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 مقدمة 

منهاا في مصيييع اعد اد م لط ي واع الدعيييعا ات   يةالحقوقالفاعليات السييييا يييية يال السيةا   يييي ا  من  غالبية  الدرجت 
يأمن } ضن    يالدأكيال علي  ا جد اعيةفي م ال الح اية  ضيي اأ ضف ييئ لفاات ال  د ف  افة القاسوسية القائ ة ب ا يحقق ي 

به الغوائئ في حا ت الب الة ضي ال عض ضي ال  ز ضي الدعفئ ضي العيييييييييييي ولة ضي ايع ول  من الةعين ال ارجة عن 
علي   دون التركيزمن ا عالن ال ال ي لحقوق ا سسيييييييييان  .  25 م جاء في ال ادة{  إراديه يالدي يفقاله ض يييييييييبا  عيعيييييييييه
ال  ئ   توفير الي  دال  ي  ابأسه  األلعى عن باقي ال فاهيم  د يز  ي  ا جد اعية بوييييفهايضيييف  ييييا يييات لايييية بالح اية  

معيعيييييية  ئق ييممنهم من م ا ع   تضممممست ي ممممتو  الحصييييييول علي ال المات ا جد اعية الدي   ا ييييييدالامةالالئق إلي 
 .حصولهم علي فعص عادلة في الد ليم يالصحة وتكفل ال وع

ضن يكون الح اية شيييييياملة لل  يفا   اسدقائية يا ط ضن يهالن إل   لل فهوم حول ييييييا ييييييية ألايفي ا يد حور ال حالدات 
سيا  ال يي اسات األ ييا ييية الال  هاحاليد في  ضن يعيي ئ ي   ”منف الفقع يال يي و يا  ييدب اد ا جد اعي ضي ي ويأ ي أيها  

 يييييييييييي ا في حا ت ال عض لععاية الصيييييييييييحية ي ال  لدأمين الاللئ ل  فال ي بار السييييييييييين يال اجزان عن ال  ئا   ل
ييقيي ه بعكئ هاا النفاو الف لي   ريال   يضعيرة إيالار قواسين للدأكال من سفاوها  يمداب ة ي يالب الة ياألمومة يال  ز 

 .  مندةم يديري 

اعدعان مدزاييال بوجو  يوياف عيائيالات  في ظيئح يايية اجد ياعيية منيا ييييييييييييييبية  الدحيالييات الدي يواجيه بنياء ضسة ية يي  أيي يهنيا 
 ع ف الية من الفقع.يحقيق ح اية ضكثي  بف الية يإسصان ضكثع دصاديالن و ا ق

ففي حين ُ لط من "ا "الحق السراوغ ها   ييييييييييييفيم  وق ا قدصييييييييييادية يا جد اعية   ا لحقيابقي ضكبع الدحاليات ضن ا
يضيييي اسهاا فلسه لم ُي لط من الاليل في ال هال الاليلي للحقوق ال السية يالسيييييا ييييية "احدعام" الحقوق ال السية يالسيييييا ييييية 

الاليل األ عان في ال هال الاليلي للحقوق ا قدصيادية يا جد اعية  يوى "يحقيق الد دف الدالرا ي" بالحقوق ا قدصيادية 
يا جد اعية يالثقافيةا ا   ا ضن ال هال لم يورد ييييعاحة ق يييية الفقع الدي ي ال ارفة العئيسييية الدي يحول دين حصيييول 

  قدصادية يا جد اعية.الناس عل  حقوقهم ا

الدي ي ال ب ثابة يفسيييييييييع -لالل ي ليقايها ال امة ا قدصييييييييادية يا جد اعية  ل نة الحقوق قامت   1999لاا في ال ام  -
د ليم دحاليال ا لدزامات األ يييييا يييييية الدي يعيبها "ال سيييييدواات األ يييييا يييييية الالسيا للحق في الغااء يالب   -لنصيييييوص ال هال 

بعيييأن الحق في الد ليما   1999لسييينة    13بعيييأن ل ة ال  ئ للد ليم ا بدالائي يرقم    1999لسييينة    11رقم  يالصيييحة 
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بعيييييأن الحق في الد دف بأعل  مسيييييدوى من الصيييييحة ي كن بلواه باعدبار ضن   2000لسييييينة    14يفي ي ليقها ال ام رقم 
السيا للح اية ا جد اعية بالحاليد اللدويييييييية ال د لقة  ا  جاءتلهذا و األ ييييييا ييييييية ايع قابلة لالسدقاصا    هاه ا لدزامات 

الحياليد اليالسييا للح يايية يحسييييييييييييييم ييحيالد مياهيية )   (2012يوسييه   14ل نة ية ال  يئ الياليلييةا ال  د يالة في  (202 )رقم 
يجسوعة يت ضممساتات التيييت اتجتساعت تاغمماغ علص الغمموين الوهدت وتهنت سلص ت  ممير "  ( بأسها   ا جد اعية  

ة اتجتساع ة الضمممممروتأة وتيييت الن ل ا لمممممالمممممت لكل يت  حتاجها وفت ي تل  الحغمممممو  علص  نيات الرعا 
 ." السراحل الوسرأة

دين البحث عن  عق يقييم ماهو قائم لصييييويييييا مف حزمة الدعييييعا ات  ا كدفاء بلبعاي ال لئ الدعييييعا يلذا ت  جب  
 ي  ييلسييلة ضيراق ال  ئ  ألن)يهو ما  يين عض له  حقا بعييكئ يفصيييلي ( علي مال   2013يييالار د ييدور  إالدي يلت 

سداج م  يات ظعين موايان القوي   –في جوهعها   –األمع يد ايي األسسييياق القاسوسية ال  عيحة يالدي هي باأل ييياس  
 . بين ال  د ف يالاليلة في يناعة يييااة الدععا ات السابق و عها 

  دحول بسععة إل  ضيمة حقوق إسسان""ضيمة بععاة ي ييفها بأسها  يم  الديجائحة فيروس كوتوتا الس تجن  تيتت و 
ا  19- اليم ال المات ال امة للد امئ مف  وفيال ضن هناك ي ييزا في يق يضكال ام ل مم ال دحالة األمين ال ا  علي لسان

 يهناك "عالم مساياة هيكلية ي وق الويول إليها".

  )الالئحة الفرعتالتشرأع م للتيثير علت الفولت وتقي سه بشكل يدتظ يتابوة و تصن هذا الدفاذتيتت عسل ة وبالتالت  
تغنته ال لطة التدفيذ ة بسقتضص ات تغاص الس و  لها   وهو فت تورأفه   هو تشرأع ثاتو    (أو القراتات التدفيذ ة  

وذلك  تها بحكم وظ فتها فص تدفيذ القواتيت واتغالها الس تسر بالجسهوت تكون اقنت يت ال لطة  ص النلتوتف
التشرأع ة  التشرأع ة علص تورت التفغيالت الفرع ة الالزية لتدفيذ القواعن، فضال عت اته   تح ت تفرغ ال لطة 

؛ أو علت  ن سغراقها فص التفغيالت الجزئ ةفص وضع ال  الة الواية التشرأع ة والقواعن الكل ة فص القاتون دو
وهص يا ت ده ال لطة التدفيذ ة يت تشرأوات لتدظ م السغالح والسرافق الواية وهذا -اللوائح التدظ س ة: ي تو  

-لوائح الضبط:؛ وأ يرا علت ي تو  ه سدتها وإداتتها للسرافق افها و الحق يسدوع لل لطة التدفيذ ة بسقتضص سشر 
وهص القواعن التت تضوها ال لطة التدفيذ ة لحفظ ا يت الوام وتوفير ال كد ة وص اتة الغحة الواية . بسودص ان 

 . شات ا وبئةويدع اتت  كافحةي  لوائح  كيراعاة للسغلحة الواية. يثا  ذلهذه اللوائح توتد قيودا علص الحرأات الفرد ة  
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  ة يت حيثالحسا ة اتجتساع  ال اصة ب تض ةوتوع ة ا   تح يت ي تو   تلك ال ل لة للس اهسة فت ت وتو 
وهت  التحوأالت: وثات ا  الغحة والتول م؛ لال ة يثل الدفاذ الجغرافت والسالت سلص ال نيات اوهت ال نيات: 

ا لال ة، الدقن ة أو الويد ة، لتوفير الحن ا دتص يت ا يت فت  يجسوعة ألال ة يت التحوأالت اتجتساع ة 
 الن ل والحغو  علص ال نيات ا لال ة، بسا فيها الرعا ة الغح ة.

ابي وسها ف   وق ال  ئ مقابئ ضجع سقالى ضي عين  ضي ليه اا  واء ي   الاين   ي دلكون إ  قوة ع لهم  ال  ال  إن م اساة
ضجور ي ادل )حال  لق ياقبلون اإلفقار ال  من هم في إ ار  ي ممقدا ضي بنةام الدعحيلة .كان هاا ال  ئ دائ ا ضي 

  في العبف  سبط يجود فائض ف  قوة ال  ئب يهيالةيعغيئ األ فال  بأجور    ي  عهم ظعين حيايهم الي الكفان(
دير  ا ط ضن يكون في مصع لم يد ح ب ال يلكن علينا ضن سلد س ال مشعات الالالة لها ي  2020الثاسي من عام 

 . لل  ع  ال  عضينيل  الفاات ال ه عة ياأل فال يح   ييصون     لية انالالسيا ة ا قدصادية للاليلة يم ار دها 

أوضمحت تتائ  بحث  ، بل هالت السنن الحضمرأة سثل ظاهرة تأف ة أصمبح ت الفقر فت يغمرين بيدبغت اتعترات فاته  لهذا
 والذ   ونه الجهاز السركز  للتوبئة الواية واإلحغاء عت تتائ  يدها: 2015واتلتهالك لوام الن ل واتتفاق 

يونتت الفقر فص الغممموين، حيث  تتركز السغمممرأيت و يت  %27.8ص اتتفوت ت مممبة الفقر فص يغمممر  ال  عاييت لتغمممل سل
يت لممكان   %15أن  اال ممكان، كسيت  %66توجن أفقر يحافظتيت فص يغممر وهسا لمموهاس وألمميوغ وتبلا ت ممب الفقر بهسا 

 السحافظات الحضرأة فقراء.
 

بيت الغمم اغة   تجن اهس ة ل ممن الفجوةيع توندها وكثرتها وقنيها يغممر  فت قواتيت الحسا ة اتجتساع ةوبالممتقراء يدظوية 
التطب قت ولمممممممممرعمة سصممممممممممنات اللوائح التدفيمذ مة لقماتوتت الجسع مات ا هل مة  للواقع  الوسلتو التطبيق و التومايمل يع الطر  

 الغادتأت فت أغ طس يت الوام الساضت.   اتجتساع ةوالتيييدات 

جاءت ل الات وقن  اتجتساعت التوازن لذلك أصبح تن ل النولة ب  الات للحسا ة اتجتساع ة ضروتة هاية للحفاظ علت 
يل ات  197حنث تطوت فت ق سة النعم حيث أتتفع يت ر، فقن لسواجهة وت ف ف حنة الفقر فت يغالنعم لتشكل ل الة 
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