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 م9732/ 33/ 3ق ثجلسخ   3لسٌخ          3701  الصبدز فٖ الدعْٕ زقن   هسْدح ثأسجبة ّهٌطْق الحكن                    
 جد الشبفٖ هحود حسبًٖالط٘ت ع الوقبهخ هي            : 

 مدٌر شئون العاملٌن بفندق ) موفنبٌك ( جولً فٌل باألقصر   - 2مدٌر عام فندق ) موفنبٌك ( جولً فٌل باألقصر    -1ضــــــــــــــد كل من 
                                                                                                                                                                  

 بصفاتهم
 " " الْقبئع

 ألقصمسبالوحكومخ ابثزدائ٘مخ ثقلمن تزمبة 

 

قصس ثزسش٘حَ للعو  ثبلنٌدق زئبسمخ ذّٕ اإلعبقخ ّقبهذ هدٗسٗخ القْٕ العبهلخ ثبألهي شسحبً للدعْٓ إًَ الودعٖ ّذتس 
, األهمس  بزفضمب رعٌ٘٘مَ لمدِٗو بم إب أًِوم3203لسمٌخ  12زح طجقمبً للقمبًْى زقمن % الوقمس3ِوب ضوي ًسجخ الودعٖ عل٘
, ّلوب تمبى الومدعٖ قمد النٌدق الورتْز  دعْاٍ ثزغسٗن هحكوخ الجٌح ثبألقصس ح٘ث قضٖ فٖإلٖ اللجْء إلٔ  الرٕ حدا ثَ

ثبلطلجبد سمبلنخ الج٘مبى القضبء  ثوب ٗحق لَ, أص٘ت ثأضساز هبدٗخ ًّنس٘خ تًَْ ٗسغت فٖ العو  أسْح ثجبقٖ الوْاطٌ٘ي 
. 

 " الوحكوـــــــــــــــــــــــــــــخ "
 ثعد اإلطالع علٔ األّزاق , ّسوبع اإلٗضبحبد , ّالوداّلخ قبًًْبً.

 

كرياضػيان ( منو عمي أف ) تمتـز الدكلة بضماف حقكؽ األشخاص ذكل اإلعاقة كاألقزاـ صحيان كاجتماعيان كثقافيان كترفيييػان 18كتنص المادة )
كتعميميان كتكفير فرص العمػؿ ليػـ مػخ تخصػيص نمػبة منيػا ليػـ كتيياػة المرافػؽ العامػة كالبياػة المحيطػة بيػـ كممارمػتيـ لجميػخ الحقػكؽ 

 الميامية كدمجيـ مخ غيرىـ مف المكاطنيف إعماالن لمبادئ العدالة كالمماكاة كتكافؤ الفرص ( .
تمتػػـز الدكلػػة باالتفاقيػػات كالعيػػكد كالمكاثيػػؽ الدكليػػة لحقػػكؽ مػػي أف ) مػػف الدمػػتكر المػػذككر ع (39مػػادة )كتػػنص ال   

 .(  اإلنماف التي تصدؽ عمييا مصر كتصبح ليا قكه القانكف بعد نشرىا كفقا لألكضاع المقررة
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يحػػدد القػػانكف المجػػالس القكميػػة الممػػتقمة كمنيػػا مػػف الدمػػتكر ذاتػػو عمػػي أف )  (482مػػادة )كتػػنص ال   
كالمجمػػس  كالمجمػػس القػػكمي لمطفكلػػة كاألمكمػػة قػػكؽ اإلنمػػاف كالمجمػػس القػػكمي لممػػرأةالمجمػػس القػػكمي لح

القكمي لألشخاص ذكل اإلعاقة كيبيف القانكف كيفيو تشكيؿ كؿ منيا كاختصاصاتيا كضػماف امػتق ؿ كحيػاد أعضػا ىا 
 ل انتياؾ يتعمؽ بمجاؿ عمميا.لحؽ في إب غ الممطات العامة عف أكليا ا

بالشخصية االعتبارية كاالمتق ؿ الفني كالمالي كاالدارل كيؤخذ رأييا في مشػركعات القػكانيف كالمػكااح كتتمتخ المجالس 
 .(  المتعمقة بيا كبمجاؿ عمميا

يقصػد فػي تطبيػؽ أحكػاـ ’’بشأف تأىيؿ المعكقيف عمى أف  ـ8391لمنة  93( مف القانكف رقـ 4كتنص المادة )      
خص أصبح غير قادر عمى االعتماد عمى نفمو في مزاكلة عمؿ أك القياـ بعمؿ آخر ، كؿ ش ىذا القانكف بكممة المعكؽ

 . كاالمتقرار فيو كنقصت قدرتو عمى ذلؾ نتيجة لقصكر عضكل أك عقمي أك حمي أك نتيجة عجز خمقي منذ الكالدة
ينيػػة التػػي يمػػـز تكفيرىػػا كيقصػػد بتأىيػػؿ المعػػكقيف تقػػديـ الخػػدمات االجتماعيػػة كالنفمػػية كالطبيػػة كالتعميميػػة كالم      

  .‘‘ لممعكؽ كأمرتو لتمكينو مف التغمب عمى اآلثار التي تخمفت عف عجزه
، كتػػؤدم الدكلػػة خػػدمات التأىيػػؿ دكف  لكػػؿ معػػكؽ حػػؽ التأىيػػؿ’’( مػػف ذات القػػانكف عمػػى أنػػو 9كتػػنص المػػادة )      

، كيجػكز أف تػؤدم ىػذه الخػدمات بمقابػؿ فػي  مقابؿ في حدكد المبالغ المدرجة ليذا الغرض فػي المكازنػة العامػة لمدكلػة
 ‘‘ . الحاالت كفي الحدكد التي يصدر بيا قرار مف كزير الشاكف االجتماعية

 ( شيادة لكؿ معكؽ تـ تأىيمو بيا . 1تممـ الجيات المشار إلييا في المادة )’’ ( مف ذات القانكف عمى أف 9كتنص المادة )      
المينػة أك الميػف التػي يمػتطيخ صػاحبيا أداايػا باإلضػافة إلػى البيانػات األخػرل التػي ،  كيجب أف يبيف بالشػيادة      

، كتمػمـ ىػذه الشػيادة لممعػكؽ الػذم تثبػت صػ حيتو لمقيػاـ بعمػؿ  يصدر بتحديدىا قرار مف كزيػر الشػاكف االجتماعيػة
 ‘‘   .......................................          . منامب دكف تأىيؿ بنا  عمى طمبو

عمى أصحاب األعماؿ )  عمى أف ـ8314لمنة  23( مف ذات القانكف كالممتبدلة بالقانكف رقـ 3كتنص المادة )      
بإصػدار قػانكف العمػؿ  ـ8318لمػنة  899الذيف يمتخدمكف خممػيف عػام ن فػأكثر كتمػرل عمػييـ أحكػاـ القػانكف رقػـ 

في أمكنة متفرقة امتخداـ المعػاقيف الػذيف ترشػحيـ مكاتػب القػكل مكا  كانكا يشتغمكف في مكاف كاحد أك بمد كاحدة أك 
 .(  % مف مجمكع عدد العماؿ في الكحدة الذيف يرشحكف ليا1العاممة مف كاقخ مجؿ قيد المعكقيف بيا كذلؾ بنمبة 

بغرامػة  يعاقب كؿ مف يخػالؼ أحكػاـ المػادة التامػعة مػف ىػذا القػانكف( مف القانكف ذاتو عمي أف ) 81مادة )كتنص ال 
 كالحبس لمدة ال تجاكز شيران أك بإحدل العقكبتيف .  مااة جنييان 
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الصادر عف  i (Declaration on the Rights of Disabled Persons)يفكينص البند الثاني مف اإلع ف الخاص بحقكؽ المعكق      
يتمتخ المعكؽ بجميخ ’’ـ عمى أف 8391( المؤرخ في التامخ مف ديممبر 93-)د 9229الجمعية العامة لألمـ المتحدة بمكجب القرار رقـ 

أم امػتثنا  كبػ  تفرقػة أك تمييػز عمػى أمػاس العنصػر أك الحقكؽ الكاردة في ىذا اإلع ف ، كيعتػرؼ بيػذه الحقػكؽ لجميػخ المعػكقيف دكف 
المػػكف أك الجػػنس أك المغػػة أك الػػديف ، أك الػػرأم ميامػػيان أك غيػػر ميامػػي ، أك األصػػؿ الػػكطني أك االجتمػػاعي ، أك الثػػركة ، أك المكلػػد ، أك 

 ‘‘بمبب أم كضخ آخر ينطبؽ عمى المعكؽ نفمو أك عمى أمرتو . 
لممعكؽ الحؽ في التدابير التي تمتيدؼ تمكينو مف بمكغ أكبػر ’’ف ذات اإلع ف عمى أنو كينص البند الخامس م      

 ‘‘ . قدر ممكف مف االمتق ؿ الذاتي
لممعػكؽ الحػؽ فػي األمػف االقتصػادم كاالجتمػاعي كفػي ممػتكل ’’كينص البند المابخ مف ذات اإلع ف عمى أنػو       

حصػكؿ عمػى عمػؿ كاالحتفػاظ بػو أك فػي مزاكلػة مينػة مفيػدة كمربحػة ، فػي ال ، حمػب قدرتػو ، كلو الحػؽ معيشة الاؽ
 ‘‘ . ، كفي االنتما  إلى نقابات العماؿ كمجزية
يجػب أف يحمػى المعػػكؽ مػف أم امػتغ ؿ كمػف أم أنظمػػة أك ’’كيػنص البنػد العاشػر مػف ذات اإلعػػ ف عمػى أنػو       

        ‘‘ . معاممة ذات طبيعة تمييزية أك متعمفة أك حاطة بالكرامة
 ii (Convention on the Rights of Persons withكتػنص ديباجػة اتفاقيػة حقػكؽ األشػخاص ذكم اإلعاقػة     

Disabilities)- كدخمػػت حيػػز النفػػاذ فػػي  ـ4331التػػي صػػدقت عمييػػا المػػمطات المصػػرية فػػي الرابػػخ عشػػر مػػف ابريػػؿ
 عمى:   -( منيا21ص عميو المادة )بعد تصديؽ عشريف دكلة عمييا كفقا لما تن ـ4331الثالث مف مايك 

 .............................................     ،  إف الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية’’
ذ تعتػػرؼ بػػأف األمػػـ المتحػػدة قػػد أعمنػػت       ، فػػي اإلعػػ ف العػػالمي لحقػػكؽ اإلنمػػاف كفػػي العيػػديف الػػدكلييف  )ب( كا 

، الحػػؽ فػػي التمتػػخ بجميػػخ الحقػػكؽ كالحريػػات  ، دكف تمييػػز مػػف أم نػػكع رد، أف لكػػؿ فػػ الخاصػػيف بحقػػكؽ اإلنمػػاف
ذ تؤكػػد مػػف جديػػد الطػػابخ العػػالمي لجميػػخ حقػػكؽ  ،  ، ككافقػػت عمػػى ذلػػؾ المنصػػكص عمييػػا فػػي تمػػؾ الصػػككؾ )ج( كا 

عاقػة اإلنماف كالحريات األمامية كعدـ قابميتيا لمتجزاػة كترابطيػا كتعاضػدىا كضػركرة ضػماف تمتػخ األشػخاص ذكم اإل
ذ تشػير إلػى العيػد الػدكلي الخػاص بػالحقكؽ االقتصػادية كاالجتماعيػة    بيذه الحقكؽ بشكؿ كامؿ كدكف تمييػز،  )د( كا 

، كاالتفاقيػة الدكليػة لمقضػا  عمػى جميػخ أشػكاؿ التمييػز  ، كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالميامػية كالثقافية
، كاتفاقيػػة مناىضػػة التعػػذيب كغيػػره مػػف ضػػركب  كاؿ التمييػػز ضػػد المػػرأة، كاتفاقيػػة القضػػا  عمػػى جميػػخ أشػػ العنصػػرم

، كاالتفاقية الدكلية لحماية حقكؽ جميخ  ، كاتفاقية حقكؽ الطفؿ المعاممة أك العقكبة القامية أك ال إنمانية أك الميينة
ذ تدرؾ أف اإلعاقة تشػكؿ مفيكمػا ال يػزاؿ قيػد ال تطػكر كاف اإلعاقػة تحػدث بمػبب العماؿ المياجريف كأفراد أمرىـ )ق( كا 
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التفاعػػػؿ بػػػيف األشػػػخاص المصػػػابيف بعاىػػػة كالحػػػكاجز فػػػي المكاقػػػؼ كالبياػػػات المحيطػػػة التػػػي تحػػػكؿ دكف 
ذ تعتػرؼ    ...      مشاركتيـ مشاركة كاممة فعالة في مجػتمعيـ عمػى قػدـ الممػاكاة مػخ اآلخػريف،  )ح( كا 

ذ تعترؼ     لمفردانتياكا لمكرامة كالقيمة المتأصمتيف أيضا بأف التمييز ضد أم شخص عمى أماس اإلعاقة يمثؿ  )ط( كا 
 اإلعاقةكذلؾ بتنكع األشخاص ذكم 

ذ تقر بالحاجة إلى تعزيز كحماية حقكؽ االنماف لجميخ األشػخاص ذكم اإلعاقػة، بمػف فػييـ أكلاػؾ الػذيف        )ل( كا 
ذ يمػػاكرىا القمػػؽ ألف األشػػخاص ذكم  تركيػػزايحتػػاجكف دعمػػا أكثػػر  اإلعاقػػة،بالرغـ مػػف مختمػػؼ ىػػذه الصػػككؾ  )ؾ( كا 

كالعيكد، ال يزالكف يكاجيكف في جميخ أنحا  العالـ حكاجز تعترض مشاركتيـ كأعضا  في المجتمخ عمػى قػدـ الممػاكاة 
ذ تعتػػرؼ بالممػػاىمة القيمػػة الحاليػػة كالمحتممػػة   ...   مػػخ اآلخػػريف كانتياكػػات لحقػػكؽ االنمػػاف المكفكلػػة ليػػـ،  )ـ( كا 

م اإلعاقػػة فػػي تحقيػػؽ رفػػاه مجتمعػػاتيـ كتنكعيػػا عمكمػػان، كبػػأف تشػػجيخ تمػػتعيـ بصػػكرة كاممػػة بحقػػكؽ لألشػػخاص ذك 
االنماف كالحريات األمامية كمشاركتيـ الكاممة ميفضػي إلػى زيػادة الشػعكر باالنتمػا  كتحقيػؽ تقػدـ كبيػر فػي التنميػة 

ذ ترل أنػو ينبغػي أف تتػاح لألشػخاص ذكم البشرية كاالجتماعية كاالقتصادية لممجتمخ كالقضا  عمى الفقر، ... )س ( كا 
اإلعاقة فرصة المشاركة بفاعمية في عمميػات اتخػاذ القػرارات بشػأف الميامػات كالبػرام ، بمػا فػي ذلػؾ تمػؾ التػي تيميػـ 

 مباشرة، 
ذ يماكرىا القمؽ إزا  الظركؼ الصػعبة التػي يكاجييػا األشػخاص ذكك اإلعاقػة الػذيف يتعرضػكف ألشػكاؿ م       تعػددة أك مشػددة مػف )ع( كا 

)ذ( كاقتناعػػا منيػػا بػػأف اتفاقيػػة دكليػػة شػػاممة كمتكاممػػة لحمايػػة كتعزيػػز حقػػكؽ االشػػخاص ذكم االعاقػػة ككػػرامتيـ مػػتقدـ     التمييػػز......
ممػػاىمة جكىريػػة فػػي تػػدارؾ الحرمػػاف االجتمػػاعي البػػالغ لألشػػخاص ذكم اإلعاقػػة، كمتشػػجخ مشػػاركتيـ فػػي المجػػاالت المدنيػػة كالميامػػية 

 االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية عمى أماس تكافؤ الفرص، مكا  في البمداف النامية أك البمداف المتقدمة النمك،ك 
 قد اتفقت عمى ما يمي:                   

   .   ........................................................................................... 
، عمػى  تعترؼ الدكؿ األطراؼ بحؽ األشخاص ذكم اإلعاقة فػي العمػؿتمؾ االتفاقية عمي أف ) مف ( 49) المادةكتنص 

؛ كيشمؿ ىذا الحؽ إتاحة الفرصة ليـ لكمب الرزؽ في عمؿ يختاركنو أك يقبمكنو بحرية في  قدـ المماكاة مخ اآلخريف
 ليـ كيميؿ انخراطيـ فييما. مكؽ عمؿ كبياة عمؿ منفتحتيف أماـ األشخاص ذكم اإلعاقة كشاممتيف

،  ، بما في ذلؾ حؽ أكلاؾ الػذيف تصػيبيـ اإلعاقػة خػ ؿ عمميػـ كتحمى الدكؿ األطراؼ إعماؿ الحؽ في العمؿ كتعززه 
 :  ، لتحقيؽ عدة أىداؼ منيا ما يمي ، بما في ذلؾ مف التشريعات كذلؾ عف طريؽ اتخاذ الخطكات المنامبة

، كمنيػا شػركط التكظيػؼ  فيما يختص بجميخ الممااؿ المتعمقة بكافػة أشػكاؿ العمالػةحظر التمييز عمى أماس اإلعاقة 
 ؛  ، كظركؼ العمؿ اآلمنة كالصحية ، كالتقدـ الكظيفي ، كامتمرار العمؿ كالتعييف كالعمؿ

 ، بمػا فػي ذلػؾ ، عمى قدـ المماكاة مخ اآلخػريف حماية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة في ظركؼ عمؿ عادلة كم امة
، بمػا فػي ذلػؾ  ، كظركؼ العمؿ المأمكنة كالصحية تكافؤ الفرص كتقاضي أجر متماك لقا  القياـ بعمؿ متماكم القيمة

 ؛ ، كاالنتصاؼ مف المظالـ الحماية مف التحرش
،  )ق( تعزيز فرص العمؿ كالتقػدـ الػكظيفي لألشػخاص ذكم اإلعاقػة فػي مػكؽ العمػؿ............................  ...

 ؛ عف تقديـ المماعدة عمى إيجاد العمؿ كالحصكؿ عميو كالمداكمة عميو كالعكدة إليو فض 
 )ز(    تشغيؿ األشخاص ذكم اإلعاقة في القطاع العاـ؛    ...
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 .    (  كفالة تكفير ترتيبات تيميرية معقكلة لألشخاص ذكم اإلعاقة في أماكف العمؿ ( ط)
ككذا الغالبية مػف دمػاتير الدكلػة الحديثػة  –لمصرم الحالي كما مبقو مف دماتير كحيث إف مفاد ما مبؽ أف الدمتكر ا      

، كذلػؾ بالنمػبة لكافػة الحقػكؽ كالكاجبػات  في أكثر مف مكضخ مبادئ المماكاة كتكافؤ الفرص بيف كؿ المكاطنيف دكف ثمة تمييز كفؿقد  –
،  األشخاص ذكم اإلعاقة مف مختمؼ الجكانب ككفالػة حقيػـ فػي العمػؿ كألـز الدمتكر ممطات الدكلة رعاية، العامة كمنيا الحؽ في العمؿ 

أعطى الدمتكر لممعاىدات الدكلية قكة القانكف بعد أف يصدؽ عمييا رايس الجميكرية بنا  عمى مكافقة مجممي النػكاب كالشػكرل كبعػد أف ك 
 . لألكضاع التي يقررىا القانكف تنشر كفقان 

أحقية الشخص ذك اإلعاقة في التأىيؿ الذم يتمثؿ في تقديـ ما مقرران بشأف تأىيؿ المعكقيف ـ 8391 ةلمن 93جا  القانكف رقـ قد ك       
كيتمػمـ بنػا  ،  مف تجػاكز اآلثػار التػي ترتبػت عمػى إعاقتػو يمـز لو مف خدمات اجتماعية كنفمية كطبية كتعميمية كمينية كذلؾ حتى يتمكف

 .  لميف التي يمتطيخ القياـ بيا كالتي تتنامب مخ إعاقتوعمى طمبو شيادة تأىيؿ يثُبت بيا المينة أك ا
% مػػف مجمػػكع عػػدد العػػامميف بكػػؿ كحػػدة مػػف كحػػدات الجيػػاز اإلدارم لمدكلػػة كاليياػػات العامػػة 1كحػػدد القػػانكف نمػػبة 

يػػتـ تخصيصػػيا لألشػػخاص ذكم اإلعاقػػة الحاصػػؿ كػػؿ مػػنيـ عمػػى شػػيادة التأىيػػؿ ككػػذا القطػػاع الخػػاص كالقطػػاع العػػاـ 
مجمػس الدكلػة ريػر لمعػرض عمػى الجمعيػة العمكميػة لقمػمي الفتػكم كالتشػريخ بتق) يراجخ في بعض ما مػبؽ . رةالمذكك 

،  بشأف مدل جػكاز تقػدـ  المػكاطنيف فاقػدم البصػر لممػابقة التعيػيف فػي كظيفػة ممحػؽ بالمػمؾ الدبمكمامػي كالقنصػمي
 أعده الممتشار / أحمد ج ؿ ذكى نااب رايس مجمس الدكلة ( .

بشػأف تأىيػؿ  ـ8391لمنة  93المحكمة الدمتكرية العميا بشأف مدل دمتكرية بعض نصكص القانكف رقـ إف  كحيث 
كالتػي تتعمػؽ بتخصػيص نمػبة مػف كظػااؼ الجيػاز اإلدارم لمدكلػة  ـ8314لمػنة  23المعكقيف كالمعػدؿ بالقػانكف رقػـ 

ضػماف فػرص  تػكخى دكمػان  -اف أك دكليػان كػ كطنيػان –تنظػيـ أكضػاع المعػاقيف  ’’أف قد قضػت بػ -لألشخاص ذكم اإلعاقة
 في الحياة العامة ممكنان كفعاالن كمنتجان. إمياميـ، ليككف  ، كيتغمبكف مف خ ليا عمى مصاعبيـ يتخطكف بيا عكااقيـ

، كأف تناؿ بقدر أك بآخر  ، كمف شأنيا أف تقيد حركتيـ ، مردىا إلى عاىاتيـ ذلؾ أف نكاحي القصكر التي تعرض ليـ 
، ال  ، لتبػدك مشػك تيـ غػاارة األبعػاد متكػافايف مػخ األمػكيا  حتػى بعػد تػأىيميـ مينيػان  ، ف  يككنكف كاقعػان  تيـمف ممكا

،  لتػػدابير تكفػػؿ امػػتق ليـ بشػػاكنيـ ، كتقريػػران  إلػػى أعماقيػػا ، نفػػاذان  ، بػػؿ تكػػكف مجابيتيػػا ت اميػػا الحمػػكؿ المبتمػػرة
، ىػي ضػماف أف يكػكف  ، متخػذة كجيػة بػذاتيا ، كتتضػافر مككناتيػا اإلى مناى  عممية كعممية تتصؿ حمقاتي كانصرافان 

 ‘‘ . اتصاالن بأمتيـ كأكثؽ،  ، كأصمب عكدان  المعكقكف أكثر فاادة
أف تدابير اقتصادية كاجتماعية كتشريعية يتعيف ضػمانيا فػي شػأف ’’كما ذىبت المحكمة في حكميا المذككر إلى       

،  ، بػؿ تكلييػا مػا تمػتحؽ مػف الرعايػة ، كال تنحي مشك تيـ عػف دااػرة اىتماميػا رىا، تأخذ كاقعيـ في اعتبا المعكقيف
 لتقدـ ليـ عكنا يمتاـ كأكضاعيـ. 

 ‘‘  . ، ف  يغمطكف حقان  ، كبقدرىا ، بؿ ىك نزكؿ عمى حكـ الضركرة كليس ذلؾ تمييزا منييا عنو دمتكريان 
، كمػػف بينيػػا عناصػػر القػػكة  صػػكر أف تػػتـ إال مػػف خػػ ؿ أدكاتيػػاالتنميػػة االقتصػػادية ال يت’’كأفػػادت المحكمػػة أف       

، كال يمكػػف أف تصػؿ إلػػى غايتيػػا  ، ذلػؾ أف التنميػػة الشػػاممة ال تقػـك إال بيػػا البشػرية التػػي ال يجػكز عزليػػا أك تحييػػدىا
يتحكلػكف إلػى  ، ، كا عانتيـ عمى مكاجيػة صػعابيـ ، فمف خ ؿ تدريبيـ مينيان  ، كالمعكقكف يندرجكف تحتيا بعيدا عنيا

 عف امتثمار ممكاتيا. ، كانصرافان  ، كتبديدان لطاقاتيا كاف ذلؾ تعطي ن ليا ا الك ،  ، كال يجكز تنحيتيا قكة فاعمة ليا كزنيا
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، ضػماف االنتفػاع  ، ذلػؾ أف غايتيػا النياايػة كىك ما تؤيده التدابير التي تتخذىا الدكؿ في شػأف المعػكقيف 
، كتخؿ بما  ، كبؤرة تثير اضطرابا داخؿ مجتمعاتيا   يككف ىؤال  عباان عمييا، ف األفضؿ كاألعمؽ بمكاردىا

 ‘‘ . ، كمف يمعكف لمنفاذ إليو حقا كعدالن  ، بيف مف يممككف فرص العمؿ ينبغي أف يتكافر فييا مف عناصر التكازف
، ذلػػؾ أف العمػػؿ لػػيس  جػػان ، إنمػػا يبغكنيػػا عك  الػػذيف يجحػػدكف حػػؽ المعػػكقيف فػػي العمػػؿ’’كمػػا أكػػدت المحكمػػة أف       

، بػؿ قػرره  منحة مف الدكلػة تقبضػيا أك تبمػطيا كفػؽ إرادتيػا ليتحػدد عمػى ضػكايا مػف يتمتعػكف بيػا أك يمنعػكف منيػا
، كمػدخ ن إلػى  ال ييػدر ، كحقػان  عمػييـ أداؤه ، ككاجبػان  الدمتكر باعتباره شػرفان لمػف يمػتمس الطريػؽ إليػو مػف المػكاطنيف

، كا مػيامان  مػف خػ ؿ تكامػؿ عناصػرىا اإلنمػانية، كطريقان لبنػا  الشخصػية  ماناف إلى غد أفضؿحياة الاقة قكاميا االط
،  لػػدكره فػػي مجػػاؿ النيػػكض بممػػاكليتو ، كتقػػديران  ، كا عػػ   لذاتيػػة الفػػرد حيكيػػان فػػي تقػػدـ الجماعػػة كا شػػباع احتياجاتيػػا

عكقكف مؤاخذيف بعاىاتيـ ال يممككف دفعيا أك تقكيميا ، التي ينافييا أف يظؿ الم لمتقاليد كالقيـ الخمقية األصيمة كصكنان 
ـ ( 1/1/8331ؽ بجممة  81لمنة  1المحكمة الدمتكرية العميا في الدعكل رقـ ) يراجخ حكـ ‘‘ . ألكضاعيـ تصكيبان 

. 
خ كحيث إف قضا  المحكمة اإلدارية العميا قد جرل عمى أف تقدير عمؿ الخبير ىك مف عناصر اإلثبات كأنػو يخضػ      

لتقدير محكمة المكضكع كليا األخذ بو محمكالن عمى أمبابو طالما أنيا  اعتدت بما كرد بالتقرير المقدـ ليا فػى الػدعكل 
يبديو الطاعف مف مثالب بالرد عمييا ، كؿ عمى امػتق ؿ  ككفايتو لتككيف عقيدتيا ، كما أنيا ليمت ممزمة بتعقب كؿ ما

لتككيف عقيدتيا كتثبيت اقتناعيا بصحة أمػبابو ، كعمػى ذلػؾ فػإف المحكمػة   ، متى امتظيرت مف ىذا التقرير ما يكفى
إذ امتندت فى قضا ىا إلى تقريػر الخبػرة المػكدع بممػؼ الػدعكل القتناعيػا  بمػا كرد  بػو  كباألمػباب التػى بنػى عمييػا 

انكف تطبيقػان صػحيحان فإنيا فإنيا ال تككف قد أخطأت المبيؿ ، بؿ تككف قد أعممت صحيح اختصاصيا كطبقت حقيؽ الق
 . ـ (9/2/4338ؽ بجممة  29لمنة   9828تفميران كتأكي ن . ) يراجخ حكميا فى الطعف  رقـ   

 (.1(القاعدة رقـ)94( ص)21منشكر بمجمكعة المبادئ القانكنية التى قررتيا المحكمة اإلدارية العميا س)
، فممػا كػاف الثابػت الفندؽ المدعي عميػو التقصيرية قبؿ  كحيث إنو عف ركف الخطأ المتطمب لقياـ أركاف المماكلية     

العبهلمخ ثبألقصمس ثزسشم٘حَ للعوم  ذّٕ اإلعبقخ ّقبهذ هدٗسٗخ القمْٕ هي مف تقرير الخبير المكدع بالدعكم أف المدعي 

إب ّرعدٗالرَ م 3203لسٌخ  12% الوقسزح طجقبً للقبًْى زقن 3ضوي ًسجخ  جْلٖ ف٘  ثبألقصسنٌدق ثإٔ عو  هٌبست ث
) عشمسح عومب( ( ثمدعْٕ ث  ّزفض رع٘م٘ي إٔ عبهم  هعمبق ّعمددُن ,  َ لدَٗسلوزفض رثعد رعٌَ٘٘ ثْظ٘نخ جٌبٌٖٗ أًَ 

إلممٖ اللجممْء إلممٔ  سممٌد قممبًًْٖ صممح٘ح , األهممس الممرٕ حممدا ثبلوممدعٖأى ٗكممْى للنٌممدق ثممبلزع٘٘ي دّى  عممدم إلماه٘ممخ القممبًْى
م ثبلغساهمخ ّلمن ٗتجمذ الطعمي عل٘مَ أّ 9772لسٌخ  31331ن فٖ الجٌحخ زق هحكوخ الجٌح ثبألقصس ح٘ث قضذ الوحكوخ

 ,إلغبئَ إسزئٌبف٘بً 

. 
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 جمساء عشمسٗي ألمج جٌ٘مَ فمٔ صمست رعمْٗض هقمدازٍ  ثوب ٗسزلمم القضمبء ثأحق٘مخ الومدعٔ , 

هع هب ٗزسرت علٔ ذلك هي آثبز .  ثَ األضساز الوبدٗخ ّاألدث٘خ  الزٔ لحقذ
 ( من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة .  181وحٌث إن من خسر الدعوى ٌلزم مصروفاتها عماًل بحكم المادة ) 

 " فلهـذه األسبــــــــــــــــــــاب "
جدولً فٌدل باألقصدر لموضوع بإلزام فنددق ) موفنبٌدك ( , وفى احكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكاًل   

ٌن ألف جنٌه عن األضرار المادٌة واألدبٌة التى حاقت بده جدرا  بأن ٌؤدي للمدعً تعوٌض مقداره عشر
,   إلعاقته مد  مدا ٌترتدب علدً ذلدك مدن   دارامتناع الفندق المذكور عن تعٌٌنه بإحدي الوظائف المناسبة 

 صروفات .وإلزام المدعً علٌهما الم
 

                                                 

 

 


