ورقة حقائق:

االحتجاجات االقتصادية واالجتامعية والعاملية
يف 2017
يف عــام  ،2017بلــغ العــدد اإلجــايل لالحتجاجــات االقتصاديــة واالجتامعيــة والعامليــة
جــا .وتصــدرت االحتجاجــات االجتامعيــة القامئــة
 1518أل ً
فــا وخمســائة ومثانيــة عــر احتجا ً
جــا ،أي حــوايل  64%مــن إجــايل
بإجــايل  976تســعامئة وســتة وســبعني احتجا ً
االحتجاجــات .بينــا جــاءت االحتجاجــات العامليــة يف املرتبــة الثانيــة بإجــايل 450
جــا عــى مــدار العــام ،بنســبة  30%مــن إجــايل االحتجاجــات.
أربعامئــة وخمســن احتجا ً
جــا
وجــاءت االحتجاجــات االقتصاديــة يف املرتبــة األخــرة بعــدد  92اثنــن وتســعني احتجا ً
يف  ،2017بنســبة  6%فقــط مــن العــدد اإلجــايل.
جــا ،حيــث تعلقــت
جــاءت فئــة األهــايل يف املرتبــة األويل باعتبارهــا أكــر الفئــات احتجا ً
مطالبهــم بالخدمــات ،مــن صحــة وســكن وتعليــم وخدمــات امليــاه والطــرق والــرف
الصحــي ،وصــوالً إىل التظاهــر اعرتاضً ــا عــى غــاء األســعار ،والســيام ارتفــاع أســعار
جــا ،جــاءت فئــة
الغــذاء وغــاء املعيشــة .ويف املرتبــة الثانيــة للفئــات األكــر احتجا ً
جــا ،أي بنســبة  16.5%مــن العــدد
العــال بعــدد  251مائتــن وواحــد وخمســن احتجا ً
اإلجــايل لالحتجاجــات .وجــاء الطــاب يف املرتبــة الثالثــة بنســبة  7%مــن االحتجاجــات،
بإجــايل  100مائــة احتجــاج .وتوزعــت تلــك االحتجاجــات عــى كافــة األقاليــم ،فيــا جــاءت
جــا
محافظتــا القاهــرة والجيــزة يف الصــدارة ،بإجــايل  243مائتــن وثالثــة وأربعــن احتجا ً
جــا عــى الرتتيــب .أمــا بالنســبة ألســباب االحتجاجــات
و  158مائــة ومثانيــة وخمســن احتجا ً
ومطالبهــا ،فقــد تصــدرت املطالبــة بالوصــول للبنيــة التحتيــة والخدمــات ،وخاصــة امليــاه
والــرف الصحــي والطاقــة والطــرق ،فقــد احتلــت مجموعــة املطالــب تلــك النصيــب األكــر
جــا ،أي مــا يزيــد عــن
مــن احتجاجــات عــام  2017بنحــو  434أربعامئــة وأربعــة وثالثــن احتجا ً
 28%مــن إجــايل االحتجاجــات .بينــا تلتهــا مطالــب العــال املختلفــة ،والتــي تعلقــت
بالتعويضــات املاليــة واألجــور والحوافــز واألجــازات والحــق يف التنظيــم ،ممثلــة حــوايل
جا.
ربــع االحتجاجــات يف عــام  ،2017بنســبة  24%بنحــو  365ثالمثائــة وخمســة وســتني احتجا ً

شكل 1
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االحتجاجات منذ :2012
تفاوتــت معــدالت االحتجاجــات االقتصاديــة واالجتامعيــة والعامليــة منــذ عــام  ،2012وهــو
دا غــر مســبوق مــن االحتجاجــات الشــعبية
العــام التــايل للثــورة والــذي شــهد عــد ً
را عــن آمالهــم
والجامعيــة التــي عكســت مطالــب املواطنــن بعــد ثــورة ينايــر ،تعبــ ً
ورغباتهــم .وبالرغــم مــن كثافــة االحتجاجــات السياســية يف عــام  ،2012إال أن «املركــز
جــل تركيــزه عــى االحتجاجــات
املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة» قــد َ
ــب ُ
ص َّ
االجتامعيــة واالقتصاديــة والعامليــة منــذ ذلــك العــام؛ لتســليط الضوء عىل فعــل االحتجاج
كحــق مــروع لكافــة املواطنني ،ال يقترص عىل املجموعات واألحزاب السياســية فحســب.
ولعــل اســتمرار االحتجاجــات بالرغــم مــن ضيــق الفضــاء العــام وتقييــد الحريــات السياســية
يف مــر خــر دليــل عــى أهميــة تســليط الضــوء عــى االحتجاجــات اليوميــة للمواطنــن،
املطالبــة بحيــاة كرميــة ،وتوفــر الخدمــات ،وفــرص العمــل وكســب الــرزق ،والتــي عكســت
–تلــك االحتجاجــات -يف األعــوام الســابقة آثــار السياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة
والعامليــة التــي تســببت يف رفــع أســعار الغــذاء والخدمــات ،وخفــض بعــض بنــود الدعــم
الهامــة للمواطنــن ،وتحريــر ســعر الــرف الــذي أودى بنصــف ادخــارات املواطنــن وقلل
مــن القيمــة الحقيقيــة ألجورهــم ،وفــرض رضائــب االســتهالك (القيمــة املضافــة) التــي
رفعــت األســعار ،وفــرض القيــود عــى العمــل النقــايب ،ومامرســة الحقــوق العامليــة
والتنظيميــة وعــى رأســها الحــق يف االرضاب ،وغريهــا مــن السياســات الرجعيــة التــي
خذلــت املواطنــن وقضــت عــى آمالهــم يف الحصــول عــى عدالــة اجتامعيــة وحيــاة
كرميــة.
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وبالرغــم مــن االنخفــاض املســتمر يف إجــايل أعــداد االحتجاجــات منــذ عــام  ،2013إذ
بلغــت االحتجاجــات ذروتهــا يف ذلــك العــام الــذي بلغــت فيــه املرحلــة االنتقاليــة ذروتهــا
أيضً ــا ،حيــث تغــر نظــام الحكــم مــن عهــد اإلخــوان املســلمني يف النصــف األول للعــام،
لعهــد عــديل منصــور تحــت إرشاف املجلــس األعــى للقــوات املســلحة ،إال أن االحتجاجــات
الزالــت مســتمرة حتــى يومنــا هــذا.
وعــى الرغــم مــن القيــود املتزايــدة عــى الحــق يف التنظيــم ،مل تتوقــف جمــوع
املواطنــن والعــال والطــاب واملهنيــن واملزارعــن وســكان القــرى واألحيــاء عــن
التعبــر عــن أنفســهم ،ومطالبــة الحكومــة بعدالــة اجتامعيــة وحيــاة أفضــل .وانخفــض
العــدد اإلجــايل لالحتجاجــات عىل مســتوي الجمهوريــة يف عام  ،2014ليصــل إىل 3008
جــا ،مقارنــة باألعمــوام الســابقة ،التــي بلغــت االحتجاجــات فيهــا:
ثالثــة آالف ومثانيــة احتجا ً
جــا يف عــام  ،2012و  5232خمســة آالف
 3817ثالثــة آالف ومثامنائــة وســبعة عــر احتجا ً
جــا يف عــام  ،2013ثــم اســتمر العــدد اإلجــايل لالحتجاجــات
ومائتــن واثنــن وثالثــن احتجا ً
جــا،
يف االنخفــاض ،ففــي عــام  2015بلــغ  1955أل ً
فــا وتســعامئة وخمســة وخمســن احتجا ً
را يف عــام
ويف عــام  2016بلــغ  1878أل ً
فــا ومثامنائــة ومثانيــة وســبعني احتجا ً
جــا ،وأخ ـ ً
جــا.
 2017بلــغ  1518أل ً
فــا وخمســائة ومثانيــة عــر احتجا ً
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االحتجاجات العاملية منذ :2000
وبالرغــم مــن االنخفــاض املســتمر يف العــدد اإلجــايل لالحتجاجــات ،إال أن االحتجاجــات
العامليــة التــي تتوفــر إحصــاءات حولهــا منــذ عــام  2000تــروي قصــة أكــر تفــاؤالً،
توضــح معهــا دور الثــورة يف تزايــد املطالبــات العامليــة .فبالرغــم مــن انخفــاض عــدد
جــا ،ممثلــة 30%
االحتجاجــات العامليــة يف  ،2017إذ وصلــت  450أربعامئــة وخمســن احتجا ً
فقــط مــن إجــايل االحتجاجــات يف هــذا العــام ،إال أن االحتجاجــات العامليــة بعــد الثــورة
قــد تضاعفــت عــن مثيالتهــا قبــل الثــورة ،وميكننــا أن نــرى التطــور جليــا خاصــة منــذ عــام
 2007والــذي شــهد إرضاب عــال غــزل املحلــة يف ســبتمرب  ، 12007وشــهد هــذا العــام
جــا عامليًــا ،لريتفــع ذلــك الرقــم ويصــل إىل
إجــايل  692ســتامئة واثنــن وتســعني احتجا ً
جا يف  ،2012و  2239ألفني ومائتني وتســعة
 1969ألف وتســعامئة وتســعة وســتني احتجا ً
جــا عامليًــا يف  ،2013منخفضً ــا بعــد ذلــك إىل  1655ألــف وســتامئة وخمســة
وثالثــن احتجا ً
جــا يف
جــا عامل ًيــا يف  ،2014وإىل  933تســعامئة وثالثــة وثالثــن احتجا ً
وخمســن احتجا ً
جــا يف .2016
 ،2015وإىل  751ســبعامئة وواحــد وخمســن احتجا ً

http://carnegie-mec.org/201228/06//ar-pub-48864
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مؤرشات عامة لالحتجاجات يف :2017
يعتــر االحتجــاج هــو الوســيلة املبــارشة للتعبــر عــن الــرأي واملطالبــة بالحقــوق يف
كافــة أنحــاء العــامل ،وتختلــف أنــواع االحتجاجــات مــن حيــث درجــات التصاعــد واملواجهــة،
بــن تقديــم الشــكاوى وتنظيــم الوقفــات الصامتــة ،واالشــراك يف املســرات ،واإلرضاب
عــن العمــل وغلــق الطــرق ،وكلهــا يف النهايــة وســائل للفــت انتبــاه املســؤولني
الحتياجــات مجموعــات مــن املواطنــن املدافعــن عــن أرزاقهــم وعملهــم ومســكنهم
ومأكلهــم ومرشبهــم ،وغريهــا مــن االحتياجــات األساســية ألي مواطــن.
وبالرغــم مــن تزايــد القيــود عــى مامرســة وســائل االحتجــاج املختلفــة ،وزيــادة التعســف
ضــد النقابيــن 2وتجريــم كافــة املســرات والتظاهــرات ووســائل التعبــر عــن الــرأي منــذ
التصديــق عــى قانــون التظاهــر رقــم  107لســنة ،)http://ecesr.org/?p=768847( 2013
إال أن املواطنــن مل يتوقفــوا عــن املطالبــة بحقوقهــم.

شكل 3

االحتجاجات االجتامعية واالقتصادية والعاملية
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2 http://www.ctuws.com/content/%D981%%D98%A%D8%A7%D984%%D986%%D981%%D982-%%D8%A7%D984%%D980%%D985%%D8%B9%D
8%AA%D985-%%D8%AA%D982%%D8%B1%D98%A%D8%B1-%D8%AD%D988%%D984-%%D8
%A7%D986%%D8%AA%D987%%D8%A7%D983%%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D984%%D8
%AD%D8%B1%D98%A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D984%%D986%%D982%%D8%A7%D
8%A8%D98%A%D8%A9-%D985%%D986-%%D98%A%D986%%D8%A7%D98%A%D8%B1%D8%AD%D8%AA%D989-%%D98%A%D988%%D986%%D98%A%D92017%-88%E28%80%E
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تعريف :االحتجاجات العاملية:
وعــى الرغــم مــن تنــوع أســباب «االحتجاجــات العامليــة» ،إال أنهــا يف املعظم تــدور حول
تأخــر رصف الرواتــب أو الحوافــز ،أو املطالبــة بزيــادات ىف األجــور ملواكبــة ارتفاع األســعار،
بــرف النظــر عــن نــوع القطــاع املحتــج «خــاص  ،حكومــى  ،قطــاع عــام ،وقطــاع أعــال عام
« ،لكــن هنــاك أســباب أخــرى مثــل :املطالبــة بالتثبيــت بعــد ســنوات طويلــة مــن العمــل
بعقــود مؤقتــة أو كعاملــة يوميــة تــراوح ىف بعــض املواقــع بــن تســعة أعــوام إىل
مــا ،كــا كــرت احتجاجــات العاملــن بالقطــاع الحكومــي للمطالبــة بإصــدار
ســبعة عــر عا ً
قانــون العــاوة االجتامعيــة ،الـــ  10%املقــررة لغــر املخاطبــن بقانــون الخدمــة املدنيــة.
وبشــكل عــام ،ســيطر القطــاع الحكومــي عــى النســبة األكــر مــن االحتجاجــات العامليــة
بنســبة  68%مــن إجــايل االحتجاجــات العامليــة ،يليــه القطــاع الخــاص بنســبة  17%ثــم
القطاعــن (العــام ،واألعــال العــام) بنســبة .15%
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تعريف :االحتجاجات االقتصادية:
«االحتجاجــات االقتصاديــة» هــي االحتجاجــات املرتبطــة بالعمــل وظــروف العمــل لغــر
العاملــن يف املنشــآت الرســمية ،أو غــر العاملــن لــدى الغــر ،كســائقي التاكــي
الخــاص ،أو الباعــة الجائلــن أو املزارعــن البســطاء أو حتــى الخريجــن والعاطلــن عــن
العمــل املطالبــن بإيجــاد فــرص العمــل .وترتبــط االحتجاجــات االقتصاديــة يف معظمهــا
بسياســات الحكومــة وآثارهــا عــى املصالــح االقتصاديــة للفئــات املختلفــة مــن أصحــاب
األعــال الصغــرة والحرفيــن واملهنيــن .وشــهد العامــان ( )2017 ،2016صــدور حزمــة من
السياســات االقتصاديــة التــي ســاهمت يف فــرض ضغــوط عــى املواطنــن والعاملــن،
حيــث اشــتملت عــى إجــراءات ذات أثــر تضخمــي ،مثــل :التوســع يف فــرض رضائــب
االســتهالك عــر قانــون «رضيبــة القيمــة املضافــة» ،والــذي أثــار حفيظــة املحامــن مثـاً،
وتحريــر ســعر الــرف ورفــع أســعار بنــود الطاقــة والوقــود ،مــا أثــار غضــب الســائقني
واملزارعــن ،عــى ســبيل املثــال.
إذن فاالحتجاجــات االقتصاديــة تخــص قطاعــات بأكلمهــا تتــرر يف مصالحهــا االقتصاديــة
ومصــادر رزقهــا مــن قــرارات الحكومــة ،وتتــوزع عــى محافظــات بالدلتــا والصعيــد وعــى
ســواحل البحــر املتوســط ، ،مثــل :احتجاجــات الصياديــن عــى منعهــم مــن الــروح
بدميــاط ،واحتجاجــات الســائقني بســبب نقــل املواقــف أو رفــع قيمــة «الكارتــة» مبختلــف
املحافظــات ،أو احتجــاج فالحــو مركــز بــدر عــى قــرار محافظــة البحــرة بتحويــل أرايض
زراعيــة باملحافظــة إىل مقالــع للزلــط والرمــل ،أو احتجــاج أهــايل ومزارعــي أخميــم
بســوهاج عــى تجريــف خمســائة فــدان وتحويلهــم لصالــح جهاز مدينــة أخميــم الجديدة
عــى حســاب اإلرضار باملزروعــات ،أو احتجــاج ســائقو التاكــي األبيــض عــى الســاح
لرشكتــي أوبــر وكريــم بالعمــل .جميعهــا احتجاجــات متثــل مصالــح جامعيــة اقتصاديــة،
وتتعلــق بكســب الــرزق ،والعمــل خــارج اإلطــار العــايل ،الــذي يتمثــل يف :وجــود عامــل
وصاحــب عمــل.
كــا تتضمــن احتجاجــات املهنيــن مــا بــن املطالبــة مبــد فــرة التقديــم للتكليــف «أطبــاء
دفعــة مــارس  ،”2017أو املطالبــة بتنفيــذ حكــم املحكمــة بإلغــاء رشوط القيــد الجديــدة
بنقابــة املحامــن ،والتــي تغلــق البــاب أمــام العديــد مــن املحامــن لتجديــد بطاقاتهــم
لعضويــة النقابــة ومامرســة املهنــة.

تعريف :االحتجاجات االجتامعية:
تعكــس «االحتجاجــات االجتامعيــة» حالــة الــردي العــام يف الخدمــات املقدمــة
للمواطنــن ،فتتــوزع عــى قطاعــات الصحــة والتعليــم واملرافــق واإلســكان واألمــن.
يتصدرهــا بالطبــع االحتجــاج عــى تــردى املرافــق مشــتبكة مــع أوضــاع التلــوث « انقطــاع
ميــاه الــرب ،تلــوث ميــاة الــرع ،إلقــاء مخلفــات املصانــع بالنيــل ،انســداد الــرع بســبب
أكــوام القاممــة» ،وهــي احتجاجــات غال ًبــا مــا تقــع خــارج القاهــرة ،كاحتجاجــات املزارعــن
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عــى حــاالت نفــوق جامعيــة ملواشــيهم أو انتشــار مــرض معــن بينهــا مثــل الحمــى
القالعيــة ،أو احتجــاج الصياديــن عــى قواعــد ومواعيــد الصيــد ،وجميعهــا احتجاجــات ال
يربــط بينهــا رابــط زمنــي أو جغــرايف ،لكنهــا تــأيت دون تنظيــم مســبق مــن املواطنــن.

التوزيع الجغرايف:
توزعــت االحتجاجــات عــى كافــة املحافظــات ،وجــاءت كل مــن (القاهــرة والجيــزة) يف
جــا و  158مائــة ومثانيــة وخمســن
الصــدارة ،بإجــايل  243مائتــن وثالثــة وأربعــن احتجا ً
جــا عــى التــوايل ،ثــم تبعتهــا محافظــات الرشقيــة ( )102واإلســكندرية ()95
احتجا ً
والغربيــة ( ،)91فيــا بلــغ إجــايل االحتجاجــات يف محافظــات شــال ،ووســط وجنــوب
الصعيــد  308ثالمثائــة ومثانيــة احتجاجــات ،ممثلــن  20%مــن االحتجاجــات عــى مســتوي
الجمهوريــة يف عــام .2017
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الفئات املحتجة:
أمــا الفئــات املحتجــة ،فقــد تنوعــت يف عــام  ،2017بــن األهــايل والعــال واملزارعــن
والطــاب واملهنيــن والحشــود املنظمــة واملزارعــن والباعــة الجائلــن وأصحــاب
جــا يف 2017
املحــات وغريهــم مــن الفئــات .واحتــل األهــايل الفئــة األوىل األكــر احتجا ً
جــا ،أي حــوايل  56%مــن إجــايل
بإجــايل  855مثامنائــة وخمســة وخمســن احتجا ً
االحتجاجــات .فيــا جــاء العــال يف املرتبــة الثانيــة بنحــو  251مائتــن وواحــد وخمســن
جــا ،أي بنســبة  16.5٪مــن االحتجاجــات .وجــاء الطــاب يف املرتبــة الثالثــة بنســبة
احتجا ً
 7٪مــن االحتجاجــات بنحــو  100مائــة احتجــاج .كــا ســجلت فئــات املهنيــن نس ـ ًبا مرتفعــة
جــا) واملحامــن ( 24أربعــة
مــن االحتجاجــات ،ومــن ضمنهــا األطبــاء ( 33ثالثــة وثالثــون احتجا ً
را جــاء املوظفــون العاملــون يف القطــاع الحكومــي يف
وعــرون احتجا ً
جــا) .وأخــ ً
املرتبــة الرابعــة بعــد الطــاب مســجلني نســبة  5%مــن إجــايل االحتجاجــات ،أي  75خمســة
جــا.
وســبعون احتجا ً
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وسائل االحتجاج:
تنوعــت وســائل االحتجــاج خاصــة حســب نــوع االحتجــاج ،فجــاءت البالغــات والحمــات يف
املرتبــة األويل ،خاصــة يف االحتجاجــات االجتامعيــة ،بعــدد  673ســتامئة وثــاث وســبعني
حالــة احتجــاج .فيــا جــاءت الوقفــات االحتجاجيــة والتظاهــرات يف املرتبــة الثانيــة مبعــدل
 521خمســائة وواحــد وعرشيــن تظاهــرة ووقفــة احتجاجيــة يف  .2017أمــا االرضاب ووقف
العمــل ،فجــاءت يف املرتبــة الثالثــة ،خاصــة بــن االحتجاجــات العامليــة ،التــي شــهدت 133
مائــة وثالثًــا وثالثــن حالــة إرضاب عــن العمــل ،مــن بــن إجــايل  158مائــة ومثــانٍ وخمســن
را ،اســتمرت وســيلة قطــع
حالــة إرضاب ،شــهد باقيهــا قطــاع االحتجاجــات االقتصاديــة .وأخـ ً
الطــرق خاصــة بــن االحتجاجــات االجتامعيــة لألهــايل ،حيــث حدثــت نحــو  55خمس وخمســن
حالــة قطــع طريــق ،مــن بينهــم  35خمــس وثالثــون حالــة احتجــاج اجتامعيــة ،و  19تســع
عــرة حالــة احتجــاج اقتصــادي ،خاصــة مــن قبــل الســائقني واملزارعــن.
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أسباب االحتجاجات يف :2017
اختلفــت أســباب ومطالــب االحتجاجــات يف عــام  ،2017ولكــن ظهــرت بعــض األمنــاط التــي
تعــر عــن مطالــب شــعبية واســعة بــن جمــوع املواطنــن ،وكان عــى رأســها الحــق يف
البنيــة التحتيــة والخدمــات ،وخاصــة امليــاه والــرف الصحــي والطاقــة والطــرق ،فقــد
احتلــت مجموعــة املطالــب تلــك النصيــب األكــر مــن االحتجاجــات يف عــام  2017بنحــو 434
جــا ،أي مــا يزيــد عــن  28%مــن إجــايل االحتجاجــات .فيــا
أربعامئــة وأربعــة وثالثــن احتجا ً
مثلــت مطالــب العــال املختلفــة ،التــي اشــتملت عــى الحــق يف التعويضــات املاليــة
واألجــور والحوافــز واألجــازات والحــق يف التنظيــم حــوايل ربــع االحتجاجــات يف 2017
جــا .وجــاء الحــق يف التعليــم
بنســبة  ،24%بنحــو  365ثالمثائــة وخمســة وســتني احتجا ً
عــى رأس االحتجاجــات االجتامعيــة بعــد الحــق يف البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة،
والــذي مثــل أكــر مــن  10%مــن االحتجاجــات ،وكانــت هنــاك نســبة مرتفعــة مــن الطــاب
واألهــايل واملدرســن املحتجــن مــن أجــل جــودة التعليــم وعــدم الحرمــان مــن االلتحــاق
وخصوصــا قبــل
باملــدارس وغريهــا مــن املطالــب التــي تخــص التعليــم يف كافــة مراحلــه،
ً
را جــاءت االحتجاجــات املطالبــة بالحــق يف الصحــة والوصــول للخدمــات
الجامعيــة .وأخــ ً
جــا) ،واالحتجاجــات املطالبــة بالســكن
الصحيــة بنســبة  78( 5%مثانيــة وســبعون احتجا ً
املالئــم واملنــددة بــاإلزاالت والتعــدي عــى الحــق يف الســكن اآلمــن بنســبة  4.3%مــن
جــا .أمــا عــن االحتجاجــات مــن كافــة القطاعــات
االحتجاجــات بنحــو  65خمســة وســتني احتجا ً
جــا.
املطالبــة بالتعويــض والعدالــة اإلداريــة فبنســبة  4%بنحــو  59تســعة وخمســن احتجا ً
را ،ظلــت احتجاجــات الخريجــن والعاملــن بالقطــاع غــر الرســمي وبالعاملــة غــر
وأخــ ً
املثبتــة مســتمرة لضــان الحــق يف العمــل ،ووصلــت لحــوايل  137مائــة وســبعة وثالثــن
جــا بنســبة تتعــدى الـــ .9%
احتجا ً

شكل 8

اسباب االحتجاجات
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اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
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ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻤل

اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺤﻖ ﰲ
اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
اﻟﺴﻜﻦ اﳌﻼﺋﻢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻدارﻳﺔ

اﻟﺤﻖ ﰲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت
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