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 الملخص الخنفيذي

 2172 ١ٌٛ٠ٛ 74ثٌٛؽ١ٕز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس ٠َٛ  ثٌّفٛػ١ز٠شفخ ِشوض وجسصش دئػالْ ثٌٕضجةؼ ثأل١ٌٚز ِٓ لذً 

صأ١ِٓ  فٟ ػّجْ ؽٙٛدُ٘ ٠ٕٚٙب ِٛظف١ٓ ثٌٍؾٕز ٌّغجدشصُٙ فٟ ثالٔضٙجء ِٓ ػ١ٍّز ثٌؾذٌٚز فٟ ثٌٛلش ثٌّٕجعخ ٚ

 ٔضجةؼ ػ١ٍّز ؽذٌٚز فأْ، ١ز إدخجي صقغ١ٕجس،أِىجٔ سغُ ٌّشجسوز فٟ ثالٔضخجدجس.فٟ ثؾ١ّغ ثٌٕجخذ١ٓ ٌ ثٌفشطز

وجف١ز ٌضقذ٠ذ ٔضجةؼ ثالٔضخجدجس  ٚ وجٔش أؽش٠ش دطش٠مز صضغُ دجٌّظذثل١ز لذّؤصّش ثٌٛؽٕٟ ثٌؼجَ ٌٍ ١ٌٛ٠ٛ 4جس ثٔضخجد

 دذلز.

ػٍٝ إؽشثءثس ثاللضشثع فٟ ػذد ِٓ ثٌّٛثلغ. سدثً ػٍٝ ثٌٙؾّجس  عٍذٟ ثٌؼ١ٍّز ثالٔضخجد١ز أعشس دشىً  ثػطشثدجس

ثصخزس ػذر لشثسثس فٟ ٚدؼذ ٠َٛ ٍٝ ِٛثد ثاللضشثع ٚثٌّشثوض فٟ ثٌششق، فئْ ثٌّفٛػ١ز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس ػ

٘زٖ ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ أْ . ِٚٛثػ١ذ ثاللضشثع، ِٚٛثلغ ِشثوض ثاللضشثعثالفضضجؿ أٚلجس ثالٔضخجدجس ٚثٌضٟ أعشس ػٍٝ 

ٌمجْٔٛ ثالٔضخجدجس،  زِخجٌف شوجٔ جإال أٔٙ سوزٚ ص٠جدر ٔغذز ثٌّشج أِٓ ثٌٕجخذ١ٓ ثٌمشثسثس أُخزس ِٓ ثؽً ػّجْ

ثٌّمذٍز، ٠شؾغ  ثالٔضخجدجس فٟ ٚلش ِضأخش. فٟ  جفٟ ثسصذجن د١ٓ ثٌٕجخذ١ٓ ٔظشث ٌضٕف١ز٘ شلذ صغذذ صىْٛ ٚسدّج

ِٛظفٟ إػالَ فٟ ٚلش ِذىش ٚ ِفظٍز ثساٛؽ زٚػغ خطػٍٝ ِشوض وــجسصش ثٌّفٛػ١ز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس 

 .لذً ٚلش وجفٟ.خطؾ ثٌطٛثسا دثاللضشثع ٚثٌٕجخذ١ٓ 

وجْ ِٓ ثٌٛثػـ ٌّشثلذ١ٓ ِشوض وجسصش أْ ِٛظف١ٓ ثٌّفٛػ١ز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس عؼٛث إلؽشثء ثٌؼذ، ٚإػجدر ثٌؼذ، 

ٚفمج ٌمجْٔٛ ثالٔضخجدجس. ٠ّىٓ صقغ١ٓ ؽٛثٔخ ػذر ِٓ ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز فٟ ثٌّغضمذً ٚ ٚثٌؾذٌٚز فٟ ثؽجس ِٓ ثٌشفجف١ز 

 7ثٌذ١ٌٚز ٚثٌٛؽ١ٕز، ٚإصجفز ثٌفشطز ٌقغٓ ع١ش ثٌؾذٌٚز فٟ ثالٔضخجدجس ثٌّمذٍز ِٓ أؽً ثالِضغجي ٌٍّؼج١٠ش

  ًِّج إؽشثء ثٌؼذ ٚإػجدر ثٌؼذ فٟ ثٌّٕطمز ثٌضٟ ؽشٜ ف١ٙج ثٌضظ٠ٛش  دثةّجً  ٠ؾخص٠جدر ثٌشفجف١ز ِٓ أؽ

 ؽذ ثٌّٛظف١ٓ، ٚثٌّشثلذ١ٓ، ٚثٌى١جٔجس ثٌغ١جع١ز ٚٚوالء ثٌّششق١ٓ.ثٛصغّـ ٠

  ًفٛي أ٠ز صظق١قجس  ِٛثفمضُٙ إٌضثَ ِٛظف١ٓ ثاللضشثع دجٌضٛل١غ ػٍٝ ٠ؾخ  ػّجْ ثٌّغجءٌز،ِٓ أؽ

 ، ٠ؾخ دسثعز ثٌٛعجةً ثٌضٟ صض١ـ صطذ١ك ٘زث ثٌفؼًِٓ لذً ثٌّذلم١ٓ ّٔجرػ ثٌٕضجةؼأدخٍش ػٍٝ 

  ًٌٍىشف ػٓ أ٠ز صٕجلؼجس أٚ ِفجسلجس فٟ  ثوغش دلز صؼ١ّٓ ػضٌز إٌضث١ِز  ٠ؾخ ػّجْ ثٌذلز،ِٓ أؽ

 ثٌٕضجةؼ ٚ إػجدر صغ٠ٛز ثٌّٕجرػ.

أؽشٜ ِشوض وجسصش ِّٙز ِقذٚدر ٌّشثلذز ثالٔضخجدجس فٟ ١ٌذ١ج صٍذ١ز ٌذػٛر ِٓ ثٌّفٛػ١ز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس، ٚلذ 

٠َٛ ثالٔضخجدجس، ثٌضمٝ ُسفخ دٗ ِٓ لِذً ثٌّؾٍظ ثٌٛؽٕٟ ثالٔضمجٌٟ ِّٚغٍٟ ثٌى١جٔجس ثٌغ١جع١ز ٚثٌّؾضّغ ثٌّذٟٔ. دؼذ 
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ِشثلذٛ ِشوض وجسصش ِغ ِغؤٌٟٚ ثالٔضخجدجس ٚثٌى١جٔجس ثٌغ١جع١ز ٚثٌّششق١ٓ ٚغ١شُ٘ ِٓ أطقجح ثٌّظٍقز فٟ 

ِذ٠ٕز7 ثؽذثد١ج، أٚدجسٞ، ثٌؼض٠ض٠ز، ثٌذ١ؼجء، دٕغجصٞ، ثٌخّظ، ِظشثصز، عذٙج، ؽشثدٍظ، ؽذشق، ثٌضث٠ٚز  72

ص فٟ ِشوض إدخجي ثٌذ١جٔجس ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌٛؽٕٟ فٟ ِمش ٚصٚثسر. لجَ ثٌّشثلذْٛ أ٠ؼج دشطذ ػ١ٍّز ثٌفش

ثٌّفٛػ١ز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس ِٚغضٛدع ثٌّفٛػ١ز فٟ ِطجس ثِؼ١ض١مز، ٚؽشثدٍظ. صُ دػُ ِشثلذضُٙ ِٓ لِذً فش٠ك ِٓ 

 فٟ ؽشثدٍظ. ثٌّضٛثؽذ٠ٓ خذشثء ٚلج١١ٔٛٔٓ فٟ ثالٔضخجدجس

الْ ِذجدا ثٌّشثلذز ثٌذ١ٌٚز ٌالٔضخجدجس، ثٌضٟ ثػضّذس ٚصُؾشٞ أٔشطضٗ ٚفمج إلػ ف١جدٞ ِشوض وــجسصش ٘ٛ ِشوض 

 .2112فٟ ثألُِ ثٌّضقذر فٟ ػجَ 

 حأجيل الخصويج، والخصويج بعذ يوم االنخخبببث

ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ ثألؽٛثء ثٌغ١ٍّز فٟ ِؼظُ أٔقجء ثٌذالد، فئْ ثٌّذْ فٟ ششق ١ٌذ١ج ػجٔش عٍغٍز ِٓ ثٌٙؾّجس ثٌؼ١ٕفز 

 لضشثع خالي فضشر ثالٔضخجدجس ٚثٌضٟ وجْ ٌٙج صأع١ش ٚثػـ ػٍٝ ثاللضشثع. ػٍٝ ِشثوض ثاللضشثع ِٚٛثد ثال

د١ّٕج ٠ٕذغٟ صٕٙتز ثٌّفٛػ١ز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس ِٚٛظفٟ ثاللضشثع العضؾجدضُٙ ثٌغش٠ؼز ٌٙزٖ ثٌقٛثدط، ٚدخجطز 

٠ٕذغٟ ٚ خجدجس،ػٍٝ ثٌضضثُِٙ ٌؼّجْ أْ وً ثٌٕجخذ١ٓ فٟ ثٌّٕجؽك ثٌّضأعشر وجٔٛث لجدس٠ٓ ػٍٝ ثٌّشجسوز فٟ ثالٔض

ػٍٝ ١٘تز إدثسر ثالٔضخجدجس فٟ ثٌّغضمذً ثٌٕظش فٟ ثصخجر ثٌضذثد١ش ثٌالصِز ٌّؼجٌؾز ثالػطشثدجس ثٌّقضٍّز فٟ 

 ػ١ٍّز ثاللضشثع ٚٚػغ خطز ؽٛثسا صشغ١ٍ١ز ِفظٍز.

فٟ ٚلش ِضأخش ِٓ ٠َٛ ثالٔضخجدجس. فضقش  فضقش ِقطجس ثاللضشثع ثدٛثدٙج فٟ ثؽذثد١ج ٚدٕغجصٞ ٚثٌذش٠مز، ٚل١ّٕظ

١ٌٛ٠ٛ، ِٚشثوض ثاللضشثع ثٌغالعز فٟ ثٌىفشر ٚثٌش٠ذ١جٔز  فضقش   5خّغز ِشثوض ثلضشثع فٟ ثٌغذسر فٟ ث١ٌَٛ ثٌضجٌٟ فٟ 

١ٌٛ٠ٛ. ٠ٕٚض ثٌمجْٔٛ ػٍٝ ثاللضشثع ٠ؾخ أْ ٠غضّش ١ٌَٛ ٚثفذ فمؾ، ِٓ ثٌغجػز ثٌغجِٕز طذجفج ٚفضٝ  ٠71َٛ 

ز ِغجءثٌغجػز ثٌغجِٕ
1

. ٚال ٠ٕض ػٍٝ أْ ثٌضظ٠ٛش ٠ّىٓ أْ ٠ضُ فمؾ فٟ ٠َٛ ثالٔضخجدجس، إال أٔٗ ٠ٕض ػٍٝ أْ 

 ثٌضظ٠ٛش ٠ؾخ أْ ٠ضُ فٟ ثٌغجػجس ثٌّقذدر.

٠ٕذغٟ ثصخجر  . وجْف١ظ صذػٛ ثٌقجؽزػٍٝ  ٚ صأؽ١ً ثٌضظ٠ٛش فٟ دؼغ ثٌّٕجؽك ؽجء فٟ ٚلش ِضأخش  ثسلشثس

غذمجً  ُِ ؾ١ّغ أطقجح ثٌّظٍقز فضٝ ٠ضغٕٝ ٌلشثسثس صذثد١ش ٌٍضظذٞ الفضّجي فذٚط ثٔمطجع فٟ ػ١ٍّز ثاللضشثع 

ثاللضشثع، ٚثٌضظ٠ٛش ثٌزٞ ثعضّش فضٝ ِقطجس ثفضضجؿ ػٓ وجف١ز ػجِز أْ ٠ؼذٚث أٔفغُٙ. ػذَ ٚؽٛد ِؼٍِٛجس 

ِغ لذسر ثٌٕجخذ١ٓ ػٍٝ ثٌّشجسوز فٟ ْ صؼجسع وجْ ِٓ ثٌّّىٓ أث١ًٌٍ، ٚصأخش ثٌضظ٠ٛش فٟ دؼغ ثٌّٛثلغ 

 ثالٔضخجدجس.

ؽذثد١ج ٚدٕغجصٞ ِمجؽؼجس ثثلضشثع فٟ ِقطز  711، صُ صٛف١ذ ِج ٠مجسح ألعذجح أ١ِٕزٚٚدجإلػجفز إٌٝ رٌه، 

فٟ دؼغ ثٌقجالس ِغ طٕذٚق ٚثاللضشثع ٌّقطجس ِضؼذدر دثخً ِٛلغ ٚثفذ،  ش ػ١ٍّجسٚعشس، دق١ظ أؽش٠

، ِّج ٠ؾؼً ِٓ ثٌّٕجعذز ثٌمج١ٔٛٔز ٚثإلدثس٠ز ذَ ِقطجس ِضؼذدر. ٚلذ صُ رٌه ِٓ دْٚ ثصخجر ثٌضذثد١شٚثفذ ٠خثلضشثع 

 ثاللضشثع ٚثٌضذجؽؤ فٟ ػ١ٍّز ثٌفشص.ِقطجس فٟ دؼغ  ثٌضغ٠ٛز ثٌّغضق١ً صقم١ك

١ٓ ثٌّغؾ١ٍٓ ٌٍغّجؿ ٌٍٕجخذ ِٓ لذً ِغتٌٟٛ ثالٔضخجدجس فٟ دٕغجصٞ أخ١شثً، دؼذ ظٙش ٠َٛ ثالٔضخجدجس، صُ ثصخجر لشثس

ثٌذثةشرجٌضظ٠ٛش فٟ أٞ ِشوض ِٓ ِشثوض ثاللضشثع فٟ دِشثوض ثاللضشثع   عالط ِٓ
2

. ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌمج١ٔٛٔز، ٘زث 

ثٌمشثس ِخجٌف ٌٍٛثةـ ثٌضٟ صٕض ػٍٝ أْ ٠غّـ فمؾ ٌٍٕجخذ١ٓ دجٌضظ٠ٛش فٟ ثٌّشوض ثٌزٞ لجِٛث دجٌضغؾ١ً ف١ٗ، ٚأْ 

عّٗ غ١ش ِغؾً فٟ لجةّز ثٌٕجخذ١ٓ دجٌضظ٠ٛشِٛظفٟ ثاللضشثع ٠ؾخ أْ ال ٠غّقٛث ألٞ شخض ث
3

. ٠ؼضشف 

 ثٌّشوض دجٌظشٚف ثٌّخففز ثٌضٟ صُ دّمضؼج٘ج ثصخجر ٘زث ثإلؽشثء.

وجْ ِٓ ثٌّّىٓ صؾٕخ ٘زٖ ثٌمشثسثس إرث لجِش ثٌّفٛػ١ز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس دجػضّجد خطز ؽٛثسا صشغ١ٍ١ز فٟ ٚلش 

ذىش، دذال ِٓ ثصخجر لشثسثس ػٍٝ أعجط وً فجٌز ػٍٝ فذر. فٟ ثالٔضخجدجس ثٌّمذٍز، ٠ٕذغٟ ٚػغ خطز ؽٛثسا  ُِ

                                                           
1
 77، مادة 4قانون رقم  
2
 مراكز طالتال، اشبيلية، و الهضبة 
3
 67( من المرسوم رقم. 3) 44ومادة  7مادة  



صشغ١ٍ١ز ٚٔشش٘ج ػٍٝ ٔطجق ٚثعغ ػٍٝ ِىجصخ ثٌذٚثةش ثٌّفٛػ١ز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس ِٚٛظفٟ ثاللضشثع لذً ٠َٛ 

 ثالٔضخجدجس.

 الجذولتعمليت 

ِّج ٠ضطٍخ ؽٙٛدث ِىغفز ٌؼّجْ ثٌذلز ٚصم١ًٍ أٞ فشص ٌالفض١جي.  ّغً ؽضءث ِّٙج ِٓ ثٌؼ١ٍّز ثالٔضخجد١ز،ثٌؾذٌٚز ص

ز ػٍٝ ِػٍُ ٌٍّغجػذر فٟ صؼض٠ض ٔضث٘ز ثٌؼ١ٍّز ثالٔضخجد١ز  َِ ٠ؾخ ػٍٝ ١٘تز إدثسر ثالٔضخجدجس أْ صؼًّ ػٍٝ إدمجء ثٌؼج

ٌٚؼّجْ أْ ٔضجةؼ ثالٔضخجدجس صّغً ثٌضؼذ١ش ثٌقش ػٓ إسثدر ثٌٕجخذ١ٓ
4
. 

ز، ٠ٕذغٟ َِ أْ صضذغ إؽشثءثس إفظجء ثألطٛثس خّغز ِذجدا أعجع١ز 7ٟ٘ٚ ثٌشفجف١ز، ثألِٓ، ثٌذلز،  ٌؼّجْ عمز ثٌؼج

 ٚثٌّغجءٌز.

 ثٌٛلش فٟ ثٌؾذٌٚز ػ١ٍّز ِٓ ثالٔضٙجء فٟ ِغجدشصُٙ ػٍٝثٌّفٛػ١ز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس  ِٛظف١ٓ ٠ٕٙب وجسصش شوضِ

 ثٌشجرر، ثٌٕضجةؼ ٌضقذ٠ذ ل٠ٛز صذثد١ش ٚؽٛد ٚػذَ ثٌشفجف١ز دْٚ صقٛي ثٌضٟ ثٌؼٛثةك دؼغ ِٓ ثٌشغُ ػٍٝ. ثٌّٕجعخ

 وجف١ز ٚوجٔش دجٌّظذثل١ز، صضغُ دطش٠مزّؤصّش ثٌٛؽٕٟ ثٌؼجَ ٌٍ ١ٌٛ٠ٛ 4جس ثٔضخجد ٔضجةؼ ؽذٌٚز ػ١ٍّزلذ صُ ثؽشثء ٚ

 .دذلز ثالٔضخجدجس ٔضجةؼ ٌضقذ٠ذ

صقذد . ١ٔٛ٠2172ٛ  01ف7ٟ ِٓ لِذً ثٌّفٛػ١ز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس إؽشثءثس إفظجء ثألطٛثس  إطذثسصُ 

ثإلؽشثءثس ثٌخطٛؽ ثٌؼش٠ؼز ٌٍطش٠مز ثٌضٟ ٠ؾخ أْ صٛػغ ف١ٙج ٔغخ ِٓ ّٔجرػ ثٌٕضجةؼ فٟ ِقطجس ثاللضشثع 

إدخجي ثٌذ١جٔجس . ٚ٘زث ٠شًّ أفىجَ ٔظجَ ِشوض ثدخجي ثٌذ١جٔجسإٌٝ  -ٚٔمً ثألطٛي ِغٍفجس غ١ش لجدٍز ٌٍفضـ

خطجء وضجد١ز أٚ أثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صقضٛٞ ػٍٝ ّٔجرػ ٌّشثؽؼز  صذل١كٌؼّجْ ثٌذلز ٚإٔشجء ٌؾٕز ثٌّضدٚػ ثٌّقؾٛح 

 فٟ ّفٛػ١ٓثٌإٌٝ ِؾٍظ  صُقجيفئْ ّٔجرػ ثٌٕضجةؼ ، ِج فً خطأٌُ صضّىٓ ِٓ غ١ش٘ج. فٟ فجٌز أْ ٌؾٕز ثٌضذل١ك 

 ػ١ٍّز ثٌضؾ١ّغ ثإلٌىضشٟٚٔ ٌٍٕضجةؼ.  صفظًٍٛثةـ ال ثٌٍغّجؿ دئػجدر فشص ثألطٛثس. ثٌّفٛػ١ز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس ٌ

ِشوض إفظجء ثألطٛثس وجٔٛث ٠ضظفْٛ ِٛظفٟ ثٌّفٛػ١ز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس فٟ أْ شوض وــجسصش الفع ِشثلذٟ ِ

ٚثٌّششق١ٓ. ِٚغ رٌه، فئْ ثٌضؾ١ّغ ث٢ٌٟ ٌٍٕضجةؼ  ٛوالء ثألفضثح ثٌغ١جع١زٚوجٔٛث ِشفذ١ٓ ؽذث ددشفجف١ز صجِز 

ػ١ٍّز ِشثلذز ٌؼ١ٍّز ثٌفشص. فٟ ثالٔضخجدجس ثٌّمذٍز،  ثٌشجٍِزٚصخط١ؾ ِشوض إفظجء ثألطٛثس ال ٠غّـ دجٌّشثلذز 

ثٌٕضجةؼ وّج صُ إدخجٌٙج فٟ لجػذر ثٌذ١جٔجس أٚ ِٓ ّٔجرػ ِٓ خالي ٔشش ٠ؾخ ػٍٝ عذ١ً ثٌّغجي أْ صُذَغؾ ضؾ١ّغ ثٌ

ِٓ ثإلؽالع  ٌّشثلذ١ٓ ٚٚوالء ثٌى١جٔجس ثٌغ١جع١ز ٚثٌّششق١ٌٓ١ضّىٓ ث ِشة١زخالي إدشثص ٔضجةؼ ثٌّٕجرػ ػٍٝ شجشز 

 .ػ١ٍٙج دغٌٙٛز

إػجدر ثٌؼذ ػ١ٍّز ال ِفش ِٕٙج فٟ ِؼظُ ثالٔضخجدجس ٚصضطٍخ إؽشثءثس ٚثػقز ٌؼّجْ ثٌذلز ٚثٌشفجف١ز. ِشثلذٛ 

ِشوض وجسصش لجِٛث دّشثلذز إػجدر ثٌؼذ، ٚإػجدر فضـ طٕجد٠ك ثاللضشثع العضخشثػ ّٔجرػ ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صُ ثغاللٙج ػٓ 

ِذْ 7ٟ٘ٚ ثٌذ١ؼجء ٚدٕغجصٞ ِٚظشثصز ٚؽذشق، ٚؽشثدٍظ. فٟ  ؽش٠ك ثٌخطأ فٟ طٕجد٠ك ثاللضشثع، فٟ خّظ

ٌُ صىٓ ثٌؾ١ّغ ِجػذث فجٌز ٚثفذر، ٌٛفع أْ إػجدر ثٌؼذ صؼّٓ إِج ّٔجرػ ٔجلظز أٚ غ١ش ِىضٍّز أٚ أْ ثٌّذلم١ٓ 

ألسلجَ ثٌٛثسدر فٟ ثعضّجسثس ثٌٕضجةؼٌثٌمذسر ػٍٝ إػطجء ِؼٕٝ ٌذ٠ُٙ 
5
. 

 طٍخ ٚؽٛد ِشثلذ١ٓ ِٓ أؽً ػّجْ شفجف١زٌّفٛػ١ز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس دفٟ ثفٟ ِؼظُ ثٌقجالس، ٠مَٛ ثٌّغؤٌْٚٛ 

 ِٓ لذً دطش٠مز ١ِٕٙز ػ١ٍّجس إػجدر ثٌؼذ أؽش٠ش ، ثٌضٟ صجدؼٙج ِشثلذٛ ثٌّشوض فٟ ؽ١ّغ ثٌقجالسٚ. إػجدر ثٌؼذ

ػٓ أٞ ٠ذٍغٛث ِشثلذٛ ِشوض وجسصش ٌُ  فٟ ثٌضذل١ك.ثٌضضثِج ل٠ٛج  ٚثظٙشأ أٚ ِٛظفٟ ثٌضذس٠خ ثٌز٠ٓ  ِٛظفٟ ثاللضشثع

 ٕضجةؼ.ٌٍ رفجالس صالػخ ِمظٛد

 ِشوض وجسصش عالط ِغجةً ٠ّىٓ ِؼجٌؾضٙج فٟ ثالٔضخجدجس ثٌّمذٍز7الفع 

                                                           
4
 )ب( 75العهد الدولي لألمم المتحدة، مادة  
5
في  صوت مقابل صفر 77النتيجة حصوله على  اعادة العد كان بناءاً على شكوى من أحد المرشحين االفراد، و كانت مصراتة، 

 بادئ االمر.



ثٌضظ٠ٛش. ٚ٘زث ِج ثٌضٟ صُ ف١ٙج  ثٌذثةشر أٚال7ً ٚفمج ٌمجْٔٛ ٌٚٛثةـ ثالٔضخجدجس، ٠ٕذغٟ أْ ٠ُؾشٜ ثٌؼذ ٚإػجدر ثٌؼذ فٟ

 زغ١جع١ثٌ جسى١جٔٚوالء ثٌّٛظفٟ ثاللضشثع ٚثٌّشثلذ١ٓ، ٠ٚؼّٓ شفجف١ز ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز ػٓ ؽش٠ك ثٌغّجؿ ٌ

ثٌىفشر ِذ٠ٕز ثالطٛثس إػجدر ػذ صضؼٍك دمشثس ػذ ٚثٌضٟ ١ِٕز دجٌّخجؽش ثأل. ِغ ثالػضشثف دجٌقؼٛسثٌّششق١ٓ ٚ

 ٠ضفك ِغ ثٌمجْٔٛ ٠ٕٚضٙه ِذذأ ثٌشفجف١ز. ال إال أٔٗؽشثدٍظ ِذ٠ٕز فٟ 

ثْ ٠ىْٛ فجػشث إلٌقجق أٚ ػ١ٍٙج ١ؾخ ػ١ٍٗ فح خطأ ِٓ لذً أفذ أػؼجء ِٛظفٟ ثاللضشثع، جثسصىصُ إرث 7 عج١ٔج

ضظق١ـ. ػذَ ِشثػجر ٘زث ثإلؽشثء ٠ؼشع ٌٍخطش ِذذأ ثٌّغجءٌز. ِٚغ رٌه، فٟ ػذر ثٌ وّٛثفمز ػٍٝ ٗصٛل١ؼ

ْ ػٍُ ِٛظفٟ قغجدجس دٚثٌثألخطجء ثٌّطذؼ١ز أٚ إدخجي ثٌذ١جٔجس لجِٛث دضظق١ـ ِشوض ثٌّذلم١ٓ فٟ ِٕجعذجس 

 ٠ؾخ دسثعز عذً ثششثن ِٛظفٟ ثاللضشثع فٟ رٌه، ٚ ثخز دؼ١ٓ ثالػضذجس ثٌؾذٌٚز ثٌالِشوض٠ز.  ثاللضشثع.

لجػذر ثٌذ١جٔجس ش ، وجٔثٌّفٛػ١ز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجسِقذٚدر ٌٍغج٠ز. ٚفمج ٌّغؤ١ٌٚٓ ج7ً ٔضجةؼ ثٌؼضٌز ثالٌضث١ِز وجٔش عجٌغ

ػذد ثألطٛثس ثٌضٟ فظً ػ١ٍٙج ثٌّششق١ٓ ثٌضٟ وجٔش ف١ٙج ثٌذ١جٔجس غ١ش ِضٕجعمز ِغ ثٌٕضجةؼ ِذشِؾز ٌؼضي ّٔجرػ 

فٟ ثٌّتز ِٓ ثٌٕجخذ١ٓ ثٌّغؾ١ٍٓ. فٟ ثٌّغضمذً، ٠ٕذغٟ  711صؾجٚص ػذد ثألطٛثس، ٚوجْ ثاللذجي أوذش ِٓ ٚثٌزٞ 

، ػٍٝ عذ١ً ثٌّغجي، إػجف١ز أوغش طشثِزِقفضثس ػضي  ٕظش فٟ ثعضخذثَصمَٛ ثٌّفٛػ١ز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس دجٌأْ 

أٚ ٚثفذر ثلضشثع ِقطز فٝ ثٌّجةز ِٓ ثالطٛثس ٌّششـ ٚثفذ، إلذجال ٚثعؼج ٌٍغج٠ز فٟ  62ٌٍىشف ػٓ أوغش ِٓ 

ثألطٛثس ِؾّٛع ِغ ثٌّغضخذِز، ثٌغ١ش ِغضخذِز ٚثٌّضٍفز ٚثٌٍّغ١ز  دطجلجس ثاللضشثع ِٓثٌضغ٠ٛز صٕجلؼجس فٟ 

 .ثٌٕٙجة١ز

٠ٕذغٟ ثٌغٕجء ػٍٝ ثٌّفٛػ١ز ثٌٛؽ١ٕز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس ػٍٝ ثٌطش٠مز ثٌضٟ صؼجٍِش دٙج ِغ ثٌضأخ١ش فٟ ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز 

ػٓ ؽش٠ك ؽّأٔز ثٌّششق١ٓ ٚثٌٕجخذ١ٓ، ِٓ خالي ػمذ ِؤصّشثس طقف١ز ِضىشسر، ٚششؿ ثٌضأخ١ش، ٚثإلػالْ ػٓ 

ثس عجػذس فٟ ص٠جدر ثٌشفجف١ز، ٚثٌضم١ًٍ ِٓ إِىج١ٔز ػذَ . ٘زٖ ثالؽشثءثٌٕضجةؼ ثٌؾضة١ز. ثالػالْ ػٓ ثٌٕضجةؼ ثٌؾضة١ز

 ٌضأخ١ش ال ِذشس ٌٗخجػؼز ىٓ صثٌغمز فٟ ػ١ٍّز ثٌؾذٌٚز ٚؽّأٔز ثٌٕجخذ١ٓ دأْ ثٌؼ١ٍّز ٌُ 

 واالسخئنبف  عمليت الشكبوى

ثالٔضخجد١ز ثإلؽشثءثس ثٌفؼجٌز ثٌٛثػقز ثٌؼجدٌز ٌضغ٠ٛز ثٌّٕجصػجس ثالٔضخجد١ز ٟ٘ ؽضء أعجعٟ ِٓ أدثء ثٌؼ١ٍّز 

دشىً ؽ١ذ
6

. ٠ٚؾخ إػطجء ثٌٕجخذ١ٓ ٚأطقجح ثٌّظٍقز ثالٔضخجد١ز ثألخشٜ، ٘زث وّج ٠ؾخ أْ ٠ذسوٛث أُٔٙ ٠ٍّىْٛ 

ثٌّفٛػ١ز أطذسس  طٛس فٟ ٔٛػ١ز ٚؽٛدر ثٌؼ١ٍّز ثالٔضخجد١ز إرث وجٔش ثٌؼ١ٍّز صقضفع دجٌّظذثل١ز ثإلٔظجف.

 ١ٔٛ٠2172ٛ  24 ثالٔضخجد١ز فٟ ِشعَٛ طجدس فٟ  ٌضؼذتز ثٌشىجٚٞ خالي ثٌؼ١ٍّز ث١ٌز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس
7
. 

 ٘زٖ ِٓ وً صمش٠ذج. ثٌذٚثةش ِغضٜٛ ػٍٝ ثالٔضخجدجس ٠َٛ ثٌّضؼٍمز ثٌشىجٜٚ ػششثس وجسصش ِشوض ِشثلذٛسطذ 

 ثٌٛلش فٟ لشثس ثٌّفٛػ١ز ثٔضظجس فٟ. ثاللضشثع ِشوض ِغضٜٛ ػٍٝ ٚثإلؽشثة١ز ثإلدثس٠ز دجٌمؼج٠ج صضؼٍك ثٌشىجٜٚ

 .وىً ثٌؼ١ٍّز ٔضث٘ز ٌضم٠ٛغ غؼٝص ال ٘زٖ ثٌشىجٜٚ أْ ّشوضثٌ الفع ِٓ ٘زٖ ثٌشىجٜٚ شىٜٛ وً فٟ ثٌّٕجعخ

 رٌه دؼذ. ثأل١ٌٚز ثٌٕٙجة١ز ثٌٕضجةؼ إػالْ ِٓ عجػز 85 غؼْٛ فٟ ثالٔضخجدجس دٕضجةؼ ثٌّضؼٍمز ثٌشىجٜٚ صمذ٠ُ ٠ؾخ

 عُ ٌذ٠ٙج ٚثٌّقىّز ثٌّقىّز، لشثس ِٓ عجػز 85 خالي ثالعضتٕجف صمذ٠ُ ٠ّٚىٓ. لشثس إٌٝ ٌٍضٛطً أ٠جَ خّغز

 ٠ٛثطً ٚعٛف. ٠ِٛج 78 ِٓ أوغش ٠ذَٚ ٌٓ ثٌشىجٜٚ ٌؼ١ٍّز ٠ٕٚذغٟ ثٌّؾّٛع، فٟ. ثٌطؼٓ فٟ ٌٍذش أ٠جَ خّغز

 .ثٌٕٙجةٟ صمش٠ش٘ج فٟ إ١ٌٙج صٛطٍش ثٌضٟ ثٌٕضجةؼ صشًّ ٚعٛف ٚثٌشىجٜٚ ثالٔضخجد١ز ثٌؼ١ٍّز ٌّشثلذز وجسصش ِشوض

 

                                                           
6
دأْ صىفً صٛف١ش عذ١ً فؼجي ٌٍضظٍُ ألٞ شخض ثٔضٙىش فمٛلٗ  )أ(: أن العهد هذا في طرف دولة كل على" ،(3)7مادة  ،الدولي العهد 

 أٚ فش٠جصٗ ثٌّؼضشف دٙج فٟ ٘زث ثٌؼٙذ، فضٝ ٌٛ طذس ثالٔضٙجن ػٓ أشخجص ٠ضظشفْٛ دظفضُٙ ثٌشع١ّز،

أٚ أ٠ز دأْ صىفً ٌىً ِضظٍُ ػٍٝ ٘زث ثٌٕقٛ أْ صذش فٟ ثٌقمٛق ثٌضٟ ٠ذػٝ ثٔضٙجوٙج عٍطز لؼجة١ز أٚ إدثس٠ز أٚ صشش٠ؼ١ز ِخضظز،  )ح(

 عٍطز ِخضظز أخشٜ ٠ٕض ػ١ٍٙج ٔظجَ ثٌذٌٚز ثٌمجٟٔٛٔ، ٚدأْ صّٕٝ إِىج١ٔجس ثٌضظٍُ ثٌمؼجةٟ،

 .دأْ صىفً ل١جَ ثٌغٍطجس ثٌّخضظز دئٔفجر ثألفىجَ ثٌظجدسر ٌّظجٌـ ثٌّضظ١ٍّٓ )ػ(
7
 االنتخابات اتخالف بحل المتعلقة اللوائحبخصوص  7147 لعام 73 رقمالمفوضية الوطنبة العليا لالنتخابات  مرسوم 



 مزاقبت االنخخبببث في ليبيبل المحذودةمزكز كبرحز بعثت  عن

(، ٔشش ِشوض وجسصش ٌّشثلذز ثالٔضخجدجس دؼغز HNECدٕجء ػٍٝ دػٛر ِٓ ثٌّفٛػ١ز ثٌٛؽ١ٕز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس )

. ثػضّذس ثٌذؼغز ١ٌٛ٠2172ٛ  4د١ٌٚز ِقذٚدر ثٌٝ ١ٌذ١ج ٌٍشطذ ٚثإلدالؽ فٟ ثٔضخجدجس ثٌّؤصّش ثٌٛؽٕٟ ثٌؼجَ فٟ 

ٚعضز ػشش فش٠مج ِٓ ثٌّشثلذ١ٓ ػٍٝ ثٌّذٜ ز فشق ِٓ ثٌّشثلذ١ٓ ػٍٝ ثٌّذٜ ثٌّضٛعؾ ِشثلذجً، دّج فٟ رٌه خّغ 82

 27ثٌمظ١ش، دذػُ ِٓ فش٠ك أعجعٟ ِٓ ٚخذشثء ثٔضخجدجس ٚلج١١ٔٛٔٓ ِٚمش٘ج فٟ ؽشثدٍظ. ٚؽجء ثٌّشثلذْٛ ِٓ 

 فظجصُٙ.( ثالٔضخجد١ز فٟ ١ٌذ١ج ػٍٝ ِذثس ِال70ِٓ ثٌّمجؽؼجس ثٌغالعز ػشش ) 72دٌٚز، ٚلجِٛث دض٠جسر 

ٔشش ِشثلذ١ٓ فٟ دؼغ ثٌّٕجؽك ِٓ ثٌذالد، ٚثٌضٟ صقذ ِٓ صقشوجصُٙ فٟ  شفٟ ػٛء ثالػضذجسثس ثأل١ِٕز، ثٌضٟ ِٕؼ

فئْ صمذَ صم١١ّج شجِال ٌٍؼ١ٍّز ثالٔضخجد١ز. ِٚغ رٌه،  ٚالثألطً فٟ ثلضظشس ِّٙز ثٌّشوض فئْ ِٕجؽك أخشٜ، 

ثٌّفٛػ١ز ثٌٛؽ١ٕز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس ٚثٌؼجِز دشٚؿ ثٌضؼجْٚ ِٓ أؽً ثٌّشثلذ١ٓ ِغ ٚصق١ٍالس ضمجعُ ٔضجةؼ ثٌّشوض ٠

 صقغ١ٓ ٔٛػ١ز ثالٔضخجدجس فٟ ثٌّغضمذً.

٠ضُ صم١١ُ ثٌّشوض فٟ ثٌؼ١ٍّز ثالٔضخجد١ز ِمجدً ثإلػالْ ثٌذعضٛسٞ ثٌّؤلش، ٚلٛث١ٔٓ ثالٔضخجدجس فٟ ١ٌذ١ج ٚثألٔظّز، 

ثٌذ٠ّمشثؽ١ز ٚثٌّشجسوز ثٌغ١جع١ز. ٠ٚؼذ ِشوض غ١ش فضدٟ  ٚثالٌضضثِجس ثٌذ١ٌٚز ٌٍذالد ف١ّج ٠ضؼٍك دجالٔضخجدجس

ٚصؾشٞ أٔشطضٗ ٚفمجً إلػالْ ِذجدا ثٌّشثلذز ثٌذ١ٌٚز ٌالٔضخجدجس، ثٌضٟ ثػضّذس ِٓ لِذً ثألُِ ثٌّضقذر فٟ ػجَ 

2112. 

 2172صمش٠ش ٔٙجةٟ شجًِ فٟ ػجَ ١ٌٛ٠ٛ، ٚخطؾ دضقش٠ش  6ع١مَٛ ِشوض وجسصش دضقش٠ش د١جْ ِذذةٟ فٛي ٔضجةؼ 

ٛي ثٔضخجدجس ثٌّؤصّش ثٌٛؽٕٟ ثٌؼجَ فٟ غؼْٛ ثألشٙش ثٌم١ٍٍز ثٌّمذٍز. ٔغخ ِٓ د١جٔجس ثٌّشوض ثٌؼجِز ِضجفز ف

 ، ػٍٝ شذىز ثإلٔضشٔش. www.cartercenter.orgػٍٝ

# # # # 

 "صؼ١ُّ ثٌغالَ. ِىجفقز ثألِشثع. دٕجء ثألًِ".

دٍذ ػٓ ؽش٠ك  41ال صٙذف ٌٍشدـ، ِشوض وجسصش عجػذ فٟ صقغ١ٓ ف١جر ثٌٕجط فٟ أوغش ِٓ  ِٕظّز غ١ش فى١ِٛز

فً ثٌٕضثػجس، ثٌذ٠ّمشثؽ١ز، فمٛق ثإلٔغجْ، ثٌفشص ثاللضظجد٠ز، ثٌٛلج٠ز ِٓ ثألِشثع، ٚصقغ١ٓ ثٌشػج٠ز 

 61ثٌّشوض أوغش ِٓ ثٌظق١ز ثٌٕفغ١ز ٚثٌضؼ١ّ١ٍز ٌٍّضثسػ١ٓ فٟ ثٌذٚي ثٌٕج١ِز ٌض٠جدر إٔضجػ ثٌّقجط١ً. ٚلذ سثلخ 

ِٓ لذً ثٌشة١ظ ثٌغجدك ٌٍٛال٠جس ثٌّضقذر  7652دٍذ. صأعظ ِشوض وجسصش فٟ ػجَ  03ػ١ٍّز ثٔضخجد١ز ؽشس فٟ 

ثألِش٠ى١ز ؽ١ّٟ وجسصش ٚصٚؽضٗ سٚصث١ٌٓ، فٟ ششثوز ِغ ؽجِؼز ث٠ّٛسٞ، ٌذفغ ػ١ٍّز ثٌغالَ ٚثٌظقز فٟ ؽ١ّغ 

 أٔقجء ثٌؼجٌُ.
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