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 ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو نم حرتقملا نوناقلل ةيليلحت ةيؤر
  ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا لمع ميظنت لوح

 
 

 دـقعلا  ةطساو يه - ةمكحملا هذه ءاضق هيلع ىرج ام ىلعو - يندملا عمتجملا تامظنم
 ءاـنب  يف ةيسايسلا ةدعاقلا هتفصب درفلا ةيصخشب ءاقترالاب ةليفكلا يه ذإ ،ةلودلاو درفلا نيب
 ةـيبرت  مـث  نـمو  ،ةـماعلا  ةفاقثلاو ةفرعملا رشنو يعولا ثب قيرط نع كلذو ،عمتجملا
 دوهجلا ةئبعتو ،ءانبلا رحلا راوحلا نم راطإ يف قفاوتلاو ةيطارقميدلا ةفاقث ىلع نينطاوملا
 لـكب  لـمعلاو  ،اـعم  ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا نم دبزم ثادحإل ةيعامجلاو ةيدرفلا
 تاسايسلا يف ريثأتلاو ،ماعلا لاملا ةمرح ةميق خيسرتو ،ةيفافشلا نامضل ةعورشملا لئاسولا
 تارـبخلا  قـيرط  نـع  ةـموكحلا  ةدعاسمو ،يعامتجالا نماضتلا موهفم قيمعتو ،ةماعلا
 نسـح  ىـلع  ثـحلاو  ،ةماعلا تامدخلل لضفا ءادأ ىلع ةيعوطلا تاعورشملاو ،ةلوذبملا
 عيذت ،كئلوأ لكبو .ةودقلا رود زاربإو ،ماعلا قافنإلا ديشرت ىلعو ،اههيجوتو دراوملا عيزوت
، الو عيشت الف اهروص لكب ةيلوئسملا ددحتتو ،ةيقادصملا  ةفصـنلاو  لدـعلا  ققحتيو عامنت
  .مدقتلا ىرذ يلأ هب ضوهنلاو هنأش ةعفر ىلع محالتتف ،ةلعافلا عمتجملا ىوق مغانتتو

 -3/6/2000 ةسلج - ةيئاضق 21 ةنسل 153 مقر نعطلا – ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا
 9 ىنف بتكم
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  :ةمدقم
، ىلع لوصحلا دعب الإ ئش يأ لعفت ال تنأ"   "اهلح يديب يذلا انأو ةيعمجلا كل أشنأ نم انأف ينذإ
  

 يذلاو- يلهألا لمعلا ميظنتل ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو نم حرتقملا نوناقلا رهوج فصول تاملكلا هذه نم غلبأ دجن مل
ا دشأ ةخسن ربتعي  تارادإلا ىدـحإب  فـظوم  اهب ىهنأ يتلا تاملكلا كلت -2002 ةنسل 84 مقر يلاحلا نوناقلا نم عمق
، اذه يثحاب دحأ عم هراوح ةيعامتجالا نوئشلا ةرازول ةعباتلا  ريغ تاءارجإلا ىلع ثحابلا ضرتعا امنيح كلذو ريرقتلا
  .2010 ماع ةيلهألا تايعمجلا نم ةدحاو ةهجاوم يف ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو اهتذختا يتلا ةينوناقلا
  

 نيوـكت  يـف  قحلاو ميظنتلا ةيرح ةسرامم لعجت نأ اهنأش نم تاعيرشت نس ىلع ةبقاعتملا ةيرصملا تاموكحلا تبأد
ا تايعمجلا  نيناوقلا كلت تصرح دقف ًال،يحتسم رمأ  1964 ةنسل 32 نوناقلا نم ءدب  84 مـقر  يلاـحلا  نوناقلاب ءاهتناو
 نوناقلا عورشم ربتعيو. ةيلهألا ةيعمجلا لمع ليصافت ةفاك يف لخدتلا يف قحلا ةرادإلا ةهج ءاطعإ ىلع ،2002 ةنسل
ا ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو نم حرتقملا  لسـلسم  يـف  ةدـيدج  ةـقلح  ةباثمب ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا نأشب رخؤم
اع نيسمخ وحن يلهألا لمعلا ديعي نوناقلاف ،ةيلهألا تامظنملا لمع ىلع قييضتلا ، ما  تاـيعمجلا  عـم  لماعتيو فلخلل

 ىوـس  اهيلع امو ةينمالا تاطلسلاو ةيرادإلا ةهجلا نم طقف رماوألا ىقلتت اهلعجي جف يطلست لكشب ةيلهألا تاسسؤملاو
  .ذيفنتلا
  

 عوـلخملا  سيئرلا مكح طوقس دعب دبألل يهتنتس اهنأ اندقتعا يتلا ةينوناقلا ئواسملا نم ةعومجم نوناقلا عورشم لمحي
، ينسح ، دعب ناكم اهل لازال ةيعمقلا نيناوقلاو تاسرامملا نأب انتئجاف ةمكاحلا تاطلسلا نأ الإ كرابم  فتكت ملو ةروثلا
، كلذب  يـف  هـحرط  متو قبس ىذلا ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلاب صاخلا نوناقلا عورشم ميدقت تداعأ اهنإ لب بسحف
 ةطـساوب  يلهألا لمعلا ةركسعل فادهتسا هنأب كاذنآ ةيرصملا ناسنالا قوقح تامظنم تارشع هتفصوو 2010 سرام
  .1يشاف نوناق
  

،ميدلا لودلا يف ةديجلا تاسرامملاو ةيلودلا ريياعملاب تلخأ نوناقلا اذه يف ةدراولا دويقلا  لمع نوناقلا رصح دقف ةيطارق
، نيدايم يف تايعمجلا  اـمك . ةيرادإلا ةهجلا ةقفاومب الإ لمع ناديم نم رثكأ نيب عمجلا مدعب ةيعمجلا مزلأو لب ةددحم
، ةطشنأ نم يقوقحلا لمعلا لاجم نوناقلا دعبتسا ، ةياعرلا (ىلع اهلمع رصق و تايعمجلا ، ةيعامتجالا  ريوـنت  ةيمنتلا
 ءاـنثأو  كراـبم  مـكح  ةليط اوطقس نيذلا ءادهشلاو نيبذعملاو نيباصملا قوقح نع عافدلا نود لوحي امب) عمتجملا
  .ةيرصملا ةروثلا
  

ا نوناقلا عورشم  ناـك  نإو ىتح– ىرابتعا نايك يأ لحب رارق رادصإ يف قحلا ةيعامتجالا نوئشلا ريزول يطعي ضيأ
، ةطشنأ نمض جردني طاشن سرامي هنأ هل نيبت اذإ –ينوناق  هيطعيو ةيعمقلا ريزولا ةطلس نم فعاضي امب تايعمجلا
  .ةيفسعتلا تاءارجإلا نم ديزمل ةصخرلا
  

                                                             
: الحقوقیة المنظمات من عدد بین مشترك بیان – المدني المجتمع على الدولة أمن لجھاز السیطرة یعید األھلیة للجمعیات قدیم مشروع إحیاء  1
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، صيخارتلا حنم ةيلمع ىلع ةيفاضإ ليقارع عضوب حرتقملا نوناقلا عورشم درفنا  يميلقإلا داحتالل لوخ ثيح تايعمجلل
 يذلا رمألا ،تاءارـجإلاو  قاروألا ةحصو ءافيتسا نيبتي نأ دعب ةيرادإلا ةهجلل ةيعمجلا قاروأ لاسرإ يف قحلا هدحو

 اهقاروأ لوصو مدعو ةيعمجلا راهشإ ةلقرعل يميلقإلا داحتالا مامأ لاجملا حسفأو راهشإلا ةيلمع ةيطارقوريب نم فعاض
  .ةيرادإلا ةهجلل
  

ا نوناقلا عورشم ربجأ  ماـعلا  داـحتالا  ةيوضـع  ةيعبتلابو يميلقإلا داحتالا يف ةيوضعلا ىلع ةيلهألا تايعمجلا ضيأ
ا ًالخدت دعي امب ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلل  هذـه  لـثمل  مامضـنالا  يف اهتيرحو تايعمجلا هذه ةيلالقتسا يف رفاس

،  ةئيهوأ داحتا وأ ةمظنمل باستنالا وأ ةلقتسم تاداحتا ءاشنإب تايعمجلل قحلا نوناقلا طعي مل لباقملا يفو تاداحتالا
  .رصم جراخ اهرقم
  

 تءاج يندملا عمتجملا فيتكت لجأ نم ةحرتقملاو ةيفسعتلا ةينوناقلا دويقلا هذه  تاـمظنملل  ةررـكتم  يعاسـم  ىلع ادر
، يطارقميد لمع خانم لجأ نم ةيلهألا تاسسؤملاو  هـب  تمدـقت  نوناـق  عورشم اهزربأ ناك ىتلا تالواحملا هذه رح
 اذـكو  ىروزـنجل ا ةـموكح  اهدعب نمو فرش ماصع ةموكحل هتلسرأ 2يلهألا لمعلا ريرحت لجأ نم ةيلهألا تايعمجلا
،أو ىراشتسالا سلجملل  يدـيأ  لغي ديدج نوناق عورشم يف عمقلا ةدايزو دويقلا ةفعاضم ىوس در نم ناك امف هءاضع
  .ةيقوقحلا تامظنملا هاوفأ ممكيو نيطشانلا
  

، نم حورطملا نوناقلا عورشمل ليلحت ةقرولا هذه نمضتت ،  ةيرحل ةيلودلا ريياعملاب هتنراقم ةموكحلا  ماـكحأو  ميـظنتلا
، ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا  يـلهألا  لمعلا ريرحت نوناق عورشم نم لك ىلع ءوضلا ءاقلإ عم يزاوتلاب كلذو ةيرصملا
، ةيقوقحلا تامظنملا نم ددع هتمدق يذلا   .يسنوتلا تايعمجلا نوناقو ةيومنتلاو
  

 يف ةروثلا فادهأ قيقحت لجأ نم ؛نونطاوملا هبختنا يذلا بعشلا سلجم ىلعو ماعلا يأرلا ىلع ةقرولا هذه حرطن نحن
، لوحتلاو ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيرحلاو ةماركلا   .حيحصلا اهراسم ىلإ ةروثلا دوعت نأ لمأ ىلع يطارقميدلا
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 ىلع اهضارعتسا نكمي طاقن ةدع لالخ نم ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو نم مدقملا نوناقلا عورشمل ليلحت ةقرولا لوانتت
  :يلاتلا وحنلا
  

 عم  ل بمی  ادین المتعلق  ة المقت  رح األھلی  ة الجمعی  ات ق  انون م  شروع م  ن 9 الم  ادة دس  توریة ع  دم ش  بھة :أوال
  .األھلیة والمؤسسات الجمعیات

  
 الجمعی ات  أن شطة  م ن  نشاًطا تمارس التى اإلعتباریة الكیانات حل في اإلجتماعیة الشئون وزیر سلطة: ثانًیا

  .األھلیة والمؤسسات
  

  .علیھ إضافیة عراقیل ووضع الجمعیات، إشھار عملیة في اإلقلیمیة واالتحادات اإلداریة الجھة تدخل :ثالًثا
  

  .األھلیة والمؤسسات الجمعیات عمل في اإلداریة الجھة تدخل استمرار: رابًعا
  

 الجمعی  ات عل  ى الرقابی  ة تالجھ  ا وتع  دد اإلقلیمی  ة واالتح  ادات الع  ام االتح  اد ف  ي الجبری  ة الع  ضویة :خام  ًسا
  .األھلیة والمؤسسات

  
  .األھلیة والمؤسسات الجمعیات حل : سادًسا

  
  العقوبات: سابًعا

  
  الخاتمة
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 من مشروع قانون الجمعیات األھلیة المقترح والمتعلقة بمیادین عمل الجمعیات 9شبھة عدم دستوریة المادة : أوًال

  .والمؤسسات األھلیة
  

ت قح وه تايعمجلا نيوكت يف قحلا ، ةيرصملا ريتاسدلا هيلع صن  نالعإلاـب  ءاهتناو 1923 روتسد نم ءادتبإ ةبقاعتملا
 نيوـكت  يـف  قـحلا  ميظنت ىلع تصرح يروتسدلا نالعإلا نم 4 ةداملاف. 20113 سرام 30 يف رداصلا يروتسدلا
 يف نيبملا هجولا ىلع كلذو بازحألاو تاداحتالاو تاباقنلا ءاشنإو تايعمجلا نيوكت قح نينطاوملل" نأ اهلوقب تايعمجلا
ا اهطاشن نوكي تايعمج ءاشنإ رظحيو. نوناقلا ا وأ عمتجملا ماظنل يداعم   ".ىركسع عباط اذ وأ يرس

 اذـه  ىـلع  دويق ًاعضاو, تايعمجلا نيوكت قح نينطاوملل ىطعأ يروتسدلا نالعالا نأ ةداملا هذه نم حضاو وه امكو
ا (تايعمجلا طاشن نوكي نأ يف لثمتت قحلا ا, ماعلا ماظنلل يداعم  اـهب  ىـتأ  ىـتلا  دوـيقلا  هذهف). يركسع عباط اذ, يرس
  .اهيلع سايقلا وأ اهيف عسوتلا ىداعلا عرشملل زوجي ال مث نمو, رصحلا ليبس ىلع تءاج دق ىروتسدلا نالعإلا
  

 زوجي يتلا قوقحلا نم يهف, يداعلا نوناقلا ىلإ اهميظنت لاحأ ,تايعمجلا نيوكت قح ىلع صن امدنع يروتسدلا نالعإلا
، نم ىروتسدلا نالعإلا هررق ام ءوض يف اهميظنت  ؛ىداـعلا  نوناقلا لبق نم اهيلع سايقلا وأ اهيف عسوتلا زوجي ال دويق

 طباوضب اهتسرامم روتسدلا ديقي مل ام ةيريدقت ةطلس اهنأ -قوقحلا ميظنت لاجم يف- نوناقلا ةطلس يف لصألا نأ ثيح
، ةطلسلا كلت نم دحت دويقو  وأ عوضوم ميظنتب نوناقلا ىلإ يروتسدلا صنلا دهعي امدنعف. اهيطخت هيلع رظحتو ةيريدقتلا
ايقب قحلا اذه ىلع يتأي نأ نوناقلل زوجي الف نيعم قح   .هديقُت وأ هنم صقتنت نأ اهنأش نم دو

  

، اذه ميظنت رمأ نوناقلل تكرتو تايعمجلا نيوكت قح ىلع ًةحارص تصن دق يروتسدلا نالعإلا نم 4 ةداملاف  الإ قحلا
ا تعضوو تداع ةداملا هذه نم ةيناثلا ةرقفلا نأ  ليبـس  ىلع ةددحم دويق
 نوـكي  تاـيعمج  "ئشـنت  ال نأ يهو تايعمجلا ميظنت قح ىلع رصحلا
ا اهطاشن ا عمتجملا ماظنل يداعم   ."يركسع عباط اذ وأ يرسوأ
  

 سيـل  يروتسدلا نالعإلا يف درو يذلا رظحلا اذه نأ رمألا ةقيقح يفو
ا ا هتقيقح يف هنأ لب تايعمجلا ىلع طقف ديق عِرشـ  ىـلع  ديق   يداـعلا  ملا

، اذه ميظنت هب طونملا  ءاشـنإ  ىـلع  دويقلا عضو يف عسوتي ال نأب قحلا
 نالـعإلا  يف رصحلا ليبس ىلع تدرو يتلا دويقلا ىلع اًفالخ تايعمجلا
  .يروتسدلا
  

 اميف – ةيريدقتلا اهتاصاصتخا ةيعيرشتلا ةطلسلا رشابت نأ هادؤم امب "ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضق هيلإ بهذ ام اذهو
ا -اهيلع روتسدلا اهضرفي ىتلا دويقلا نم الخ  الـف , اـيلعلا  ةيروتسدلا ةمكحملا اهسرامت ىتلا ةيئاضقلا ةباقرلا نع ديعب
عِرش اهجهتنا ىتلا ةسايسلا – ةيتاذلا اهريياعمب نزت نأ اهل زوجي   ضوـخت  نأ وأ, اهشقانت نأ الو, نيعم عوضوم يف ملا

                                                             
 .30/3/2011 بتاریخ) ب (مكرر 12 العدد الرسمیة الجریدة 3

 ةرازو نـم  مدـقملا  نوناقلا عورشم ديدحت نإ
 تاـيعمجلا  لـمع  نيدايمل ةيعامتجالا نوئشلا
 ةفسـلفل  ثرإ الإ وـه  ام ةيلهألا تاسسؤملاو
 32 نوناـقلا  هـب  ىتأ يذلا يلهألا لمعلا ميمأت
 84 نوناـقلا  ةـجهن  ىلع راسو 1964 ةنسل
 مدـقملا  نوناقلا عورشم اهانبتيو 2002 ةنسل
  . ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو نم
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، اهقيبطت ةمئالم يف عِرش ىمر يتلا ريغ اًفادهأ هيف نوعطملا صنلل لحتنت نأ الو ًالمع  ،  ىلإ ملا م  نأ الو اـهغولب  يـقُت
  4"ةيعيرشتلا ةطلسلا لمع لحم اهتارايخ

  

،لا نالعإلا نم 4/2 ةداملا يف درو يذلا ديقلا فالخبف ا نوناقلا عورشم داز يروتسد  نيداـيم  رصـق  امنيح ىرخأ دويق
،متجإلا ةياعرلا "ىهو ةددحم نيدايم ىلع ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا لمع ، ةيعا  ةرقف 9 ةدام" (عمتجملا ريونت ةيمنتلا
  .5)نوناقلا عورشم نم ىلوأ
  

 نيوـكت  قـح - هـيف  دراوـلا  قحلا نم صقتناو يروتسدلا نالعإلا ةدارإ سكع بهذ دق نوناقلا عورشم نوكي كلذبو
  .ةددحم نيدايم ىلع ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا لمع نوناقلا عورشم رصق امدنع –تايعمجلا
  

 لـمع  نيداـيم  ديدحتب ءاج ثيح, اهلحم ريغ يف ةيريدقتلا مهتاطلس اومدختسا نوناقلا عورشم يعضاو :نأ ىرن كلذل
 اهطاشـن  ناك اذإ تايعمجلا ءاشنإ ةيرح تديق ىتلاو, ىروتسدلا نالعإلا نم 4/2 ةداملا مكحل ةفلاخملاب كلذو, تايعمجلا

ا ا وأ عمتجملا ماظنل يداعم عِرش ميظنت نأ انيأر يفو .يركسع عباط اذ وأ يرس   دـع ي لكشـلا  اذهب ةيرحلا هذهل ىداعلا ملا
ا عِرش ىلع جورخ    .حرتقملا عورشملا نم 9 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ةيروتسد مدعب نعطلاب ددهيو, يروتسدلا ملا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 )494 ص – 1 ج – 6 فني مكتب -14/1/1995 جلسة – ق 15 لسنة 16 رقم الطعن (العلیا دستوریةال المحكمة 4
 القانون لھذا التنفیذیة الالئحة وتحدد المجتمع، وتنویر والتنمیة االجتماعیة الرعایة میادین في أغراضھا تحقیق على الجمعیات تعمل "القانون مشروع من 9 المادة تنص 5

 .اإلداریة الجھة وإخطار اإلقلیمي االتحاد موافقة بعد إال میدانین من أكثر في تعمل أن للجمعیة یجوز الو. المیادین لھذه المختلفة المجاالت
  :يیأت مما نشاًطا تمارس أن الجمعیة أغراض بین من یكون أن یحظر كما السریة، الجمعیات إنشاء ویحظر
 العسكري الطابع ذات التشكیالت أو السرایا تكوین §
 .العقیدة أو الدین أو اللغة أو اللون أو األصل أو الجنس بسبب المواطنین بین التمییز إلى الدعوة أو األداب أو العام النظام مخالفة أو ةالوطنی الوحدة تھدید §
 .لنقاباتا لقوانین وفقا النقابات على ممارستھ تقتصر نقابى نشاط وأى األحزاب، لقانون وفقا السیاسیة األحزاب على ممارستھ تقتصر سیاسى نشاط أى §
 الجمعیة أغراض تحقیق في یساھم ناتج لتحقیق التجاریة الضوابط اتباع والیعد ذلك، إلى ینصرف نشاط ممارسة أو الجمعیة ألعضاء ربح تحقیق استھداف §

 ".الضوابط ھذه التنفیذیة الالئحة وتحدد مخالًفا نشاًطا
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سلطة وزیر الشئون االجتماعیة في حل الكیانات االعتباریة التى تمارس نشاًطا من أنشطة الجمعیات والمؤسسات : ثانًیا
  .األھلیة

  

، ةعيبط عم بسانتي يذلا ينوناقلا لكشلا ذختت نأ يف تامظنملا قحب ميظنتلا ةيرح أدبمب طبتري  اذـه  ناك ءاوس اهطاشن
، ، ةكرش وأ ةيلهأ ةيعمج لكشلا  رفاس لخدت ربتعي هاوس نود طقف دحاو لكش ىلع يندملا عمتجملا تامظنم رابجإو ةيندم

، فدهت ال تاكرشك ليجستلا ىلإ تامظنملا نم ديدعلا أجلت رخأ بناج نمو. ةمظنملا يسسؤم ةدارإ يف  نوكت ىتح حبرلل
،امتجالا نوئشلا ةرازو طلست نع ةديعب   .اهلمع قوعي لكشب تامظنملا لامعأ لك يف لخدتت يتلاو ةيع
  

 طاشـن  يأ سرامت نأ ةصاخ ةهج يأ ىلع" رادصإلا داوم نم 3 ةداملا ترظح هددصب نحن يذلا نوناقلا عورشم يفو
 نوناقلا اذه ماكحأل ًاقفو ةيلهأ ةسسؤم وأ ةيعمج لكش ذختت نأ نود ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا ضارغأ يف لخدي امم
 ردصي نأ هضوفي نم وأ ةيعامتجالا نوئشلا ريزولو, قفرملا  هاـجت  ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو طاشنلا اذه فقوب ارارق
 نأ قفرملا نوناقلا ماكحأل اًقفو ةصتخملا ةهجلا ريغ ةهج يأ ىلع" ترظح امك. "قفرملا نوناقلا ماكحأل ًاقفو ةهجلا هذه
, ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا ضارغأ يف لخدي امم طاشن يأ ةلوازم يف صيخرتلاب ىمسم يأ تحتو لكش يأب حمست
ا صيخرتلا اذه نوكيو   ".رثأ يأ بتري الو هرودص ذنم مدعنم
  

 عورشـم  اـه ربتعي ةطشنأ ةسرامم نم ةيندملا تاكرشلاك رخأ ينوناق لكش يأ عنم طقف متي مل هنأ دجن صنلا اذه نمو
 ًاـيأ  نايكلا اذه لحل ةرربم ريغ ةطلس ةيعامتجالا نوئشلا ريزول ىطعأ هنأ لب ،ةيلهألا تايعمجلا ةطشنأ نمض نوناقلا
، يذلا ينوناقلا راطإلا ناك  ددصب رمألا اذه يف انه نحنو ،6نايكلا اذه أشنأ نم ىلع ةمارغلا ةبوقع ضرف مت لب همظني
ا لب .ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا ىلع طقف سيل ةيعامتجالا نوئشلا ريزو ةرطيسو لغوت  رـخأ  ناـيك  يأ ىلع ضيأ

  .هصاصتخا نمض
  

 ضعبـب  ةدوـجوملا  تاـيرحلا  ناجل لح يف ةيعامتجالا نوئشلا ريزو ةطلس ىدم نع ةماه تالؤاست روثت انه نمو
، تاباقنلا  نـع  عافدـلا  لاـجم  يف لمعت يتلا تاسسؤملاو تايعمجلا ةطشنأ نم برتقي اًطاشن سرامت يتلاو ةينهملا

،   !!؟ناجللا كلت ىلإ هتطلس دتمتس لهف تايرحلا
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 الورقة ھذه من 22 صفحة العقوبات: سابًعا أنظر 6
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  .تدخل الجھة اإلداریة واالتحادات اإلقلیمیة في عملیة إشھار الجمعیات، ووضع عراقیل إضافیة علیھا: ثالًثا

  

 ةيرادإلا تاهجلل حامسلا قيرط نع تايعمجلا نيوكت يف نينطاوملا قح ىلع ليقارعلا نم ديدعلا نوناقلا عورشم عضو
، ةلوازم لبق ةسسؤملا وأ ةيعمجلل قبسملا صيخرتلاب ا نكي مل رخأ قئاع فاضأ امك اهطاشن  يلاـحلا  نوناقلا يف دوجوم
 يفوتسم بلطلا ناك اذإ ام ررقيو هتعجارمب يميلقإلا داحتالا موقيو يميلقإلا داحتالل سيسأتلا بلط ةيعمجلا مدقُت نأ وهو
، نوسسؤملا صاخشألا ددعل ىندألا دحلا نوناقلا عورشم فعاض امك ال، مأ  ىـلع  ةـيلاملا  ءاـبعألا  نم دازو ةيعمجلل
 نوناقلا يف هيلع تناك ام فاعضأ ةرشع ىلإ ةيلهألا ةسسؤملا سيسأتل مزاللا لاملا سأر فعاض نأب ةيلهألا تاسسؤملا
  .يلاحلا
  

 تاءارـجإ  نوـكت  نأـب  يضقت يتلا ميظنتلا ةيرحل ةيلودلا ريياعملا عم يفانتت ةفحجملا طورشلا هذه نأ هيف كشال اممو
  .7ةظهاب ريغو ةدقعم ريغو ةحضاو سيسأتلا

 تايعمجلا نأشب ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو نم مدقملا نوناقلا عورشم اهعضو يتلا تاقوعملا ضعبل انه ضرعن فوسو
  .ةيلهألا تاسسؤملاو
  

  ةيرادإلا ةهجلا نم قبسملا صيخرتلاب متي تاسسؤملاو تايعمجلا راهشإ .1
 رـيغ  تاـميظنتلل  ىرخألا لاكشألا نم اهريغو تايعمجلا راهشإ متي ةيطارقميدلا لودلا بلغأ يف ةرقتسملا دعاوقلل اًقفو
،ادإلا ةهجلل نيسسؤملا راطخإ درجمب ةيموكحلا  ءاـقتلا  الإ وه ام ةيعمجلا راهشإ نأ ثيح موهفمو يقطنم رمأ اذهو ةير

 طـقف  موـق ت اهنأ ىوس اذهب ةيرادإلا ةهجلل نأش الو اهيسسؤم ةدارإل
، هقيثوتب  ضفرـلا  وأ ةـقفاوملاب  ةيرادإلا ةهجلا لخدت ربتعيو هتابثإو

، ةدارإ ىلع طلست ةباثمب ةسسؤملا وأ ةيعمجلا راهشإ ىلع  الو دارفألا
 ىلإ اهينطاوم عضخُت يتلا ةيطلستلا لودلا يف الإ لخدتلا اذه لثم دجن
لب نم ةمئادلا ةباقرلا ةينمألاو ةيرادإلا ةزهجألا ق.  
  

 قاـطن  جراخ اهلعجي راطخإلاب تايعمجلا راهشإ نأ لوقلا حصي الو
، نوناقلا ةباقر  لمع بقاري يذلا ةيطارقميدلا لودلا يف نأل اهلامعأل
 هذه يف راطخإلاب ةيعمجلا راهشإو. ءاضقلاو اهئاضعأ مه تايعمجلا
 بلط لجأ نم ءاضقلا ىلإ ءوجللا قح ةيرادإلا ةهجلا بلسي ال ةلاحلا

  .نوناقلا صوصن اهتفلاخمل ةيعمجلا لح
  
  

                                                             
7 UN Office of the Hig h Commi s si oner  for Human  Right s ,    Commentary to the Declara on on the Ri ght  and Respons i bi lity of   
Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental 
Freedoms, July 2011(P: 46) 

 مامتإ دعب ةيعمجلا ءاشنإ ىلع ضارتعالا ةيرادإلا ةهجلل"
، ، ا اهماظن ليدعت ىلع وأ اهراهشإ  ةضـيرعب  يـساسأل

 روـمألا  يـضاق  ىلإ عفرُت ضارتعا بابسأ ىلع لمتشت
 رـقم  اـهترئاد  يف نئاكلا ةيئادتبالا ةمكحملا يف ةيتقولا

،  نيثالث لالخ ةيعمجلا  رمأـيل  ر،اهـش إلا خيرات نم اموي
 ينوناـقلا  لـثمملاو  ةـيرادإلا  ةـهجلا  لاوقأ عامس دعب
  .هضفر وأ ةيرادإلا ةهجلا ضارتعإ دييأتب ةيعمجلل
 روـمألا  يـضاق  نـم  رداصلا رمألا ىلع نعطلا زوجيو
ا نيثالث لالخ ةيتقولا  يـف  ةررـقملا  دـعاوقلل  اًقفو موي
  ".تاعفارملا نوناق
 تاسـسؤملاو  تايعمجلا نوناقلا عورشم نم) 11(ةدام
 ةيقوقحو ةيومنت ةمظنم 39 نم مدقملا ةيلهألا
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، نحن يذلا نوناقلا عورشم يفو  يـف  ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو يف ةلثمتم ةيرادإلا ةهجلا قح نع يلختلا متي مل هددصب
، رارقب ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا سيسأت ضفر  اذإـف ".......  عورشملا نم ةثلاثلا ةرقفلا 6 ةداملا تصن دقف يرادإ
 اذـه  نم) 9 (ةداملا هرظحت امم اًطاشن ةيعمجلا ضارغأ نيب نم نأ اهيلإ راشملا اموي نيثالثلا لالخ ةيرادإلا ةهجلل نيبت

،  باـتك  بجومب نيسسؤملا ةعامج لثممو يميلقإلا داحتالا هب رطخي ببسم رارقب ديقلا بلط ضفر اهيلع بجو نوناقلا
  ."لوصولا ملعب هيلع ىصوم
  

 ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو ةقفاوم دعب الإ ةيلهألا ةسسؤملا وأ ةيعمجلا راهشإ مدع ىلع ًًةحارص صنلا مت ةداملا هذه يفو
ا نوثالث رورم دعب وأ ، فلم ميدقت خيرات نم موي , ةيعمجلا ضارغأو فادهأ مييقت قح ةيرادإلا ةهجلل ىطعأ امك راهشإلا

  .نوناقلا نم 9 ةداملا هرظحت ام اهتطشنأ نيب نم ناك اذإ امو
  

، ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا نوناق تاقيبطتل اًقفو هنأ ددصلا اذه يف ةراشإلا ردجتو  ةياردإلا ةهجلا ةءاسأ دكأت يلاحلا
،  بادألاو ماظنلل اهتفلاخم ةجحب ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا نم ديدعلا ضفرب تماق ذإ, قحلا اذه مادختسإ  وأ ةـماعلا

، ءاضقلا ةمكحم نم راهشإلا مكح ىلع تايعمجلا كلت تلصحو ،8ةينمألا تاهجلا ضارتعال  مدـع  يـنعي  امم ياردإلا
، تاسسؤملاو تايعمجلا كلت سيسأت ضفرل ةيرادإلا ةهجلا اهقوست تناك يتلا ججحلا ةينوناق  يف ناك ضفرلا نأو ةيلهألا

  .اهلمع ءادأ نع ةسسؤملا وأ ةيعمجلل ليطعت هتقيقح
  

  :ةيلهألا تاساسؤملاو تايعمجلا لمع ىلع يميلقإلا داحتالا فارشإ .2
 مدـقتت  نأ ةسماخلا هتدام يف عورشملا طرتشأ ثيح ،تايعمجلا ليجست ةيلمع ىلع يفاضإ ءبع نوناقلا عورشم فاضأ
، بلطب يميلقإلا داحتالا ىلإ ةيلهألا ةسسؤملا وأ ةيعمجلا  نـم  دـكأتلاو  قاروألا هذه صحف هرودب ىلوتي يذلاو سيسأتلا
  .اهئافيتسا
  

 ةدقعم ةيلهألا ةسسؤملا وأ ةيعمجلا سيسأت ةيلمع لعجي دق اذه نأ ىرنو
، داحتالاو ةيرادإلا ةهجلا نيب ةيطارقوريب تاءارجإ يف ةعئاضو  يميلقإلا
،  عورشـم  نـم  9ةسماخلا ةداملا صن نم مهفي ام نأ ثيح  نأ نوناـقلا
 رـيغ  اـهنأ  ىأر اذإ قاروألا مالتـسا  ضفرـي  نأ هل يميلقإلا داحتالا

، ضرع امم ةافوتسم ةـيلهألا  تاساسؤملاو تايعمجلا سيسأت ةيلمع ي – 
، تاداحتالا ءاوهأل –ةيرادإلا ةهجلا فالخب  ةـهجلا  نأ اميسال ةيميلقإلا
 تاداـحتالا  ةرادإ سـلجم  ءاضـعأ  ضـعب  نييعت يف لخدتت ةيرادإلا

، دـع  يذـلا  لخدـتلا  اذه زيجي دحاو رربم دجوي الو ةيميلقإلا قرـخ  ي 

                                                             
 84                        "  قضائیة 57 لسنة 23480 رقم الطعن في اإلداري القضاء بمحكمة الثالثة الدائرة أمام االجتماعیة الشئون وزارة دفاع مذكرة في ورد حیث 8

     2002                                                                                                         " 
                                                                              "بأن االجتماعیة الشئون وزراة من المقدم القانون مشروع من الخامسة المادة تنص 9

                                                                                                                                                  
        .".......... 

، اذه ماكحأ قيبطت يف ةيعمجلاب دصقي"  لك نوناقلا
 رـيغ  وأ ةـمئاد  ةفص تاذ ةيموكح ريغ ةمظنم
 ،ةـينوناق  ةيصـخشب  عـتمتلا  يـف  بغرت ةمئاد
 لـقي  ال نويونعم وأ نويعيبط صاخشأ اهئشنيو
، نع مهددع  حـبر  قيقحت فدهتست الو نيصخش
  ".اهئاضعأل وأ اهيسسؤمل وأ اهل يدام
 تاــيعمجلا نوناــق عورشــم نــم) 1(ةداــم
 ةـمظنم  39 نـم  مدـقملا  ةيلهألا تاسسؤملاو
  ةيقوقحو ةيومنت
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  . اهيلع فراعتملا ةينوناقلاو ةيلودلا فارعألل
  

  ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا ءاشنإ طورش يف ةالاغملا .3
  :ليصفتلا نم ءىشب اهدرون فوسو, ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا سيسأت نأشب ءابعأ ةفاضإب عورشملا اذه ءاج

  

ý ةيلهألا ةيعمجلل نيسسؤملا ددع ةدايز:  
  

 نـم  فلأتت رمتسم ىنوناق ميظنت تاذ ةعامج لك"  اهنأب ةيلهألا ةيعمجلا تفرع دقف عورشملا نم 1/1 ةداملا صنل اًقبط
ا امهنم وأ, ةيرابتعإ صاخشأ وأ نييعيبط صاخشأ  ريغ ضرغل كلذو, نيرشع نع لاوحألا عيمج يف مهددع لقي ال, عم
  .10"اهئاضعأل ىدام حبر ىلع لوصحلا
  

 ءاضعألا ددع لقي الأ ىلع صن يذلاو 2002 ةنسل 84 مقر ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلل يلاحلا نوناقلا فالخ ىلعف
، ةرشع نع نيسسؤملا ا،  نيرشع ىلإ نيسسؤملا ءاضعألا ددع ةرازولا نم مدقملا نوناقلا عورشم عفر ءاضعأ  وضـع

  .نيسسؤملا ءاضعألا ددعل ةرربم ريغ ةدايز يهو
  

 ةـيرحل  ديقم حرتقملا نوناقلا عورشم لعجي ديقلا اذه نأ عقاولاو
،  دحك نيصخشب ةيلهألا ةيعمجلا سسؤت نأ يفكي هنأ ثيح ميظنتلا

 عيجشـتلا  نـم  عوـنك  تاكرشلا سيسأت طورش رارغ ىلع ىندأ
  .يلهألا لمعلا ىلع نينطاوملل

ý ةيلهألا تاسسؤملا سيسأتل صصخملا لاملا ةدايز: 
 

 وأ نيـعيبطلا  صاخشألا نم رثكأ وأ صخش صيصختب أشني ىرابتعا صخش" اهنأب ةيلهألا ةسسؤملا 1/4 ةداملا تفرع
  ".حبر ىلع لوصحلا ريغ ضرغ قيقحتل سيسأتلا دنع هينج فلأ ةئام نع لقي ال ًالام, ًاعم امهنم وأ ةيرابتعالا
  

 قـيقحتل  صصـخملا  لاـملا  سأر نوكي نأ يلاحلا ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا نوناقل ةيذيفنتلا ةحئاللا تطرتشا دقل
 100000 غـلبم  ىلإ ةسسؤملا لام سأر حرتقملا عورشملا عفر امنيب ،)هينج فالآ ةرشع(10000 ةسسؤملا ضارغأ
ا فلأ ةئام( ، ةيلهألا تاسسؤملا مامأ طقف سيل اًقئاع لكشي مخضلا غلبملا اذه). هينج  نـم  تارشـعلا  ماـمأ  لـب  ةديدجلا
، ةلجسملا ةيلهألا تاسسؤملا  يـف  اهعاضوأ قيفوت ديعت نأ عورشملا اذه ريرمت مت ام اذإ اهيلع نيعتيس ىتلاو لعفلاب
  .طاشنلا نع فقوتت وأ هينج فلأ ةئام غلبم ىلإ اهلام سأر عفرتو هلظ
  
 
  
  

                                                             
 .المشروع من 1/1 المادة 10

، ديدجلا يسنوتلا تايعمجلا نوناق بهذ  باـب  يف
 ةـيعمجلا " هـلوقب  2 لصـفلا  يف ةماعلا ئدابملا
 اهاضـتقمب  نولمعي رثكأ وأ نيصخش نيب ةيقافتا

  " حبرلا ءانثتساب فادهأ قيقحت ىلع ةمئاد ةفصبو
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  .إستمرار تدخل الجھة اإلداریة في عمل الجمعیات والمؤسسات األھلیة: رابعًا
  

 ةـقاعإ  لـثمي  امب ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا لمع يف لخدتلل ةقلطم تاطلس ةيرادإلا ةهجلل نوناقلا عورشم ىطعأ
، لكشب ميظنتلا ةيرح ريياعم كهتنيو اهلمعل  نوناـقلا  عورشـم  نأ ثيح حيرص
 ةـيمنت  لـجأ  نم ةيعمجلا اهب موقت يتلا ةطشنألا ضعبل ةقبسملا ةقفاوملا طرتشا
، نم تاعربت عمجك ةيلاملا اهدراوم  وأ يبنجأ ليومت ىلع لوصحلا وأ روهمجلا
 نمـض  نم نيعم طاشن يف ةيبنجألا تاهجلا وأ تاسسؤملا ىدحإ عم نواعتت نأ
، ضارغأ  ضعب ىلع ضارتعالاو لخدتلاب ةيرادإلا ةهجلل حمس هنأ امك ةيعمجلا
،  ةـصاخلا  ةيميظنتلا رومألا نم دعُت يتلاو ةيعمجلل ةيلخادلا رومألا  قـحك  اـهب
، تارارق ىلع ضارتعالا يف ةيرادإلا ةهجلا  ةدارإ دـض  فـقت  نأ وا ةيعمجلا
 سـلجم  تاباختنا نيحشرم نم رثكأ وأ حشرم ىلع ضرتعتو ةيعمجلا ءاضعأ
  .ةيعمجلا ةرادإ
  

 ىدحإ يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا هيلإ تبهذ ام عم ضراعتت ةيرادإلا ةهجلل ةلوخملا تايحالصلاو تاطلسلا هذه لك 
، ةيرح نم عرف وه ةيلهألا تايعمجلا نيوكت يف نينطاوملا قح نأ ررقملا نم "تلاق امنيح اهماكحأ  اذه نأو عامتجالا
 اًفرصت ضحمتي نأ نيعتي قحلا  ايدارإ ، ةهجلا هيف لخادتت ال ارح ، لقتسي لب ةيرادإلا  ةـيرحلا  هذه لحنت مث نمو اهنع
، يف ةيروتسد ةميق -ةيبرعلا رصم ةيروهمج اهنيب نمو- لودلا ضعب اهحنمت ةيلوأ ةدعاق ىلإ  يذ لـكل  لفكتل اهتاذ

، هحلاصم نع ريبعتلا ىلع ردقأ اهنأ ىأري يتلا ةيعمجلا ىلإ مامضنالا قح نأش  نم رثكأ وأ ةدحاو ءافتنا يفو هفادهأو
 نوكيل -اهددعت لاح- تايعمجلا هذه ، ارصنع ، هتيرح نم أزجتي ال ءزج الإ قحلا اذه امو اهيف  ىـلعأ  يتلا ةيصخشلا
، روتسدلا ، قوقحلا نم- 41 ةداملا صنب - اهربتعاف اهردق  اهنوـص  - ةـمدقتملا  ريتاسدلاب ةوسأ - لفكو ةيعيبطلا
، ساسملا مدعو   .11هميظنت لالخ نم اهب لالخإلا زجي ملو اهب
  

 اهلمعب موقت يهف ةيلهألا تايعمجلا ةطشنأو لمع ىلع ةبساحملاو ةباقرلا مادعنا هادؤم سيل ةيرادإلا ةهجلا لخدت مدعو
، ةباقرو نيناوقلا راطإ يف  يفسعتلا لخدتلا مدع نامض هادؤم ةيعمجلا لامعأ يف ةيرادإلا ةهجلا لخدتل انضفرو ءاضقلا
 ةـمظنم  39 نم حورطملا يلهألا لمعلا ريرحت نوناق عورشم هيلع دكأ ام اذهو ،اهلمع يف ةينمألاو ةيرادإلا تاهجلل

 ءاضـقلا  ىلإ ءوجللا يف ةحلصم يذ لكلو ةيرادإلا ةهجلا قح ىلع ًةحارص تصن امنيح 30 ةداملا يف ةيومنتو ةيقوقح
  . 12اهتطشنأ نم يأ وأ ةيعمجلا ةرادإ سلجم وأ ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق ىلع ضارتعالل

                                                             
 9 فنى مكتب -3/6/2000 جلسة - قضائیة 21 لسنة 153 رقم الطعن – العلیا الدستوریة المحكمة 11
 
      ү     Ǒ                       ǑҒ         Ғ ỷ " األھل  ي العم  ل تحری ر  ق  انون م شروع  م  ن )30 (م ادة  12       ỷ     ữ  Ỹ     ỷ   ỷҮ Ǖ                  ǒ ỷңỷҮ    Ǒ       ỷ 

                                                                                                                     Ǎ    ỷ   Ỹ Ǖ ҳ ỷ      ữ   Ỹ  қ  Ǒ      ỷ     Ə   ỷ 
                                                                  .                                                  Ǒ  Ỹ      Ғ ỷ    Ғǎ  Ǒ      ỷ     Ǒ    ǔ   Ỹ   ỷ  ừ 

                                    ."  
 

 ينعت ال تايعمجلا نيوكتو ميظنتلا ةيرح
 يـف  ةـيرادإلا  ةـهجلا  لخدت مدع طقف
، سيسأت ةيلمع  لمتشـت  لـب  تايعمجلا
 يـف  يفسعتلا لخدتلا مدع نامض ًاضيأ
،  اهنوئـش  وأ ةيعمجلا ةطشنأ  ةـيلخادلا
 تاذ ةلقتسم تانايك تايعمجلا نوكل كلذ
  ةيتاذ ةرادإ
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 عورشـم  يـف  ءاج امل اًقفو ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا لمع يف ةيرادإلا ةهجلا لخدت هجوأ ضعبل انه ضرعتنسو
  .ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو نم مدقملا نوناقلا

 تاسسؤملاو تايعمجلل ةيلاملا دراوملا يمنت يتلا ةطشنألاو ليومتلا رداصم يف ةيرادإلا ةهجلل يفسعتلا لخدتلا .1
 :ةيلهألا

  :جراخلا نم ليومت ىلع لوصحلا .1.1
دـع  جراخلا نم ليومت ىلع ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا لوصح نـم  ي 
، رارمتسال ةماهلا رصانعلا  يف يداصتقالا ومنلا تالدعم فعض عمف اهلمع
اـ  ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا ليومت تايناكمإ فعضو رصم   متـي  يلحم
  .يجراخلا ليومتلا ىلإ ءوجللا
  

 اـهنمو  يندملا عمتجملا تامظنمل يبنجألا ليومتلا ةلأسم رمألا ةقيقح يفو
 ةيرصـملا  تاـمظنملا  ىلع ةروصقم تسيل ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا

،  نم تاليومت ىقلتت ةيبروألا يندملا عمتجملا تامظنم نم ريثك نأ لب طقف
 نـم  عنصي رصم يف لاحلا عقاو نأ الإ. سكعلاو ةيكيرمأ ىرخأ تامظنم
ا ةيبنجألا تاليومتلا عوضوم ا جيجض  هدـييقت  وأ هعنم ةلودلا لواحتو بخص
، ىتشب  لوـحتلا  صرـف  زـيزعتو  ناسـنالا  قوقح ئدابم مارتحاب قلعتم طاشنب ليومتلا قلعتي امدنع ًاصوصخ لبسلا

،  سلاـجم  وأ ةيموكح تاسسؤم وأ ةيومنت تايعمجل يتأي ليومتلا ناك اذإ مدعني وأ جيجضلا اذه تفخي امنيب يطارقميدلا
  .ناسنالا قوقح عاضوأ ببسب تاداقتنا هيجوت بنجتت دق ةيموق
  

،  ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا نوناق نع ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو نم مدقملا نوناقلا عورشم فلتخي مل  دـقف  يلاـحلا
 متي الأو, تاسسؤملاو تايعمجلل يبنجألا ليومتلا عاونأ ةفاك ةباقر ىلع عورشملا نم ةيناثلا ةرقفلا 13/2 ةداملا تصرح
 نـم  لاوـمأ  ىـلع  لصحت نأ ةيعمج ةيأل زوجيال لاوحألا عيمج يفو" :هنأ ىلع تصن دقف ريزولا ةقفاوم دعب الإ كلذ
، يف اهلثمي نم وأ ةيبنجأ ةهج نم وأ ىبنجأ وأ ىرصم صخش نم ءاوس جراخلا  ىـلإ  ًالاوـمأ  لـسرت  نأ الو لخادلا
 نود اـموي  نيـثالث  رورـم  وأ صتخملا ريزولا نم كلذب نذإ ىلع لوصحلا دعب الإ جراخلا يف تامظنم وأ صاخشأ
، ىباتك ضارتعإ   ."تاكارتشإلا موسرو ةينفلاو ةيملعلا تالجملاو تارشنلاو بتكلا ادع اميف كلذو هنم
  

 يـه  جراـخلا  نم لاومأ ىلع ةسسؤملا وأ ةيعمجلا لوصح ىلع ةيعامتجالا نوئشلا ريزول ةقبسملا ةقفاوملا نأ ىرنو
 قوـقح  عاـضوأ  دـقتنت  يتلا تامظنملا ًاصوصخو ةموكحلل تاداقتنا هجوت يتلا تامظنملا ةبراحمل ةحلسألا دحأ ةباثمب
، ناسنالا قوقح تايعمجب شطبلل ةادأ ةقفاوملا هذه نوكت ال ىتحو. رصم يف ناسنإلا  موـي  نيثالثلا ةدم نأ امك اهريغو
، ىلع لوصحلاب حيرصتلل ةيرادإلا ةهجلل نوناقلا اهحنم يتلا  نـم  دـيدعلا  ةطشنأ عم بسانتت الو ةليوط ةدم دعت ليومت
، تادعاسملا ميدقتو ةيحصلا ةياعرلا ناديم يف لمعت يتلا اميس ال تايعمجلا  ةرـيبك  ةنورم ىلإ جاتحت يتلاو ةيعامتجالا
  .نيديفتسملا روهمجل ةمدخلا ميدقت ةيرارمتسا نامضل

 ىـلع  لوصحلا ىلع ةقبسملا ةقفاوملا لثمُت
، نم لاومأ  تاـيعمجلا  ماـمأ  ًاقئاع جراخلا
 يـف  اـهرود  ةسراممل ةيلهألا تاسسؤملاو

،  اهتطشـنأ  ليطعت ىلإ ًامتح يدؤيو عمتجملا
 تاءارــجإلا ببســب ةــليوط تارــتفل
، ةيطارقوريبلا  ةـيعمجلا  لـعجي  امم ةعبتملا
 ىومنتلا اهرود ءادأ نع ةلغشنم ةسسؤملاو
 تاـبلط  ةـيبلتو  ةيءارجإ رومأب رثكأ متهتو
 .ةيعامتجالا نوئشلا يفظوم
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 ليومت ىلع لوصحلا يف قحلا ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلل نوكي نأ بجيف 
 لوصـحلل  راـظتنالا  نود ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو راطخإب طقف موقتو يبنجأ

، ىلع  لـيومتلا  ىـلع  ضارتعالا يف قحلا ةيرادإلا ةهجلا ءاطعإ عم اهتقفاوم
 كلذبو. ءاضقلل اهضارتعا بابسأ عفرب موقت نأو راطخإلا خيرات نم رهش لالخ
 ةـباقر  تـحت  ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا هيلع لصحت يتلا ليومتلا نوكي
، تاهجلاو ةموكحلا سيلو ءاضقلا  نوناـق  عورشـم  هـيلع  دكأ ام اذهو ةينمألا
  .1713هتدام يف ةيومنتلاو ةيقوقحلا تامظنملا نم مدقملا يلهألا لمعلا ريرحت
  

 نـم  تاـعربتلا  عـمج  يف ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا مامأ قئاوعلا 1.2
  .روهمجلا
مدق ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلاب صاخلا نوناقلا عورشم فقوم فلتخي مل   صخي اميف ةيعامتجإلا نوئشلا ةرازو نم ملا

، نم لاومأ ىلع لوصحلا نم هفقوم نع روهمجلا نم تاعربتلا عمج  ىـلع  ةـيعمجلا  لوصـح  طرتشا ثيح جراخلا
  ..تاعربتلا عمجل ةيرادإلا ةهجلا نم قبسم حيرصت
  

 ةـيلاملا  اهدراوم معدو اهضارغأ قيقحت ليبس يف ةيعمجلل زوجي": هنأ ىلع نوناقلا عورشم نم 14 ةداملا تصن ثيح
، ةيرادإلا ةهجلا اهل تحرص ىتم تاعربتلا عمج  ةبلطتملا طورشلاو تاءارجإلا نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا نيبتو كلذب
، عمجب حيرصتلل   ".كلذ ةماعلا ةحلصملا تضتقا ىتم ةدح ىلع ةلاح لكل طورشلا هذه ددحُتو تاعربتلا
  

 ةنسل 84 مقر يلاحلا نوناقلل دادتما وه روهمجلا نم تاعربتلا عمج ىلع قباسلا ةيرادإلا ةهجلا ةقفاوم طرش نأ دقتعنو
  .ةيلاملا اهدراوم ةيمنت لبس ةفاك ىلع ةرطيسلاو ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا ةرصاحم هتلواحمو, 2002

  

 :تايعمجلا اهذختت يتلا تارارقلا يف لخدتلاب ةيرادإلا ةهجلل حمسي نوناقلا عورشم .2
  

 عورشـم  ىـطعأ  2002 ةنسـل  84 مـقر  يلاـحلا  نوناـقلا  رارغ ىلع
 ىـتم  ةيعمجلا هتردصأ رارق بحس بلط يف ةيرادإلا ةهجلل قحلا،نوناقلا

 عورشم نم 19 ةدام (ةيعمجلل يساسألا ماظنلل وأ نوناقلل ةفلاخم هيف تأر
ا قحلا اهاطعأ امك ،)نوناقلا  ذيفنت فقول ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاب – ضيأ

  ).ةداملا تاذ (يميلقإلا داحتالا راطخإ دعب كلذو رارقلا اذه

                                                             
 ү      Ǒ                ǔ     ǎ  Ǒ Ə   ỷ  ǐңҜ   ỷ   ỷ       Ҝ  ǎ  ңỸ  җữ  Ǒ  ǜ          Ỹ  ǎ          ҝ     ǜ "  األھل ي  لعم ل ا تحری ر  ق انون  مشروع من 17 مادة 13

             ǒỸ Ỷ   ỷ  ǒỸҸ ҳỮ  ỷ    ң      ỷ      ҝ           Ү         ỵỸ ҳ  ỷ  Ǒ  ỸǕ  ỷ  Ỹ  ǎ          ҝ  ǒ    Ғ ỷ  Ǒ     Ұ   Ǖ ỷ  ǒ    Ғ ỷ   Ǒ  Ү Қ ỷ  ǒ   ҳỷҮ  ỷ  
                                                                                        Ǒ  ңỷқ ỷ   ỷҮ Ǖ  ỷ           ǜ  ǒỸ  ҮǏǕ ỷ     җ  Ү  һ      
                                                                                                            .  

                                                                                                                      ." 

 طاشـن  ةلقرع ةيمومعلا تاطلسلا ىلع رجحي"
 رـيغ  وأ ةرشابم ةفصب ةليطعت وأ تايعمجلا
  "ةرشابم
  

 ميـظنت  نأشب يسنوتلا نوناقلا نم 6 لصفلا
 2011 ةنسل 88 مقر تايعمجلا

 وأ تادعاسم لوبق تايعمجلا ىلع رجحي"
 ال لود نـع  ةرداـص  تاـبه  وأ تاعربت
،  تاـقالع  سنوتب اهطبرت  وأ ةيـسامولبد

 تاسايسو حلاصم نع عفادت تامظنم نع
  " لودلا كلت
 نوناـقلا  هدروأ يذلا ديحولا ديقلا وه اذه
 ةلأسم يف 2011 ةنسل 88 مقر يسنوتلا
 نم 35 لصفلا (تاعربتلا عمج وأ ليومتلا
 )نوناقلا
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 ًالخدت دعت ةداملا هذه نأ ةقيقحلا يفو  قيقحت لجأ نم اهذختت يتلا تارارقلا يف لخدتلاو ةيلخادلا ةيعمجلا نوئش يف ارفاس
، ا دعي نوناقلل ةفلاخمل ةيعمجلا هتردصأ رارق بحسل ةيرادإلا ةهجلا بلط ناك اذإف اهضارغأ  بحسل اهبلط نأ الإ ،موهفم

 ءادأ ةبقارم اهب طونملا و ةيعمجلل ةيمومعلا ةيعمجلا رود ىلع اًتائتفإ دعي ةيعمجلاب صاخلا يساسألا ماظنلل هتفلاخمل رارق
، سلجم  لخدـتلا  ىـلع  يوـطنت  اهتارارق ضعب نع لودعلاب ةيعمجلا مازلإ يف ةرادإلا ةهج تايحالص نأ امك ةرادإلا
  .14اهلمع ططخ يف ةيعمجلا اهجردت دق يتلا ةطشنألا يف حيرصلا
  

 :ةرادإلا سلجم باختنإ يف لخدتلا .3
  

 هءاـطعإ  ثـيح  نم 2002 ةنسل 84 مقر يلاحلا نوناقلا برد ىلع ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا نوناق عورشم ريسي
، وأ ةيعمجلا ةرادإ سلجم تاباختنال نيحشرملا بطشو ضارتعالا قح ةيرادإلا ةهجلل  نوناـقلا  نع داز هنأ لب ةسسؤملا
 نـم  هداعبتـس ا نورـي  نم ىلع ضارتعالا يف ةيميلقإلا تاداحتإلل موهفم ريغو رربم ريغ قح ىطعأ هنأ يف يلاحلا
 وأ ةمئاقلا ضرعل ةيلاتلا مايألا ةعبسلا لالخ ةيعمجلا راطخإ نأش ىذ لكلو ةيرادإلا ةهجلاو يميلقإلا داحتإللو "نيحشرملا
، راطخإلا ، بسحب اهب  ةرـقفلا  نوناقلا عورشم نم 30 ةدام" (هيف حيشرتلا طورش رفاوت مدعل هداعبتسا ىري نمب لاوحألا
  ).ةيناثلا
  

، رارـقب  حيشرتلا طورش هيف رفاوتت مل يذلا حشرملا داعبتسإ قح ةيرادإلا ةهجلل ىطعأ حرتقملا عورشملا نأ امك  يرادإ
 ةيرادإلا ةهجلل يطعي مل يلاحلا نوناقلا نأ ثيح ،2002 ةنسل 84 مقر يلاحلا نوناقلا يف هب ًالومعم ناك امل اًفالخ كلذو
،م ردصي يرادإ رارقب حيشرتلا نم دحأ داعبتسا قح  اـهمغر أ لب اهن
 ضفب ةصاخ ةنجل ىلع رمألا ضرعت نأ اهضارتعا ةلاح يف هنأ ىلع
 عورشم نأ امك ،2002 ةنسل 84 نوناقلا نم 34 ةدام - تاعزانملا
 لعج نوناقلا ملل  نعطلل يرادإلا ءاضقلل ءوجللا قح حيشرتلا نم دعبتس

 ىوـعد  عفري نأ نأش يذ لكو دعبتسملل نوكيو,  هداعبتسا رارق ىلع
، اذه رودصل ةيلاتلا مايألا ةعبسلا لالخ ةصتخملا ةمكحملا ىلإ  رارقلا
" تاـباختنالا  ءارجإل ددحملا دعوملا لبق ىوعدلا يف ةمكحملا لصفتو
 ال هـنأ  نحن ىرن امنيب ،)ةيناثلا ةرقفلا نوناقلا عورشم نم 30 ةدام(
 ىلع ساسألا نم يميلقإلا داحتالا وأ ةيرادإلا ةهجلا ضارتعال لاجم
ا ةيلهأ ةسسؤم وأ ةيعمج ةرادإ سلجم ةيوضعل دحأ حيشرت دع اذه نأ صوصخ ا  ًالخدـت  ي  يـلخاد  نأـش  يـف  رفاـس

،  لثمو ةيعمجلل ةيمومعلا ةيعمجلا ءاضعأ وأ نيسفانم نيحشرم ءاوس نأشلا يوذل طقف نوكي قحلا اذه لب ةسسؤملل
 مقر يلاحلا نوناقلا لظ يف مهنيعأب نيحشرم ىلع ضارتعالل ةينمألا تاهجلا مامأ ةدع تالاجم حتفي ناك لخدتلا اذه

  .15يرادإلا ءاضقلا ةمكحم ماكحأ نم ديدعلا هيلع تدكأ ام وهو 2002 ةنسل 84
                                                             

 وأخرون حسن الدین عصام اعداد، - االنسان حقوق لدراسات القاھرة مركز – وقانونیة میدانیة دراسة – األھلي العمل لتحریر دیمقراطي قانون نحو 14
 ألن" من كل استبعاد یفید ما إلینا ورد "عبارة الذكر السالف الخطاب صدر في جاء ما یكفي ال وأنھ مسببًا یكون أن یبج الترشیح من المدعیین استبعاد أن ترى المحكمة" 15

 صاحب حق في ثتبتة محددة وقائع یكشف بنصصریح إال یكون ال الحرمان وھذا الحق ممارسة من الحرمان على تنطوي عقوبة بمثابة ھو االنتخاب و الترشح من بعاداالست
 " المدعیین ترشیح على موافقتھا عدم على أسفرت األمنیة الجھات أجرتھا تحریات نتیجة جاء االستبعاد أن في مذكرتھا في الدولة قضایا ھیئة ذكرتھ ما یشفع وال الشأن،

 يف ةيميلقإلا تاداحتإلاو ةيرادإلا ةهجلا لخدت نإ
 تاسسؤملاو تايعمجلا ةرادإ سلجم تاباختنإ

، ، ريغو موهفم ريغ لخدت وه ةيلهألا  كش الو رربم
 رارمتسإ ةباثمب نوكتس تالخدتلا هذه لثم نأ
 نيحشرملا ءامسأ ىلع ةينمألا تاضارتعإلل
 تاهجلا هذه لك نأ امك. تارادإلا سلاجم تاباختنإل
 لعجتس نيحشرملا ىلع ضارتعإلا قح اهل يتلا
 متت ةسسؤملا وأ ةيعمجلا ةرادإ سلجم تاباختنإ
، يهتنتو يروص لكشب  يف نألا ثدحي امك ةيكزتلاب
 .2002 ةنسل 84 نوناقلا لظ
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  . تائيهلا كلتب كارتشالاو باستنالا ءاغلإو ةيبنجأ تائيه وأ تايعمج عم نواعتلا تاقوعم
 تاسـسؤملاو  تايعمجلا نوناق عورشم نم 12 ةداملا تطرتشأ
، ةيلهألا  عم نواعت يأب ةيرادإلا ةهجلا" راطخإ "بوجو حرتقملا

، ةمظنم وأ ةئيه وأ ةيعمج  ةسسؤملا وأ ةيعمجلا تمزلأ مث ةيبنجأ
 دـعب  الإ ةيبنجألا ةئيهلا عم كرتشملا طاشنلا ةلوازم مدعب ةيلهألا
 ةـهجلا  نم ضارتعأ نود راطخإلا خيرات نم موي نيثالث رورم
  .ةيرادإلا
  

 راـطخإلا  نأ تاـيعمجلا  عورشم نم 12 ةداملا صن عقاو نمف
ا هتقيقح يف سيل هيلع صوصنملا ، ةدم يف ردصت نأ بجي ةقبسم ةقفاوم وه لب راطخإ  ةدـملا  يف ردصت مل نإو ةددحم
  .ةيمكح ةقفاوملا تحبصأ ةددحملا
  

 عـم  يفاـنتي  ال طاشـن  دودح يف نواعتلاب طقف حمس نوناقلا عورشم نأ 12 ةداملا مكح نم جرخن نأ عيطتسن اننأ امك
، ضارغأ ، 16 ةداملا يف 2002 ةنسل 84 مقر يلاحلا نوناقلا اهحيتي ناك ةصوقنم ةزيم ىغلأ دق كلذب وهو ةيعمجلا  هنم

 رصـم  ةيروهمج جراخ اهرقم ةمظنم وأ ةئيه وأ ةيعمج وأ دان ىلإ بستنت وأ كرتشت وأ مضنت نأ ةيعمجلل حمست يتلاو
  .اهضارغأ عم يفانتي ال اًطاشن سرامتو ةيبرعلا
  

 حـضاو  لالخإ هيف لخدتلا اذه نأ دجن ةيلهألا تايعمجلا لمع يف ةيرادإلا ةهجلا لخدت روص زربأل قباسلا ضرعلا نم
، نيوكت قحو ميظنتلا ةيرحل ةيلودلا ريياعملاب  يأدبم نأ ثيح تايعمجلا

 نـم  22 ةداملا امهيلع تصن ناذللا تايعمجلا نيوكتو ميظنتلا ةيرح
 ةددـعتم  ىرخأ داعبأ نانمضتي ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا
، سيسأت وأ ءاشنإ درجم فالخب  نيأدـبملا  نيذـه  نأ ثـيح  ةيعمجلا
 نأ لـجأ  نـم  لعفلاب ةأشنملا تايعمجلل قوقحلا نم ةعومجم نالمشي
، ةيؤرل ًاقفو اهتطشنأ سرامت  دـهعلا  فارـطأ  لودلا مزتلتو اهئاضعأ
  .16يفسعت لكشب اهتطشنأ يف لخدتت الأ ىلودلا
  
  
  
  
  

                                                             
16 Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Poli cal  Ri ght s,  CCPR Comme nt ary,  p.  498,  2nd revi sed  
edi on (N.  P.  Engel  2005)   

 مامضـنالا  وأ كارتـشالا  وأ باستنالا ةيعمجلل زوجي. 3"
 دعاوقلل ًاقفو رصم جراخ اهرقم ةئيه وأ ةيعمج يأ ىلإ
، سلجم وأ يساسألا ماظنلا اهددحي يتلا  مزـتليو  ةرادإلا
  ".كلذب ةيرادإلا ةهجلا راطخإب ةرادإلا سلجم
  

 تاـيعمجلا  نوناـق  عورشـم  نـم ) 3 دـنب  20 (ةدام
 ةـيومنت  ةـمظنم  39 نـم  مدقملا ةيلهألا تاسسؤملاو
  ةيقوقحو

 لـمع  يـف  ةـيرادإلا  ةهجلا لخدت مدع ىلع ديكأتلا
 قـحلا  مرتحت ىتلا نيناوقلا لك كلسم وه تايعمجلا
 دـيدجلا  يسـنوتلا  نوناـقلا  موسرم لثم ميظنتلا يف
 يـف  2011 ةنسـل  88 مقر تايعمجلا ميظنت نأشب
 نم ةيموكحلا تاهجلا ًةحارص تعنم امنيح 6 ةداملا
 وأ ةرـشابم  ةفصب ةليطعت وأ تايعمجلا طاشن ةلقرع"

  "ةرشابم ريغ
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العضویة الجبریة في االتحاد العام واالتحادات اإلقلیمیة وتعدد الجھات الرقابیة على الجمعیات والمؤسسات : خامًسا
  .األھلیة

  

، ةركف ىلع موقت يلهألا لمعلا ةفسلف نإ ، مدعو عوطتلا  تاـيعمجلل  يربجلا مامضنإلا نأ ىلع نوناقلا صن دقو رابجإلا
، نيوكت ةيرحو ميظنتلا يف قحلا ةفسلف عم ضراعتي ةيلهألا تاسسؤملاو  قحلا ًاضيأ لمشي يذلا قحلا اذه تايعمجلا
 .17ةيرحب اهيلإ مامضنإلا يف بغري يتلا ةمظنملا رايتخإ يف
  

 تاـيعمجلا  مازلإـب  كـلذو , ميـظنتلا  ةيرح دييقت اهنأش نم داوم ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا نوناق عورشمب درو دقف
 ،19يعوـنلا  داـحتالا  ،18يـميلقإلا  داحتالا – هنم سماخلا بابلاب ةدراولا تاداحتالا ىلإ مامضنإلاب ةيلهألا تاسسؤملاو
  .20ماعلا داحتالا

 .ةيميلقإلا تاداحتالا .1
 :يميلقإلا داحتالل يربجلا مامضنالا 1.1

  

 مامضنإلا بلط مدقت نأ ىساسألا اهماظن صخلم ديق دنع ةيعمجلا حرتقملا نوناقلا عورشم نم ىلوأ ةرقف 5 ةداملا تمزلأ
، داحتالا ىلإ ا ةيعمجلل ىساسألا ماظنلا صخلم ديق بلط نوكي نأ بجي": هنأ ىلع تصن ذإ ىميلقإلا  جذومنلا ىلع ررحم
 يميلقإلا داحتالا ىلإ همدقيو كلذل دعملا ا  نيسسؤملا ةعامج لثمم نوناقلا اذه ماكحأل اًقفو أشنملا  تادنتسـملاب  بوحصـم
  :ةيتآلا

1. ................. 
2. ................. 
3. ................. 
 ".ىميلقإلا داحتالا ةيوضع ىلإ مامضنإلا بلط .4

  

 ماـكحأ  اهيلع قبطنت ةيلهأ ةسسؤم وأ ةيعمج لك ىلع بجيو: "نأ ىلع عورشملا نم ةيناثلا ةرقفلا 57 ةداملا تصن امك
 بسحب ىميلقإلا داحتالا ةيوضع ىلإ ةيرابتعالا اهتيصخش توبث نم رهشأ ةثالث اهاصقأ ةدم لالخ مضنت نأ نوناقلا اذه
  ".يفارغجلا اهقاطن
 ىـتلاو  2002 ةنسـل  84 مقر نوناقلا نم 65 ةداملا هيلع تصن ام فالخ ىلع تءاج نوناقلا عورشم نم ةداملا هذهو
 سـلجم  وأ ةرادألا سـلجم  ةقفاوم دعب بلطب متت ةسسؤملا وأ ةيعمجلل ةيرايتخا يميلقإلا داحتإلل باستنالا ةلأسم تلعج
  .ءانمألا

                                                             
17 Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Poli cal  Ri ght s,  CCPR Comme nt ary,  p.  500,  2nd revi sed  
edi on (N.  P.  Engel  2005)   
 

 اإلعتباریة الشخصیة لھ وتكون, نشاطھا كان أیًا واحدة محافظة نطاق في تقع معًا منھما أو األھلیة المؤسسات أو الجمعیات من األقل على عشر بینھا فیما تنشئھ إتحاد 18
 ).4/6 مادة(
, الجمھوریة مستوى على, معین مجال في مشتركًا نشاطًا تمول أو تباشر معًا منھما أو األھلیة المؤسسات أو الجمعیات من األقل على بینھا فیما تنشئھ ىمركز إتحاد 19

 ).4/7 مادة (اإلعتباریة بالشخصیة ویتمتع
 على اإلشراف ویتولى, القانون ھذا ألحكام وفقًا الجمھوریة رئیس یعینھم وآخرین والنوعیة قلیمیةاإل اإلتحادات إدارات مجالس في منتخبین أعضاء من یشكل عام إتحاد 20

 مقره ویكون, اإلعتباریة بالشخصیة ویتمتع, القانون ھذا ألحكام وفقًا المنشأة والنوعیة اإلقلیمیة واإلتحادات والمنظمات والمؤسسات الجمعیات تمارسھ الذى األھلى النشاط
 ). 4/8 مادة (لقاھرةا مدینة
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 .ةدحاولا ةظفاحملا يف دحاو يميلقإ داحتأ نم رثكأ نيوكت رظح 1.2
  

، اميف تاداحتالاو تاكبشلا ءاشنإ يف تايعمجلا قح رقت يتلا ةيلودلا ريياعملا ةفلاخم نع ًالضف ، سسأ ىلع اهنيب  ةيعوط
، وأ رظح نود ا عنم هنأ يف ،2002 ةنسل 84 مقر يلاحلا نوناقلا جهن ىلع نوناقلا عورشم راس دقف عنم  رثكأ ءاشنإ مامت
، ةظفاحملاب يميلقإ داحتا نم  تعضو نوناقلا عورشم نم ىلوأ ةرقف 58 ةداملا نأ ثيح ةدحاولا  ةـيرح  ىـلع  رخأ اديق
, ةظفاحملا ىوتسم ىلع ىميلقإلا داحتالا لمعي": اهلوقب, ىميلقإلا داحتالا فالخب تاداحتإ ةيأ ءاشنإ ترظح امدنع ميظنتلا
  ".ةدحاولا ةظفاحملا يف دحاو ىميلقإ داحتإ نم رثكأ ءاشنإ زوجي الو
  

 لـمعلا  ةميق نم يلعُت ىرخأ تاعيرشت يف هدجن ال ديقلا اذه لثمو
 ةيرحب تاداحتا وأ تاكبش نيوكت يف ةلماكلا ةيرحلا هيطعتو يلهألا
 يـف  صن لاثملا ليبس ىلع 2011 ةنسل 88 مقر يسنوتلا نوناقلاف
 ،"تاـيعمج  ةكبـش  سيـسأت  رثكأ وأ نيتيعمج يأل "26 مقر هتدام
 39 نم مدقملا يلهألا لمعلا ريرحت نوناق عورشم يف لاحلا كلذكو
 ةلازإ ىلع تصرح امنيح 28 مقر هتدام يف ةيومنتو ةيقوقح ةمظنم
،  وأ ةيعونو ةيميلقإ تاداحتا نيوكت ةيرح مامأ قئاوعلا لك  تاكبـش
 ةيصـخشلاب  عـتمتلا  يف داحتالا ةبغر لاح يف راطخإلاب اهتلعجو
  .ةينوناقلا
  

 ةرادإ سـلجم  ليكشـت  يف ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلل ماعلا داحتالا سيئرو ةيعامتجالا نوئشلا ريزو لخدت 1.3
 :ةيميلقإلا تاداحتالا

  

، ةيرحل ايندلا دعاوقلا فالخ ىلعو, يلاحلا نوناقلا فالخ ىلع  نوئشلا ةرازو نم مدقملا نوناقلا عورشم برضي ميظنتلا
 ىوتسم ىلع ةيميلقإلا تاداحتالا نيوكت لالخ نم رصم يف يلهألا لمعلا ىلع ةرطيسلا ةلواحم يف رخأ ًالاثم ةيعامتجالا

،  15 نم داحتالا ةرادإ سلجم نوكتي هنم 59 ةداملل اًقبطف تاظفاحملا   : يلاتلاك نولكشي تاونس ثالث اهتدم ةرودل اوضع
 .ةرشع اهئاضعأ نيب نم يميلقإلا داحتإلل ةيمومعلا ةيعمجلا بختنت •
 نيرخآلا ةسمخلا ءاضعألا ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلل ماعلا داحتالا سيئر عم قيسنتلاب صتخملا ريزولا نيعي •

  .ةماعلا تايصخشلا نم
  

 سيئر مهنيب نم 10 نييعت يف ةيروهمجلا سيئر ةطلسو ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلل ماعلا داحتالا .2
 :هتيوضع يف داحتالا

  

 ىوس يلاحلا نوناقلا هب ءاج امع ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلل ماعلا داحتالا ليكشت ثيح نم نوناقلا عورشم فلتخي مل
ا 31 داحتالا ةرادإ سلجم ددع –عورشملل ًاقبط– حبصيل دحاو وضع ةفاضإ يف  ةـقيرط  ىلع عورشملا ظفاحو. وضع

 اداحتا اهنيب اميف ئشنت نأ تايعمجلا نم ددع يأل قحي" 
،  ريغ وأ ةددحم ةدمل ايميلقإ وأ ايعون  ددـحيو  ةددـحم
،  اذهل يساسألا ماظنلا ءاشنإلا قافتا  هـحئاولو  داـحتالا

، ،  ةـسرامم  ةقيرطو هتاسسؤمو  قرـطو  هتاصاصـتخا
 راـطخإلا  بـجيو . هطاشـن  ءاهنإو هلح قرطو هليومت
 اـهيلع  صوصـنملا  اهتاذ ةقيرطلاب داحتالا اذه ءاشنإب
، اذه يف تايعمجلاب راطخإلل ةبسنلاب  بـغر  اذإ نوناقلا
  ". ةينوناق ةيصخشب عتمتلا يف هوسسؤم
 تاسـسؤملاو  تاـيعمجلا  نوناق عورشم نم) 28 (ةدام
  ةيقوقحو ةيومنت ةمظنم 39 نم مدقملا ةيلهألا
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 31 نم داحتالا ةرادإ سلجم لكشي عورشملا نم ىلوألا ةرقفلا 65 ةداملا صنل ًاقفوو. ةرادإلا سلجم ليكشت  متي اوضع
  :يلاتلاك مهرايتخا

 .ةيعامتجالا لئاسملاب نيمتهملا نم ةرادإلا سلجم سيئر مهنيب نم ءاضعأ 10 نييعتب ةيروهمجلا سيئر موقي •
 

 ةـيعمجلا  لالـخ  نـم  ،نيبختنملا ةيعونلاو ةيميلقإلا تاداحتالا تارادإ سلاجم ءاضعأ نيب نم نوقابلا بختني •
 .ماعلا داحتالل ةيمومعلا

  

 تاسـسؤملاو  تايعمجلا ىلع طلستلا يف ولغلل ةقوبسم ريغ ةروص مدقي عورشملا اذه نأ صوصخلا اذه يف ىرن نحنو
ا نوسمخ يلهألا لمعلا ديعُت ةروصب اهيلع فارشالاو ةباقرلا تاجرد ددعتو ،ةيلهألا ،  ىلإ ماع  طلسـتلا  ثـيح  ءاروـلا
 لـمجم  ىـلع  فارشإلا ىلوتي ماع داحتا لالخ نم كلذو, يلهألاو يباقنلاو يبزحلاو ىسايسلا طاشنلا ميمأتو يموكحلا
 لاـمع  تاـباقنل  ماعلا داحتالا طمن ىلع يأ, ةيعونلاو ةيميلقإلا تاداحتالاو ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلل يلهألا طاشنلا
 رمألا, ةيباقنلا مهتامظنم قنخو لامعلا طاشن ىلع ةرطيسلا هتمهم تناك ىتلاو ،1952 ويلوي ذنم هميمأت ىرج ىذلا رصم
  .ةيرصملا ةيلامعلا ةكرحلا فاعضإ ىلإ ىدأ ىذلا
 

 .حل الجمعیات والمؤسسات: سادسًا
  

 ةسسؤملا وأ ةيعمجلا ةطشنأ فقو قحب ةيرادإلا ةهجلا ظافتحا ىلع ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا نوناق عورشم صرح
 ىـلع  نوناقلا عورشم نم 35 ةداملا تصن ثيح. يئاضق مكحب سيلو -ماعلا داحتالا ةقفاوم دعب– يرادإ رارقب ةيلهألا
ا ردصت نأ ةيرادإلا ةهجلل": نأ ، ببس ةلازإب وأ فلاخملا طاشنلا فاقيإب رارق ، لاوقأ عامس دعب ةفلاخملا  ةقفاومو ةيعمجلا
، داحتالا   :ةيتآلا لاوحألا يف كلذو ماعلا

 .اهلجأ نم تئشنُأ ىتلا ضارغألا ريغ يف اهصيصخت وأ اهلاومأ يف ةيعمجلا فرصت .1
 ةيناثلا ةرقفلا مكحل ةفلاخملاب ةيجراخ ةهج ىلإ لاومأ لاسرإ وأ ةيجراخ ةهج نم لاومأ ىلع ةيعمجلا لوصح .2

 .نوناقلا اذه نم) 13 (ةداملا نم
 سالتخا وأ لام ديدبتك نوناقلل ةميسج ةفلاخم ةيعمجلا باكترا .3

 رـيغ  وأ بادآلا وأ ماعلا ماظنلل ةفلاخم وأ ماعلا لاملا رادهإ وأ
 .كلذ

 وأ ةـيعمج  وأ دان ىلإ اهباستنا وأ اهكارتشا وأ ةيعمجلا مامضنا .4
 ةفلاخملاب ةيبرعلا رصم ةيروهمج جراخ اهرقم ةمظنم وأ ةئيه
 .نوناقلا اذه نم) 12 (ةداملا مكحل

 طاشـن  ةسرامم وأ فادهتسا ةيعمجلا ضارغأ ةقيقح نأ توبث .5
 .نوناقلا اذه نم) 9 (ةداملا يف ةروظحملا ةطشنألا نم

 نـم  ىلوألا ةرقفلا مكحل ةفلاخملاب تاعربت عمجب ةيعمجلا مايق .6
 .نوناقلا اذه نم) 14 (ةداملا

 تايعمجلا نوناق عورشم نم 35 ةداملا ةعلاطمب
 نوئشـلا  ةرازو نم مدقملا ةيلهألا تاسسؤملاو
 هذـه  يـف  فقولاب دوصقملا نأ دجن ةيعامتجالا
. ةـيلهألا  ةسـسؤملا  وأ ةيعمجلا لح وه ةداملا
 قـحلا  ةيرادإلا ةهجلل نأ ةداملا هذه بيعي نكلو
،  ىـلإ  ءوـجللا  نود ةيعمجلا لح يف  ءاضـقلا
 ةـمكحم  مامأ لحلا رارق نم ملظتت نأ ةيعمجللو
. ةـيعمجلا  اهترئاد يف عقي ىتلا ىرادإلا ءاضقلا
 نـم  ىذلا رارقلا اذهل ةيرادإلا ةهجلا ذاختإ نوك
 يـف  لصـفلا  نيـحل  ةيعمجلا طاشن فقو هنأش
   .ررضلا غلاب ةيعمجلا ريضي اهنم مدقملا نعطلا
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 .نييلاتتم نيماع ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا مدع .7
  ".ةيرادإلا ةهجلا راطخإ نود ديدج رقم ىلإ لاقتنالا وأ اـهلامعأ ةـعباتم نم ةيرادإلا ةهجلا نيكمت مدع .8

 ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا نوناق عورشم نم 35 ةداملا ةعلاطمبو  نأ دـجن  ةـيعامتجالا  نوئشـلا  ةرازو نم مدقملا
، ىلإ ءوجللا نود كلذو ةيلهألا ةسسؤملا وأ ةيعمجلا لح وه ةداملا هذه يف فقولاب دوصقملا  ملظتت نأ ةيعمجللو ءاضقلا
 نم ىذلا رارقلا اذهل ةيرادإلا ةهجلا ذاختإ نوك. ةيعمجلا اهترئاد يف عقي ىتلا ىرادإلا ءاضقلا ةمكحم مامأ لحلا رارق نم
  .ررضلا غلاب ةيعمجلا ريضي اهنم مدقملا نعطلا يف لصفلا نيحل ةيعمجلا طاشن فقو هنأش

  

 ةيرحل ةيلودلا ريياعملا عم ضراعتي ةيعمجلا طاشن فاقيإ رارقب ةيلهألا تايعمجلل ماعلا داحتالاو ةيرادإلا ةهجلا دارفناو
، مادعإب مكح ةباثمب ربتعي يذلا رارقلا اذه لثم ىلع ةديدش طباوض عضت يتلاو ميظنتلا  لـثم  ردصي نأ بجيف ةيعمجلا
، نم رارقلا اذه ، ةميسجلا تافلاخملا يفو دودحلا قيضأ يف ةيعمجلا لح رارقل ءوجللا متي نأو ءاضقلا  اـم  اذهو طقف
، ةيقوقح تامظنم نم رداصلا يلهألا لمعلا ريرحت نوناق عورشم هيلإ بهذ   .هنم 31 و 30 داوملا يف ةيومنتو
، ببسلا ةلازإ وأ فلاخملا طاشنلا فاقيإب طقف نوناقلا عورشم يفتكي ملو  ترمتسأ اذإ كلذ نم دعبأ ىلإ بهذ لب فلاخملا
،  ةحضوملا تافلاخملا باكترأ يف ةسسؤملا وأ ةيعمجلا  نأـب  هالـعا
 ةرادإ سلجم لزعب – ماعلا داحتالا ةقفاوم دعب –ةيرادإلا ةهجلا موقت

،  ترمتـسا  اذإ ةيرادإلا ةهجلل زوجيو" تقؤم سلجم نييعتو ةيعمجلا
 ةرـقفلا  يف اهيلع صوصنملا تافلاخملا نم يأ باكترا يف ةيعمجلا
 تاـيعمجلل  ماـعلا  داـحتالا  ةـقفاوم  ىـلع  ءانب ردصت نأ ةقباسلا
 نيـيع تو ةــيعمجلا  ةرادإ سلجم لزعب ارارق ةيلهألا تاسسؤملاو
 ةوـعد  نيـحل  ةــيعمجلا  لامعأ رشابي اهئاضعأ نم تقؤم سلجم
 اذـه  ماـكحأل  اـقفو  ديدج ةرادإ سلجم باختنال ةيمومعلا اهتيعمج
 ".لزعلا رارق رادصإ خيرات نم اموي نوعست اهاصقأ ةدم يف نوناقلا
 ةهجلا لخدتو ةرادإلا سلجم لزع فالخبو, )ةيناثلا ةرقفلا 35 ةدام(
، ةرادإ سلجم نييعت يف جفلا ةيرادإلا  نوناقلا عورشم بهذ اهتفرعمب
 عوقو يف ببست يذلا لوزعملا ةرادإلا سلجم وضع ةبقاعم دح ىلإ
 تاـباختنا  لوأل حيشرتلا نم سلجملا لزع ىلإ تدأ يتلا تافلاخملا
 ضرـفو  داع نوناقلا عورشم نا ثيح باقعلا يف طارفإلا نم ةلاح سكعي ام وهو). ةيناثلا ةرقفلا 35 ةدام (لزعلا دعب

  .21 72 ةداملا يف ةرادإلا سلجم لزع يف ببستملا صخشلا ىلع ىرخأ ةرم ةمارغلا ةبوقع
 

  !اهضارغأ قيقحت نع ةزجاع ةيعمجلا نأ ةياردإلا ةهجلل تبث اذإ ةيلهألا ةيعمجلا لح ةيناكمإ
  

                                                             
 .الورقة ھذه من 26 صفحة العقوبات سابعًا أنظر 21

 متي: "يسنوتلا نوناقلا يف تايعمجلا لح ةلأسم ميظنت
 ةيئادتبإلا ةمكحملا نع رداص مكحب ةيعمجلا لح
 هل نمم وأ ةموكحلل ماعلا بتاكلا نم بلطب سنوتب
  :ةيتآلا تالاحلا ىدحإ يف كلذو ةحلصم
 موسرملا اذه نم 4 لضفلا ماكحأ قرخ  

 اذه نم 41 لصفلا وأ 35 لصفلا ماكحأ قرخ  
 موسرملا

 قيلعتو اهيلع هيبنتلا مغر ةفلاخملا يف رارمتسإلا   
  ".قيلعتلا رارق نأش يف نعطلا قرط دافنتساو اهلمع
 تابوقعلاب قلعتملا نماثلا بابلا نم) 45 (لصفلا
 تايعمجلا نأشب 2011 ةنسل 88 مقر نوناق موسرمب
  ) تايعمجلا ميظنتل يسنوتلا نوناقلا(
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، وأ ةيعمجلا طاشن فاقيإل ةدراولا بابسألا فالخبو هنأ الإ  طاشـن  فاـقيإل  رـخأ  ببسب ىتأ نوناقلا عورشم نإف اهلح
ا ةيعمجلا ، عيمج يفو "ةثلاثلا ةرقفلا 35 ةداملا صنب درو ام وهو, اهلحل ديهمت  زـجع  ةـيرادإلا  ةهجلل تبث اذإ لاوحألا
 عفرو اهتطشنأ فاقيإ تايعمجلل ماعلا داحتالا ةقفاوم دعب........... اهلجأ نم تئشنأ يتلا ضارغألا قيقحت نع ةيعمجلا
  ."اهلاومأل فصم نييعتو ةيعمجلا لح يف لصفلل يرادإلا ءاضقلا ىلإ رمألا
  

دع ريغو بيرغ ببس - اهلجأ نم تئشنأ يتلا ضارغألا قيقحت نع ةيعمجلا زجع -"ببسلا اذه يو ،  اذه نأ ثيح موهفم
، قيقحت نع ةزجاع مأ ةرداق تناك اذإ امو رارمتسإب ةيلهألا ةيعمجلا مييقت قح ةيرادإلا ةهجلل لعجيس ببسلا  اهضارغأ
 اـمه  هـمدع  نـم  اهضارغأ قيقحت ىلع ةرداق تناك اذإ امو ةيعمجلا ءادأ مييقت قح امهل نيتللا نيتهجلا نأ لصألاو
، اهتيعمج   .اهتامدخ نم نيديفتسملا روهمجو ةيمومعلا

  

 زوجي ال  "ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم 22 ةداملا يف دراولا ديقلا عم ضراعتي صنلا اذه لثم نأ كش الو
 ريبادـت  لكشـتو  نوناقلا اهيلع صني ىتلا كلت الإ -تايعمجلا نيوكت قح– قحلا اذه ةسرامم ىلع دويقلا نم عضوي نأ

 ال اهـضارغأ  قيقحت نع ةيعمجلا لشف نأ ىرن اننأ ثيح ،...."ىموقلا نمألا ةنايصل, ىطارقميد عمتجم يف, ةيرورض
  .ماعلا ماظنلا وأ يموقلا نمألا ىلع رشابم ريغ وأ رشابم ديدهت يأ لثمي
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  .العقوبات: سابعًا

  

 فالـخ  ىلع يلهألا لمعلا ةسرامم ىلع ةمارغلاو سبحلاب يضقت ةيباقع ةيئانج صوصن ماحقإ ةرم لوأ رصم تفرع
 ناكف ،1952 ويلوي دعب ةيلهألا تايعمجلا مظني نوناق لوأ ربتعي يذلا 1956 ةنسل 384 مقر نوناقلا يف نيناوقلا ماكحأ
1984 ةنسل 131 مقر يندملا نوناقلا نم 80 ىلإ 54 نم داوملا بناجب نوناقلا اذهب لمعي.  
  

، يف يلهألا لمعلا مظني نوناق يأب ةصاخ ةيئانج صوصنل ةجاح ال هنأ ىرن نحنو ا رصم  يذـلا  طاشـنلا  نأ صوصخ
، ةعيبط وذ طاشن وه ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا هب موقت ، ةميرجل ةسسؤملا وأ ةيعمجلا باكترا لاح يفو ةيندم  ةيئانج
 تاـيعمجلا  اهبكترت يتلا تافلاخملا امأ. اهيلع تابوقع عيقوتب ةليفكلا صوصنلا نم ديدعلا هب يرصملا تابوقعلا نوناقف
، مكح بجومب ةفلاخملا ةلازإب ءافتكالا متي هنأ ىرنف ، تافلاخم ةيلهألا ةسسؤملا وأ ةيعمجلا ىلع عقوت نأ وأ يئاضق  ةيندم
  .تاءافعالاو تايازملا ضعب نم نامرحلاك
  

  ةمارغلاو سبحلاب ةيضاقلا تابوقعلا
  

 ال ةدـم  سبحلاب ةبقاعملا يف 2002 ةنسل 84 نوناقلا جهن ىلع راس هنأ دجن عورشملا يف ةيباقعلا صوصنلا ةءارق نم
 ةـقيقح  نأ تـبث  ةـيعمج  أشـنأ  نم لكل نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ هينج 10,000 نع ديزت ال ةمارغبو ةنس نع ديزت
 وأ ماـعلا  ماظنلا ةفلاخم وأ ةينطولا ةدحولا ددهت ةيعمج أشنأ وأ. يركسع عباط تاذ تاليكشت وأ ايارس نيوكت اهضارغأ
 دنب 72 ةدام( .ةديقعلا وأ نيدلا وأ ةغللا وأ نوللا وأ لصألا وأ سنجلا ببسب نينطاوملا نيب زييمتلا ىلإ ةوعدلا وأ بادألا
  )ًالوأ
  

 صوصـنلا  نأ كش الف ؟ةماعلا بادألا وأ ماعلا ماظنلا و ةينطولا ةدحولا ديدهت فيرعت لوح لؤاست نأشلا هذه يف روثيو
، ةيبرعلا ةغللا دعاوقل اًقفو ةغاصم ةدحاو ةلالد تاذو ةطسبم نوكت نأ بجي ةيباقعلا  ةـمهبملا  ةغايصلا نأ كلذ اهيناعمو
، نم رثكا لمتحت صوصنلل ي امم ريسفت  قبطُت اهلعجي وأ اهقيبطت بعص
 اهنأشب ردصتو ةنيابتم قرطب  نيـب  زييمتلل ةليسو حبصتو ةنيابتم اماكحأ
  .22عورشم ببس نود سانلا
  

 وأ صنـلا  ماـهبإ  نأ رصـم  يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تربتعا دقو
 يأدـبمل  فلاـخم  وـه  امنإ – ةيئانجلا نيناوقلا يف ةصاخ – هضومغ
 طابضـنا  مدع "نأب تضقف تابوقعلاو مئارجلا ةيعرشو ةلداعلا ةمكاحملا
 مئارـجلا  ةيعرـش  أدـبم  تايضتقم عم ضراعتي امنإ ميرجتلا صوصن
 الو ةميرج الو ةيصخش ةبوقعلا " نأ هنم 66 ةداملا ررقت ثيح ةيبرعلا رصم ةيروهمج روتسد هررقي يذلاو تابوقعلاو

                                                             
 2002 من الجامعیة األعوام - السیاسیة والعلوم االقتصاد كلیة البرلمانیة الدراسات دبلوم طلبة علي ألقیت محاضرات - االنتخابیى النظم فھم إلى مدخل – البرعي نجاد 22

 2005 الي

 ريغ تانايك يف كارتشالا ميرجت نأ ىلإ انرظن تفل
،  و تايعمجلا نيوكت يف قحلا عم ضراعتي ةلجسم

. ةيلودلا ناسنالا قوقح قيثاوم نم ديدعلا قرخي
 ةلجسم ريغ ةطشنأ ىلع ةيئانج تابوقع عيقوت
 ريغ ةليوط ليجست تاءارجا نم مقافتت ام ًةداع
  .ةدقعمو ةحضاو
 قوقح نع نيعفادملاب ةصاخلا ةيثوعبملا ريرقت
  2011 ويلوي يف رداصلا ناسنالا
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 لـعفلا  باكترا ىلع قباس باقعلاو ميرجتلاب عيرشت دوجو ةرورض ىنعي ال أدبملا اذه نأ و". نوناق ىلع ءانب الإ ةبوقع
مر  ، جملا  ةددـحم  رـيغ  ةيئاشـنإ  تارابع نمضتت ال يك ميرجتلاب ةصاخلا صوصنلا حوضو اضيأ ىنعي نكلو بسحو

  "23اهيف سابتلا ال ةينيقي ةروصب ةددحم ةيباقعلا صوصنلا نوكت نأ بجيف ينوناقلا ةيحانلا نم نومضملا وأ ىنعملا
  

  .ًاينوناق ناك ولو ةيلهألا تاساسؤملاو تايعمجلا لمعب موقي ًانايك أشنأ نم لك ىلع ةمارغلاب ةبقاعملا
  

ا ةرقفلا تصن  دـيزت  الو هـينج  فالآ ةرشع نع لقت ال ةمارغب بقاعي: "نأ ىلع نوناقلا عورشم نم 72 ةداملا نم يناث
  :نم لك هينج فلأ نيرشع ىلع
ا ناك ولو ـ لكش يأبو ىمسم ىأ تحت اًنايك أشنأ  ) أ(  اًقفو ةأشنملا ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا لكش ريغ ـينوناق
، ةررقملا ماكحألا عبتي نأ نود تاسسؤملاو تايعمجلا هذه ةطشنأ نم طاشنب موقي نوناقلا اذه ماكحأل  اذـه  رـبتعيو  هيف
 ".نوناقلا اذه نم لوألا بابلا نم عبارلا لصفلا ماكحأ هيلع يرستو نوناقلا مكحب ًالحنم نايكلا
  

، ةيحانلا نم بيرغ دنبلا اذه نأ كش الو  نيناوقلل قرخ اهب لاعفأ ىلع ةررقم نوكت ام ًةداع تابوقعلا نأ ثيح ةينوناقلا
، لومعملا  ناـك  وـل  ىـتح  لكـش  يأبو ىمسم يأ تحت نايك يأ ىلع ةمارغلاب بقاعي نأ ررق انه دنبلا اذه نأ الإ اهب

ا ، لؤاست روثي انهو ،!!ينوناق ؟ا ًالكش ذختي نايك ىلع ةبوقع عاقيإ متي امل ماه    !ينوناق
  

  .ةيعمجلا ةرادإ سلجم لزع وأ لح يف ببست نم لكل ةمارغلا
  

 ةنسل 84 مقر ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا نأشب يلاحلا نوناقلاب ةدوجوم نكت مل ىرخأ ةبوقع نوناقلا عورشم ثدحتسا
 وأ ةيعمج ةرادإ سلجم وضع لكل هينج 5000 ىلع ديزت الو ةينج 1000 نع لقت ال يتلا ةمارغلا ةبوقع يه ،2002

اـ  دنب 72ةدام. (ةيعمجلا لح وأ سلجملا لزع ىلإ تدأ تافلاخم عوقو يف ببست داحتا وأ ةسسؤم   عورشـم  نـم  عبار
  ).نوناقلا
  

 نـم  ةرادإلا سـلجم  لزع يف ببستملا صخشلا نامرح ىلع 35 ةداملا يف صن دق نوناقلا عورشم نأ ركذلاب ريدجلا
 سـلجم  لزعب ةيعمجلا ًالوأ بقاع دق نوناقلا عورشم نأ دجن ةلاحلا اذه يفف لزعلا رارق دعب سلجملا ةيوضعل حشرتلا
 مث) نوناقلا عورشم نم 35 ةدام (ةرادإلا  لوأل حـشرتلا  نم ةيعمجلا ةرادإ سلجم لزع يف ببستملا وضعلا مرح ايناث
ا اًثلاثو ،)نوناقلا عورشم نم 35 ةدام (لزعلا رارق رودص دعب تاباختنا  هسـفن  صخشلا نوناقلا عورشم بقاع ،ريخأو
ا دنب 72 ةدام (5000 نع ديزت الو هينج 1000 نع لقت ال ةمارغب   ).عبار
  

ا ىرن ال نحن ةقيقحلا يفو ، لزع يف ببستملا صخشلا ىلع ةمارغلا ةبوقع نوناقلا عورشم ضرفي نأ يف ببس  سلجملا
، رارق نم طقف نيررضتملا صاخشألا نأش ربتعي اذه نأ ثيح  هـيلع  عوـجرلا  يـف  قحلا باحصأ مهدحو مهو لزعلا

،  اذه يعضاو صرح نأ انريدقت يفو. يندملا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ررضلا نع ضيوعتلا دعاوقل اًقفو ضيوعتلاب

                                                             
  قضائیة 17لسنة49 رقم الطعن في1996 یونیو 15 بتاریخ) العلیا لدستوریةا للمحكمة (حكم 23
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ا هديدهتو يلهألا لمعلا ةرصاحم ىلع عورشملا ،يقلاو تابوقعلا نم ديدعلاب مئاد  يتلا ةينوناقلا دعاوقلاب نوحضي مهلعج دو
  .ةيئانجلا ةلادعلا ئدابم عم قفاوتتو ناسنالا قوقح يمحت
  
  ةمتاخلا
  

،  عمتجملا لمع دعاوقو ميهافم طسبأ نع دعبلا لك دعبي ةيعامتجالا نوئشلا ةرازو نم مدقملا نوناقلا عورشم نإ  يندـملا
 تاـيعمجلا  لـمع  ىـلع  ةـينمألا  تاـهجلاو  ةـيعامتجالا  نوئشلا ةرازول ةلماكلا ةرطيسلا نامضل ظوحلم دهج لذبيو
، تاسسؤملاو ا ةقيضلا تاسفنتملا دسو ةيلهألا  يـف  اذـه  نوناقلا عورشمف ،2002 ةنسل 84 مقر يلاحلا نوناقلا يف دج
 ةرطيسـلا  تـحت  هلعجو لماكلاب يلهألا لمعلا ممأ يذلا 1964 ةنسل 32 نوناقلا نيب طسو ةقطنم يف عقي رمألا ةقيقح
  .ةيلهألا تايعمجلا ىلع طلستلاب ةيرادإلا ةهجلل حمس يذلا ،2002 ةنسل 84 يلاحلا نوناقلا نيبو ةلودلل ةقلطملا
  

 زاـهجلا  عـبتت  ةيرادإ تادحو درجم الإ يه ام ةيلهألا تايعمجلا نأ اهادؤم ةركف ىلع موقت نوناقلا اذه عورشم ةفسلف
، يطارقوريبلا ، ءادأ يف ترصق نإ اهبساحت نأ ةموكحلا عيطتستف ةلودلل ا عيطتستو اهتامهم  اـهتيؤر  اـهل  مسرت نأ ضيأ

، يف اهتيجيتارتساو ، لمعت ال نم عمو لمعت نم عم اهل ددحتو لمعلا ا ضراعتت ةفسلفلا هذه نأ كش الو هعم  طسبأ عم يلك
، عمتجملا تامظنم لمع دعاوق  لودـلا  نم ليلقلا يف الإ ملاعلا لود مظعم نم تفتخأ دق ةفسلفلا هذه نأ كش الو يندملا
، تايرحو قوقحل اهمارتحا صخي اميف ةئيس ةعمسب عتمتت يتلا  ليبـس  ىـلع  اـيبويثأو  ناريإ و ةيلامشلا ايروكك دارفألا
، لودلا كلت فاصم نم انجرخ دق اننأ رياني 25 ةروث دعب هنأ دقتعن انكو. لاثملا  اـم  اننأ لدي لاحلا عقاو هنأ الإ ةيعمقلا

  .اهرين تحت حزنن انلاز
  

، اميفو هيعضاو ةيؤر ليختن انلعج نوناقلا اذه عورشمل انتسارد  هراـكفأ  حارـتقا  يف نيكراشملا نأ دقتعن انلعج نوركفي
، هصوصن ةغايصو ، ريكفتلا نع دعبلا لك نودعبي هتباتكو ، ريكفتلا نم ةدشب نوبرتقيو يومنتلا  لك عاضخإ ةيفيكو ينمألا
  .مهترطيسل تايعمجلا لمع يف ةريغصو ةريبك
  

مهف نأ حصي ال يأ نم ةباقر نودب يندملا عمتجملا تامظنم لمعت نأب يدانُن اننأ نوناقلا اذهل انداقتنا نم ي ،  اننأ لب عون
 ةـيرح  أدبم نع ةيمهأ لقي ال يندملا عمتجملا تامظنم يف ديشرلا يلخادلا مكحلا ئدابم قيبطتو ةيفافش نأب ًادج نونمؤم
، كلت لمع  ةـيقوقح  تامظنم نم مدقملا و قفرملا يلهألا لمعلا ريرحت نوناق عورشم يف هيلع اندكأ ام اذهو تامظنملا
،  وأ ةـيعمج  لكل ةيمومعلا ةيعمجلا امه ،ةيلهألا تايعمجلا لمع ةبقارم امهب طانملا نيتهجلا نوكت نأب ةيومنتو  ةسـسؤم
  .ءاضقلاو
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