشتراطات السالمة والصحة املهنية واللوائح املالية واالدارية.  

( من 35وعطى أثر هذه املادة حرمت العامالت ال راعيات من  حمايتهن من التمييز فى أال ر الذى نصت عليه املادة ) 

او اللغة او الدين او  " يحظر التمييز فى أالجور بسبب اختالف الجنس او أالصل( عطى أنه12القانون رق )

العقيدة".وكذلك حرمن من تطبيق أحكام الفصل الخاص بتشغيل النساء عليهن، وهو الفصل الذى التزم فيه 

املشرع باالتفاقيات الدولية الخاصة بحظر عمل النساء ليال،وتحديد االعمال الضارة بالنساء صحيا وأخالقيا، 

 واتفاقيات رعاية األمومة.
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 مواد حماية النساء العامالت فى االتى  : االستثناء  من 

(  ضمانات وحقوق للنساء العامالت فى )ا ا ة وض  91 92 93 94 95 96( فى مواده رق  )12اعطى قانون العمل رق  )

مدفوعة اال ر  حظر فصل العاملة او انهاء خدمتها اثناء ا ا ة الوض   الحق فى ا ا ة رعاية طفل ملدة سنتين  فترة راحة 

دة سنتين للرضاعة بمعدل ساعة يوميا  انشاء دار ح انة فى مواق  العمل التى تستةدم مائة عاملة فا ثر(   اال أنه مل

( ) ست نى 97است نى النساء العامالت فى ال راعة من تطبيق احكام هذا الفصل عليهن  استثناء واضحا فى نص املادة )

البحتة(  اى ان املشرع املصرى حرم هذا القطاع من حماية وظيفة  من تطبيق احكام هذا الفصل العامالت فى ال راعة

االمومة  االمر الذى يدعو لالستنكار حيث ال يو د اى مبرر دستورى او قانونى لهذا االستثناء  فل  يرد فى القانون 

را لكافة الحقوق استثناء اى فئة من الفئات االخرى من تطبيق اى حك  من احكام هذا القانون  االمر الذى  عد اهدا

االنسانية  والدستورية لهذه الفئة  بل االمر الذى يدعو للتساؤل عن مدى توافق هذه املادة من قانون العمل  م  

 الدستور املصرى الذى ساوى بين كافة املواطنين عطى و ه سواء  وحظر اى تمييز بينه . 

 

 -القرارات الوزارية املنظمة لعمل عمال الزراعة:

( 9)  وكانت عبارة عن 4/10/2003           فى 2003( لسنة 12 درت القرارات واللوائح املنفذة لقانون العمل رق  )   

قرارات  ادرة عن رئيس ال مهورية  خا ة بتشكيل وتحديد اختصا ات مجموعة املجالس وال  ان التى وردت مواد 

وقرار واحد صادر عن  رة عن وزير القوى العاملة والهجرة،( قرار وزارى صاد47و)بشأن تشكيلها فى قانون العمل  

 بتشكيل املحا   االبتدائية ل  ان الخماسية.  وزير العدل

الزراعة البحتة بأنها )هى االعمال التى تتصل  2003( لسنة 211وقد عرف قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم )   

اعة املحاصيل او مقاومة اآلفات أو جنى املحصول أو ما شابه ذلك بالزراعة مباشرة، كتمهيد األرض للزراعة او زر 

سواء كان ذلك فى الحقول او الحدائق او البساتين وال يندرج تحت هذا التعريف األعمال التى ال تتصل بالزراعة 

 مباشرة كأالعمال األدارية او الصناعية امللحقة بالزراعة(. 
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فى شأن تحديد االعمال  2003لسنة  (155القرار رقم )بالنساء العامالت وهي   ما ت منت هذه القرارت قررات خا ة

القرار اقتصر بشأن تنظي  تشغيل النساء ليال  وقد  2003لسنة  (183والقرار رقم )التى ال يجو  تشغيل النساء فيها  

م ا خالل بأحكام االتفاقيات األخير عطى العامالت فى املنشأت الصناعية فق   فى مادته االولى التى نصت عطى)م  عد

الدولية املصدق عليها ال يجو  تشغيل النساء ليال فى أية منشأة  ناعية أو أحد فروعها فى الفترة ما بين الساعة السابعة 

مساء والسابعة  باحا( وت  تحديد املقصود بكلمة املنشأة الصناعية فى مادته ال انية  ث  أورد مجموعة من ال مانات 

فى الحاالت التى يت  تشغيل النساء فيها ليال فى مادته ال ال ة التى نصت عطى )يج  عطى  اح  العمل فى  الحمائية

الحاالت التى يت  فيها تشغيل النساء ليال أن يوفر كافة ضمانات الحماية والرعاية واالنتقال واألمن للنساء العامالت عطى 

لقوى العاملة واله رة املةتصة بعد التحقق من توافر كافة أن يصدر هذا الترخيص بالتشغيل ليال من مديرية ا

 ال مانات والشروط سالفة الذ ر(. 

و الطب  قد حرم هذا القرار النساء العامالت فى ال راعة من توافر هذه الشروط الحمائية لهن ألن القرار اقتصر عطى 

 العامالت فى املنشأت الصناعية.

و الرغ  من أن القانون قد است نى عمال ال راعة من سريان أحكامه عليه   وأر اء تنظي  عمله  الى القرارات واللوائح 

( قرارا قد اختصهم بمادة واحدة فى قرار وزير القوى 48من بين )املنفذة لقانون العمل  ما أشرنا سابقا  ا  أنه 

حدود األمان واالشتراطات واالحتياطات الال مة لدرء املةاطر الفيزيائية  فى شأن 2003لسنة ( 211العاملة والهجرة رقم )

منها التى ورد بها مجموعة من االلتزامات  (4املادة )وامليكانيكية والبيولو ية والكيميائية والسلبية وتأمين بيئة العمل  فى 

ال فى بيئة العمل فى املشروعات وأالنشطة باتةاذ ا راءات وقائية واشتراطات السالمة والصحة املهنية  فى وقاية العم

ال راعية وفى االنتاج الحيوانى الناتجة عن استةدام املواد واملر بات الكيماوية والبيو يمائية والبيطرية  

والبيولو ية)الحيوية( لوقاية العاملين من العدوى وا  ابة باالمراض نتيجة للتعرض فى بيئة العمل الى امللوثات 

الحشرات الناقلة واملسببة للعديد من االمراض واال ابات -الطفيليات-البكتريا-الفطريات-م ل )الفيروساتالبيولو ية 

الناتجة عن لد  ال عابين والعقار  وال واحف والتعرض ل حيوانات ال ارة واملفترسة  واتةاذ إ راءات وقائية عند ا راء 

ية  باألضافة لتزويد أما ن العمل فى املنشأت ال راعية بةدمات عمليات الرش بالكيماويات واملبيدات واملةصبات ال راع

الرعاية الصحية عطى أن تت من وحدات للرعاية الصحية والعال ية  وتنظي  برامج للتوعية والت قيف للعاملين فى 

قامة وا عاشة ال راعة واالنتاج الحيوانى من خالل الوسائل املسموعة واملقرؤة واللوحات االرشادية  وتوفير أما ن لإل

تتوافر فيها مرافق للرعاية الطبية وال قافية واال تماعية للعاملين فى منشآت االنتاج الحيوانى وال راعى التى تستدعى 

طبيعة عمله  ا قامة املؤقتة او الدائمة فى مكان العمل  و أو   أن تكون ساعات العمل الليطى وفترات الراحة متوافقة 

   والقرارات الو ارية املنفذة له.2003( لسنة 12لعمل رق  )م  ما ورد فى قانون ا
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( والتى نصت على أنه )يجب اتخاذ التدابير 2( فقرة واحدة هى الفقرة )4و كان نصيب النساء من املادة )   

فى  واحتياطات السالمة والصحة املهنية فى تامين بيئة العمل التى تكفل االحتياطات الخاصة بوقاية املرأة العاملة

املنشآت واملشروعات الزراعة وفى اإلنتاج الحيوانى من املخاطر امليكانيكة والكيميائية والفيزياية والبيولوجية 

)الحيوي( وحوادث واصابات العمل واألمراض املهنية فى تأمين بيئة العمل واألمراض املهنية والعوامل األخرى.. والتى 

 مل والرضاعة وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية فى ذلك.( قد تؤثر على الصحة االنجابية للمرأة والح

(  وحددت و و  4ونالحظ هنا أن هذه الفقرة قد  معت فيها ما ورد من التزامات عامة فى باقى فقرات املادة  )   

مر أن هذه ال ملة مبهمة اتةاذها ل حفاه عطى الصحة االنجابية للمرأة بما يتوافق م  "التشريعات الوطنية" وفى واق  األ 

فى معناها  حيث ان القانون املنوط به حماية النساء العامالت من كافة النواحى هو قانون العمل الذى خصص بابا 

مستقال خان "بتشغيل النساء" واحتوى عطى كافة اال راءات التى تحمى الصحة االنجابية للمرأة واست نى العامالت فى 

 عليهن  ما أشرنا سابقا.  ال راعة البحتة من تطبيقه

واخيرا يتضح أن كل ماورد بقانون العمل  والقرارات واللوائح الو ارية الخا ة بتنفيذه ل  يرد فيها اى حقوق قانونية  

للنساء العامالت فى ال راعة البحتة ما عدا شروط السالمة والصحة املهنية  والتى ل  توضح شروطا بعينها توفر حماية 

 لهن.

  فقد ت  1975لسنة  79وضع العامالت فى الزراعة البحتة بالنسبة لقانون التأمين االجتماعى رقم  اما عن  

استثنا هن من تطبيقه عليهن  وهذا القانون هو الذى ي من كافة أنواع التامين الخا ة بالعمل )التامين ضد 

طريقتين  االولى عندما است نى القانون رق     الشيةوخة  الو    الوفاة  ا ابات العمل  املرض( وقد ت  هذا االستثناء ب

)أفراد أسرة  اح  العمل الذين  عوله  فعال( وحيث أن نسبة غير قليلة من العامالت فى ال راعة  (4مادة )( فى 12)

التى اعتبر هن عمالة غير  (26املادة) عملن فى اراض ى ذويه  فقد ت  استثنا ه   وال انية عندما ت  استثنا هن بنص 

شهور  وهي  6نتظمة وعمالة موسمية  ووض  شروطا الثبات عقود العمل ومدة الخدمة التى حددها بحد ادنى م

 الشروط التى يصع  تحقيها فى هذه الفئة.

لقانون التأمين الشامل ومن ضمنه  النساء العامالت فى ال راعة البحتة  (26املادة )وقد أخ عت الفئات الواردة فى   

   والذى اقتصر دوره التأمينى عطى )التأمين عطى الشيةوخة  الو    الوفاة(. 1980( لسنة 112رقم )

  وهما مستثنيات من التأمين ضد اصابات العمل، والتامين ضد املرضو ذلك تكون العامالت فى ال راعة البحتة    

ن املةاطر اليومية  بسب  تعرض التأمينان األه  فى مجال العمل  خا ة وان العمل فى ال راعة البحتة  شو ه العديد م

 مهنية  وتعرضهن ال ابات عمل يومية ناتجة عن استةدام 
ً
العامالت لال ابة بأمراض متوطنة  وهى ما تعد امراضا

 االالت  واحتماالت ا ابتهن بالعدوى الحتكا هن بالحيوانات .
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باالضافة النعكاس ذلك عطى دورهن  أمهات  واذا نظرنا الى هذه التأثيرات يتضح مدى تأثر الحالة الصحية للعامالت    

االطفال العاملين مستثنيات اي ا من حقوق االمومة الواردة بالقانون  بل ل  يكتف املشرع بذلك حيث است نى اي ا 

التى نصت عطى "ال تسرى احكام هذا  (103املادة )من تطبيق الفصل الخان بتشغيل االطفال عليه  فى  بالزراعة

فال الذين  عملون فى اعمال ال راعة البحتة" وهو االستثناء الذى يحرم اآلف الفتيات العامالت فى الفصل عطى االط

 ال راعة من حقوقهن  أطفال. 

 

 ثانيا  : حقوق عامالت املنازل فى القوانين املحلية

ل املوحد وقانون املعروف باس  قانون العم 2003لسنة  12سوف نتناول حقوق عامالت املنا ل فى كل من قانون رق    

 الخان بالتأمين ا  تماعى . 1980لسنة  112" قانون الطفل " والقانون رق   1996لسنة  12رق  

 

 

 حقوق عامالت املنازل فى قانون العمل املوحد :

بمواده التى نظمت طبيعة العمل بين  ال من العامل و اح  العمل والحقوق  2003لعام  12 اء قانون العمل رق  

والوا بات لكل منهما عطى اآلخر حيث تتوفر الحماية القانونية ل مي  أطراف عقد العمل  وتنظ   مواده العالقة 

التعاقدية  بين العامل و اح  العمل وتحدد  فتيهما   بما تتوافق واالتفاقيات الدولية التى  دقت عليها مصر 

 للعمال/ات فى األتفاقيات الدولية  . والخا ة بمعايير العمل الالئق  بما يةص الحقوق األساسية

وعند الحديث عن حقوق عامالت املنا ل فى قانون العمل املوحد  نجد أن أول مايق  نص  أعيننا املادة الرابعة فقرة " 

  " التى تست نى عامالت املنا ل ومن فى حكمه  من الحماية القانونية ومن تطبيق القانون عليه  /هن   و ذلك يكون 

ن قد أست نى فئة عري ة من النساء والتى  ما نعل   أن أعدادهن  فى ت ايد مستمر رغ  عدم و ود إحصاء ـ  إال القانو 

 أن فئة قطاع عامالت املنا ل تتزايد سنويا بمعدالت هائلة نتيجة  لتزايد البطالة وسوء األحوال 
ً
أننا نعل   ميعا

لعمل بالقطاع الرسمى خا ة النساء مما اد من إنةراطهن فى ا قتصادية وسياسات الخصخصة التى أبعدت الك ير عن ا

 عليها من  ان  النساء العامالت 
ً
سوق العمل غير الرسمى خا ة بمهنة عامالت املنا ل التى تعتبر من أسهل املهن حصوال

. 

 بما يةالف اتفاقية العمل األساسية رق  )
ً
 واضحا

ً
خا ة بالتمييز فى ( ال 111وقد نرى أن  هذا االستثناء  عد تمييزا

االستةدام واملهنة والذى تعرف التمييز "بأنه  أى تفريق أو استبعاد أو تف يل يقوم عطى أساس العرق أو اللون أو ال نس 

أو الدين أو الرأى السياس ى أو اال ل اال تماعى ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرن أو املعاملة فى 

 من القانون املصرى منذ عام االستةدام أو املهنة .
ً
 طاملا ل  تلغ مصر تصديقها عليها .  1960. والتى أعتبرت    ءا
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 فما هو املقصود بالعامل فى قانون العمل؟

 العامل هو كل شخص طبيثى  عمل لقاء أ ر لدى  اح  عمل وتحت إدارته وإشرافه

 (.2003لسنة  12)أ(  من قانون العمل رق  1مادة  

 ملادة )ال  عتبر عامل خاض  لقانون العمل و 
ً
 (:2003لسنة  12( من قانون العمل رق  4وفقا

 العاملين بأ ه ة الدولة بما فى ذلك وحدات ا دارة املحلية والهيئات العامة. -1

 عمال الخدمة املنزلية ومن فى حكمه .   -2

3-   .
ً
 أفراد أسرة  اح  العمل الذين  عوله  فعال

 /ات املنا ل الذين ال ية عون/ن  لقانون العمل؟ فما ه  عمال

عمال /ات املنا ل ه  األشخان التى تعمل فى املسا ن الخا ة بغرض مساعدة أصحابها فى األعمال اليومية  وتتميز 

أعماله /ن  بالخصو ية م ل الفراش والطاهى والسفرجى  ويةرج من هذه الطائفة من يؤدون أعمال ذهنية لخدمة 

وأمين املكتبة الخان واملدرس الخان ل حتى ولو كانت تت  فى خدمة  اح  العمل م ل السكرتير الخان   اح  العم

ويةرج من طائفة الخدم األشخان الذين يقومون بالخدمة فى غير املنا ل حتى ولو كان العمل يمارس داخل املنزل  ـ  

 ى  واملمرض فى عيادة الطبي    من يقومون بالخدمة فى الفنادق أو املطاع   وفراش مكت  املحام

 أما  أفراد أسرة صاحب  العمل الذين ال يخضعون لقانون العمل :

 .
ً
ويالحظ أن "علة االستثناء هى القرابة وا عالة  فلو أنتهت ا عالة   ه  أفراد أسرة  اح  العمل الذين  عوله  فعال

  إنتفى ا ستثناء منذ توقف
ً
 م ال

ً
 ما أنه    ا عالة  وخ   العامل ألحكام قانون العمل"  ستقالل العامل إقتصاديا

 دير بالذ ر أن "توقف قانون العمل عن السريان بالنسبة ألفراد أسرة  اح  العمل الذين  عوله  بالفعل  ال يمن  من 

 خ وعه  ألحكام القانون املدنى املنظمة لعالقة العمل"  

 ية:حقوق عامالت املنازل فى قانون النقابات العمال

بما أن قانون العمل املوحد قد أست نى عامالت املنا ل ومن فى حكمه  باملادة الرابعة فقر"  " فون قانون النقابات 

العمالية  اء أي ا خاليا حتى من ذ ر كلمة عاملة حيث أعتبر كلمة عامل أو نقابى يقصد بها العامل أو العاملة دون تمييز 

ناقشة أوضاع النقابيات بو ه عام ل مي  العامالت  ما أشترط القانون عطى وذلك بشكل ضمنى ول  يةصص أى مادة مل

أال يقل عمر من يتقدم بطل  ع وية املنظمات النقابية عن خمس عشرعاما و التالى فوت الفر ة عطى العاملين/ات 

ن هذا السن وه /هن دون هذه السن حق املشار ة النقابية رغ  عمل الك ير من األطفال/ات بمهنة عامالت املنا ل دو 

االولى بالرعاية والحماية القانونية والنقابية طاملا  عملن بالفعل فى هذا السوق وطاملا استثناه  قانون العمل بحك  أنهن 

 " الخا ة بالحرية النقابية و دقت عليها مصر  3" باملادة "  7عامالت منا ل . رغ  مانصت عليه إتفاقية العمل رق  " 

املحاوالت االخيرة لعامالت املنا ل فى تنظي  انفسهن  كان هنا  تعسف ورفض فى الك ير من االحيان لقيد وحتى فى 

نقابتهن حيث اشترطت بعض مكات  القوى العامة لقيد النقابة ان ال تس  نقابة لعامالت املنا ل او ان يكون مقيد فى 

 خان املهنة للعاملة عاملة منا ل  ..
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 فى قانون الطفل : حقوق عامالت املنازل 

 

 ما وقد ذ رنا أن قانون العمل قد أست نى فئة عامالت املنا ل من حمايته و التالى ل   سرى عليهن عدد ساعات العمل 

أو حظر العمل الليطى  أو حظر األعمال ال ارة بالصحة أو باألخالق العامة فيما يةص عمالة األطفال باملنا ل   رغ   أن 

( املنظمتين لعمالة األطفال   اء قانون العمل مست نى عمالة   182/  138تفاقيتين رقمى ) مصر قد  دقت عطى اال

املنا ل بما فيه  االطفال الذين  عملون بهذه املهنة   هكذا  اءت حماية القانون حتى لاطفال مستثناه ل  ء منهن دون 

  ستحق
ً
وا/ن الحماية  ـ هكذا نرى أن  القانون   اء بونتها  اآلخر باعتبار أن األطفال العامالت باملنا ل ليسوا أطفاال

  عملون فى ظروف عمل سيئة وخطرة الى أبعد الحدود ومرة  أخرى  عملن دون السن 
ً
حقوقه  /ن مرتين مرة ألنه  أطفاال

 القانونى املسموح به بعيدا عن أى رقابة قانونية أو حماية تشريعية .

 

 جتماعية :حقوق عامالت املنازل و التأمينات اإل 

 

لقد حر ت الشرعية الدولية عطى تأ يد الحماية ا  تماعية باعتبارها حقا من حقوق ا نسان األساسية ونصت عليها 

( من ا عالن العالمى لحقوق ا نسان "والتى تنص عطى أن كل شخص   22فى املواثيق الدولية " عطى سبيل امل ال املادة  ) 

فى األمن ا  تماعى والحق فى الحصول عطى إشباع حقوقه ا قتصادية باعتباره ع وا فى املجتم  الدولى له الحق 

( عطى أن كل فرد له الحق فى العمل والحماية ضد البطالة   23وا  تماعية وال قافية الال مة لكرامته ـ  ما تنص املادة  ) 

وحا اته املادية وصحته (  منه فتنص عطى الحق لكل فرد فى مستوى معيشة كاف لتأمين صحته  24ـ أما املادة )  

وحا ات أسرته خا ة مايتعلق باملأكل واملسكن والخدمات الصحية والخدمات ال رورية وله الحق فى األمان من 

 البطالة والو   والترمل والحاالت األخرى التى يفقد فيها وسائل العيش 

 

 تماعية وال قافية بالتزام الدول األطراف فى ( من العهد الدولى الخان بالحقوق االقتصادية واال   9 ما  اءت املادة  ) 

 العهد بحق كل فرد فى ال مان األ تماعى بما فى ذلك التأمين ا  تماعى

أما ا طار القانونى للتأمين ا  تماعى فى مصر الذى  غطى الفئات التى ل   شملها قوانين التأمين اال تماعى األخرى وهو 

والذى يةص بالتحديد العمالة غير املنتظمة " عمال ال راعة وعمال /ات املنا ل (   1980لسنة   112القانون رق  )  

حوالى   2003والباعة ال ائلين " فهو ال غطى إال مةاطر الشيةوخة والو   والوفاة ويغطى هذا القانون حتى عام ) 

مالت املنا ل حتى فى قانون ( من إ مالى املؤمن عليه  و التالى نرى أن عا  32.2( مليون مواطن بنسبة )   5.9666

التأمينات اال تماعية اليطبق عليهن سوى تأمين الشيةوخة والو   والوفاة أما تأمين إ ابة العمل والبطالة والرعاية 

( الذى  غطى العاملين فى القطاع   1975لسنة  79اال تماعية ألصحا  املعاشات فاليطبق عليهن ألنه  خارج قانون )  

 ألعمال والخان فق  . ..الحكومى وقطاعى ا

 

هكذا نرى أن عامالت املنا ل طبقا ل مي  القوانين الحمائية تعانى من ا ستغالل والتحيز والتمييزضدها ليس فق  فى 

العمل وأثنائه وبسببه بل وحتى فى التأمين وال مان ا  تماعى واملعاشات . وهو مايدفعنا بال رورة للعمل من أ ل تغيير 

 لحقوق ا نسان ورفض أى تمييز بين  مي  فئات املجتم أوضاعهن وموا ه
ً
 .. ة التحيز ضدهن إعماال
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برنامج التواصل 
 الحكومي المدني 

 تقرير

 

  حول  مائدة مستديرة

رؤية اجتماعية لتفعيل 

مواد الدستور املصري 

املتعلقة بحقوق االطفال 

 املعرضين للخطر

 
 

 
 

 الدقى -فندق سفير  2014من نوفمبر 20
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 أوال: املقدمة  

ية(   وشرح باملشار ين في البرنامج التدريبي )عدد  نوع الخا ةعطى مجموعة املعلومات والبيانات هذا التقرير يحتوي 

ما ت منه من الحلقة النقاشية   بتقيي  نتائج املتب  في سلو  األ   يان التي ت  تنفيذها   و  منهج وأسالي  الحلقة 

حقوق رؤية اجتماعية لتفعيل مواد الدستور املصرى املتعلقة بومرتبطة بموضوع: "مجموعات وورش عمل متةصصة 

ه   سواء عند وقد اعتمدنا في بيان أثر ونتائج التدري  عطى استجابات املشار ين /ات أنفساالطفال املعرضين للخطر

امج والتي بموضوعات البرن عرض ومناقشة املعارف املظرية املرتبطة  أو عند تنفيذ مجموعات وورش العمل املتةصصة

االتية  المحاور تشمل:  
 : استعراض حقوق االطفال املعرضين ل خطر في الدستور والقوانين واللوائح والقرارت  املحور األول 

باألداء( حقوق الطفل وامللقاة عطى عاتق  –بالحماية  –ترام ح: تحديد طبيعة االلتزامات الخا ة )باال املحور الثانى

 الهيئات واملؤسسات الحكومية املعنية بونفاذ تلك الحقوق   

 : آفاق وسبل التعاون: نحو برنامج عمل مشتر  بين االئتالف املدني واال ه ة الحكومية املعنية الثالثاملحور 

 االول  التدريبي في البرنامجوعية املشاركيـن ن)ا(عدد و  أوال:

 ( مشار  /ة  .  23) الحلقة النقاشية شار  في فعاليات  عدد املشاركين: •

 ثمانى(  معيات عدد )  : ملؤسسات االهلية املمثلة عدد ا •

( اخصائي باالدارة املر  ية للرعاية اال تماعية بو ارة الت امن اال تماعى 4) عدد املسئولين التنفيذيين املمثلة : عدد  •

 ة( مشار 12شار  في الحلقةالنقاشية) :الجندري  التمثيل

 

 
 

 

 

 

استعراض حقوق االطفال املعرضين 

ائح ل خطر في الدستور والقوانين واللو 
وتحديد طبيعة االلتزامات والقرارت 

ات امللقاه عطى عاتق الهيئات واملؤسس

الحكومية املعنية

برنامج عمل مشتر  بين التو ل ل

ملعنية االئتالف املدني واال ه ة الحكومية ا

برنامج المائدة 
المستدیرة
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 ثانيا:منهج الحلقة النقاشية املتبع:

منهج وتنفيذ  اختيار  ت  املستهدف تنفيذه الحلقة النقاشية برنامج تنفيذ من أ ل ضمان نجاح وفعالية 

   حلقة .ال هة املنظمة ل1عملية : )الالعالقة بين أطراف  باملشار ة"  أسلو  عمل وإطار منهجي لتحديد»التدري  

خالل ملقت يات تنفيذ املنهج من /ات وقد استجا  املشاركون . (شاركون /ات . امل3  للقاء ااملسئول عن .2

  . مشار ته  الفاعلة

 

 

 

 

 :ملتبعةللقاء اا أساليب ثالثا:

والغرض منه  حيث لكنها تتفق وطبيعة موضوع اللقاء من خالل عدة أسالي  متنوعة و ت  تنفيذ هذه املائدة املستديرة 

  ) مجموعات عمل ( شملت أسالي : املحاضرة   العروض واملناقشة ال ماعية  العصف الذهني  فرق العمل التعاوني

 الصلة بموضوع الحلقة النقاشية .املشار ين في املجاالت ذات خبرات واستعراض  ناقشة العروضم
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 رابعا:اليوم االول 

 الجلسة االفتتاحية 

 قامت بتقدي  اللقاء -أ. مايا مدكور  

 بالترحي  باملشار ين وعرض فكرة عن برنامج التوا ل قامت  املنشاوى  ) منسق التدري  ( إيمانأ. 

أ.محمود عبد الفتاح ) املحامى والخبير الحقوقى (  الهدف من اللقاء تفعيل حقوق االطفال املعرضين ل خطر  ) الطفل 

 (األطفال فى الشارع العامل   

 المحور الاول : استعراض حقوق الاطفال المعرضين للخطر في الدستور والقوانين واللوائح والقرارات

 

 سوليا  عن مخرجات مشروع امليادين العامة فى عمالة االطفال (الجلسة االولي  )  عرض منظمة 

 جامعة املنوفية   -مدرس مساعد بكلية اداب إنجليزى  -د. نرمين 

 فريق العمل فى املشروع وهم طالبات الكلية )زهرات جامعة املنوفية (

املجتمعية بالتعاون م  الحكومة  لتدري  الشبا  عطى التعامل م  املشاكل 21تعليمية ملهارات القرن مؤسسة  : سولية

 الوتوا ل معها .

 أهم محاور الجلسة    

عرض مشروع تطبيقى ) رؤية  ديدة لعمالة االطفال فى مصر من واق  مول  الى مستقبل  مامول (  ت  تنفيذه بجامعه 

 هيئة التدريس املنوفية وكان الهدف من املشروع ر   املشروع بارض الواق  وهى عبارة عن مناقشات تحت اشراف

I.  املقترح االول : اعادة تفعيل دور النادى الصيفى فى املدارس 

 االهداف

  تنمية هوايات االطفال وا سابه  مهارات حرفية تتالئ  م  أعماره  وقدرا ه  البدنية لتمكينه  من

 تحسين مستواه  االقتصادي    ما تساعد في الحد من ظاهرة التسر  الدراس ى

  واملهارات الحرفية املكتسبة بمشروعات  غيرة تةدم مشروعات اخرى  بيرة بسوق ر   الهوايات

 العمل.

  ضمان حقوق االطفال بعمله  تحت اشراف مدارسه  م  التا يد عطى ضرورة توافر شروط االمن

 والرعاية والرفابة.

 .توفير شهادات خبرة معتمدة لتسهيل التحاق االطفال بسوق العمل مستقبال 

  الطال  الدراس ى واالخالقى. تحسين مستوى 

 املطلوب

 تسهيل  ا راءات االنتفاع باملدرسة بكافة مرافقها خالل فترة اال ا ة الصيفية. 

 .توفير االمن وضمان تحقيق الرقابة االدارية والقانونية 

 .تسهيل تسويق مةر ات املشروعات الصغيرة املتاحة 
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II.  : املدارس الفنية واهدافة واملطلوب لتحقيقهمشروع االكتفاء الذاتى فى  -املقترح الثانى 

 االهداف

 ابرا  اهمية التعلي  الفنى 

 . تحقيق اال تفاء الذاتى فى املدارس الفنية وتوفير مصدر دخل ثابت للطال 

   الحد من ظاهرة التسر  من املدارس الفنية نتيجة لتصور املجتم  السلبى عنها وضمان التزام الطال 

 املطلوب               

 .تسهيل ا راءات التوا ل بين املدارس الفنية باختالف تةصصا ها 

 .تسهيل التعاقد م  سوق العمل املةتص ل مان توفير فرن عمل للطال  بعد انتهاء الدراسة 

III. : تنمية االسرة اقتصاديا ومجتمعيا واهدافة واملطلوب لتحقيقه -املقترح الثالث 

 االهداف  

  الغير القادرة بتوفير مشروعات  غيرة  شار  فيها  مي  أفراد االسرة   لالسر توفير الدع  االقتصادى

 شريطة االيت  ارغام االطفال عطى التةلف عن الدراسة من قبل ذويه .

  يمكن توفير مشاري   غيرة الفراد االسرة امليسورة اقتصاديا  نوع من العمل التطوعى للترسي  قيمة

 االطفال.العمل واملشار ة املجتمعية لدى 

 املطلوب

  توفير اال راءات القانونية ال ابطة لتمويل مشروعات الدع  االقتصادى الصغيرة لالسر  محدودة

 الدخل.

 .توفير التسويق املناس  ملةر ات مشروعات الدع  االقتصادى الصغيرة 

  البرا  أهمية عمل حمالت توعية للمجتم  املدنى بصفة عامة ولفئاتة امليسورة اقتصاديا بصفة خا ة

 العمل التطوعى.

  التوصيات

حمالت توعية بواسطة متةصصين افامة  -أ

 عن مةاطر عمالة االطفال

لل حد من عمالة  قنوات ثقافيةاقامة  - 

 االطفال

وابرا  اهمية  تغير استراتيجى فى التعلي   -ت

 التعلي  الفنى

 ر ال الدين من خالل دروس دينية  -ث

عمل عطى الورش واما ن تشكيل رقابة دورية  -ج

 االطفال

 عمل دورات تفتيشية عطى الورش -ح

 القوانينوتفعيل  ضمان تحقيق  -خ

  اتفاقية حقوق الطفلتطبيق  -د

 قيام كل شخص بدوره  -ذ

الستيعا  املشروعات  هيئة سوق العمل  -ر

 الصغيرة

 ندوات من ال معيات الخيرية  - 

 -اهم اتجاهات النقاش :

 الصناعىسياسات الحماية واالمن * مفهوم عمالة االطفال    *
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 الجلسة الثانية : حقوق الطفل بين الدستور والقوانين  ) طبيعة االلتزامات الدولية ( االطفال املعرضين للخطر

شرح تفصيلى للتشريعات واملواثيق واالتفاقيات الدولية املعنية بحماية حقوق الطفل وال سيما الطفل العامل تم 

 ا :واألطفال فى الشارع ، وتناول عدة محاور أهمه

v. األساسية  اتفاقية حقوق الطفل  ومباد ها 

vi. املعنية بموضوع املائدة املستديرة ( مواد االتفاقية املعنية بالعنف واالستغالل ( 

vii.  ( من اتفاقية حقوق الطفل. 32املادة ) التر يز عطى 

viii. الطفال فى مصرل التشريثى وض ال. 

ix.  2008لسنة  126بمو   القانون  2008وتعديالته التى تمت فى عام  96لسنة  12 قانون الطفل املصرى 

x. قطاع خان ( –مجتم  مدنى  –) حكومة  التزامات الدولة 

 -: هم اتجاهات النقاشا

I.  حول هذه الظواهر اال تماعيةالو ول ملصط حات ومفاهي  موحدة 

II.   والبرامجتحديد املر عيات التى يمكن االنطالق منها لوض  الخط 

III. ر   املر عيات الدولية باملر عيات الوطنية 

االداء( حقوق الطفل وامللقاه عطى عاتق الهيئات  –الحماية  –املحور ال انى : تحديد طبيعة االلتزامات الخا ة ) االحترام 

 واملؤسسات الحكومية املعنية بونفاذ تللك الحقوق 

 أهم محاور الجلسة    الجلسة الثالثة  االستاذ / هانى هالل 

iv.  نظرة عامة عطى حالة وأوضاع الطفل املصرى 

v. وض  الطفل فى القطاعات املةتلفةاالحصائيات الصادرة فى مصر عن  اشكاليات. 

vi.  الطفل فى الشارع ... الخ ( –إنعدام و ود تعاريف موحدة لق ايا الطفل ) الطفل لعامل 

vii.  ظمات املجتم  املدنىاملعنية ومن بين الو ارات والتنسيق التكاملحتمية 

viii. ) أهمية و ود آلية التنسيق واستقاللها ) املجلس القومى للطفولة واألمومة 

ix.  املنا ل. فى ةدم االطفال 

x. عمل األطفال فى القطاع الريفى 

xi.  عمل األطفال لدى ذويه 

xii. . الحماية التشريعية لعمل األطفال وإشكاليا ها 

xiii. طفال.فورى السوا اشكال عمالة اال الوقف  ضرورة وسبل ال 

xiv. يفية ضمان استمرارية املشاري  بشرط وقف العنف الواق  عطى الطفل وعدم   و التوس  في التعلي  املةى 

 التسر  من التعلي .

xv.  وأشكاليا ها وسبل تفعيلهاالعامة ول ان الحماية الفرعية  الطفل ل ان حمايةدور. 

xvi. .الفرق بين طفل في الشارع وطفل بالماوى  

xvii.  الشارع واملؤسسات ا يوائية ومجهودات و ارة الت امن الحالية .إشكاليات الطفل فى 
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 -: هم اتجاهات النقاشا

ix. .االتفاق عطى ضرورة توافر االرادة السياسية للوقف الفورى ألسوأ أشكال العمل واالستغالل لاطفال 

x.  تكوينها و الحيا هاضرورة تفعيل ل ان حماية الطفل وإ راء تعديالت عطى الالئحة التنفيذية لقانون الطفل فى. 

xi.  النظر فى قانون العمل وقانون الطفل لتوفير أ بر مظلة حماية تشريعية لاطفال العاملين وخا ة فى اعادة

 . القطاع الريفى وخدم املنا ل 

xii. . العمل التطوعى ليس من اسواء اشكال عمل االطفال ولكن يتطل  تغير ثقافة مجتم 

xiii. واعادة النظر فى شروط التعاقد عطى العمل االمان اال تماعى . 

xiv. رف  الوعى املجتمثى تجاه التعلي  الفنى وضرورة التوس  فيه فى هذه املرحلة. 

xv.  وضرورة توفير األوراق ال بوتية  بما فى ذلك األطفال املولودين خارج إطار ال واج  االطفال مجهولى النس. 

xvi.  م  إعادة النظر فى األ ور واملرتبات راءات املطلو ةاعادة النظر فى معاش ال مان اال تماعى واال 
ً
 .تمشيا

 

المحور الثالث : افاق وسبل التعاون نحو برنامج عمل مشترك بين الائتلاف المدنى والاجهزة الحكومية 

 المعنية 

 الجلسة الرابعة  مجموعات عمل

ـــار ين إلــــى مجمــــوعتين  - ـــ  تنقســــي  املشـ عمــــل وفقــــا ملوضــــوع البرنــــامج التــــدريبي وطبيعــــة األهــــداف املبتغــــاه مــــن  وقــــد تـ

 البرنامج وذلك عطى النحو التالي: 

 

 األهداف  املجموعة م

 تشريعيةوا   إدخالها / حذفها  تعديالت وض  األولى   1

 

 

 

 

 –اقامـــــة حـــــوار بـــــين التنفيـــــذيين )الت ـــــامن اال تمـــــاعي  

ومنظمـــــــات املجتمـــــــ  املـــــــدني حـــــــول ق ـــــــايا الطفـــــــل فـــــــي 

القـــــــــوانين أو اللـــــــــوائح والقـــــــــرارات عطـــــــــي املـــــــــدي البعيـــــــــد 

 والقري  ..

 الخا ة باللوائح والقرارتوض  حلول لتعديالت    الثانية  2
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 .(1للقوانين االتية ):  تشريعيه تعديالت  أهم مخرجات ورش العمل وضع

 القوانين موجودة بالفعل فبرجاء اضافة التالىاذا لم تكن تللك 

IV.  ان تكون البداية بوض  قانون لتجري  عمل الطفل من االساس م  التا يد عطى تعريف الفئة العمرية

 ؟آآآآ( 18للطفل ) اقل من 

V.  ا ا ة العمل ولكن تحت شروط ضابطة ويت  تفصيل وتحديد تلك الشروط بشكل  ارم مما ال يجعل

  في فه  هذه الشروط م  التا يد عطى تعريف واضح لبداية سن العمل الذي يمكن ان هنا  مجال للتالع

 عمل.اليبدا الطفل به 

VI.  املستوى النظرى املطلو   من قانون الطفل  يدة  دا ولكن عطى 69:  64القوانين املنظمة من املادة

 تفعيلها.

VII. مينات اال تماعية ...الخ يج  ادخال كلمة بالنسبة لباقى القوانين الخا ة بالعمل والنقابات العملية والتا

طفل فيهااى ان يت  ادماج حقوق الطفل م  حقوق البالغين املندر ه تحت تلك القوانين بما انه سوف 

  عمل .

 

 ( 2الخاصة باللوائح والقرارات )  لتعديالت حلول  وضع2 -

I. ال ام اصحا  العمل بتقدي  شهادات ميالد للطفل العامل. 

II.   اثبات ذلك فى حالة وصاح  العمل بتلك الواقعة ) مةالفة السن القانونى للعمل ( لتحرير مح ر

 سح  الرخصة او غلقه.يت  

III.   القيام بعمل حمالت وطنية اعالمية لرف  الوعى العام بمةاطر عمل االطفال وتاثيرها عطى الوض

واملقرؤه ومن خالل ال قافى والصحى واملستقبطى للطفل وذلك من خالل الوسائل املرئية واملسموعة 

 اللقاءات املباشرة م  االسر واي ا اللقاءات املجتمعية.

IV.  وض  مي اق شرف اعالمى يتناول املعايير واملقاييس الال مة للتعامل م  االطفال وم  ق ايا االطفال

 م  وض  ال  اءات القانونية عطى املةالفين.تلف يون او اي وسيلة اعالمية اخر والأسواء فى االفالم 

V.  قيام ل ان الحماية الفرعية بحق التفتيش عطى كافة مواق  العمل والقيام بالتنسيق بال  ان الفرعية

واالدارات التعليمية ومرا   الشبا  من خالل شرا ة ال معيات االهلية فى موا هة  مي  اشكال 

 العنف او مةاطر عمل االطفال م  االلتزام باملي اق الشرفى لعمل هذه ال  ان.

VI. ان الحماية بتفعيل دور مجالس االمناء ) االباء ( بجمي  املراحل التعليمية االساسية عن تقوم ل 

 فى الدراسة . أطفاله طريق عمل ل ان الحماية الفرعية لحث االسر عطى انتظام 

VII. بوض  نظام تعوي ات لالسر بديال عن عمل  أطفاله  فى املهن الخطرة . قيام ل ان الحماية الفرعية 

VIII.  بالغاء االعمال املوسمية والغاء الفقرة ال انية من قانون الطفل وضمان  الحماية الفرعيةقيام ل ان

 حق الطفل فى العمل الذي الي ر بصحته أو تعليمة أو اخالقة وعند مرحلة عمرية معينة .

IX. .حق الطفل فى حماية حقوقة املادية لدي  اح  العمل عن طريق ل ان الحماية 

X.  يعية فى قانون العمل لالطفال .توسي  مظلة الحماية التشر 
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 :إنهاء اليوم البدء و طريقة  خامسا: 

فــي  بدايـــة اللقــاء يقـــوم مــدير اللقـــاء  بعــرض أهـــ  املةر ـــات التــي يجـــ  التو ــل اليهـــا   مــ  التر يـــز عطــي اهميـــة  املـــداخالت 

   واضافات املشار ين  وفي نهاية  اليوم  يقوم مدير اللقاء بسرد أه  مةر ات كل  لسة عطي حدة . 

 

 لتنفيذ البرنامج املواد واملصادر املتاحة سادسا:

لك بواسطة الدع    وذورش العمل البرنامج التدريبي بما ت منه من مجموعات و توفرت املواد واملصادر الال مة لتنفيذ   

أ بــر  ذلك  وكــان لــ الفنــي املقــدم مــن  معيــة الســادات ومنســقي التــدري  )أ. ايمــان املنشــاوي  ( واملشــار ين / ات أنفســه  

  وتيســـير دور رغـــ  و ـــود بعـــض الصـــعو ات التـــي تـــ  تـــذليها بمعرفـــة املشـــار ين أنفســـه   الحلقـــة النقاشـــية  األثـــر فـــي تيســـير 

 عمل فريق ال

 سابعا: توصيات ومقترحات

   تفعيــل دور ل ــان الحمايــة والقيــام بــدورها فــى  التفتــيش ور ــد االنتهاكــات التــى يتعــرض لهــا االطفــال فــى مواقــ

 العمل

  باملةــاطر التــى مــن املمكــن ان يتعــرض لهــا أطفــاله  نتيجــة قيــامه  تقــوم ل ــان الحمايــة الفرعيــة بتوعيــة االســر

 باسواء اشكال العمل.

  ـــالل ال معيـــــات الوقــــوف عطــــى االوضــــاع االقتصـــــادية الســــر هــــوالء االطفـــــال وتــــوفير البــــدائل االقتصـــــادية مــــن خـ

 االهلية و ندوق التنمية اال تماعية.

 احتيا ات السوق العمل.التوس  فى إنشاء معاهد ومدارس التعلي  املةى ور طه ب 

  توسي  مظلة الحماية التشريعية في قانون العمل لالطفال لتشمل القطاعـات اال بـر فـى عمـل االطفـال سـواء فـى

 الريف أو  ةدم فى املنا ل أو عمل االطفال لدى ذويه  لتوفير حماية تامينية لهوالء االطفال والحد منها .

 خلق ألية للتعاون والتواصل

مرا   الشبا  من خالل ال معيات االهلية وال  ان الفرعية فى توظيف أوقات وطاقة الطفل توا ل م  ال •

 العمل فى غير أوقات العمل فى تنمية قدرا ه  الفنية والرياضية وتنمية مهارا ه .

 توا ل ال معيات االهليه م  وسائل االعالم لرف  الوعى العام بمةاطر عمل االطفال. •

ية الفرعية ومكات  القوى العاملة  للمراقبة الدائمة لصاح  العمل للتا د من التزامه التوا ل بين ل ان الحما •

 بتشغيل االطفال  وفقا لساعات العمل وعدم تعرضه  السواء اشكال العمالة.

 االطفال املعرضين للخطرتصور لحلقه نقاشيه حول 

 -اطراف اللقاء :

 و ارة الت امن اال تماعى   -اخصائين باالدارة املر  ية للرعاية اال تماعية  -

 ال معيات االهليه  -

 لعرض مةر ات مشروع امليادين العامة فى عمالة االطفال  -منظمة سوليا  -

  هرات  امعة املنوفية ) طالبات  امعة املنوفية ( -
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 ( 1) املرفقات

 
 

 

 

 

 ورقة عمل

 فى مصر أوضاع تشغيل وعمل األطفال

 فى ضوء القانون واملواثيق والتحديات

 وسبل الوقف الفورى ألسوأ أشكال العمل
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 مقدمة وتمهيد

 

           

األطفال و ودا وعدما بدر ة تقدم املجتم  أو تةلفه  فتبدو أ ثر انتشارا في دول العال  ال الث عطى  عملترتب  ظاهرة  

و ه الخصون   ما تت اءل وتةتفي باختفاء املشكالت اال تماعية واالقتصادية و مدى احترام ذلك املجتم  

 للتشريعات والقوانين املنظمة له. 

 14-5يا واملحي  الهادى ت مان العدد األ بر من األطفال العمال فى املرحلة العمرية تشير التقديرات ا قليمية إلى أن آس

فى املائة من األطفال  عملون فى املنطقة(.أفريقيا  نو  الصحراء لديها ما  19مليون. ) 127.3سنة  بمجموع إ مالى قدره 

فى املائة(  عملون. أمريكا  29سنة ) 15 مليون طفل عامل  حيث إن نحو واحد من كل ثالثة أطفال دون  48يقدر بنحو 

فى املائة  15فى املائة من األطفال  عملون فى املنطقة(.  16مليون طفل عامل. ) 17.4الالتينية والكاريبى بها ما يقر  من 

مليون طفل  عملون فى االقتصاديات الصناعية والتى  2.5من األطفال  عملون فى الشرق األوس  وشمال أفريقيا. نحو 

صل نحو ثلث قوة العمل ال راعية فى بعض ياألطفال  عملتمر بمرحلة انتقال. وطبقا لتقارير منظمة العمل الدولية أن 

 الدول النامية !!!

األطفال في نطاق األسرة كانت ظاهرة طبيعية في معظ  أنحاء العال  وارتبطت بالعمل ال راعي الذي يتميز بأنه  عمل

ة   ما أن بيئة العمل طبيعية وتسمح للطفل باللهو واللع  أثناء العمل في رعاية والديه  موسمي ويتيح أوقات فرا   بير 

  ما أنه يمارس العمل بالتدريج في إطار تدريبه عطى العمل الذي سيزاوله مستقبال.

التي يةدمونها  وفي بريطانيا  قبيل ال ورة الصناعية  كان األطفال  عملون في منا ل األثرياء ويعيشون م  أطفال األسرة 

 من سن العاشرة وحتى سن ال واج.

وم  دخول أورو ا عصر ال ورة الصناعية بدأ أصحا  املصان  في تشغيل النساء واألطفال في ظروف بالغة القسوة  

األطفال بما يحافظ عطى حقوقه  في أن  عيشوا طفولته .  عملولعدد ساعات  بيرة  إلى أن طبقت التشريعات التي تنظ  

  كان   ير من األطفال  عملون في املصان  من أ ل الحصول عطى املال  وكان أ ثره  ال 1900إلى  1870الفترة من وفي 

 سنة. 15و 11 سمح القانون بعمله   إذ كانت أعماره  تتراوح بين 
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 حجم المشكلة فى مصر

 

 فس الظروف االقتصادية واال تماعية.األطفال بوضوح فى مصر شأنها شأن معظ  البلدان التى لها ن عملتتوا د ظاهرة 

األطفال في مصر مدى  عو ة املشكلة التي نتصدى ملوا هتها   فالتباينات بين  عملويوضح الحديث عن ح   مشكلة 

ا حصاءات والتقديرات واضحة   ما أن تتبعها من فترة  منية ألخرى ومن إحصاء آلخر  عد أمرا م يرا ل  دل..وتقدم لنا 

ي أ ريت في هذا الصدد نتائج مت ار ة. وير   ذلك  في حقيقة األمر إلى االختالف في بعض املتغيرات الدراسات الت

األساسية  م ل: بداية سن العمل ونهايته  وطبيعة العمل الذي يقوم به الطفل  سواء كان دائما أو مؤقتا أو موسميا  

    لكونه  يقومون بعمل يحظره القانون.ف ال عن إخفاء بعض أصحا  األعمال لاطفال الذين  عملون لديه

 2001وقد أ رى ال ها  املر  ى للتعبئة العامة وا حصاء بالتعاون م  املجلس القومى للطفولة واألمومة مسحا قوميا فى  

األطفال "هو كل نشاط اقتصادي قام به  عملالف أسرة   اخذ املسح بالتعريف ا  رائي ل20م شمل عينة بلغ ح مها 

 سنة خالل ثالث شهور سابقة   راء املسح "  14ــ6طفل فى الفئة العمرية 

مليون وسبعمائة وست ثمانون آلف طفل يقطن أغلبه  فى مناطق 2انتيى املسح إلى تقدير إ مالي لعدد األطفال العاملين  

إناث من مجموع األطفال العاملين. وهو ما  %27ذكور و %73لنوع ويشير تو ي  األطفال العاملين بحس  ا%83ريفية 

. 14-6من عدد البنات في املراحل العمرية من  %6من عدد البنين وحوالي  %10يم ل ما يقار  
ً
 عاما

في الشرقية فق    %46من األطفال املتسر ين من التعلي   منه   %70ال راعية تحظي بـ  عملاظهر املسح القومى أن ال 

من مجموع األطفال العاملين  %28,4ألف طفل  وأن األطفال الذين  عملون فى أعمال دائمة يم لون  400ي ما  عادل أ

سنة. هذا فى حين كانت أعطى نس  عمل األطفال بين الذين  14: 6من مجموع األطفال فى الفئة العمرية   5,97ويم لون 

من األطفال العاملين.  ما  شير املسح إلى معلومة هامة تفيد  % 54.1 عملون خالل ا  ا ة الصيفية فق  فه  يم لون 

 من األطفال العاملين  عملون بدون ا ر لدى أسره  فى أنشطة اقتصادية فى محي  األسرة. % 74أن 

األطفال  فتعاني من انعدام الدراسات  عملاألطفال  ةدم في املنا ل والتي تعد أحد أسوأ أشكال  عملأما    

ات التى تناولتها  الله  إال بعض أخبار حوادث العنف واالنتهاكات التى يتعرضوا لها وإن كانت حاالت فردية ال وا حصائي

 يمكن القياس عليها.
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 الأطفال عملالعوامل المسببة ل

 

 العوامل السكانية م ل : ارتفاع معدالت ا نجا   واله رة الريفية الح رية. .1

 البيئة األسرية: التفكك األسري. .2

انةفاض املستوى التكنولوجي: إن الوض  فى مصر وخا ة القطاع الغير رسمي يوضح ال يادة املستمرة فى الطل   .3

األطفال وخا ة أن القطاع الغير رسمي الـذى ال ية ـ  ملـا تة ـ  لـه املصـان  التابعـة للقطـاع الرسـمي  عملعطى 

مــــن أن نمــــ  ا نتــــاج قــــد تطــــور فــــى مصــــر  مــــن حيــــث املراقبــــة وا شــــراف وتنظــــي  عمالــــه األطفــــال !!! وعطــــى الــــرغ 

األطفــال  مــا هــو متوقــ  فمــا  ال الطلــ   عمــل نتيجــة للتطــور التكنولــوجي إال أن ذلــك لــ  يــؤثر بــدوره عطــى ســوق 

 عليه  مرتفعا خا ة فى الورش 

ال  الصناعية خا ة وان األطفال ه  األقل أ را  ما هـو معـروف ويـت  االسـتعانة بهـ  فـى األعمـال املسـاعدة والتـى .4

 ت يف عادة شيئا الى مهارات الطفل الفنية بما يؤهله مهنيا لالرتقاء فى العمل...
 

 

 الأطفال : عملالأسباب الأساسية المؤدية ل

:   يــر مــن األســر الفقيــرة تف ـــل إرســال أطفالهــا لــتعل  مهنــة أو للعمــل  بصــفة عامــة  عـــن  التســرب مــن التعلــيم .1

ل الطفــل إلـــى املدرســة ليــتعل   عنــي ضــياع فر ــة  ســ  ودخــل لاســـرة إرســال أبنا هــا إلــى املدرســة  ذلــك أن إرســا

تكــون هــي فــي أشــد الحا ــة إليــه. وهنــا  العديــد مــن الدراســات أثبتــت أن هنــا  عالقــة وثيقــة بــين تةلــف املنــا ج 

التعليمية وتو ه الطفل للعمـل. أضـف إلـى ذلـك قصـور املؤسسـات التعليميـة عـن اسـتيعا  األطفـال فـي الفصـول 

رغ  مجانية التعلي   –التي تصل فيها الك افة إلى أ ثر من ستين طالبا أحيانا. ث  إن الذها  للمدرسة  الدراسية

 عنـي تحمــل حــد أدنــى مــن التكــاليف )م ــل: شــراء مالبــس املدرســة  والكراســات  واألدوات الدراســية...الخ( وهــذا  –

التعلــي  فــي املــدارس الحكوميــة  فــي الوقــت  مــا يصــع  تحملــه فــي األســر الفقيــرة. أمــا االنةفــاض امل حــوه فــي نوعيــة

الـــــذي ال  ســـــتطي  أوليـــــاء األمـــــور فـــــي األســـــر الفقيـــــرة التغلـــــ  عطـــــى هـــــذه الصـــــعو ة  حيـــــث ال  ســـــتطيعون مســـــاعدة 

أوالدهــ  فــي االســتذكار  نظــرا ألن أغلــبه  أميــون   أو أن مســتويا ه  التعليميــة منةف ــة للغايــة. وعطــى هــذا بلغــت 

  وذلـــك نظـــرا لطبيعـــة املنـــا ج التعليميــــة الطـــاردة  و ـــذلك ارتفـــاع ســــن %25تعلــــي  نســـبة تســـر  األطفـــال مـــن ال

 أمام تحٍد حقيقى فى العمل عطى تطوير العملية التعليميـة بمـا يجعلهـا  اذبـة 
ً
القبول بالتعلي   مما ي عنا  ميعا

ا فــى ذلــك   افــة مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل  بمــ 29لاطفــال وتنمــى قــدرا ه  مــن كافــة ال وانــ   مــا نصــت املــادة 

الفصـــــل التعليمـــــى وأوضـــــاع املدرســـــين ...الخ.والحا ـــــل  مـــــا تـــــدل املؤشـــــرات ا حصـــــائية أن املعـــــدل الصـــــافي لقيـــــد 

وفــي التعلــي   ( ســنوات 6ـ أقــل مــن ــ4)ممــن هــ  فــي الفئــة العمريــة بــين (%18)األطفــال فــي ريــاض األطفــال ال يتجــاو  

ســنة  15ـــ12)ملــا بــين (%94)وفــي املرحلــة ا عداديــة (ســنة 11ـ ــ6)ن مــابينللفئــة العمريــة مــن الســكا (%96)االبتــدائي

ويبلـغ هـذا املعـدل   وهاتـان الحلقتـان همـا التعلـي  األساسـ ي الـذي ينبغـي أن تكفلـه الـدول  مـا ونوعـا (من السكان
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  يلتحقـــــــوا باملدرســـــــة فـــــــي مليـــــــون طفـــــــل إمـــــــا لـــــــ (2.5)باألرقـــــــام املطلقـــــــة إذا اســـــــتبعدنا ريـــــــاض األطفـــــــال مـــــــا يتجـــــــاو  

ومعـدل .ثـ  مـن تسـاقطوا وتسـر وا فـي املرحلـة ا عداديـة  سنوات وتسر وا أو هر وا منها فـي املرحلـة االبتدائيـة6سن

ـــي املرحلــــة ال انويــــة ـــكان مــــابين عمــــر (%66)القيــــد الصــــافي فــ ـــن الســ ـــ16)للفئـــــة العمريــــة مـ ـــي ان  ( ســــنة 18ـــ ـــا  عنــ ممـ

قطون أو يتســر ون ألســبا  اقتصــادية أو غيــر اقتصــادية فــي االنتقــال مــن املرحلــة ا عداديــة مليــون يتســا (2)حــوالي

مليــون طفــل وشــا  ممــن لــ   4.5والخال ــة أن لــدينا فــي التعلــي  قبــل ال ــامثي حــوالي .إلــي مرحلــة التعلــي  ال ــانوي 

والتــي قــد يرتــد بع ــه  إلــي األميــة   أو أن مســتويا ه  التعليميــة ال تتعــدي هــوامش املعرفــة  يتــذوقوا طعــ  التعلــي 

ومـنه   .أو القصور في متطلبات املواطنة وفي مسئوليا ه  الحياتية الشخصـية واال تماعيـة  اله ائية أو الوظيفية

وفق تقرير العنف ضد األطفال  .أو ينحرف إلي مهاوي ال ريمة واملةدرات والسرقات (أوالد الشوارع)من ين   إلي

مــن األطفــال تعرضــوا للترهيــ  وال ــر  داخــل  %65  فــونلــذي  ــدر عــن مر ــ  األرض لحقــوق ا نســانفــي مصــر ا

   مــا ســ ل التقريــر أن مشــا رات التالميــذ داخــل املـدارس أ ــبحت تــؤدي إلــي تعرضــه    ــابات بالغــة  املـدارس

يــــنه  إلــــي حــــدوث إ ــــابات حــــاالت مشــــا رات ب (7)حالــــة تعــــد عطــــي األطفــــال داخــــل املــــدارس أدت (13)فمــــن  ملــــة

ور ـــد التقريـــر حادثـــة  ديـــدة وفريـــدة مـــن نوعهـــا وهـــي تتم ـــل فـــي إضـــرا  تلميـــذة فـــي    ســـيمة وعاهـــات مســـتديمة

الصـــف الرابـــ  االبتـــدائي عـــن الطعـــام نتيجـــة ل ـــر  معلمتهـــا لهـــا ومـــ  ذلـــك قـــررت إدارة املدرســـة حفـــظ الشـــكوى 

 !املقدمة من أم الطفلة ضد املعلمة

بعــض أوليــاء أمــور أطفــال عــاملين أفصــحوا بــأنه  ال يبتغــون مــن عمــل أطفــاله  أي مكســ  مــادي   تعلــم صــنعة: .2

إنمــا يهـــدفون مـــن وراء تشـــغيله  إ ســابه  " ـــنعة" تفيـــده  فـــي مســتقبله   فالدراســـة أو الشـــهادة ال امعيـــة  مـــا 

امعـات عـاطلين عـن يقولون ال تأت عطـى أحـد بفائـدة وخصو ـا فـي أيامنـا هـذه "فأصـحا " الشـهادات وخريجـي ال 

عامـــا( أنـــه  13العمـــل يبح ـــون عـــن لقمـــة عيشـــه  مـــن خـــالل مهـــن ال تمـــت لدراســـته  بصـــلة. يقـــول أحـــد األطفـــال )

طل  من والده أن  علمه مهنته وهي النجارة  وكان مبرره في ذلك بأن لديه القدرة عطى تقسي  وقته بين الدراسة 

اســته وفــي نفــس الوقــت بــدا لــه بأنــه يــتقن  ــنعة والــده  والعمــل  ولكــن بعــد ســنتين ا تشــف بأنــه قــد قصــر فــي در 

فقـرر تـر  الدراســة والبقـاء فــي العمـل رغــ  معارضـة والــده لـذلك  ومــا إن مـرت ســنة أخـرى اشــتد شـوقه للدراســة 

و ـات نادمـا عطـى فعلتــه  وعطـى حـد تعبيـره فــون عينيـه تفـيض دمعــا عنـدما  سـم   ـرس املدرســة أو يـرى أبنـاء حيــه 

 ذاهبون إليها.

 : في بعض الحاالت يكون أ ر الطفل بم ابة املصدر الوحيد أو األساس ي للدخل في األسرة. اعدة األهلمس .3

باعتبــار أن العمــل  ســاعد عطــى تكــوين الطفــل و يــادة   األطفــالســيادة بعــض القــيم الثقافيــة التــي ت ــجع عمــل  .4

إعـدادها للقيـام باألعمـال املنزليـة  أو أن عمل الفتاة هـو وا ـ  عليهـا ألن مسـتقبلها  عتمـد عطـى للمسئولية تحمله 

 أو الخدمية.

ـــن اللعــــ  فــــي أســــباب أخــــرى مثـــــل .5 ـــل أف ــــل مــ ـــارع : العمـ ووفــــاة أحـــــد  البيـــــت وعــــدم الرغبــــة فـــــي ال لــــوس فــــي  الشــ

 الوالدين  والرغبة في التجهيز لل واج)بالنسبة للبنات(   وإرادة األهل.
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 أنواع الإساءة التي يتعرض لها الأطفال العاملون

  املستوى التحصيطي واملعرفي.تأخر 

  االستغالل املادي الذي يتضح في ساعات العمل الطويلة وتدني األ ور 

  التعـــرض ل  نـــوح واالنحـــراف وا قـــدام عطـــى تعـــاطي املـــواد ال ـــارة )التـــدخين واملةـــدرات واستنشـــاق مـــذيبات

 .البانجوالدهانات وغيرها من املواد املذيبة( و ي  املةدرات م ل 

 العاملين في إ الح السيارات واملشاري  الصغيرة(. وخا ة األطفالل سدية وال نسية )االعتداءات ا •

 .اء حوادث السيارات وارتطام عر ات البي  بالسيارات املسرعة  التعرض   ابات خطيرة من  رع

  ا  ــــــــــابات املهنيــــــــــة وال ــــــــــروح العميقــــــــــة بســــــــــب  األ هــــــــــ ة الكهر ائيــــــــــة واآلالت امليكانيكيــــــــــة واألدوات الحــــــــــادة

 ملستةدمة في الورش امليكانيكية ومحالت ال  ارة والنجارة ومعامل إعادة تدوير ال  اج املتكسر.ا

 . يتعرض األطفال العاملون في نشاط البناء ل  روح الناتجة عن تساق  الح ارة وقط  الطو 

 .يتعرض األطفال العاملون في لحام املعادن والحدادة   ابات بالغة في العيون 

 ل العــاملون فـي ال راعـة مــن االلتهابـات واألمـراض الصــدرية بسـب  انتشـار املــواد السـامة ملكافحــة  عـاني األطفـا

اآلفـــات والحشـــرات   مـــا  عـــانون مـــن  إ ـــابات والتهابـــات فطريـــة  لديـــة شـــديدة فـــي أ ـــاب  القـــدمين بســـب  

كـــات الحقـــوق و تؤ ــد الدراســـات بـــأنه  معرضــون لعـــدد مــن املةـــاطر الصــحية وانتها العمــل حفـــاة فــي الحقـــول.

التـى ال نظيــر لهــا هــذا ف ــال عــن تعـرض حيــا ه  دومــا ل خطــر مــن خــالل نقلهـ  فــى عر ــات غيــر مأمونــة " أطفــال 

طفـــال وفتـــاة مـــا بـــين قتيـــل و ـــريح.  46التراحيـــل " وكـــان أخرهـــا حـــادث طريـــق ا ســـماعيلية الـــذى راح ضـــحيته 

 طفال وفتاة  41لقي  2002وقبلها فى مايو 

 ه  أثنـاء نقلهــ  للعمـل فــى مـ ارع محافظـة البحيــرة  هـذا ف ـال عــن عشـرات الحــوادث مـن أبنـاء الفيــوم مصـرع

عطى أ ثر من مليون طفل  ستةدمون موسميا  عمـال ل مـ  2000األخرى. وقد تبين من دراسة أ ريت عام 

ســــاعة يوميــــا وســــبعة أيــــام أســــبوعيا فــــى در ــــات حــــرارة تصــــل 11القطــــن فو ــــد أنهــــ   عملــــون بشــــكل نمطــــي 

ة  أي ـــا عمــــل األطفـــال فــــى حقـــول القطــــن بعـــد رش املبيــــدات الحشـــرية الخطيــــرة بفتـــرة و يــــزة در ـــة مئويــــ40

 عرضه  للعديد من املةاطر الصحية  وأن  مي  األطفال أبلغوا عـن تعرضـه  بشـكل روتينـي لل ـر  بعصـا 

 خشبية من  ان  مشرفي العمال..

  القهـــر والحرمــان  حيـــث  عملـــون ســـاعات يتعــرض األطفـــال العـــاملون فــي خدمـــة املنـــا ل لإلهمــال واالســـتغالل و

عمل   يرة وغير محـددة   مـا أنـة غالبـا مـا يتعـرض الطفـل لإليـذاء النفدـ ي والبـدني بال ـر  وا هانـة وغالبـا 

 العدوان ال ند ى أي ا. 
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 الأطفال: عملمعالجة مشكلة التى تواجه  التحديات

  الهيئات األطفال في الدول النامية هي كون  عملشن حملة ضد في  عند البدءاملشكلة الرئيسية املتوق  موا هتها

وأصحا  العمل والعاملين وعامة الناس واآلباء وحتى معظ  األطفال العاملين أنفسه  ليسوا عطى وعي  الحكومية

يهـا كاف باآلثار الخطيرة النا مـة عـن عمـل األطفـال  أو أنهـ  يتقبلونهـا بو ـفها نتـائج مرتبطـة بـالفقر ال يمكـن تفاد

 وعطى سبيل امل ال: أو تجنبها.

 ملقاومة فكرة تةطي األبناء عن عمله  لاسـبا    -خا ة الذين كانوا  عملون وه  أطفال – ينزع العديد من اآلباء

 املحتملة التالية:

  اعتبـار املشــار ة واالنةـراط املبكــر ألطفـاله   فــي النشـاط االقتصــادي طريقـة وأســلو  أف ـل مــن الدراسـة فــي

 .املدارس 

   إلــى عمــل األبنــاء بو ــفه عــال  مطــي بــالخبرات التــي تعمــل مــن أ ــل ت ويــد هــؤالء األبنــاء بــبعض املهــارات  النظــر

 .املفيدة ملستقبله   راشدين

  سلو  يمـنحه  ا حسـاس والشـعور باالن ـباط أو ينقـذه  مـن الكسـل والبطالـة أ أن عمل األبناء عبارة عن

 بهذا الوض  .   مرتبطةبأنها  ها اآلباءواالنحرافات التي يدر 

  األطفــال مشــكلة واملشـكلة األخــرى األ ثــر حــدة املرتبطـة الوا ــ  موا هتهــا وتحديــدها واالعتــراف بهـا هــي حقيقــة أن

مـــن  اال ندـــ ي وغيرهـــو رضـــون إلـــى إســـاءة املعاملـــة والعنـــف اللفظـــي أو ال ســـمي يتع ممـــن العـــاملين فـــي مكـــان العمـــل

 مــــا تنطبــــق عطــــى األطفــــال    ــــور العنــــف
ً
تعــــد مشــــكلة غيــــر مرئيــــة بســــهولة ويصــــع  حصــــرها وضــــبطها وأنهــــا غالبــــا

العــــاملين فــــي املنــــاطق الريفيــــة والقرويــــة   وفــــي قطــــاع ورش العمــــل غيــــر الرســــمية واملؤسســــات التجاريــــة فــــي املــــدن 

لكبيــــرة  أو بــــين أوســــاط الخــــدم فــــي البيــــوت الخا ــــة. و التــــالي فــــون ال هــــود الفعالــــة الوا ــــ  القيــــام بهــــا  لحمايــــة ا

 األطفال من أضرار ومةاطر  وإساءات أو عنف مكان العمل يج  أن تت من:

 ـــين لتلــــــك املةـــــاطر العديـــــدة  مرئيـــــة ــــاملين املعرضــ ـــكلة األطفــــــال العـ ــــى دا البـــــدء بجعـــــل مشــ ــــة و لبهـــــا إلـ ئــــــرة وملموســ

 االهتمام والرأي العام.

   . عل أنواع الخطر التي يوا هونها وما املمكن عمله بشأنها محور اهتمام الرأي العام 
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 للوقللا الفللورس لأسللوأ ألللكال العمللل مقترحللات أو تصللورات وضلل  علللى العمللل إن

 أطفالنلا ملن الفئة لهذه المتوفرة التشريعية للحماية الحالى الوض  تحليل من تبدأ أن يجب

 ... الأوضاع هذه بعض هنا مناقشة وسنحاول، 

 

 2008لسنه  126أولا : قانون الطفل رقم 

واحــــد مــــن أهــــ  وأنضــــج التشــــريعات املصــــرية   ولــــن نكــــون مبــــالغين عنــــدما  2008لســــنة  126 عــــد قــــانون الطفــــل ال ديــــد 

الدوليـــة لحقـــوق الطفـــل فـــى مكانتهـــا فـــى االتفاقيـــات نســـاوى بـــين هـــذا القـــانون فـــى مقارنتـــه بالتشـــريعات املصـــرية   باالتفاقيـــة 

واملواثيـــــق الدوليـــــة   مـــــن حيـــــث الفلســـــفة التـــــى تبناهـــــا واملكانـــــة اال تماعيـــــة والنظـــــرة الشـــــمولية فـــــى ق ـــــايا حمايـــــة الحقـــــوق 

 األساسية للطفل فى مصر ...

املــة   وقــد خصــص الفصــل وقــد أحتــوى هــذا القــانون عطــى بــا  كامــل يــنظ  مســألة رعايــة حقــوق الطفــل العامــل واألم الع

األطفال فى مصر منها عطـى  عملاألول لرعاية وتنظي  حقوق الطفل العامل   وقد عالج هذا الفصل العديد من إشكاليات 

 سبيل امل ال:

 حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسى •
( مــن قــانون التعلــي  18نيــة مــن املــادة ): مــ  عــدم ا خــالل بــنص الفقــرة ال ا ( الفقــرة األولــى64فقــد نصــت املــادة )

  يحظــر تشــغيل الطفــل قبــل بلوغــه خمســة عشــرة ســنة ميالديــة كاملــة    1981لســنة  139الصــادر بالقــانون رقــ  
  ما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثالث عشر سنة ميالدية .

 عاما فى أسوأ ألكال العمل 18حظر تشغيل الأطفال حتى سن  •
ر تشـــغيل الطفـــل فـــي أي مـــن أنـــواع األعمـــال التـــي يمكـــن   بحكـــ  طبيعتهـــا أو ظـــروف : يحظـــ (65فقـــد نصـــت املـــادة )

القيام بها   أن تعرض صحة أو سالمة أو أخالق الطفل ل خطـر   ويحظـر بشـكل خـان تشـغيل أي طفـل فـي أسـوأ 
 . 1999لسنة  182أشكال عمل األطفال املعرفة في االتفاقية رق  

 والتأكد بشكل دورس من أهليته الصحية للعمل.توفير الحماية الصحية للطفل العامل  •
 65نصــت املـــادة )

ً
: يجـــرى الفحـــص الطبـــي قبـــل إلحاقـــه بالعمـــل للتأ ـــد مـــن أهليتـــه الصـــحية للعمـــل الـــذي  ( مكـــررا

 مرة   عطى األقل   كل سنة   وذلك عطى النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية .
ً
 ي حق به   و  عاد الفحص دوريا

 مل من كافة ألكال العنا وسوء المعاملةحماية الطفل العا •
 65نصـــت املـــادة )

ً
 بدنيـــة أو نفســـية  ( مكـــررا

ً
 أو أضـــرارا

ً
: وفـــى  ميـــ  األحـــوال يجـــ  أال  ســـب  العمـــل آالمـــا

 للطفل. 

 عدم حرمان الطفل العامل من فرصته فى التعليم •
 65نصــت املــادة )

ً
لــي  و التــرويح وتنميــة قدراتــه : ال يجــ  أن يحــرم الطفــل مــن فر ــته فــي االنتظــام فــي التع ( مكــررا

 ومواهبه.

 حق الطفل العامل من التأمين عليه من أضرار المهنة •
 65نصت املادة )

ً
 : ُيل م  اح  العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار املهنة خالل فترة عمله . ( مكررا
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 الحق فى زيادة أيام الأجازات عن العمال البالغين •
 65نصــت املــادة )

ً
تــ اد إ ــا ة الطفــل العامــل الســـنوية عــن إ ــا ة العامــل البــالغ ســبعة أيــام   وال يجـــو  : و  ( مكــررا

 تأ يلها أو حرمانه منها ألي سب  .

 تنظيم عدد ساعات العمل وأوقات الراحة اليومية والأسبوعية والعطلات الرسمية •
: ال يجو  تشغيل الطفل أ ثر من ست ساعات في اليوم   ويج  أن تتةلل ساعات العمل فترة  (66نصت املادة )

أو أ ثــر لتنــاول الطعــام والراحــة ال تقــل فــي مجموعهــا عــن ســاعة واحــدة   وتتحــدد هــذه الفتــرة أو الفتــرات بحيــث ال 
  شتغل الطفل أ ثر من أرب  ساعات متصلة .

 فية أو تشغيله  في أيام الراحة األسبوعية أو العطالت الرسمية .و يحظر تشغيل األطفال ساعات عمل إضا

. 
ً
 وفي  مي  األحوال ال يجو  تشغيل األطفال فيما بين الساعة السابعة مساًء والسابعة  باحا

 حق الطفل العامل فى إثبات علاقة العمل من خلال مكاتب القوس العاملة •
طفــال دون السادســة عشــرة بمنحــه بطاقــة ت بــت أنــه  عمــل : يلتــزم كــل  ــاح  عمــل  ســتةدم  (67نصــت املــادة )

 لديه وتلصق عليها  ورة الطفل   وتعتمد من مكت  القوي العاملة وتةت  بةاتمه .

 حق الطفل العامل فى بيئة عمل آمنة وشروط للصحة والسلامة المهنية •
 تي :ـ: عطى  اح  العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أ ثر مراعاة اآل (68نصت املادة )

 أن  علق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى عطى األحكام التي يت منها هذا الفصل . -۱
 بالبيانــــات األساســــية املتعلقــــة بكــــل طفــــل مــــن املشــــتغلين لديــــه    شــــتمل عطــــى  -۲

ً
 بــــأول  شــــفا

ً
أن يحــــرر أوال

مل بتـــــة اســــمه وتـــــاري  مــــيالده وطبيعـــــة نشــــاطه وعـــــدد ســــاعات عملـــــه وفتــــرات راحتـــــه وم ــــمون الشـــــهادة ا
 ألهليته للعمل ويقدم الكشف للمةتصين عند طلبه.

أن يبلـــــغ ال هـــــة ا داريـــــة املةتصـــــة بأســـــماء األطفـــــال ال ـــــاري تشـــــغيله  وأســـــماء األشـــــخان املنـــــوط بهـــــ   -۳
 مراقبة أعماله  .

أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من األطفال عن غيره  من البالغين   إذا اقت ت ظروف العمل  -٤
 مبيته  .

حــتفظ بمقــر العمــل بالوثــائق الرســمية التــي ت بــت ســن  ميــ  العــاملين لديــه مــن األطفــال ومقــدر ه  أن ي -٥
 عـن التأ ـد مـن سـن األطفـال العـاملين 

ً
الصحية   و يقدمها عند الطل    و  عتبر  اح  العمل مسـئوال

 لديه .
ــــى أن يــــــــوفر بمقــــــــر العمــــــــل  ميــــــــ  احتياطــــــــات الصــــــــحة والســــــــالمة املهنيــــــــة ويــــــــدر  األطفــــــــال العــــــــا -٦ ــ ملين عطــ

 استةدامها .

 حق الطفل العامل فى حماية حقوقه المادية لدس صاحب العمل •
: عطـي  ـاح  العمـل أن  سـل  الطفـل نفسـه أو أحـد والديـه أ ـره أو مكافأتـه   وغيـر ذلـك  (69فقد نصـت املـادة )

 لذمته .
ً
 مما  ستحقه   ويكون هذا التسلي  مبرئا
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 2008لسنة  126ما يؤخذ على القانون 

األطفال فى مصر   إال أنه ل  يوفق فى توفير مظلة  عملو الرغ  من معال ة هذا الفصل للعديد من إشكاليات  •

األطفال فى مصر وتقييد بالقطاعات التى تناولها قانون العمل   فل   عملالحماية التشريعية عطى القطاع األوس  من 

 لتنظي  األطفال فى القطاع الريفى وال راعة البحتة و  عملينظ  
ً
 واضحا

ً
األطفال  ةدم فى  عملذلك ل  يرد نصا

 املنا ل أو لدى ذويه  !!! 

التى  64 ذلك وض  استثناءات للمحافظين للنزول بسن العمل مرة أخرى إلى أثنتا عشر عاما من خالل نص املادة  •

التعلي    الترخيص بتشغيل تنص فى الفقرة ال انية منها عطى " و يجو  بقرار من املحافظ املةتص بعد موافقة و ير 

األطفال من سن اثنتي عشرة إلي أرب  عشرة سنة في أعمال موسمية ال ت ر بصحته  أو نموه  و ال تةل بمواظبته  

 عطي الدراسة. "

وبالطب  يتضح أن الأعمال الموسمية تكون عادة فى الزراعة التى لا يخض  العاملين بها 

 العمل أو الطفل.  صغاراً أو كباراً لأحكام أس قانون لا
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 قانون العمل :ثانياً 

 عــــد هــــذا القــــانون أســــوا تشــــري  ا تمــــاعى فــــى الخمســــين ســــنة األخيــــرة  وقــــد  ــــاء ليكــــون ا طــــار القــــانونى لسياســــة التحــــرر 

 عمـلاالقتصادى فى مجـال عالقـات العمـل  إذ يتحـول العمـل إلـى سـلعة تة ـ  آلليـات السـوق  ويجـرى التوسـ  فـى مجـال ال

وإطـالق حريــة فصـل العمـال وإ الـة العقبـات التـى كانـت تحـد مــن ذلـك  وتجريـد العمـال مـن أيـة إ ـراءات حمائيــة   املؤقتـة 

...
ً
 ومصادرة حق ا ضرا  عمليا

 واألطفال العاملين سيجرى إخ اعه  ألحكام قانون العمل  بما يجعل أوضاعه  أسوا عن ذى قبل. 

ة لاطفـــال املشـــتغلين التـــى يت ـــمنها القـــانون أقـــل فـــى مســـتويا ها عـــن وممـــا يفـــاق  مـــن هـــذه األوضـــاع وفـــى النصـــون الحمائيـــ

  2008لسنه  126النصون املقررة فى قانون الطفل رق  

 مـــن 
ً
ســـنة يتعـــارض مـــ  بعـــض امل ايـــا التـــى يتمتـــ  بهـــا العامـــل فـــى مجـــال التأمينـــات والحمايـــة  14إن تشـــغيل األطفـــال اعتبـــارا

 مــــا يتعــــارض  ســــنة 18ســــنة وســــن التــــأمين اال تمــــاعى عطــــى العامــــل هــــو  15و النقابيــــة إذا أن ســــن االلتحــــاق بالنقابــــات هــــ

التــى أو ــت برفــ   146الاتفاقيللة رقللم .1973املشــروع فــى شــأن ســن العمــل مــ  اتفاقيــة العمــل الدوليــة الصــادرة عــام 

 وأن تتةذ الدول النامية ا  راءات الكفيلة بعدم تشغيل 16الحد األدنى لسن تشغيل األطفال إلى 
ً
 15األطفال قبل  عاما

 سنة فى أى نشاط اقتصادى. 

بمـــا  عنـــى تجريـــد األطفـــال  ومشـــروع قـــانون العمـــل  ســـت نى العـــاملين فـــى ال راعـــة )الفالحـــة البحتـــة( مـــن الخ ـــوع ألحكامـــه 

. %77العاملين فى هذا النشاط من الحماية رغ  أنه  يم لون 
ً
 من قوة عمل األطفال عموما

نون العمل الحالى اهتمت منظمـات املجتمـ  املـدنى بهـذا القـانون الـذى يمـس حيـاة ومنذ بدء العمل فى ا عداد لقا

أغلبيــــة الشــــع  املصــــرى بفئاتــــه املةتلفــــة فاهتمــــت منظمــــات املــــرآة واملنظمــــات التــــى  هــــت  بالحيــــاة النقابيــــة والعماليــــة وتــــ  

ت النقابيـــة   وقـــد شـــار نا فـــى تشـــكيل وتأســـيس العديـــد مـــن ال  ـــان م ـــل: ال  نـــة التنســـيقية للـــدفاع عـــن الحقـــوق والحريـــا

 ميـــ  األنشـــطة املتعلقـــة بهـــذا املوضـــوع   ودراســـة قـــوانين العمـــل الســـابقة ومشـــروع القـــانون الحـــالى للوقـــوف عطـــى  وانـــ  

 
ً
 لكــل اآلمــال املر ــوة ومكرســا لكافــة أشــكال اســتغالل األطفــال ومنتهكــا

ً
القصــور  حيــث أن قــانون العمــل الحــالى  ــاء مةيبــا

قيــة حقــوق الطفــل التــي تقجــ ى بحــق الطفــل فــي الحمايــة مــن االســتغالل االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل مــن اتفا 32للمــادة 

 بصحته ونموه. 
ً
  عوق تعليمه أو يكون ضارا
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وتـــ  تقــــدي  عري ـــة احتجــــاج إلـــى الســــيد / رئـــيس مجلــــس الشـــع  املصــــرى والســـادة نــــوا  الشـــع  عطــــى القــــانون 

املجتمـ  املـدنى وقـد تـ  ذلـك فـى مسـيرة مـن  مهـور املنظمـات غيـر الحكوميـة وأعـداد واملالحظات التى اتفقت عليها منظمـات 

  بيرة من القيادات العمالية البار ة  وقد ت منت هذه العري ة العديد من املالحظات التى منها :

 

 قانون العمل ضد أطفال الريا وخدم المنازل  •

لتست نى األطفال العاملين في خدم املنا ل واألطفال العاملين لـدى ذويهـ      -( من البا  األول  4 اءت املادة )  

لتست نى األطفال العاملين بال راعة بالرغ  من أن الشريحة األ بـر مـن  -( الفصل السادس  103و ذلك املادة ) 

 عمــلمــن مجمــل   % 77حيــث تصــل نســبتها إلــى أ ثــر مــن األطفــال فــي مصــر تعمــل فــي أعمــال الفالحــة البحتــة  عمـل

 األطفال !!! وهذا ما  عتبر إهدارا لحقوق هذه الفئات التي تتعرض للعديد من املةاطر واالنتهاكات ...

 قانون العمل إهدار لسن الطفولة •

 لقــانون الطفــل 17ســن الطفولــة بـــ  98حــدد القــانون الحــالى فــي املــادة 
ً
 ويعتبــر هــذا مةالفــا

ً
والتفاقيــة حقــوق  عامــا

 . 18الطفل اللذان حددا سن الطفولة 
ً
 عاما

 الأطفال عملالتدرج باب خلفي ل •

 ل يــادة 
ً
 خلفيـــا

ً
األطفــال دون أي ضـــواب  أو محــددات للســـن للمتــدر ين أو طبيعـــة األعمـــال  عمـــل ــاء التـــدرج بابــا

عتبـر متـدر ا كـل مـن يلتحـق من القانون ال ديد في البـا  الخـامس "   141التي سيقومون بها حيث نصت املادة 

التــي أعطــت لصــاح  العمــل الحــق فــي إنهــاء إنفــاق  143لــدى  ــاح  عمــل بقصــد تعلــ  مهنــه أو  ــنعه " واملــادة 

التـدرج إذا ثبـت لديــه عـدم  ــالحية املتـدرج أو عـدم اســتعداده لـتعل  املهنــة أو الصـنعة بصـورة حســنه وهـو األمــر 

 وإنهاء عمله  وقتما  شاء  اح  العمل. الذي فتح البا  عطى مصراعيه لتشغيل األطفال
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 مـــا تشــــير العديــــد مــــن الدراســــات التــــى تناولــــت هــــذه الظـــاهرة إلــــى العديــــد مــــن املةــــاطر التــــى يتعــــرض لهــــا األطفــــال 

 -العاملون بال راعة ومنها عطى سبيل امل ال :

لهم ظروف وشروط عمل شاقة تتضمن مخاطر حقيقية ، مثل استخدامهم ألدوات عمل تسبب  .۱

اإلصابات ) الجروح والكسور ( وتعرضهم ملخاطر التعامل مع املبيدات الزراعية ) التسمم واألمراض 

الخطيرة ( وكذلك للمخاطر الناتجة عن طول يوم العمل ، واإلرهاق الشديد ، واملعاملة السيئة من 

 املشرفين ، وأصحاب العمل ، وما يصاحب كل ذلك من أمراض مزمنة.

 7االقتصادى ، والذى يتجلى فى عدد من األوضاع مثل بدء العمل فى سن مبكرة ) أقل من االستغالل  .۲

سنوات ( ، وهو ما يمثل تحديا صارخا ألحكام قانون الطفل ، واستمرار ظاهرة مقاولى األنفار )  

يستحوذون على جزء من أجر األطفال ( ، وانخفاض أجور األطفال ، وزيادة عدد ساعات العمل 

باملخالفة ألحكام قانون الطفل ومستويات العمل الدولية. وحرمان األطفال من كافة أشكال  اليومية

الحقوق املتعلقة باألجازات والراحات األسبوعية ، وحقهم فى الحصول على أجورهم عنها وذلك 

 باملخالفة لالتفاقيات الدولية والتشريع املصرى.

خية ، الحر الشديد ، البرد الشديد ...الخ( وملخاطر مخاطر طبيعية مختلفة ) العوامل والظروف املنا .۳

كيميائية وبيولوجية. وتؤثر هذه املخاطر فى األطفال )إصابتهم بضربات الشمس والدوخة ، واإلغماء 

 بسبب عدم توفر وسائل الحماية من الشمس(

 من أسوأ وأخطر أ
ً
 والتى يقوم بها األطفال فعال

ً
شكال العمل التى يقوم بها األطفال وتعتبر األعمال املشار إليها سابقا

 عن عدم توافر وسائل  182وفقا لنص االتفاقية رقم 
ً
. ويضاعف من الضرر غياب الرعاية الصحية الكافية وفضال

الوقاية والحماية وعدم قيام أصحاب العمل بإجراء الفحص الطبى الدورى على األطفال باملخالفة للتشريعات 

توافر الخدمات الضرورية فى أماكن العمل  ) املياه النقية ، دورة مياه ، الوجبة  العاملية واملحلية وكذلك عدم

 الغذائية ، املواصالت اآلمنة ...الخ (. 
 

ونرس أن هذا القانون وبالرغم من العديد من السلبيات التى به، إلا انه أيضا لم يأتى 

وإنمائه كما أقرتها كافة لحماية الأطفال من مخاطر العمل المبكر الذي يهدد مبدأ حمايته 

المواثيق والاتفاقيات الدولية، لأن هذا القانون أتى لينظم علاقات العمل لنسبة قليلة من 

الأطفال في مصر ومتجاهلاً الغالبية العظمى من هذه الظاهرة الغير  عملإجمالي 

صحية والتي تؤدس إلى تكريس كافة ألكال انتهاك حقوق الأطفال وتعوق نموه 

 والعقلي والخلقي. الجسمي 

وقد طالبنا كافة مؤسسات المجتم  المدني وأعضاء مجلس الشعب والمهتمين بحقوق 

الإنسان وخاصة حقوق الطفل بالاستمرار فى مناهضة هذا القانون والتصدس له حماية 

 لمستقبل مصر المتمثل في أطفالنا . . . 
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 ثالثاً قانون النقابات العمالية

 

بحكـ  القـانون ال ديــد  18إلـى  15ال ديـد بمصـر  وحيـث أن ق ـية عــدد مـن األطفـال مـن سـن بعـد  ـدور قـانون الطفـل 

 ـ ء مـن القـوى العاملـة والتـى تة ـ  ألحكـام هـذا القــانون   فـأن هنـا  ضـرورة االشـتبا  مـ  لتـوفير الحمايـة النقابيـة لهــ  

 1976لســنه  35نظــر لقــانون النقابــات خا ــة وأنهــ  محــرومين مــن املشــار ة الفاعلــة داخــل التنظــي  النقــابى   حيــث أن ال

يجعلنـــا ن حـــظ عكـــس ذلـــك. فقـــانون العمـــل نظـــ  عمـــل األطفـــال  1981لســـنه  137وتعديالتـــه  و ـــذلك قـــانون العمـــل رقـــ  

بالفصــل ال ــانى مــن البــا  الســادس تحــت عنــوان )تشــغيل األحــداث( حيــث ذهــ  املشــرع فــى هــذا الفصــل إلــى تنظــي  أحــوال 

 انية عشرة حتى السابعة عشرة   أما من ه  دون سن ال انيـة عشـرة فقـد ذهـ  املشـرع وظروف عمل األطفال من سن ال

 إلى حظر تشغيله  أو تدريبه . 

العديــد مــن األطفــال دون هــذه الســن ويعملــون فــى منشــئات عديــدة و ــدال مــن قيــام الدولــة  -ومنــذ  مــن  -و ــالرغ  أن هنــا  

خا ـة )االقتصـادية واال تماعيــة( اتجهـت الدولـة مم لــة فـى التشــري  بوا بهـا نحـو معال ــة هـذه الظـاهرة مــن  ميـ   وانبهــا 

إلــــى اال تفـــــاء بـــــالنص عطـــــى حظـــــر تشـــــغيله  وتـــــدريبه    بـــــل أن املشـــــرع عنـــــدما وضـــــ  العقو ـــــات املتعلقـــــة بمةالفـــــة نصـــــون 

و ــاء  القـانون وضـ  عقو ــات ل حظـر الــوارد فـى الفصــل األول مـن البــا  السـادس   و ــذلك للفصـل ال الــث مـن نفــس البـا 

 عطى الفصل املتعلق باألحداث وهو الفصل ال انى من نفس البا  ل  ي   أى عقو ات !!!

 األمر الذى أدى إلى استمرار عمل األطفال دون هذه السن   واستمرار استغالله  دون أى حماية قانونية تذ ر ...

أخــرى للتمتــ  بع ــوية ال معيــة العموميــة فقــد اشــترط مرحلــة عمريــة معينــة لالنتظــام داخــل النقابــات  ثــ  مرحلــة عمريــة 

وأحقيـــــة االنتةـــــا   ثـــــ  مرحلـــــة عمريـــــة ثال ـــــة للتمتـــــ  بأحقيـــــة الترشـــــيح ملجـــــالس إدارة املنظمـــــات النقابيـــــة . ومـــــن هنـــــا فـــــون 

العقبــات التــى توا ــه األطفــال فــى التمتــ  بالحريــات النقابيــة إطــالق حــق كــل أع ــاء املنظمــة النقابيــة فــى االنتةــا  الترشــيح 

 ــــاروا أع ــــاء باملنظمــــة وأن يتــــر  التمتــــ  بع ــــوية مجلــــس إدارة املنظمــــة النقابيــــة إلــــى اختيــــار ال معيــــة العموميــــة   طاملــــا

و مي  ا  راءات املتعلقـة بالنقابـات هـى شـأن خـان بهـ  تحـدده اللـوائح التـى ي ـعها العمـال بأنفسـه  دون تـدخل مـن أى 

  هة ...

 

المتعلقة بالنقابات لم تحدد أس سن للانضمام وجدير بالذكر أن جمي  الاتفاقيات الدولية 

للنقابات ولم تشترط مرحلة عمرية معينة للترليح لعضوية مجلس إدارة المنظمات 

 النقابية
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 رابعاً قانون التأمينات الاجتماعية

 

ومـة أو سـنه فـأ ثر   سـواء كـان  عمـل بالحك 18 شترط ل خ ـوع لقـانون التأمينـات اال تماعيـة أن يكـون سـن املـؤمن عليـه 

 القطاع الخان  وقد فسر البعض هذا... بأن الغرض من ذلك عدم األثقال عطى أصحا  العمل

 وأن الحدث لن ي ار ألن أ ره قليل ونسبة اشترا ه ضئيلة...

وكــان العديــد مــن خبــراء القــانون قــد انتقــدوا هــذه املــادة ال ــائرة التــى تســق  الحمايــة التأمينيــة عــن األطفــال العــاملين مــن  

الصغار    عملمن املصريين ستؤدى إلى الدف  بامل يد من  %48سنه    ما أن ظروف الفقر التى  عيش فيها  18:  13سن 

و ناءا عطى ذلك فأن تعديل هذه املادة بات أمرا غاية فى ال ـرورة فـى ظـل واقـ  ا تمـاعى مريـر لـن نسـتطي  تجـاو ه فـى األمـد 

 1ألطفال واألحداث الذين  عملون.املنظور   حتى تمتد الحماية التأمينية لكل ا

 المتدرجة والتلاميذ الصناعيين عملخامساً : تعويض إصابات العمل لل

 

 18بــأن تســرى أحكــام تــأمين إ ــابات العمــل عطــى العــاملين الــذين تقــل أعمــاره  عــن  1975لســنه  79ا تفــى القــانون  •

 التشغيل الصيفى. سنه واملتدر ين والتالميذ الصناعيين والطال  املشتغلين فى مشروعات

عطى أن يكون معاش الو   الكامل  1975لسنه  79من قانون التأمينات اال تماعية املصرى رق   ( 54نصت املادة )  •

 أو الوفاة ملن ال يتقاض ى أ را من هذه الفئات عشرة  نيهات !!!

كل خمس سنوات حتى  %5حيث ي داد املعاش بنسبة  ( الفقرة ال انية51حك  املادة )ويسرى فى شأن هذا املعاش  •

 عليه 
ً
 إذا كان مؤمنا

ً
إذا كان  -فال  ستحق  %100وإذا قلت نسبة الو   عن  –بلو  املؤمن عليه سن الستين .. طبعا

 عليه 
ً
 ..  -مؤمنا

ً
 أو تعوي ا

ً
 معاشا

  شرط الستمرار  رف املعاش " العشرة  نيه " فوذ •
ً
 طبيا

ً
 دوريا

ً
ل  يذه   وتكتمل املأساة حينما يحددون له  شفا

 سق  حقه فى املعاش !!

•  
ً
أعفـى املشـرع أصـحا  األعمـال الـذين يتـدر  لـديه  هـؤالء املتـدر ين مـن سـداد اشـتراكات التـأمين اال تمـاعى تشـ يعا

 ... 
ً
 له  عطى إلحاقه  بالعمل فى منشئا ه  لتعل  مهنة إذا كانوا ال يتقاضون أ را

وه  األغلبية الكاسحة... وتق  مسئولية حصره  عطى إدارات  ولكن املشرع أغمض عينيه عن الذين يتقاضون أ را

 تفتيش العمل   وهى إ راءات ضعيفة ا مكانيات البشرية وغيرها...

                                                           
لطفل المصرى1   أ. عبد الرحمن خیر " ورشة عمل أطفال فى خطر " مركز حقوق ا
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 عن سهولة أخفاء هؤالء 
ً
ناهيك عن أنه فى   ير من األحوال يدعى  اح  العمل أن هؤالء من أفراد أسرته   ف ال

  وه  ال ية عون لقواعد الفحص الطبى  الدورى التى تفرضها القوانين  األطفال فى أعمال املحا ر الشاسعة املساحة

 %25للوقاية من أمراض املهنة ويسق  الك ير منه   رعى األمراض فى سن مبكرة يةر ون بها من سوق العمل حيث أن 

 من إ ابات العمل تق  بين األطفال.

الرســمية قــد نمــا بشــكل ملمــوس خــالل الســنوات وفــى القطــاع الغيــر رســمى أوضــحت الدارســات أن عــدد الوحــدات غيــر  •

ب يــــادة تقــــر   1998مليــــون وحــــدة عــــام  3.8إلــــى  1988مليــــون وحــــدة عــــام  2.5العشــــر األخيــــرة  فلقــــد  اد عــــددها مــــن 

من إ مالى الوحدات الخا ة  غيرة الح  .ويم ل هذا التزايد  %85ويبلغ عدد الوحدات غير الرسمية نحو  %50من

 للتغ
ً
 2-يرات املةتلفة التى طرأت عطى االقتصاد املصرى  والتى منها: امل طرد انعكاسا

 ( 1991بدء تنفيذ برنامج ا  الح االقتصادي) 

 نمو دور القطاع الخان فى النشاط االقتصادي 

 ترا   معدالت اله رة الخار ية 

 تباطؤ معدالت نمو التشغيل العام 

مليـون فر ـة عمـل   10هايـة التسـعينيات بمـا يقـر  مـن وتقدر عدد فرن العمل التى قـدمها القطـاع غيـر الرسـمى فـى ن

 بأن نصف هذا العدد  عتبر 
ً
 دائمة ومستقرة. عملعلما

أمـــا القطـــاع املـــنظ  والـــذى ي ـــ  نحـــو خمســـمائة مر ـــ  للتـــدري  املةـــى ... فمـــن امل يـــر للدهشـــة أن  هـــات العمـــل تغفـــل  •

رغــــ  أن هــــذا لــــن يكلفهــــ  أ ثــــر مــــن مــــا اســــتمارة ترفــــق بقائمــــة املتــــدر ين مــــن كــــل دفعــــة    –إ ــــراءات التــــأمين علــــيه  

 والغري  فى األمر أن 

كومـــة أو القطـــاعين العـــام والخـــان ال تكلـــف نفســـها بـــاملرور عطـــى مرا ـــ  التـــدري  إدارات التأمينـــات اال تماعيـــة فـــى الح •

بالتفتيش الدورى والتأ د مـن اتةـاذ ا  ـراءات التأمينيـة عطـى تالميـذ  ـناعيين يتعرضـون لحـوادث الصـعق بالكهر ـاء 

فــــى فتــــرات  رخيصــــة عمــــلويســــتةدمون فــــى بعــــض الوحــــدات ا نتا يــــة   –و تــــر األطــــراف والســــقوط مــــن عطــــى األونــــاش 

 التدري  االنتاجى   ويكلفون بعمليات تنظيف الطرقات وتحميل الرا ش وإ الة العوادم من عطى اآلالت ...

 

 

 

 

 

                                                           
لطفل المصرى2   أ. عادل بدر " ورشة عمل أطفال فى خطر " مركز حقوق ا
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 الاتفاقيات والمواثيق الدولية

 

بحــق الطفــل فــي "حمايتــه  1990يوليــو 6مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل  التــي  ــادقت عليهــا مصــر فــي  32تقــر املــادة  •

 أو يم ل إعاقة لتعلي  الطفـل  أو أن يكـون من االستغالل 
ً
االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا

 بصحة الطفل أو بنموه البدني  أو العقطي  أو الروحي  أو املعنوي  أو اال تماعي...
ً
 ضارا

بمـــا فــــي ذلــــك  32ة  مـــا تلــــ م االتفاقيـــة الدولــــة باتةـــاذ التــــدابير التشـــريعية وا داريــــة الال مـــة ل ــــمان تنفيـــذ املــــاد •

 "وض  نظام مناس  لساعات العمل وظروفه  و"فرض عقو ات أو   اءات أخرى مناسبة...

وتتعرض عدة أحكام أخـرى مـن االتفاقيـة ملعاملـة األطفـال العـاملين  بمـا فـي ذلـك الحـق الـذي ت ـمنه الدولـة فـي  •

ائي ا ل امـــي املجـــاني  والراحـــة ووقـــت االنتفـــاع بــــ"مرافق عـــالج األمـــراض وإعـــادة التأهيـــل الصـــحي والتعلـــي  االبتـــد

الفـــرا  وتحظـــر االتفاقيـــة تعـــرض أي طفـــل "للتعـــذي  أو لغيـــره مـــن ضـــرو  املعاملـــة أو العقو ـــة القاســـية أو الـــال 

إنســانية أو املهينــة"  شــأنها فــي ذلــك شــأن "العهــد الــدولي الخــان بــالحقوق املدنيــة والسياســية"  الــذي  ــادقت 

 )1982يناير   12عليه مصر في ) 

ـــل الدوليــــة فـــــي يونيــــو/ح يران  • ـــدت منظمـــــة العمـ   وهــــي االتفاقيــــة الخا ـــــة 182االتفاقيــــة رقـــــ   1999وقــــد اعتمـ

بأسوأ أشكال عمل األطفال  والتي تل م الدول األطراف فيها "باتةاذ إ راءات فورية وفعالة ل مان حظـر أسـوأ 

 عا لة
ً
 أشكال عمل األطفال والق اء عليها باعتبار ذلك مسألة

 فـــى الريـــف املصـــرى أو لـــدى أمـــا "
ً
أســـوأ أشـــكال عمـــل األطفـــال"  بمو ـــ  تلـــك االتفاقيـــة  فنـــرى أن مـــن بينهـــا "العمـــل قســـرا

ى فيها ـ أن تعود بال رر عطى صحة  ؤدَّ
ُ
ذويه  " و ذلك "األعمال التي يحتمل ـ إما بسب  طبيعتها أو بسب  الظروف التي ت

 دة م  هذه الفئة باعتبارها الفئة األضعف واألفقر!!!األطفال أو سالمته  أو أخالقه  " وهو ما يحدث عا

أما أنواع العمل التي تشـملها الفئـة األخيـرة فتبـته فيهـا وتحـددها الـدول األطـراف بالتشـاور مـ  منظمـات أصـحا   •

  بعنــوان 190العمــل والعمــال  آخــذة فــي اعتبارهــا املواثيــق الدوليــة  خا ــة تو ــية منظمــة العمــل الدوليــة رقــ  

  182بمصـــاحبة االتفاقيــــة رقــــ   1999ال عمـــل األطفــــال وكانــــت هـــذه التو ــــية قــــد  ـــدرت فــــي عــــام أســـوأ أشــــك

وتــنص عطــى ضــرورة النظــر فــي عــدة أمــور منهــا األعمــال التــي تعــرض األطفــال لــاذى البــدني  و"العمــل فــي بيئــة غيــر 

 للمـواد أو العوامـل أو العمليـات الخطـرة  أو 
ً
إلـى مـا ي ـر بالصـحة مـن صحية قد تـؤدي إلـى تعـريض األطفـال مـ ال

در ات الحرارة  أو مستويات الض يج أو الذبذبات و"إلى العمل في ظروف بالغة الصعو ة  م ل العمل ساعات 

 طويلة أو العمل الذي ال  سمح بومكانية العودة إلى املنزل كل يوم ...
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 وقا الفورسبعض التوصيللات الخاصة بال

 الأطفال عمللأسوأ ألكال  

  ـــنة  126تحتــــوى الالئحــــة التنفيذيــــة لقــــانون الطفــــل أهميــــة أن ـــكال  2008لسـ ـــنيف واضــــح ألشـ عطــــى تحديــــد وتصـ

األطفــال فــى أســوأ أشــكال العمــل وفقــا لــنص االتفاقيــة رقــ   عمــل( التــى تحظــر 65التــى تنــدرج تحــت املــادة ) عمــلال

األطفــال فــى  عمــلل (    مــا يجــ  ترتيــ  هــذه األشــكال عطــى حســ  در ــة الخطــورة   ومراعيــة للواقــ  الفعطــى182)

 مصر.

 املندر ـة تحـت تعريـف  عمـلومنهـا أشـكال ال عمـلإعطاء ل ان الحماية الفرعية حـق التفتـيش عطـى كافـة مواقـ  ال

 أسوأ أشكال العمل   إلى  ان  دور مفتش ى و ارة العمل.

  ـــام بمةــــاطر ـــية املســــتقبلية وصــــحة  عمــــلالقيــــام بحمــــالت وطنيــــة لرفــــ  الــــوعى العـ األطفــــال وتأثيرهــــا عطــــى الشخصـ

وثقافـــة الطفــــل  يلعـــ  فيهــــا ا عـــالم دورا أساســــيا إلـــى  انــــ  دور ل ـــان الحمايــــة الفرعيـــة   مــــن خـــالل اللقــــاءات 

 املجتمعية املباشرة.

 ألهليـة الوقوف عطى األوضاع االقتصادية ألسـر هـؤالء األطفـال وتـوفير البـدائل االقتصـادية مـن خـالل ال معيـات ا

 و ندوق التنمية اال تماعية ور طها بوعادة الدمج فى مراحل التعلي .

  توعيـة األطفــال العـاملون وأســره  عطـى أهميــة توثيـق عالقــة العمـل بالنســبة ألطفـاله  العــاملون وطبيعـة التعاقــد

 م  أصحا  العمل   ومةاطر سوء املعاملة.

  ال معيـــــات األهليـــــة عطـــــى فـــــتح فصـــــول محـــــو األميـــــة داخـــــل التنســـــيق بـــــين ال  ـــــان الفرعيـــــة وا دارات التعليميـــــة و

 املدارس وتنسيق مواعيد التدريس بها بالتنسيق م  أصحا  العمل .

  األخــــذ باملبــــادرات الرائــــدة فــــى موا هــــة العنــــف الواقــــ  عطــــى الطفــــل العامــــل داخــــل أمــــا ن العمــــل وال ســــيما تجر ــــة

ـــالل الكشـــــافة البحريـــــة با ســـــكندرية   فـــــى تطـــــوير العالقـــــة بـــــين ال ـــن خــ ـــل وأســـــره  مــ ـــل و ـــــاح  العمــ ـــل العامــ طفــ

 أنشطة مشتر ة.

  وال ســيما تجر ــة   
ً
األخـذ باملبــادرات الناجحــة فــى تحويــل مســار العمــل مــن األعمــال الخطــرة إلــى األعمــال األ ثــر أمنــا

  معية وادى النيل فى املنيا.

 يــــف أوقـــات وطاقـــة الطفــــل التنســـيق مـــ  مرا ــــ  الشـــبا  مـــن خــــالل ال معيـــات األهليـــة وال  ــــان الفرعيـــة فـــى توظ

 العامل فى غير أوقات العمل فى تنمية قدرا ه  الفنية والرياضية وتنمية مهارا ه .

 .االستماع إلى األطفال العاملين وإشرا ه  عند التةطي  ل حد من الظاهرة 
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 وف عطــى ال راعيــة بــالوق عمــليجــ  أن تقــوم ل ــان الحمايــة الفرعيــة فــى القــرى التــى تصــدر أطفــال التراحيــل فــى ال

 مدى سالمة وأمن مر بات نقل هؤالء األطفال وا نفاق م  مقاولى األنفار عطى الطرق اآلمنة التى يج  إتباعها.

  تقــوم ل ــان الحمايــة الفرعيــة بتوعيــة األســر باملةــاطر التــى مــن املمكــن التــى يتعــرض لهــا أطفــاله  مــن  ــراء عــدم

 دمونها.التأ د من سالمة و الحية املر بات والطرق التى  ستة

  يكــون ل  ــان الحمايــة العامــة فــى املحافظــات التــى لــديها محــا ر بالتنســيق مــ  املحافظــة حــق ا شــراف عطــى كافـــة

 األطفال . عملاملحا ر وإ راء  يارات غير دورية للتأ د من خلوها من 

  ـــ  فــــى تنشــــي  دور مجــــالس األمنــــاء فــــى العمــــل عطــــى  عــــل البيئــــة املدرســــية بيئــــة  اذبــــة للطفــــل مــــن خــــالل التو سـ

 األنشطة املدرسية ووقف العنف داخل املدارس   وتوسي  نطاق العالقة بين املدرسة واملجتم  املحي  بها.

  يجـــ  أن تقـــوم ل ـــان الحمايـــة الفرعيـــة بالتعـــاون مـــ  مجـــالس أمنـــاء املـــدارس بحصـــر األطفـــال الغيـــر قـــادرين عطـــى

 مصاريف مجموعات التقوية باملدارس والعمل عطى إعفا ه  منها .

  تقــــوم ال  ــــان الفرعيــــة بالتعــــاون مــــ  مجــــالس األمنــــاء بحصــــر األطفــــال الغيــــر منتظمــــين بالدراســــة وتــــو يعه  عطــــى

ال معيــات األهليــة العاملـــة فــى النطـــاق ال غرافــى ل  ـــان الفرعيــة   للعمـــل عطــى دراســـة حــالته  وإعـــادة دمجهــ  فـــى 

 وانتظامه  فى التعلي .

 : على مستوس الحماية التشريعية توصياتً 

 2008لسنة  126من قانون الطفل القانون  94غاء الفقرة ال انية من املادة إل. 

  من قانون الطفل فى الالئحة التنفيذية  94توضيح األعمال املوسمية التى نصت عليها الفقرة ال انية من املادة

 لقانون الطفل كالتالى:

التعلي  أو ينتقص من قدرته عطي بشرط أال يكون العمل املوسمى هنا معيقا الستمرار الطفل في  •

 املواظبة و ال هد و االستيعا  أو من شأنه تعريض صحة الطفل أو أمنه أو أخالقه ل خطر.

وفي كل األحوال ال يجو  تشغيل األطفال في رش املبيدات ال راعية و م  اآلفات ال راعية أو تعري ه  •

ورة عطى صحة الطفل ونموه نموا ألشعة الشمس أ ثر من ساعتين متوا لتين   ملا فيها من خط

 طبيعيا.

و ذلك ال يجو  تشغيل األطفال  ةدم في املنا ل حتي وإن كان بصورة مؤقتة م ل أيام ال م  أو  •

 األ ا ات و ذلك العمل في تنظي  املرور أو األما ن املةصصة النتظار وتة ين السيارات.

من  96ته ل خطر وفقا لنص املادة وفى كل ما من شأنه أن  عرض صحة الطفل أو أخالقة أو حيا •

 القانون.
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   البد من التأ يد عطى حق الطفل العامل فى بيئة عمل آمنة وشروط للصحة والسالمة املهنية   من خالل

 من القانون األتى :  68ت مين الالئحة التنفيذية للمادة 

  إ راء املراقبة الدائمة عطي مكات  القوي العاملة ول ان الحماية الفرعية فى نطاق عملها ال غرافى  •

 لساعات العمل املحددة بالقانون وحسن 
ً
لصاح  العمل للتأ يد من التزامه بتشغيل األطفال وفقا

 هذا 
ً
 أو نفسيا

ً
معاملته له  وعدم تعرضه  ألى شكل من أشكال العنف أو ا ساءة أو إيذا ه  بدنيا

الصحية لبيئة وساعات وظروف العمل الفصل والتأ د من توفر ال مانات واالشتراطات القانونية و 

 وشروط التعاقد   ا  راءات الخا ة بمد مظلة التأمين اال تماعى والصحى عطى الطفل العامل.

يج  أن تتوافر فى املنشأة التى  عمل فيها األطفال االشتراطات الصحية املقررة قانونا وخا ة التهوية  •

عطى األما ن التي تشغل أطفاال ذوي إعاقة أن توفر وا ضاءة واملياه النقية ودورة مياه   ما يج  

 التيسيرات الفيزيقية املعقولة واملناسبة لنوع ا عاقة ودر تها.

  من القانون عطى حق الطفل العامل فى حماية حقوقه املادية لدى  69البد أن تؤ د الالئحة التنفيذية للمادة

  اح  العمل ويقترح النص التالى : 

قة بين  اح  العمل والطفل وفقا لعقد عمل موضح فيه طبيعة العمل وعدد يج  أن تكون العال •

ساعات التشغيل و ذلك األ ر أو املكافأة املتفق عليها و ما يحد من االستغالل االقتصادى للطفل 

 املنصون عليه فى االتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

   القوى العاملة.عطى أن يت  اعتماد هذا العقد من خالل ل ان الحماية ومكات •

  ما يج  التأ يد عطى حصول الطفل نفسه عطى األقل عطى   ء من أ ره أو مكافأته.  •

  األطفال  عملتوسي  مظلة الحماية التشريعية فى قانون العمل لاطفال العاملين لتشمل القطاعات األ بر فى

األطفال لدى ذويه    مرحلة لتوفير حماية تأمينية لهؤالء األطفال  عملسواء فى الريف أو  ةدم فى املنا ل أو 

 األطفال بكافة  ورها. عملوالحد منها  لحين الو ول إلى الهدف ا ستراتيجى وهو الق اء عطى 

  وض  شروط وموا فات للسالمة واملتانة للمر بات التى تنقل أطفال التراحيل العاملين بالقطاع الريفى فى  نى

األطفال فى القطاع الريفى    عملاملحا يل ومكافحة اآلفات ال راعية   من خالل التشري  املقترح والذى ينظ  

 عبر القرى وامل ارع .  ما يج  أن ينص عطى إتباع الطرق اآلمنة إثناء نقل األطفال

  وض  عقو ات مشددة عطى مقاولى األنفار من أطفال التراحيل خا ة العاملون فى القطاع الريفى الغير ملتزمين

بشروط وموا فات السالمة واملتانة فى املر بات التى يت  نقل األطفال فيها   و ذلك الطرق اآلمنة إ دار 

واحتجا  أى مر بات تنقل أطفال غير مطابقة لشروط وموا فات تعليمات إلى شرطة ومباحث املرور بتوقيف 

 السالمة واملتانة .

 .التوس  فى إنشاء معاهد ومدارس التعلي  املةى ور طه باحتيا ات سوق العمل 

  تعديل قانون النقابات  قرار حق الطفل العامل فى التمت  بكافة  الحيات وحقوق الع وية العاملة داخل

 سنة وفقا لسن التشغيل الذى أقره قانون الطفل. 15ن التى  عمل بها   من سن النقابات فى امله

  سنة وفقا لسن  15توسي  املظلة التأمينية فى قانون التأمينات لتشمل  مي  األطفال العاملين من سن

 التشغيل الذى أقره قانون الطفل.
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برنامج التواصل 
 الحكومي المدني 

 تقرير

 حول  مائدة مستديرة

اجتماعية  رؤية

لتفعيل مواد الدستور 

 املصري املتعلقة 

 بالحق فى الصحة 

 بين الواقع واملأمول 

 

 

  

 

 

 الدقى -فندق سفير   2014 من ديسمبر  21
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 أوال: املقدمة  

باملشـــار ين فـــي البرنـــامج التـــدريبي )عـــدد  نوعيـــة(   وشـــرح  الخا ـــةعطـــى مجموعـــة املعلومـــات والبيانـــات هـــذا التقريـــر يحتـــوي 

الحلقــــة النقاشــــية   بمــــا ت ــــمنه مــــن تقيــــي  نتــــائج املتبــــ  فــــي ســــلو  األ   يــــان التــــي تــــ  تنفيــــذها   و  مــــنهج وأســــالي  الحلقــــة 

 "رؤية اجتماعية لتفعيل مواد الدستور املصرى املتعلقـة  بـالحقمجموعات وورش عمل متةصصة ومرتبطة بموضوع: 

وقد اعتمدنا في بيـان أثـر ونتـائج التـدري  عطـى اسـتجابات املشـار ين /ات أنفسـه   سـواء  فى الصحة بين الواقع واملأمول .

عنــد عــرض ومناقشــة املعــارف النظريــة املرتبطــة أو عنــد تنفيــذ مجموعــات وورش العمــل املتةصصــة بموضــوعات البرنــامج 

  والتي تشمل:
  -:    االتية المحاور
  ل حق فى الصحة بين النصون واملةصصات املالية لها .استعراض  : األول املحور 

 رؤية املجتم  املدني لإلشكاليات التي توا ه التمت  بالحق فى الصحة . املحور الثانى:

 وض  حلول تشريعية وحلول لتعديالت اللوائح والقرارات وتو يات عملية . :الثالثاملحور 

 

 أوال:

  في الحلقة النقاشية وعية املشاركيـن ن)ا(عدد و 

 الحلقة النقاشية )ثالث و عشرون( مشار  /ة . شار  في فعاليات  عدد املشاركين: •

 عشرة (  معيات عدد )  : ملؤسسات االهلية املمثلة عدد ا •

 )تسعة (  و ارة الت امن اال تماعى  عدد املسئولين التنفيذيين املمثلة: عدد  •

 مشار ةعدد )ثماني( شار  في الحلقة النقاشية  :التمثيل الجندري  •

استعراض للحق فى الصحة بین 
نصوص والمخصصات المالیة لھا  ي فال
ارت الدستور والقوانین واللوائح والقر

تزامات الملقاه ع لى وتحدید طبیعة االل
ة عاتق الھیئات والمؤسسات الحكومی

المعنیة

لول وضع حلول تشریعیة وحالتوصل ل
یات لتعدیالت اللوائح والقرارات وتوص

.عملیة 

برنامج المائدة
المستدیرة
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 منهج الحلقة النقاشية املتبع: ثانيا:

منهج وتنفيذ  اختيار  ت  املستهدف تنفيذه الحلقة النقاشية برنامج تنفيذ من أ ل ضمان نجاح وفعالية 

   حلقة .ال هة املنظمة ل1)عملية : الالعالقة بين أطراف  باملشار ة"  أسلو  عمل وإطار منهجي لتحديد»التدري  

خالل ملقت يات تنفيذ املنهج من /ات وقد استجا  املشاركون . (شاركون /ات . امل3  للقاء ااملسئول عن .2

  . مشار ته  الفاعلة

 

 :ملتبعةاللقاء اأساليب ثالثا:

والغرض منه  حيث لكنها تتفق وطبيعة موضوع اللقاء من خالل عدة أسالي  متنوعة و ت  تنفيذ هذه املائدة املستديرة 

  ) مجموعات عمل ( شملت أسالي : املحاضرة   العروض واملناقشة ال ماعية  العصف الذهني  فرق العمل التعاوني

 الصلة بموضوع الحلقة النقاشية .املشار ين في املجاالت ذات خبرات واستعراض  ناقشة العروضم

 النقاشية رابعا:ما تم فى الحلقة 

 الجلسة االفتتاحية 

 بالترحي  باملشار ين وعرض فكرة عن برنامج التوا ل قامت  ( ) مسئول املشروع املنشاوى  إيمانأ. 

 " تفعيل الحق فى الصحة " الهدف من اللقاء  عرضأ.محمود عبد الفتاح ) املحامى والخبير الحقوقى ( 

 االهداف الخا ة بهذه الورشة هى : 

 بين ما ت  النص عليه في الدستور والقوانين والواق  الفعطي ملدي تمت  املواطنين ل حق في الصحة ر د الفجوات  •

ــي تحقيــــق التمتــــ  الفعطــــي بــــالحق فــــي تحديــــد املشــــتر   • بــــين تطلعــــات املجتمــــ  املــــدني وإمكانيــــات ال هــــات التنفيذيــــة فــ

 الصحة 

 املواطنين بالحق في الصحة  العملية التي تمكن ياغة رؤية حول متطلبات وآليات  •

 تحديد طبيعة التزامات الدولة )االحترام والحماية واالداء( نحو الحق في الصحة  •
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بــين املجتمــ  املــدني والتنفيــذيين وال هــات املانحــة حــول الو ـول لصــياغة رؤيــة منه يــة تؤســس الســتراتيجية عمــل  •

 موضوع الحلقة النقاشية.

الصحة  بين النصوص والمخصصات المحور الاول : استعراض اللحق فى 

 المالية لها .
 

 (أوضاع الصحة فى مصر  الجلسة االولي  )  عرض 

 باحث وخبير   -االستاذ / الهامى امليرغنى 

 املحامى والخبير الحقوقى –االستاذ / محمود عبد الفتاح 

 أهم محاور الجلسة    

 الحق فى الصحة فى الدستور املصرى : -

o  ( من الدستور امل رى عن الحق فى الصحة 18استعراض املادة ) 

o  ( ومناقشة ال واب  العامة ل حق فى الصحة فى الدستور . 93(   )  238تناول املادة ) 

والتى تبين تدهور املوارد الصحية وترا     2012 – 1998استعراض لتطور املوارد / املرافق الصحية فى مصر   -

 عطى الحالة الصحية فى مصر .دور الدولة وانعكاسه 

 االوضاع الصحية فى مصر  -

 االنفاق عطى الصحة فى مصر ودول العال  والدول العر ية  -

 تقيي  االنفاق الصحى فى املوا نة  -

 

 توصيات اصالح الصحة فى مصر

 9 يادة من الناتج املحطى ا  مالي  حيث إن  %3 يادة ميزانية الصحة  يادة حقيقية  ما ورد في الدستور إلى  -

مليارا( هذا العام ل  ت د بل قللت نسبة ا نفاق للناتج املحطى ا  مالي من  42مليارا إلى  33مليارات  نية )من 

 !%2.1إلى  2.2%

أن يقتصر ما يدفعه املواطن في التأمين الصحي عطى االشترا  م  استبعاد املساهمات في الفحون واألدوية  -

 هو الذي يحدد احتياج املريض لل روري منها. والتحاليل  فالطبي  وليس املريض 

 ان أن ينص بوضوح في قانون التأمين الصحي عطى توحيد هيكل تقدي  الخدمات الحكومية الطبية ولكن عطى -

ينص في القانون عطى أن يظل الهيكل الحكومي هيكال خدميا غير ر حي يحتس  الخدمة بالتكلفة فق   ويف ل 

الخان في تقدي  الخدمة لرخص سعره  يتلوه القطاع األهطي غير الر حي. ويت  القطاع الحكومي عطى القطاع 

 التعاقد م  القطاع الخان في تعاقدات شفافة ن يهة عند االحتياج فق .

إ الح املستشفيات ال امعية بتوفير التمويل الكافي لها وإ الح هياكلها ا دارية م  بقا ها تابعة ل امعا ها  -

 2010لسنة  67دمية غير ر حية واستبعاد مشار ة القطاع الخان فيها بمقتج ى قانون واستمرارها  هيئات خ

 .(PPP)الخان بمشار ة القطاع الخان في الخدمات 
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رفض القروض املشروطة من البنك الدولي لقطاع الصحة   ما البد من وقف املشاري  املشتر ة م  البنك  -

القطاع الخان الر حي للمشار ة بح ا عن الر ح  مما الدولي التي  هدف إلى خصخصة الصحة وتوسي  فرن 

ي يد أعباء املرض عطى املواطنين. والبديل هو تعبئة املوارد من خالل ال رائ  التصاعدية وغيرها وتوفير التمويل 

 الكافي للمستشفيات وإ الح سياسا ها ا دارية.

مؤسسة  ورقابة مؤسسات املجتم  األهطي األهمية القصوى  دخال الرقابة الشعبية في كل مستشفى وفى كل  -

عطى أداء و ارة الصحة  كل. و الطب  فون الرقابة  أساس للديمقراطية البد وأن تعتمد عطى الشفافية الكاملة 

في إعالن السياسات واألرقام ومرتبات ودخول ا دارة العليا من قبل املسئولين  عطى مستوى و ارة الصحة  كل 

 يريات وا دارات واملستشفيات.و ذلك عطى مستوى املد

 

رؤية المجتم  المدني للإلكاليات التي تواجه التمت  بالحق فى الصحة  المحور الثانى :

 وتصورات للحلول المقترحة

 

 الجلسة الثانية : 

 املبادرة املصرية للحقوق ال خصية– صحيةخبير سياسات دكتور / عالء غنام.

مصر  وباالخص نظام التامين الصحى والقوانين املنظمه له ، وتناول عدة  حيث قام بشرح تفصيلى للنظام الصحى فى

 محاور أهمها :

 أهم محاور الجلسة 

 النظام الصحى فى مصر ومصادر التمويل فى القطاع الصحى  بمصر . .1

o  التحديدات 

 .
ً
 نصي  عال  من االنفاق يت  من  يو  السكان مباشرة في القطاع الخان أساسا

  السكان ال يتمت  بأية تغطية صحية خا ة من القطاع غير الرسمي )من قطاع  بير من

  عملون لدي أنفسه  /الفالحين / وسكان الريف الخ (.

 .هنا  عوائق مالية  تاحة الخدمة الصحية خا ة للفقراء من السكان 

   نقص نسبي في  ودة الخدمات الصحية املقدمة في وحدات تابعة لو ارة الصحة مما يدف

 الفقراء واالغنياء للبحث عن الخدمة في القطاع الخان.

 . عدم  فاءة تشغيل املوارد التاحة 

  املناخ القانوني والتشريثي القائ  ال  ساعد عطي إحداث ا الح حقيقي في النظام الصحي

  الوطني .
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 النظ  الصحية ومعايير الحق فى الص ة . .2

 مخرجات  قیاسات وسیطة مدخالت 

تخطیط   
 سیاسات 

 استراتیجیات 
 تشریعات 
 تمویل 
 تنظیم

.  اتاحة جودة مقبول
 عدم التمییز

ةمؤشرات حقوق الحق في الصح  

 تحسین المؤشرات الصحیة  
 تخفیف العبء المالى للمرض

 رضاء المستفید 

 

 –اقتصاديات التامين  –مفهوم التامين الصحى  –التأمين الصحى فى مصر ) خلفية عن تأسيس التامين الصحى  .3

 التامين الصحى الشامل سياسة صحية تلتزم بالحق فى الصحة (

 حق املصريين فى الصحة .4

 ومعيارية الحق فى الصحة . 64لسنة  75القانون رق   .5

 وانتها  الحق فى الحماية والصحة والتمييز . 75لسنة  32قانون  .6

 وطال  املدارس 92لسنة  99قانون  .7

 صحى / وا الح النظام .قانون  ديد للتامين ال .8

o . التزامات الدولة فى القانون ال ديد من منظور معيارى ل حق فى الصحة 

o . مةاطر القانون ال ديد ومنظور الحق فى الصحة 

 اهم االقتراحات / توصيات

o )توحيد وإعادة هيكلة أطراف النظام الصحي في نظام )موحد  ديد 

o  ونظام احالة يتكامل بين  مستوياته املةتلفة.هيكلة االساس: مؤسسات عامة لتقدي  الخدمة 

o  دور قوى للتنظي  ووض  السياسات واالستراتيجيات منوط بو ارة الصحة العامة تتمت  بالديناميكية

 والفعالية.

o .تطوير بدائل واقعية لتمويل النظام التأمين ال ديد 

o .تطوير هيكل ا ور عادل للفرق الطبية في اطار النظام التأميني 

o  وإعادة هيكلة التعلي  الطبي والبحث وسياسات تنميه القوى البشرية في القطاع الصحي. تطير 

o .تطوير ودع  سياسات تحمي حقوق املواطنين في الحصول عطى الدواء ال روري واألساس ي 

o  تمكين مؤسسات املجتم  املدني وحقوق االنسان من دور فاعل في املشار ة في  ن  القرار واملحاسبة

  عليه .
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 والتوصيات العملية . وض  حلول تشريعية ، وحلول لتعديلات اللوائح  والقرارات المحور الثالث : 

 املحامى وخبير حقوقى  –محمود عبد الفتاح  – مجموعات عمل  ثالثة :الجلسة ال

ـــار ين إلــــى مجمــــوعتين  - ـــ  تنقســــي  املشـ عمــــل وفقــــا ملوضــــوع البرنــــامج التــــدريبي وطبيعــــة األهــــداف املبتغــــاه مــــن  وقــــد تـ

 البرنامج وذلك عطى النحو التالي: 

 األهداف  املجموعة م
 تشريعيةوا   إدخالها / حذفها تعديالت وض  األولى   1

 الخا ة باللوائح والقرارتوض  حلول لتعديالت 

 –اقامـــــة حـــــوار بـــــين التنفيـــــذيين )الت ـــــامن اال تمـــــاعي  

ومنظمــــات املجتمــــ  املــــدني حــــول الحــــق فــــى الصــــحة فــــي 

القـــــــــوانين أو اللـــــــــوائح والقـــــــــرارات عطـــــــــي املـــــــــدي البعيـــــــــد 

 والقري  ..

 

 

 

2 

 
 
 
 

التو يات العملية املرتبطة بتفعيل الحق في  -:  الثانية 

الصحة عطي مستويات الهيئات واال ه ة الحكومية املعنية 

 بتقدي  الخدمة 
 اقتراح تصورات مبدئية للموا نة املةصصة للصحة  -

 

 

 

 أهم مخرجات مجموعات العمل :
  

 جمعية صحة مصر 

 تدري  العاملين فى القطاع الصحى من اطباء وتمريض وعاملين.-1

 تسعير الخدمات  الصحية فى  مي  القطاعات الصحية الحكومية او االست مارية حتى العيادات الخا ة.-2

 مر   احصاء بو ارة الصحة ملد املجتم  املدنى باملعلومات واالحصاءات.تأسيس -3

 رعاية املراة املسنة واملعيلة من االولويات.-4

 توضيح  هات التمويل والقروض و يفيه اتجاهات استغاللها وانفاقها.-5

 مظلة ادارية واحدة.ان تة   كل املستشفيات سواء حكومية او ال امعية او حتى التامينية والتعليمية تحت  -6

 استغالل املوارد فى مواضعها و تنميتها من ا ل الخدمة الصحية . -7

 تطوير التامين الصحى وتالفى مشاكل القانون ال ديد حيث انه مبه  فيج  توضيح معنى غير القادرين-8

 مه الصحية .وض  سياسات موحدة للصحة ال تة   للتغيرات الو ارية او االدارية من ا ل تطوير املنظو -9

 مراعاة التو ي  ال غرافى لالطباء م  التكليف وعمل سياسة تو ي   ديدة تابعة لح   الخدمة املطلو ة لكل منطقه .-10

 قانون تامين  حي  ديد  شمل كل االسرة يتعامل معه طبي  اسرة وعمل منظومه صحية باملدارس.-11

 ية بمبدا املساواة.التعامل م  كل املواطنين املستقبلين ل خدمة الصح-12

يجــ  التنســيق بـــين  ميــ  ال هـــات مــن ا ـــل الخــروج بةدمـــة صــحية متكاملـــة مــ  العمـــل مــ  منظمـــات املجتمــ  املـــدنى -13

 لعمل رقابة مجتمعية.

 يج  تطوير املنا ج الطبية لتشمل قوانين الصحه والتمويل الصحى .-14

 نتجات حتى االعالنات الخا ة لتلك املنتجات .الرقابة عطى كل ما يةص الصحة من ادوية ومواد غذائية وم-15

 رف  توعية اصحا  الحقوق الصحية بحقوقه .-16



70 
 

 جمعية العالقات االنسانية 

 وا  و ود هيئة رقابية عطى الصحة العامة و الدواء عطى ان تكون خارج و ارة الصحة و ليست تابعة لها ملصداقية ال -1

 و العقا  .

اس ببنودها   تطويرها و عدم املستتغير بتغير و ير او مسؤلى اتةاذ القرار و ان يكون دوره و ود سياسة صحية ثابتة ال -2  

تفعيل دور ال معيات االهلية عن طريق تشغيل  هودها و انشطتها بال هات املعنية -3  

وعدم قصور عملها فقط على:   

ةصصة لدع  املنظومة الصـحية و البيئيـة و وض  التشريعاتوالتةطي  واملتابعة م  العل  ان هنا   معيات بها اموال م

التعليمية حيث ان ال معيـات االهليـة هـى ال ـل  ال الـث ل حكومـة و ال معيـة قـد قامـت بتـدعي  التـأمين الصـحى فـى حـدود 

 مبلغ مليون  نيه.

 موسسة مصر الخير 

 طبى الفنى و تدري  بناء الشخصية تمريض ( التدري  ال –حق  مقدمى الخدمة الصحية فى التدري  و التعلي  /)اطباء -1

حـــق مقـــدمى الخدمـــة الصـــحية فـــى دخـــل مناســـ  يكفـــل لهـــ  حيـــاة  ريمـــة حتـــى ال يتســـر وا للعمـــل فـــى القطـــاع الخـــان او -2

 السفر ل خارج و توفير املوارد الال مة لذلك .

لعمـــــل  حتـــــى يكـــــون هنـــــا  مراعـــــاة التو يـــــ  للكـــــوادر الطبيـــــة  مـــــن حيـــــث الظـــــروف اال تماعيـــــة و النفســـــية و الكفـــــاءة فـــــى ا-3

 الشخص املناس  للعمل املناس  و املكان املناس  .

تحسين  ـورة التمـريض املصـرى فـى كـل وسـائل االعـالم و اعـاد ه  الـى الصـورة املشـرفة للنهـوض باملهنـة و عـدم التسـري  -4

 منها الى مهن أخرى .

 ة و توفير املوارد لها.النهوض باملستوى العلمى و تيسيير الدراسات العليا للكوادر الطبي-5

 

 :إنهاء اليوم البدء و طريقة خامسا: 

فــي  بدايـــة اللقــاء يقـــوم مــدير اللقـــاء  بعــرض أهـــ  املةر ـــات التــي يجـــ  التو ــل اليهـــا   مــ  التر يـــز عطــي اهميـــة  املـــداخالت 

   واضافات املشار ين  وفي نهاية  اليوم  يقوم مدير اللقاء بسرد أه  مةر ات كل  لسة عطي حدة . 

 

 لتنفيذ البرنامج املواد واملصادر املتاحةسادسا:

لك بواسطة الدع    وذورش العمل البرنامج التدريبي بما ت منه من مجموعات و توفرت املواد واملصادر الال مة لتنفيذ   

أ بــر  ذلك  وكــان لــ الفنــي املقــدم مــن  معيــة الســادات ومنســقي التــدري  )أ. ايمــان املنشــاوي  ( واملشــار ين / ات أنفســه  

  وتيســـير دور رغـــ  و ـــود بعـــض الصـــعو ات التـــي تـــ  تـــذليها بمعرفـــة املشـــار ين أنفســـه   الحلقـــة النقاشـــية  األثـــر فـــي تيســـير 

 عمل فريق ال
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 سابعا:توصيات ومقترحات

تشكيل ل ان مستقلة )شعبية (غير تابعة الى  معية حكومية ملتابعة تغطية القوانين و اللوائح . -1  

وض  خط  استرتيجية معلنة لكافة اطياف الشع  ملتابعة تنفيذها . -2  

التشبيك بين ال معيات التى تعمل بالصحة و ال هات التى تعمل فى مجاالت أخرى . -3  

الحفاه عطى أدمية املواطن فى التعامل داخل املنظومة الصحية . -4  

الصحية. املر  ية بالنسبة لاحياءوخا ية دف  ال رائ  الى املرا    -5  

الحفاه عطى حقوق الفئات املهمشة. -6  

أعطاء الحقوق الصحية الى االفراد بدون اوراق ثبوتية . -7  

الحق فى الدواء لكل مواطن غير قادر . -8  

والفقراءواملرأة املعيلةواملسنة تأمين  حي للمرأة التي ال تعمل -9  

لصحة و سهولة و  سر الحصول عليه يج  العمل عطى توفر البيانات الال مة الخا ة با -10  

الخا ة  وض  نظام ومحددات لتسعيرة الخدمات الصحية للقطاع الطبي الخا و العام بما فيه ذلك املستشفيات  -11

 و االطباء.

ص و الخدمة املقدمة من املرا   الصحية ضعيفة  دا خا ة فى  عيد مصر و أحيانا   يرا ال يتوا د اطباء او نق -12

اءة  ف  ه  و خبر ه   ما انه يو د نقص فى العمالة التمري ية و سوء التو ي  و الذى ينعكس بدوره عطىعدم  فاء

 الخدمة و ذلك بالرغ  من و ود بناء  يد للوحدات      

عدم وعى ال ماهير واملرض ى والعمالء بالحقوقو التالي مطلو توعيته . -13  

كو ارة  ج  ان تت من  مي  الشركاءفىوض  السياسة الصحيةمطلو  تفعيل االستراتيجية الصحية والتي ي -14

 الصحة واملستشفيات ال امعيةواملستشفيات الخا ة 

 مطلو  رقابة من املجتم  املدنى عطى املؤسسات الصحية و تم يل املواطنين فى مجال ادار ها . -15

و هيئات  الرعاية الصحية االساسية من أطباءاالهتمام بتنمية قدرات العاملين بالقطاع الصحى الذى  شمل وحدات  -16

 تمريض .

لها . ضرورة تطوير اسالي  التدري  و التنمية البشرية الذى تقدمه و ارة الصحة و  يادة الدع  املادى و الفنى -17  

تفعيل نظام  حى شامل لتالميذ املدارس بما ي من االشراف الصحى اليومى و الدورى . -18  
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 ( 1) مرفقات
 

 

 

 

 

 

 

 أوضاع الصحة في مصر
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 :  املقدمة

(  18خطوة  بيرة عطي طريق إعمال الحق في الصحة والرعاية الصحية من خالل نص املادة )  2014حقق دستور مصر 

 من الدستور .

 

( بحيث نصل  18املادة ) ( من الدستور عطي التزام الدولة بالتدرج في تنفيذ املعدالت الواردة في  238 ما ت منت املادة ) 

 لنص الدستور الذي أقره الشع .  ما نصت املادة ) 2016/2017لهذه املعدالت في موا نة الدولة للعام املالي 
ً
.هذا وفقا

 ( من الدستور عطي التزام مصر باالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها واعتبارها   ء من قوانين الدولة93

لعامة للحق في الصحة والتي تحتاج إلي تعديل العديد من قوانين الصحة الحالية لذلك وضع الدستور الضوابط ا

وإصدار قوانين جديدة تحول مواد الدستور إلي واقع عملي يلمسه املواطنين. ومن ناحية أخري توفير التمويل 

ير تامين صحي الحكومي الالزم لرفع مستوي جودة الخدمات الصحية وتوفير عدالة توزيعها بين املواطنين وتوف

اجتماعي شامل يكفل حصول كل املواطنين علي الحق في الصحة. لذلك نحاول خالل هذه الورقة التعرف علي 

 أوضاع الصحة في مصر.
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 تطور املوارد الصحية في مصر

أن إال  2013مليون في عام  86.6  و لغ  2005مليون عام  69.9إلي  1998مليون عام  60.7رغ   يادة عدد السكان من 

 املرافق الصحية شهدت ترا   بما  عكس تردي مستوي الخدمة الصحية ومن ث  حق املصريين في الصحة.

في عيادات األحياء و  %15رغ   يادة السكان والحا ة ملرا   خدمة صحية أ ثر نجد لدينا انةفاض يقدر    -

في مكات  الصحة و ما  عكس  % 5مرا   رعاية األمومة والطفولة و  %35في املرا   الصحية الح رية و  59%

 تردي مستوي الخدمة الصحية املقدمة .

 1998وحدة عام  2,471 اد االهتمام بنشر وحدات الرعاية الصحية األولية في الريف حيث ارتف  عددها من  -

. ولكن رغم زيادة عدد الوحدات إال إنها تعاني خالل الفترة  %72و بمعدل نمو بلغ 2011وحدة عام  4,245إلي 

من نقص الفريق الطبي ونقص األدوية واملستلزمات الضرورية لتقديم الخدمة الصحية وتفتقد للكثير من 

 معايير الجودة.

ألف سرير ورغ  دع  القطاع الخان  39.7من طاقة أسرت املستشفيات بأ ثر من  %49فقدت و ارة الصحة  -

ألف سرير إال أن إ مالي عدد  8.1و  يادة  2011-1998خالل الفترة  %35ونمو عدد األسرة التابعة له بنسبة 

 األسرة انةفض بما  عكس احد مظاهر الخلل في املنظومة الصحية .
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 هكذا تتدهور املوارد الصحية ويترا   دور الدولة وهو ما ينعكس عطي الحالة الصحية في مصر  ما يتضح فيما يطي:

 األوضاع الصحية في مصر  

تشفيات واألسرة وترا   دور الدولة وإطالق يد القطاع الخان .يو د تدهور عام في األوضاع نتيجة انةفض عدد املس

 الصحية يتضح فيما يطي:

معدالت األطفال املصابون با سهال ويحصلون عطي إماهة فموية وتغذية متوا لة  نسبة مئوية من األطفال  •

 في بوليفيا وغينيا.  %22في   ر املالديف و %21في مصر بينما النسبة  %33دون سن الخامسة  

  ية أثناء الحمل.من السيدات في الو ه القبطي رعا %42من السيدات في الو ه البحري و  %22ل  تتلقي  •

  في محافظات الو ه القبطي. %21و لغت  %18بلغت نسبة األطفال قصيري القامة دون سن الخامسة   •

  من األطفال مصابين بالنحافة ) اله ال (. 4%  •

باستثناء محافظات الحدود    2005و 2000انةف ت نسبة األطفال الذين تلقوا تطعيمات بين عامي   •

  .%86.3إلي  %92.3و ه القبطي من وانةف ت في محافظات ال

 %20.6واألنيميا املتوسطة  %27.7شهر  59إلي  6بلغت نسبة ا  ابة باألنيميا البسيطة بين األطفال من   •

 .%0.3واألنيميا الحادة  

 %22بحث أ رته منظمة الصحة العاملية عطي أطفال املدارس االبتدائية وا عدادية في مصر حيث اتضح أن  •

  ذ  عانون مشاكل في ا بصار وعيو  في الرؤية .من التالمي

  

 %8في الح ر و  %11بلغت نسبة األطفال دون سن الخامسة املصابين بأمراض ال ها  التنفد ي الحادة حوالي  •

  في الو ه القبطي. %10.7في الو ه البحري و  %6.8في الريف   

الكوليرا والحصبة وشلل األطفال إال أن رغ  النجاح الذي حققته مصر في الق اء عطي بعض األمراض م ل  •

  بعض األمراض عادت للظهور بشكل مقلق وخا ة شلل األطفال واملالريا وااللتها  السحائي والسل الرئوي.

لوي نتيجة و ول مياه غير نقية بل أن الحكومة أعلنت أن  •
ُ
محافظات تحصل عطي  13تنتشر حاالت الفشل الك

  نقص  ميات املياه. مياه شر  غير نقية  بجان  مشاكل
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من السكان وتوا ه مصر خطر حقيقي يتم ل في التزاوج املتوق   %20( بنحو  Cتقدر ا  ابة بفيروس الكبد )  •

  ( وما  شكله ذلك من عبئ مرض ي  بير خالل العشرين سنة القادمة. B( و) Cبين فيروس )

األع اء رغ  انه حتى اآلن ال يو د قانون انتشرت تجارة األع اء حيث أ بحت مصر ثالث دولة في تجارة  •

  ينظ   رع األع اء.

 ما توا ه مصر خطر أنفلون ا الطيور والتي ترتف  معدالت ا  ابة بها خالل فصل الشتاء وما تشكله من أعباء  •

 عطي الصحة العامة.

ف ييت  تقنين الحق هكذا تنعكس أوضاع الحق في الصحة عطي األوضاع الصحية ومؤشرات األمراض في مصر.ولكن  ي

 في الصحة في الدستور املصري ودساتير العال ؟!  

 

 خلل العدالة في توزيع الوحدات الصحية 

يو د سوء تو ي  في الوحدات الصحية بين املحافظات بما ينعكس عطي  ودة مستوي الخدمات الصحية املقدمة 

 أن تو ي  املرافق الصحية ال يراعي ذلك. وفي من سكان مصر  سكنون الريف   إال  %57وقوائ  االنتظار . ورغ  أن 

 2007دراسة أعدها ال ها  املر  ي للتعبئة العامة وا حصاء بعنوان " مقومات الخدمات الصحية في مصر خالل الفترة 

 " اتضح اآلتي: 2010-
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انسحا  الدولة من تقدي  الخدمة تعكس بيانات ال دول السابق مدي الخلل في تو ي  املرافق الصحية وانعكاس وض  

 الصحية عطي مةتلف أقالي  ال مهورية .

 2010  2007انةفض عدد أسرة القطاع الحكومي باملحافظات الح رية خالل أرب  سنوات فق  ما بين عامي  -

سرير وفي إقلي  الو ه  13,366سرير . وانةفض عدد األسرة الحكومية بوقلي  الو ه البحري  2,643بحوالي 

 سرير. 1,822سرير وفي محافظات الحدود  9,335بطي الق

من طاقة أسرة املستشفيات الحكومية بها    %6.9بلغت نسبة ما فقدته املحافظات الح رية في أرب  سنوات  -

 في املحافظات الحدودية . %41.7في إقلي  الو ه القبطي و  %27.2في إقلي  الو ه البحري و  26.9%

ان وعدد األسرة التابعة له عطي مستوي ال مهورية . ولكن لو تأملنا بيانات  ادت است مارات القطاع الخ -

سرير  703سرير حكومي وقدم لها القطاع الخان  2,643ال دول السابق نجد أن املحافظات الح رية فقدت 

سرير   وفي الو ه  1,521سرير حكومي بينما قدم القطاع الخان  13,366فق    وفي الو ه البحري فقدت 

سرير و ما  عكس تردي  125سرير و ذلك انةفض عدد أسرة القطاع الخان بحوالي  9,335قبطي فقد ال

سرير حكومي ول  يقدم لها  1,822الخدمات الصحية في الصعيد . أما املحافظات الحدودية والتي فقدت 

 سرير فق  . 209القطاع الخان سوي 

لذلك يعاني السكان من تردي مستوي الخدمات الصحية التي يحصلون عليها في مختلف محافظات مصر التي 

تعاني من غياب العدالة في توزيع املرافق الصحية . بل أن بعض املحافظات تتوافر بها وحدات صحية ولكن بال 

 خرابات وزارة الصحة"  موارد بشرية وبال موازنة لألدوية واملستلزمات مما جعل البعض يسميها "
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ملوا هة تردي الخدمات الصحية املجانية في مصر في الوحدات الصحية واملستشفيات العامة بدأت الدولة تحاول موا هة املشاكل امل حة 

 الدولة .ملرض ي األمراض امل منة والحاالت الحر ة م ل مرض ي السرطان والفشل الكلوي . وابتدعت نظام العالج عطي نفقة 

مليون  1.3و  2000ألف مريض عام  491إلي  1996ألف مريض عام  84أرتف  عدد املرض ي الذين ت  عال ه  بالداخل عطي نفقة الدولة من 

مليون  790مليون  نيه إلي  205. وارتف  ا نفاق عطي هذه النوع من العالج من 2012مليون مريض عام  1.4وو ل إلي  2005مريض عام 

 .2012مليار  نيه عام  2.6مليار  نيه و لغ  1.6 نيه ث  

بينما انةفض العالج عطي نفقة الدولة في الخارج من 

حالة وانةفض ا نفاق عطي العالج  42حالة إلي  715

مليون  نيه وهو  3مليون  نيه إلي  64بالخارج من 

تو ه ايجابي . لكن شا  املشروع الك ير من الفساد 

ملوافقات عطي قرارات العالج الذي و ل إلي التجارة با

 وا تشاف شبكة من بينها نوا  بالبرملان.

 

حاولت و ارة الصحة تنظي  العالج عطي نفقة 

 2010لسنة  209الدولة فأ درت القرار رق  

لتنظي  العالج عطي نفقة الدولة . وفي دراسة 

هامة للمبادرة املصرية ل حقوق الشخصية 

" أن القرار سوف يتسب  في حرمان  3قالت

العديد من املرض ي الفقراء من حقه  في تلقي 

العالج عطي نفقة الدولة . إذ يتعلل القرار 

ب عف املةصص املالي باملوا نة العامة لو ارة 

الصحة   بما ال  ستوع  نفقات عالج كل 

هذه األعداد الغفيرة من املرض ي في مصر . 

ن عطي الدولة أن وهذا عذر غير مقبول . وكا

تجد الحلول وفاء اللتزامها الدستوري بتقدي  

الرعاية الطبية و الصحية الال مة للمواطنين. 

ومن  ان  آخر ال يمكن القبول بما ورد في 

القرار من استبعاد فئة مرض ي الطوارح من األولوية املطلقة في العالج عطي نفقة الدولة ." وأ دت الدراسة عطي أن : عدم 

                                                           
  - المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة – العالج علي نفقة الدولة نشأتھ وما آل إلیھ – دیسمبر 3.۲۰۱۰
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االعتماد املالي املةصص من موا نة الصحة بصفة عامة   و ند العالج عطي نفقة الدولة بصفة خا ة   يفر  القرار   يادة

 إلي العالج 
ً
 إلي تدبير موارد مالية تو ه خصيصا

ً
السابق من كافة فعالياته . ولذلك فعطي الدولة أن تسثي منذ اآلن إيجابيا

 عطي نفقة الدولة" 

تج  لتلك النداءات وال لصرخات املرض ي طالبي القرارات . وعندما طرح عالج مرض ي فيروسات إال أن الدولة ل  تس

 4الكبد بالسوفالدي ال ديد طرحت و ارة الصحة أن تمويل الدواء سيت  من موا نة العالج عطي نفقة الدولة.

كمة الق اء ا داري  أحقية  ما أ دت هيئة املفوضين بمجلس الدولة في تقريرها بالرأي القانوني املرفوع إلى مح

املواطنين غير القادرين والبسطاء في الحصول عطى العالج املجاني عطى نفقة الدولة  وذلك بمقتج ى االلتزام  الذي وضعه 

 5.النظام الدستوري للدولة  والذي يقوم عطى الت امن اال تماعي والعدالة اال تماعية دون تمييز بين املواطنين

 

 ة في مصر ودول العالم اإلنفاق علي الصح

 لبيانات التقرير العربي املوحد املنشور 
ً
تتفاوت معدالت ا نفاق عطي الصحة في الوطن العربي بين دولة وأخري . ووفقا

 . نجد عدة حقائق منها: 2013لعام 

و  %8عراق من الناتج املحطي ا  مالي عطي الصحة بينما تنفق األردن وال %16تنفق السلطة الوطنية الفلسطينية  -

 .%5بينما تنفق مصر  %7لبنان و يبوتي 

ر ما ال تعكس نسبة ا نفاق عطي الصحة من الناتج املحطي ا  مالي بدقة ألوضاع الصحة العر ية . وعطي سبيل امل ال  -

 %5عطي الصحة بينما تنفق مصر  %4ا مارات وهي من أف ل الدول العر ية وفقا ملقياس التنمية البشرية تنفق 

من الناتج  %2فرق  بير بين الناتج املحطي في كل من ا مارات ومصر . نفس الوض  ينطبق عطي قطر التي تنفق  ولكن

من الناتج وهي من أ ثر  %1.7املحطي عطي الصحة نسبة إلي ح   الناتج املحطي وعدد السكان بينما تنفق اليمن 

 الدول العر ية معاناة في الصحة.

عطي الصحة إلي ا نفاق العام الحكومي بين الدول العر ية فتبلغ اعطي معدال ها في   ما تتفاوت معدالت ا نفاق -

 في تونس والبحرين. %11وتبلغ  %13.1و  ر القمر  %19األردن 

                                                           
  ٤-۲-۲۰۱٤. - - الیوم السابع - وزارة الصحة تتعھد بتوفیر دواء فیروس سى الجدید على نفقة الدولة 4
 - المصري الیوم -  «ھیئة المفوضین»: الدساتیر وأحكام القضاء تؤكد أحقیة غیر القادرین في عالج 5

. ۲۰۱۳-۹-٦  -" مجاني  
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بينما  %80والكويت وُعمان  %81والعراق وال  ائر  %84 شكل ا نفاق العام عطي الصحة أعطي معدالته في املغر   -

في اليمن . تعكس هذه املعلومات حقيقة مدي  %24في السودان وتصل إلي  %30سطين وفي مصر و فل %37تبلغ 

 ارتباط مستوي الخدمة الصحية با نفاق الحكومي العام عطي الصحة باعتباره قاطرة ملجمل القطاع الصحي .

والسودان  %76 إما إنفاق القطاع الخان وإنفاق املواطنين من ال ي  عطي الصحة فيبلغ اعطي معدالته في اليمن -

 .%63ومصر  70%

لذلك يجب أال نعتمد علي بيانات اإلنفاق علي الصحة بمعزل عن عدد السكان ومستوي الخدمات الصحية املقدمة 

ودور القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمة الصحية.وحجم ما ينفقه املواطنين من جيوبهم علي الصحة 

للمرافق الصحية وهل تحول املقدرة املادية دون الحصول علي مستوي الئق ومدي تأثير ذلك علي إمكانية الوصول 

 من الخدمة الصحية أم ال؟!

 

 
 الدولة 

من الناتج املحلي 

 اإلجمالي 

من إجمالي اإلنفاق 

 العام 

اإلنفاق علي الصحة حسب نوع اإلنفاق ) 

% ) 

 

 

 الخاص  العام 

 

 

  32   68   19   8  األردن
 

 

  26   74   9   4  اإلمارات 
 

 

  27   73   11   5  البحرين 
 

 

  46   54   11   6  تونس 
 

 

  19   81   8.1   4.2  الجزائر 
 

 

  35   65   14   7  جيبوتي 
 

 

  37   63   7   4  السعودية 
 

 

  70   30   11   6  السودان 
 

 

  54   46   6   3  سوريا 
 

 

  55   45   2.4   3  الصومال 
 

 

  19   81   9   8  العراق 
 

 

  20   80   6   3  ُعمان
 

 

  63   37   10   16  فلسطين
 

 

  23   77   6   2  قطر
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 2014/2015اإلنفاق الصحي في موازنة الدولة لعام 

 البيان املالي للموا نة أرقام حول ا نفاق الصحي خالل العام ومنها:ت من 

 

مليار  نيه في املوا نة  42.4مليار  نيه في موا نة العام املاض ي إلي  32.7ارتفعت قيمة ا نفاق الصحي من  -

 ملاض ي .عن العام ا %29.5مليار  نيه عن العام املاض ي و ما يم ل نمو أسمي يقدر بـ  9.6ال ديدة.و فارق 

في موا نة العام املاض ي. ما  %4.7من مصروفات املوا نة بينما كان يم ل  %5.4يم ل ا نفاق الصحي في املوا نة  -

 في موا نة العام املاض ي.  %1.6من الناتج املحطي ا  مالي بعد أن كان يم ل  %1.8أ بح ا نفاق الحكومي يم ل 

األألور وتعویضات العاملین 
۳۳%

شراء السلع والخدمات 
٦٦%

الفوائد
۰%

الدعم والمنح 
والمزایا االجتماعیة 

٦%

المصروفات 
األخري 

۲%

شراء األصول غیر المالیة 
)االستثمارات ((

۳۳%

موزع حسب بنود المصروفات ۲۰۱٥/۲۰۱٤توزیع اإلنفاق الصحي الحكومي في موازنة 

 

  42   58   13.1   4.5  جزر القمر
 

 

  20   80   7   3  الكويت
 

 

  61   39   10   7  لبنان
 

 

  31   69   5   4  ليبيا 
 

 

  63   37   6   5  مصر 
 

 

  16   84   7   5  املغرب 
 

 

  39   61   7.3   4.4  موريتانيا 
 

 

  76   24   5.9   1.7  اليمن 
 

 

 .348 فحة  - 2013التقرير االقتصادي العربي املوحد لعام  -املصدر :  ندوق النقد العربي 
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 تتو ع بنود موا نة الصحة عطي النحو التالي : -

 .2014/2015من ا نفاق الحكومي الصحي عام  %63مليار  نيه تم ل  26,6األ ور وتعوي ات العاملين  -

 من ا نفاق الحكومي الصحي . %16تم ل لشراء السل  والخدمات مليار  نيه  6,7خصصت املوا نة  -

 مليون  نيه فوائد قروض . 20تلتزم و ارة الصحة بسداد  -

 مليار  نيه. 2.6من موا نة الصحة بواق   %6 اال تماعيةالدع  واملنح وامل ايا  شكل  -

 من موا نة الصحة . %2مليون  نيه للمصروفات األخرى وهي تم ل  647خصصت املوا نة  -

من ا نفاق الحكومي عطي الصحة في موا نة  %13مليار  نيه لشراء األ ول غير املالية تم ل  5.7 ما خصصت  -

2014/2015. 

من موا نة الصحة . وقد أوضحت و ارة  %13مليار  نيه لالست مارات تم ل  5.7ة خصصت املوا نة ال ديد -

مليار  نيه  5.4مليار  نيه منها  9.5تقدر بنحو  2014/2015التةطي  أن االست مارات املستهدفة خالل عام 

 مليار  نيه من القطاع الخان. 4.1و  %56.3است مارات عامة بنسبة 

مليار  نيه لوحدات  935.5مليار  نيه ملستشفيات الرعاية العال ية و  2.2يه تستهدف الخطة واملوا نة تو  -

 13.8مليون  نيه للصحة الوقائية و  90مليون  نيه للرعاية العا لة لإلسعاف و  326الرعاية الصحية األولية و 

 مليون  نيه لتنظي  األسرة والسكان.

ل  تعرض في السنوات السابقة. ما  2014/2015نة أضافت و ارة املالية بعض ال داول التوضيحية في موا   -

من البيان املالي واملةصص لتطوير  93 فحة  1أضافت إطارات لعرض بعض البرامج واألفكار منها ا طار رق  

 نوعية الخدمات الصحية.

 300محافظات بالصعيد وخصصت له  8أضافت و ارة الصحة برنامج لتحسين مستوي الخدمة الصحية في  -

 وحدة صحة أسرة. 340مستشفيات مر  ية و  8مستشفيات عامة و  8نيه ليشمل تأهيل مليون  

برنامج   الح القطاع الصحي وتقدي  الرعاية الصحية للفقراء في املحافظات ال مانية وتشمل التغطية  مي   -

 (. و  20أمراض الرعاية األولية و 
ً
تقدر تكلفة البرنامج مرض من أمراض الرعاية ال انوية ) األمراض األ ثر شيوعا

مليون  نيه.وسيت  التعرف عطي الفقراء املستحقين لهذا الدع  في هذه املحافظات من خالل آليات  560بنحو 

استهداف  ديدة يت  االنتهاء من إعدادها الستةدامها في  مي  برامج الرعاية اال تماعية للو ول إلي الفئات 

 املستهدفة.
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 املوازنةتقييم اإلنفاق الصحي في 

يج  أال نتعامل م  أرقام املوا نة العامة للصحة بمع ل عن باقي املؤشرات الصحية والسكانية واالقتصادية األخرى وان 

نتعرف عطي التطور التاريخي ملةصصات ا نفاق الصحي لنصل إلي تقيي  حقيقي لوض  ا نفاق الحكومي عطي الصحة 

 بأخذ مةتلف العوامل في التقيي .

مليار  نيه في املوا نة ال ديدة.لكن لو أخذنا معدالت التضخ   42.4فاع قيمة ا نفاق الصحي الحكومي  إلي رغ  ارت -

 .%19.6وارتفاع األسعار في الحسابان سنجد أن ال يادة الحقيقية في ا نفاق الصحي ل  تتجاو  

 

إلي  2007/2008مليار  نيه في موا نة  4.8رغ  ارتفاع قيمة األ ور وتعوي ات العاملين في موا نة الصحة من  -

.إال أن بيانات املوازنة لم توضح لنا توزيع موازنة األجور بين ديوان عام  2014/2015مليار  نيه في موا نة  26.6

 دي وزارة الصحة والهيئات الخدمية واملحليات للتعرف علي م

توافر أو غياب العدالة في توزيعات األجور والبدالت.كما لم توضح لنا توزيع األجور والبدالت علي مختلف  -

 الدرجات املالية املعتمدة.

 لبيانات ال ها  املر  ي للتنظي  وا دارة في موا نة  606.3و ارة الصحة لديها  -
ً
.وأن 2010/2011ألف موظف وفقا

في الدر ات ال ال ة وال انية واألولي التي ت   الفنيين وا داريين بالو ارة.وان شاغطي من الوظائف بالو ارة  80.4%

-

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

العالج علي 
نفقة الدولة 

دعم األدویة 
وألبان 
األطفال 

دعم التأمین 
الصحي علي 
المرأة المعیلة 

دعم التأمین 
الصحي علي 
األطفال دون 

السن 
المدرسي

دعم التأمین 
الصحي علي 

الطالب

دعم التأمین 
الصحي 
الشامل

شراء األدویة 
واألمصال 

والطعوم

شراء األغذیة 
للمدارس 
والمعاھد

مقارنة بعض بنود االنفاق الصحي في موازنة العام الماضي والموازنة الجدیدة

۲۰۱۳-۲۰۱٤ ۲۰۱٤-۲۰۱٥
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فق  من عدد موظفي الو ارة.ونريد أن نعرف تو ي  الحواف   %3وظائف مدير عام فما فوق ال يم لون سوي 

  واملكافآت والبدالت عطي الدر ات املالية لتقيي  مدي توافر العدالة في تو ي  األ ور.

ألف ) طبي  و يدلي وطبي  أسنان وتمريض ( مقيدين لديها عام  363.4 ما  عرف أن و ارة الصحة ت    -

2012 
ً
ألف فق .وتتفاوت نس  الغير قائمين بالعمل بين قطاعات الو ارة  294.3. بينما القائمين بالعمل فعليا

في املستشفيات واملعاهد  %10و  في مديريات الشئون الصحية %21في ديوان عام الو ارة و  %37فتصل إلي 

 التعليمية.

أما ا نفاق عطي البا  ال اني لشراء السل  والخدمات فقد ترا عت أهميته إلي إ مالي ا نفاق الحكومي الصحي من  -

. وهو ما ينعكس عطي نقص األدوية واملستل مات الطبية في 2014/2015عام  %16إلي  2007/2008عام  29%

مليار  6.7مليار  نيه إلي  3ارة الصحة.فرغ  ارتفاع ا نفاق عطي شراء السل  والخدمات من املنشآت التابعة لو  

 نيه . فون انةفاض قيمة ال نيه مقابل الدوالر وارتفاع معدالت التضخ  وارتفاع األسعار تعني عدم حدوث  يادة 

ة املبلغ املةصص لشراء األدوية حقيقية في قيمة مشتريات و ارة الصحة. و حسا  معدل التضخ  وتأثيره عطي قيم

مليار  نيه باملوا نة ال ديدة. فوننا  3,397مليار  نيه العام املاض ي إلي  3,315واألمصال والطعوم والذي أرتف  من 

بين موا نة  %5.4نجد أن القيمة الحقيقية لهذا البند م  أخذ معدل ارتفاع األسعار في االعتبار قد انةفض بواق  

 .2014/2015العام املاض ي وموا نة 

 األسعار في االعتبار . م  اخذ التضخ  وارتفاع  %7.1إما بند الدع  وملنح وامل ايا اال تماعية فقد أنةفض بمعدل  -

مليار  2.5 ما أن بقاء نفس املبلغ املةصص للعالج عطي نفقة الدولة في موا نة العام املاض ي في املوا نة ال ديدة  -

 نيه وم  اخذ معدل التضخ  وارتفاع األسعار في التقيي    خا ة في األدوية  نجد أن القيمة الحقيقية في املوا نة 

مليون نسمة عام  84.5وا نة العام املاض ي . لو أضفنا لذلك ارتفاع عدد السكان من عن م %7.7ال ديدة تقل 

 . 2014مليون نسمة عام  86.5إلي  2013

 ودون اخذ معدالت األمراض في االعتبار فوننا نكون أمام تةفيض في االعتمادات املو هة للعالج عطي نفقة الدولة.  -

ني للفقراء وخا ة في مراحل عالج األمراض امل منة والعمليات تو د  عو ات حقيقية عطي فرن العالج املجا -

ألف حالة بتكلفة  142.3ت  عالج  2013ال راحية. و مرا عة بيانات العالج عطي نفقة الدولة نجد انه في إبريل 

هو مليون  نيه .و  296.2بتكلفة بلغت  2014ألف حالة في إبريل  142.6مليون  نيه   بينما ت  عالج  251.5بلغت 

ما يؤ د ما تو لنا إليه من أن بقاء قيمة املةصص للعالج عطي نفقة الدولة في ظل ارتفاع األسعار وارتفاع عبئ 

املراضة و يادة السكان  عكس تةفيض في قيمة املةصص للعالج عطي نفقة الدولة باعتباره املنفذ الوحيد املتاح 

 لعالج غير القادرين وفي ظل تردي منظومة الخدم
ً
 ة الصحية املجانية.حاليا
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مليون  نيه  رغ  ارتفاع  300مليون  نيه إلي  655 ما ت  تةفيض املةصص لدع  األدوية وألبان األطفال من  -

من السكان  عيشون  %26.3مليون مولود .  ما تشير بيانات و ارة التةطي  إلي أن  2.4عدد املواليد بأ ثر من 

ن في الصعيد  إضافة إلي ارتفاع نس  التق م واألنيميا بين األطفال من الفقراء يقيمو  %88.3تحت خ  الفقر وان 

 في املوا نة ال ديدة. %54دون سن الخامسة وهو ما سيرتف  في ظل تةفيض املةصص أللبان األطفال بأ ثر من 

مليون  نيه. وت  ت بيت قيمة دع   104مليون  نيه إلي  120انةفض التأمين الصحي عطي املرأة املعيلة من  -

مليون  نيه  ما كان في العام املاض ي رغ   يادة أعداد الطلبة الخاضعين  240التأمين الصحي عطي طلبة املدارس 

 للتأمين .

مليار  نيه كانت مةصصة في موا نة العام املاض ي لدع  التأمين الصحي الشامل بينما املبلغ  1.5ت  إلغاء مبلغ  -

  تصريحات الد تور و ير الصحة املتكررة عن توسي  نطاق املةصص في موا نة العام الحالي  ساوي  فر.رغ

(.و ذلك الحديث حول 14/7/2014  -مليون مواطن من غير القادرين) البديل 9تغطية التأمين الصحي ليشمل 

سنوات   3محافظات عطى مدى  9تغطية غير القادرين ضمن برنامج الرعاية الصحية الذي سيبدأ تطبيقه في 

محافظات وهى أسوان  واألقصر  وقنا  وسوهاج  وأسيوط ليشمل قرابة مليون  5األولى بحيث تت من السنة 

 –) اليوم الساب  .ألف أسرة 370ونصف مليون فرد من أفراد أسر أصحا  معاشات ال مان اال تماعي بو مالي 

 (.و يف سيت  تدبير االعتمادات الال مة لتنفيذ هذه التو هات؟!16/7/2014

مليون  نيه بنسبة  358.5ت بين املحافظات بنس  غير متساوية حيث يةص محافظة القاهرة تتو ع االست مارا -

من االست مارات . وإذا أخذنا عدد السكان  %0.3مليون  نيه بنسبة  5.6بينما يةص محافظة بورسعيد  16.4%

 نيه في محافظة  8تبلغ   نيه بينما 40.1في االعتبار نجد أن حصة املواطن من است مارات الصحة في القاهرة تبلغ 

في بورسعيد.و ما  عكس غيا  العدالة في تو ي   %19في القاهرة و %18بورسعيد. ما أن معدل الفقر يبلغ 

 است مارات الصحة بين املحافظات.
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 توصيات إصالح الصحة في مصر 

 9املحطى ا  مالي  حيث إن  يادة من الناتج  %3 يادة ميزانية الصحة  يادة حقيقية  ما ورد في الدستور إلى  -

مليارا( هذا العام ل  ت د بل قللت نسبة ا نفاق للناتج املحطى ا  مالي من  42مليارا إلى  33مليارات  نية )من 

 !%2.1إلى  2.2%

أن يقتصر ما يدفعه املواطن في التأمين الصحي عطى االشترا  م  استبعاد املساهمات في الفحون واألدوية  -

 يل  فالطبي  وليس املريض هو الذي يحدد احتياج املريض لل روري منها. والتحال

أن ينص أن ينص بوضوح في قانون التأمين الصحي عطى توحيد هيكل تقدي  الخدمات الحكومية الطبية ولكن عطى  -

ويف ل القطاع في القانون عطى أن يظل الهيكل الحكومي هيكال خدميا غير ر حي يحتس  الخدمة بالتكلفة فق   

الحكومي عطى القطاع الخان في تقدي  الخدمة لرخص سعره  يتلوه القطاع األهطي غير الر حي. ويت  التعاقد م  

 القطاع الخان في تعاقدات شفافة ن يهة عند االحتياج فق .

عة ل امعا ها إ الح املستشفيات ال امعية بتوفير التمويل الكافي لها وإ الح هياكلها ا دارية م  بقا ها تاب -

 2010لسنة  67واستمرارها  هيئات خدمية غير ر حية واستبعاد مشار ة القطاع الخان فيها بمقتج ى قانون 

 .(PPP)الخان بمشار ة القطاع الخان في الخدمات 

رفض القروض املشروطة من البنك الدولي لقطاع الصحة   ما البد من وقف املشاري  املشتر ة م  البنك الدولي  -

  هدف إلى خصخصة الصحة وتوسي  فرن القطاع الخان الر حي للمشار ة بح ا عن الر ح  مما ي يد أعباء التي 

املرض عطى املواطنين. والبديل هو تعبئة املوارد من خالل ال رائ  التصاعدية وغيرها وتوفير التمويل الكافي  -

 للمستشفيات وإ الح سياسا ها ا دارية.

ابة الشعبية في كل مستشفى وفى كل مؤسسة  ورقابة مؤسسات املجتم  األهطي عطى األهمية القصوى  دخال الرق -

 أداء و ارة الصحة  كل. 
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 ( 2) مرفقات

 

 

 

 

 تحديات النظام الصحي املصري 

 واألنصاف ( –) الكفاءة 
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 مقدمه :

منتصف القرن التاسع عشر وفي فترة تأسس النظام الصحي املصري علي النمط األوروبي منذ عهد ) محمد علي ( في 

مقاربه لنشأة النظم الصحية الحديثة في العالم ، ورغم ذلك فال يمكن مقارنه نتائجه، بالنتائج التي تحققها تلك 

النظم في البلدان املتقدمه األن من زاويه مؤشرات التنميه وحقوق األنسان ..! ،كما أرتبط هذا النظام مثل غيره من 

 (1)كان يسعي أليها ) باشا مصر( ...! النظم السياسية املنشأة له ومغزي األهداف التيالنظم بطبيعه 

من بين الدول متوسطه الدخل في الحد األدني لذلك ، وفقا لدخلها القومي ونصيب الفرد  –حاليا  -تصنف مصر

 (2)فيه.

، ويتبعها عدد من مديريات  1936يدار النظام الصحي املصري مركزيا من خالل وزاره الصحة التي تأسست في سنة 

 الصحة في املحافظات املختلفة القائمه إضافة إلي عدد من املناطق الصحية في املراكز األدارية في كل محافظة .

 

تقدم الخدمات الصحية عبر العديد من املنافذ العامة والخاصة واألهلية ، في غياب التنسيق بينها أو مستويات 

 اعلي .اإلحاله من أسفل إلي 

 

 يجمع ما بين ما تخصصه الحكومة له في موازنتها العامة ، وما يتم تحصيله 
ً
يمول النظام حاليا تمويال مختلطا

كأشتراكات شهريه للمؤمن عليهم في نظم التأمين الصحي الختلفة القائمه إضافة إلي األنفاق الذاتي الخاص الذي 

 (3الصحية.)يدفعه املواطنون من جيوبهم للحصول علي الخدمات 

 

وفي مسار تاريخ هذا النظام مراحل متتالية كان من أبرزها ، مرحله تأسيس التأمين الصحي األجتماعي في منتصف 

لتأسيس الهيئة العامة للتأمين  1964لسنه  1209الستينات من القرن املاض ي ، بصدور القرار الجمهوري رقم 

ة إلي انشاء نظام أخر في منتصف السبعينات يسمي العالج علي الصحي ، ثم بصدور القوانين التاليه لتنفيذه إضاف

 نفقه الدولة لعالج الغير مؤمن عليهم من األمراض الكارثية املكلفة.

 

 هوامش ومراجع :

 "د.عالء غنام"/ نشرة الطليعه غير الدوريه 2013نظام صحي جديد يستند إلي تامين صحي شامل ورقة منشورة  -۱

۲- World  Bank  REPORT 2009 For  (H.S.R.P)  

 املصدر الساحق -۳

 األمراض الكارثية مثال ) السرطان، الفشل الكلوي والكبدي....الخ ( -٤
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 ** النظم الصحية عامليا : 

 تتنوع النظم الصحية في العالم ما بين :

  ( N.H.Sنظم صحية وطنيه ) -1

والتي تتميز بمستوي جيد للرعاية األساسية، وآليات مثال النظام في ) اململكة البريطانية / السويد( 

 للمحاسبة العامة الفعالة ، ودور قوي للحكومة تمويال وتنظيما .

  نظم صحية تأمينيه إجتماعية -2

مثال ) النظام األملاني والفرنس ي ( التي يتميز بغطاء صحي تأميني إجتماعي ودور متوسط في األشراف 

 ساسية .الحكومي ودور محدود للرعاية األ 

  نظم حرة خاصة -3

مثال :) الواليات املتحدة األمريكيه( تتميز بأطالقة حرية العملوفقا لقوانين السوق الحر وتتم املحاسبة 

 فيها من قبل أصحاب املصلحة ودور الحكومه فيها محدود وال تهتم بمستوي الرعاية األساسية.

 نظم مختلطه -4

 في النظام الصحي املصري نموذج . تجمع ما بين األنماط الثالثة السابقة وكما

 

وتتنوع مصادر تمويل هذه النظم من مصادر الضرائب العامة )بريطانيا( أو أشتراكات التأمين )فرنسا( أو 

 من الدفع املباشر من الجيب عبر شركات 

 

       ( أو من خليط من املصادر السابقةالتأمين الخاصة )الواليات املتحدة األمريكية
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 بروفايل النظام الصحي املصري 

يفتقد النظام املصري إلي التكامل ، ويتسم بالتعدد والتبعثر في محاورة املختلفة لألدارة والتنظيم وتقسيم 

طر متنوعه حكومية عامه وخاصة وأهليه تحكمها قوانين وتشريعات مختلفة ومتضاربه.
ُ
 الخدمات وفي أ

 

 القطاع الصحي العام ) الحكومي (

 الصحة :وزارة  -1

 تعتبر هي الجهه املنوط بها تنظيم وترتيب الرعاية الصحية واألشراف عليها وتوفيرها للمواطنين.

وتقدم من خالل شبكةواسعه من  -أساسا–وخدمات وزارة الصحة تمثل نظام العالج املجاني 

ضر وفي وحدات ومراكز الرعاية الصحية األساسية وهي ) وحدات ومراكز صحةاألسرة( في الريف والح

عدد من املستشفيات العامة واملركزيه في القاهرة وعواصم املحافظات واملراكز املختلفة كما أن 

 وزارة الصحة مسئولة عن الخدمات الوقائية بصفة أساسية ) خاصة التطعيمات( .

 

 وزارت أخري : -2

مثل الوحدات التي توفر الخدمه الصحية لقطاع العاملين بها وعائالتهم وكذلك خدمه املواطنين 

 واملستشفيات التابعه للقوات املسلحة ووزارة الداخلية والزراعة واألوقاف......ألخ

 

 الجامعات : -3

توفر الرعاية العالجية من خالل مستشفيات كبيرة وحديثة للمواطنين وتقوم من خاللها بالدور 

 التعليمي الطبي وتقدم رعاية طبية متخصصة حتي املستويات الدقيقة للخدمة .

وبينما خدمات هذا القطاع متاحة للمواطنين بدون أتعاب مباشرة أو بأجور رمزيه نجد أنه من 

الناحية الواقعية )أن ذلك غير متاح( فالتكاليف األقتصادية واألجتماعية غير املباشرة والتي أصبح 

يه الحصول يتحملها املرض ي وذلك في العقود الثالثة األخيرة تزايدت واصبحت تؤثر سلبا علي أمكان

 علي هذه الخدمات ملعظم املواطنين .

 

 مراجع وهوامش :

 E.H.S.A VERSION2 2003تحليل القطاع الصحي املصري النسخة الصادرة عن وزارة الصحة-5

Web.sit:www H.S.R.P. gov.eg  -6 
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 الهيئه العامة للمستشفيات واملعاهد التعليمية : -4

رعاية طبية للمواطنين بأجور إقتصادية كما تساهم في الدور وهي تابعه لوزارة الصحة وتقوم بتوفير 

التعليمي الطبي وتدريب األطباء وهي منتشرة في محافظات القاهرة ،والقليوبية ، واملنوفية، والبحيرة ، 

 وسوهاج .

 

 :املؤسسه العالجية - 5

خدماتها نتيجه تأميم عدد كبير من املستشفيات الخاصة لتقديم  1964وقد أنشئت في عام 

للمواطنين بأجور أقتصادية ولها فروع في القاهرة واألسكندرية والقليوبيه وكفر الشيخ وبورسعيد 

ودمياط وبالتالي فهي تقدم عالج بأجر ولكن بأتعاب تقل كثيرا عن التي تتقاضاها وحدات القطاع 

دعمها وزارة الطبي الخاص ويوجد في مستشفياتها جزء محدود من األسرة املجانيه التي تتحمل 

 الصحة.

ومن املفترض أن دور هذه املؤسسة العالجية كان مرحلي عن انشائها وتمهيدا للتوسع في التأمين 

 الصحي ودمجها فيه بعد ذلك.

إال أن الواقع يشير إلي عكس ذلك فقد تم التوسع في املؤسسة ولم تندمج في التأمين الصحي بل 

 باملراكز املتخصصة. ما يسمي 2000أنبثق عنها بعد ذلك في عام 

وهي كيانات أحدث تم أنشائها بواسطه وزارة الصحة وأصبح لها أمانه عامة خاصة بها تضم عدد من املستشفيات 

املتميزة وتتبع الوزير مباشرة ) أمانه املراكز املتخصصة( مثال )دار الشفاء ، معهد ناصر، م. الشيخ زايد ،.....الخ( 

 ألغلب عما يقدم في القطاع الخاص.والعالج بها بأجر ال يقل في ا

 

 

 

 

 

 هوامش ومراجع :

 )كتيب عن لجنه الصحة بمجلس الشوري(. 1995مستقبل الرعاية  الصحية في مصر والتوجه القومي للتأمين الصحي  -7
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لتقوم بتوفيررعاية صحية  1964الهيئه العامة للتامين الصحي وهي هيئه شبه حكوميه أقتصادية أنشئت في عام -6

تأمينيه للمواطنين الذين تشملهم مظلة التأمين الصحي وأنتهجت أسلوب تقديم الخدمة من خالل عيادات ومراكز 

 79)وفقا لقوانين متعددة قانون  ومستشفيات تابعه لها أو متعاقدة معها في كل أنحاء الجمهورية

وقانون التأمين علي املرأة املعيلة وقانون  2012لسنه 86وقانون  1992لسنه 99وقانون  75لسنه32،قانون 75لسنه

 التأمين الصحي علي الفالحين....ألخ( 

 

ويتمثل في شبكة واسعه من العيادات واملستوصفات واملستشفيات التي توفر الرعاية العالجية  القطاع الخاص :-7

للمواطنين بأجر وهذه تتفاوت أتعابها ومستوي خدماتها بما يتناسب واملتطلبات األقتصادية لتشغيلها ، لذا فأن 

 تكاليفها تفوق قدره الغالبية العظمي من املواطنين.

 قطاع  الصحة :** املؤشرات العامة ل

 5267مستشفي ،  1582منها ) 2011( منشأه في عام 6849بلغ أجمالي عدد املنشأت العالجية عدد ) -1

 )عام / خاص ( . %4.5بنسبة زيادة قدرها  2010منشأة في عام  6555عيادة خارجية ( مقابل 

 %3.3بزيادة قدرها  2010طبيب عام  105206مقابل 2011طبيب عام  108664بلغ أجمالي عدد األطباء  -2

(7) 

 القطاع الحكومي : -3

بنسبه أنخفاض قدرها  2010مستشفي في عام  660مقابل  2011مستشفي في عام  643بلغ عدد املستشفيات 

2.6% 

بنسبه أنخفاض  2010سريرا في عام  99270مقابل  2011سريرا في عام  98319بلغ عدد األسرة في املستشفيات 

يل مستشفيات التكامل إلي مراكز ووحدات رعاية أساسية وبعض املستشفيات ويرجع ذلك إلي تحو  %1قدرها 

 النوعية مثل ) الحميات ( .

 . %5.5بنسبه زيادة  2010طبيبا في عام  85734مقابل  2011طبيبا في عام  90441وبلغ عدد األطباء 

 

 

 هوامش ومراجع :

 )الجهاز املركزي للتعبئه واألحصاء ( 2012نوفمبرالنشرة األحصائية السنوية إلحصاء الخدمات الصحية -8
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 القطاع الخاص : -4

بنسبة انخفاض  2010مستشفي في عام  927، مقابل  2011مستشفي عام  926بلغ عدد املستشفيات 

 .%1قدرها 

 .% 1بنسبه أنخفاض  2010سريرا عام  25853مقابل  2011( سريرا عام 25827وبلغ عدد األسره )

 

 التأمين الصحي :  -5

مليون فرد في عام  45.5مقابل  2011/2012مليون فرد في عام  46.4بلغ عدد املؤمن عليهم صحيا 

 %2بنسبه زيادة قدرها  2010/2011

 

 العالج علي نفقه الدولة : -6

 2011مليون مريض في عام  1.2بلغ أجمالي عدد املرض ي الذين صدرت لهم قرارت عالج علي نفقه الدولة 

  %1.6بنسبة أنخفاض قدرها  2010مليون مريض في عام  1.22 مقابل

مليار جنيه في عام  2مقابل  2011مليار جنيه في عام  2.1وبلغ أجمالي تكاليف العالج علي نفقه الدولة 

 %2.8بنسبه زيادة قدرها  2010

 

 األسعاف الطبي : -7

بنسبة زيادة قدرها  2010عام  مركزا في 747مقابل  2011مركزا في عام  764بلغ عدد مراكز األسعاف 

 مركزا 66في القاهرة وحدها يوجد  2.3%

بنسبه  2010حاله في عام  814.508مقابل  2011حاله عام  775.948وبلغ عدد حاالت األسعاف 

يليها حوادث املرور بنسبة  %37.2تمثل أغلبها حاالت مغص كلوي ومعوي بنسبه  %4.7أنخفاض قدرها 

 ت .من أجمالي الحاال  18.1%
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 األنفاق الصحي : **

(    كأداه للتخطيط األستراتيجي منذ N.H.Aطورت زارة الصحة ما يسمي بتقارير الحسابات القومية  للصحه ) 

بداية التسعينات لتحليل مصادر األنفاق الصحي الكلي ) العام / الخاص ( ، ومساراته داخل النظام ، وجهات 

 واألنفاق الكلي عبارة عن :أدارته، واألدوار الوسيطه فيه 

األنفاق العام والحكومي وهو ما تخصصه الخزانه العامة للخدمات والرعاية الصحية ،لذلك فهو يمثل نسبة من 

 املوازنه العامة سنويا وإلي جانب األنفاق العام هناك األنفاق الخاص الذي يتكون من األتي :

 األنفاق الذاتي املباشر من الجيب . -1

 النفاق التأميني الخاص والعام ) األشتراكات( .جزء من  -2

 نصيب املؤمن عليه أو املدفوعات األضافية في التأمين أورسوم الخدمات. -3

 ( طرحت العديد من التساؤالت الهامة مثل :N.H.Aومن الالفت للنظر أن آليه الحسابات القومية للصحة )

 نيها ...؟*هل تنفق مصر األموال الالزمة واملالئمة علي صحة مواط

 *هل مبلغ األنفاق الكلي هذا يتم التصرف فيه بكفاءه وفاعلية ...؟

 *هل هذه املبالغ توزع بعدالة وأنصاف بين شرائح املجتمع املختلفة ...؟

 ** وغيرها من التساؤالت العديدة الهامة ...؟

 ألتي :ا 2005وبشكل موجز تكشف تقارير الحسابات القومية للصحة مثال والذي نشر في عام 

 %6أن األنفاق الكلي علي قطاع الصحة في مصر ) يشتمل علي كل من األنفاق العام / الخاص ( يبلغ نحو  -1

وأرجع التقرير هذه  %3.7نحو  1994/1995( وكانت نسبته في عامي G.D.Pمن أجمالي الناتج املحلي ) 

 الزيادة إلي عاملين أساسيين هما :

 األول : أرتفاع تكلفة الخدمة . -              

 الثاني : زيادة الطلب علي الخدمات الخاصة في القطاع الخاص . -              
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 نجد البيانات التالية : 2011املنشور في نوفمبر  2009/ 2008وفي أخر تقرير للحسابات القومية عن بيانات عامي 

 ( 2009/ 2008سمه )مليون ن 76.8عدد السكان -

 مليار جنيه مصري . 1040الناتج األجمالي املحلي -

 جنيه . 13.541متوسط نصيب الفرد من الناتج األجمالي املحلي سنويا هو -

 مليار جنيه مصري . 61.4إجمالي األنفاق الصحي                      -

 جنيه مصري .مليار  15.2األنفاق الصحي العام                         -

 مليار جنيه مصري . 10.1نصيب وزارة الصحة منه                   -

 مليار جنيه مصري . 44.1األنفاق الذاتي من الجيب                    -

 جنيه مصري . 880.1متوسط نصيب الفرد من األنفاق الكلي     -

 %5.9نسبةاألنفاق من الناتج  األجمالي                      -

 %24.8  نسبه األنفاق العام إلي الكلي                        -

 %71.8      نسبة األنفاق الذاتي الخاص الكلي              -

 %34.2  نسبة األنفاق علي الدواء إلي الكلي                 -

 %  4.3   نسبة النفاق العام إلي أجمالي املوازنه            -
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 سبق نجد أن :** ومما 

 %10.7مصر تنفق أقل من املتوسط األقليمي علي الرعاية الصحية مقارنه بالدول املثيلة في األقليم مثل ) الجزائر -1

 .%11.4وإيران  %12.4أنفاق عام من املوازنه( ولبنان 

( من O.O.Pن الجيب)التقرير الحالي والتقارير السابقه تظهر أرتفاعا وزيادة في األنفاق علي الرعاية الصحية م-2

 أرباب األسر.

 إلي عدم كفاءه أو تخصيص املوارد تمويل الرعاية الصحية في مصر مازال مبعثرا وغير موحد في أطار كلي مما يؤدي -3

 مقارنه بالحضر الشمال من البالد خلل في توزيع األنفاق وفي أتاحة الخدمات خاصة في الريف والجنوب من البالد -4

 تحمل مخاطر عبء املرض والتغطية التأمينيهاملشاركة في 

في مسار تاريخ النظام الصحي املصري مراحل متتالية كان من اهمها مرحلة تأسيس نظام التأمين الصحي في عام 

 وكان الهدف املعلن منه وقتها كفالة  1964

 حتي األن ....! حق املصريين في الحماية الصحية التأمينيه تدريجيا في عشر سنوات وهذا ما لم يتحقق

الي  %35أبتدأت نسبة التغطية السكانية بالتأمين الصحي حتي  2009/  2008وعامي  1994/  1995وما بين عام 

إلي األنفاق الكلي  %12رغم انه في نفس الفترة تراجع دور التامين الصحي كممول للخدمات من نسبة  55%

 . %61الي  %51ي الخاص من األموال الخاصة لألسر من من األنفاق الكلي وزاد نصيب األنفاق الذات %8بنسبة

 

ظل القطاع الخاص الذي يقدم عالج بأجر هو املقدم الرئيس ي  2009/2010وحتي  1994/1995كما انه منذ أعوام 

 للخدمات في العيادات الخاصة والصيدليات الخاصة للمواطنين مما ساهم في زيادة نسبة النفاق الذاتي .

 (9)أكثر من نصف قرن علي بدء تطبيق هذا النظام التأميني فهدفه األساس ي ما زال لم يتحقق ... ورغم مرور قرابه

 

 مراجع وهوامش : 

 عن )وزارة املالية املصرية واملؤشرات األقتصادية( 2009/ 2008( عاميN.H.Aتقرير الحسابات القوميه للصحة ) -9

 . 2011بمرجعيه قاعدة  بيانات التنبيه الدولي    

 ملف صحة املصريين 21عدد  2013نظام صحي جديد يستند إلي تأمين صحي شامل ) د. عالء غنام ( دورية الطليعة  -10
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ومازالت التغطية التأمينيه لم تتجاوز نصف عدد السكان أغلبهم من سكان الحضر ومن العاملين في القطاعات 

 رس ي .الرسمية لألقتصاد ومن طالب املدارس واألطفال تحت السن املد

حيث تقدم لهم خدمات تفتقد للجودة ورغم ذلك يعد تجاهل الفئات األخـــري فـــي الريف والشرائح األفقر في القطاع 

وفي إيران  %99غير الرسمي لألقتصاد نوعا مـــن الــتمــــييز الســـلبي وفي حين تصل نسبة الحماية الصحية في تونس 

 . %57املجال لم تتجاوز نسبة فهي في مصر البلد األقدم في هذا  98%

وفي السنوات العشرة األخيرة .... حاولت الدولة وضع أطار أصالحي جديد للمنظومه الصحية من خالل قانون جديد 

للتامين الصحي بأعتباره وسيلة ألعاده هيكله القطاع ووسيلة مواجهه تحديات األنفاق الذاتي من الجيب ولكنها لم 

ا غياب األرادة السياسية لذلك وعدم وجود الرؤية و الكوادر املنظمه القادرة علي تدعيم تنجح ألسباب متعددة أهمه

 هذا املشروع الطموح ألصالح املنظومه .

وفي نفس السياق تقدمت الدولة بعده مشاريع لقانون جديد للتأمين الصحي كانت في مجملها تفتقد للتوازن 

 لتنفيذها .والتوافق املجتمعي من حولها والؤية الشاملة 

أستمر التوجه الصحي في نشاطه حول التأمين الصحي بإعاده تشكيل اللجنه املنوط بها  2011وفيما بعد ثورة يناير 

وضع هذا القانون وضم عدد من الخبراء إليها وعدد من نشطاء املجتمع املدني املتخصصين في هذا املنحي مما 

السابقة وطرح القانون من جديد للحوار املجتمعي الجاد ساعدهم علي تجاوز العقبات التي عطلت املسودات 

وبهدف تمريرة في مجلس الشعب القادم اعتمادا علي مبادئ األنصاف والعدالة وإستنادا إلي ما ورد في الدستور 

والذي يعد أنجازا حقوقيا وانسانيا بأمتياز في تأكيدة علي الحق في الصحة  والحق  2013املصري الجديد الصادر في 

 في الحماية الصحية التامينيه الشاملة لكل املصريين وبدون تميز .

 ** رؤية أستراتيجية لألصالح الصحي املأمول :

يعد النظام الصحي وسيلة إلي غاية ، والغاية هي العمل علس تحسين املؤشرات الصحية للسكان وبالذات الفئات 

 وكبار السن ...( .األولي بالرعاية منهم ) األطفال و األمهات و الحوامل 

 

 

 هوامش ومراجع :

 " املصدر السابق  "-11

 ( ( U.N.D.P 2008نحو عقد أجتماعي جديد  -12
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واملصادر الصحية  وبسبب عدم األنصاف في توزيع مصادر الصحة في املجتمع وبروز مؤشر الفارق في اتاحة املوارد

وتمتد نحو املحدادات اأجتماعية للصحة في منظمه خاصة بين سكان الريف والحضر والشمال والجنوب من البالد 

الصحة الدولية الي العمل علي معالجة هذه الفجوة عبر تحسين أحوال الحياة اليومية وتتبع التوزيع الغير عادل 

للثروة واملوارد وقياس التدخالت الصحية لتحقيق الحلم بوضع الصحة علي قائمه وأولويات األجندة السياسية كما 

ومن ثم وضعت وزارة الصحة مع منظمة الصحة الدولية في مصر وتتمثل في املجتمع املدني  2013تور أشار دس

 . 2014املبادئ األسترشادية التالية لألصالح في أغسطس املاض ي 

 مبادئ أسترشادية لألصالح :-

الجديد من إهتمام بالصحة يعد املشهد املصري الحالي مواتيا للدفع بسياسات فاعله تتفق مع ما ورد في الدستور 

مع أجراء أصالح للقطاع يشمل علي معالجة أوجه القصور الحالية لتحقيق كفائه أستخدام وتوزيع وتعظيم املوارد 

 املتاحة وضمان أن تحقق املردودات الصحية منها...

هذه التحديات  وألن الكثير من التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في مصر يرتبط بعضها ببعض وأن معالجة

الواحدة تلو األخري ليست بالطريقة املثلي أو السديدة وعليه فأنه من الضروري جدا .أن تتفهم التوجهات 

األستراتيجيه التي تضع األطارالعام للسياسات واألستراتيجيات الشاملة لتناول كافة القضايا والتحديات وبطريقة 

 متزامنه ومتكاملة.

 

 

 

 

 

 

 

 مراجع وهوامش:

  2014الورقة البيضاء لرسم مالمح السياسة الصحية في )ج . م . ع ( أغسطس  -13

 املصدر السابق -14
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كما ينبغي أن تعكس األجراءات العملية للمض ي قدما في وضع السياسات الصحية اآللتزام بهذا الربح حيث يستلزم 

 الصحي .ذلك توسيع دائرة الحوار لتمتد خارج القطاع الحكومي بل وخارج القطاع 

ويتعين كذلك أن يستهدف الحوار تغيير السلوك في أوساط شركاء التنمية بما ت جعهم علي التنسيق بين أنشتطهم 

 وحواراتهم مع بعضهم البعض بهدف .

 تحقيق نتائج صحية عادلة وأفضل . -1

للسياسة ومن منطلق أن الصحة هس حق أساس ي من حقوق األنسان لكل املصريين ويشمل الهدف الجامع 

الصحية الوطنية في تحسين صحة السكان أو أن تحسين الصحة ليست تنتظر هدفا أساسيا في حد ذاته بل أنه 

 كذلك السبيل إلي دعم الحق  والحماية من وطأه الوضع وتحقيقه بالتنمية األجتماعية واألقتصادية .

 حماية الصحة وتعزيزها : -2

يع مع توفير الحماية من املخاطر املالية الناتجة عن لنفاق الصحي لضمان أتاحة الخدمات الصحية األساسية للجم

تعمل علي أتاحة الخدمات الصحية  2030العشوائي )التغطية الصحية الشاملة( .وأن نفقة النظام الصحي بحلول 

لصحة ذات الجودة الالزمه لجميع املواطنين وأن تضمن إال يكابد املصريين ضائقة مالية بسبب ما ينفقونه علي ا

مثل أتعاب األطباء أو أسعار األدوية فوق طاقة األفراد أو العقبات غير املالية مثل الحواجز الجغرافية أو املعلوماتيه 

 أو العوائق املرتبطة بنوع الجنس.

 تعزيز دور الحكومه في تقديم خدمات الصحة العامة .-3

 حة واملعالجة التفتيشية في القطاع الخاص .:تشمل القطاعات املتعددة للص ضمان وجود أطار وطني للحكومه-4

 :وتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم أتقانه   . تخصيص املزيد من املوال للصحة-5

 . املسألة والشفافية-6

 وواقعية تنفيذها بما فيها القطاع املدني والخاص . : أشتراك جميع األطراف املعنية في صنع السياسات-7

 

 

 : مراجع وهوامش

 املصدر السابق -15
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 ** التوجهات األستراتيجية ألصالح النظام الصحي**

 

 بناء توافق حول الرؤي اإلستراتجية والتحرك الفعال نحو التغطية الصحية الشاملة . -1

 تطبيق خطط تنفيذية وفقا ألطار زمني محدد ومؤشرات قابلة للقياس . -2

 الحكومة والتخطيط األستراتيجي .املادة تاسس دور املجلس العلي للصحة للتكامل مع  -3

 أنشاء وتفعيل أطر ومؤسسات تنظيميه بما يشمل القطاع الخاص ألحداث تكامل املنظومة . -4

 تدعيم برامج الصحة العامة . -5

 تحسين جودة الخدمات الصحية وتنميه املوارد البشرية في مجال الصحة . -6

 الصحية الشاملة لكل املصريين .تدعيم مبادئ العدالة والنصاف والكفاءة من خالل التغطية  -7

 وضع وتنفيذ أجراءات تحسين الكفاءة وأحتواء التكلفة . -8

 

**************************** 
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