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 فكرة البحث وأهميته 

 اس تحداث رضورة ا ىل ادلعوة ىف أ مهيته مهنا تنبع والىت للبحث الرئيس ية الفكرة تدور•
 احلضاري والتطور يتواءم مبا ، ورعايهتم املس نني حقوق حلفظ ختصص وقوانني ترشيعات
  ىف ابلرعاية ال وىل الفئات من ابعتبارمه املس نني حقوق وحامية حلفظ ادلاعى العاملى

 الىت الترشيع وحدة فكرة نظران وهجة من معه يتحقق الترشيعى التوجه وذكل ، اجملمتعات
 عنرصى من الترشيع وحدة حيققه وما املس نني رعاية ىف ابجلدية اجملمتعى الشعور عهنا ينتج

 احرتام ا ىل تدعو الىت والقرارات القانونية النصوص تعدد مع تفتقد الىت ال لزام و الفاعلية
 املوحد الترشيع هذا يس متد أ ن نرى وحنن ،  املرصى اجملمتع ىف املس نني حقوق ورعاية
 تفرضه ما ووفق ، واخلاصة العامة ادلس تورية النصوص أ علنته ما وفق ورؤيته مرجعيته
 واقتصادية واجامتعية قانونية مشالكت من املس نني فئة تعانيه مبا اجملمتعى الواقع متغريات
 للرشيعة الفقهية والقواعد الثوابت عليه وحتض هتدف ما وفق وأ يضا ، وغريها ... وفكرية

 . الاسالمية

 



 ما يهدف إليه البحث 

 يتضمن ملزم قانون شلك ىف موحدة ترشيعية رؤية وضع يمت أ ن•

 اجملمتع ىف املس نني حلقوق ورعاية حامية أ فضل حتقق نصوصا

 للمس نني احلقوق هذه توفري عن ميتنع أ و مينع من ويضع املرصى

 .  القانون ىف علهيا املنصوص العقوابت طائةل حتت

 



 تقسيم البحث 

سوف نتناول البحث وفق تقس مي من ثالثة مباحث رئيس ية عىل النحو •

 :التاىل 

 النظام القانوىن ادلوىل لالهامتم ابملس نني :  ال ول املبحث •

طار قانوىن دوىل وداخىل موحد : الثاىن املبحث • مدى أ مهية وجود ا 

 محلاية حقوق املس نني

 التنظمي القانوىن للترشيع املوحد حلقوق املس نني ىف اجملمتع : الثالث املبحث •

 



 ملخص

تعترب فئة املس نني من أ مه الفئات الىت جيب أ ن تنال رعاية وحامية قانونية ىف اجملمتع ادلوىل وأ يضا ىف نطاق •

ىل ما أ كدته الاحصاءات ادلولية وادلاخلية الرمسية بأ ن فئة املس نني ىه أ كرث املرصى اجملمتع  ، وذكل مرجعه ا 

ننا نرى أ ن امحلاية وغريها فئات اجملمتعات توقعا للزايدة للعديد من ال س باب الصحية والتكنولوجية  ، وابلتاىل فا 

، ونؤكد أ يضا عىل اكملس نني الترشيعية ىه أ فضل وس يةل محلاية احلقوق احلرايت خاصة للفئات الضعيفة جممتعيا 

أ ن الس ياسات الترشيعية والاجامتعية احلالية ىف مرص لرعاية حقوق املس نني ليست ذات جدوى بسبب 

 .، وأ يضا تعدد اجلهات املعنية برعاية مصاحلهماملس نني تعدد النصوص املتعلقة حبقوق 

و لقد اس تعرضنا أ مه الضوابط والقواعد املتعلقة حبقوق ومصاحل املس نني من الناحية القانونية وال خالقية •

، وىف س ياق الرؤية و الرغبة ادلس تورية ىف ضامن أ فضل رعاية وحامية للمس نني ىف اجملمتع املرصى وادلينية 

 . 2014وهو ما أ كد عليه وجود نص خاص حبقوق املس نني ىف ادلس تور املرصى احلاىل 

صدار قانون موحد لتنظمي وحامية ( النواب جملس ) الترشيعية حنن نرى أ ن تقوم ادلوةل ممثةل ىف سلطهتا • اب 

، وأ يضا للمس نني اكفة احلقوق ادلس تورية العامة واخلاصة  بتفعيلحقوق ومصاحل املس نني ىف مرص الزتاما 

 .الاسالمية الزتاما ابلضوابط والتوجهيات ال خالقية حلقوق ورعاية املس نني ىف الرشيعة 

 



أهم التحديات الىت تواجه اجملتمع الدوىل فى 
 تعزيز متتع املسنني حبقوقهم 

الرمغ من التوافق ادلوىل الواسع يف الآراء حول شدة تعرضهم عىل •

هامل والعزل و سوء  ل املردود العمىل املمتثل ىف املعامةل لال  ، ا 

أ ليات وتدابري عىل النطاق ادلوىل أ و احلكوىم لرعاية حقوق 

املس نني مل يصدر سوى حفنة قليةل من التوجهيات والتوصيات 

عىل النطاق ادلوىل وأ يضا أ مثةل اندرة من بعض احلكومات وادلول 

لوضع أ ليات تضع رعاية حقوق املس نني ومنع تعرضهم لال ساءة من 

 .الترشيعية أ ولوايهتا 



ضرورة الحاجة إلى إطار تنظيمى دولى ملزم : أوال 

 بحماية حقوق المسنين 

زاء ال نسان حلقوق ادلويل النظام معامةل أ ن التقرير أ ثبت•  ختتلف السن كبار ا 

 لفئات فبالنس بة .الساكن من الضعيفة الفئات من غريمه معامةل عن اترخييا  

 وال شخاص ال صليني الساكن وجممتعات والنساء املراهقني و والبنات ال ولد

 يف تنازليا   ترتيبا   متبعا   ملزمة صكوك وضع يف ادلويل املرشّع انطلق ال عاقة ذوي

طارية وقاعدة دويل نظام ا ىل ابحلاجة الوعي أ ن يبدو حني  كبار حاةل يف تنظميية ا 

ذ  ، تصاعداي   مسارا   اتبع السن  حلقوق ال قلميية النظم أ و القواعد من انطلق ا 

 والتطور الهوية حيث من متاما   جديد مفهوم وهو ، ال نسان



نصوص  تفعيلضرورة اتخاذ تدابير تضمن : ثانيا 

والنصوص القانونية  االتفاقيات الدولية المعنية

 الداخلية فيما يتعلق حقوق المسنين 

 مجليع الاكمل ال عامل وتكفل تعزز أ ن ادلول جبميع ادلوىل التقرير هييب•

 اختاذ مهنا بوسائل ، للمس نني ال ساس ية واحلرايت ال نسان حقوق

 ، والعنف وال يذاء وال هامل السن أ ساس عىل المتيزي ملاكحفة التدابري

   املناس بة الصحية والرعاية الاجامتعي ابل دماج املتعلقة القضااي ومعاجلة



ضرورة اعادة تقييم النظم والتشريعات : ثالثا 

 المتعلقة بحقوق المسنين

 بتنفيذ فقط ليس ال عضاء ادلول اهامتم ا ىل ادلوىل التقرير يدعو•

 النصوص تنفيذ تقيمي مداومة رضورة وامنا ، ابملس ننّي املتعلقة س ياساهتا

 جامعة مشاورات بوجود والالزتام املس نني خيص فامي القامئة والقواعد

 للوصول ، (املس نني) املعنيني املصلحة أ حصاب مع املشاركة عىل وقامئة

 بتعزيز املتعلق القامئ القانون تنفيذ جمال يف املامرسات أ فضل حتديد ا ىل

 وصول القانون هذا تنفيذ يف والثغرات للمس نني ال نسان حقوق وحامية

 وبناء الوطنية الس ياسات زمام امتالك تتيح فعاةل س ياسات وضع ا ىل

 . الآراء يف توافق



مدى أهمية وجود تشريع موحد حلقوق املسنني 
 فى النظام التشريعى املصرى  

 وتضمن حتفظ اليت والوسائل الضامانت أ مه من كواحد الترشيع يربز•

 حقوق وضامن حبامية يتعلق عندما الترشيع أ مهية وتزداد واملصاحل احلقوق

 . املس نني فئة وىه اجملمتع ىف ابلرعاية ال وىل الفئات من فئة

 جديد ترشيع بوجود للمطالبة اعتربانها الىت ال س باب ل مه نتعرض وسوف

  : اكلتاىل وىه املس نني حلقوق وموحد



عدم فاعلية السياسة التضمينية لحماية حقوق : أوال 

 المسنين بنصوص متفرقة داخل التشريعات العامة 

 حلقوق التضمينية الس ياسة لهذه العمىل الواقع هذه أ ن نرى وحنن•

 ما بتحقيق مثارها تؤىت مل العامة والترشيعات النصوص ىف املس نني

  ادلولية اجملمتعات مس توى عىل ورعاية حامية من املس نني فئة تس تحقه

 .  واحمللية

 



المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة : ثانيا 

 ة بالمسنين تفتقد الصفة اإللزامية الدولي

 العامة امجلعية وىه ذاهتا الانسان حبقوق معنية دولية هيئة أ عىل ابعرتاف•

  بتارخي والس تني السابعة دورهتا ىف اختذته الىت قرارها ىف املتحدة لل مم

 حقوق معاهدات معظم أ ن من ابلرمغ أ نه أ علنت 2013 فرباير 13

زاء عديدة الزتامات مضنا تشمل ال ساس ية ال نسان ل ، السن كبار ا   أ ن ا 

 ال ساس ية ادلولية املعاهدات يف السن كبار حقوق ا ىل الرصحية ال شارات

 اندرة  ال لزامية الصفة ذات ال نسان حلقوق

 



تعدد القوانين والجهات المسئولة عن حماي حقوق : ثالثا 

 الحقوقالمسنين يعطل قدرتهم فى الحصول على هذه 

 والهيئات املؤسسات ىف ابلتواجد القبول ا ىل املس نني أ غلب يضطر القامئ الوضع ىف•

  أ رساي املعامةل سوء و التجاهل ممارسات من الهروب بدافع املس نني لرعاية الاجامتعية

 ،  واجامتعيا أ رساي يفتقدوهنا الىت والرعاية امحلاية من قدر أ قل عن والبحث ،  واجامتعيا

رادهتم يس تطيعون ل املس نني ا ن حيث  أ ى جتاه اجراءات لختاذ ارادهتم دون أ و اب 

 حرصا الاساءات هذه من الكثري لقبول ويضطرون اجامتعيا أ و ارساي مسيئة معامالت

 والاهامتم الرعاية من قدر أ قل عىل

 اخملصصة واملراكز ابملؤسسات التواجد عىل املسن الشخص أ جرب أ و رغب وان حىت•

 الكثري حتمل اىل املسن ابضطرار الصعب املوقف نفس فيتكرر للمس نني الاجامتعية للرعاية

هدار الاساءة من  . به اخلاصة احلقوق وا 



وجود تشريع خاص وموحد ومتكامل فى إطار مبدأ وحدة : رابعا 

 التشريع يضمن الفاعلية القانونية واإللزامية المجتمعية 

 بأ خرى ، لدلوةل الترشيعية املنظومة يف العامة الس ياسة تكل استبدال أ ن أ يضا نرى•
 واحتياجات حقوق يقنن ومتاكمل موحد خاص ترشيع وجود ىف تمتثل متخصصة
 ، والاحتياجات احلقوق لتكل وحامية وتنظمي اقرار من يتضمنه مبا وحاميهتم املس نني
 متعهدى اكفة وعىل اجملمتع وعىل ادلوةل عىل وفاعةل حقيقية قانونية الزتامات عنه ينتج

 نص أ ى خملالفة والفورية احملددة العقوابت ىف تمتثل وقانونيا واجامتعيا أ رساي املس نني
   الترشيع نصوص من

 ترشيعات يف وهناك هنا وردت متفرقة نصوص عىل التعويل أ ن نرى فنحن وابلتاىل•
 استيعاب عىل قادرة غري حامت   س تكون للمس نني احلقوق من منظومة لبناء خمتلفة،

 مادية وحاجات ، خمتلفة وخدمات وحصية اجامتعية رعاية من املس نون يتطلبه ما
 .ونفس ية وأ منية وثقافية واقتصادية وحصية



وحدة التشريع الخاص بالمسنين تجعلهم : خامسا 

 فى وضع اجتماعى أفضل

 املتحرضة ادلول بعض ىف للمس نني اخملصصة الترشيعات بعض ا ىل  ابلرجوع•

 متفائلون ومه حياهتم ميارسون هناك املس نني أ ن نالحظ حيث اكلسويد

 ل أ نه مثال السويد يف وجند ، للحياة وحب ونشاط حبيوية ويمتتعون مس تبرشون

 اليت ادلوةل خدمات من حمروما   البيت يف هممال   يرُتك أ ن ابلسن طاعن ملسن ميكن

  ترشيعية منظومة وفق الس ياسة هذه وتمت ، وترفيه وعالج حصية رعاية من هل تقدم

 وذوي للمس نني مساعدة واجامتعية ارسية بيئة توفري حنو السعى ىف تمتثل

 العيش من قدر بأ كرب هلم تسمح ومس تقةل طبيعية حياة لعيش اخلاصة الاحتياجات

 رعاية مبؤسسات للتواجد الاحتياج دون ممكنة فرتة ل طول مبنازهلم



وجود تشريع موحد للمسنين يحقق فاعلية وسهولة : سادسا 

 الرقابة التنفيذية والقضائية على أشكال االساءة للمسنين 

طار وجود ا ن•  التغلب معه يتحقق املس نني حقوق لرعاية وخمصص موحد ترشيعى ا 

 العقبة وىه لال ساءات تعرضهم ومنع املس نني أ حوال  حتسني عقبات أ مه عىل

 جانب ومن جانبه من التنفيذية وال جراءات لال ساءة املسن تعرض بشأ ن الاجرائية

 بدل ابلقانون علهيا املنصوص الاجراءات اختاذ وسهوةل لرسعة الرمسية السلطات

 كثري عكوف ىف سببا تكون الىت العامة والعقابية اجلزائية لال جراءات اخلضوع من

 وأ يضا اثباهتا لصعوبة اساءات من هل يتعرضون ما عن الابالغ عن املس نني من

 الاساءة هبذه قام من جتاه القانونية الاجراءات اختاذ وفاعلية رسعة عدم



مسايرة االتجاهات الحديثة للمشرع المصرى بإصدار : سابعا

 تشريعات خاصة ببعض فئات المجتمع األولى بالرعاية 

 اصدار حنو يتجه واجامتعيا واقتصاداي س ياس يا الفرصة هل س نحت لكام املرصى املرشع•
 والىت اجامتعيا واملهمشة الضعيفة الفئات بعض ومصاحل حقوق لرعاية موحدة ترشيعات
 ابمحلاية ال وىل الفئات " عبارة علهيا نطلق أ ن ميكن والىت الاكفية القانونية للحامية تفتقد

 املوحدة الترشيعات من عددا املرصى املرشع اصدار ذلكل مثال وجند ، " القانونية
  : مثل واخملصصة

 املعيةل للمرأ ة الصحي التأ مني نظام بشأ ن  2012 لس نة 23 رمق قانون•

 2008 لس نة 126 ابلقانون واملعدل 1996 لس نة 12 رمق املرصى الطفل قانون •

 ال عاقة ذوى ال شخاص حقوق قانون•

 وجامع موحد ترشيع ل صدار الهنج هذا ىف يس متر أ ن املرصى ابملرشع هنيب فنحن وابلتاىل•
 . املرصى اجملمتع ىف املس نني حقوق لاكفة

 



التغيرات االجتماعية الحديثة تستدعى : تاسعا 

 وفاعالخال تشريعيا ناجزا دت

 ال رسية احلياة شلك وعىل عامة املرصى اجملمتع عىل طرأ ت التغريات من العديد ان•
 احلياة ذات اجملمتعات من الانتقال أ دى فلقد ، خاص بشلك أ فرادها وترابط
 من الاجتاه ا ىل ابل ضافة ، اجامتعيا املزدمحة احلياة ذات اجملمتعات ا ىل البس يطة
 . اجامتعيا الفردية الصبغة ذو اجملمتع ا ىل املرتابط اجملمتع

 به حياطون اكنوا وما أ رسمه داخل الاجامتعية ماكنهتم السن كبار أ فقد اذلي ال مر•
 سواء السن كبار تواجه اليت املشالكت من العديد ظهور عنه نتج مما  ،  اهامتم من

 وضع ىف املسن جتعل اجامتعية أ و نفس ية أ و اقتصادية أ و حصية مشالكت أ اكنت
 واقتصاداي اجامتعيا الصعوبة شديد

 



التحول العالمى القادم تركيبة سكانية أغلبها مسنين : عاشرا 

 يلزمه تحول فى األولويات التشريعية لرعاية هذه الفئة 

 لكبار العامل ىف الساكنية للرتكيبة ال غلبية اجتاه العاملية والتقارير الاحصاءات تثبت•

 مبا والصحية والاجامتعية والبيئية الطبية اجملالت يف الكبري للتقدم نتيجة   السن

   املتقدمة ادلول من كثري يف عاما   س بعني عىل الفرد معر متوسط زاد أ ن عليه ترتب

 يعاد أ ن جيب ادلاخىل والنطاق ادلوىل النطاق عىل الترشيعية فالرؤية وابلتاىل•

 فئة مطالب لتحقيق الترشيعية الرؤى هذه ومالمئة فاعلية معه يتحقق مبا صياغهتا

 مس تقبال اجملمتعية الرتكيبة ىف ال غلب ىه س تكون



 ت التوصياأهم 
 رضورة وجود ترشيع جديد موحد حلقوق املس نني مبرجعية دس تورية وأ خالقية 

  املس نني رضورة وجود وزارة س ياس ية متخصصة لرعاية. 

 للمس نني توفري خط ساخن حكوىم لتلقى الشاكوى املتعلقة ابل ساءة. 

 اس تحداث تعديل ىف قوانني الاجراءات اجلنائية يتعلق ابلس مترار ىف نظر

البالغات وادلعاوى اخلاصة ابل ساءة للمس نني حىت لو مت تنازل املسن عن البالغ 

 .ادلعوى أ و 

  التوسع ىف أ نظمة حتقيق ال من الاقتصادى لاكفة فئات املس نني 



 تابع أهم التوصيات 
 العديد من اخلدمات الاجامتعية وادلينية بشلك جماىن للمس نني تقدمي 

 تقدمي ادلمع املادى الاكمل حلصول املس نني عىل اخلدمات التكنولوجية املساعدة 

 التوسع ىف انشاء املراكز واملستشفيات اخملصصة للرعاية الصحية للمس نني 

  املس نني توفري س ياسات وبرامج اجامتعية لتوعية ال فراد املتولني رعاية. 

 املس نني التوسع ىف جمال اعداد املتخصصني علميا نفس يا وطبيا لرعاية. 

  التوسع ىف مراكز العناية الهنارية ونوادي املس نني مبا حيقق نوعية أ فضل  حلياة

 .للمس نني  

 



 خالص تحياتى وتقديرى 

 

 دكتور 

 محمد عبد الحميد محمد أحمد سليمان 

 

 دكتوراه ومحاضر بقسم القانون العام

 جامعة بنها -الحقوق كلية      


