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 مةمقد  ال .1

فة ضومن الحقووق ة بموجب الجيل الثاني من الحقووق  والمصون  م  يعتبر الحق في الصحة من الحقوق المنظ  
تنظيمهوا  حتو  يوتمان اافوراو بوأن تتوو ل لعقو  الوولوة  إيجابيوا   بأنهوا تققوي التزاموا   والتي تتميزاالجتماعية. 

موون الحصوووي عقيهووا  بوول ودوومد العهووو الوووولي ال وواد بووالحقوق اال تصوواوية واالجتماعيووة والثقافيووة النوواظ  
لمواروهوا المتاحوة ولولوياتهوا  لقوووي ااروراف فيوا بااعمواي التوورلجي لقحقووق المعتورف بهوا وفقوا   ذا الحقله

 15 لدنة( 34) ر   حاما في المصري  الودتوري  القضاء ذلك  عق  (. ولؤاو46  2012) بي ة الورني
 من( 16) الماوة لند وفقا   والصحية واالجتماعية الثقافية ل وماتها الوولة تقوي : "فيا جاء والذي  ضائية 
 لياووون  لقوووراتها  وفقووا   المتاحووة الذاتيووة مواروهووا عقوو  االعتموواو  وو ي موون إيجووابي تووو ل يقتضوويها الودووتور
 التووي الدووقبية  الفرويووة الحقوووق  موون لمو فهووا   فووا   إمااناتهووا  حووووو فووي ووا عووا   متووورجا   ل وووماتها إشووباعها
 ".الحق لصل يعرل لو يقي و بما نرا ها في التو ل عن االمتناع مجرو لصونها يافيها

 
                                                           

 بجامعة بيرزلت. اقية الحقوق وااوارة العامة  وحوة القانون الودتوري باحثة في ة في وائرة القانون  و غير متفرغ ُموردة *



 نوار بدير

 

2 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

بالصووحة موون الناحيووة القأويووة بأنهووا "ذهوواب  ويقصووو
المووورو  وهوووي  ووو ف الدوووق   ولووورو الدوووق  بمعنووو  
المووووورو  لموووووا المووووورو فهوووووو فيوووووا الدوووووق  ونقووووويو 

-288و 507  1994)ابوووووووون منظووووووووور  الصووووووووحة"
289). 

لموووا مووون الناحيوووة االصووور حية فهوووي تعنوووي: "حالوووة 
التوزان الندبي لوظائف الجد  الناجموة عون تيييفوا 

البيئووة المحيرووة  وهووو مفهووو  فيووا واللووة مووع عواموول 
عقوو  اتدوواع لبعاوهووا واعتموواو تعزلزهووا واالرتقوواء بهووا 
عقووو  الدووو مة واليفووواءة الجدووومية والفعقيوووة  وتووورتب  
 بالدياق الثقافي واالجتمواعي والع  وات موع غيرهوا"

)رمضووووان مشووووار إليووووا فووووي:  (71  و.ت)محادوووونة 
ة . بينما عرفتا ويباجة ميثاق منظم(219  2012

بأنووا يماوون لقوولووة الوصوووي إلوو  "الصووحة العالميووة: 
لعقوووووو  مدووووووتوي موووووون الصووووووحة فووووووي حوووووواي "ايتموووووواي 
الدووو مة بوووونيا  وعققيوووا  واجتماعيوووا   ال مجووورو انعووووا  

 المرو لو العجز".

وال بو من ااشارة إل  لن هذا الحق وما يرافقوا مون 
الدو مة البونيوة لو الجدومية يعتبوور موتم  لقحوق فووي 

إعمووواي هوووذا الحوووق بعوووو  إ ضووواع لي الحيووواة  ولوووت  
شووووووو د لقتعووووووووذيب لو إجووووووووراء لي تجووووووووارب ربيووووووووة 
محظووورة بموجووب النصووود الودووتورلة واالتفا يووات 

. (390-389  1989)عقوووووووووووان  الووليووووووووووة عقيووووووووووا
ولوورتب  اووذلك هووذا الحووق بالدوو مة الجدوومية ومنووع 

تعوووووورو الفوووووورو لقتعووووووذيب لو العقوبووووووات القادووووووية لو 
حمايوووة  انونيوووة  الوحشوووية  فقجدووو  ااندوووان حرلوووة و 

فوووو  يجوووووز المدوووواا بهوووووا موووون دووووقرات الوولوووووة لو 
. (189-188  2007)الفوووووووووووووووت وي  المووووووووووووووووارنين

واووذلك يوورتب  بحووق اافووراو بشووروو عموول متدوواوية 
وحقهوووووو  بالضوووووومان االجتموووووواعي ومدووووووتوي معيشووووووة 

. (213  1997)صوووبارلني  منادووبة  وئيئووة نظيفووة
رو ولتعين عق  الوولة لن تقتز  بالرعاية الصحية لقف

موووووون م ووووووارر البوووووووؤا والضووووووياع  وتماووووووين اافوووووووة 
ااماانيوووووات لرعايووووووة الفووووورو صووووووحيا  ومنحوووووا تأمينووووووا  
صووووحيا  شووووام    وودووووائل ع جيووووة مجانيووووة  وفووووتد 

  2002)شوووووورناوي  مدتشووووووفيات ومرايووووووز صووووووحية
354). 

 وتيمووون لهميوووة هوووذب الور ووووة بأنهوووا تتعووورو لقتنظووووي 
حيووت تدووق    الودووتوري والوووولي لقحووق فووي الصووحة

قوووو  صووووياغة القووووانون اادادووووي المعوووووي الضوووووء ع
لقحوووووق فوووووي الصوووووحة  ومقارنتوووووا موووووع  2003لقعوووووا  

توجهوووووات الودوووووتور المصوووووري واليوووووولتي والمأرئوووووي 
احالة ورادية مقارنة  واوذلك بعوو ووي الجنووب. 
امووووووا ودوووووويت  بحووووووت توجهووووووات القضوووووواء الودووووووتوري 
وااواري فووي تردوويا هووذا الحووق وحمايتووا. وموون ثوو  

التنظوي  الوووولي لقحووق فووي  يوت  االنتقوواي إلوو  معالجووة
جوووراء مقارنوووات موووع التوجهوووات الودوووتورلة  الصوووحة واا

 في حماية الحق في الصحة.
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وتحوواوي الور ووة ااجابووة عقوو  عوووة تدوواؤالت لهمهووا: 
ما مو ف الوداتير الورنية من الحق فوي الصوحة  

  ومووا وايووف دوواهمت الوولووة فووي إردوواء هووذا الحووق
هو وور المحامة الودتورلة فوي هوذا ااروار  وهول 
يتفوووق التنظوووي  الودوووتوري موووع التنظوووي  الووووولي لهوووذا 

 الحق 

ولقوصوي إل  الأايات المنشووة  تفرو الور وة ث ثوة 
ل دوووا : ااوي لبحوووت التنظوووي  الودوووتوري لقحوووق فوووي 
الصوحة  لمووا الثواني يعووالا الحمايوة القضووائية لقحووق 

لثالووووووت ي صوووووود لورادووووووة فووووووي الصووووووحة  ول يوووووورا ا
 التنظي  الوولي لقحق في الصحة.

 التنظيم الدستوري للحق في الصحة .2

تدووووع  معظوووو  الودوووواتير الورنيووووة لتنظووووي  الحقوووووق 
والحرلات ضمن نصوصها  ومن ضمنها الحق في 
الصوحة  لتمتعهوا بماانووة عقيوا تدوومو بموجبهوا عقوو  
اافة القواعو القانونية في الوولة  فهوذب الماانوة تقوز  

لتشووووورلعيات ااونووووو  مرتبوووووة عوووووو  م الفوووووة القاعووووووة ا
ال  ااعقووووو  منهووووووا والمتمثقووووووة بووووووالند الودووووووتوري  واا
اتصووفت بعووو  الودووتورلة  ويعر ضووها بالتووالي لقر ابووة 
الودووتورلة عقيهووا  والحاوو  بالأائهووا لو االمتنوواع عوون 
 تربيقهوووا حدوووب النظوووا  القوووانوني المتبوووع فوووي الوولوووة

هذب القواعو . بل وتتميز (84-81  2004)صقيبا 
بورجووة موون الثبووات والجموووو  انهووا منظمووة بموجووب 

لحاووا  الودووتور الووذي ي تقووف إجووراءات تعويقووا عوون 
  2012)ال ريوب  إجراءات تعوويل القوانون العواوي

64). 

وبالندبة إل  القانون اادادوي الفقدوريني المعووي  
  -ناعتبارب القانون اادوم  فوي فقدوريب–( 2003)

نمووا لوو  يتنوواوي الحووق فووي ا لصووحة بشووال مباشوور  واا
يماووووون م حظتوووووا مووووون  ووووو ي حقووووووق ل وووووري مثووووول 
التجووارب العقميووة ورعايووة اامومووة والرفولووة والحووق 

( والتووووي 16بالعموووول  امووووا هووووو الحوووواي فووووي الموووواوة )
حظرت إجراء لية تجرئة ربيوة لو عقميوة عقو  لحوو 
وون رضووواء  وووانوني مدوووبق منوووا  لو إ ضووواع لحوووو 

جراحيووووووة إال  لقفحوووووود الربووووووي لو العوووووو   بعمقيووووووة
واووذلك  .عضوواءبموجوب  ووانون يوونظ  لحاووا  نقوول اا

( بعوووووو  الدوووووما  ل رفووووواي 29/2ليووووو فوووووي المووووواوة )
بالقيوووووووا  بوووووووأي عمووووووول يقحوووووووق ضوووووووررا  بدووووووو مته  لو 

( 25/2بصحته  لو بتعقيمه   بينما نصت المواوة )
من القانون اادادي عنوما تعرضت لقحق بالعمول 

ية رعايووووووة الصووووووحعقوووووو  ضوووووورورة توووووووفير ااموووووون وال
فض   عن ذلك لشارت المواوة  .واالجتماعية لقعماي

( عقوووووو  التووووووزا  الدووووووقرة الورنيووووووة الفقدوووووورينية 22)
بتوووووفير  ووووومات التووووأمين الصووووحي لووووبعو الفئووووات 
منها لدر الشهواء واادري والجرح  والمتضررون 
والمعووووا ون  عقوووو  لن يووووت  تنظووووي   ووووومات التووووأمين 

 الصحي بموجب  انون. 
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ن اانوووت ال نصوووود التوووي تحتووول مرتبوووة وبالتوووالي واا
عقيا في النظا  القوانوني الفقدوريني لو  تونظ  الحوق 
فوووي الصوووحة بشوووال مباشووور ضووومن نصوصوووها  إال 
لنهووووا لشووووارت إليهووووا بشوووووال ضوووومني عنووووو تنظيمهوووووا 
لحقوووق ل ووري  و ولووت الدووقرة التشوورلعية بموجبهووا 
تبني  وانين ذات ع  ة  ومع ذلك  و تقو  الدوقرة 

 هاويوحوق فوي الصوحة بتقيالتشرلعية عنوو تنظيمهوا لق
 بالعويو من الضواب  والمحووات.

وعقوو  المدوووتوي القوووانوني تبنوو  المشووورع الفقدوووريني 
( لدووونة 20 ووانون الصووحة العامووة الفقدووريني ر وو  )

  المربق عق  الضفة الأرئيوة و رواع غوزة  2004
وتعوووووورو لقعويووووووو موووووون اامووووووور المتعققووووووة بالمجوووووواي 
 الصووووحي وموووون ضوووومنها الصووووحة المهنيووووة والصووووحة
البيئية والثقافة الصحية  ورعاية ااموموة والرفولوة  
وماافحوووووة ااموووووراو المعويوووووة  والحجووووور الصوووووحي  
والمهوووووووون الربيووووووووة المدوووووووواعوة  ودوووووووو مة ااغذيووووووووة 

 والمدتشفيات والعياوات. 

 2004( لدونة 7لما  انون الرفول الفقدوريني ر و  )
فقو تعرو في الفصل الرابع منوا لقحقووق الصوحية 

ق  لفضل مدتوي من الحقوق لقرفل بأن يحصل ع
نشوواء برا ووات بيانووات لمتابعووة  الصوحية المجانيووة  واا
حووووالته  الصووووحية واارعمووووة التووووي يتناولونهووووا  مووووع 
ضوورورة ات وواذ الوولووة لقتوووابير المنادووبة لقو ايووة موون 
التقووووووت البيئوووووي  واوووووذلك مووووون ااصوووووابات المعويوووووة 

وال ريوووورة  واووووذلك وعوووو  نظووووا  الصووووحة لقموووووارا. 
ن حقووووق ااشووو اد وذوي ااعا وووة بينموووا ليوووو  وووانو 

عقووووووو  حوووووووق ااشووووووو اد  1999( لدووووووونة 4ر ووووووو  )
المشووووومولين بهوووووذا القوووووانون برعايوووووة صوووووحية تتعقوووووق 

 ( منا.10باعاوة تأهيقه  بموجب الماوة )

 2000( لدنة 7لما  انون العمل الفقدريني ر   ) 
فقوووو نووود عقووو  عوووو  تشوووأيل العامووول فوووي ااعمووواي 

الدووو مة  الضوووارة بالصوووحة  وضووورورة تووووافر شوووروو
( عقوووووو  91-90الصووووووحية لقعاموووووول  فووووووي المووووووواو )

( لدونة 23التوالي. وحويثا  صور  رار بقوانون ر و  )
بشوووأن المعهوووو الوووورني الفقدوووريني لقصوووحة  2016

 2016لدووووونة  3العاموووووة  والمردوووووو  الرئادوووووي ر ووووو  
بشأن مراز  الو الحدوين لعو   لموراو الدورران 

ة. إال وزراعة الن اع  والتي تتعقوق بواامور الصوحي
فوو   لووك غيوور اوواف لحمايووة الحووق فووي لصووحة لن ذ

بووووو موووون تضوووومين نوووود صوووورلد يعووووالا الحووووق فووووي 
الصووووووحة ضوووووومن القووووووانون اادادووووووي لتعققووووووا بأحووووووو 

 الحقوق اادادية المرتبرة بالفرو.

عون توجوا  2014ول تقف الودتور المصري لقعا  
-( 2003القوووانون اادادوووي الفقدوووريني المعووووي )

الوووذي ايتفووو  بااشوووارة إلووو  حمايوووة الحوووق بالصوووحة 
حووووووين ل وووووور الودووووووتور المصووووووري  -بشووووووال ضوووووومني

( 18( هذا الحق بشال صرلد في المواوة )2014)
وعالجهووووا ضوووومن البوووواب الثوووواني بعنوووووان "المقومووووات 
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ع"  وجاء فيها: "ليل موارن الحق اادادية لقمجتم
فوووي الصوووحة وفوووي الرعايوووة الصوووحية المتيامقوووة وفقوووا  
لمعووايير الجووووة  وتيفوول الوولووة الحفوواق عقوو  مرافووق 
ال ووووووومات الصووووووحية العامووووووة التووووووي تقووووووو   وووووووماتها 
لقشعب ووعمها والعمل عق  رفع افاءتها وانتشارها 

 ."الجأرافي العاوي

( 2014صووووري )وتقتووووز  الوولووووة وفقووووا لقودووووتور الم 
نفوواق الحاووومي لقصووحة ال بت صوويد ندووبة موون اا

  % موووووون النوووووواتا القووووووومي ااجمووووووالي3تقوووووول عوووووون 
تتصوووووواعو توووووووورلجيا  حتووووووو  تتفوووووووق موووووووع المعووووووووالت و 

با اموووة نظوووا  توووأمين اوووذلك العالميوووة. وتقتوووز  الوولوووة 
جميوووووووع المصووووووورلين يأروووووووي اووووووول صوووووووحي شوووووووامل ل

إدووووها   عقوووو  لن يهووووت  القووووانون بتحويووووواامووووراو  
فوووووي اشوووووتراياتا لو إعفوووووائه  منهوووووا ربقوووووا   المووووووارنين

 لمعوالت و وله .

( االمتنواع 2014ولجر   اذلك الودتور المصري ) 
عن تقوي  الع   بأشواالا الم تقفوة ليول إندوان فوي 

وللزموووت  .الت الرووووارو لو ال رووور عقووو  الحيووواةحوووا
النصود الوولة بتحدين لوضواع ااربواء وهيئوات 

 صحي. التمرلو والعامقين في القراع ال

وت ضوع جميوع المنشوات الصوحية  والمنتجوات اموا 
والمووواو  وودوووائل الوعايووة المتعققوووة بالصووحة لر ابوووة 
الوولووة  وتشووجع الوولووة مشوواراة القروواعين ال وواد 

  ات الرعاية الصحية وفقوا  لققوانون وااهقي في  وم
فهذا الند لورو لقحق بالصوحة العويوو مون االيوات 

بت صيد ندوبة مون  لضمان تحقيقها  وللز  الوولة
% موووون 3اانفوووواق الحاووووومي لقصووووحة ال تقوووول عوووون 

 الناتا القومي. 

بينمووا فووي الحالووة الفقدوورينية لوو  يتعوورو لهووا الووند 
نموووووا بقوووووص نصووووويب وزارة الصوووووحة مووووون  الودوووووتوري واا

)الشووووووفافية  %(11.53إجمووووووالي الموازنووووووة العامووووووة )
%( عقووو  45  ويصووورف منهوووا )(14-16  2016

%( تصووووورف عقووووو  55بنوووووو الرواتوووووب  لموووووا البقيوووووة )
المدووووووواهمات االجتماعيوووووووة وئووووووووي النقووووووول والمنوووووووافع 

جموووووالي التشوووووأيل )الهيئوووووة المدوووووتققة  االجتماعيوووووة واا
 .(114  2016لحقوق ااندان "ويوان المظال " 

( عقووووو  2014اموووووا وفووووورو الودوووووتور المصوووووري ) 
الوولة إ امة نظا  لقتأمين الصحي لقموارنين اافة  

 ضووووووووع عقووووووو  لن يووووووونظ  القوووووووانون لحااموووووووا  موووووووع 
المنشوووووات الصوووووحية اافوووووة لر ابوووووة الوولوووووة. واووووووذلك 
تعوووور و المشوووورع الودووووتوري المصووووري إلوووو  حمايووووة 
الحووووق فووووي الصووووحة لووووبعو الفئووووات ال اصووووة فووووي 
المجتمووع  وذلووك فووي البوواب الثالووت منووا  حووين نوود 

عقو : "تقتوز  الوولوة بضومان منوا  ( 81فوي المواوة )
حقوووووق االشوووو اد ذوي ااعا ووووة  واا ووووزا  صووووحيا  

يا  واجتماعيووووووا ....."  واووووووذلك فووووووي الموووووواوة وا تصوووووواو
( المتعققووووووة بافالووووووة الوولووووووة لقشووووووباب الناشووووووئين 82)
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بالزامها "تنمية  ووراته  الثقافيوة والعقمية...والبونيوة"  
ولووووو  تأفووووول تقوووووك النصوووووود عووووون إيووووو ء المدووووونين 

( للزمووووووووت الوولووووووووة 88اهتماموووووووا   اصووووووووا   فالمووووووواوة )
بضووووووووووووووومان حقوووووووووووووووو ه  الصوووووووووووووووحية واال تصووووووووووووووواوية 

 عية. واالجتما

( تعرضوت 2014فالنصود الودتورلة المصورلة )
لقحوووق فوووي الصوووحة بشوووال صووورلد ونظموووت بعوووو 
لحااموووووووا ال اصوووووووة بفئوووووووات معينوووووووة منهوووووووا الشوووووووباب 
والمدووووووونون وذووا ااعا وووووووة. وذلوووووووك عقووووووو   ووووووو ف 

  والتوي 1971النصود الودوتورلة المصورلة لعوا  
لووو  توووند بشوووال صووورلد عقووو  الحوووق فوووي الصوووحة  

نمووا عالجتووا بموجووب المووا (  والتووي نصووت 17وة )واا
عقوووو : "تيفوووول الوولووووة  ووووومات التووووأمين االجتموووواعي 
والصووووحي ومعاشووووات العجووووز عوووون العموووول والبرالووووة 

 .لققانون" والشي و ة لقموارنين جميعا  واذلك وفقا  
نصووت ف  1971( موون ودووتور عووا  16لمووا الموواوة )

عقوو : "تيفوول الوولووة ال ووومات الثقافيووة واالجتماعيووة 
( "ال يجوووز إجووراء 34الموواوة )والصووحية"  جوواء فووي 

لي تجرئوووة ربيوووة لو عقميوووة عقووو  لي إندوووان بأيووور 
رضوووووووائا الحووووووور"  وفوووووووي حووووووواي  ارنوووووووا بوووووووين الوووووووند 

( نجووو لنووا يتشووابا إلوو  1971الودووتوري المصووري )
حو ابير مع نصود القانون اادادي الفقدوريني 

(  فيمووووا يتعقووووق بتنظووووي  الحووووق فووووي 2003المعوووووي )
 الصحة.

 1952اارونووي المعوووي لقعووا  لموا بالندووبة لقودووتور 
فقووووو  قووووت نصوصووووا موووون التنظووووي  الصوووورلد لقحووووق 
بالصووووووحة لو الرعايووووووة الصووووووحية  وا تصوووووورت عقوووووو  
ضوووورورة توووووفير القواعووووو الصووووحية لقعاموووول  وتقرلوووور 
تعويو  اد لقعامقين المعيقين في حاي المورو 

 ه(-/ 23/2والعجووووووووووووز  وذلووووووووووووك فووووووووووووي الموووووووووووواوة )
 .(201-200  1989)الموانات 

فقو نظو   1962لقودتور اليولتي لقعا  لما بالندبة 
( 11لحاوووووا  الحوووووق فوووووي الصوووووحة بموجوووووب المووووواوة )

( ضوومن البوواب ااوي المتعقووق بالوولووة ونظووا  15و)
الحاوو  فوووي الودوووتور  وليوووت هوووذب النصوووود عقووو  
لن الوولووووووة تيفوووووول المعونووووووة لقموووووووارنين فووووووي حالووووووة 
الشوووووووي و ة لو المووووووورو لو العجوووووووز عووووووون العمووووووول  

ة الصوحية  وتهوت  بالصووحة واوذلك تووف ر لهو  الرعايو
العاموووووة وودوووووائل الو ايوووووة والعووووو   مووووون ااموووووراو 

 وااوئئة.

 2011فووووي حووووين لحووووواي الودووووتور المأرئووووي لقعوووووا  
تنظوووووووي  الحوووووووق بالصوووووووحة وتبنوووووووي مبووووووواوو و واعوووووووو 
المنظومة الصحية إل   ووانين  واد بهوا  بموجوب 

( منووووا  والتووووي نصووووت عقوووو : "ي ووووتد 71الموووواوة )
او المدونوة إليوا صوراحة القانون  بااضافة إل  الموو 

بفصوي ل ري من الودوتور  بالتشورلع فوي الميواوين 
التاليووووة: الحقوووووق والحرلووووات اادادووووية المنصووووود 
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عقيهووا فووي التصوووير  وفووي فصوووي ل ووري موون هووذا 
 الودتور  ومنها مباوو و واعو المنظومة الصحية". 

( منووووا للزمووووت الوولووووة والمؤددووووات 31لمووووا الموووواوة )
ا  اوووول الودووووائل المتاحووووة  العموميووووة  عقوووو  ادووووت و

لتيدوووووير لدوووووباب ادوووووتفاوة الموارنوووووات والمووووووارنين  
عقوو   ووو  المدوواواة  موون الحووق فووي العوو   والعنايووة 
الصووووووحية واووووووذلك الحمايووووووة االجتماعيووووووة والتأريووووووة 
الصووحية. وبالتووالي فووان الودووتور المأرئووي لوو  يووند 
نموووا  بشووال صوورلد ومباشوور عقوو  الحووق بالصووحة واا

لعنايووة الصووحية والحمايووة عقوو  الحووق فووي العوو   وا
االجتماعيوووة  واعتبرهوووا مووون االجوووراءات التوووي يتعوووي ن 
عقووو  الوولوووة توفيرهوووا لقفووورو حتووو  يوووتمان االدوووتفاوة 

 .(217  2013)بواوريا  منها

وبالمجمووول يماووون القووووي لن النصوووود الودوووتورلة  
( نظمت الحق في الصحة بشال 2014المصرلة )

موضوووع مودووع مقارنووة مووع الووووي العرئيووة اا ووري 
ن لحالوووت تنظوووي  تفاصووويقها إلووو   وووانون –الورادوووة  واا

وهوووووي فقدووووورين  -صووووواور عووووون الدوووووقرة التشووووورلعية
واارون واليولوووت والمأووورب  والتوووي عالجتهوووا بشوووال 
غيوووور مباشوووور ضوووومن نصوصووووها  وا تصوووورت عقوووو  
الرعايوووووة الصوووووحية والودوووووائل اادادوووووية لقحوووووق فوووووي 

 الصحة.

وفوووي اتجووواب ل ووور لوووووي الجنووووب وبالتحويوووو ودوووتور 
  والمعووووي لقعوووا  1996ولوووة جنووووب إفرلقيوووا لقعوووا  و

( منوووووووا نظمووووووووت الحوووووووق فووووووووي 27فالمووووووواوة ) 2012
الصووحة  ومنحووت اوول شوو د الحووق فووي الحصوووي 
عق   ومات الرعاية الصحية بما في ذلوك الصوحة 
اانجابيووة  ومووا يافووي موون الرعووا  والشووراب  واووذلك 
الحووووق فووووي التووووأمين االجتموووواعي. ولن تت ووووذ الوولووووة 

ة معقولوووة وغيرهوووا مووون التووووابير فوووي تووووابير تشووورلعي
نروواق مواروهووا المتاحووة  ولنووا ال يجوووز حرمووان لي 
شووو د مووون العووو   الربوووي فوووي حووواالت الرووووارو. 

( موووووون ذات الودووووووتور  صصووووووت 28لمووووووا الموووووواوة )
الرعايوووووة الصوووووحية لقرفووووول وليووووووت عقووووو  حقوووووا فوووووي 
ال وووووومات المتعققوووووة بالرعايوووووة الصوووووحية اادادوووووية  

لمنادوووب  ولن ال يوووؤوي والتأذيوووة الدوووقيمة والموووأوي ا
عموو   يعوور و صووحتا الجدوووية لو العققيووة لو النمووو 

 المعنوي لق رر.

والمعووووي لقعوووا   1949لموووا الودوووتور الهنووووي لقعوووا  
اعتبر لن الحق في الصحة من  بيل القيوو  2015

العامة التي تورو عق  مماردة الحقوق بشال عا   
( منوووووا  بوووووأن ليووووول 25/1حيوووووت جووووواء فوووووي المووووواوة )

لووووة الضوووومير وحرلووووة اعتنوووواق ومماردووووة شوووو د حر 
ونشوووور الوووووين مووووع مراعوووواة النظووووا  العووووا  واا وووو ق 
والصوووحة  وذلوووك وفقوووا  لقوووند التوووالي: "موووع المراعووواة 
وااللتووووزا  التووووا  بالنظووووا  العووووا  واا وووو ق والصووووحة 
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وااحاووووا  اا ووووري موووون هووووذا البوووواب  يحووووق لجميووووع 
ااشوووو اد  عقوووو   ووووو  المدوووواواة  حرلووووة الضووووومير 

ة المعتقوووو ومماردوووة ونشووور الووووين". والحووق فوووي حرلووو
( التي ت وي الروائف 26واذلك اامر في الماوة )

الوينيووة مماردووة الشووعائر مووع عووو  اا وو ي بالنظووا  
( اعتبورت 47العا  واا  ق والصحة. لموا المواوة )

لن مووووون ضووووومن المهوووووا  اادادوووووية لقوولوووووة تحدوووووين 
ولباحووت لقوولووة فوورو حظوور عقوو    الصووحة العامووة
و المضرة بصحة ااندوان بادوتثناء تقوك بعو الموا

 المدت ومة منها ل غراو الربية.

وئنووواء عقووو  موووا دوووبق يوووت  م حظوووة لن النصوووود 
الودوووتورلة فوووي الحالوووة الفقدووورينية واوووذلك اارونيوووة 
واليولتية والمأرئية نظمت الحق في الصحة بشوال 
ضوومني وغيوور مباشوور محووووة ذلووك باارووار العووا   

يووو موون الحقووق ومنهووا الحووق فهوذا الحووق يورتب  بالعو
بالحياة والحق في بيئة نظيفة ومنع إجوراء التجوارب 
لو التعوورو لقتعوووذيب  واوووذلك تووورتب  بجميوووع فئوووات 
المجتموووع بأوووو النظووور عووون مدوووتواه  لو لعمووواره   
وون انحصارها بفئة وون اا ري. بينما النصود 
الودوووووووتورلة المصووووووورلة عالجوووووووت معظووووووو  لحااموووووووا  

ات ال اصوة فوي الشووعب ولوروت حمايوة لوبعو الفئو
ن اانووت جميعهووا لحالووت تنظووي  الحووق  المصووري  واا
فووووي الصووووحة بشووووال مباشوووور لو غيوووور مباشوووور إلوووو  

  وانين  اصة صاورة عن الدقرة التشرلعية. 

واوذلك اامور ب صوود جنووب إفرلقيوا الوذي لولوو  
اصووووووا   ودووووووتورها إلوووووو  الحووووووق بالصووووووحة اهتمامووووووا   

إلوو  الهنووو  لمووا بالندووبة .وبالتحويووو لقندوواء واارفوواي
فاعتبرب  يوا  عاما  عق  بعو الحقوق بالوولوة  إلو  

 جانب النظا  العا  وااواب العامة.

 الحماية القضائية للحق في الصحة .3

يافووووووي الووووووند عقوووووو  الحقوووووووق والحرلووووووات وموووووون  ال
ضمنها الحق في الصحة فوي النصوود الودوتورلة 
لتوفير الحماية لها  بل ولتعوين عقو  القضواء دوواء 
ليووووان الودووووتوري ل  ااواري متابعووووة اافووووة القضووووايا 

 المتعققة بالصحة وحماية الفرو بموجبها.

والقضاء بشال عا  يهت  بتربيق حا  القانون عق  
ت المعروضووة عقيووا  فعقوو  مدووتوي القضوواء النزاعووا

الودووووووتوري  تشووووووال هووووووذب الر ابووووووة إحوووووووي االيووووووات 
القانونيووووووووة الهاوفووووووووة لحمايووووووووة الحقوووووووووق والحرلووووووووات  
و صوصا  لن لغقب هذب الحقووق منصوود عقيهوا 
 فوووي الودووواتير اموووا هوووو الحووواي فوووي الحوووق بالصوووحة

. بمرا بوة موووي التوزا  المشوورع (35  2013)الووبا 
والضووووواب  الودووووتورلة المتعققووووة  فووووي احتوووورا  القيوووووو

بالنصود الواروة بالوثيقوة الودوتورلة ومون ضومنها 
الحق في الصوحة  والتوي تحتول المراتوب العقيوا بنواء  
عقووو  مبوووول دووومو الودوووتور  بووول وتحويوووو معوووال  هوووذب 
الحقووووووق وموووووواها  وموووووا يترتووووووب عقووووو  الوولوووووة موووووون 
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التزاموووات ادوووتناوا  لمصووواورها الم تقفوووة  وهوووو اامووور 
ع بالندبة لقحقووق المحميوة بموجوب نصوود المتو   

 الودتور.

فالقضوواء الودووتوري المصووري  لثنوواء تعرضووا لقحووق 
بالصوووووووحة  اهوووووووت  بتدوووووووقي  الضووووووووء عقووووووو  ربيعوووووووة 
االلتزامات المققاة عق  عاتق الوولة لحماية الحقوق 
اال تصووووواوية واالجتماعيووووووة  وفووووووي إحوووووووي القضووووووايا 

لتوي المنظورة لموا  المحاموة الودوتورلة المصورلة  وا
(  ضوووائية  وئتوووارلا 15( لدووونة )34تحمووول الووور   )

 عنوووووووو  يووووووووا   والتوووووووي تووووووووور و ائعهوووووووا 2/3/1996
المووو ع  عقيووا عنووو تقويمووا إلوو  المحامووة الجنائيووة  

( لدوووووونة 48بتهمووووووة م الفووووووة لحاووووووا  القووووووانون ر وووووو  )
فووووووي شووووووأن حمايووووووة نهوووووور النيوووووول والمجوووووواري  1982

المائية من التقوت  نتيجة القائا م قفات صناعية 
ي المجووواري المائيوووة بووووون تووور يد مووون الجهوووات فووو

بعووو  ودووتورلة مووواو هووذا القووانون الوووفع الم تصووة  
( مووون الودوووتور  والتوووي تتعهوووو 16اهووووارها المووواوة )

فيهووا الوولووة بووأن تقووو  لموارنيهووا ال ووومات الصووحية 
مقتزمووة واالجتماعيووة  موووعيا  بووذلك لن عقوو  الوولووة 

ت فيها ر  ومات صرف صحي القاء الم قفايتوفب
بووووووووال  مووووووون المجووووووواري المائيوووووووة بموجوووووووب التزاماتهوووووووا 
الودووووتورلة. إال لن المحامووووة ليوووووت بووووأن ال ووووومات 

وعقوو   وو ف -الصووحية واالجتماعيووة واال تصوواوية 
تترقووب تووو    إيجابيووا   -الحقوووق المونيووة والديادووية

من الوولوة وذلوك محاوو  بقووراتها ومواروهوا الذاتيوة  
توورلجيا  ضومن حوووو  بأن تقو  بتوفير هوذب الحقووق 

 إماانياتها. 

ولضافت لذلك بوأن ااعمواي التوورلجي لهوا يدوتحيل 
نما يتروور  تحقيقا فورا  وليل الناا في آن واحو  واا
تصووووواعويا  وفقوووووا  لمدوووووتوي الوولوووووة وتقوووووومها وعموووووق 
مدؤولية اامر. ووضحت المحامة في حامها بأن 
إنفوووواذ هووووذب الحقوووووق يووووت  موووون  وووو ي تبنووووي الدووووقرة 

ية لقوانين تحموي الحقووق وتنظمهوا  لو عون التشرلع
ررلق التعاون الوولي وفقا  لما ورو في لحاا  العهو 
ال ووووووووووواد بوووووووووووالحقوق اال تصووووووووووواوية واالجتماعيوووووووووووة 
والثقافيوة. ولضووافت لن القووانون يمووند ادووتثناء يجيووز 
ل فوووراو إلقووواء الم قفوووات فوووي مجووواري الميووواب ضووومن 

واي لحواي يقورها الوزلر الم تد وفقوا  لشوروو ولحو
محووووووة  وهووووو مووووا يعنووووي لن هووووذا التوووور يد بووووويل 
مؤ ووووت عوووون مرافووووق الصوووورف الصووووحي فووووي الو ووووت 

 الحالي إل  لن يت  إحواثها.

فالمحامووة الودووتورلة بموجووب هووذا القوورار تعرضووت  
لربيعووووووة االلتزامووووووات المققوووووواة عقوووووو  عوووووواتق الوولووووووة 
لضمان الحقوق اال تصواوية واالجتماعيوة  ولشوارت 

ن اانوو ت تترقووب عموو   إيجابيووا  بووأن هووذب الحقوووق واا
موووووون الوولووووووة إال لن إنفاذهووووووا مقيووووووو بموووووووارو الوولووووووة 
و وووورتها الماليوووة  وهوووي غيووور مقزموووة بتوفيرهوووا فورلوووا  
نمووووا توووووورلجيا   واعتبووووورت لن الوولوووووة نفوووووذت الحوووووق  واا
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بالصحة بانشاء مرافق الصرف الصحي بما يت ء  
موووع مواروهووووا الحاليووووة بوووايراو ادووووتثناء يجيووووز لقوووووزلر 

د المووووووارنين إلقووووواء الم قفوووووات غيووووور الم وووووتد مووووون
الضووارة فووي مجوواري الميوواب  فهووذا اانفوواذ يووت ء  مووع 
مواروها عنو إصوار القرار  إال لنا يتروور توورلجيا  

ماانياتها.  بمرور الزمن وفقا  لقورات الوولة واا

ولمووا بالندوووبة إلوو  الحالوووة الفقدوورينية  فقووو  يتعووورو 
فوووي  القضووواء الودوووتوري الفقدوووريني لمعالجوووة الحوووق

الصووحة ضوومن  ضوواياب  و ووو يعوووو الدووبب فووي ذلووك 
لحواثة التجرئة الودتورلة الفقدورينية مقارنوة بأيرهوا 
موون الووووي  إال لنووا موون المتو ووع لن ياووون لهووا ذات 
توجا القضاء الودتوري المصري في حاي اتصالها 
بأيووووة وعوووووي ودووووتورلة ذات ع  ووووة  ان نصووووود 

ريني  ووووووووانون المحامووووووووة الودووووووووتورلة العقيووووووووا الفقدوووووووو
وتعوي توووا متشوووابهة موووع نصوووود  وووانون المحاموووة 
الودتورلة العقيا المصري في مضمون الر ابة عقو  
ودوووتورلة القووووانين  واوووذلك هوووو االتجووواب المتبوووع فوووي 
معظو  الووووي العرئيوة. وبالتووالي إذا نظورت المحامووة 
الودتورلة الفقدرينية في إحووي الرعوون الودوتورلة 

عقووووو  ودوووووتورلة يماووووون لن تموووووارا وورهوووووا بالر ابوووووة 
القووانين انر  ووا  موون الووند الودووتوري الموونظ    لهووذب 
الحقوووووق  وتحاوووو  بعووووو  ودووووتورلة الم ووووالف منهووووا  
وذلوووك فوووي الحوووووو التوووي نظمهوووا القوووانون اادادوووي 
المعووووي  والمتعققوووة بوووالحق فوووي الصوووحة  وبالتحويوووو 

المووواو الناظمووة لقتجووارب الربيووة والعموواي واارفوواي 
القوووووانون اادادووووووي لوووووو   دوووووابقة الووووووذار  وذلووووووك ان

يتعووورو لقحوووق فوووي الصوووحة بشوووال مباشووور ضووومن 
 نصوصا.

لمووووا بالندووووبة إلوووو  تجرئووووة ووي الجنوووووب وبالتحويووووو 
المحامووووة العقيووووا الهنويووووة  فقووووو جوووواء ضوووومن إحوووووي 
القضوووايا المعروضوووة عقيهوووا  والمتعققوووة بوووالحق فووووي 
الصحة والذي ُيصنف مون المبواوو التوجيهيوة غيور 

حامة العقيا بصفتها المدؤولة القابقة لقتنفيذ لما  الم
عن الر ابة الودتورلة في وولة الهنو فهوذب المحاموة 
 اموووت بحمايوووة الحووووق فوووي الصووووحة غيووور المشووووموي 
بالنفووواذ لمامهوووا ادوووتناوا  إلووو  حقووووق ل وووري مشووومولة 
بالنفووووواذ لمامهوووووا مثووووول الحوووووق فوووووي الحيووووواة واليراموووووة  
ولصورت المحامة تعقيمات في القضية التوي تووور 

ي رفوووو إحووووي المدتشوووفيات ادوووتقباي و ائعهوووا حوووو 
ش د تعورو اصوابات  ريورة فوي الورلا  لعوو  
احتوائهووا عقوو  شووواغر  وموون ضوومن هووذب التعقيمووات 
وااوامووور التوووي لصوووورتها بموجوووب  رارهوووا  بضووورورة 
وجوو غرف  اصة لهؤالء الضحايا إلو  لن تصوبد 
حووووالته  مدووووتقرة  وللزمووووت المدتشووووف  بووووأن تترووووور 

ت الحرجووة  ولن يووت  تهيئووة حتوو  تووت  معالجووة الحوواال
المدتشف  لما يدتوعب لعوواوا  ليبور مون المرضو   
وادووتنوت المحامووة فووي ذلووك إلوو  حقهوو  فووي الحيوواة 
واليرامووووة ااندووووانية. وفووووي  ضووووية ل ووووري لصووووورت 
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 رارا  يتعقوق بفوتد مدتشوفيات  العقيا الهنوية المحامة
 اصة لقمرض  النفديين  في جميع لنحواء الوب و  

مووورلو غيووور معوووالا فوووي مدتشوووف  حتووو  ال يبقووو  
 (. (Dhanda 2013, 408-413ردمي. 

فالقضوواء الودوووتوري الهنووووي  ووا  بحمايوووة الحوووق فوووي 
الصووحة غيوور المشووموي بالنفوواذ لمووا  المحامووة العقيووا 
لوووويها  انر  وووا  مووون حقووووق ل وووري مشووومولة بالنفووواذ 
لما  القضاء الودتوري  والمتمثقة بالحق فوي الحيواة 

تعقيمووات لقمدتشووف  لققيوووا   واليرامووة  بوول ولصوووورت
نفوووواذب  بأعموووواي هوووووفها حمايووووة الحووووق فووووي الصووووحة واا

 عق  لرو الوا ع.

وفووووووي  ضووووووايا ل ووووووري مشووووووابهة فرضووووووت المحامووووووة 
الودتورلة اادبانية التزاموات عقو  الحاوموة لتوأمين 
الحووق فووي الرعايووة الصووحية  بفرضووها إروو ق دوورا  
الدجناء المرض  بالققب  وفقا  لشروو معينوة  ان 

 ق في الصحة مافوي بموجوب نصوود القوانون الح
 .(370  2004)صقيبا 

وعقوووو  صوووووعيو آ ووووور ال يعتبووووور القضووووواء الودوووووتوري 
نموووا يدووواه   الوحيوووو الحوووامي لمثووول هوووذب الحقووووق  واا
القضوواء ااواري ليضووا  فووي حمايتهووا بشووال وبووا ر  
ولوووذلك الرتبووواو مماردوووة هوووذب الحقووووق بوووالوزارات لو 

بعوووووووووة لقوولوووووووووة الجهوووووووووات الحاوميوووووووووة وااوارلوووووووووة التا
وال اضوووووووووعة لققووووووووووانون ااواري. فموووووووووث   المحامووووووووووة 

( 763ااوارلة المأرئية بأياوير في  ضويتها عووو )
للزموووووت الوولوووووة بتعوووووويو  21/10/2004بتوووووارلا 

لحووو الموووارنين نتيجووة إ وو ي مرفووق الصووحة بمبووول 
المدوووواواة بووووين الموووووارنين فووووي العوووو    وجوووواء فووووي 

لتوووفير  حامهووا: "إن المرفووق الصووحي العمووومي لعووو
الظروف الم ئمة لع   وادتقباي المرضي وتوفير 
ال وووووووومات الربيوووووووة بم تقوووووووف لنواعهوووووووا واليفووووووواءات 
المهنية المرقوبة  حدوب اول حالوة  لتووفير العو   
والعنايووووة الربيووووة ال زمووووة  واوووول إهموووواي لو تقصووووير 
تتحمل الوولة تبعاتا باعتبارها المدؤولة لدادا  عن 

 . (215-221  2007)ااعر   صحة الموارنين"

وتعوو حيثيات القضية إل  وفواة امورلة تو  ادتئصواي 
جنينهووا  انووا فووي غيوور ماانووا الربيعووي  وفووي ذات 

لحو اقيتيها لوجوو نزلف فيها  في   ت عالو ت ت  ا
مدتشووف  انزاووان الحاووومي  وموون ثوو  توو  نققهووا إلوو  
مدتشووف  الحدوون الثوواني  إال لنهووا لوو  تمووند الرعايووة 

وتبين لن الدبب المباشر لقوفاة  الصحية المرقوب 
نتيجة صوور  رار من المدتشف  بتو يوف التصوفية 

ية  اامر الذي اعتبرتوا االصرناعية عن و  الضح
إ وو ال  بمبووول المدوواواة بووين الموووارنين فووي المحامووة 

العووو   والعنايوووة الربيوووة الووو ز  تقوووويمها مووون مرفوووق 
الصوووووووحة العموميوووووووة  بجعقهوووووووا مقرونوووووووة بالمدوووووووتوي 

ي واالجتماعي. اما وليووت المحاموة بموجوب الماو
حامهوووووووا لن " ووووووورار المدتشوووووووف  بتو يوووووووف التصوووووووفية 
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االصوورناعية عوون الووو  يتعووارو بشووال صوورلد مووع 
حق ااندان في الصحة والعيش الذي نصت عقيا 

  ومنهووا مووا "العويووو موون المواثيووق الووليووة واا قيميووة
جاء في ويباجة منظمة الصحة العالمية بأن التمتع 

  مدوووتوي مووون الصوووحة يماووون بقوغوووا باعتبوووارب بوووأعق
لحووو حقوووق ااندووان اادادووية تمووند ليوول فوورو وون 
تمييز بدبب العنصر لو الوين لو العقيوة الديادوية 

مرجوووووووع ال) لو الحالوووووووة اال تصووووووواوية لو االجتماعيوووووووة
 . (217-215  دابق

فالمحامووووة ااوارلووووة فووووي المأوووورب ادووووتنوت اثبووووات 
ليووة واا قيميووة ومووا الحووق فووي الصووحة إلوو  مواثيووق وو 

ورو في ويباجة ودتور منظمة الصحة  ول ورت بوأن 
التمتع با ال يمان بقوغا إال في حاي ت  منحا ليل 
اافووراو بوووون تمييوووز عقوو  لي دوووبب  بوول وادوووتنوت 
عقوووو  هووووذب المواثيووووق ا وووورار حووووق التعووووويو عقوووو  
الوولوووة نتيجوووة ااهمووواي التوووي تعرضوووت لوووا الضوووحية 

 ولوت لوفاتها.

ل ووورت المحاموووة ااوارلوووة بأيووواوير وفوووي حاووو  آ ووور 
: "لن الممقيوووووووووووة المأرئيوووووووووووة 27/3/2007بتوووووووووووارلا 

باعتبارهووووا العضووووو النشووووي  فووووي المنظمووووات الووليووووة 
لتعهوووها بووااللتزا  لمووا تقتضوويا مواثيقهووا موون مبوواوو 
وحقووق ووجبووات تؤاوو تشووبثها بحقووق ااندووان امووا 
هو متعارف عقيا ووليا   ولن الحق في الصحة من 

ان اادادوووووية التوووووي ل رتهوووووا المواثيوووووق حقووووووق ااندووووو

باعتبووارب -الووليووة  ولنووا يتأدووا الحووق فووي الصووحة 
عقوو  رعايووة ربيووة  -موون حقوووق ااندووان اادادووية

وو ائيوووة وع جيووووة فووووي لحدوووون مدووووتوي مماوووون موووون 
اليفووووووواءة ولجميوووووووع دووووووواان الوووووووب و  وال يحووووووووي وون 
عوائوووق ماليوووة لو غيرهوووا. وذلوووك عووون ررلوووق إنشووواء 

ومات الع جيوووووة والو ائيوووووة شوووووباة منادوووووبة مووووون ال ووووو
والتأهيقيوووووةل وت ق وووووف الوولوووووة عووووون تقووووووي  ال وووووومات 
الربية لقموعية يجعقها مدوؤولة باعتبارهوا الضوامنة 
 ليفالة الحق في الع   عون ااضورار ال حقوة بهوا"

. ففي هذا الحا  ليوت (220  2013)بواوريا 
المحامة عق  لن الرعاية الصحية تشومل ال وومات 

 ائية والتأهيقية  وعق  الوولة لن تقتز  الع جية والو 
ال اعتبوووووووورت مدووووووووؤولة عوووووووون اا وووووووو ي  بتوفيرهووووووووا واا

 بوظيفتها.

وفووي حاوو  ل وور لقمحامووة ااوارلووة فووي ليوواوير عوووو 
  18/3/2010(  والصووواور بتوووارلا 160/2010)

ل رت بأن تشرلعات التأمين ااجبواري باعتبوارب لحوو 
ودوووائل ومظووواهر الحوووق بالصوووحة يجوووب لن يراعوووي 
القوووووانين المنظمووووة لحقوووووق ااندووووان فووووي المدووووتوي 
الوا قي والوولي  وذلوك ل رتبواو الوثيوق بوين الحوق 

  المرجوووع الدوووابق) فوووي التعقوووي  والحوووق فوووي الصوووحة
220). 

لما بالندبة إل  حا  المحامة ااوارلة بوجوة  عوو 
  21/9/2010( والصوووووواور بتووووووارلا 425/2010)
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  فووي حووواي للزمووت الوولووة بتوووفير بوووائل عوون العوو 
عو  توفرها  اونهوا المدوؤولة عون إنفواذ هوذا الحوق  
وجوووواء فووووي  وووورار المحامووووة: "وحيووووت إنووووا لمووووا  هووووذب 
المعريووات ومووا وامووت الوولووة الجهووة المووو ع  عقيهووا 
تقر صوراحة وضومنا  بعوو  تووافر ااماانيوات لعو   
الموعية  فانا يتوجب عقيها لن تباور تووفير البوويل 

  مووا وا  لن وزارة الصووحة موون العوو   لهووذب اا يوورة
والمرايووز االدتشووفائية التابعووة لهووا منوووو بهووا توووفير 
العووووو   لقمرضووووو  وتوووووأمين ال وووووومات الربيوووووة ليووووول 
الموووارنين ليووون هووذا الحووق موون الحقوووق اادادووية 
التووووي يجووووب لن يتمتووووع بهووووا الموووورلو  وهووووو الحووووق 
المافوووي بمقتضوو  الودووتور والمواثيووق الووليووة التووي 

المرجووووع ) ب والتووووز  بتربيقهووووا"صوووواوق عقيهووووا المأوووور 
. فهووووووذا الحاوووووو  دوووووواه  فووووووي (221-220  الدووووووابق

توووذاير الوولوووة بالتزاماتهوووا تجووواب الحوووق فوووي الصوووحة 
الووذي يعتبوور موون الحقوووق االجتماعيووة الووذي يترقووب 

 التزاما  إيجابيا  من الوولة لتوفيرب.

وبالتووووالي إن القضوووواء ااواري يدوووواه  إضووووافة إلوووو  
الحوووووق بالصوووووحة  الودوووووتوري فوووووي حمايوووووة القضووووواء 

متابعة موي التزا  الدقرة التشورلعية فاا ير يهت  ب
بالضواب  الودتورلة عنوو دونها لقووانين ذات ع  وة 
لو توووووووووذاير الوولوووووووووة بربيعوووووووووة التزاماتهوووووووووا الووليوووووووووة  
والمتعققة بانفاذ هذب الحقووق. اوذلك يدواه  القضواء 
ااواري فووووي حمايووووة الحووووق بالصووووحة ضووووو تعدووووف 

ؤددوات التابعوة لهوا  فوي حواي الدقرة التنفيذية والم
تقاعدت عن توفير هذا الحق باافة توابعا وجوانبا 

 ل فراو.

 التنظيم الدولي للحق في الصحة .4

تعتبوووووور المواثيووووووق الووليووووووة لحووووووو مصوووووواور الحقوووووووق 
والحرلوووووات بشوووووال عوووووا   والحوووووق بالصوووووحة بشوووووال 
 ووووواد  حيوووووت تعرضوووووت العويوووووو مووووون االتفا يوووووات 

تزاموووووات عقووووو  الووليوووووة لتنظيمهوووووا  ولوروت  يووووووو وال
الوولووة لضوومان تنفيووذها بووأعق  مدووتوي  ودوونتعرو 
فوووي هوووذا القدووو  لقتنظوووي  الووووولي لقحوووق فوووي الصوووحة 
ومقارنووووة نصوصووووا مووووع مو ووووف الودوووواتير الورنيووووة 

 موضوع الورادة.

( من ااع ن العالمي لحقوق ااندان 25فالماوة )
اعترفت بحق جميع ااش اد في مدتوي معيشوي 

المتعققوووووووة بالصوووووووحة اووووووواف بموووووووا فيهوووووووا الضووووووومانات 
والدووووو مة  واعتبووووور لن هوووووذا الحوووووق لحوووووو ماونوووووات 
المدوووووتوي المعيشوووووي اليوووووافي الوووووذي يووووورتب  بحقووووووق 
ل ووووري مثوووول الحووووق فووووي الأووووذاء والمدووووان والمقووووبا 
وال ووووووومات الربيووووووة واالجتماعيووووووة. وبالتووووووالي فهووووووي 
رئرووت بووين الحووق فووي الصووحة والحووق فووي مدووتوي 

ذا ما تمت مقارنة هذب الما وة موع معيشة منادب  واا
نصووووووود القووووووانون اادادووووووي الفقدووووووريني المعوووووووي 

( عقووووو  دوووووبيل المثوووووواي  يوووووت  م حظووووووة لن 2003)
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اا ير ل  يند بشال مباشور عقو  الحوق بمدوتوي 
نمووووا اهتمووووت بعووووو نصوصووووا  معيشووووي منادووووب  واا
باحوووووي عناصوووور هووووذا الحووووق  لال وهووووو الحووووق فووووي 
المدان  ولغفقوت العناصور اا وري. بينموا تودوعت 

( فوووي حمايوووة 2014ري )نصوووود الودوووتور المصووو
حق اافراو بمدتوي معيشي منادوب  باافوة جوانبوا 
بمووووا فيووووا المدووووان والأووووذاء والموووواء الصووووحي. وموووون 
اال ت فووووووووات الووووووووواروة بووووووووين هووووووووذب الصووووووووياغات لن 
نصووووود ااعوووو ن العووووالمي شوووومقتها ليافووووة اافووووراو 
بينموووا النصوووود الودوووتورلة فوووي الحالوووة الفقدووورينية 

  .والمصرلة حصرتها بالموارن فق

( موووون العهووووو الوووووولي 12واووووذلك نظمووووت الموووواوة )  
ال اد بالحقوق اال تصاوية واالجتماعيوة والثقافيوة 
الحق بالصحة  واعتبرت بأن ليل إندان الحوق فوي 
لن يتمتووع بووأعق  مدووتوي موون الصووحة دووواء اانووت 
الجدوووووووومية لو العققيووووووووة  ولوروت بعووووووووو ااهووووووووواف 
المرجووووووة مووووون التووووووابير التوووووي يتعوووووين عقووووو  الوولوووووة 

ت اذهوووا لتحقيوووق المدوووتوي المرقووووب مووون الصوووحة. ا
وذلووووك بووووأن ت فووووو معوووووي موووووت  المواليووووو ومعوووووي 
وفيات الرضع  وتأمين نمو الرفل صحيا   والحفاق 
عقووووو  الصوووووحة اانجابيوووووة لقمووووورلة  ولن تعمووووول عقووووو  
تحدووووين جميووووع جوانووووب الصووووحة البيئيووووة والأذائيووووة  
بات اذ توابير و ائية لمنع انتشوار ااموراو وتووفير 

ياب صالحة لقشرب  اافية ل فراو  ومنوع تعرضوه  م

ل ضرار  والو ايوة مون ااموراو الوبائيوة المتورنوة 
وع جهوووا وماافحتهوووا  وهوووذا يترقوووب لمووورلن: ااوي 
ماافحة هذب اامراو بتبني براما و ائية وتثقيفية  
ول وووري ع جيوووة بوضوووع نظوووا  مووون الرعايوووة الربيوووة 

 ع جا في حاالت تحقق هذب اا رار. 

شووووووأنها تووووووأمين  إضووووووافة إلوووووو  تهيئووووووة ظووووووروف موووووون
والعناية الربيوة لقجميوع فوي حالوة المورو  ال ومات

من  و ي تووفير نفواذ متدواوو ووون توأ ير فوي هوذب 
المفوضووووووية ) ال ووووووومات وتوووووووفير ااوويووووووة الم ئمووووووة

 .(660-659  2013الدامية لحقوق ااندان 

ذا تووووو  االنتقووووواي إلووووو  اتفا يوووووة حقووووووق الرفووووول يوووووت   واا
( 23م حظووة لنهووا عالجووت هووذا الحووق فووي الموواوة )

ق عققيووا  لو جدووويا   والتووي اعترفووت بهووا لقرفوول المعووو 
برعايووووووة صووووووحية  اصووووووة ومجانيووووووة  مووووووع ضوووووورورة 
االهتما  بأداليب الرعاية الصحية الو ائية والعو   

( 24الربوووي والنفدوووي والووووظيفي لهووو . لموووا المووواوة )
اعترفووووووت لقرفوووووول الحووووووق بووووووالتمتع بووووووأعق  مدووووووتوي 
صووحي  وبحقوووا فووي مرافوووق عوو    وااعووواوة التأهيووول 
الصووووووحي  امووووووا وتعرضووووووت لعوووووووو موووووون ال روووووووات 

 الواجب ات اذها اعماي هذا الحق. 

لما اتفا ية القضاء عق  جميوع لشوااي التمييوز ضوو 
الموووورلة فأيوووووت عقوووو  ضوووورورة تمتووووع الموووورلة بالرعايووووة 

اواة فيها بينها وئين الرجل  الصحية عق  وجا المد
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بمووووا فووووي ذلووووك ال ووووومات المتعققووووة بتنظووووي  اادوووورة  
واوووووووذلك ال وووووووومات الم ئموووووووة ل مهوووووووات الحوامووووووول 

( منهوووا. فضووو   عووون 12واارفووواي بموجوووب المووواوة )
ذلوووك تعرضوووت اتفا يوووة القضووواء عقووو  جميوووع لشوووااي 
التمييووز العنصووري لقحووق فووي الصووحة ضوومن الموواوة 

(5.) 

لحماية الحق من االتفا يات  العويوتعرضت  واذلك
اامووو  المتحووووة بشوووأن اتفا يوووة  ومنهوووا: فوووي الصوووحة 

واتفا يووة حمايووة   واتفا يووات جنيووف  وضووع ال جئووين
حقوووووق جميووووع العموووواي المهوووواجرلن ولفووووراو لدوووورته . 
إضافة لقعويو من المبواوو والقواعوو ال اصوة بفئوات 
معينة منها ااعو ن بشوأن حمايوة الندواء واارفواي 

ت الروارو والمنازعات المدقحة  ااعو ن في حاال
ال اد بحقوق المت قفين عققيا   وااع ن ال اد 
بحقوق المعو ين  والمباوو التوجيهية بشأن فيروا 
نقوود المناعووة "اايوووز"  والقواعووو النموذجيووة الووونيا 
لمعامقووووة الدووووجناء  واووووذلك مبوووواوو ااموووو  المتحوووووة 
لحمايووووووووة ااشوووووووو اد المصووووووووابين بموووووووورو عققووووووووي 

تحدوووين العنايوووة بالصوووحة العققيوووة  وااعووو ن ااموووو  و 
المتحوووووة بشووووأن المبوووواوو اادادووووية لتوووووفير العوالووووة 

داءة ادتعماي الدقرة   .لضحايا الجرلة واا

وفووي هووذا الدووياق ال بووو موون ااشووارة إلوو  لن القجنووة 
المعنيووة بووالحقوق اال تصوواوية واالجتماعيووة لفوواوت  

العهوو  بأنا يتعين اعماي هذا الحق وفقوا  لنصوود

الوووولي ال وواد بووالحقوق اال تصوواوية واالجتماعيووة 
والثقافيووووووة   يووووووا  الوولووووووة بالعويووووووو موووووون االلتزامووووووات  
باعتبار لن الحق في الصحة يعتبر إحووي الحقووق 
اادادووية التووي توورتب  بشووال وثيووق بحقوووق ل ووري  
ولتعوووين عقووو  الوولوووة تعزلوووز الظوووروف التوووي يماووون 

حيووواة صوووحية ولن تمتوووو  ضووومنل فووراو العووويش فيهوووا 
ليافة العوامول اادادوية المتعققوة بالصوحة بموا فيهوا 

( 14التعقيووووووق ر وووووو  )) المدووووووان والمشوووووورب والأووووووذاء
2000  90-91). 

ولضووووافت لن الحووووق فووووي الصووووحة ال يقتصوووور عقوووو  
صوحة الفوورو الش صوية لو الجدوومانية لو العق نيووة  
نمووا تتضوومن مجوعووة متنوعووة موون المرافووق والدووقع  واا

والظووروف ال زمووة لتحقيووق لعقوو  معيووار  وال ووومات
المفوضووووووية الدووووووامية ) مووووون الصووووووحة يماوووووون بقوغووووووا

. مثووول حوووق الفووورو (658  2013 لحقووووق ااندوووان
في الديررة عق  حرلتا الجندية واانجابية  فيجب 
توووفير رعايووة اامومووة والرفولووة  ولبروول اوول اتفوواق 
عقوو  حرمووان الموورلة موون حقهووا فووي اانجوواب حرمانووا  

مووا وحظوورت القجوووء إلوو  التعقووي  ااجبوواري مرققووا   ا
 لو ااجهاو القدري لو لية توابير من هذا التوجا

. ولن ال يتعوووورو (137-135  2009)الشوووواذلي 
الفوورو لقتعوووذيب لو العووو   لو التجوووارب الربيوووة وون 
موافقووووة وفووووي مقابقهووووا ادووووتحقا ات تشوووومل حقووووا فووووي 
امت ك نظا  من الحماية الصحية التي توفر ورجة 



 نوار بدير

 

16 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

المدوواواة فووي الفوورد بووين النوواا لقتمتووع بووأعق  موون 
المفوضووووووية ) مدووووووتوي موووووون الصووووووحة يماوووووون بقوغووووووا

 .(652  2013 الدامية لحقوق ااندان

ول وووووووورت القجنوووووووووة المعنيوووووووووة بوووووووووالحقوق اال تصووووووووواوية 
واالجتماعيووووة انفوووواذ الحووووق فووووي الصووووحة لن توووووفر 
الوولوووة الرووورف فيهوووا مرافوووق  ودوووقعا  و ووووماتو عاموووة 

يوووور معرقووووة  ولن تيووووون هووووذب ليوووول اافووووراو فاعقووووة غ
المرافق والدقع وال ومات مفتوحة ليل اافراو وا ل 
حووو الوولة  بموا يحقوق إماانيوة النفواذ. فضو   عون 
لنهووا تيووون م ئمووة موون الناحيووة اا   يووة والربيووة  
واوووووذلك الثقافيووووووة لياتموووووول راووووون المقبوليووووووة. ول يوووووورا  
يشووووترو لن تيووووون هووووذب ال ووووومات والمرافووووق والدووووقع 

  2000( 14التعقيوووووووق ر ووووووو  )) نوعيوووووووة جيووووووووةذات 
92-93). 

واذلك للزمت الوولة باحترا  الحق فوي الصوحة مون 
  ي االمتناع عن فرو مماردات تمييزلة تتصل 
بالرعايوة الصووحية لقمورلة لو حرمووان لي شو د موون 
الحوووق بالصوووحة مثووول المدوووجونين واوووذلك االمتنووواع 
عن ترولا عقا ير غير آمنة  واالمتناع عن تقولت 
 الهوووووواء والموووووواء والترئوووووة وعووووووو  ادوووووتعماي اادووووووقحة
النوويوووة لو البيولوجيوووة لو الييماويوووة إذا اانوووت هوووذب 
التجووارب تووؤثر عقوو  صووحة اافووراو. واووذلك االلتووزا  
بالحمايوووووة باعتمووووواو تشووووورلعات تيفووووول المدووووواواة فوووووي 
الرعايوووة واافوووة ال وووومات المتعققوووة بهوووا بمرا بوووة بيوووع 

ااوويووووووة لو المعوووووووات الربيووووووة وتدووووووويقها وضوووووومان 
مجواي الصوحة. تحقيق  واعو الدقوك اا   ية في 

وااللتوووووووووزا  بتنفيوووووووووذها ضووووووووومن اانظموووووووووة الديادوووووووووية 
والقانونيووة الورنيووة باعتموواو ديادووية ورنيووة ب روو  
تفصوووويقية اعموووواي هووووذا الحووووق حتوووو  يافوووول الرعايووووة 
الصووووووحية  بمووووووا فووووووي ذلووووووك بووووووراما التحصووووووين موووووون 
اامووراو المعويووة ولن تتضوومن المدوواواة فووي النفوواذ 

المرجوع ليل العوامل المرتبروة بوالحق فوي الصوحة )
  (.93-92  الدابق

وبالتالي إن العويوو مون االتفا يوات الووليوة تعرضوت 
لقحوووق فوووي الصوووحة ونظمتوووا بشوووال  ووواد ضووومن 
نصوصووا دووواء ليووان لجميووع اافووراو بشووال عووا  ل  
لفئووووات ضووووعيفة بووووالمجتمع بشووووال  وووواد  وليوووووت 
عقوووو  لن الوولووووة موووون واجبهووووا لن تت ووووذ العويووووو موووون 
ال روات الضامنة انفاذ هوذا الحوق عقو  المدوتوي 

وولي وليافووة اافووراو وبم تقووف جوانبووا  الووورني والوو
بموووووا فيوووووا الحووووووق فوووووي الصووووووحة اانجابيوووووة  والبيئووووووة 
النظيفووووة  الحووووق فووووي الصووووحة لقرفوووول وليافووووة لفووووراو 
المجتموووع  والحوووق فوووي إنشووواء المدتشوووفيات وتووووفير 
الرعايوووة الصوووحية الم ئموووة  وغيرهوووا مووون  تفاصووويل 
تتعقووووووق بهووووووذا الحووووووق. بينمووووووا حصوووووورت النصووووووود 

الحووووق فووووي الصووووحة لقموووووارنين الودووووتورلة مماردووووة 
فقووووو  وون غيوووووره   واوووووذلك تحووووووثت عنهوووووا بعوووووو 
الوداتير بشال صورلد وعوا   ول وري تعرضوت لهوا 
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بشال ضمني عنوما عالجت حقوق ل ري. وهنا ال 
بوووو مووون ااشوووارة إلووو  لن ماانوووة االتفا يوووات الووليوووة 
ذات الع  ووة بووالحق فووي الصووحة ت تقووف موون نظووا  

ري  والتوووي تقوووو   وووانوني ا ووور ومووون وولوووة إلووو  ل ووو
 بالعاوة الوداتير بالند عقيها. 

 الخاتمة .5

يعتبووووووور الحوووووووق فوووووووي الصوووووووحة لحوووووووو لهووووووو  الحقووووووووق 
االجتماعيوووووووة  الرتبارهوووووووا بحقووووووووق ل وووووووري لصووووووويقة 
بااندان ومنها الحق في الحياة والحق فوي مدوتوي 
معيشة منادب  وغيرهوا اثيورة  لوذلك اهتموت بعوو 
الودووواتير الورنيوووة لتنظيمهوووا بشوووال مباشووور ضووومن 
نصوصوووها  ايوووراو حمايوووة ودوووتورلة عقيهوووا  ول وووري 
بشووال غيووور مباشوور عنوووو التعوورو لوووبعو الحقووووق 

 المرتبرة بها.

وال يماوووووون لقنصووووووود الودووووووتورلة لو القانونيوووووووة لن 
تيوووووون ذات لثووووور فاعووووول وحووووووها  بووووول يتعوووووين عقووووو  
القضوواء بأنواعووا ومدووتوياتا اافووة لن يوووفر الحمايووة 

لو  القضواء لها. و و لثبت القضاء ااواري إضافة إ
الودووتوري لنهموووا  يدوواهمان  فوووي حمايووة الحوووق فوووي 
الصووووحة. فالقضوووواء الودووووتوري يهووووت  بمتابعووووة موووووي 
التووزا  الدووقرة التشوورلعية بالضووواب  الودووتورلة عنووو 
دوونها لقوووانين ذات ع  ووة لو تووذاير الوولووة بربيعووة 
التزاماتهووووا الووليووووة  والمتعققووووة بانفوووواذ هووووذب الحقوووووق 

ورلة. اووذلك يدوواه  المحميووة بموجووب نصووود ودووت
القضوووواء ااواري فووووي حمايووووة الحووووق بالصووووحة ضووووو 
تعدووف الدوووقرة التنفيذيوووة والمؤددووات التابعوووة لهوووا  
فووووي حوووواي تقاعدووووت عوووون توووووفير هووووذا الحووووق باافووووة 

 توابعا وجوانبا ل فراو.

وعق  المدتوي الوولي اهتمت العويو من االتفا يات 
الووليوووة لقحوووق فوووي الصوووحة ونظمتوووا بشوووال  ووواد 

ا دووواء ليووان لجميووع اافووراو بشووال ضوومن نصوصوو
عووووا  ل  لفئووووات ضووووعيفة بووووالمجتمع بشووووال  وووواد  
وليوووت عقوو  لن الوولووة موون واجبهووا لن تت ووذ العويووو 
موووون ال روووووات الضووووامنة انفوووواذ هووووذا الحووووق عقوووو  
المدووتوي وليافووة اافووراو وبم تقووف جوانبووا.  بشووال 

 تورلجي ووفقا لمواروها المتاحة.

ة بووووالحق فوووي الصووووحة إن اهتموووا  االتفا يووووات الووليووو
ن ا تقووف  يدووبص حمايووة إضووافية عقوو  هووذا الحووق  واا
صووياغة هووذب النصووود مووع مووا تضوومنتا الودوواتير 

 الورنية.
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: -أوال

 االتفا يات الوولية: -ل

  10ااعوووو ن العووووالمي لحقوووووق ااندووووان )اعتمووووو فووووي 
  ونشوووور فووووي مجموعووووة صوووواوك 1948اووووانون ااوي 

ووليوووووووة  المجقوووووووو ااوي  اامووووووو  المتحووووووووة  نيولوووووووورك  
  A.94.XIV-Vol.1, Part 1   ر و  المبيوع1993
 (.1د 

  االتفا يووة الووليووة لققضوواء عقوو  جميووع لشووااي التمييووز
)اعتمووووووووت بموجوووووووب  ووووووورار  1965العنصوووووووري لعوووووووا  

-للووف )و 2106الجمعيووة العامووة ل موو  المتحوووة ر وو  
قوووت حيوووز   و 1965اوووانون ااوي  21( بتوووارلا 20

  نشوووووورت فووووووي 1969اووووووانون الثوووووواني  4النفوووووواذ فووووووي 
مجموعووووووووة صوووووووواوك ووليووووووووة  المجقووووووووو ااوي  ااموووووووو  

   ر ووووووووووووووووو  المبيوووووووووووووووووع1993المتحووووووووووووووووووة  نيولوووووووووووووووووورك  
A.94.XIV-Vol.1, Part 1 90:110  د.) 

  العهووووووووووو الوووووووووووولي ال وووووووووواد بووووووووووالحقوق اال تصوووووووووواوية
اوانون ااوي  16واالجتماعية والثقافية )اعتمو بتارلا 

  1976اوووانون الثووواني  3ز النفووواذ   و ووول حيووو1966
نشوووور فووووي مجموعووووة صوووواوك ووليووووة  المجقووووو ااوي  

   ر وووووووو  المبيووووووووع1993ااموووووووو  المتحوووووووووة  نيولووووووووورك  
A.94.XIV-Vol.1, Part 1 11  د.) 

  اتفا ية القضاء عق  جميوع لشوااي التمييوز ضوو المورلة
  و قووت حيووز 1979اووانون ااوي  18)اعتموووت فووي 

فووي مجموعووة صوواوك    نشوورت1981ليقوووي  3النفوواذ 
المجقوووووووو ااوي  اامووووووو  المتحووووووووة  نيولوووووووورك   ووليوووووووة 

  A.94.XIV-Vol.1, Part 1   ر و  المبيوع1993
 (.208د 

  تشوووورلن  20اتفا يووووة حقوووووق الرفوووول )اعتموووووت بتووووارلا
ليقووووي  2وو قوووت حيوووز النفووواذ بتوووارلا  1989الثووواني 
  نشوورت فووي مجموعووة صوواوك ووليووة  المجقووو 1990

   ر وو  المبيووع1993المتحوووة  نيولووورك  ااوي  ااموو  
A.94.XIV-Vol.1, Part 1 237  د.) 

    التمتع بأعق  بشأن الحق في  (14)التعقيق العا  ر
)صواور عون القجنوة مدتوي من الصوحة يماون بقوغوا 

المعنيوووة بوووالحقوق اال تصووواوية واالجتماعيوووة والثقافيوووة  
 (.2000والعشرون   ثانيةالوورة ال

 التشرلعات: -ب

  الو ائع (2003)القانون اادادي الفقدريني المعوي  
 .19/3/2003بتارلا  ( 2) الفقدرينية  عوو ممتاز

  الجرلوووووة الردوووومية  عوووووو  (1952)الودووووتور اارونووووي 
 .8/1/1962  بتارلا (1039)

 (:2014)المصري دتور الو 

www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar 

 (1962) الودتور اليولتي: 
www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992?lang=ar 

  (2012  معوي 1996)ودتور جنوب إفرلقيا: 

www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012?lang=ar 

 (2008 معوي  1958) الودتور الفرندي: 

www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=ar 

  (2014)الودتور التوندي: 
www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014?lang=ar 

  (2011) المأرئيالودتور: 
www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011?lang=ar 

  (2015  معوي 1949) يلهنواالودتور: 
www.constituteproject.org/constitution/India_2015?lang=ar 

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar
http://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/India_2015?lang=ar


 احلق يف الصحة

 

19 
 (2018/1) فئة موسوعة القانون الدستوري العربي املقارن -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 ااحاا  القضائية: - 

 (  34حاووو  المحاموووة الودوووتورلة العقيوووا المصووورلة  ر ووو )
  الماتوووووووب 2/3/1996 ضوووووووائية  بتوووووووارلا  15لدووووووونة 
 .50  د1  الجزء: 7الفني: 

  ( 34) ر ووو  المصووورلة  العقيوووا الودوووتورلة المحاموووة حاووو
 الماتوووووووب  2/3/1996 بتوووووووارلا  ضوووووووائية  15 لدووووووونة
 .50د  1: الجزء  7: الفني

 :المراجع -ثانيا

 العووووورب لدووووان. 1994 الفضوووول.منظووووور  لبووووو  ابوووون- 
 .صاور وار: بيروت. الثاني المجقو

 .إ وو ي عوون التعووويو "حووق. 2007 ااعوور   محمووو 
: العووووا  فووووي الموووووارنين مدوووواواة بمبووووول الصووووحة مرفووووق
 763 عووو بأيواوير ااوارلوة المحاموة حا  عق  تعقيق

 لووووووو وارة المأرئيوووووووة المجقوووووووة ".21/10/2014 بتوووووووارلا
 .215-221: 6عوو   والتنمية المحقية

  .القانونيوووووووووووة "الحمايوووووووووووة. 2013بواووووووووووووريا  محنوووووووووووو 
 - القوانوني المنبر مجقة ".الصحة في لقحق والقضائية
 .215-221: 5عوو   المأرب

 .وحقوووووق  القانونيووووة الوولووووة .2012 ال ريووووب  دووووعوي 
 .الحقو ية الحقبي منشورات: لبنان. ااندان

 . لدوووووووا" الديادووووووية الووووووونظ  .2013 الوووووووبا  عصووووووا 
 .والتوزلع لقنشر الثقافة وار: عمان". الديادي التنظي 

  .المووو ل . 2007راضووي  مووازن  وحيووور عبووو الهوواوي
. عموووووان: وار  نوووووويل لقنشووووور لورادوووووة حقووووووق االندوووووان

 والتوزلع.

 .فوووووي الصوووووحة فوووووي "الحوووووق. 2012 رمضوووووان   نوووووولي 
 وفوواتر مجقووة". مقارنووة تحقيقيووة ورادووة الجزائووري  القووانون 
 .217-247: 6عوو   الجزائر -والقانون  الديادة

 .الودوووتوري  القوووانون  مبووواوو. 2002 شووورناوي  فيصووول 
 .لقنشر حامو وار: عمان. ااروني الودتوري  والنظا 

  .ااندوان حقووق  فوي الوجيز. 1997صبارلني  غازي 
 .والتوزلع لقنشر الثقافة وار: عمان. اادادية وحرلاتا

 .فووووي الودووووتوري  القضوووواء وور. 2004 صووووقيبا  لمووووين 
 المؤددوة: بيوروت ".مقارنوة ورادوة" القوانون  وولة إرداء
 .لقيتاب الحويثة

 .ضوووووء فووووي ااندووووان حقوووووق . 1989 عقوووووان  محمووووو 
 فووي الحقوووق  اقيووة: اليولووت. الووليووة والمواثيووق القوووانين
 .اليولت جامعة

 .وار: عمان .ااندان حقوق . 2007 الفت وي  دهيل 
 .والتوزلع لقنشر الثقافة

  2012.  بووي وآو  شووبل الوووين وئووور فرحوواتي  عموور .
 وحرلاتوووووووا ااندوووووووان لحقووووووووق  الووليوووووووة الحمايوووووووة آليوووووووات
 واا قيميوة العالميوة الحمايوة لجهزة في ورادة" اادادية
 .والتوزلع لقنشر الثقافة وار: عمان. "وااجراءاتها

 .العاموووووووة والصوووووووحة البيئووووووة .و.ت محادوووووونة  إحدوووووووان .
 .الشروق  عمان: وار

 .الودوووتوري  االعتوووراف  يموووة. 1989 المووووانات  نفووويا 
 ورادووات" ااندووان حقوووق : فووي منشووور ااندووان لحقوووق 
 العقووووووو  وار: بيوووووووروت. "العرئوووووووي العوووووووال  عووووووون تربيقيوووووووة
 .لقم يين

 المحوووامين رابرووةو  ااندووان لحقووووق  الدووامية المفوضووية 
 إ امووووة مجوووواي فووووي ااندووووان حقوووووق . 2013. الووووووليين
 بالقضوووواة  وووواد ااندووووان حقوووووق  بشووووأن وليوووول: العوووووي

 .والمحامين العاميين والموعين



 نوار بدير

 

20 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 المظوووووال  ويووووووان" ااندوووووان لحقووووووق  المدوووووتققة الهيئوووووة ."
 التقرلووور) فقدووورين فوووي ااندوووان حقووووق  وضوووع. 2016
هللا: الهيئووووة المدووووتققة  را . (والعشوووورون  الثوووواني الدوووونوي 

 لحقوق ااندان.
 في الموازنة. 2016. الشفافية لوع  ااهقي الفرلق 

. 2016 لقعا  فقدرين في الموارن موازنة" فقدرين
 اائت ف من لجل النزاهة والمداءلة "لمان". را  هللا:

 Dhanda, Amita.  "Realising the right 
to health through co‐operative 
judicial review: An analysis of the role 
of the Indian Supreme Court," in: 
Transformative Constitutionalism 
Comparing the Apex Court of Brazil, 
India, and South Africa, edited by 
Oscar Vilhena, Upendra Baxi, and 
Frans Viljoen, Pretoria: Pretoria 
University Law Press, 2013. 

 



كرسيييلشيخ يييبنشخيييةشآييياشي بليييوش اشديييريلشخ  يييري  شيخةسييي    ششش

ويخييةوخلشكشك بييوشي  يي اشويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش يي شش

أواشكرسييييلشع يف يييينشكشيخ ييييري  شيخةسيييي    شويخييييةوخلشكشششششش

وأ ييرلتشجللاب يياش يير شششش ش1996ف سيي،  شأي يياجلاشيةرعاييوش يير شششش

جتلءشجلسمبوشيخكرسلشجلكرميًرشعاشيةرعاوشخةوخوشق،يرشش.ش2015

و اميييي ش.ش1996  ييييفشوقلب لييييرشيخكرميييييوشخ عرعاييييوشع يييي شيخايييير ش
يخكرسيييلشآرخ  ييي بحشعيييقشوويييةمشيخ يييري  شيخةسييي    شكشك بيييوششش

ش.ي   اشويالي مشيخارعوشآرةرعاو

 
 :يخرسرخو

يال جل يييرءشآرض ي يييبقشيخ ري يبيييوشيخةسييي    وشويخةوخبيييوشوآرخ  ة يييةشششش"

ي رخييييوشيخل سيييي،ب بوشالسيييي مصارشاييييرش يييية شع يييير شيخ ييييا ششش

 ."يخل س،بين شويةعوشيجمل مقشوجل،  رشعؤسسرتشيجمل مقشيضيف  لو

ش

 :يخرؤ و
 فييقشعسيي  وشيخيي  لشيخ ييري يلشوجليية   شيضيف  يي ش  ييفشيسيي يفةي شش

يخ يييري  شيخيييةوخلشوف يييًرشخمر  ييياشيسسرسيييبو شآرخ سييير  شيخ ري يبيييوشششششش

يض رو وشالسرتجرعشو  اشيخل س،ب ب شوعي  ل شي ييفشكشجل ر يرشششش

يض   شوعصو يوشوارسي وشكي شعياش رجلكي شيةيري  شيخةوخبيوشششششششش

فضييًصش يياشويي  شوخر ييوشي  يي اشوي ر ييرتشيضيف  لييوشششششش.شحب ليي 

  .سفريلشيخ ا شيخل س،بينش  فشيخ ابةشيخ طينشويخةوخل

 س س وشأو ياش م شآ    شخ ة يسرتشيخ ري يبو
س س وشإخكرتويبو شجل ة  رشووةمشيخ ري  شيخةس    شزرعاوشآ     شو  رفش  بليرشكرسيلشيخ يبنشخيةشآياشي بليوش اششششششش

 شجلا ييفشآ  ييرشيسو ياشيخ  ابييوشيض يف  ييوشكشيخ ييري   شي  وييًرشكشو يي اشش(يخكرسييل)دييريلشخ  ييري  شيخةسيي    شويخييةوخلش

.شيخ ري  شيخار شيخيتشعاششيايلرشإفيرلمشيخ،  يوشويسسيرجل مشويخ يروا شويضل يب شكش ي ،شيجمليرالت شكشف سي، شويخيةواشيخارآبيوششششششششششش

 .وذخحش ماشسالشيخكرسلشخ از زشيخ  ثشيخا ملشيخ ري يلشكشجرعاوشآ    
يض يرالتشيضرتةيو شع يروعشع سي  وشيخ يري  شيخةسي    شيخارآيلشيض ير   شأو ياشأحبير شط  يوششششششششششش:شجلض شيخس سي وشسيفشفتيرتششش

 .وقةشجير شيس  ةي شفروعشأيروشجة ةم.شيضرجس   شأو ياشيضؤمتريت شوأو ياشيض قف

ووةمشيخ ري  شيخةس    شكشك بيوشي  ي اششش

ويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش ييلشأواششششش

ووييييةمشحبابييييوشأكرلميبييييوشعيييياشي  لييييرشكششش

أي ييياجللرشيخك بيييوشع، يييقشيخاييير شششش.شف سييي، 

إميرييييييًرشع ليييييرشآا مبيييييوشع يك يييييوش ش2014
ف سلوشيخ ا ب شي ة ثشيخ ر  ش  يفشيخ  يثششش

يخ يييييري  شيخةسييييي    شيخا ميييييل شوآا مبيييييوش

كيييا  شو ييي شعييياشو ييي اشيخ يييري  شيخييي  ششششش

جلرجلكييييزش  ييييفشأسرسيييياشأ كيييير شيخةوخييييو شش

شاو صقوشيخس ،رتشيخاص شآ اضلر شوك ي

اويييييةشأ ييييي شششو ييييي اشيايسييييير شكششُ ييييي   شش

يض  ييييي  رتشيخسيييييرعبوش  يييييفشيخ يييييابة اشش

 .يخةيي لشويخةوخل
يخ روا شويضل م شكشيخ يري  ششجلض شيخ وةمش

ش ليييرط  أسيييرجل مشيخك بيييوشويخةسييي    شعييياش

:ش شوجلليييةفشآ يييك شيييير شإ شويرجيبلييير

جل،يييي  رشيخ  ييييثشيخا مييييل شجل،يييي  رشجلا ييييب شششش

يخ ييري  شيخةسيي     شجل يية  شفيير شجليية   ششش

خ ،  ييييوشوإكسييييرآل شيحيييي يتشيخ  ابييييو شششش

وع يك يييوشيخ ،ييي  يتش  يييفشويييابةشيخ  ييير ش

 .يخةس    شيخل س،بين
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