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يـة اققـوو واادارا المامـة    كرسي الشيخ محد بن خليفة آل ثاني للقانون الدستوري والدولي يف كل

فلســ،   سنشــ ت  جباممــة بيتيــو  وــو سول كرســي متقاــن يف القــانون الدســتوري والــدولي يف 

توري يف ويممـل بالتشـكيم مـح و ـدا القـانون الدسـ      . 2015وسعادت تفميل  عام   1996اجلاممة عام 
ً ـا  مـن اجل     . كلية اققوو واادارا المامـة باجلاممـة   اممـة لدولـة ر،ـر    جتـي  تسـمية السرسـي تسر

. 1996على ورفّيتها السرًة للجاممة منذ المام 
الة الفلس،ينية؛ الستغالهلا االرتقا  باملواضيح القانونية الدستورية والدولية  وبالتحديد اق": الرسالة

."مح املقتلفةمبا خيدم مااحل الشمب الفلس،يين  وخدمة اجملتمح وت،وير مؤسسات اجملت
ون الـدولي وفقـا  لغايتـ     رفح مستوى الـوعي القـانوني وتـدريب املقتاـ  علـى اسـتقدام القـان       : الرؤية

ــة املشــروعة الســالال  قــوو الفلســ،يني  ومــنحه      ــر  األساســية  بالوســائل القانوني م اقــيف يف تقري

ن صـون اققـوو   فضـال  عـ  . املاي  ومال قة كـل مـن يرتسـب اجلـرائم الدوليـة وقهـم و اسـكت        

 .والدوليواقريات املقتلفة ألفراد الشمب الفلس،يين ومحايتها على الاميد الوطين

بدعم
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 الصحةالحق في 

 

 

 مةمقد  ال .1

فة ضومن الحقووق ة بموجب الجيل الثاني من الحقووق  والمصون  م  يعتبر الحق في الصحة من الحقوق المنظ  
تنظيمهوا  حتو  يوتمان اافوراو بوأن تتوو ل لعقو  الوولوة  إيجابيوا   بأنهوا تققوي التزاموا   والتي تتميزاالجتماعية. 

موون الحصوووي عقيهووا  بوول ودوومد العهووو الوووولي ال وواد بووالحقوق اال تصوواوية واالجتماعيووة والثقافيووة النوواظ  
لمواروهوا المتاحوة ولولوياتهوا  لقوووي ااروراف فيوا بااعمواي التوورلجي لقحقووق المعتورف بهوا وفقوا   ذا الحقله

 15 لدنة( 34) ر   حاما في المصري  الودتوري  القضاء ذلك  عق  (. ولؤاو46  2012) بي ة الورني
 من( 16) الماوة لند وفقا   والصحية واالجتماعية الثقافية ل وماتها الوولة تقوي : "فيا جاء والذي  ضائية 
 لياووون  لقوووراتها  وفقووا   المتاحووة الذاتيووة مواروهووا عقوو  االعتموواو  وو ي موون إيجووابي تووو ل يقتضوويها الودووتور
 التووي الدووقبية  الفرويووة الحقوووق  موون لمو فهووا   فووا   إمااناتهووا  حووووو فووي ووا عووا   متووورجا   ل وووماتها إشووباعها
 ".الحق لصل يعرل لو يقي و بما نرا ها في التو ل عن االمتناع مجرو لصونها يافيها

 
                                                           

 بجامعة بيرزلت. اقية الحقوق وااوارة العامة  وحوة القانون الودتوري باحثة في ة في وائرة القانون  و غير متفرغ ُموردة *
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 نوار بدير

 

2 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

بالصووحة موون الناحيووة القأويووة بأنهووا "ذهوواب  ويقصووو
المووورو  وهوووي  ووو ف الدوووق   ولووورو الدوووق  بمعنووو  
المووووورو  لموووووا المووووورو فهوووووو فيوووووا الدوووووق  ونقووووويو 

-288و 507  1994)ابوووووووون منظووووووووور  الصووووووووحة"
289). 

لموووا مووون الناحيوووة االصووور حية فهوووي تعنوووي: "حالوووة 
التوزان الندبي لوظائف الجد  الناجموة عون تيييفوا 

البيئووة المحيرووة  وهووو مفهووو  فيووا واللووة مووع عواموول 
عقوو  اتدوواع لبعاوهووا واعتموواو تعزلزهووا واالرتقوواء بهووا 
عقووو  الدووو مة واليفووواءة الجدووومية والفعقيوووة  وتووورتب  
 بالدياق الثقافي واالجتمواعي والع  وات موع غيرهوا"

)رمضووووان مشووووار إليووووا فووووي:  (71  و.ت)محادوووونة 
ة . بينما عرفتا ويباجة ميثاق منظم(219  2012

بأنووا يماوون لقوولووة الوصوووي إلوو  "الصووحة العالميووة: 
لعقوووووو  مدووووووتوي موووووون الصووووووحة فووووووي حوووووواي "ايتموووووواي 
الدووو مة بوووونيا  وعققيوووا  واجتماعيوووا   ال مجووورو انعووووا  

 المرو لو العجز".

وال بو من ااشارة إل  لن هذا الحق وما يرافقوا مون 
الدو مة البونيوة لو الجدومية يعتبوور موتم  لقحوق فووي 

إعمووواي هوووذا الحوووق بعوووو  إ ضووواع لي الحيووواة  ولوووت  
شووووووو د لقتعووووووووذيب لو إجووووووووراء لي تجووووووووارب ربيووووووووة 
محظووورة بموجووب النصووود الودووتورلة واالتفا يووات 

. (390-389  1989)عقوووووووووووان  الووليووووووووووة عقيووووووووووا
ولوورتب  اووذلك هووذا الحووق بالدوو مة الجدوومية ومنووع 

تعوووووورو الفوووووورو لقتعووووووذيب لو العقوبووووووات القادووووووية لو 
حمايوووة  انونيوووة  الوحشوووية  فقجدووو  ااندوووان حرلوووة و 

فوووو  يجوووووز المدوووواا بهوووووا موووون دووووقرات الوولوووووة لو 
. (189-188  2007)الفوووووووووووووووت وي  المووووووووووووووووارنين

واووذلك يوورتب  بحووق اافووراو بشووروو عموول متدوواوية 
وحقهوووووو  بالضوووووومان االجتموووووواعي ومدووووووتوي معيشووووووة 

. (213  1997)صوووبارلني  منادووبة  وئيئووة نظيفووة
رو ولتعين عق  الوولة لن تقتز  بالرعاية الصحية لقف

موووووون م ووووووارر البوووووووؤا والضووووووياع  وتماووووووين اافوووووووة 
ااماانيوووووات لرعايووووووة الفووووورو صووووووحيا  ومنحوووووا تأمينووووووا  
صووووحيا  شووووام    وودووووائل ع جيووووة مجانيووووة  وفووووتد 

  2002)شوووووورناوي  مدتشووووووفيات ومرايووووووز صووووووحية
354). 

 وتيمووون لهميوووة هوووذب الور ووووة بأنهوووا تتعووورو لقتنظووووي 
حيووت تدووق    الودووتوري والوووولي لقحووق فووي الصووحة

قوووو  صووووياغة القووووانون اادادووووي المعوووووي الضوووووء ع
لقحوووووق فوووووي الصوووووحة  ومقارنتوووووا موووووع  2003لقعوووووا  

توجهوووووات الودوووووتور المصوووووري واليوووووولتي والمأرئوووووي 
احالة ورادية مقارنة  واوذلك بعوو ووي الجنووب. 
امووووووا ودوووووويت  بحووووووت توجهووووووات القضوووووواء الودووووووتوري 
وااواري فووي تردوويا هووذا الحووق وحمايتووا. وموون ثوو  

التنظوي  الوووولي لقحووق فووي  يوت  االنتقوواي إلوو  معالجووة
جوووراء مقارنوووات موووع التوجهوووات الودوووتورلة  الصوووحة واا

 في حماية الحق في الصحة.
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 (2018/1) فئة موسوعة القانون الدستوري العربي املقارن -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

وتحوواوي الور ووة ااجابووة عقوو  عوووة تدوواؤالت لهمهووا: 
ما مو ف الوداتير الورنية من الحق فوي الصوحة  

  ومووا وايووف دوواهمت الوولووة فووي إردوواء هووذا الحووق
هو وور المحامة الودتورلة فوي هوذا ااروار  وهول 
يتفوووق التنظوووي  الودوووتوري موووع التنظوووي  الووووولي لهوووذا 

 الحق 

ولقوصوي إل  الأايات المنشووة  تفرو الور وة ث ثوة 
ل دوووا : ااوي لبحوووت التنظوووي  الودوووتوري لقحوووق فوووي 
الصوحة  لمووا الثواني يعووالا الحمايوة القضووائية لقحووق 

لثالووووووت ي صوووووود لورادووووووة فووووووي الصووووووحة  ول يوووووورا ا
 التنظي  الوولي لقحق في الصحة.

 التنظيم الدستوري للحق في الصحة .2

تدووووع  معظوووو  الودوووواتير الورنيووووة لتنظووووي  الحقوووووق 
والحرلات ضمن نصوصها  ومن ضمنها الحق في 
الصوحة  لتمتعهوا بماانووة عقيوا تدوومو بموجبهوا عقوو  
اافة القواعو القانونية في الوولة  فهوذب الماانوة تقوز  

لتشووووورلعيات ااونووووو  مرتبوووووة عوووووو  م الفوووووة القاعووووووة ا
ال  ااعقووووو  منهووووووا والمتمثقووووووة بووووووالند الودووووووتوري  واا
اتصووفت بعووو  الودووتورلة  ويعر ضووها بالتووالي لقر ابووة 
الودووتورلة عقيهووا  والحاوو  بالأائهووا لو االمتنوواع عوون 
 تربيقهوووا حدوووب النظوووا  القوووانوني المتبوووع فوووي الوولوووة

هذب القواعو . بل وتتميز (84-81  2004)صقيبا 
بورجووة موون الثبووات والجموووو  انهووا منظمووة بموجووب 

لحاووا  الودووتور الووذي ي تقووف إجووراءات تعويقووا عوون 
  2012)ال ريوب  إجراءات تعوويل القوانون العواوي

64). 

وبالندبة إل  القانون اادادوي الفقدوريني المعووي  
  -ناعتبارب القانون اادوم  فوي فقدوريب–( 2003)

نمووا لوو  يتنوواوي الحووق فووي ا لصووحة بشووال مباشوور  واا
يماووووون م حظتوووووا مووووون  ووووو ي حقووووووق ل وووووري مثووووول 
التجووارب العقميووة ورعايووة اامومووة والرفولووة والحووق 

( والتووووي 16بالعموووول  امووووا هووووو الحوووواي فووووي الموووواوة )
حظرت إجراء لية تجرئة ربيوة لو عقميوة عقو  لحوو 
وون رضووواء  وووانوني مدوووبق منوووا  لو إ ضووواع لحوووو 

جراحيووووووة إال  لقفحوووووود الربووووووي لو العوووووو   بعمقيووووووة
واووذلك  .عضوواءبموجوب  ووانون يوونظ  لحاووا  نقوول اا

( بعوووووو  الدوووووما  ل رفووووواي 29/2ليووووو فوووووي المووووواوة )
بالقيوووووووا  بوووووووأي عمووووووول يقحوووووووق ضوووووووررا  بدووووووو مته  لو 

( 25/2بصحته  لو بتعقيمه   بينما نصت المواوة )
من القانون اادادي عنوما تعرضت لقحق بالعمول 

ية رعايووووووة الصووووووحعقوووووو  ضوووووورورة توووووووفير ااموووووون وال
فض   عن ذلك لشارت المواوة  .واالجتماعية لقعماي

( عقوووووو  التووووووزا  الدووووووقرة الورنيووووووة الفقدوووووورينية 22)
بتوووووفير  ووووومات التووووأمين الصووووحي لووووبعو الفئووووات 
منها لدر الشهواء واادري والجرح  والمتضررون 
والمعووووا ون  عقوووو  لن يووووت  تنظووووي   ووووومات التووووأمين 

 الصحي بموجب  انون. 
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ن اانوووت ال نصوووود التوووي تحتووول مرتبوووة وبالتوووالي واا
عقيا في النظا  القوانوني الفقدوريني لو  تونظ  الحوق 
فوووي الصوووحة بشوووال مباشووور ضووومن نصوصوووها  إال 
لنهووووا لشووووارت إليهووووا بشوووووال ضوووومني عنووووو تنظيمهوووووا 
لحقوووق ل ووري  و ولووت الدووقرة التشوورلعية بموجبهووا 
تبني  وانين ذات ع  ة  ومع ذلك  و تقو  الدوقرة 

 هاويوحوق فوي الصوحة بتقيالتشرلعية عنوو تنظيمهوا لق
 بالعويو من الضواب  والمحووات.

وعقوو  المدوووتوي القوووانوني تبنوو  المشووورع الفقدوووريني 
( لدووونة 20 ووانون الصووحة العامووة الفقدووريني ر وو  )

  المربق عق  الضفة الأرئيوة و رواع غوزة  2004
وتعوووووورو لقعويووووووو موووووون اامووووووور المتعققووووووة بالمجوووووواي 
 الصووووحي وموووون ضوووومنها الصووووحة المهنيووووة والصووووحة
البيئية والثقافة الصحية  ورعاية ااموموة والرفولوة  
وماافحوووووة ااموووووراو المعويوووووة  والحجووووور الصوووووحي  
والمهوووووووون الربيووووووووة المدوووووووواعوة  ودوووووووو مة ااغذيووووووووة 

 والمدتشفيات والعياوات. 

 2004( لدونة 7لما  انون الرفول الفقدوريني ر و  )
فقو تعرو في الفصل الرابع منوا لقحقووق الصوحية 

ق  لفضل مدتوي من الحقوق لقرفل بأن يحصل ع
نشوواء برا ووات بيانووات لمتابعووة  الصوحية المجانيووة  واا
حووووالته  الصووووحية واارعمووووة التووووي يتناولونهووووا  مووووع 
ضوورورة ات وواذ الوولووة لقتوووابير المنادووبة لقو ايووة موون 
التقووووووت البيئوووووي  واوووووذلك مووووون ااصوووووابات المعويوووووة 

وال ريوووورة  واووووذلك وعوووو  نظووووا  الصووووحة لقموووووارا. 
ن حقووووق ااشووو اد وذوي ااعا وووة بينموووا ليوووو  وووانو 

عقووووووو  حوووووووق ااشووووووو اد  1999( لدووووووونة 4ر ووووووو  )
المشووووومولين بهوووووذا القوووووانون برعايوووووة صوووووحية تتعقوووووق 

 ( منا.10باعاوة تأهيقه  بموجب الماوة )

 2000( لدنة 7لما  انون العمل الفقدريني ر   ) 
فقوووو نووود عقووو  عوووو  تشوووأيل العامووول فوووي ااعمووواي 

الدووو مة  الضوووارة بالصوووحة  وضووورورة تووووافر شوووروو
( عقوووووو  91-90الصووووووحية لقعاموووووول  فووووووي المووووووواو )

( لدونة 23التوالي. وحويثا  صور  رار بقوانون ر و  )
بشوووأن المعهوووو الوووورني الفقدوووريني لقصوووحة  2016

 2016لدووووونة  3العاموووووة  والمردوووووو  الرئادوووووي ر ووووو  
بشأن مراز  الو الحدوين لعو   لموراو الدورران 

ة. إال وزراعة الن اع  والتي تتعقوق بواامور الصوحي
فوو   لووك غيوور اوواف لحمايووة الحووق فووي لصووحة لن ذ

بووووو موووون تضوووومين نوووود صوووورلد يعووووالا الحووووق فووووي 
الصووووووحة ضوووووومن القووووووانون اادادووووووي لتعققووووووا بأحووووووو 

 الحقوق اادادية المرتبرة بالفرو.

عون توجوا  2014ول تقف الودتور المصري لقعا  
-( 2003القوووانون اادادوووي الفقدوووريني المعووووي )

الوووذي ايتفووو  بااشوووارة إلووو  حمايوووة الحوووق بالصوووحة 
حووووووين ل وووووور الودووووووتور المصووووووري  -بشووووووال ضوووووومني

( 18( هذا الحق بشال صرلد في المواوة )2014)
وعالجهووووا ضوووومن البوووواب الثوووواني بعنوووووان "المقومووووات 

12



 احلق يف الصحة

 

5 
 (2018/1) فئة موسوعة القانون الدستوري العربي املقارن -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

ع"  وجاء فيها: "ليل موارن الحق اادادية لقمجتم
فوووي الصوووحة وفوووي الرعايوووة الصوووحية المتيامقوووة وفقوووا  
لمعووايير الجووووة  وتيفوول الوولووة الحفوواق عقوو  مرافووق 
ال ووووووومات الصووووووحية العامووووووة التووووووي تقووووووو   وووووووماتها 
لقشعب ووعمها والعمل عق  رفع افاءتها وانتشارها 

 ."الجأرافي العاوي

( 2014صووووري )وتقتووووز  الوولووووة وفقووووا لقودووووتور الم 
نفوواق الحاووومي لقصووحة ال بت صوويد ندووبة موون اا

  % موووووون النوووووواتا القووووووومي ااجمووووووالي3تقوووووول عوووووون 
تتصوووووواعو توووووووورلجيا  حتووووووو  تتفوووووووق موووووووع المعووووووووالت و 

با اموووة نظوووا  توووأمين اوووذلك العالميوووة. وتقتوووز  الوولوووة 
جميوووووووع المصووووووورلين يأروووووووي اووووووول صوووووووحي شوووووووامل ل

إدووووها   عقوووو  لن يهووووت  القووووانون بتحويووووواامووووراو  
فوووووي اشوووووتراياتا لو إعفوووووائه  منهوووووا ربقوووووا   المووووووارنين

 لمعوالت و وله .

( االمتنواع 2014ولجر   اذلك الودتور المصري ) 
عن تقوي  الع   بأشواالا الم تقفوة ليول إندوان فوي 

وللزموووت  .الت الرووووارو لو ال رووور عقووو  الحيووواةحوووا
النصود الوولة بتحدين لوضواع ااربواء وهيئوات 

 صحي. التمرلو والعامقين في القراع ال

وت ضوع جميوع المنشوات الصوحية  والمنتجوات اموا 
والمووواو  وودوووائل الوعايووة المتعققوووة بالصووحة لر ابوووة 
الوولووة  وتشووجع الوولووة مشوواراة القروواعين ال وواد 

  ات الرعاية الصحية وفقوا  لققوانون وااهقي في  وم
فهذا الند لورو لقحق بالصوحة العويوو مون االيوات 

بت صيد ندوبة مون  لضمان تحقيقها  وللز  الوولة
% موووون 3اانفوووواق الحاووووومي لقصووووحة ال تقوووول عوووون 

 الناتا القومي. 

بينمووا فووي الحالووة الفقدوورينية لوو  يتعوورو لهووا الووند 
نموووووا بقوووووص نصووووويب وزارة الصوووووحة مووووون  الودوووووتوري واا

)الشووووووفافية  %(11.53إجمووووووالي الموازنووووووة العامووووووة )
%( عقووو  45  ويصووورف منهوووا )(14-16  2016

%( تصووووورف عقووووو  55بنوووووو الرواتوووووب  لموووووا البقيوووووة )
المدووووووواهمات االجتماعيوووووووة وئووووووووي النقووووووول والمنوووووووافع 

جموووووالي التشوووووأيل )الهيئوووووة المدوووووتققة  االجتماعيوووووة واا
 .(114  2016لحقوق ااندان "ويوان المظال " 

( عقووووو  2014اموووووا وفووووورو الودوووووتور المصوووووري ) 
الوولة إ امة نظا  لقتأمين الصحي لقموارنين اافة  

 ضووووووووع عقووووووو  لن يووووووونظ  القوووووووانون لحااموووووووا  موووووووع 
المنشوووووات الصوووووحية اافوووووة لر ابوووووة الوولوووووة. واووووووذلك 
تعوووور و المشوووورع الودووووتوري المصووووري إلوووو  حمايووووة 
الحووووق فووووي الصووووحة لووووبعو الفئووووات ال اصووووة فووووي 
المجتمووع  وذلووك فووي البوواب الثالووت منووا  حووين نوود 

عقو : "تقتوز  الوولوة بضومان منوا  ( 81فوي المواوة )
حقوووووق االشوووو اد ذوي ااعا ووووة  واا ووووزا  صووووحيا  

يا  واجتماعيووووووا ....."  واووووووذلك فووووووي الموووووواوة وا تصوووووواو
( المتعققووووووة بافالووووووة الوولووووووة لقشووووووباب الناشووووووئين 82)
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بالزامها "تنمية  ووراته  الثقافيوة والعقمية...والبونيوة"  
ولووووو  تأفووووول تقوووووك النصوووووود عووووون إيووووو ء المدووووونين 

( للزمووووووووت الوولووووووووة 88اهتماموووووووا   اصووووووووا   فالمووووووواوة )
بضووووووووووووووومان حقوووووووووووووووو ه  الصوووووووووووووووحية واال تصووووووووووووووواوية 

 عية. واالجتما

( تعرضوت 2014فالنصود الودتورلة المصورلة )
لقحوووق فوووي الصوووحة بشوووال صووورلد ونظموووت بعوووو 
لحااموووووووا ال اصوووووووة بفئوووووووات معينوووووووة منهوووووووا الشوووووووباب 
والمدووووووونون وذووا ااعا وووووووة. وذلوووووووك عقووووووو   ووووووو ف 

  والتوي 1971النصود الودوتورلة المصورلة لعوا  
لووو  توووند بشوووال صووورلد عقووو  الحوووق فوووي الصوووحة  

نمووا عالجتووا بموجووب المووا (  والتووي نصووت 17وة )واا
عقوووو : "تيفوووول الوولووووة  ووووومات التووووأمين االجتموووواعي 
والصووووحي ومعاشووووات العجووووز عوووون العموووول والبرالووووة 

 .لققانون" والشي و ة لقموارنين جميعا  واذلك وفقا  
نصووت ف  1971( موون ودووتور عووا  16لمووا الموواوة )

عقوو : "تيفوول الوولووة ال ووومات الثقافيووة واالجتماعيووة 
( "ال يجوووز إجووراء 34الموواوة )والصووحية"  جوواء فووي 

لي تجرئوووة ربيوووة لو عقميوووة عقووو  لي إندوووان بأيووور 
رضوووووووائا الحووووووور"  وفوووووووي حووووووواي  ارنوووووووا بوووووووين الوووووووند 

( نجووو لنووا يتشووابا إلوو  1971الودووتوري المصووري )
حو ابير مع نصود القانون اادادي الفقدوريني 

(  فيمووووا يتعقووووق بتنظووووي  الحووووق فووووي 2003المعوووووي )
 الصحة.

 1952اارونووي المعوووي لقعووا  لموا بالندووبة لقودووتور 
فقووووو  قووووت نصوصووووا موووون التنظووووي  الصوووورلد لقحووووق 
بالصووووووحة لو الرعايووووووة الصووووووحية  وا تصوووووورت عقوووووو  
ضوووورورة توووووفير القواعووووو الصووووحية لقعاموووول  وتقرلوووور 
تعويو  اد لقعامقين المعيقين في حاي المورو 

 ه(-/ 23/2والعجووووووووووووز  وذلووووووووووووك فووووووووووووي الموووووووووووواوة )
 .(201-200  1989)الموانات 

فقو نظو   1962لقودتور اليولتي لقعا  لما بالندبة 
( 11لحاوووووا  الحوووووق فوووووي الصوووووحة بموجوووووب المووووواوة )

( ضوومن البوواب ااوي المتعقووق بالوولووة ونظووا  15و)
الحاوو  فوووي الودوووتور  وليوووت هوووذب النصوووود عقووو  
لن الوولووووووة تيفوووووول المعونووووووة لقموووووووارنين فووووووي حالووووووة 
الشوووووووي و ة لو المووووووورو لو العجوووووووز عووووووون العمووووووول  

ة الصوحية  وتهوت  بالصووحة واوذلك تووف ر لهو  الرعايو
العاموووووة وودوووووائل الو ايوووووة والعووووو   مووووون ااموووووراو 

 وااوئئة.

 2011فووووي حووووين لحووووواي الودووووتور المأرئووووي لقعوووووا  
تنظوووووووي  الحوووووووق بالصوووووووحة وتبنوووووووي مبووووووواوو و واعوووووووو 
المنظومة الصحية إل   ووانين  واد بهوا  بموجوب 

( منووووا  والتووووي نصووووت عقوووو : "ي ووووتد 71الموووواوة )
او المدونوة إليوا صوراحة القانون  بااضافة إل  الموو 

بفصوي ل ري من الودوتور  بالتشورلع فوي الميواوين 
التاليووووة: الحقوووووق والحرلووووات اادادووووية المنصووووود 
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عقيهووا فووي التصوووير  وفووي فصوووي ل ووري موون هووذا 
 الودتور  ومنها مباوو و واعو المنظومة الصحية". 

( منووووا للزمووووت الوولووووة والمؤددووووات 31لمووووا الموووواوة )
ا  اوووول الودووووائل المتاحووووة  العموميووووة  عقوووو  ادووووت و

لتيدوووووير لدوووووباب ادوووووتفاوة الموارنوووووات والمووووووارنين  
عقوو   ووو  المدوواواة  موون الحووق فووي العوو   والعنايووة 
الصووووووحية واووووووذلك الحمايووووووة االجتماعيووووووة والتأريووووووة 
الصووحية. وبالتووالي فووان الودووتور المأرئووي لوو  يووند 
نموووا  بشووال صوورلد ومباشوور عقوو  الحووق بالصووحة واا

لعنايووة الصووحية والحمايووة عقوو  الحووق فووي العوو   وا
االجتماعيوووة  واعتبرهوووا مووون االجوووراءات التوووي يتعوووي ن 
عقووو  الوولوووة توفيرهوووا لقفووورو حتووو  يوووتمان االدوووتفاوة 

 .(217  2013)بواوريا  منها

وبالمجمووول يماووون القووووي لن النصوووود الودوووتورلة  
( نظمت الحق في الصحة بشال 2014المصرلة )

موضوووع مودووع مقارنووة مووع الووووي العرئيووة اا ووري 
ن لحالوووت تنظوووي  تفاصووويقها إلووو   وووانون –الورادوووة  واا

وهوووووي فقدووووورين  -صووووواور عووووون الدوووووقرة التشووووورلعية
واارون واليولوووت والمأووورب  والتوووي عالجتهوووا بشوووال 
غيوووور مباشوووور ضوووومن نصوصووووها  وا تصوووورت عقوووو  
الرعايوووووة الصوووووحية والودوووووائل اادادوووووية لقحوووووق فوووووي 

 الصحة.

وفوووي اتجووواب ل ووور لوووووي الجنووووب وبالتحويوووو ودوووتور 
  والمعووووي لقعوووا  1996ولوووة جنووووب إفرلقيوووا لقعوووا  و

( منوووووووا نظمووووووووت الحوووووووق فووووووووي 27فالمووووووواوة ) 2012
الصووحة  ومنحووت اوول شوو د الحووق فووي الحصوووي 
عق   ومات الرعاية الصحية بما في ذلوك الصوحة 
اانجابيووة  ومووا يافووي موون الرعووا  والشووراب  واووذلك 
الحووووق فووووي التووووأمين االجتموووواعي. ولن تت ووووذ الوولووووة 

ة معقولوووة وغيرهوووا مووون التووووابير فوووي تووووابير تشووورلعي
نروواق مواروهووا المتاحووة  ولنووا ال يجوووز حرمووان لي 
شووو د مووون العووو   الربوووي فوووي حووواالت الرووووارو. 

( موووووون ذات الودووووووتور  صصووووووت 28لمووووووا الموووووواوة )
الرعايوووووة الصوووووحية لقرفووووول وليووووووت عقووووو  حقوووووا فوووووي 
ال وووووومات المتعققوووووة بالرعايوووووة الصوووووحية اادادوووووية  

لمنادوووب  ولن ال يوووؤوي والتأذيوووة الدوووقيمة والموووأوي ا
عموو   يعوور و صووحتا الجدوووية لو العققيووة لو النمووو 

 المعنوي لق رر.

والمعووووي لقعوووا   1949لموووا الودوووتور الهنووووي لقعوووا  
اعتبر لن الحق في الصحة من  بيل القيوو  2015

العامة التي تورو عق  مماردة الحقوق بشال عا   
( منوووووا  بوووووأن ليووووول 25/1حيوووووت جووووواء فوووووي المووووواوة )

لووووة الضوووومير وحرلووووة اعتنوووواق ومماردووووة شوووو د حر 
ونشوووور الوووووين مووووع مراعوووواة النظووووا  العووووا  واا وووو ق 
والصوووحة  وذلوووك وفقوووا  لقوووند التوووالي: "موووع المراعووواة 
وااللتووووزا  التووووا  بالنظووووا  العووووا  واا وووو ق والصووووحة 
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وااحاووووا  اا ووووري موووون هووووذا البوووواب  يحووووق لجميووووع 
ااشوووو اد  عقوووو   ووووو  المدوووواواة  حرلووووة الضووووومير 

ة المعتقوووو ومماردوووة ونشووور الووووين". والحووق فوووي حرلووو
( التي ت وي الروائف 26واذلك اامر في الماوة )

الوينيووة مماردووة الشووعائر مووع عووو  اا وو ي بالنظووا  
( اعتبورت 47العا  واا  ق والصحة. لموا المواوة )

لن مووووون ضووووومن المهوووووا  اادادوووووية لقوولوووووة تحدوووووين 
ولباحووت لقوولووة فوورو حظوور عقوو    الصووحة العامووة
و المضرة بصحة ااندوان بادوتثناء تقوك بعو الموا

 المدت ومة منها ل غراو الربية.

وئنووواء عقووو  موووا دوووبق يوووت  م حظوووة لن النصوووود 
الودوووتورلة فوووي الحالوووة الفقدووورينية واوووذلك اارونيوووة 
واليولتية والمأرئية نظمت الحق في الصحة بشوال 
ضوومني وغيوور مباشوور محووووة ذلووك باارووار العووا   

يووو موون الحقووق ومنهووا الحووق فهوذا الحووق يورتب  بالعو
بالحياة والحق في بيئة نظيفة ومنع إجوراء التجوارب 
لو التعوورو لقتعوووذيب  واوووذلك تووورتب  بجميوووع فئوووات 
المجتموووع بأوووو النظووور عووون مدوووتواه  لو لعمووواره   
وون انحصارها بفئة وون اا ري. بينما النصود 
الودوووووووتورلة المصووووووورلة عالجوووووووت معظووووووو  لحااموووووووا  

ات ال اصوة فوي الشووعب ولوروت حمايوة لوبعو الفئو
ن اانووت جميعهووا لحالووت تنظووي  الحووق  المصووري  واا
فووووي الصووووحة بشووووال مباشوووور لو غيوووور مباشوووور إلوووو  

  وانين  اصة صاورة عن الدقرة التشرلعية. 

واوذلك اامور ب صوود جنووب إفرلقيوا الوذي لولوو  
اصووووووا   ودووووووتورها إلوووووو  الحووووووق بالصووووووحة اهتمامووووووا   

إلوو  الهنووو  لمووا بالندووبة .وبالتحويووو لقندوواء واارفوواي
فاعتبرب  يوا  عاما  عق  بعو الحقوق بالوولوة  إلو  

 جانب النظا  العا  وااواب العامة.

 الحماية القضائية للحق في الصحة .3

يافووووووي الووووووند عقوووووو  الحقوووووووق والحرلووووووات وموووووون  ال
ضمنها الحق في الصحة فوي النصوود الودوتورلة 
لتوفير الحماية لها  بل ولتعوين عقو  القضواء دوواء 
ليووووان الودووووتوري ل  ااواري متابعووووة اافووووة القضووووايا 

 المتعققة بالصحة وحماية الفرو بموجبها.

والقضاء بشال عا  يهت  بتربيق حا  القانون عق  
ت المعروضووة عقيووا  فعقوو  مدووتوي القضوواء النزاعووا

الودووووووتوري  تشووووووال هووووووذب الر ابووووووة إحوووووووي االيووووووات 
القانونيووووووووة الهاوفووووووووة لحمايووووووووة الحقوووووووووق والحرلووووووووات  
و صوصا  لن لغقب هذب الحقووق منصوود عقيهوا 
 فوووي الودووواتير اموووا هوووو الحووواي فوووي الحوووق بالصوووحة

. بمرا بوة موووي التوزا  المشوورع (35  2013)الووبا 
والضووووواب  الودووووتورلة المتعققووووة  فووووي احتوووورا  القيوووووو

بالنصود الواروة بالوثيقوة الودوتورلة ومون ضومنها 
الحق في الصوحة  والتوي تحتول المراتوب العقيوا بنواء  
عقووو  مبوووول دووومو الودوووتور  بووول وتحويوووو معوووال  هوووذب 
الحقووووووق وموووووواها  وموووووا يترتووووووب عقووووو  الوولوووووة موووووون 
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 (2018/1) فئة موسوعة القانون الدستوري العربي املقارن -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

التزاموووات ادوووتناوا  لمصووواورها الم تقفوووة  وهوووو اامووور 
ع بالندبة لقحقووق المحميوة بموجوب نصوود المتو   

 الودتور.

فالقضوواء الودووتوري المصووري  لثنوواء تعرضووا لقحووق 
بالصوووووووحة  اهوووووووت  بتدوووووووقي  الضووووووووء عقووووووو  ربيعوووووووة 
االلتزامات المققاة عق  عاتق الوولة لحماية الحقوق 
اال تصووووواوية واالجتماعيووووووة  وفووووووي إحوووووووي القضووووووايا 

لتوي المنظورة لموا  المحاموة الودوتورلة المصورلة  وا
(  ضوووائية  وئتوووارلا 15( لدووونة )34تحمووول الووور   )

 عنوووووووو  يووووووووا   والتوووووووي تووووووووور و ائعهوووووووا 2/3/1996
المووو ع  عقيووا عنووو تقويمووا إلوو  المحامووة الجنائيووة  

( لدوووووونة 48بتهمووووووة م الفووووووة لحاووووووا  القووووووانون ر وووووو  )
فووووووي شووووووأن حمايووووووة نهوووووور النيوووووول والمجوووووواري  1982

المائية من التقوت  نتيجة القائا م قفات صناعية 
ي المجووواري المائيوووة بووووون تووور يد مووون الجهوووات فووو

بعووو  ودووتورلة مووواو هووذا القووانون الوووفع الم تصووة  
( مووون الودوووتور  والتوووي تتعهوووو 16اهووووارها المووواوة )

فيهووا الوولووة بووأن تقووو  لموارنيهووا ال ووومات الصووحية 
مقتزمووة واالجتماعيووة  موووعيا  بووذلك لن عقوو  الوولووة 

ت فيها ر  ومات صرف صحي القاء الم قفايتوفب
بووووووووال  مووووووون المجووووووواري المائيوووووووة بموجوووووووب التزاماتهوووووووا 
الودووووتورلة. إال لن المحامووووة ليوووووت بووووأن ال ووووومات 

وعقوو   وو ف -الصووحية واالجتماعيووة واال تصوواوية 
تترقووب تووو    إيجابيووا   -الحقوووق المونيووة والديادووية

من الوولوة وذلوك محاوو  بقووراتها ومواروهوا الذاتيوة  
توورلجيا  ضومن حوووو  بأن تقو  بتوفير هوذب الحقووق 

 إماانياتها. 

ولضافت لذلك بوأن ااعمواي التوورلجي لهوا يدوتحيل 
نما يتروور  تحقيقا فورا  وليل الناا في آن واحو  واا
تصووووواعويا  وفقوووووا  لمدوووووتوي الوولوووووة وتقوووووومها وعموووووق 
مدؤولية اامر. ووضحت المحامة في حامها بأن 
إنفوووواذ هووووذب الحقوووووق يووووت  موووون  وووو ي تبنووووي الدووووقرة 

ية لقوانين تحموي الحقووق وتنظمهوا  لو عون التشرلع
ررلق التعاون الوولي وفقا  لما ورو في لحاا  العهو 
ال ووووووووووواد بوووووووووووالحقوق اال تصووووووووووواوية واالجتماعيوووووووووووة 
والثقافيوة. ولضووافت لن القووانون يمووند ادووتثناء يجيووز 
ل فوووراو إلقووواء الم قفوووات فوووي مجووواري الميووواب ضووومن 

واي لحواي يقورها الوزلر الم تد وفقوا  لشوروو ولحو
محووووووة  وهووووو مووووا يعنووووي لن هووووذا التوووور يد بووووويل 
مؤ ووووت عوووون مرافووووق الصوووورف الصووووحي فووووي الو ووووت 

 الحالي إل  لن يت  إحواثها.

فالمحامووة الودووتورلة بموجووب هووذا القوورار تعرضووت  
لربيعووووووة االلتزامووووووات المققوووووواة عقوووووو  عوووووواتق الوولووووووة 
لضمان الحقوق اال تصواوية واالجتماعيوة  ولشوارت 

ن اانوو ت تترقووب عموو   إيجابيووا  بووأن هووذب الحقوووق واا
موووووون الوولووووووة إال لن إنفاذهووووووا مقيووووووو بموووووووارو الوولووووووة 
و وووورتها الماليوووة  وهوووي غيووور مقزموووة بتوفيرهوووا فورلوووا  
نمووووا توووووورلجيا   واعتبووووورت لن الوولوووووة نفوووووذت الحوووووق  واا
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بالصحة بانشاء مرافق الصرف الصحي بما يت ء  
موووع مواروهووووا الحاليووووة بوووايراو ادووووتثناء يجيووووز لقوووووزلر 

د المووووووارنين إلقووووواء الم قفوووووات غيووووور الم وووووتد مووووون
الضووارة فووي مجوواري الميوواب  فهووذا اانفوواذ يووت ء  مووع 
مواروها عنو إصوار القرار  إال لنا يتروور توورلجيا  

ماانياتها.  بمرور الزمن وفقا  لقورات الوولة واا

ولمووا بالندوووبة إلوو  الحالوووة الفقدوورينية  فقووو  يتعووورو 
فوووي  القضووواء الودوووتوري الفقدوووريني لمعالجوووة الحوووق

الصووحة ضوومن  ضوواياب  و ووو يعوووو الدووبب فووي ذلووك 
لحواثة التجرئة الودتورلة الفقدورينية مقارنوة بأيرهوا 
موون الووووي  إال لنووا موون المتو ووع لن ياووون لهووا ذات 
توجا القضاء الودتوري المصري في حاي اتصالها 
بأيووووة وعوووووي ودووووتورلة ذات ع  ووووة  ان نصووووود 

ريني  ووووووووانون المحامووووووووة الودووووووووتورلة العقيووووووووا الفقدوووووووو
وتعوي توووا متشوووابهة موووع نصوووود  وووانون المحاموووة 
الودتورلة العقيا المصري في مضمون الر ابة عقو  
ودوووتورلة القووووانين  واوووذلك هوووو االتجووواب المتبوووع فوووي 
معظو  الووووي العرئيوة. وبالتووالي إذا نظورت المحامووة 
الودتورلة الفقدرينية في إحووي الرعوون الودوتورلة 

عقووووو  ودوووووتورلة يماووووون لن تموووووارا وورهوووووا بالر ابوووووة 
القووانين انر  ووا  موون الووند الودووتوري الموونظ    لهووذب 
الحقوووووق  وتحاوووو  بعووووو  ودووووتورلة الم ووووالف منهووووا  
وذلوووك فوووي الحوووووو التوووي نظمهوووا القوووانون اادادوووي 
المعووووي  والمتعققوووة بوووالحق فوووي الصوووحة  وبالتحويوووو 

المووواو الناظمووة لقتجووارب الربيووة والعموواي واارفوواي 
القوووووانون اادادووووووي لوووووو   دوووووابقة الووووووذار  وذلووووووك ان

يتعووورو لقحوووق فوووي الصوووحة بشوووال مباشووور ضووومن 
 نصوصا.

لمووووا بالندووووبة إلوووو  تجرئووووة ووي الجنوووووب وبالتحويووووو 
المحامووووة العقيووووا الهنويووووة  فقووووو جوووواء ضوووومن إحوووووي 
القضوووايا المعروضوووة عقيهوووا  والمتعققوووة بوووالحق فووووي 
الصحة والذي ُيصنف مون المبواوو التوجيهيوة غيور 

حامة العقيا بصفتها المدؤولة القابقة لقتنفيذ لما  الم
عن الر ابة الودتورلة في وولة الهنو فهوذب المحاموة 
 اموووت بحمايوووة الحووووق فوووي الصووووحة غيووور المشووووموي 
بالنفووواذ لمامهوووا ادوووتناوا  إلووو  حقووووق ل وووري مشووومولة 
بالنفووووواذ لمامهوووووا مثووووول الحوووووق فوووووي الحيووووواة واليراموووووة  
ولصورت المحامة تعقيمات في القضية التوي تووور 

ي رفوووو إحووووي المدتشوووفيات ادوووتقباي و ائعهوووا حوووو 
ش د تعورو اصوابات  ريورة فوي الورلا  لعوو  
احتوائهووا عقوو  شووواغر  وموون ضوومن هووذب التعقيمووات 
وااوامووور التوووي لصوووورتها بموجوووب  رارهوووا  بضووورورة 
وجوو غرف  اصة لهؤالء الضحايا إلو  لن تصوبد 
حووووالته  مدووووتقرة  وللزمووووت المدتشووووف  بووووأن تترووووور 

ت الحرجووة  ولن يووت  تهيئووة حتوو  تووت  معالجووة الحوواال
المدتشف  لما يدتوعب لعوواوا  ليبور مون المرضو   
وادووتنوت المحامووة فووي ذلووك إلوو  حقهوو  فووي الحيوواة 
واليرامووووة ااندووووانية. وفووووي  ضووووية ل ووووري لصووووورت 
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 رارا  يتعقوق بفوتد مدتشوفيات  العقيا الهنوية المحامة
 اصة لقمرض  النفديين  في جميع لنحواء الوب و  

مووورلو غيووور معوووالا فوووي مدتشوووف  حتووو  ال يبقووو  
 (. (Dhanda 2013, 408-413ردمي. 

فالقضوواء الودوووتوري الهنووووي  ووا  بحمايوووة الحوووق فوووي 
الصووحة غيوور المشووموي بالنفوواذ لمووا  المحامووة العقيووا 
لوووويها  انر  وووا  مووون حقووووق ل وووري مشووومولة بالنفووواذ 
لما  القضاء الودتوري  والمتمثقة بالحق فوي الحيواة 

تعقيمووات لقمدتشووف  لققيوووا   واليرامووة  بوول ولصوووورت
نفوووواذب  بأعموووواي هوووووفها حمايووووة الحووووق فووووي الصووووحة واا

 عق  لرو الوا ع.

وفووووووي  ضووووووايا ل ووووووري مشووووووابهة فرضووووووت المحامووووووة 
الودتورلة اادبانية التزاموات عقو  الحاوموة لتوأمين 
الحووق فووي الرعايووة الصووحية  بفرضووها إروو ق دوورا  
الدجناء المرض  بالققب  وفقا  لشروو معينوة  ان 

 ق في الصحة مافوي بموجوب نصوود القوانون الح
 .(370  2004)صقيبا 

وعقوووو  صوووووعيو آ ووووور ال يعتبووووور القضووووواء الودوووووتوري 
نموووا يدووواه   الوحيوووو الحوووامي لمثووول هوووذب الحقووووق  واا
القضوواء ااواري ليضووا  فووي حمايتهووا بشووال وبووا ر  
ولوووذلك الرتبووواو مماردوووة هوووذب الحقووووق بوووالوزارات لو 

بعوووووووووة لقوولوووووووووة الجهوووووووووات الحاوميوووووووووة وااوارلوووووووووة التا
وال اضوووووووووعة لققووووووووووانون ااواري. فموووووووووث   المحامووووووووووة 

( 763ااوارلة المأرئية بأياوير في  ضويتها عووو )
للزموووووت الوولوووووة بتعوووووويو  21/10/2004بتوووووارلا 

لحووو الموووارنين نتيجووة إ وو ي مرفووق الصووحة بمبووول 
المدوووواواة بووووين الموووووارنين فووووي العوووو    وجوووواء فووووي 

لتوووفير  حامهووا: "إن المرفووق الصووحي العمووومي لعووو
الظروف الم ئمة لع   وادتقباي المرضي وتوفير 
ال وووووووومات الربيوووووووة بم تقوووووووف لنواعهوووووووا واليفووووووواءات 
المهنية المرقوبة  حدوب اول حالوة  لتووفير العو   
والعنايووووة الربيووووة ال زمووووة  واوووول إهموووواي لو تقصووووير 
تتحمل الوولة تبعاتا باعتبارها المدؤولة لدادا  عن 

 . (215-221  2007)ااعر   صحة الموارنين"

وتعوو حيثيات القضية إل  وفواة امورلة تو  ادتئصواي 
جنينهووا  انووا فووي غيوور ماانووا الربيعووي  وفووي ذات 

لحو اقيتيها لوجوو نزلف فيها  في   ت عالو ت ت  ا
مدتشووف  انزاووان الحاووومي  وموون ثوو  توو  نققهووا إلوو  
مدتشووف  الحدوون الثوواني  إال لنهووا لوو  تمووند الرعايووة 

وتبين لن الدبب المباشر لقوفاة  الصحية المرقوب 
نتيجة صوور  رار من المدتشف  بتو يوف التصوفية 

ية  اامر الذي اعتبرتوا االصرناعية عن و  الضح
إ وو ال  بمبووول المدوواواة بووين الموووارنين فووي المحامووة 

العووو   والعنايوووة الربيوووة الووو ز  تقوووويمها مووون مرفوووق 
الصوووووووحة العموميوووووووة  بجعقهوووووووا مقرونوووووووة بالمدوووووووتوي 

ي واالجتماعي. اما وليووت المحاموة بموجوب الماو
حامهوووووووا لن " ووووووورار المدتشوووووووف  بتو يوووووووف التصوووووووفية 
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االصوورناعية عوون الووو  يتعووارو بشووال صوورلد مووع 
حق ااندان في الصحة والعيش الذي نصت عقيا 

  ومنهووا مووا "العويووو موون المواثيووق الووليووة واا قيميووة
جاء في ويباجة منظمة الصحة العالمية بأن التمتع 

  مدوووتوي مووون الصوووحة يماووون بقوغوووا باعتبوووارب بوووأعق
لحووو حقوووق ااندووان اادادووية تمووند ليوول فوورو وون 
تمييز بدبب العنصر لو الوين لو العقيوة الديادوية 

مرجوووووووع ال) لو الحالوووووووة اال تصووووووواوية لو االجتماعيوووووووة
 . (217-215  دابق

فالمحامووووة ااوارلووووة فووووي المأوووورب ادووووتنوت اثبووووات 
ليووة واا قيميووة ومووا الحووق فووي الصووحة إلوو  مواثيووق وو 

ورو في ويباجة ودتور منظمة الصحة  ول ورت بوأن 
التمتع با ال يمان بقوغا إال في حاي ت  منحا ليل 
اافووراو بوووون تمييوووز عقوو  لي دوووبب  بوول وادوووتنوت 
عقوووو  هووووذب المواثيووووق ا وووورار حووووق التعووووويو عقوووو  
الوولوووة نتيجوووة ااهمووواي التوووي تعرضوووت لوووا الضوووحية 

 ولوت لوفاتها.

ل ووورت المحاموووة ااوارلوووة بأيووواوير وفوووي حاووو  آ ووور 
: "لن الممقيوووووووووووة المأرئيوووووووووووة 27/3/2007بتوووووووووووارلا 

باعتبارهووووا العضووووو النشووووي  فووووي المنظمووووات الووليووووة 
لتعهوووها بووااللتزا  لمووا تقتضوويا مواثيقهووا موون مبوواوو 
وحقووق ووجبووات تؤاوو تشووبثها بحقووق ااندووان امووا 
هو متعارف عقيا ووليا   ولن الحق في الصحة من 

ان اادادوووووية التوووووي ل رتهوووووا المواثيوووووق حقووووووق ااندووووو

باعتبووارب -الووليووة  ولنووا يتأدووا الحووق فووي الصووحة 
عقوو  رعايووة ربيووة  -موون حقوووق ااندووان اادادووية

وو ائيوووة وع جيووووة فووووي لحدوووون مدووووتوي مماوووون موووون 
اليفووووووواءة ولجميوووووووع دووووووواان الوووووووب و  وال يحووووووووي وون 
عوائوووق ماليوووة لو غيرهوووا. وذلوووك عووون ررلوووق إنشووواء 

ومات الع جيوووووة والو ائيوووووة شوووووباة منادوووووبة مووووون ال ووووو
والتأهيقيوووووةل وت ق وووووف الوولوووووة عووووون تقووووووي  ال وووووومات 
الربية لقموعية يجعقها مدوؤولة باعتبارهوا الضوامنة 
 ليفالة الحق في الع   عون ااضورار ال حقوة بهوا"

. ففي هذا الحا  ليوت (220  2013)بواوريا 
المحامة عق  لن الرعاية الصحية تشومل ال وومات 

 ائية والتأهيقية  وعق  الوولة لن تقتز  الع جية والو 
ال اعتبوووووووورت مدووووووووؤولة عوووووووون اا وووووووو ي  بتوفيرهووووووووا واا

 بوظيفتها.

وفووي حاوو  ل وور لقمحامووة ااوارلووة فووي ليوواوير عوووو 
  18/3/2010(  والصووواور بتوووارلا 160/2010)

ل رت بأن تشرلعات التأمين ااجبواري باعتبوارب لحوو 
ودوووائل ومظووواهر الحوووق بالصوووحة يجوووب لن يراعوووي 
القوووووانين المنظمووووة لحقوووووق ااندووووان فووووي المدووووتوي 
الوا قي والوولي  وذلوك ل رتبواو الوثيوق بوين الحوق 

  المرجوووع الدوووابق) فوووي التعقوووي  والحوووق فوووي الصوووحة
220). 

لما بالندبة إل  حا  المحامة ااوارلة بوجوة  عوو 
  21/9/2010( والصوووووواور بتووووووارلا 425/2010)
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  فووي حووواي للزمووت الوولووة بتوووفير بوووائل عوون العوو 
عو  توفرها  اونهوا المدوؤولة عون إنفواذ هوذا الحوق  
وجوووواء فووووي  وووورار المحامووووة: "وحيووووت إنووووا لمووووا  هووووذب 
المعريووات ومووا وامووت الوولووة الجهووة المووو ع  عقيهووا 
تقر صوراحة وضومنا  بعوو  تووافر ااماانيوات لعو   
الموعية  فانا يتوجب عقيها لن تباور تووفير البوويل 

  مووا وا  لن وزارة الصووحة موون العوو   لهووذب اا يوورة
والمرايووز االدتشووفائية التابعووة لهووا منوووو بهووا توووفير 
العووووو   لقمرضووووو  وتوووووأمين ال وووووومات الربيوووووة ليووووول 
الموووارنين ليووون هووذا الحووق موون الحقوووق اادادووية 
التووووي يجووووب لن يتمتووووع بهووووا الموووورلو  وهووووو الحووووق 
المافوووي بمقتضوو  الودووتور والمواثيووق الووليووة التووي 

المرجووووع ) ب والتووووز  بتربيقهووووا"صوووواوق عقيهووووا المأوووور 
. فهووووووذا الحاوووووو  دوووووواه  فووووووي (221-220  الدووووووابق

توووذاير الوولوووة بالتزاماتهوووا تجووواب الحوووق فوووي الصوووحة 
الووذي يعتبوور موون الحقوووق االجتماعيووة الووذي يترقووب 

 التزاما  إيجابيا  من الوولة لتوفيرب.

وبالتووووالي إن القضوووواء ااواري يدوووواه  إضووووافة إلوووو  
الحوووووق بالصوووووحة  الودوووووتوري فوووووي حمايوووووة القضووووواء 

متابعة موي التزا  الدقرة التشورلعية فاا ير يهت  ب
بالضواب  الودتورلة عنوو دونها لقووانين ذات ع  وة 
لو توووووووووذاير الوولوووووووووة بربيعوووووووووة التزاماتهوووووووووا الووليوووووووووة  
والمتعققة بانفاذ هذب الحقووق. اوذلك يدواه  القضواء 
ااواري فووووي حمايووووة الحووووق بالصووووحة ضووووو تعدووووف 

ؤددوات التابعوة لهوا  فوي حواي الدقرة التنفيذية والم
تقاعدت عن توفير هذا الحق باافة توابعا وجوانبا 

 ل فراو.

 التنظيم الدولي للحق في الصحة .4

تعتبوووووور المواثيووووووق الووليووووووة لحووووووو مصوووووواور الحقوووووووق 
والحرلوووووات بشوووووال عوووووا   والحوووووق بالصوووووحة بشوووووال 
 ووووواد  حيوووووت تعرضوووووت العويوووووو مووووون االتفا يوووووات 

تزاموووووات عقووووو  الووليوووووة لتنظيمهوووووا  ولوروت  يووووووو وال
الوولووة لضوومان تنفيووذها بووأعق  مدووتوي  ودوونتعرو 
فوووي هوووذا القدووو  لقتنظوووي  الووووولي لقحوووق فوووي الصوووحة 
ومقارنووووة نصوصووووا مووووع مو ووووف الودوووواتير الورنيووووة 

 موضوع الورادة.

( من ااع ن العالمي لحقوق ااندان 25فالماوة )
اعترفت بحق جميع ااش اد في مدتوي معيشوي 

المتعققوووووووة بالصوووووووحة اووووووواف بموووووووا فيهوووووووا الضووووووومانات 
والدووووو مة  واعتبووووور لن هوووووذا الحوووووق لحوووووو ماونوووووات 
المدوووووتوي المعيشوووووي اليوووووافي الوووووذي يووووورتب  بحقووووووق 
ل ووووري مثوووول الحووووق فووووي الأووووذاء والمدووووان والمقووووبا 
وال ووووووومات الربيووووووة واالجتماعيووووووة. وبالتووووووالي فهووووووي 
رئرووت بووين الحووق فووي الصووحة والحووق فووي مدووتوي 

ذا ما تمت مقارنة هذب الما وة موع معيشة منادب  واا
نصووووووود القووووووانون اادادووووووي الفقدووووووريني المعوووووووي 

( عقووووو  دوووووبيل المثوووووواي  يوووووت  م حظووووووة لن 2003)
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اا ير ل  يند بشال مباشور عقو  الحوق بمدوتوي 
نمووووا اهتمووووت بعووووو نصوصووووا  معيشووووي منادووووب  واا
باحوووووي عناصوووور هووووذا الحووووق  لال وهووووو الحووووق فووووي 
المدان  ولغفقوت العناصور اا وري. بينموا تودوعت 

( فوووي حمايوووة 2014ري )نصوووود الودوووتور المصووو
حق اافراو بمدتوي معيشي منادوب  باافوة جوانبوا 
بمووووا فيووووا المدووووان والأووووذاء والموووواء الصووووحي. وموووون 
اال ت فووووووووات الووووووووواروة بووووووووين هووووووووذب الصووووووووياغات لن 
نصووووود ااعوووو ن العووووالمي شوووومقتها ليافووووة اافووووراو 
بينموووا النصوووود الودوووتورلة فوووي الحالوووة الفقدووورينية 

  .والمصرلة حصرتها بالموارن فق

( موووون العهووووو الوووووولي 12واووووذلك نظمووووت الموووواوة )  
ال اد بالحقوق اال تصاوية واالجتماعيوة والثقافيوة 
الحق بالصحة  واعتبرت بأن ليل إندان الحوق فوي 
لن يتمتووع بووأعق  مدووتوي موون الصووحة دووواء اانووت 
الجدوووووووومية لو العققيووووووووة  ولوروت بعووووووووو ااهووووووووواف 
المرجووووووة مووووون التووووووابير التوووووي يتعوووووين عقووووو  الوولوووووة 

ت اذهوووا لتحقيوووق المدوووتوي المرقووووب مووون الصوووحة. ا
وذلووووك بووووأن ت فووووو معوووووي موووووت  المواليووووو ومعوووووي 
وفيات الرضع  وتأمين نمو الرفل صحيا   والحفاق 
عقووووو  الصوووووحة اانجابيوووووة لقمووووورلة  ولن تعمووووول عقووووو  
تحدووووين جميووووع جوانووووب الصووووحة البيئيووووة والأذائيووووة  
بات اذ توابير و ائية لمنع انتشوار ااموراو وتووفير 

ياب صالحة لقشرب  اافية ل فراو  ومنوع تعرضوه  م

ل ضرار  والو ايوة مون ااموراو الوبائيوة المتورنوة 
وع جهوووا وماافحتهوووا  وهوووذا يترقوووب لمووورلن: ااوي 
ماافحة هذب اامراو بتبني براما و ائية وتثقيفية  
ول وووري ع جيوووة بوضوووع نظوووا  مووون الرعايوووة الربيوووة 

 ع جا في حاالت تحقق هذب اا رار. 

شووووووأنها تووووووأمين  إضووووووافة إلوووووو  تهيئووووووة ظووووووروف موووووون
والعناية الربيوة لقجميوع فوي حالوة المورو  ال ومات

من  و ي تووفير نفواذ متدواوو ووون توأ ير فوي هوذب 
المفوضووووووية ) ال ووووووومات وتوووووووفير ااوويووووووة الم ئمووووووة

 .(660-659  2013الدامية لحقوق ااندان 

ذا تووووو  االنتقووووواي إلووووو  اتفا يوووووة حقووووووق الرفووووول يوووووت   واا
( 23م حظووة لنهووا عالجووت هووذا الحووق فووي الموواوة )

ق عققيووا  لو جدووويا   والتووي اعترفووت بهووا لقرفوول المعووو 
برعايووووووة صووووووحية  اصووووووة ومجانيووووووة  مووووووع ضوووووورورة 
االهتما  بأداليب الرعاية الصحية الو ائية والعو   

( 24الربوووي والنفدوووي والووووظيفي لهووو . لموووا المووواوة )
اعترفووووووت لقرفوووووول الحووووووق بووووووالتمتع بووووووأعق  مدووووووتوي 
صووحي  وبحقوووا فووي مرافوووق عوو    وااعووواوة التأهيووول 
الصووووووحي  امووووووا وتعرضووووووت لعوووووووو موووووون ال روووووووات 

 الواجب ات اذها اعماي هذا الحق. 

لما اتفا ية القضاء عق  جميوع لشوااي التمييوز ضوو 
الموووورلة فأيوووووت عقوووو  ضوووورورة تمتووووع الموووورلة بالرعايووووة 

اواة فيها بينها وئين الرجل  الصحية عق  وجا المد
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بمووووا فووووي ذلووووك ال ووووومات المتعققووووة بتنظووووي  اادوووورة  
واوووووووذلك ال وووووووومات الم ئموووووووة ل مهوووووووات الحوامووووووول 

( منهوووا. فضووو   عووون 12واارفووواي بموجوووب المووواوة )
ذلوووك تعرضوووت اتفا يوووة القضووواء عقووو  جميوووع لشوووااي 
التمييووز العنصووري لقحووق فووي الصووحة ضوومن الموواوة 

(5.) 

لحماية الحق من االتفا يات  العويوتعرضت  واذلك
اامووو  المتحووووة بشوووأن اتفا يوووة  ومنهوووا: فوووي الصوووحة 

واتفا يووة حمايووة   واتفا يووات جنيووف  وضووع ال جئووين
حقوووووق جميووووع العموووواي المهوووواجرلن ولفووووراو لدوووورته . 
إضافة لقعويو من المبواوو والقواعوو ال اصوة بفئوات 
معينة منها ااعو ن بشوأن حمايوة الندواء واارفواي 

ت الروارو والمنازعات المدقحة  ااعو ن في حاال
ال اد بحقوق المت قفين عققيا   وااع ن ال اد 
بحقوق المعو ين  والمباوو التوجيهية بشأن فيروا 
نقوود المناعووة "اايوووز"  والقواعووو النموذجيووة الووونيا 
لمعامقووووة الدووووجناء  واووووذلك مبوووواوو ااموووو  المتحوووووة 
لحمايووووووووة ااشوووووووو اد المصووووووووابين بموووووووورو عققووووووووي 

تحدوووين العنايوووة بالصوووحة العققيوووة  وااعووو ن ااموووو  و 
المتحوووووة بشووووأن المبوووواوو اادادووووية لتوووووفير العوالووووة 

داءة ادتعماي الدقرة   .لضحايا الجرلة واا

وفووي هووذا الدووياق ال بووو موون ااشووارة إلوو  لن القجنووة 
المعنيووة بووالحقوق اال تصوواوية واالجتماعيووة لفوواوت  

العهوو  بأنا يتعين اعماي هذا الحق وفقوا  لنصوود

الوووولي ال وواد بووالحقوق اال تصوواوية واالجتماعيووة 
والثقافيووووووة   يووووووا  الوولووووووة بالعويووووووو موووووون االلتزامووووووات  
باعتبار لن الحق في الصحة يعتبر إحووي الحقووق 
اادادووية التووي توورتب  بشووال وثيووق بحقوووق ل ووري  
ولتعوووين عقووو  الوولوووة تعزلوووز الظوووروف التوووي يماووون 

حيووواة صوووحية ولن تمتوووو  ضووومنل فووراو العووويش فيهوووا 
ليافة العوامول اادادوية المتعققوة بالصوحة بموا فيهوا 

( 14التعقيووووووق ر وووووو  )) المدووووووان والمشوووووورب والأووووووذاء
2000  90-91). 

ولضووووافت لن الحووووق فووووي الصووووحة ال يقتصوووور عقوووو  
صوحة الفوورو الش صوية لو الجدوومانية لو العق نيووة  
نمووا تتضوومن مجوعووة متنوعووة موون المرافووق والدووقع  واا

والظووروف ال زمووة لتحقيووق لعقوو  معيووار  وال ووومات
المفوضووووووية الدووووووامية ) مووووون الصووووووحة يماوووووون بقوغووووووا

. مثووول حوووق الفووورو (658  2013 لحقووووق ااندوووان
في الديررة عق  حرلتا الجندية واانجابية  فيجب 
توووفير رعايووة اامومووة والرفولووة  ولبروول اوول اتفوواق 
عقوو  حرمووان الموورلة موون حقهووا فووي اانجوواب حرمانووا  

مووا وحظوورت القجوووء إلوو  التعقووي  ااجبوواري مرققووا   ا
 لو ااجهاو القدري لو لية توابير من هذا التوجا

. ولن ال يتعوووورو (137-135  2009)الشوووواذلي 
الفوورو لقتعوووذيب لو العووو   لو التجوووارب الربيوووة وون 
موافقووووة وفووووي مقابقهووووا ادووووتحقا ات تشوووومل حقووووا فووووي 
امت ك نظا  من الحماية الصحية التي توفر ورجة 
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المدوواواة فووي الفوورد بووين النوواا لقتمتووع بووأعق  موون 
المفوضووووووية ) مدووووووتوي موووووون الصووووووحة يماوووووون بقوغووووووا

 .(652  2013 الدامية لحقوق ااندان

ول وووووووورت القجنوووووووووة المعنيوووووووووة بوووووووووالحقوق اال تصووووووووواوية 
واالجتماعيووووة انفوووواذ الحووووق فووووي الصووووحة لن توووووفر 
الوولوووة الرووورف فيهوووا مرافوووق  ودوووقعا  و ووووماتو عاموووة 

يوووور معرقووووة  ولن تيووووون هووووذب ليوووول اافووووراو فاعقووووة غ
المرافق والدقع وال ومات مفتوحة ليل اافراو وا ل 
حووو الوولة  بموا يحقوق إماانيوة النفواذ. فضو   عون 
لنهووا تيووون م ئمووة موون الناحيووة اا   يووة والربيووة  
واوووووذلك الثقافيووووووة لياتموووووول راووووون المقبوليووووووة. ول يوووووورا  
يشووووترو لن تيووووون هووووذب ال ووووومات والمرافووووق والدووووقع 

  2000( 14التعقيوووووووق ر ووووووو  )) نوعيوووووووة جيووووووووةذات 
92-93). 

واذلك للزمت الوولة باحترا  الحق فوي الصوحة مون 
  ي االمتناع عن فرو مماردات تمييزلة تتصل 
بالرعايوة الصووحية لقمورلة لو حرمووان لي شو د موون 
الحوووق بالصوووحة مثووول المدوووجونين واوووذلك االمتنووواع 
عن ترولا عقا ير غير آمنة  واالمتناع عن تقولت 
 الهوووووواء والموووووواء والترئوووووة وعووووووو  ادوووووتعماي اادووووووقحة
النوويوووة لو البيولوجيوووة لو الييماويوووة إذا اانوووت هوووذب 
التجووارب تووؤثر عقوو  صووحة اافووراو. واووذلك االلتووزا  
بالحمايوووووة باعتمووووواو تشووووورلعات تيفووووول المدووووواواة فوووووي 
الرعايوووة واافوووة ال وووومات المتعققوووة بهوووا بمرا بوووة بيوووع 

ااوويووووووة لو المعوووووووات الربيووووووة وتدووووووويقها وضوووووومان 
مجواي الصوحة. تحقيق  واعو الدقوك اا   ية في 

وااللتوووووووووزا  بتنفيوووووووووذها ضووووووووومن اانظموووووووووة الديادوووووووووية 
والقانونيووة الورنيووة باعتموواو ديادووية ورنيووة ب روو  
تفصوووويقية اعموووواي هووووذا الحووووق حتوووو  يافوووول الرعايووووة 
الصووووووحية  بمووووووا فووووووي ذلووووووك بووووووراما التحصووووووين موووووون 
اامووراو المعويووة ولن تتضوومن المدوواواة فووي النفوواذ 

المرجوع ليل العوامل المرتبروة بوالحق فوي الصوحة )
  (.93-92  الدابق

وبالتالي إن العويوو مون االتفا يوات الووليوة تعرضوت 
لقحوووق فوووي الصوووحة ونظمتوووا بشوووال  ووواد ضووومن 
نصوصووا دووواء ليووان لجميووع اافووراو بشووال عووا  ل  
لفئووووات ضووووعيفة بووووالمجتمع بشووووال  وووواد  وليوووووت 
عقوووو  لن الوولووووة موووون واجبهووووا لن تت ووووذ العويووووو موووون 
ال روات الضامنة انفاذ هوذا الحوق عقو  المدوتوي 

وولي وليافووة اافووراو وبم تقووف جوانبووا  الووورني والوو
بموووووا فيوووووا الحووووووق فوووووي الصووووووحة اانجابيوووووة  والبيئووووووة 
النظيفووووة  الحووووق فووووي الصووووحة لقرفوووول وليافووووة لفووووراو 
المجتموووع  والحوووق فوووي إنشووواء المدتشوووفيات وتووووفير 
الرعايوووة الصوووحية الم ئموووة  وغيرهوووا مووون  تفاصووويل 
تتعقووووووق بهووووووذا الحووووووق. بينمووووووا حصوووووورت النصووووووود 

الحووووق فووووي الصووووحة لقموووووارنين الودووووتورلة مماردووووة 
فقووووو  وون غيوووووره   واوووووذلك تحووووووثت عنهوووووا بعوووووو 
الوداتير بشال صورلد وعوا   ول وري تعرضوت لهوا 
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بشال ضمني عنوما عالجت حقوق ل ري. وهنا ال 
بوووو مووون ااشوووارة إلووو  لن ماانوووة االتفا يوووات الووليوووة 
ذات الع  ووة بووالحق فووي الصووحة ت تقووف موون نظووا  

ري  والتوووي تقوووو   وووانوني ا ووور ومووون وولوووة إلووو  ل ووو
 بالعاوة الوداتير بالند عقيها. 

 الخاتمة .5

يعتبووووووور الحوووووووق فوووووووي الصوووووووحة لحوووووووو لهووووووو  الحقووووووووق 
االجتماعيوووووووة  الرتبارهوووووووا بحقووووووووق ل وووووووري لصووووووويقة 
بااندان ومنها الحق في الحياة والحق فوي مدوتوي 
معيشة منادب  وغيرهوا اثيورة  لوذلك اهتموت بعوو 
الودووواتير الورنيوووة لتنظيمهوووا بشوووال مباشووور ضووومن 
نصوصوووها  ايوووراو حمايوووة ودوووتورلة عقيهوووا  ول وووري 
بشووال غيووور مباشوور عنوووو التعوورو لوووبعو الحقووووق 

 المرتبرة بها.

وال يماوووووون لقنصووووووود الودووووووتورلة لو القانونيوووووووة لن 
تيوووووون ذات لثووووور فاعووووول وحووووووها  بووووول يتعوووووين عقووووو  
القضوواء بأنواعووا ومدووتوياتا اافووة لن يوووفر الحمايووة 

لو  القضواء لها. و و لثبت القضاء ااواري إضافة إ
الودووتوري لنهموووا  يدوواهمان  فوووي حمايووة الحوووق فوووي 
الصووووحة. فالقضوووواء الودووووتوري يهووووت  بمتابعووووة موووووي 
التووزا  الدووقرة التشوورلعية بالضووواب  الودووتورلة عنووو 
دوونها لقوووانين ذات ع  ووة لو تووذاير الوولووة بربيعووة 
التزاماتهووووا الووليووووة  والمتعققووووة بانفوووواذ هووووذب الحقوووووق 

ورلة. اووذلك يدوواه  المحميووة بموجووب نصووود ودووت
القضوووواء ااواري فووووي حمايووووة الحووووق بالصووووحة ضووووو 
تعدووف الدوووقرة التنفيذيوووة والمؤددووات التابعوووة لهوووا  
فووووي حوووواي تقاعدووووت عوووون توووووفير هووووذا الحووووق باافووووة 

 توابعا وجوانبا ل فراو.

وعق  المدتوي الوولي اهتمت العويو من االتفا يات 
الووليوووة لقحوووق فوووي الصوووحة ونظمتوووا بشوووال  ووواد 

ا دووواء ليووان لجميووع اافووراو بشووال ضوومن نصوصوو
عووووا  ل  لفئووووات ضووووعيفة بووووالمجتمع بشووووال  وووواد  
وليوووت عقوو  لن الوولووة موون واجبهووا لن تت ووذ العويووو 
موووون ال روووووات الضووووامنة انفوووواذ هووووذا الحووووق عقوووو  
المدووتوي وليافووة اافووراو وبم تقووف جوانبووا.  بشووال 

 تورلجي ووفقا لمواروها المتاحة.

ة بووووالحق فوووي الصووووحة إن اهتموووا  االتفا يووووات الووليووو
ن ا تقووف  يدووبص حمايووة إضووافية عقوو  هووذا الحووق  واا
صووياغة هووذب النصووود مووع مووا تضوومنتا الودوواتير 

 الورنية.
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: -أوال

 االتفا يات الوولية: -ل

  10ااعوووو ن العووووالمي لحقوووووق ااندووووان )اعتمووووو فووووي 
  ونشوووور فووووي مجموعووووة صوووواوك 1948اووووانون ااوي 

ووليوووووووة  المجقوووووووو ااوي  اامووووووو  المتحووووووووة  نيولوووووووورك  
  A.94.XIV-Vol.1, Part 1   ر و  المبيوع1993
 (.1د 

  االتفا يووة الووليووة لققضوواء عقوو  جميووع لشووااي التمييووز
)اعتمووووووووت بموجوووووووب  ووووووورار  1965العنصوووووووري لعوووووووا  

-للووف )و 2106الجمعيووة العامووة ل موو  المتحوووة ر وو  
قوووت حيوووز   و 1965اوووانون ااوي  21( بتوووارلا 20

  نشوووووورت فووووووي 1969اووووووانون الثوووووواني  4النفوووووواذ فووووووي 
مجموعووووووووة صوووووووواوك ووليووووووووة  المجقووووووووو ااوي  ااموووووووو  

   ر ووووووووووووووووو  المبيوووووووووووووووووع1993المتحووووووووووووووووووة  نيولوووووووووووووووووورك  
A.94.XIV-Vol.1, Part 1 90:110  د.) 

  العهووووووووووو الوووووووووووولي ال وووووووووواد بووووووووووالحقوق اال تصوووووووووواوية
اوانون ااوي  16واالجتماعية والثقافية )اعتمو بتارلا 

  1976اوووانون الثووواني  3ز النفووواذ   و ووول حيووو1966
نشوووور فووووي مجموعووووة صوووواوك ووليووووة  المجقووووو ااوي  

   ر وووووووو  المبيووووووووع1993ااموووووووو  المتحوووووووووة  نيولووووووووورك  
A.94.XIV-Vol.1, Part 1 11  د.) 

  اتفا ية القضاء عق  جميوع لشوااي التمييوز ضوو المورلة
  و قووت حيووز 1979اووانون ااوي  18)اعتموووت فووي 

فووي مجموعووة صوواوك    نشوورت1981ليقوووي  3النفوواذ 
المجقوووووووو ااوي  اامووووووو  المتحووووووووة  نيولوووووووورك   ووليوووووووة 

  A.94.XIV-Vol.1, Part 1   ر و  المبيوع1993
 (.208د 

  تشوووورلن  20اتفا يووووة حقوووووق الرفوووول )اعتموووووت بتووووارلا
ليقووووي  2وو قوووت حيوووز النفووواذ بتوووارلا  1989الثووواني 
  نشوورت فووي مجموعووة صوواوك ووليووة  المجقووو 1990

   ر وو  المبيووع1993المتحوووة  نيولووورك  ااوي  ااموو  
A.94.XIV-Vol.1, Part 1 237  د.) 

    التمتع بأعق  بشأن الحق في  (14)التعقيق العا  ر
)صواور عون القجنوة مدتوي من الصوحة يماون بقوغوا 

المعنيوووة بوووالحقوق اال تصووواوية واالجتماعيوووة والثقافيوووة  
 (.2000والعشرون   ثانيةالوورة ال

 التشرلعات: -ب

  الو ائع (2003)القانون اادادي الفقدريني المعوي  
 .19/3/2003بتارلا  ( 2) الفقدرينية  عوو ممتاز

  الجرلوووووة الردوووومية  عوووووو  (1952)الودووووتور اارونووووي 
 .8/1/1962  بتارلا (1039)

 (:2014)المصري دتور الو 

www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar 

 (1962) الودتور اليولتي: 
www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992?lang=ar 

  (2012  معوي 1996)ودتور جنوب إفرلقيا: 

www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012?lang=ar 

 (2008 معوي  1958) الودتور الفرندي: 

www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=ar 

  (2014)الودتور التوندي: 
www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014?lang=ar 

  (2011) المأرئيالودتور: 
www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011?lang=ar 

  (2015  معوي 1949) يلهنواالودتور: 
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  الماتوووووووب 2/3/1996 ضوووووووائية  بتوووووووارلا  15لدووووووونة 
 .50  د1  الجزء: 7الفني: 

  ( 34) ر ووو  المصووورلة  العقيوووا الودوووتورلة المحاموووة حاووو
 الماتوووووووب  2/3/1996 بتوووووووارلا  ضوووووووائية  15 لدووووووونة
 .50د  1: الجزء  7: الفني

 :المراجع -ثانيا

 العووووورب لدووووان. 1994 الفضوووول.منظووووور  لبووووو  ابوووون- 
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 .إ وو ي عوون التعووويو "حووق. 2007 ااعوور   محمووو 
: العووووا  فووووي الموووووارنين مدوووواواة بمبووووول الصووووحة مرفووووق
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  .القانونيوووووووووووة "الحمايوووووووووووة. 2013بواووووووووووووريا  محنوووووووووووو 
 - القوانوني المنبر مجقة ".الصحة في لقحق والقضائية
 .215-221: 5عوو   المأرب

 .وحقوووووق  القانونيووووة الوولووووة .2012 ال ريووووب  دووووعوي 
 .الحقو ية الحقبي منشورات: لبنان. ااندان

 . لدوووووووا" الديادووووووية الووووووونظ  .2013 الوووووووبا  عصووووووا 
 .والتوزلع لقنشر الثقافة وار: عمان". الديادي التنظي 

  .المووو ل . 2007راضووي  مووازن  وحيووور عبووو الهوواوي
. عموووووان: وار  نوووووويل لقنشووووور لورادوووووة حقووووووق االندوووووان

 والتوزلع.

 .فوووووي الصوووووحة فوووووي "الحوووووق. 2012 رمضوووووان   نوووووولي 
 وفوواتر مجقووة". مقارنووة تحقيقيووة ورادووة الجزائووري  القووانون 
 .217-247: 6عوو   الجزائر -والقانون  الديادة

 .الودوووتوري  القوووانون  مبووواوو. 2002 شووورناوي  فيصووول 
 .لقنشر حامو وار: عمان. ااروني الودتوري  والنظا 

  .ااندوان حقووق  فوي الوجيز. 1997صبارلني  غازي 
 .والتوزلع لقنشر الثقافة وار: عمان. اادادية وحرلاتا

 .فووووي الودووووتوري  القضوووواء وور. 2004 صووووقيبا  لمووووين 
 المؤددوة: بيوروت ".مقارنوة ورادوة" القوانون  وولة إرداء
 .لقيتاب الحويثة

 .ضوووووء فووووي ااندووووان حقوووووق . 1989 عقوووووان  محمووووو 
 فووي الحقوووق  اقيووة: اليولووت. الووليووة والمواثيووق القوووانين
 .اليولت جامعة

 .وار: عمان .ااندان حقوق . 2007 الفت وي  دهيل 
 .والتوزلع لقنشر الثقافة

  2012.  بووي وآو  شووبل الوووين وئووور فرحوواتي  عموور .
 وحرلاتوووووووا ااندوووووووان لحقووووووووق  الووليوووووووة الحمايوووووووة آليوووووووات
 واا قيميوة العالميوة الحمايوة لجهزة في ورادة" اادادية
 .والتوزلع لقنشر الثقافة وار: عمان. "وااجراءاتها

 .العاموووووووة والصوووووووحة البيئووووووة .و.ت محادوووووونة  إحدوووووووان .
 .الشروق  عمان: وار

 .الودوووتوري  االعتوووراف  يموووة. 1989 المووووانات  نفووويا 
 ورادووات" ااندووان حقوووق : فووي منشووور ااندووان لحقوووق 
 العقووووووو  وار: بيوووووووروت. "العرئوووووووي العوووووووال  عووووووون تربيقيوووووووة
 .لقم يين

 المحوووامين رابرووةو  ااندووان لحقووووق  الدووامية المفوضووية 
 إ امووووة مجوووواي فووووي ااندووووان حقوووووق . 2013. الووووووليين
 بالقضوووواة  وووواد ااندووووان حقوووووق  بشووووأن وليوووول: العوووووي

 .والمحامين العاميين والموعين
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 في الموازنة. 2016. الشفافية لوع  ااهقي الفرلق 
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Comparing the Apex Court of Brazil, 
India, and South Africa, edited by 
Oscar Vilhena, Upendra Baxi, and 
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 *د قنامـوع
 

 ** الكوتا االنتخابية بين المساواة والتمييز: دراسة تحليلية

 مقدمة

تتالمواثمق تتاللثمقيات اتتتالموعثواتتملعةتتنلالاثعتتملاتتيلموالتتثالمالتلتتاملثموابرتتتالمو تاتتم لثاتتيل  تتب ل تت  ل نصَّ
موالثال ثلموااللبتوالتثمةلموكتاةتمل ت يلمونتتد لعثيليا  ت ل  تنببلبلت قلمو تبال ثلموةتثيل ثلمولتندل ثلموتع ي ل

لموكقفانلتتعل نتت للوكننتتت  تتبلاتتيلعثعلمو تتتوبليلتتيُعبلاتتتلام تتب  ل ن تتتبلاتتتل ي ةتتاللبتواةتتتبحملبتوااتتتةلمولاتلتتاملفتت يَّ
يثملتت لياتتعاتال اتتتبلااتبلتتملالث بتتتلفتتتلموالياتت  لل لتتت تلميلتتت لب تتتلموايتتتالمويتتتمإليا  تت لن تتتبلوةموكثيتتت لح

مو ال تمل ت يلمواتاللبتوالتتثمةلثن تتبلموكثيتت لملتينتعم ل وتنلليبات ل ت  لموعبملتملفتتللثايل  بل   لموايتتالامواتب ةا 
ثلتتثعلي تتُبلالتتث تلثم تت  لل 1عةتتنل ب تت لفب تتاتالعةتتنلموناتتثلمويتتتوت للمولتياتتملوةالتتثاللاتتممون برتتملمويبااا

ثفلتتت لوةاثمق تتاللثمقيات اتتتاللاتت لي برتتبل وتت ل قلثوةث ةتتملماثوتتنل  لتلتتات لالتتثبلعةتتنلفاتت لمواتتالل يلحتتتيلالتتت ل
ثلتتتثعلل 3 لوةاتتتثم ن يمواتتتالللمال  لت اتتتملوةعثوتتتملميلتتتت لحاتوتتتمل تتت ثلتتتثعلموي ماتتتتل 2لموعثواتتتملثمولتتتثمن يلموث ناتتتم 

تيلمواثم نتملات ل ُ تعلموااللمالتلتلقايال 4ل بمعلوكاتوملمواالل  يلب  ببلموب تموي ماتال فلامل  يلماف
ل1ا ةلم لثوادلوبتل ثةلا اتبرملُتصم لغ بموالثالبتعيبتبلمواصةاملمو تام ل

ل
                                                           

لااتاتلن تات لاتصللعةنلولقلبيادلفةل  يلموةتق ل توقلاتللي بلفتل بنتاجلمولتنثيلمو تبل لتا مل  ب را ل*
ا لفتتتل بنتتتاجلاتللتتي بلمولتتتنثيل لتا تتمل  ب رتتا لُتتالعلموابرتتتالمو تاتتملثموالتتثالمالتلتتامموعبملتتملفتتتل صتتةبتلثب تتملباقاتتملالعاتتمل تتايلالتتتالا تت  لل**

لعةنلاالا تال ليت لموالتالع لعتصبلُة ل ل لث عللبىلي ثرب تلوغتاتالمونةبل نتء ل2016/2017مواصللموعبملتلموقتنتل
1
 Kai Moller, The global model of constitutional rights (New York: New York University, 2013), 4-13. 
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بأ ااتمليث تا ل  ا تملن تتبلل ةحتواملموبا يياقَّلل
موكثيتلمقنيُت تلمو يل يبلمعياتتع لح نصتبلوةيا  ت ل

 عثعاللمواب ةلفتلفةل  يلثمو ع علاتيلمإل لت تلبا
 ل يلحتتتتتيل تتتت ملمون تتتتتبل تتتت عيل وتتتتنلمإلُتتتتالعلمو تتتتتوب

وايتملعةتنلالتتقللم لااتن لماياتت لحثنت لبا ع لموالتتثمةل
 نَّتت لاتتأيتلويال تتالللثُتتبىلفتتتلموالياتت  ل ماايتتتالمو

مو ت ااملموغتاملايلموالتثمةلموا ةاملثياح يلموايتتال
اتتيلمواةتتتبحملمولاتلتتاملفتتتلموث تتالموتت يليتتثملبببل
لاتيل تعبيببلعةتنل وت لني لتمل فا لعبم  للحق تبةلياتعم

ليا  لوت و ل ياقَّتللمولت معلموتبيادقلتفملثلةث لموال
بتوالتتثمةلللتلتتماةااللووةبا  ل لل ثلعلاُتوامل

فتلاتتعليتبلاتن لايا  ت ل  لتت تاللاب ةلثموبلل  يلمو
لوةاب ةلفتلمقنيُتبتالموااةاملثمونات ام؟

لن تتتتبلليي نت تتتتمويتتتتللمواب تتتامثيياقَّتتتلل موعبملتتتملبتتتأيَّ
موكثيتتتتتتلموا ياتتتتتعلبتقنيُتبتتتتتتالموااةاتتتتتملثمونات اتتتتتملقل

ناتتتتل وبتتت مللي  رتتت  تتتثلا ي تتبلُب تتتت لوا تتتع لموالتتتتثمة لثم 
ثمةلموا ةاتتتملمويتتتتلموا تتتع  لحثنتتت لاتتتأيتلويال تتتاللموالتتتت

ي ي تتتتبلموغتاتتتتملموالالاتتتتملاتتتتيلثبمءلموالتتتتتثمةلمونصتتتتامل
لموثمبعةلفتلنصث لمولتنثي 

لاتتتيلمالتتتيةمللموعبملتتتملاتثعيلتتت مإللتبتتتملعةتتتنلعتتتععل
باتتتتت لعةتتتتتنلوةلموابعاتتتتملموابيب تتتتتملبتولتتتتت معلموتتتتتبياد

ات اتتتملمواتتتاللبتوالتتتتثمةلثعثبلموعثوتتتملموناتتتثلمويتتتتوت ل
؟لاتتتل تتتلث ناتتمفتتتلحاتويتت لثفلتتت لوةلتتثمن يلموعثواتتملثمو

 لتتتتتبتقلثلتتتتتثعلثنةتتتتتأةلن تتتتتتبلموكثيتتتتتت لثاتتتتتتل لتتتتتتدل

اةبثع ي ؟لاتلعال ملن تبلموكثيتلبحتللاتيلمويا  ت ل
ثمواتتتتاللبتوالتتتتتثمةل تتتت يلموبلتتتتللثمواتتتتب ة؟ل تتتتلل نيبتتتت ل
ن تتتبلموكثيتتتلاتتاللموبلتتتعلبتوانتفلتتملمقنيُت اتتملاتت ل
ل بلق؟ل تتللا ي تتبلن تتتبلموكثيتتتل لايلتتتثل مواتتب ةلبةتتحلل

 مةل بلي  ر م لو ؟يل  عم لوةااللبتوالتثل

مويتتتتتتتبرُتلل ينبلتتتتتتاموي ياتتتتتتعل تتتتتت  لموعبملتتتتتتملعةتتتتتتنل
ي  تتت يل نبجلمويتتتتبرُتلاتتتمولالثب لا تتت للتتتثموياة ةتتتت

الثبللتتلفتتتلاتت ينةتتأةلن تتتبلموكثيتتت ل لتتبتقلثعثمفتت ل
لمو ال تتتمل تت يلن تتتبلموكثيتتتتلياة تتل نبجلموياة ةتتتلاتتمو

لث وتت  تت يل فتتبمعلثفيتتتالموالياتت  لتوالتتتثمةلبلثمواتتال
للمنيبتكتتتت لوةاتتتالللن تتتتبلموكثيتتتتل يلحتتتتيلةباتتت و اةتتتحم

وتتتتتتنلي   تتتتتتاللفب تتتتتتاتالملتتتتتتينتعم ل لق لثبتوالتتتتتتتثمةل 
لمون برملمويباااام 

لواتالم نتت  لماثعلللتيملااتتثب  ت  لموعبملتملليابع
 لثموي برتتتبمالمواتتتب ةلثموبلتتتلبتوالتتتتثمةل تتت يللمالتلتتتت
 لاتت ل و لثفلتتت لوةلتتثمن يلموعثواتتملثموث ناتتممولتنثناتتملوتت

إل لت اتتملوكاتوتتمل تت ملمواتتاللولااتت لموي ماتتتالموعثوتتملم
ف ث تت لاتتاللحتتتللل  اتتتلموااتتثبلموقتتتنتل؛مواتتثم ن ي

اتتتتتيلموبلتتتتتللثمواتتتتتب ةلبتواةتتتتتتبحملبتوااتتتتتتةلمولاتلتتتتتامل
لايلتتتتتتتثل لثموي برتتتتتتبمال ثموانتفلتتتتتتملمقنيُت اتتتتتتملبةتتتتتتحلل
مولتنثناملو و  لا لموي ماتالموعثوملمإل لت اتملوكاتوتمل

ا تمل  موااتثبلموقتوت ل ل وت لفااتتل نتت  ل  ملمواال
مواتتاللتلثحتتللاتتيلمويا  تت لثلمو ال تتمل تت يلن تتتبلموكثيتت

؛ل  ناتتتتل ينتتتثعلموااتتتثبلموبمبتت لمواةتتتبثعاملبتوالتتتثمة
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مويتتتل ن ةتتاللانبتتتلن تتتبلموكثيتتت؛لفتتتلاتت يللتت نت  ل
موااتتثبلموُتتتادلمويلب تتملمواةلتت  نامل ي   تتاللن تتتبل
موكثيتتتتتتلثاتتتتتعىل  ااتتتتتملمن بتتتتتتال تتتتت ملمون تتتتتتبلعةتتتتتنل

ث ُ تتبم لالتتثبلموااتتثبلموالتتيثىلموتتث نتلمواةلتت  نت ل
مولتتتتتتتتعدل تتتتتتت لبمءلمُيبتتتتتتتتبلمواثم نتتتتتتتمل تتتتتتت يلمواتتتتتتتتالل

ل يلحتتتتيلمالتلتتتتلبتوالتتتتثمةلثن تتتتبلموكثيتتتت لولاتتتتد
يل  تعم للوةاتاللبتوالتتثمةل باةحمِّللمنيبتكتت للن تبلموكثيت
ل اصةاملعتاملاةبثعمليال اللو ل بع 

 المحور األول: الحق بالمساواة بين المرأة والرجل

اتتبعلعةتتنلقالقتتملابتتتعةلايبمب تتمليبيكتت لملتتيلالواملمو
ل يياقتتتتتتتللبتوابرتتتتتتتم لموالتتتتتتتتثمة لثموكبماتتتتتتتملمإلنلتتتتتتتتنام

تعلبت  يايت للاات للثا ي بلموااللبتوالتتثمةلموت يلاملص 
لمافبمعلبتوالثالثموثملبتال اتتبلمولتتنثيلعثيليا  ت 
بل قلموع يل ثلمو بال ثلموةثيل ثلمولندل ثلموةغتمل

يتتت لالتتتت ل لتلتتات ل ل ثلماصتتللمولتتثاتلثغ تتتبل وتت    بَّ
حتفتتملمواثمق تتاللثمقيات اتتتالموعثواتتملموُتصتتملبالتتثال

 2مإلنلتي لثي ني لعلتي بلموعثع 

 ةغتتتتتلمواتتتتاللبتوالتتتتتثمةلحتفتتتتمل ةتتتتحتعلمويا  تتتت ل تتتت يل
مونتتتد لمولتياتتملعةتتنل لتتتدلياتتثالالاثعتتمل ثلفيتتمل
ثانابتتتتتتتلحتاتتتتتتللالث بتتتتتتت لالت تتتتتتللمنيبتتتتتتت لالتتتتتتثال

                                                           
التتثالموااث تتاملمولتتتااملوالتتثالمإلنلتتتيلثبمب تتملموااتتتا يلموعثواتتم لل2

مإلنلتتتتيلفتتتتلالتتتتعل  تاتتتملمو تتتعع لعو تتتللبةتتتأيلالتتتثالمإلنلتتتتيلُتتتت ل
ع يلمو تا يلثموااتا يل مواياتعة ل)ن ثرثب لثلن ف لمااتبلبتول تةلثمواعَّ

ل 585( ل2003

لموالاثعتتتالماُتتبىلثموي تاتتللا بتتبل عثناتتملوالتتبَّع
مولتتتتندل ثلموتتتتع يل ثلمو تتتتبا لمااتتتتبلفتتتتتلُتتتيالفببلم

مو يلالتة ببلالتث ببلمالتلتاملثاات لاتيلحتبمايببل
ليايتتت لمواتتتبعلبتوالتتتتثمةلا ي تتتبلل3مإلنلتتتنام  وتتت و لفتتت يَّ

ل  لتلتت لوةااتتتللعةتتنلابريتت لثحبمايتت لمإلنلتتتنام لايَّ
 يليا  تتتتت ل تتتتتع ل نيبتتتتت لالتتتتت لبتوالتتتتتتثمةللتتتتت  عيل

وابعاتتتتتتملبحتفتتتتتتملبتويأك تتتتتتعل وتتتتتتنلمنيبتتتتتتت لملتتتتتتيلالو ي لم
لعنتصب ت 

ثرتتتبيب لمواتتتاللبتوالتتتتثمةل لااتتت لموالتتتثالماُتتتبى ل
لحتفتملموالتثالمالتلتاملمويتتل يايت ل بتتل بتعيبتبل يَّ
مافتتتبمعل لتتتقلااتبلتتتيبتلعةتتتنللتتت  للموالتتتتثمةلعثيل
يا   ل  نبب لثي ي بل   ل تعتعةلعتاتملين  تاللعةتنل

لمواتاللبتوالتتتثمةلا ي تتبلبح تت ةلحتفتتملموالتثال  لحاتتتل يَّ
 لتلتتتامليلتتتثبلعة بتتتتلمواليا تتتتالموعاالبم اتتتملمويتتتتل

لثمولنعبرتتتتتميايتتتتتببلموي ععاتتتتتملموقلتفاتتتتتملثمقلياتعاتتتتتمل
لانبت لثياي ببل عمُةبت لثي اللعةنلي  ر لعثبلحلمل
لايلتتتتثل لعثيليا  تتت ل تتت يلب  تتتببل بالتتتث ببلبةتتتحلل

لموب ت 

ل1945بلعتتتتبلا ي تتتبلا قتتتتالمااتتتبلمواياتتتعةلموصتتتتع
 ثعلا قتالعثوتتل تن لعةتنلمواتاللبتوالتتثمةل ثلت لل
عتتتتب لباتتتتلفتتتتل وتتت ل تتت يلمواتتتب ةلثموبلتتتللعةتتتنلثلتتت ل
موياع تتتتع لفبتتتت ملموا قتتتتتالالتتتتثبلعةتتتتنلا تتتتع يلحبماتتتتمل

                                                           
ل 586موابل لمولت ال لل3
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ليال اللموالتثمةل لعةنل يَّ موبةبلثيلتثربب لث علن َّ
ثمول تتتءلعةتتنلمويا  تت ل تت يلمونتتتدلا ي تتبل اتتعل  تتبل

ل(1/3) ليتتن لمواتتتتعةل  تتعم لمااتتتبلمواياتتعة لا تتت
االتصتتعلمااتتبلاتتيلا قتتتالمااتتبلمواياتتعةلعةتتنل نتت  ل

اتللل ليال تاللموي تتثيلموتعثوتلعةتن3مواياعةل تت ل
ثعةتتتتنلي  رتتتت لمايتتتتبمبلالتتتتثال]  [لموالتتتتتيللموعثواتتتتمل

مإلنلتتتتتتتتتيلثموابرتتتتتتتتتالمالتلتتتتتتتتاملوةنتتتتتتتتتدللاا تتتتتتتتت  ل
يا  تتتتت لبلتتتتت قلل وتتتتت ل  ال تتتتتت لبتتتتتالثمويةتتتتتلا لعةتتتتتنل

قليابرتتتتالل تتتت يلموبلتتتتتعلمولتتتندل ثلموةغتتتتمل ثلموتتتتع يلثل
لثمونلتءا 

ثعتعبلمويا  ت لاتيل  تبلابتتعةللموالتتثمةلآثا ي بلا ع
مولتتتتنثيلموتتتتعثوتلوالتتتثالمإلنلتتتتتي لحثنباتتتتلا تتتت  ميل
مليلالواملموابعلبتوابرتملثموالتتثمةلثموكبماتم لثيلت نل

لمايتتتتبمبلمااتتتتبلمواياتتتتعةلحب يتتتتملعثواتتتتمل وتتتتنل تتتتاتي
مإلنلتتتيلثموابرتتتالمالتلتتاملولااتت للالتتثالوموتتعثعل

لحتتتتي ل للتتت قل لعثيليا  تتت لايمل لايلتتتتثل مونتتتتدلبةتتتحلل
ين لع بتلملا قتالماابلمواياتعةلعةتنل نت  لا  ل

بلمواياتتتتتتعة لث تتتتتتعلآو نتتتتتتتلعةتتتتتتنلاناتتتتتتيلةتتتتتت ثقلمااتتتتتت
 يلن حتتتتتتعلاتتتتتتيللع تتتتتتعل ااتننتتتتتتتلبتتتتتتتوالثالل   نالتتتتتتنت

مالتلاملوإلنلتيلثبحبماملموابعلث تعب لثباتتلوةبلتتعل
تءلثمااتتتتتتتبلح  ب تتتتتتتتلثصتتتتتتتغ ب تلاتتتتتتتيلالتتتتتتتثالثمونلتتتتتتت

ايلتثاما لثا ببلاتيل وت لم ياتابتتلبتوالتتثمةل ت يل
لموبلتعلثمونلتء 

حاتتتتليتتتبلموتتتن لعةتتتنلمواتتتاللبتوالتتتتثمةلفتتتتلاُيةتتتفل
مواثمق تتاللموعثواتتملماُتتبى ل  ب  تتتلمإلعتتاليلمو تتتواتل

موتت يلعتت  لملتتيلالواملل1948والتتثالمإلنلتتتيلو تتتبل
ابرتملثموكبماتم لا ت لموابعلمولتياملعةتنلموالتتثمةلثمو

تتتالمواتتتتعةلماثوتتتنلانتتت لعةتتتنل ي لا مثو تتتعللااتتت ل نصَّ
مونتدل ابمبم لثايلتتثريلفتتلموكبماتملثموالتثاا لحاتتل
ةععالمواتعةلموقتناملان لعةنلاتاللمويايت لبتتوالثال
عةتتنللتت  للموالتتتثمةلعثيليا  تت  لاوكتتلل نلتتتيلاتتالل
مويايتت ل لااتت لموالتتثالثموابرتتتالمواتت حثبةلفتتتل تت مل

ناتليا   لايل يلنثع لثقللااتلمويا   لمإلعاليلعثل
بلتتت قلمو نصتتتب ل ثلموةتتتثي ل ثلمولتتتند ل ثلموتتتع ي ل
 ثلموب يللاتلات لثغ بللاتلت ل ثلماصللموتث نتل
 ثلمقلياتعت ل ثلموقتبثة ل ثلمواثوتع ل ثل يلث ت ل
تالمواتتعةلمولتتب ملانت لعةتنل يَّ ل آُبل  ا لحاتلنصَّ

 يلتثثيلفتللامونتدللاا ت للثمءل اتبلمولتنثي لث ب
اتتتتتاللمويايتتتتت لبااتاتتتتتملمولتتتتتتنثيلعثناتتتتتتليا  تتتتت  لحاتتتتتتل
 يلتتتتثثيلفتتتتلاتتتاللمويايتتت لبتوااتاتتتملاتتتيل يليا  تتت ل
 نيبتت ل تتت ملمإلعتتاليلثاتتتيل يلياتتبرتلعةتتتنلاقتتتلل

ل  ملمويا   ا 

اتتيلمو بتتعلموتتعثوتلموُتتت لل(26)حاتتتليتتن لمواتتتعةل
عةتتنل يَّ لل1966و تتتبللبتتتوالثالمواعناتتملثمولاتلتتام

امونتتتتدللاا تتتت للتتتثمءل اتتتتبلمولتتتتنثيلثرياي تتتثيلعثيل
لفتتتتلمويايتتت لباات يتتت  لثفتتتتل لايلتتتتثل  يليا  تتت لباتتتالل
  ملموصععل لتقل يلاا تبلمولتتنثيل يليا  ت لث يل
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احاتتللولااتت لماةتتُت لعةتتنلمولتتثمءلااتاتتملف توتتمل
ايلمويا   لايلل ق لحتو بال ثلموةثيل ثلمولندل

لاتلتتتتتتتتات ل ثلغ تتتتتتتتبلل ثلموةغتتتتتتتتمل ثلموتتتتتتتتع يل ثلموتتتتتتتتب ي
لاتلتتتتتتتت ل ثلماصتتتتتتتللمولتتتتتتتثاتل ثلمقلياتتتتتتتتعتل ثل

لموقبثةل ثلمونلقل ثلغ بل و لايلمالبتقا 

حاتلمعي بلمو بتعلمويت مبلموتعثعلميلتت لموالتثالموتثمبعةل
فا ل تثلمويت مبل  لتت تل تتيبلعةتنلحاتوتمليايت لمافتبمعل
 بتت  لموالتتثالعةتتنللتت  للموالتتتثمةلعثيل يليا  تت  ل

عم  بلموال اتملإلعاتتعلموالتثالا ل بثبةلميُتت لمويت
انتتتتت لعةتتتتتنلل(2)موتتتتتثمبعةلبتتتتت  لا تتتتت ليتتتتتن لمواتتتتتتعةل

 ليي بتتعلحتتللعثوتتمل تتب لفتتتل تت ملمو بتتعل1مويتتتوت لا
بتتتتتايبمبلموالتتتتثالموا يتتتتب ل بتتتتتلفاتتتت  لثبحاتوتتتتمل تتتت  ل
موالتتتتتتثالولااتتتتتت لمافتتتتتتبمعلمواثلتتتتتتثع يلفتتتتتتتل  ةاابتتتتتتتل
ثموتتتتتتتعمُة يلفتتتتتتتتلثق يبتتتتتتتت لعثيل يليا  تتتتتتت لبلتتتتتتت قل

مولتتند ل ثلموةغتتم ل ثلموتتع ي لمو تتبا ل ثلموةتتثي ل ثل
 ثلموتتتتتتب يللاتلتتتتتتات ل ثلغ تتتتتتبللاتلتتتتتتت ل ثلماصتتتتتتلل
مولتتتثاتل ثلمقلياتتتتتعت ل ثلموقتتتبثة ل ثلمونلتتتتق ل ثل

 ليي بتعلحتللعثوتمل تب ل2غ بل و لاتيلمالتبتق ل
فتتتتتل تتتت ملمو بتتتتع ل  ملحتنتتتتاليتتتتعم  ب تلمويةتتتتبر امل ثل
غ بلمويةبر املمولتياملقليكاللف ال ل عاتعلموالثال

بتتتتتلفتتتتتل تتتت ملمو بتتتتع لبتتتتأيلييُتتتت  ل بلتتتتت لموا يتتتتب ل 
إللبمءميبتلموعلتيثبرملثااحتتبل ت ملمو بتع لاتتلاحتثيل
 بثبرت لوب ملمإلعاتعلاتيليتعم  بليةتبر امل ثلغ تبل

ليةبر اما 

حاتتتلمعي تتبلمويتت مبلموتتعثعلميلتتت لموالتتتثمةل تت يلموبلتتلل
 ا تتتت  للت ل  لت اتتتلت لثمواتتتب ةلبتتتتوالثالموتتتثمبعةلبتتت لموي ماتتت

تتتتالمواتتتتتعةل انتتتت لعةتتتتنل نتتتت  لايي بتتتتعلل(3)ا تتتت لنصَّ
موعثعلما بم لفتل  ملمو بعلبحاتومليلتثيلموبلتعل
ثمونلتتتتتءلفتتتتتلاتتتتاللمويايتتتت ل لااتتتت لموالتتتتثالمواعناتتتتمل

لثمولاتلاملموانصث لعة بتلفتل  ملمو بعا 

ثي حتتتتعلموةلنتتتتملموا ناتتتتملبالتتتتثالمإلنلتتتتتيلعةتتتتنل يَّ ل
اعتتعبلمويا  تت لبتإل تتتفمل وتتنلموالتتتثمةل اتتتبلمولتتتنثيل

مويايتتت لبااتاتتتملمولتتتتنثيلعثناتتتتليا  تتت لثموالتتتتثمةلفتتتتل
ل4ثعتات لوااتاملالثالمإلنلتتيا ل لتلات لل  لاةحللا ع

لمواتتتاللبتوالتتتتثمةل تتت يلمونتتتتدل)باتتتتلفتتت ببل وتتت و لفتتت يَّ
وااتاتتتتتتملموالتتتتتتثاللت لمواتتتتتتب ةلثموبلتتتتتتل(لا ي تتتتتتبل لتلتتتتتتا

لماُبى 

ثم  تتتفم ل وتتنلاُيةتتفلمواثمق تتاللثمإلعالنتتتالموعثواتتمل
مويتتتليةتتتععلعةتتتنلا تتتع لموالتتتتثمةلثعتتتعبلمويا  تتت ل تتت يل
مافبمعل ثل للعتب لباتلفتل و لمويا   لعةتنل لتتدل
مولند لفلعلي نال  يملماابلمواياعةلميات اتملعثواتمل
ُتصتتتملوةل تتتتءلعةتتتنللااتتت ل ةتتتحتعلمويا  تتت ل تتتعل

 لمويتلععال ونل1979و تبلل(ميات املل عمث)مواب ةل
موالتتتثمةل تت يلمواتتب ةلثموبلتتللعةتتنلثلتت لموُصتتث  ل
وغتءلحتفمل ةتحتعلمويا  ت ل تع تلعمُتللمواليات  ل ثم 

                                                           
(ل1)موالتتبةلل(/18)موي ة تتاللمو تتتبلب تتبلموةلنتتملموا ناتتملبالتتثالمإلنلتتتي لل4
ل (1989)
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ل لايلتتتتثل ث وتتت لاتتتيلُتتتالعلياح نبتتتتلبتتتتواليا لبةتتتحلل
اتتتتتت ل  موتتتتتتملحتفتتتتتتملمو ثميتتتتتتاللمولاتلتتتتتتاملاتتتتتت لموبلتتتتتتل ل

ثمقلياتعاتتتملثمق يصتتتتعاملثموقلتفاتتتملمويتتتتلياتتتعلاتتتيل
  و  

ا  ليالاتتأل يلملميات اتتمللتت عمث لث تتعلي تتاَّن الالعاتت
ا قتتتتتتالمااتتتتتبلمواياتتتتتعةل  حتتتتتعلاتتتتتيللع تتتتتعلمإلااتتتتتتيل
بتتتتتوالثالمالتلتتتتاملوإلنلتتتتتيلثبحبماتتتتملمواتتتتبعلث تتتتعب ل
ثباتتتتتتلوةبلتتتتتتعلثمونلتتتتتتءلاتتتتتيلالتتتتتثالايلتتتتتتثام لثم  ل
يالاتتأل يلمإلعتتاليلمو تتتواتلوالتتثالمإلنلتتتيل  حتتعل
ا تتتع لعتتتعبللتتتثم لمويا  تتت  لثا ةتتتيل يللااتتت لمونتتتتدل

م لايلتتتثريلفتتتلموكبماتتملثموالتتثا لث يل ثوتتعثيل اتتبمبل
وكتتتلل نلتتتتيلاتتتاللمويايتتت ل لااتتت لموالتتتثالثموابرتتتتال
موتتثمبعةلفتتتل تت ملمإلعتتالي لعثيل يليا  تت  لباتتتلفتتتل
 وتتتت لمويا  تتتت لمولتتتتتيبلعةتتتتنلمولتتتتند لثم  ليالاتتتتأل يل
موتتتتعثعلما تتتتبم لفتتتتتلمو بتتتتع يلموتتتتعثو  يلموُتصتتتت يل
بالتتثالمإلنلتتتيلعة بتتتلثملتتقل تتاتيلاتتاللموبلتتتعل

تلمويايتتتتت لعةتتتتتنل تتتتتعبلموالتتتتتتثمةل لااتتتتت لثمونلتتتتتتءلفتتتتت
موالتتثالمق يصتتتعاملثمقلياتعاتتملثموقلتفاتتملثمواعناتتمل

 ثمولاتلاما 

تتتالمواتتتتعةل) (لانبتتتتلعةتتتنلمويتتتتوت لاييُتتت ل3حاتتتتلنصَّ
موتتتتتعثعلما تتتتتبم لفتتتتتتللااتتتتت لموااتتتتتتع ي لثقللتتتتتااتل
موااتتتتتتتتتتع يلمولاتلتتتتتتتتتاملثمقلياتعاتتتتتتتتتملثمق يصتتتتتتتتتتعامل

فتتتتتتل وتتتتت للثموقلتفاتتتتتم لحتتتتتللمويتتتتتعم  بلموانتلتتتتتبم لباتتتتتت
مويةتتتتبر  لوكاتوتتتتملي تتتتثبلمواتتتتب ةلثيلتتتتعابتلموكتتتتتاة ي ل

ث وتتتتتتتت لوي تتتتتتتتايلوبتتتتتتتتتلااتبلتتتتتتتتملالتتتتتتتتثالمإلنلتتتتتتتتتيل
ثموابرتتتتتتتالمالتلتتتتتتاملثمويايتتتتتت ل بتتتتتتتلعةتتتتتتنل لتتتتتتتدل

لموالتثمةلا لموبللا 

ثا ببلونتتلاتيلمواتتعةلمولتتبلم ل نبتتلفب تالموي ماتت ل
  لت اتتتت لعةتتتنلموتتتعثعلبتيُتتتت لمويتتتعم  بلموانتلتتتبملفتتتتل

مولاتلتاملثمقلياتعاتملثمق يصتتعامللحتفملموالتقا
ثموقلتفاتتتتم لباتتتتتلفتتتتتل وتتتت لمويةتتتتبر  لوكاتوتتتتملااتبلتتتتمل
مواتتتتب ةلوالتتتتثالمإلنلتتتتتيلثموابرتتتتتالمالتلتتتتاملعةتتتتنل
ل  للموالتثمةلا لموبلتل لث ت ملقلا نتتلمقنيلتت ل
ايلااللموبلللبتوالتثمة لحثنبتلي يب لوت لصتبمام ل
ةل بتت ملمواتتال لثوكتتيلمواتتتعةليي تتايلمقعيتتبم لوةاتتب ل

  مالموالثالمويتلام ي تب  ل بتتلوةبلتل لات ل تبثبةل
ثلتتتتتتتثعلعثبلوةعثوتتتتتتتملاحاتتتتتتتللوبتتتتتتتتلياي بتتتتتتتتلبالث بتتتتتتتتل

لمالتلام 

ثوتبليكتيل ت  لمواتتعةلموثا تعةلمويتتلي تانيبتلميات اتتمل
لتتتت عمثلإلوتتتت مبلموتتتتعثعل تتتتعثبل  لتتتتت تلوةل تتتتتءلعةتتتتنل
لااتتتت ل ةتتتتحتعلمويا  تتتت ل تتتتعلمواتتتتب ة لثحاتوتتتتملالبتتتتتل

(لاتتتيل2ي تتتانالمواتتتتعةل)مالتلتتتتلبتوالتتتتثمة لفلتتتعل
ايلمويتعم  بلمويتتلاتيلموثملتقللت لثمل لم لمقيات املععع

 يلييُتتتتتتتتت  تلموتتتتتتتتتعثعلعةتتتتتتتتتنلموالتتتتتتتتتيثىلمويةتتتتتتتتتبر تل
ثمول تتتتيتلثموا للتتتتيتلوكاتوتتتملموالتتتتثمةل تتت يلمواتتتب ةل
ثموبلتتتتلل اتتتتتبلمولتتتتتنثي لاتتتت ل و مابتتتتتل يللتتتت علا تتتتع ل
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موالتتتتتتتثمةل تتتتتت يلمولنلتتتتتت يلفتتتتتتتلعلتتتتتتتي ب تلموث ناتتتتتتمل
ل5م ثيةبر تيبتلمو تعا

لمواتتتتتعةل نلاتتتتيلمقيات اتتتتملفب تتتتالعةتتتتل(/ 5)حاتتتتتل يَّ
حاتوتتتتتتتملي تتتتتتتع للمو تتتتتتتتعمالبموعثوتتتتتتتملموي ماتتتتتتتت ل  لت اتتتتتتتت ل

ثمولتتتةثحاتالمقلياتعاتتتملوةل تتتتءلعةتتتنلفحتتتبةلفث اتتتمل
لتتندلعةتتنلآُتتتب ل ثل يلاحتتثيل نتتتت لن تتبةلعثناتتتمل
ااتتتعلمولنلتتت ي لث تتتتلعةتتتنلموثلتتت لمويتتتتوت لاييُتتت ل
موعثعلما بم للاا لمويعم  بلموانتلبم لويال اللاتل
 ةت ل  لي ع للماناتطلمقلياتعاملثموقلتفاملولتةث ل

 ل بتتتتتتتتع ليال تتتتتتتاللمول تتتتتتتتءلعةتتتتتتتتنلموبلتتتتتتتللثمواتتتتتتتب ة
مويا تتتتتتتت مالثمو تتتتتتتتتعمالمو بفاتتتتتتتتملثحتتتتتتتتللموااتبلتتتتتتتتتال

                                                           
(لاتيلميات اتتمللت عمث لايةتتلقلموتعثعلما تتبم للاات ل ةتتحتعل2مواتتعةل)ل5

مويا  تت ل تتعلمواتتب ةلثيثمفتتاللعةتتنل يلينتتيبجلبحتتللموثلتتتيللموانتلتتبملثعثيل
مول تتتتءلعةتتتنلمويا  تتت ل تتتعلمواتتتب ة لثيالالتتتت لوتتت و ليي بتتتعل ب تتتتءللاتلتتتمل

بتولاتبلباتل ةت ل  ليلل علا تع لموالتتثمةل ت يلموبلتللثمواتب ةلفتتلموعلتتي بل
موث ناتتتمل ثليةتتتبر تيبتلموانتلتتتبملماُتتتبىلثحاتوتتتملمويال تتتاللمو اةتتتتلوبتتت مل
موا تتتتتع لاتتتتتتيلُتتتتتالعلمولتتتتتتتنثيلثموثلتتتتتتيللموانتلتتتتتتبملماُتتتتتبى لق لميُتتتتتتت ل

عم  بلمويةبر املثغ ب تت لباتتلفتتل وت لاتتلالي تا لمااتبلموانتلقلايلموي
مواتتب ة ل  ل  تتبمبلموااتاتتملمولتنثناتتمللع لوا تتبلحتتلليا  تت ل تتاتتيللتت مءما

والتتتثالمواتتتب ةلعةتتتنل تتتعبلموالتتتتثمةلاتتت لموبلتتتللث تتتاتيلموااتاتتتملموا توتتتمل
وةاتتتتب ة لعتتتتيل برتتتتاللموااتتتتتكبلموث ناتتتتمل مالمقُيصتتتتت لثموا للتتتتتال
مو تاملماُبى لايل يلعالليا   ي لع لمقاينتعلعيلمق  العلبتأيل

مولتتتتتتة تاللعاتتتتتتلل ثلااتبلتتتتتتمليا   رتتتتتتمل تتتتتتعلمواتتتتتتب ةلثحاتوتتتتتتمليصتتتتتتب 
ثموا للتتتتالمو تاتتتملباتتتتل ياتتتاللث تتت ملمقويتتت مب لا لميُتتتت للااتتت لمويتتتعم  بل
موانتلتتتبملوةل تتتتءلعةتتتنلمويا  تتت ل تتتعلمواتتتب ةلاتتتيللتنتتتقل يلةتتتُ ل ثل
ان اتتتمل ثلا للتتتم لث لميُتتتت للااتتت لمويتتتعم  بلموانتلتتتبم لباتتتتلفتتتتل وتتت ل
مويةتتتتبر  لوي تتتتع لل ثل وغتتتتتءلمولتتتتثمن يلثمان اتتتتملثماعتتتتبم لثموااتبلتتتتتال

ياتتتملمويتتتتليةتتتحمِّلليا  تتت م ل تتتعلمواتتتب ة ل  ل وغتتتتءللااتتت ل احتتتتبل تتتثمن يلمولت
لمو لثبتالموث ناملمويتليةحمِّلليا   م ل علمواب ةا 

ال اتتتتعل ماُتتتتبىلمولتياتتتتملعةتتتتنلفحتتتتبةلعثناتتتتمل ثلياتتتتث 
لمولنل ي ل ثلعةنل عثمبلنا املوةبلللثمواب ةا 

لمولتتتتتتنثيل  اتتتتتتلعةتتتتتنلموصتتتتت  علموتتتتتث نت لفلتتتتتعلنتتتتت َّ
عةتتتتتتتنلا تتتتتتتع لل2003مالتلتتتتتتتتلمواةلتتتتتتت  نتلولتتتتتتتنمل
واةلتتتتتت  ن  يل اتتتتتتتبلموالتتتتتتتثمةلثعتتتتتتعبلمويا  تتتتتت ل تتتتتت يلم

انتتتت لعةتتتتنل يَّ لل(9)مواتتتتتعةللمولتتتتتنثي لا تتتت ليتتتتن 
ء لقليا   لامواةل  ن ثيل اتبلمولتنثيلثمول تءللثم

مولندل ثلموةثيل ثلموع يل ثلل  نببلبل قلمو بال ث
ث تتتت  ل تعتتتتعةلعتاتتتتمللموتتتتب يلمولاتلتتتتتل ثلمإلعت تتتتما 

يتتتتن لعةتتتتنلثلتتتتثقلموالتتتتتثمةلثعتتتتعبلمويا  تتتت ل تتتت يل
 ايلماةحتع مواةل  ن  يلبأيلةحلل

تتالمواتتتعةل  لالتتثال1انتت لعةتتنل يَّ لال(10)حاتتتلنصَّ
مإلنلتيلثابرتي لمالتلاملاة اتملثثملبتملمقايتبمب ل

 لي اتتتللمولتتتة ملموث ناتتتملمواةلتتت  ناملعثيل ب تتتتءل2
عةتنلمقن تتاتبل وتتنلمإلعالنتتالثمواثمق تتاللمإل ةاااتتمل

لثموعثواملمويتليااتلالثالمإلنلتيا 

لمولتتتتتتنثيل ثا بتتتتتبلونتتتتتتلاتتتتتيلمواتتتتتتعي يلمولتتتتتتبلي يل يَّ
مالتلتتتتلمواةلتتت  نتل تتتعلمكياتتتنلبتتتتون لعةتتتنلاتتتالل
موالتتثمةل ت يلمواةلت  ن  يل اتتتبلمولتتنثي لحاتتلمعي تتبل
لالتتثالمإلنلتتتيلثابرتيتت لاة اتتملثثملبتتملمقايتتبمبل  يَّ
فلت  لعثيل  بتتبل  ا تتملمويت مبلموعثوتتملوكاتوتمل وتت  ل

عةتتنلموعثوتتملبحاتوتتملينا تت للفتتاللام بِّتتبلموي ماتتت ل  لت اتتت ل
مواتتتتتتاللبتوالتتتتتتتثمةل ثلغ تتتتتتب لاتتتتتتيلموالتتتتتتثالماُتتتتتتبىل
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موابيب ملب  لحاتلوبل ث  لمولتنثيلمالتلتل ااتمل
مإلعالنتتتتتالثمواثمق تتتتاللموعثواتتتتملامويتتتتتليكاتتتتلل تتتتعثب تل
موي ماتتتت ل  لت اتتتت لوةتتتعثعلميلتتتت لالتتتثالمإلنلتتتتيالثفلتتتت ل
لمولتة ملموث ناتمل وةلتنثيلموتث نت لثمكياتنل ت حبل يَّ

وبتتت  لمواثمق تتتاللمويتتتتللوالن تتتاتبمواةلتتت  نامليلتتت نل
ليااتلالثالمإلنلتي 

المحـــور اليـــانا: حـــق الرجـــل والمـــرأة بالم ـــار ة 
ـــــدم  ـــــ  ق ـــــة عل دارة ال ـــــ ون الدام السياســـــية وا 

 المساواة

يماتتتتب دلحتفتتتملموالتتتثالمالتلتتتاملثموابرتتتتالمو تاتتتمل
عةنل لتدلا ع لموالتثمة لثايلموالثالمويتل لتقل

علثفيتتتتتالموالياتتتت لمواُيةاتتتتمل)باتتتتتل يلااتبلتتتتبتل فتتتتبم
لمواتاللبتواةتتتبحمل لايلتتثل فت ببلمواتب ةلثموبلتل(لبةتحلل
مولاتلتتتتتام لمويتتتتتتليياقتتتتتللباتتتتتاللمواةتتتتتتبحملبتوااتتتتتتةل
مو تاتتتتم لثموانتفلتتتتملفتتتتتلمقنيُتبتتتتتا لثي تتتتث ءلاثم تتتت ل
صتتتن لمولتتتبمبلعمُتتتللا للتتتتالموعثوتتتم لث وتتت لعةتتتنل

لانبت  ل لدلايلموياق للمو تععلوكلمل

 تتتتاللثمإلعالنتتتتتالموعثواتتتتملوالتتتتثالث تتتتعلحاةتتتتالمواثمق
عثيليا  تتتتت للحتفتتتتملةاتتتتثم ن يومإلنلتتتتتيل تتتت ملمواتتتتتالل

  تتتتنبب لباتتتتتلفتتتتتل وتتتت لمويا  تتتت لمولتتتتتيبلعةتتتتنل لتتتتتدل
مولتتند لثبتويتتتوتلف نتت لوةث ةتتتملماثوتتنلااتتاللوةبلتتتلل
لاتتت لمواتتتب ةل لايلتتتتثل ااتبلتتتملالث تتت لمولاتلتتتاملبةتتتحلل

اتتتتتتيلل(21)عثيل يليا  تتتتتت  لا تتتتتت ليتتتتتتن لمواتتتتتتتعةل

التتتثالمإلنلتتتتيلعةتتتنلاتتتتل ةتتتت لمإلعتتتاليلمو تتتتواتلو
 لوكتتللةتتُ لاتتاللمواةتتتبحملفتتتل عمبةلموةتت ثيل1ا

اتتتتتتل ثملتتتتت ملااقةتتتتت يل مو تاتتتتتملو ةتتتتتع  ل اتتتتتتلابتةتتتتتبة لثم 
 لوكللةُ  لبتويلتثيلات ل2 مُيتبثيلفتلابرم ل

 ل3مآلُتتبري لاتتالليلة تتعلموث تتتيفلمو تاتتملفتتتل ةتتع  ل
 بمعةلموةتتت قل تتتتلانتتتتطللتتتة ملمواحتتتب لثرلتتتقل يل

ايلُالعلمنيُتبتالن ربمليملبىلييلةنل   لمإلبمعةل
عثبرتتتتتت لبتتتتتتق يبمعلمو تتتتتتبلثعةتتتتتتنل تتتتتعبلموالتتتتتتثمةل تتتتتت يل
مونتتُ  يلثبتويصتثرالمولتتبيل ثل ت لبمءلاحتتف لاتتيل

لا  ل اتيلابرملمويصثراا 

حاتلي اَّيلمو بعلموتعثوتلموُتت لبتتوالثالمواعناتمل
ثمولاتلامل  بمبم لبااتبلملموااللبتواةتبحملمولاتلتامل

ان لل(25)ا  لين لمواتعةللعةنل لتدلموالتثمة 
عةتتتنلاتتتتل ةتتتت لااحتتتثيلوكتتتللاتتتثم ي لعثيل يلثلتتت ل

 لموالتتثال2اتتيلثلتتث لمويا  تت لمواتت حثبلفتتتلمواتتتعةل
مويتواتتم لمويتتتل لتتقل يلييتتتةلوتت لفبصتتملمويايتت ل بتتتل
عثيل  تتتتتثعلغ تتتتتبلا لثوتتتتتم ل  ل يلاةتتتتتتب لفتتتتتتل عمبةل
اتتتتل ثملتتت ملااقةتتت يل موةتتت ثيلمو تاتتتم ل اتتتتلابتةتتتبة لثم 

تتق لفتتتل مُيتتتبثيلفتتتلابل  ُ تتقلثرمني  ُِّ رتتم لق ل يل ني 
منيُتبتتتالن ربتتمليملتتبىلعثبرتتت لبتتتق يبمعلمو تتتبلثعةتتنل
 تتتتعبلموالتتتتتثمةل تتتت يلمونتتتتتُ  يلثبتويصتتتتثرالمولتتتتبي ل
ي تتتايلموي   تتتبلمواتتتبلعتتتيل بمعةلمونتتتتُ  ي ل  ل يل
يميتةلو  لعةنل عبلموالتثمةلعاثات لا للثم  لفبصمل

ليلة علموث تيفلمو تاملفتل ةع ا 
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 تتت ملمواتتتالل بيمِّتتتقلموي ماتتتت ل  لت اتتتت لعةتتتنللثقلةتتت ل يَّل
موعثوتتتملوكاتويتتت لوعفتتتبمعلعةتتتنلثلتتت لمو اتتتثب لثوةاتتتب ةل
لعثيل لايلتتتثل ثموبلتتللعةتتنلثلتت لموُصتتث  لبةتتحلل

ب لث وتتت لملتتينتعم لوةاتتتعةل اتتتيلل(2/1) يليا  تت ل متت ح 
مو بعلمويتل ثل العةنلموعثعلحاتومللاات لموالتثال

ل(3) لثمواتتعةلموثمبعةلفا لعثيل يليا   ل  يلمافتبمع
تتتتتالعةتتتتتنلثلتتتتتثقل يليكاتتتتتللموتتتتتعثعل انتتتتت لمويتتتتتتلنصَّ
لاتتتيلموبلتتتللثمواتتتب ةل ما تتتبم لفتتتتلمو بتتتعليايتتت لحتتتلمل
بحتفتتتتتتملموالتتتتتتثالموتتتتتتثمبعةلبتتتتتت لاباتتتتتتتلفتتتتتتتل وتتتتتت لاتتتتتتالل

لمواةتبحملمولاتلامالعةنلل  للموالتثمة 

 اتلمقيات املموُتصملبةأيلموالثالمولاتلتاملوةاتب ةل
العةتنل  ااتملاات1952و تبل بلتملمواتب ةل لفلعلنصَّ

والث بتتتتتتتتلفتتتتتتتتل عمبةلموةتتتتتتت ثيلمو تاتتتتتتتم لثموانتفلتتتتتتتمل
مقنيُت ام لثيلة علموانتصتقلمو تاتملفتتلموعثوتملعةتنل
لتتتت  للموالتتتتتتثمةلاتتتتت لموبلتتتتل لا تتتتت ليتتتتتن لالعاتتتتتمل
لما تتتتبم لمواي ت تتتتعة ل مقيات اتتتتملعةتتتتنلاتتتتتل ةتتتتت لا يَّ
بغبتتم لانبتتتلفتتتل عاتتتعلا تتع ليلتتتثيلموبلتتتعلثمونلتتتءل

قتتتتتتالمااتتتتتبلمواياتتتتتعة لفتتتتتتلموالتتتتتثالموتتتتتثمبعةلفتتتتتتلا 
لوكتتللةتتُ لاتتاللمواةتتتبحملفتتتل ثمعيبمفتتت لانبتتتلبتتأيَّ
 عمبةلموة ثيلمو تاتملو ةتع  للتثمءلبصتثبةلابتةتبةل ثل
 ثمل ملااقة يل مُيتبثيلفتتلابرتم لثمواتاللفتتل يل
يميتتتتةلوتتت لعةتتتنل تتتعبلموالتتتتثمةلاتتت للتتتثم لفبصتتتمليلة تتتعل
موانتصتتقلمو تاتتملفتتتل ةتتع  لثبغبتتم لانبتتتلفتتتلل تتلل

تءل يلتتتتتتتثثيلفتتتتتتتلمويايتتتتتت لبتتتتتتتوالثالموبلتتتتتتتعلثمونلتتتتتت

مولاتلاملثفتلااتبليبت ل بلت لااحتبلا قتالمااتبل
مواياتتتعةلثمإلعتتتاليلمو تتتتواتلوالتتتثالمإلنلتتتتي لث تتتعل

ل ببالعلعلميات املعةنل  ملمولصعا 

المقيات اتملفتتلمواتثمعلموقالقتملماثوتنلانبتتل ث علنصَّ
عةتتتتتنلاتتتتتاللمونلتتتتتتءلبتويصتتتتتثرا لثمويبةتتتتت  لثيلة تتتتتتعل

تاتتتتتتملبةتتتتتبثطليلتتتتتتتثيل  تتتتتنبيلث تتتتتت يلموانتصتتتتتقلمو 
 ل(1)موبلتتتتتتتتعلعثيليا  تتتتتتت  لا تتتتتتت ليتتتتتتتن لمواتتتتتتتتعةل

اوةنلتتتتتتءلاتتتتتاللمويصتتتتتثرالفتتتتتتللااتتتتت لمقنيُتبتتتتتتا ل
بةتتتتتتتبثطليلتتتتتتتتثيل  تتتتتتتنبيلث تتتتتتت يلموبلتتتتتتتتعلعثيل يل

 لاوةنلتتتتتءلما ةاتتتتملفتتتتتل يل2يا  تتتت ا ل  ناتتتتتلمواتتتتتعةل
تتت يلولااتتت لموب يتتتتالموانيُبتتتملبتتتتق يبمعلمو تتتتب ل  ُ  مني 

بر لموتث نت لبةتبثطليلتتثيلموانةأةلبالي تنلمويةت
  تتتتنبيلث تتتت يلموبلتتتتتعلعثيل يليا  تتتت ا ل اتتتتتلمواتتتتتعةل

 لاوةنلتءل  ةامليلة علموانتصتقلمو تاتملثااتبلتمل(3)
لااتت لموث تتتتيفلمو تاتتتملموانةتتتأةلبالي تتتنلمويةتتتبر ل
موث نت لبةتبثطليلتتثيل  تنبيلث ت يلموبلتتع لعثيل

ل يليا   ا 

وةاتب ةلاتاللا ببلونتلايلمواثمعلمولتبلم ل نَّبتتلحاةتال
مويصتتثرالثيلة تتعلانتصتتقلصتتن لمولتتبمبلفتتتلموعثوتتم ل
لتثمءلعتيل برتاللمقنيُتتتقل ثلغ تبل وت  لعةتتنل يل
يماتتتتبِّدلمواتتتب ةل تتت  لموالتتتثال تتتايلةتتتبثطلاحاةبتتتتل

عةتتتنللتتت  للموالتتتتثمةلاتتت لموبلتتتلللمويةتتتبر لموتتتث نت
لمو  يملموااا تمل تعلقل عثيليا    لثحأنبتليلصعل يَّ

تواةتتتبحملمولاتلتتامليلتتا لوةاتتب ةلبااتبلتتملالث بتتتلب
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ثموثصتتثعل وتتنل تت  لمواثم تت ل قلثفتتاللةتتبثطل تتن ل
عة بتلمويةبر لموتث نتليكاتللوبتتلمويايت ل بت ملمواتالل
ل تبلانت ل يَّ لات لموبلتل لمااتبلموت يلاماب  لايلتثل بةحلل

لعةنلموعثوملموي مات ل  لت ات لبحاتومل   لموةبثط 

 اتتتتتلميات اتتتتتمللتتتت عمث لفلتتتتتعلمعيبفتتتتالوةاتتتتتب ةلبالث بتتتتتتل
لبتواةتتتبل لايلتتتثل حملبتوااتتتةلمولاتلتتاملثمو تاتتملبةتتحلل

انبتتتتتلعةتتتتنلل(7)اتتتت لموبلتتتتل لا تتتت ليتتتتن لمواتتتتتعةل
مويتتتتتتتوت لاييُتتتتتت لموتتتتتتعثعلما تتتتتتبم للااتتتتتت لمويتتتتتتعم  بل
موانتلبملوةل تءلعةنلمويا   ل علمواب ةلفتلموااتةل
مولاتلاملثمو تاتملوة ةتع لث ثلت للُتت ليكاتللوةاتب ة ل
عةتتتتتتنل تتتتتتعبلموالتتتتتتتثمةلاتتتتتت لموبلتتتتتتل لمواتتتتتتاللفتتتتتتت ل  ل
مويصتتتتتثرالفتتتتتتللااتتتتتت لمقنيُتبتتتتتتالثمقلتتتتتتيايتءمال
مو تاتتتتتم لث  ةاتتتتتملمقنيُتتتتتتقلولااتتتتت لموب يتتتتتتالمويتتتتتتل
قل ع ت  تلبتق يبمعلمو تب لق لمواةتتبحملفتتل  ُ  مني 
صتتاتغمللاتلتتملمواحثاتتملثينا تت ل تت  لمولاتلتتملثفتتتل
ةتتغللموث تتتيفلمو تاتتملثيأعاتتمللااتت لموابتتتبلمو تاتتمل

تبحملفتلعةنللاا لمواليثاتالمواحثاام ل  لمواة
لااتت لموان اتتتالثمولا اتتتالغ تتبلمواحثااتتملمويتتتل
تتال يم نتتنلبتوااتتتةلمو تاتتملثمولاتلتتاملوة ةتتعا لحاتتتلنصَّ

عةتنل نتت  لاييُت لموتتعثعلما تبم للااتت لل(8)مواتتعةل
مويتتعم  بلموانتلتتبملويكاتتللوةاتتب ة لعةتتنل تتعبلموالتتتثمةل
ا لموبلللثعثيل يليا    لفبصملياق تللاحثايبتتل

مقةتتتتتتتيبم لفتتتتتتتتل عاتتتتتتتتعلعةتتتتتتتنلموالتتتتتتتيثىلموتتتتتتتعثوتلثل
لموان اتالموعثواما 

لثم تتت لاتتيلُتتتالعل ث تتعلبيَّ تتتال تت  لمقيات اتتتملبةتتحلل
مواتتتتعي يلمولتتتتبلي يلموي ماتتتتال  لت اتتتملعةتتتنلموتتتتعثعل
ل وكاتوتتتتتملااتبلتتتتتملمواتتتتتب ةلوالث بتتتتتتلمولاتلتتتتتاملبةتتتتتحلل
لاتت لموبلتتل لث وتت لاتتيلُتتالعل و مابتتتلبتيُتتت ل ايلتتتثل

مواتتب ةلمويتتعم  بلموانتلتتبملوةل تتتءلعةتتنلمويا  تت ل تتعل
فتتتتتلموااتتتتتةلمولاتلتتتتام لثوكاتوتتتتملااتبلتتتتيبتلالث بتتتتتل

لعةنلل  للموالتثمة 

لمولتتتتتتنثيل  اتتتتتتلعةتتتتتنلموصتتتتت  علموتتتتتث نت لفلتتتتتعلنتتتتت َّ
مالتلتتتتتتتتتتلمواةلتتتتتتتتت  نتلعةتتتتتتتتتنلمواتتتتتتتتتاللموايلتتتتتتتتتتثيل

موااتتتتتةلمولاتلتتتتام لفتتتتتلوةاةلتتتت  ن  يلفتتتتتلمواةتتتتتبحمل
تتتتتتتالمواتتتتتتتتعةل انتتتتتتت لعةتتتتتتتنلمويتتتتتتتتوت لل(26)ا تتتتتتت لنصَّ

موااتتتتةلمولاتلتتتاملاوةاةلتتت  ن  يلاتتتاللمواةتتتتبحملفتتتتل
 فتتتتتتبمعم لثلاتعتتتتتتتالثوبتتتتتتبلعةتتتتتتنلثلتتتتتت لموُصتتتتتتث ل

 لمويصتتتتتثرالثمويبةتتتتتا لفتتتتتتل3موالتتتتتثالمآلياتتتتتم ل  ل
مقنيُتبتتتتتالقُياتتتتتبلااقةتتتت يلاتتتتنببل تتتتيبلمنيُتتتتت ببل

 ليلة تتتتعلموانتصتتتتقل4بتتتتتق يبمعلمو تتتتتبلثفلتتتتت لوةلتتتتتنثي ل
لثموث تيفلمو تاملعةنل تععةليكتف لمواب ا 

م لعتعبل وت مبلمولتتنثيلثا ببللةاَّت لاتيلمواتتعةلمولتتبل
مالتلتتتلوةعثوتتملبتيُتتت ليتتعم  بل  لت اتتملوكاتوتتمل تت  ل
موالثالوةاةل  ن  يلعةنلل  للموالتثمة لثوبل ةيت بل
 تت و لباتتتلفب تتي لمواثمق تتاللثمقيات اتتتالموعثواتتملاتتيل
ناتتتتتتلمكياتتتتتنلبتتتتتتقعيبم ل موي ماتتتتتتالعةتتتتتنلموتتتتتعثع لثم 
وةاةلتتتتتت  ن  يلبالتتتتتتث ببلبتواةتتتتتتتبحملمولاتلتتتتتتاملعثيل

ليلعثبل  لت تلوةعثوملوكاتومل و  يث ا ل 
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ل(9)حاتتلي تتاَّيل تتتنثيلمقنيُتبتتتالمواةلتت  نتلب تتبل
موتتتتتتتتن لعةتتتتتتتتنلاتتتتتتتتاللمواةلتتتتتتتت  ن  يلل2005ولتتتتتتتتنمل

لعثيليا  تت  لا تت ليتتن ل لايلتتتثل بتقنيُتتتقلبةتتحلل
 لمقنيُتتتتقلاتتتالل1انتتت لعةتتتنلمويتتتتوت لال(8)مواتتتتعةل

وكتتتللفةلتتت  نتلثفةلتتت  ناملفتتتتلمو تتتاملموغب اتتتملباتتتتل
ف لث  تتعلغت ةلااتيليتثفبالفات لف بتلمولعدلموةتبر

 ثلف بتلموةبثطلموانصث لعة بتلفتتل ت ملمولتتنثيل
وااتبلمل  ملمواال لث وت لبغتتلمون تبلعتيلموتع يل
ثموتتتتتب يلثمقنياتتتتتتءلمولاتلتتتتتتلثمواحتنتتتتتملمقلياتعاتتتتتمل

لثمق يصتعاملثمو ةااما 

تتتالعةتتتنلاتتتالل ا بتتتبلاتتتيلمواتتتتعةلمولتتتتبلمل نبتتتتلنصَّ
اللمقنيُتتقلمواةل  ن  يلثمواةلت  ناتالبااتبلتملات

لعثيليا  تت  لوكنبتتتل ا تتت لوتتبليث تت ل لايلتتتثل بةتتحلل
عثبلموعثوتتتتتملفتتتتتتلحاتوتتتتتملااتبلتتتتتمل وتتتتت لعةتتتتتنلثلتتتتت ل

لموالتثمة لفتوعثوملموي مابتللة تلثفلت لو و  

ثا بتبلونتتلاتيلاُيةتفلمواثمق تاللموعثواتملثموث ناتتم ل
لاتتتتتاللمواةتتتتتتبحملمولاتلتتتتتام ل تتتتتثلاتتتتتالل لتلتتتتتتل  يَّ

عةتنللب ةلثموبلتلاحاثعلولاا لمافبمع لباتتلفت ببلموات
 لفايتتتنلمقيات اتتتتتاللتتت  للمويلتتتتثيلعثيل يليا  تتتت 

تالعةتنلمواتاللموايلتتثيل موُتصملبالثالمواب ةلنصَّ
ا لموبلللفتل و  لثبتويتوتلفةةبلللمواتاللبانتفلتمل

ا بتتتتتتتبلل قل نتتتتتتت مواتتتتتتتب ةلبتقنيُتبتتتتتتتتالعثيليا  تتتتتتت  ل
مقوي ماتتتتالمإل لت اتتتملل تتت يل  ا تتتملت لثم تتتالت لمُيالفتتت

مويتتتتتلفب تتتتيبتلمواثمق تتتتاللثمقيات اتتتتتالموعثواتتتتملعةتتتتنل

ل موتتتتتعثعلوكاتوتتتتتملااتبلتتتتتملموالتتتتتثالمولاتلتتتتتاملبةتتتتتحلل
ل  يلمافبمعل)باتلفت ببلمواتب ةلثموبلتل( لالت تلل ايلتثل
مكياتءلمولثمن يلمواةل  ناملبتقعيبم ل ب  لموالثا ل
عثيلموتتن لعةتتنل يلعثبل  لتتت تلوةعثوتتملفتتتلحاتوتتمل

بلتتتتتمل وتتتتت  لعةتتتتتنلُتتتتتال لاتتتتتتليي نتتتتتت لمون برتتتتتملاات
لمويباااام 

ين التمييــــز والحــــق المحــــور اليالــــا: الكوتــــا بــــ
 المساواةب

 م تتتبِّ لموثم تتت لمو تتتتواتل نتتت لعةتتتنلموتتتبغبلاتتتيلموتتتن ل
عةتتتنلمواتتتاللبتوالتتتتثمةلبتتتتواثمق اللموعثواتتتملثموعلتتتتي بل
لموث نامل قل ن لاتل معل نت لنثعلايلمويا  ت لمولتتيب
بتتتتتواليا لميلتتتتت لفيتتتتتالا  نتتتتملا نتتتتتلعةتتتتنل لتتتتتدل
مقُيال لبتولند ل ثلموع ي ل ثلموةغم ل ثلماصتلل
مو ب تتت ل ثلغ تتبل وتت  لثاتتيل  تتبلموايتتتالمويتتتلم تتيبل
موالياتتتت لموتتتتعثوتلباحتفاتتتتملمويا  تتتت ل تتتتع تلثحاتوتتتتمل
البتتتتتلبتوالتتتتتثمةل تتتتتلامواتتتتب ةا لثفتتتتتل تتتت ملمولتتتتاتا ل

والتتتثالي ي تتتبلموانتفلتتتملمقنيُت اتتتمل اتتتعىل ةتتتحتعلم
مولاتلتتتتتتاملمويتتتتتتتلاماي تتتتتتب تلااتبلتتتتتتيبتلعةتتتتتتنللتتتتتت  لل
ب لثوكتيل ل مت ح  موالتثمةل  يلمواب ةلثموبلللعثيليا  ت ل
يي نتتتنلحق تتتبلاتتتيلعثعلمو تتتتوبلن تتتتبلموكثيتتتتلحيا  تتت ل
  لتتت تلوةاتتب ةلبتقنيُتبتتتا لوتت و للتتنبا لفتتتل تت مل
موااتتتتثبل  ا تتتتملمو ال تتتتمل تتتت يلن تتتتتبلموكثيتتتتتلثمواتتتتالل

منيبتكت ل بليل  عم لو ليالالت لبتوالتثمة ل يلحتيلامةحمِّلل
واصتتتةاملاةتتتبثعم لث اتتتتدل وتتت لب تتتعلث تتت ل تتت مل
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مون تتتتتتتتتبلياتتتتتتتتالمُيبتتتتتتتتتبلمواثم نتتتتتتتتملثفلتتتتتتتتت لوةن برتتتتتتتتمل
لمويباااام 

ام ي   تتتبلاصتتتت ة لموكثيتتتتلاصتتتت ةات لقي ناتتتت  لثا نتتتتتل
مونصتتت قل ثلمواصتتتملمونلتتت ام لثام ة تتتاللاتواتتتت لعةتتتنل

 لموت يليي نتتت لمو ع تعلاتيلموتعثع لمواتتبيبل وت لمون تتب
بتتتتتويا   لمإل لتتتتت تلميلتتتتت لفيتتتتتالا  نتتتتملبتتتتتواليا ل
ا  ب  تتتتلمونلتتتتءا لا تتت ل تتتيبلاتتتيلُالوتتت ليُصتتتا ل

عمُتتتتتلل  يتتتتتتالموعثوتتتتتملل)حاتتتتتعل عنتتتتتن(لنلتتتتتبملا  نتتتتتم
موانيُبملحتو بواتيل ثلمو ةعاتا ل ثلاينلموث تيف ل
 ثلموالتععلموعبملاملفتلمولتا تالثمواعمبد لث و ل

تعاملمويتتلو اتيلثلثعلياق للعتععلوةايتالمقليا
يثمل لعلبتالبااتبلملالبتلبتوالتثمةلبل قلثلتثعل

ل6ُةللفتلمواليا لااعلايليلعابت 

ب لن تتتتبلموكثيتتتتلان تتتتبلمواصتتت الوةاتتتبةل ث تتتعلملتتتيمُعِّ
ماثوتتتنلفتتتتلموثقاتتتتالمواياتتتعةلماابرحاتتتملفتتتتلعبتتتعل

ل1961موتتتبيادلماابرحتتتتللتتتثيلح ن تتتعيلفتتتتلعتتتتبل
ايلُالعليُصا لنلبملا  نملوة ةبتملمولتثعلفتتل

ولتا تتتتتتتتا لث وتتتتتتت ل نصتتتتتتتتفت لوبتتتتتتتبلعةتتتتتتتنلمويا  تتتتتتت لم
ثمق  بتعلمو يلي ب ثملو لفتتلمواليات  ل  تتفم ل
وكاتوتتملاتتاللموي ةتتابلوبتت  لموايتتم لمااتتبلموتت يلاما حمِّنبتتتل

 ميتت لتوث تتالبموي ةتتاب لثا تت  لفتتتلاتتيلمويايتت لبالبتتتل

                                                           
6
 DrudeلDahlerup, Quotas are changing the history 

of women (Stockholm: Stockholm University, 2003), 
3. 

موينتتتتتتثعلمو ب تتتتتتتلثموقلتتتتتتتفتلمولتتتتتتتيبلعمُتتتتتتللموالياتتتتتت ل
لموعثل وتتتتملولااتتتت لماابرحتتتتت لث وتتتت لعةتتتتنل لتتتتتدل يَّ

اثم ن بتتتتت لثبتويتتتتتوتلعة بتتتتتلمويتتتت مبلبحاتوتتتتملالتتتتث ببل
لاا تتتتتتت لعةتتتتتتنللتتتتتت  للموالتتتتتتتثمةلعثيليا  تتتتتت  لحاتتتتتتتل
ملتتيُعايبتل ا تتت لح تاتتللالتتتععلوايتتتالملياتعاتتمل
 ُتتبىلاقتتتللمواتتب ةلثمااتتتبرح  يلماصتتة  يلوياح تتتنببل

ل7ايلموياي لبالث ببلعةنلثل لموالتثمة 

لموان ةتتتتتاللاتتتتيلثبمءل تتتت مل مويا  تتتتت لوتتتت و ل ي تتتت ل يَّ
مإل لت ت/لموا تاةملمويا  ةامللتءلواثملبملمويا   ل
مولتتتتة تلمولتتتتتيبل تتتتعلفيتتتتملا  نتتتتملبتتتتتواليا  لبةتتتتحلل

  مللف يَّلل عت بتلعيلموياي لبالث بتلمالتلام لو و 
ب لحااتثوملويال تاللموالتتثمةل مويا   لمإل لت تلمليمُعِّ
موا ةاتتتملعةتتتنل بتلموثم تتت  لثوتتتادلقنيبتتتت لالتتتثال

ثمة لفتوايتتتالمولثاتتملياتتتبدلالث بتتتلمآلُتتبريلبتوالتتت
لعتتتعيلعثل يلعثميتتال لثوكتتيلموايتتتالما تت فلبةتتحلل

فتتتتتتلموالياتتتتت لوتتتتتبليلتتتتتي  لمويايتتتتت لبالث بتتتتتتللتانبتتتتت
لمالتلامل قل ثلتثعلنتثعلاتيلموتععبلمإل لتت تلموت ي

لمويثم يل ياق للاُيةفلفيتالموعثوم لاالالل عبم لاي

لثملت ل ثب عل و  ل صب لن تبلموكثيتلامليُعبلبةحلل
بتان املمقنيُت املفتلا  بلعثعلمو توبلحنثعلايل
مويا  تتتتتتتتت لمإل لتتتتتتتتتت تلميلتتتتتتتتتت لمواتتتتتتتتتب ةلعةتتتتتتتتتنلثلتتتتتتتتت ل
موُصتث  لاتتيلُتالعليُصتتا لنلتبملا  نتتملوبتتتل

                                                           
 .موابل لمولت الل7
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وةياق تتتتلل تتتتايلا للتتتتتالموعثوتتتتملُتصتتتتم لموب يتتتتتال
موانيُبتتتتتملانبتتتتتت لث وتتتتت ليتتتتتعمبحت لوةاتتتتتثبث لموقلتتتتتتفتل

لياتتتتعتلموتتت يلا تتت لمو لبتتتتال اتتتتبلااتبلتتتيبتلثمق
والث بتلبتواةتبحملمولاتلاملعةنلثل لموالتثمةلات ل

 ي تتتثبلاتتتيلُتتتالعلي نتتتتللحاتتتتل تتتع ليعمثوتتت ل8موبلتتتل 
ل ثعتل  تلل مو ع علايلماا مقلماثبث املو لبةحلل

ل9ثلثعلن ل تنثنتلاة بل  و  

ملاتتتتتاللموبلتتتتتللثولتتتتتعلعب تتتتتنتلفتتتتتتلموااتتتتتتثبلمولتتتتتتبل
مواةتتتبحملفتتتلموااتتتةلاتتيلا تت ل ةلبتوالتتتثمةلاتت لمواتتبل

مولاتلتتام لباتتتلفتتتل وتت لموانتفلتتملمقنيُت اتتم لثوكتتيل
موالت تتل لثفتتل تتللثلتثعلن تتتبلموكثيتتلموايتتعمثعلفتتل

عثواتتتت  لفبتتتللا نتتتتل وتتت لثلتتتثعلاتتتاللوةاتتتب ةل ُتتتثتل
مقنيُتبتتتالثانتفلتتملموبلتتللثفتتاللا تاةتتمليا تت ةامل

 ت ملمولت مع لقل تعل عماتم للعتيوإللتبتملليا   تلعنت ؟
يث ا لا ننلمويا    لث لل ثلعل نتت ليا  ت للاي

ل لتتتتتة تلاا تتتتتثب لثيا  تتتتت ل  لتتتتتت تلاةتتتتتبثع ل بل يَّ
لغ بلاةبثعم لحتفم ل نثمعلمويا   ل

  تتتتتتبَّالحتفتتتتتتملمواثمق تتتتتتاللثمقيات اتتتتتتتالموعثواتتتتتتملا تتتتتتع ل
موالتتثمةلثعتعبلمويا  تت لايللت قل تتتيبلعةتنل لتتتدل
مو تتتتتبال ثلمولتتتتتندل ثلموةتتتتتثيل ثلموتتتتتع يل ثلماصتتتتتلل

                                                           
ل 8موابل لمولت ال لل8
يلب تتملمواتتتب ةلالوةياتصتت للبملتت  لعاتتبلع تتعلموة  تتفلاصتت انلمةتتيام ل9

مواةل  ناملفتلمو اللمو بواتنتلث قبل وت لفتتلي  رت لمواةتتبحملمولاتلتامل
ل )نت ةد للتا ملمونلتةلموث نام لبلتتوملاتللتي بلا(2009ل–ل1996)

ل 40–35ل (2012

غ تتبل وتت  لثلتت الل يلي بَّ نتتتلبتوااتتتثبللمولتثات ل ث
مولتتتتتتبلمل وتتتتتنلمواثمق تتتتتاللثمإلعالنتتتتتتالموعثواتتتتتملمويتتتتتتل
تتالعةتتنلمواتتاللبتوالتتتثمةلثعتتعبلمويا  تت  لثوكتتيل نصَّ
فتل  ملمولتاتا لاتتل تثلمويا  ت لموت يل بمعالا تب ل

لمواثمق اللموعثوام؟

اتتيلمقيات اتتملموعثواتتملوةل تتتتءلل(1/1)يتتن لمواتتتعةل
(ل1965)عةتتتتنللااتتتتت ل ةتتتتتحتعلمويا  تتتتت لمو نصتتتتتبيل

عل ي   بلامويا  ت ل عةنل يَّ لافتل   لمقيات ام لاملص 
مو نصتتتتتتتتتبيال يليا  تتتتتتتتت ل ثلملتتتتتتتتتيقنتءل ثليل  تتتتتتتتتعل ثل
يا  للالثبلعةنل لتدلمو بال ثلموةثيل ثلمونلقل
 ثلماصتتللمولتتثاتل ثلمإلقنتتتلثالتتيبع ل ثلالتتييب ل

عب ةتتتتتتتتملمقعيتتتتتتتتبم لبالتتتتتتتتثالمإلنلتتتتتتتتتيللي   تتتتتتتتلل ث
ثموابرتتتتتالمالتلتتتتامل ثلمويايتتتت ل بتتتتتل ثلااتبلتتتتيبت ل
عةتتتتتتنل تتتتتتتعبلموالتتتتتتتثمة لفتتتتتتتتلموا تتتتتتعميلمولاتلتتتتتتتتل ثل
مق يصتتتتتعيل ثلمقلياتتتتتعتل ثلموقلتتتتتفتل ثلفتتتتتل يل

لا عميلآُبلايلااتع يلموااتةلمو تاما 

ث تتتت ملموي برتتتتفلوةيا  تتتت لُتتتتت لبتقيات اتتتتملموعثواتتتتمل
ويا  تتتتت لمو نصتتتتتبي لا تتتتت لوةل تتتتتتءلعةتتتتتنل ةتتتتتحتعلم

يا تتتتتتتتبلمقيات اتتتتتتتتملمويا  تتتتتتتت لمولتتتتتتتتتيبلعةتتتتتتتتنل لتتتتتتتتتدل
ل نيبتتت لالتتتثال مقُتتتيال لمو ب تتتتل ثلمإلقنتتتتلبةتتتحلل

بتتوااللبتوالتتثمةلمإلنلتيلثابرتي لمالتلتام لثرُتلل
لمولاتعتالمو ب املمواُيةام ل  ي
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تتتال مالمواتتتتعةلبتتتتوالبةلفتتتتلثوكتتتيل موالت تتتل لفلتتتعلنصَّ
 تتتتتايلاابتتتتتثبلموبمب تتتتتملانبتتتتتتلعةتتتتتنل نتتتتت لقل نتتتتتعب ل

مويا  تتتت ل اتتتتتبلموعثوتتتتمل يتتتتعم  بلُتصتتتتمليبتتتتع ل وتتتتنل
ياحتتت يلب تتتتلموايتتتتالمو ب اتتتملاتتتيلمويايتتت لبالث بتتتتل
ل عةنللت  للموالتتثمةلات لموايتتالماُتبى ل تواتتل يَّ
 تتت  لمويتتتعم  بلغ تتتبلعمياتتتملثابيب تتتمل يال تتتالل تتتع ل

ل نت لب تتلمويتعم  بلمويتتل10اةبثع  ث  ملا نتل يَّ
التتثمةلحثنبتتلياتن ل عليُتوفلفتتل ت ب تتلمواتاللبتو

ا تاةمليا ت ةاملحيا  ت ل  لتت تلوايتملا  نتم لثوكتيل
بلتت قلثلتتثعلةتتبثطلا  نتتمل بتتتل تياتتملعةتتنل لتتتدل
ياحتت يلموايتتملموالتتيبعفملانبتتتلاتتيلااتبلتتملالث بتتتل
مالتلتتتاملعةتتتنللتتت  للموالتتتتثمةلاتتت لغ ب تتتتلامصتتتبِّ ل

لمليُعمابتلاةبثعت  

لثفلتت لل نلةنتتل وت ل وتنل تبةلاابتثبلمويا  ت لمواا تثب
المواتتعةليات املق انبتتلعةتنلل(1)ل عمث لا  لنصَّ

 نتتتتتت  لااغتتتتتتبمتل تتتتتت  لمقيات اتتتتتتملا نتتتتتتتلاصتتتتتت ة ل
امويا  تت ل تتعلمواتتب ةال يلياب تتمل ثلملتتيب تعل ثليل  تتعل
 تتتتتتيبلعةتتتتتتنل لتتتتتتتدلمولتتتتتتندلثاحتتتتتتثيلاتتتتتتيلآقتتتتتتتب ل ثل

                                                           
(ل اقلي ي تتتتبلاتتتتيل   تتتتللمويا  تتتت لمو نصتتتتبيل اتتتتمليتتتتعم  بل1/4مواتتتتتعةل)ل10

ُتصتتملاحتتثيلموغتتبتلموثا تتعلاتتيلميُت  تتتليتتأا يلمويلتتعبلموكتتتفتلوتتب تل
مولاتعتتتتالمو ب اتتتمل ثلمإلقناتتتملمواايتلتتتمل ثلوتتتب تلمافتتتبمعلمواايتتتتل يل
 ونلموااتاملمويتل عليكثيلق املوية لمولاتعتالث  قءلمافتبمعلوي تايل

موالتتتتثمةلفتتتتلمويايتتت لبالتتتثالمإلنلتتتتيلثموابرتتتتالمالتلتتتامل ثللوبتتتتلثوبتتتب
ااتبليبت لةبطلععبليأعاتمليةت لمويتعم  ب لحني لتملوت و  ل وتنل عماتمل اتتبل
التتتتتثالاناصتتتتتةمليُيةتتتتتفلبتتتتتتُيال لمولاتعتتتتتتالمو ب اتتتتتم لثةتتتتتبطلعتتتتتعبل

لمليابمب تلب عل ةثغلما عم لمويتلمي ُ الايل لةبتا 

 غبم تتت لمون تتتللاتتتيلمقعيتتتبم لوةاتتتب ة لعةتتتنل لتتتتدل
ليلتتتتثيلموبلتتتللثمواتتتب ة لبالتتتثالمإلنلتتتتيلثموابرتتتتا
مالتلتتتتتتاملفتتتتتتتلموااتتتتتتتع يلمولاتلتتتتتتاملثمق يصتتتتتتتعامل
ثمقلياتعاتتملثموقلتفاتتملثمواعناتتمل ثل يلا تتعميلآُتتب ل
 ثل ب تتتعلمقعيتتبم لوةاتتب ةل بتت  لموالتتثال ثلياي بتتتل
 بتتتتتتلثااتبلتتتتتيبتلوبتتتتتتلبغتتتتتتلمون تتتتتبلعتتتتتيلاتويبتتتتتتل

لمو ثلاما 

ثوكتتتتيلملتتتتيقنال ا تتتتت لميات اتتتتمللتتتت عمثلاتتتتيلي برتتتتفل
يتتتملمويتتتتليلتتتيُعابتلمويا  تتت لمويتتتعم  بلموُتصتتتملموا  

موعثعلوةي ل لل يال تاللموالتتثمةلموا ةاتملعةتنل بتل
انبتتتلعةتتنل نتت  لل(4/1)موثم تت  لا تت ليتتن لمواتتتعةل

اقلا ي تتتتبلميُتتتتت لموتتتتعثعلما تتتتبم ليتتتتعم  بلُتصتتتتمل
ا  يتتتتتمليلتتتتتيبع لموي ل تتتتتللبتوالتتتتتتثمةلموا ةاتتتتتمل تتتتت يل
موبلتتتللثمواتتتب ةليا  تتت م  لحاتتتتلياتتتعع لمقيات اتتتم لثوكنتتت ل

بتتتأيلاتتتتع لحني لتتتملوتتت  لمإلبلتتتتءلل لتتتقل قلاملتتتييب 
عةتتنلا تتت  بلغ تتبلايكتفيتتمل ثلاناصتتةم لحاتتتل لتتقل
ث تتتتفلمو اتتتتلل بتتتت  لمويتتتتعم  بلعنتتتتعاتليكتتتتثيل  تتتتعم ل

فبتتتت ملمويكتتتتتف لفتتتتتلمواتتتتب لثموا تاةتتتتمل تتتتعلياللتتتتاا ل
مونتتثعلاتتيلمويتتعم  بل بتتع ل وتتنلي ل تتللياحتت يلمواتتب ةل
ثيالتتت يلث تتت بتلبةتتتحللالتتتت بل يال تتتاللالتتتتثميبتل

للعةتتنلحتفتتملموالتتيثاتالمولاتلتتاملموا ةاتتملاتت لموبلتت
ثمق يصتتتتتعاملثمقلياتعاتتتتملثموقلتفاتتتتم لفبتتتتتليتتتتعم  بل

اباتتتملوا تولتتتملمويا  تتت ل تتتعلمواتتتب ة لثوتتتادللا  يتتتم
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 لوتت و لوتتبلي ي ب تتتل لتتبمءمال ل تتعلموبلتتليا متتلوكتتت
ليا   رمليُللبتوااللبتوالتثمةل  يلمواب ةلثموبلل 

للثا بتتتتتتتتتب ب ل يَّ مقياتتتتتتتتتت  ي يلموتتتتتتتتتعثو ي يلااتتتتتتتتتتليلتتتتتتتتتعَّ
موُتصتتتتتي يلبتول تتتتتتءلعةتتتتتنلحتفتتتتتمل ةتتتتتحتعلمويا  تتتتت ل

 تتتتعلمواتتتتب ة ل تتتتعلي نيتتتتتليتتتتعم  بلمو نصتتتتبيلثمويا  تتتت ل
ُتصتتتملا  يتتتملياتتتن لا تاةتتتمليا تتت ةاملوايتتتملا  نتتتمل
ل ات لويال اللموالتثمةلموا ةام لثوبليي تتااللات ل ت  ل
ناتتلحتأعثمالفتعةتملويال تالل مويعم  بلحأعمةليا   رم لثم 

لوبيالملايلمقيات  ي ي لث تلموالتثمة موغتاملم

لعةاتتت ل ث ُصتتتث لاصتتت ة لامويا  تتت الموتتت يلنتتت َّ
مو بتتعلموتتعثوتلموُتتت لبتتتوالثالمواعناتتملثمولاتلتتام ل
فلتتتتعل عب تتتتالموةلنتتتتملموا ناتتتتملبالتتتتثالمإلنلتتتتتيلعتتتتيل

ااصتتت ة لامويا  تتت الموالتتتيُعبلفتتتتللمعيلتع تتتتلبتتتأيَّ 
لموالصتتتتثعلانتتتت ل تتتتثل يل تتتتبل يَّ مو بتتتتعل نبغتتتتتل يلاماب 

رتتتالل ثلملتتتيقنتءل ثليل  تتتعل ثليا تتت للالتتتثبلعةتتتنليابل
 لتدلمو بال ثلموةثيل ثلمولندل ثلموةغمل ثلموع يل
 ثلموتتتتب يلمولاتلتتتتتل ثلغ تتتتبلمولاتلتتتتتل ثلماصتتتتلل
مولتتتثاتل ثلمقلياتتتتعتل ثلموقتتتبثةل ثلمواثوتتتعل ثل يل
ث  لآُب لثاليبع ل ثلالييب لي   لل ثلعب ةتمل

نلتتيلمقعيبم لعةنل عبلموالتتثمةل لاات لالتثالمإل
ل11ثموابرتالمالتلامل ثلموياي ل بتل ثلااتبليبتا 

                                                           
ل (7ةل)موالبلل/(18موي ة اللمو تبلب بل)ل11

لموالتثمةلبتوالثالثموابرتال  يل حاتليبىلموةلنمل يَّ
مافتتبمعلثمولاتعتتتالقلي نتتتلموا تاةتتملنالتتبتلبةتتحلل
ل ا ةاللفتللاا لمواتقا ل  تتفم ل وتنلمعيبتب تتل يَّ
ا تتتتع لموالتتتتتثمةل ي ةتتتتقلفتتتتتلب تتتتتلماااتتتتتيلميُتتتتت ل

اااملوةيلة تتتتتتتتلل ثل  موتتتتتتتتمل لتتتتتتتتبمءمال  لت اتتتتتتتتمليصتتتتتتتتا
مو تتتبث لمويتتتتليلتتت  ال ثللتتتتععالعةتتتنلملتتتيابمبل

ل12مويا   لمواا ثبلبتونلبملوة بع 

ثا بتتتتبلونتتتتتلاتتتتيلمقياتتتتت  ي يلموتتتتعثو ي يلمولتتتتتبلي ي ل
بلاتتتيل  تتتللموةلنتتتملموا ناتتتمل   تتتتفم ل وتتتنلموتتتب يلموالتتتعَّ
لاابتتتتتتثبلمويا  تتتتتت لمواا تتتتتتثبل بالتتتتتتثالمإلنلتتتتتتتي ل يَّ
 ن ةتتتالل لتلتتتت لاتتتيلمقُتتتيال  للتتتثمءلحتتتتيلمُيالفتتتت ل
بلتتت قلمولتتتتندل ثلمو تتتبال ثلموةتتتتثيل ثلغ تتتبل وتتتت  ل

الموث تتتتالثبتويتتتتتوتلفبتتتتثليا  تتتت لقلا تتتتببلوتتتت  لث تتتت م
 نيبتت لثا ب تتللااتبلتتملموايتتتالمواا تت ل تتع تلاتتيل
مويايتتتتتتت لبالث بتتتتتتتتلمإلنلتتتتتتتتناملثابرتيبتتتتتتتتلمالتلتتتتتتتامل
ثااتبلتتتيبتلعةتتتنللتتت  للموالتتتتثمة لثوكتتتيلبتوالت تتتل ل
لحتتتتاللمقياتتتتت  ي يلملتتتتيقنالاتتتتيلن تتتتتالمويا  تتتت ل فتتتت يَّ

                                                           
عنتتعاتلن تتبال( لحاتتتل نتت ل10(لث)8 لفلتتبةل)(18موي ة تتاللمو تتتبلب تتبل)ل12

اتتتيلمو بتتتع ل كتتتعالل(26)موةلنتتتملفتتتتلمععتتتتءمال ث تتتثعلمنيبتكتتتتالوةاتتتتعةل
عةتتتنل نتتت  لامواتتتاللبتوالتتتتثمةل اتتتتبلمولتتتتنثيلثموالتتتتثمةلفتتتتلمويايتتت لبااتاتتتمل
مولتتتتتنثيل تتتتعثيليا  تتتت لقل ل تتتتللاتتتتيلحتتتتللياتتتتت  لفتتتتتلموا تاةتتتتمليا  تتتت م  ل
فتوياتتت  لمولتتتيبلعةتتنل لتتتدلموا تتت  بلموا لثوتتملثمواث تتثعاملقلا تتعلاتتيل

 للبملتتت  لوياتصتتل ا26   تتللمويا  تت لمواا تتثبلفتتتل  تتتتبلا نتتنلمواتتتعةل
 لد ث ل تتبثحدل تتعل ثونتتعمل)مآلبمءلموا ياتتتعةل184/ل172موتتبالغلب تتبل

ثقالتتتملمااتتبلمواياتتتعة لموثقتتتتياللموبلتتتاامل( لانةتتتثبلفتتتتل9/4/1987فتتتل
ل 150 ل A/42/40 وةلا املمو تام
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مواا تتتثبلمويتتتتعم  بلموُتصتتتتملموا  يتتتتملمويتتتتتليي نت تتتتتل
ةاملوةايتتتتتتتتالموتتتتتتتعثع لثمويتتتتتتتتلياتتتتتتتن لا تاةتتتتتتتمليا تتتتتتت 

مواابثاتتتتتتتملبتتتتتتتتواليا  للتتتتتتت ات لوياي بتتتتتتتتلبتوالتتتتتتتتثمةل
يُعمبل تتتتت  لمويتتتتتعم  بلموا ةاتتتتم لبةتتتتتبطل يلاحتتتتتثيلملتتتتت

لتوبتتتتعفبلتيالالبتتتتعثب تتتتتلعنتتتتعللنيبتتتتتا تتتت ل ا  يتتتتت  ل
لموةلنتتملموا ناتتملبالتتثالمإلنلتتتيل مواةتتبثع لحاتتتل يَّ
لموا تاةملمويا  ةاملموان ةلملايل لبتقل معي بال يَّ

 وتنليال تاللالتتثمةلبتتوالثاللال ثوملثان لامل تعفم
  يلمونتتدلقلي ي تبليا  ت م  لعةتنل يليكتثيلا تاةتمل
ل تتتتت  لمويتتتتتعم  بلموالتتتتتيُعامل ا  يتتتتتم لثبتويتتتتتتوتلفتتتتت يَّ
يُيةفلايلنتااملعيلمويا   لمواا تثب لحثنبتتلوتبل
ل نتتتت لفيتتتملوبتتتتل ف تتتةاملعةتتتنل ين ةتتتاللاتتتيلعمفتتت ل يَّ
موايتتتالماُتتبىلبةتتحلل نيبتت لملتتيلالو يببلثحتتبمايببل

تنام لحاتتتل نبتتتلفتتتل مالموث تتالقليلتت نل وتتنلمإلنلتت
عب ةتتتتتمليايتتتتت لمونتتتتتتدلبالتتتتتثالمإلنلتتتتتتي ل تتتتتللعةتتتتتنل
مو حتتتدلاتتتيل وتتت  لف نبتتتتليلتتت نل وتتتنلياح تتتنببلاتتتيل
ااتبلتتتتتتملالتتتتتتث ببلعةتتتتتتنللتتتتتت  للموالتتتتتتتثمة لني لتتتتتتم ل

 واباتنببلانبتلو ثماللملياتعام 

حاتتتتتتتلن تتتتتتبالااحاتتتتتتملمو ةتتتتتتعميلماابرحاتتتتتتملوالتتتتتتثال
مويايتتتتت لبااتاتتتتتملمإلنلتتتتتتيلباث تتتتتثعلموالتتتتتتثمةلفتتتتتتل

اتتتتيلمقيات اتتتتملماابرحاتتتتملل24مولتتتتتنثيلثفلتتتتت لوةاتتتتتعةل
والتتتثالمإلنلتتتتي لثمعي تتتبالموااحاتتتمل يلوتتتادلحتتتلل
يا  تت لا ي تتبلالتلتتت لبتوكبماتتملمإلنلتتتنام ل تواتتتل نتت ل
الينعل ونلا ببمالاث ثعاملثا لثوم لثقل نتيل ل

اتتتتيلالتتتتثالمافتتتتبمعلثرنيبتتتت لحتتتتبمايببلبةتتتتحللغ تتتتبل
صتتتتتعبلعتتتتيلموااحاتتتتمللاةتتتتبثع لثمليةتتتتبعالبلتتتتبمب
ل13  مي لماثبث امل  حعلمواث ثع

ل نتت لنتثع يلاتيلمويا  تت  ل ب ل يَّ ا بتبلونتتلااتتليلتعَّ
فبنتتت ليا  تتت لين ةتتاللعثمف تتت لاتتيلالتتتبَّعلمقُتتتيال ل

ث تتتتثلبتتتتتولندل ثلمو تتتتبال ثلموتتتتع يل ثلغ تتتتبل وتتتت  ل
نلتتتتتي لثالتتتتةب لالث تتتت لمإليا  تتتت لااتتتت لاتتتتيلحبماتتتتمل

عثناتملموايتتاللمالتلام لثري تاللباث اتملفيتملالت تل
ماُبىلوالتبعلمُتيال ل ثريبتتلموع ناتمل ثلمولنلتامل

فبتتتثل نيبتتت لاتتتاللمإلنلتتتتيل ثلمو ب اتتتملعنبتتتت لوتتت و ل
بتوالتثمةلثموابرتملثموكبماتملمإلنلتتنامل)مقلتيلالوام( ل
حاتتتتل نتتت لاانتتت لموايتتتتالمواا تتت ل تتتع تلاتتتيلمويايتتتت ل

ا  تتتتت م لي لتتتتتاات لغ تتتتتبلبتتتتتتوالثالمالتلتتتتتام لثاحتتتتتثيلي
ث تتتتثلاتتتتتلااحتتتتيل يلن ةتتتتاللعةاتتتت ل لا تتتتببلثاا تتتتثب
لبتويا   لمولة ت 

  ناتتتتتتل نتتتتتت ليا  تتتتت لآُتتتتتبليي ةبتتتتت ل ثمعتتتتتعلمو عموتتتتتمل
ثمإلنصتتتتتت  لث تتتتتثلمويا  تتتتت لمإل لتتتتتت تلموتتتتت يلااتتتتتن ل
ا تاةتتتتتتتتتتمليا تتتتتتتتتت ةاملا  يتتتتتتتتتتملوالاثعتتتتتتتتتتمل تتتتتتتتتت اامل
بتواليا  لحا تولملوةانتخلمو تتبلموااتا ل بتتلموت يل
اان بتتتتتتلاتتتتتيلمويايتتتتت لبالث بتتتتتتلمالتلتتتتتام لثالتتتتت نل

اعةل صتتتتتتال لاتتتتتتيللتتتتتيمواوالتتتتتتتثمةلموا ةاتتتتتتم لويال تتتتتاللم
                                                           

13
 A Court HR, Proposed Amendments to the 

Naturalization Provisions of the Constitution of Costa 
Rica, Advisory Opinion. OC-4/84 of January 19, 1948, 
Series A, No. 4, p. 104, paragraph. 56. 
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موالتثمةلموانصث لعة بتلفتلموعلتي بلثمقيات اتال
ث تتتتتثلا ي تتتتتبلاةتتتتتبثعت لثا تتتتتببم للثمواثمق تتتتتاللموعثواتتتتتم 

 تواتلمويت بلبتوةتبثطلموُتصتملبت  لثمويتتلااحتيلونتتل
ملينيتلبتلايلمقيات  ي يلموعثو ي يلمولتبلي ي لفبت  ل

اث تتتتثعتلةتتتتبثطليياقَّتتتتلل ثلتتتتثعلي برتتتتبلان لتتتتتلثل
لتتتتتبمءلا  تتتتتال نيبتتتتتتل وةيا  تتتتت  لث تتتتتع لاةتتتتتبثع لثم 
لبالتتتتبعليال تتتتالل  عمفتتتت لمواةتتتتبثعم لحاتتتتتل نتتتت لاحاتتتتل

مواتتتتعلماعنتتتتنلاتتتتيلموالتتتتثالوةايتتتتملموالتتتتيبعفمللف ةاتتتتت ل
بةحللقل نيب لفا لالثالموايتتالماُتبىل ثلاات ل
اتتيلحتتبمايببلمإلنلتتتنام لث تتثلاتتتل ن  تتاللعةتتنلن تتتبل

ةامللتتتندلموكثيتتت لفبتت ملمون تتتتبلوتتبل ن ةتتاللاتتتيل ف تت
لوا ب تتتتلل عةتتتتنلآُتتتتبل ثلياث تتتت لعةاتتتت  لحاتتتتتلوتتتتبلاتتتتأاِّ
ناتتتتللتتتتءلوتتتاماحمِّيلموايتتتتال ي   تتتاللالتتتثالمإلنلتتتتي لثم 

ااتبلتتملالث بتتتلعةتتنللتت  للموالتتتثمةللمو تت ااملاتتي
ثوتتادلوكتتتلاتت لموايتتتالماثفتتبلا تتت لفتتتلموالياتت  ل

فبتتتثللاماي بتتتتلبالتتتثا لالت تتتللاباتتتتيلغ ب تتتتلانبتتتت 
  ُب   لتءلواالاللا ع لموالتثمة لثوادلو

 المحور الرابع: م روعية نظام الكوتا

التتتياعلن تتتتبلموكثيتتتتلاةتتتبثع ي لاتتتيلميات اتتتمللتتت عمثل
 وتنلويعم  بلموُتصملموا  يملموبتعفتملمويتللااالبت

مواليات  لفتتلل ت يلمولنلت يلي ل للموالتثمةلموا ةام
موكثيتتتتلثغ تتتب لاتتتيلمويتتتعم  بللن تتتتبوتتت و ل لتتتقلعةتتتنل

 يل ن ةتتتاللاتتتيللتتت قلاةتتتبثعل تتتثلثلتتتثعللمإل لت اتتتم
عثميتتاللملياتعاتتمليانتت لمواتتب ةلاتتيلااتبلتتملالث بتتتل

 لحاتتل لتقل يلاحتثيلنلثل لموالتثمةلات لموبلتلعة
ا  يتت  لثرنيبتتلبالتبعليال تالل  عمفت لموابلتثة لثفلتت ل

تتالعةاتت لمواتتتعةل اتتيلمقيات اتتم لعةاتتت لل1/ل4واتتتلنصَّ
لاابتتثبل نتت ليتتع  بلا  تتالقلا نتتتلمنيبتتتءلم و اتتلل يَّ

ناتتلا نتتل نت ل نيبتتل ب لُتالعلفيتبةل اناتملا  نتم لثم 
اتتبيب للموابلتتثةلانتت  لفتويأ  تتاعنتتعليال تتاللموني لتتمل

بل  يال تتتتاللموبتتتتع  لثوتتتتادلبتتتتتوايبةلمو اناتتتتملمواملتتتتي ُع 
ل14ُالوبت 

ث تتعلمن قتتاللعتتيلميات اتتمللتت عمثلولنتتملُتصتتمليم تتب  ل
بتوةلنتتملموا ناتتملبتول تتتءلعةتتنل ةتتحتعلمويا  تت ل تتعل

بتوب تبتملعةتنلاتعىلمويت مبلل ت  لموةلنتملنمواب ة لثيم ن
موعثعلما بم لبتقيات املبتوالثالموتثمبعةل بتت لث تعل

تتتال يثصتتت يبتلموُتالتتتملفتتتتلعتتتتبل عةتتتنلل1988نصَّ
 نتتت لعةتتتنلموتتتبغبلاتتتيل اتتتتبلموتتتعثعلما تتتبم ل ي تتتع لل
 ثمن نبتتتلموعمُةاتتملبةتتحلل ةغتتتلمويا  تت ل تتعلمواتتب ة ل
ال قل نتتتتت لقل معل نتتتتتت لاتلتتتتتمل وتتتتتنلي نتتتتتتل لتتتتتبمءم

ي ايلي   اللمقيات املايلُالعلملياعم ليتعم  بل
ل ي   لموالتثمةلموا ةامل  يلمواب ةلثموبلل

لل(4/1)ثبتإلةتبةل ونلمواتعةل ايلميات املل عمث لف يَّ
موةلنتتمليثصتتتلموتتعثعلبتلتتيُعمبلموا رتتعلاتتيلمويتتعم  بل
موُتصتتملموا  يتتملاقتتللماعاتتتعلمإل لت اتتملثموا تاةتتمل

                                                           
ل 42ل ايلب ملمواب ةامةيام لل14
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 لتتتللي  رتتت لمنتتتعات للمويا تتت ةاملثن تتتتبلموكثيتتتتلاتتتي
ل15مواب ةلفتلموي ةابلثمق يصتعلثمولاتلملثمو ال 

ان تتتبللثا بتتبلاتتيل وتت  ل نتت ليتتبلملتتيُعمبلاصتت ة 
موكثيتالعةنلثل لموياع علح اتعىلمويتعم  بلموُتصتمل
موا  يتتتملمويتتتتلاتتتيلمو تتتبثبيل يليلتتتيُعابتلموتتتعثعل
و تتتتتتتاتيليال تتتتتتتاللموالتتتتتتتتثمةلموا ةاتتتتتتتمل تتتتتتت يلمونلتتتتتتتتءل

لثموبلتع ل

يابلمو تتتتتواتلموبمبتتتت لوةاتتتتب ةلو تتتتتبلحاتتتتتل ثصتتتتنلمواتتتت ل
فتتتتتتلبحتتتتت يلموتتتتتعثعل يليي نتتتتتنلفتتتتتتل ثمن نبتتتتتتلل1995
اتتتتل  ةتتتاللعةاتتت لبتوكيةتتتم/لما ةاتتتملموابلتتتم للموث ناتتتم

%لحاتتتتعل عنتتتتنلوياق تتتتلل30ث تتتتتليُصتتتتا لنلتتتتبمل
لمواتتتتب ةلعمُتتتتللا للتتتتتالموعثوتتتتم لا تتتت لي ي تتتتبل تتتت  
مونلتتتبملانتلتتتبملوياحتتت يلمونلتتتتءلاتتتيلصتتتن لمولتتتبمب ل

نلةتتملنثعاتتمل ياق تتللثيتتأق بللمااتتبلموتت يلاحاتتللثلتتثع
مواتتتتب ةلفتتتتتلا للتتتتتتالموعثوتتتتم لثالتتتتتت بل تتتتعثب لفتتتتتتل
ي تتع للموياح تتبلمواليا تتتلاتتثعلنا اتتملعثبلمواتتب ة ل
فتوكثيتتتتتتلياتتتتتن لمواتتتتتب ةلفبصتتتتتملوةياق تتتتتلليلتتتتتت بلاتتتتتيل
ُالوبتتتتل   نتتتتعلموالياتتت لبأ ااتتتملعثب تتتتلبتواةتتتتبحمل
مولاتلتتتتتام لث تتتتتعلمعي تتتتتبالولنتتتتتملمواتتتتتب ةلفتتتتتتلمااتتتتتبل

                                                           
مل لصتتتعبةلعتتيلموةلنتتملموا ناتت1988(لو تتتبل5مويثصتتاملمو تاتتملب تتبل)ل15

  بتول تءلعةنلمويا   ل علمواب ة

%ل تلمواعلماعننلوياق تللمواتب ةل30مواياعةلنلبمل
ل16بتوب يتالموانيُبم 

ل ثان ل عاليلبح يل صب لن تبلموكثيتلايتعمثق لبةتحلل
ح  تتتبلعةتتتنلموصتتت  علموتتتعثوت لايتتتنلفتتتتل كقتتتبلعثعل
مو تتتوبليلتتعات  لثاتواتتت ل تت ملمون تتتبلام  َّتتاللفااتتتلالتتتبقل
ايلنصفلعثعلمو توبلحآواملعثواملا ياعةلوةاعلايل

فاتتتتتتلفبنلتتتتتتلعةتتتتتنللتتتتت  للل17مويا  تتتتت ل تتتتتعلمواتتتتتب ة 
نلتتتتبملياق تتتتللمواتتتتب ةلفتتتتتلالةتتتتدللمواقتتتتتع لي تتتتثبا

 وتتتنلاتتتتل  رتتتعلل1985%لفتتتتلعتتتتبل5 7مونتتتثمقلاتتتيل
%لفتتتتتتتلعتتتتتتتبل3 23عتتتتتتيلقالقتتتتتتمل  تتتتتت تفبتل ثم تتتتتت ل

وةنلتتتتتتتءلويلتتتتتتتث للم لفتوكثيتتتتتتليةتتتتتتحمِّللاتتتتتتف لل18 2015

                                                           
مويتتت مبلموتتتعثعلعةتتتنلثلتتتثقلل1995 كتتتعل عتتتاليل  لتتت يلابحتتت يالو تتتتبلل16

بتيات اتتتالالتتثالمإلنلتتتي لباتتتلف بتتتلمقيات اتتتالموُتصتتملبالتتثالمونلتتتء ل
ثفتتتلالتتعايبتلميات اتتمللتت عمث لثا ي تتبل عتتاليلبحتت يلابل تتت ل تنثناتتت لعثواتتت ل

 تتت ملمإلعتتتاليلموتتتعثعل وتتتنلي نتتتتللتوةالتتتتثمةل تتت يلمواتتتب ةلثموبلتتتل لث تتتعلععتتت
لتتبمءمالعةتتنللااتت لموصتت عليكاتتلليال تتاللموالتتت ثمةلموا ةاتتمل تت يليتتعم  بلثم 

مواتتب ةلثموبلتتللعةتتنلمواتتعىلموب  تتع لُتصتتم لفتتتلموياق تتلل تتايلا للتتتال
موعثوتتم لث تتعلُصتت ل عتتاليلبحتت يلحثيتتتلوياق تتللمواتتب ةلعمُتتللا للتتتال

موتتعثعل وتتنلي ن بتتتل تتايل ثمن نبتتتللت%لحاتتعل عنتتن لثععتت30موعثوتتمل نلتتبمل
موث ناتتتم لبةتتتحللاحاتتتلليالتتتالل تتت  لمونلتتتبملعةتتتنل بتلموثم تتت لفتتتتلعتتتتبل

 لثوكيلوبلاحيل نتت لمويت مبلحتاتللاتيل  تللحتفتملموتعثعلفتتل وت  ل2005
لوياتص لل كقبلبمل  

Michael Fuchs, Quota Systems for disabled persons: 

Parameters, Aspects, Effectivity (Vienna: European 

Centre for Social Welfare Policies and Research, 

2014), 5. 
17

موكثيتتتتتتلمونلتتتتتتياملفتتتتتتل ل(UNDP) بنتتتتتتاجلمااتتتتتبلمواياتتتتتعةلمإلناتتتتتتيتل 
  3ل( 2015ع ب ل)مقنيُتبتالموة نتنامل

لتتتتتتتبمءمالمويا  تتتتتتت لع تتتتتتتعلموة  تتتتتتتفلبحتتتتتتتثب لل18 امقنيُتبتتتتتتتتالموااةاتتتتتتتملثم 
ل20عتععل لموالةتملمواغب اتملوةلاتلتتالمو اثااتملمإل لت ت لن تبلموكثيتا 

ل 349ل (2016)
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مو ثمياللمقلياتعاملثمواةتبحملفتلموااتةلمولاتلام ل
فتتلموااتت ابلمونا اتملحاتل نبتليلت بل   لتعلي ع لل

وتتعثبلمواتتب ة لثي رتتعلاتتيلنلتتبملاةتتتبحيبتلفتتتلموااتتتةل
لمولاتلام 

لموعثعلمويتلي نتال ث عل  ببالمويلتبقلمواُيةامل يَّ
ما ةاتتتملموابلتتتمل صتتتب لوةنلتتتتءلياق تتتلل ك تتتبلعمُتتتلل

ل معلعتتيلنلتتبملاتت لاتتبثبلموتت ايلا للتتتيبت  لبةتتحلل
%لاتتتتتيلعتتتتتععلموالتعتتتتتعلفتتتتتتلموب يتتتتتتالموانيُبتتتتتمل30

مااتتتبلموتتت يلعفتتت لب تتتتلموتتتعثعل وتتتنلث تتتفلوةعثوتتتم ل
لل19مليُعمبلن تبلموكثيتلحثن لالالل  عمف  

ث تتتعل كتتتعالموةلنتتتملموا ناتتتملبتول تتتتءلعةتتتنلمويا  تتت ل
و تتتتتتبلل25 تتتتتعلمواتتتتتب ةلفتتتتتتليثصتتتتت يبتلمو تاتتتتتملب تتتتتبل

مواي ةلتتتتتتتملل4اتتتتتتتيلمواتتتتتتتتعةلل1بةتتتتتتتأيلموالتتتتتتتبةلل2004
لموبتتتتع لاتتتتيل تتتت  ل بتويتتتتعم  بلموُتصتتتتملموا  يتتتتم ل يَّ

اللموالتتتتتتتثمةلموا ةاتتتتتتم/لموالتتتتتتتثمةلمويتتتتتتعم  بل تتتتتتثليال تتتتتت
بتونيتتتتتيجلعةتتتتنل بتلموثم تتتت  لوتتتت و لفتوتتتتعثعلاة اتتتتمل

موبتتتع ل ي نتتتتل تتت  لمويتتتعم  بلحثنبتتتتليلتتتت بل يال تتتالل
اتتتتتتيلميات اتتتتتتمللتتتتتت عمث لمواياقتتتتتتللبتوالتتتتتتتثمةللموتتتتتتبياد

ثمول تتتتءلعةتتتنلمويا  تتت ل تتتعلمواتتتب ة لا تتت لمعي تتتبال
مويثصامل يلمون لعةنلموالتتثمةلبتولتتنثيلقلاحاتتل

 الل و  لث ثلباتلملويتعم  بلعةتنل بتلثاع لويال

                                                           
ل 7 لموكثيتلمونلتيام ل(UNDP) بنتاجلماابلمواياعةلمإلناتيتلل19

موثم تتتتتتت لويلتتتتتتتي ا ليال تتتتتتتاللاتتتتتتتتلثصتتتتتتتاي لبتوالتتتتتتتتثمةل
ل20مواث ثعام 

 تتتتتللتتتت ءلاتتتتيللحاتتتتتلمعي تتتتبال يلمويتتتتعم  بلموا  يتتتتم
ملتتتتتتيبمي لاملايكتاةتتتتتتملاماي تتتتتتب تل يليي نت تتتتتتتلموعثوتتتتتتمل

فتوكثيتتتتتتللويال تتتتتاللموالتتتتتتثمةلموا ةاتتتتتمل تتتتت يلمولنلتتتتت ي 
 تتتبالثاتتتع تلقليلتتتي ا ليغ  تتتبلموالياتتت  لحاتتتتلمعي

موةلنتتتتمل يلمويتتتتعم  بلموا  يتتتتملقلي ي تتتتبليا  تتتت م ل تتتتعل
ناتتتتل نصتتتتفت لوةاتتتب ة لوتتت و لفبتتتتلقلي ي تتتبل موبلتتتل لثم 
ملتتيقنتء لعةتتنلمواتتاللبتوالتتتثمةلثا تتع لعتتعبلمويا  تت  ل

ناتتتتتتلنلتتتتتي ا لمعيبتب تتتتتتلف ةاتتتتتت ل  تتتتتع عةتتتتتنللت لا  يتتتتتلم لثم 
لموالتثمةلموةحةام/لمونصامليالالت لوةالتثمةلموا ةام 

لمو اتتتتيلملتتتتتيبمي لاملايكتاةتتتتتمللكثيتتتتتتللتتتتت ءث تواتتتتتل يَّ
ل نتتتتت لاتلتتتملوي نتتتتلموتتتتعثعل ويال تتتاللموالتتتتثمة لفتتت يَّ
لاتلتتتتتال ُتتتتبىلعةتتتتنلمواتتتتعىلموب  تتتتعليكاتتتتلليغ  تتتتبل

ثي تتع للماناتتتطلثمولتتةثحاتاللموالياتت لاتتيلموتتعمُل
مقلياتعاملثموقلتفاملمويتلي عيل ونلملتيابمبلثلتثعل

لامغنتتتتتتلالتتتتتيلبال لعتتتتتيللمويا  تتتتت ل تتتتتعلمواتتتتتب ة  بةتتتتتحلل
مبلملتتتيُعمبلمويتتتعم  بلموا  يتتتملحتوكثيتتتت لفبتتت  لملتتتيابل

مولاتلتالب  عةلمواعى لقلي ي بل  تثعم لعةتنلمواتالل
ناتتل لتبمءمال  ا اتمل بتوالتثمةلحتويعم  بلموا  يتم لثم 

                                                           
 لموصتتتعبةلعتتيلموةلنتتملموا ناتتمل2004و تتتبلل25مويثصتتاملمو تاتتملب تتبلل20

لا تتت لي تتتانالمويثصتتتاملاتتتتل ةتتتت بتول تتتتءلعةتتتنلمويا  تتت ل تتتعلمواتتتب ة ل
  مل احتيللتعياتعلثينا  ليعم  بلُتصتملا  يتم   اموعثعلما بم لاة املب

ل    مويعم  بل بثبرملثاالياملوةي ل تلل يال تاللموبتع لموةتتاللل اتيل يَّ
لةلموا ةامل ثلمواث ثعاملوةاب ةا  ثلموااععلمواياقللفتليال اللموالتثمل
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ييُتت  تلموتتعثعلاتتيلبتتتقلموي مابتتتلمإل لتتت تلويال تتالل
ثلااتت ل تت  لل21موالتتتثمةلموا ةاتتملعةتتنل بتلموثم تت  

اتتيلميات اتتملل5 ل3 ل2مولاتلتتتالين ةتتاللاتتيلمواتتثمعل
لتتت عمثلمويتتتتلياتتتبتلموي ماتتتتال  لت اتتتملعةتتتنلموتتتعثعل
ما تتتتتتبم لوكاتوتتتتتتتملموالتتتتتتتتثمةلموا ةاتتتتتتم لوتتتتتتت و لفبتتتتتتتتل
 لتتبمءمالب  تتعةلمواتتعىليلتت نلويغ  تتبلموالياتت لاتتيل
موتتتعمُل ل اتتتتلموكثيتتتتلفبتتتتلعبتتتتبةلعتتتيليتتتع  بلا  تتتال

ُتتتتالعل ةاتتتتملاتتتتيلالتتتتثبل ي ل تتتتلليال تتتتاللموالتتتتتثمةلموا
اتيليكتتف لمواتب لثي  رت لاةتتبحملمواتب ةللُةاللنتثع

ثياا   تتتتتتلعةتتتتتنلُتتتتتثتلمقنيُتبتتتتتتالُتتتتتالعلفيتتتتتبةل
لا  يم 

لاةتتحةمليتتعنتلنلتتبمل ثاتيلموابتتبلمإلةتتتبةل نتتتل وتتنل يَّ
اةتتتتبحملمونلتتتتتءلفتتتتتل  يتتتتتالموعثوتتتتملموانيُبتتتتمل تتتتتل
اةتتتتتحةملعةتتتتتنلالتتتتتيثىلمو تتتتتتوب لث تتتتتعل تتتتتتبلمقياتتتتتتتعل

ل1992بملتتتتملفتتتتتلعتتتتتبلمو بواتتتتتنتلموتتتتعثوتل  عتتتتعمعلع
اتتتثعلنلتتتبملاةتتتتبحملمواتتتب ةلفتتتتلمو بواتنتتتتا لث وتتت ل

عثوتتملع تتثلفتتتل تت ملمقياتتتع لل150عةتتنلالتتيثىل
ث تتتتعل  بتتتتبالموعبملتتتتمل نتتتت لعةتتتتنلموتتتتبغبلاتتتتيلنتتتت ل
 تتتتتتتثمن يلا  تتتتتتتبلعثعلمقياتتتتتتتتعلعةتتتتتتتنلاتتتتتتتاللمواتتتتتتتب ةل

                                                           
 تتتتعليلتتتتيُعبلموعثوتتتتملفتتتتتللتتتت  لل وتتتت  للتتتتيليةتتتتبر تالعمُةاتتتتمليكاتتتتللل21

موالتتتثمةل تت يلمواتتب ةلثموبلتتللفتتتلاُيةتتفلالتتتقالموااتتتة ل ثليُصتتا ل
لتتت ءلاتتتيلمواثم نتتتتملمو تاتتتملوةنتتتثعلمقلياتتتتتعت ل ثلي نتتتتلانتتتت جلعبملتتتتامل
يتتتن لعةتتتنل  ااتتتملموالتتتتثمةل تتت يلمواتتتب ةلثموبلتتتل ل ثل عتتتتعةليث رتتت لاتتتثمبعل

 بنتتتتاجلمااتتتتبل تتت يلمولنلتتت ي لوةياتصتتت للبملتتت  لموعثوتتتملبةتتتحللايكتتتتف ل
ل 7موكثيتلمونلتيام ل ل(UNDP)لمواياعةلمإلناتيت

موايلتثيلا لموبلللبتوانتفلملمقنيُت املثمواةتبحمل
لنلتتتتت يبتلي ي تتتتتبل ايعناتتتتتملبتوياق تتتتتللمولاتلتتتتتام ل قل يَّ

ث تتتعلل22عمُتتتللمو بواتنتتتتا لثمواةتتتتبحملبتقنيُتبتتتتا 
ثصتتللياق تتللمواتتب ةلفتتتلموب يتتتالموااةاتتملموانيُبتتتمل

%لباةتتتتتثعلعتتتتتتبل22عةتتتتتنلموالتتتتتيثىلمو تتتتتتوبلنلتتتتتبمل
 لث وتت لعةتتنلموتتبغبلاتتيل نبتتتليةتتحللنصتتفل2015

موالياتتت لمإلنلتتتتنتلف ةاتتتت  لثوكتتتيل تتت  لمونلتتتبملعةتتتنل
بلا ةتتتتبم لقبياتتتتتعلموتتتتبغبلاتتتتيليتتتتعن بتل قل نبتتتتتلي ي تتتت

ياق تتللمواتتب ةلفتتتلموااتتتةلمولاتلتتام لفلتتعلحتنتتالنلتتبمل
%لفلتتتت  ل14عبتتتتبةلعتتتيلل2000ياق ةبتتتتلفتتتتلعتتتتتبل

ل23% 3 11حتنالل1995  ناتلفتلعتبل

ثي ببلونتلمونيتتيجلمولتتبلمل نت لُتالعلعةتبريلعتاتت ل
ي ثبالاةتتبحملمواتب ةلفتتلمواليا تتالاتثعلمو تتوبل

بتتبلملتتيابمبل نلتتبملمو تت ف لوتت و لنتتبىل نتت لاتتيلموا
ي نتل ت ملمون تتب لح اتعىلموثلتتيللموالتتععةلوةاتب ةل
يعمبحت لوة ثماللمويتلياعلاتيليلتعابت لعةتنل نت لاتيل
مو تتبثبيل يليةلتتألموتتعثعل وتتنل لتتبمءمالثلاتلتتتال
يلتتتت بل ثصتتتثعلموالياتتت ل وتتتنلثعتتتتلحتاتتتللبأ ااتتتمل
عثبلمواتتتتب ة لبةتتتتحللا تتتت  للتتتتث بلمواتتتتاللبتوالتتتتتثمةل

 ةاتتتم لثبتويتتتتوتليغ  تتتبلمواياقتتتلل يال تتتاللموالتتتتثمةلموا
موالياتتتت ل  لت اتتتتت لاتتتتيلموتتتتعمُل لبةتتتتحللامغنتتتتتلعتتتتيل

                                                           
بحملمولاتلتتتاملوةاتتتب ةلان تتتتبلموكثيتتتتلثيتتتأق ب لعةتتتنلمواةتتتتل تتتتعيلةتتت ق ل22

ل 42( ل2011)  ب را للتا مل  ب را لبلتوملاتللي ب للمواةل  ناما
ل 8موكثيتلمونلتيام ل ل(UNDP)ل بنتاجلماابلمواياعةلمإلناتيتل23
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لمالتتتتدل ملتتتيابمبلملتتتيُعمبلن تتتتبلموكثيتتتت لحتتتثيل يَّ
فتتتتل تتت ملمون تتتتبل نتتت لا  تتتالثرتتتبيب ل يال تتتالل تتتع ل
ا تتت ي لثوكتتتيل تتت ملمون تتتتبلقلالتتتي ا لثاتتتع ليغ  تتتبل
حتتتتتللموان ثاتتتتتملمقلياتعاتتتتتم لحثنبتتتتتتلباتلتتتتتمل وتتتتتنل

لت لاباتتتلم لاةتتتحللعنصتتتبلللاتلتتتتال ثرةتتتملمااتتتع لوكنتتت 
فتتتتلياا تتت لمواتتتب ةلوةاةتتتتبحملع تتتبليُصتتتا لنلتتتبمل
ا  نتتتملوبتتتت لمااتتتبلموتتت يلااحنبتتتتلاتتتيل تتتبةلب ريبتتتتل
لاتتتتت لموبلتتتتتل لثم  تتتتتبم ل  ااتتتتتملعثب تتتتتتل بةتتتتتحللايلتتتتتتثل

لموااتةلمو تام فتلبتواةتبحمل

 المحور الخامس: أهمية نظام الكوتا فا فلسطين

ثعةتتتتتتتنلموالتتتتتتتتيثىلموتتتتتتتتث نت لفلتتتتتتتتعلي نتتتتتتتتنلمواةتتتتتتتتبمِّعل
ولتتتتتنملل9مواةلتتتتت  نتلفتتتتتتل تتتتتتنثيلمقنيُتبتتتتتتالب تتتتتبل

حثيتتتتلل2007و تتتتبلل1 لثمولتتتبمبلبلتتتتنثيلب تتتبل2005
مقنيُتبتتتالمويةتتبر ام ل  ناتتتلوتتبلفتتتلُتصتتملبتتتواب ةل

ل13 وتتت لفتتتتل تتتتنثيلمقنيُتبتتتتالمواةغتتتتلب تتتبلل يتتت يَّل
ل لثايلما ااملباحتيلفتل  ملمولتنتق1995ولنمل

ل  بتبل  ااملموكثيتلفتلمويلب ملمواةل  نام 

 ل1996فاتتتتتلمنيُتبتتتتتالموالةتتتتدلمويةتتتتبر تلو تتتتتبل
لعةتنل تتنثيلمقني ُتبتتالب تبلثمويتليبلُث تبتل نتتء 

  ملمولتنثيلحثيتلُتصملل لوبل ي يَّل1995ولنملل13
بتتتتتتتواب ة لثمعياتتتتتتتعلعةتتتتتتتنلن تتتتتتتبلموتتتتتتتعثميبل)ماكقبرتتتتتتتمل
مو ععام( لا  ليبليللتابلمابم تتلمواةلت  نامل وتنل

عميتتتبةلفتتتتلمو تتتاملموغب اتتتملث  تتتتعلغتتت ة لثالتتتثبلل16

  ملمون تبلمقنيُت تلعةنل لتدلموانتفلملموابعام ل
ثفتتتتتتث لموابةتتتتتتا يلمواتصتتتتتتة يلعةتتتتتتنل عةتتتتتتنلنلتتتتتتبمل

ان تتتتتاللموانتفلتتتتتملليلعتتتتت َّ  لمااتتتتتبلموتتتتت ل24يصتتتتتثرا 
للمو ةتيبرملثموا  املثمو حثبرملفتل   لمقنيُتبتا 

ل672اتتتتتيل صتتتتتللماتتتتتب ةلل25يبةتتتتتاالوالنيُتبتتتتتتال
ابةتتت لوةالةتتتتدلمويةتتتبر تلمواةلتتتت  نت ل يل نلتتتتبمل

ثعةتتتنلموتتتبغبلل25%لفلتتت لاتتتيلالاتتتثعلموابةتتتا ي 4
لنلبملمونلتتءلموةتثميتلةتتبحيلبتويصتثرال فتتلايل يَّ

%لاتتتتتتتتيلالاتتتتتتتتثعل43مقنيُتبتتتتتتتتتالثصتتتتتتتتةال وتتتتتتتتنل
نلتتتتتتءلفلتتتتت لل5نل ل قل تتتتت قل نتتتتت لوتتتتتبلل26 مونتتتتتتُ  ي
ل88فتتتتتتتلالةتتتتتتدل يكتتتتتتثيلاتتتتتتيللنتيبتتتتتتتاليواصتتتتتتبا
ث تلنلبملايعناتملل27% 7 5 ل يلاتلنل ي لم لع ثل

اتتتتتتت لالتتتتتتتبلمونلتتتتتتتتءلفتتتتتتتتلموالياتتتتتتت لللتتتتتتتعم لالتبنتتتتتتتم ل
مواةلتتتت  نتلثمويتتتتتليصتتتتلل وتتتتنلاتتتتعلمونصتتتتفليلبربتتتتت ل

ل28 )2% 49)

نلبمليبةت لمواتب ةلفتلثا  مِّبل  ملمقنُاتتلموك  بل
والنيُتبتتتتا لثاتتتتلنتتتيجلعنتتت لاتتتيلنلتتتبملياق ةبتتتتلفتتتتل

                                                           
ل (5) لمواتعةل1995(لولنمل13 تنثيلمقنيُتبتالب بل)ل24
موعاالبم اتتتملفتتتتلفةلتتت  ي لمقنيُتبتتتتتالولنتتتملمقنيُتبتتتتالموابح رتتتم لل25

مواةلت  ناملمو تاتملوتبيادلمولتتة ملموث ناتملمواةلت  ناملث ع تتءلموالةتتدل
ل 78( ل2002)بمبلهللا لل2 لط1996مويةبر تلو تبل

 لمواتتب ةلثموبلتتللفتتتلفةلتت  يمولبتتت لموابحتت يلوإلاصتتتءلمواةلتت  نت لل26
ل 169( ل1998)بمبلهللا للميلت تالثم اصتءما

ل 78 لموعاالبم املفتلفةل  يولنملمقنيُتبتالموابح رم لل27
 لمواتتب ةلثموبلتتللفتتتلفةلتت  يلمولبتتت لموابحتت يلوإلاصتتتءلمواةلتت  نت ل28

ل 18( ل2016ل)بمبلهللا ل  تاتلثم اصتءما
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موالةتتتتتتدلمويةتتتتتتبر تلعتتتتتتيلثلتتتتتتثعلاةتتتتتتحةملالالاتتتتتتمل
لتبتتواليا لقليكاتتللوةنلتتءلموينتتتفدلات لموبلتت عل نتتتء 

عةتتتتتنل لتتتتتدلايكتفيتتتتتم لفتتتتتتواليا ل ي نتتتتتنلمواابتتتتتثبل
لح  تبلبتوتعثبلمولاتتعيل مو حثبي لثوادلالين ت لبةتحلل

تخلمقلياتتتتعت ل  تتتتفم لوةاتتتب ة لفاتتتتل تتتلل تتت ملموانتتت
 وتتنلعتتعبلثلتتثعلن تتتبلالتتتععلوةاتتب ةل)موكثيتتت(لفاتتيل
مو  ا تتتتل يلي تتت  لمونلتتتتءلعتتتيلُتتتثتلموانتفلتتتمل
مولتياتتملعةتتنل لتتدلغ تتبلايكتفيتتم لوتت و لوتتبلييبةتت ل

ل4مونلتتتتتءل قل نلتتتتبملانُا تتتتمللتتتتعم ل) %( لحاتتتتتل يَّ
ياق ةبتتتتتتتتتلعمُتتتتتتتتللموالةتتتتتتتتدلحتتتتتتتتتيلايثم تتتتتتتت ت للتتتتتتتتعم ل

اتتت لالتتتبلمونلتتتتءل%( لثقل ينتلتتتقلبتتتتوا ةالل7 5)
بتتتتتتتتواليا لمواةلتتتتتتت  نت لثقلاتتتتتتت لالتتتتتتتبلموكاتتتتتتتتءمال
مونلتتتتتتتياملمواثلتتتتتتثعة لحاتتتتتتتل نتتتتتت لقلاةتتتتتتحمِّللعتتتتتتتاال ل
التتتععم لوكتتتليكتتثيلمواتتب ةلاتت قبةلفتتتلصتتن لمولتتبمب ل

لثبتويتوتل  نتعلمواليا ل بت 

 لفلتتتعل2006  ناتتتلفتتتلمقنيُتبتتتالمويةتتبر املو تتتبل
ل9يتتبلُث تتبتلعةتتنل لتتتدل تتتنثيلمقنيُتبتتتالب تتبل

 لموتتتت يلي نتتتتنلمون تتتتتبلمواُتتتتية لمولتتتتتيبل2005و تتتتتبل
عةتتتتتنل لتتتتتتدلموانتصتتتتتاملفتتتتتتلعتتتتتععلموالتعتتتتتعل تتتتت يل

( لم لال تتتتتتتعل66موابةتتتتتتتا يلالتتتتتتتقلن تتتتتتتتبلموتتتتتتتعثميبل)
ثموابةتتتا يلالتتتقلن تتتتبلموياق تتتللمونلتتت ت/لمولتتتثميبل

( لا تتتت ل صتتتتب لعتتتععلالتعتتتتعلموالةتتتتدلم لال تتتعل66)
ل29ال عم  ل132مويةبر تل

تونلتتتتتتبملون تتتتتتتبلمولتتتتتتتنثيلحثيتتتتتتلنلتتتتتتتياملبلوتتتتتبل يتتتتتت يَّلثل
ون تتتتتتبلمولتتتتتثميب لا تتتتت للموتتتتتعثميب لوكنتتتتت لي نت تتتتتتلثفلتتتتتت ل

تتتا انتتت لعةتتتتنلاتتتتل ةتتتتت لا لتتتتقل يل(ل4ةل)مواتتتتتعلنصَّ
يي تتايلحتتلل تياتتملاتتيلمولتتثميبلمقنيُت اتتملموابةتتامل
والنيُتبتالمونل امل)مولثميب(لاعم ل عننلوياق للمواب ةل
 ل1قلالتتتتللعتتتتيلماتتتتب ةلثماتتتتعةلاتتتتيل تتتت يلحتتتتللاتتتتي ل

 لماب  تتتتمل2ثوتتتتنلفتتتتتلمولتياتتتتم لمالتتتتاتءلموقالقتتتتملما
 لحتتللُالتتمل لتتاتءليةتتتل3 لتتاتءلمويتتتليةتتتل وتت  ل

ل و ا 

ل15 لاتتنببلت لابةتتال414يبةتت لعةتتنلن تتتبلموتتعثميبل
%لاتتتتتتيلالاتتتتتتثعل6 3ماتتتتتتب ةلفلتتتتتت  ل يلاتتتتتتتلنلتتتتتت ي ل
لاتتنبيليتتموابةتتا يلعةتتنلموتتعثميب لثوتتبل فتتتلنل ل يم

                                                           
 لعةتنل2005(لولتنمل9بل)(لايل تنثيلمقنيُتبتالب ت3مواتعةل)لين ل29

 لالتتتثبل تتتتنثيلمقنيُتبتتتتالمواةلتتت  نتلعةتتتنل لتتتتدلمون تتتتبل1اتتتتل ةتتتت لا
%(ل تتتتت يلن تتتتتتبلماكقبرتتتتتمل50ل-%ل50مقنيُتتتتتت تلمواُتتتتتية لانتصتتتتتام ل)

ةلتت  ناملمونلتت امل)ي تتععلموتتعثميب(لثل)ن تتتبلمولتتثميب(لبتعيبتتتبلمابم تتتلموا
نتيبتتت لاث عتتملعةتتنلل132 لعتتععلنتتثمقلموالةتتدل2ثماتتعة لعميتتبةلمنيُت اتتمل

نتيبت ل يبلمنيُت ببلعةنل لتدلن تبل)ي تععلموتعثميب(لل66موثل لمويتوت ل  ل
موليملعةبلالقلعععلمولحتيلفتتلحتللع يلعةنلموعثميبلمقنيُت املاث ل

عميبةلثباتلقلالللعيلال علثماعلوكللعميبة لثرُصت لانبتتللتيملنتثمقل
نتيبتتت لل66بلعتتعةل تتيبلياع تتع تلبابلتتثبلبيتلتتت لق لوةالتتاا  يلاتتيلعثميتت

 تتتتتيبلمنيُتتتتتت ببلعةتتتتتنل لتتتتتتدلن تتتتتتبلموياق تتتتتللمونلتتتتت تل)مولتتتتتثميب(لبتعيبتتتتتتبل
لمابم تلمواةل  ناملعميبةلمنيُت املثماعةا 
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ل70  ناتتتليبةتت لعةتتنلن تتتبلمولتتثميبلل30مقنيُتبتتتا 
% ل22 ل يل نلتتتبملت لابةتتتال314ماتتتب ةلاتتتيل صتتتلل
ث تتتت ملاقتتتتتعلابتتتتبلفتتتتتلمواتوتتتتملل31 17نلتتتت لاتتتتنبيل

مواةل  ناملويث ا ل  ااملي نتتلن تتبلموكثيتت لحتثيل
موانتفلتتتملمقنيُت اتتتملوالتتتالايلتتتتثاملبتتتتوا ةالل تتت يل
مواتتب ةلثموبلتتل لفتونلتتتتءلموةتتثميتلُ تتيلمقنيُتبتتتتال

وتبليتنل لل(موكثيتت)لثفلت لون تتبلموتعثميبلموت يلوتبل يت يَّل
)ا ت للبي ل  ناتلموةثميتليبةايلعةنلمولثميبانل يمل

ماتتب ةلاتتنبيلاتتيل صتتللل17نلاتتالليتتبلي نمتتتلحثيتتت(
لمليُعمبلن تبلموكثيتل عىل ونلل70 ابةام لحاتل يَّ

اتتتتتتتتم ليةتتتتتتتتلا لمونلتتتتتتتتتءلوُتتتتتتتتثتلموانتفلتتتتتتتتملمقنيُت 
مولاتلتتام لثا بتتبلليثبتويتتتوتل رتتتعةلنلتتبملاةتتتبحيب

 تت مللةاتتت للتتثمءلبتوالتبنتتمل تت يلنلتتبملموابةتتاتالفتتتل
%لاتتتتيلالاتتتتثعل4مويتتتتتللوتتتتبلييلتتتتتث لل1996عتتتتتبل

موابةتتتتتا ي ل ثلنلتتتتتبملموابةتتتتتاتالعةتتتتتنلحتتتتتللاتتتتتيل
 لا تت لوتتبلييبةتت ل2006موتتعثميبلثمولتتثميبلفتتتلعتتتبل

ل15عةتتتتنلموتتتتعثميبلمويتتتتتلقليي نتتتتنلن تتتتتبلموكثيتتتتتل قل
%لفلتت  ل6 3 يلاتتتلنلتت ي لل414ماتتب ةلاتتيل صتتلل

                                                           
نيُتبتتتتتتالمويةتتتتتبر املموقتناتتتتتمليلبرتتتتتبلمقولنتتتتتملمقنيُتبتتتتتتالموابح رتتتتتم لل30

موُتتتتتتتتتت ل(ل1لتتتتتتتتتعثعلب تتتتتتتتتبل)فاتتتتتتتتت  للمن تتتتتتتتتب ل(2006ل)بمبلهللا ل2006
ثلتتتعثعلب تتتبلل؛114–89ل ثموابةتتتاتالعةتتتنلن تتتتبلموتتتعثميبلبتوابةتتتا ي

ثلتعثعلب تبلل 119–115 لبتواتتي ريلفتتلمنيُتبتتالموتعثميب(لموُتت ل2)
ل اتالثمواتتتي مالعةتتنلالتتيثىلموتتعثميب(لموُتتت لب تتععلمونلتتتءلموابةتت21)

ل 173
فات  لمن تبلل مقنيُتبتتالمويةتبر املموقتناتمولنملمقنيُتبتتالموابح رتم لل31

ثمولتتعثعلب تتبلل؛139–123ل (لموُتتت لبابةتتاتلمولتتثميب4ثعلب تتبل)مولتتع
ل 174ل اتالثمواتي مالعةنلاليثىلمولثميب(لموُت لب ععلموابة22)

  ناتتتتتلن تتتتتبلمولتتتتثميبلموتتتت يلي نتتتتنلحثيتتتتتلنلتتتتتياملفلتتتتعل
 يلاتتتتلنلتتت ي لل314ماتتتب ةلاتتتيل صتتتللل70يبةتتتاال

%لاتتتيلموابةتتتا ي لث تتت ملا ةتتتبلثم تتت لعةتتتنل22
مبياتتتعلنلتتبملاةتتتبحملمونلتتتءلفتتتل تتللثلتتثعلن تتتبل

اتعم ل عنتنلاتيلموياق تللفتتلليكثيتلمو يلا ايلوبمو
لتثعل  يتالموعثوملموانيُبم لالتبنم لفتتل تللعتعبلثل

لي نتلموكثيتتل عىل وتنلمبياتتعل موكثيت ل  تفم ل ونل يَّ
نلتتتتتبملياق تتتتتللمواتتتتتب ةلفتتتتتتلموالةتتتتتدلمويةتتتتتبر تلاتتتتتيل

%لفتتتتلعتتتتبل8 12 ل وتتتنل1996%لفتتتتلعتتتتبل7 5
ل 2006

فلتتتعلي نتتتنلل2007و تتتتبلل1  ناتتتتلمولتتتبمبلبلتتتتنثيلب تتتبل
ن تتتبلموياق تتللمونلتت تلموكتاتتلل)ن تتتبلمولتتثميب(لمااتتبل

بحملمواتتتتتب ةلحثنتتتتت لموتتتت يلا تتتتت  لبتويأك تتتتتعلنلتتتتتبملاةتتتتتت
 تتتتتتتايلوبتتتتتتتتلناتتتتتتتدلالتتتتتتتبلموكثيتتتتتتتتلموتتتتتتتثمبعلبلتتتتتتتتنثيل

 لثوكتتتتيلفتتتتتل تتتتلل2005و تتتتتبلل9مقنيُتبتتتتتالب تتتتبل
مولتتتتبمبلبلتتتتتنثيللتتتتيكثيلموانتفلتتتتملمقنيُت اتتتتملعةتتتتنل

 تايلن تتبلموكثيتت لا ت لل66 لثوتادلم لال عل132
 ل تتتتتيبلمنيُتتتتتتقل ع تتتتتتءل1انتتتتت  لال4يتتتتتن لمواتتتتتتعةل

 يتبمعلموالةدلفتلمنيُتبتالابةلثابتةبةلب برتاللمق
مولتتتبيلعةتتتنل لتتتتدلن تتتتبلموياق تتتللمونلتتت تلموكتاتتتلل
امولثميبالبتعيبتبلمابم تلمواةل  ناملعميبةلمنيُت امل

(لنتيبتتتت ا ل132 لعتتتععلنتتتثمقلموالةتتتدل)3ثماتتتعة ل  ل
تتتالمواتتتتعةل) ا لتتتقل يليي تتتايلل(لانتتت  5  ناتتتتلنصَّ

حتتتتتتتتلل تياتتتتتتتتملاتتتتتتتتيلمولتتتتتتتتثميبلمقنيُت اتتتتتتتتملموابةتتتتتتتتامل
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م ل عننلوياق للم واب ةلقلالللعيلماب ةلوالنيُتبتالاعَّ
 لمالتتتتتاتءلموقالقتتتتتملل1ثماتتتتتعةلاتتتتتيل تتتتت يلحتتتتتللاتتتتتي ل

 لمالتاتءلماب  تملمويتتليةتتلل2ماثونلفتلمولتيام ل
ل لحللُالمل لاتءليةتل و ا ل3 و  ل

حاتتتتلي نتتتنل ا تتتت ل تتتتنثيلمنيُتتتتقلالتتتتودلموب يتتتتال
 لحثيتتتل(17)مواتتتعةلل2005ولتتنملل10موااةاتتملب تتبل

دلموب يتتتتتال%لفتتتتتلالتتتتتو20وةنلتتتتتءلقليلتتتتللعتتتتيل
موااةاتتم لعةتتنل يليي تتايلمولتتثميبلمقنيُت اتتملماتتب ةل
ايل  يلمالتاتءلموقالقتملماثوتنلفتتلمولتياتم لثماتب ةل
ايل  يلمالاتءلماب  ملمويتليةتتل وت  لثماتب ةلاتيل

ثوكتتيليتتبلي تتع لل تت  لل تت يلمالتتاتءلمويتتتليةتتتل وتت  
موُتتتتتت لل2005ولتتتتتنملل12مونلتتتتتبملبتولتتتتتتنثيلب تتتتتبل

ثيلمنيُتتتتتتتقلالتتتتتتتودل ي تتتتتتع للب تتتتتتتل احتتتتتتتبل تتتتتتتن
ل32 2005ولنملل10موب يتالموااةاملب بل

                                                           
(لاتتتتيل تتتتتنثيل17(لانتتتت لعةتتتتنل نتتتت  لاي تتتتععلمواتتتتتعةل)1يتتتتن لمواتتتتتعةل)ل32

ويصتتتتتب لل2005(لولتتتتتنمل10منيُتتتتتتقلالتتتتتتودلموب يتتتتتتالموااةاتتتتتملب تتتتتبل)
ملمويتتتلقل  رتتعلعتتععلالتعتتع تلعتتيلقالقتتمل لفتتتلموب يتتملموااةاتت1حتويتتتوت ل

لالللياق تللمواتب ةلعتيلال تع ي ل  لماتب ةلثماتعةلاتيل عةبلال عم ل لقل قَّ
 تتتت يلموُالتتتتمل لتتتتاتءلماثوتتتتنلفتتتتتلمولتياتتتتم لق لماتتتتب ةلثماتتتتعةلاتتتتيل تتتت يل

 لفتتتلموب يتتملموااةاتتملمويتتتل  رتتعلعتتععل2موُالتتمل لتتاتءلمويتتتليةتتتل وتت  ل
 لال تعم لوةاتب ةلاتيل ت يلمالتاتءلالتعع تلعيلقالقملعةبلال عم ل مُصَّل
(ل1 لاملتتتيقننلاتتتيل احتتتتبلمو نتتتعل)3موُالتتتملمويتتتتليةتتتتل نتتتعل)ق(ل عتتتال  ل

 عال لموب يتالموااةاملمويتلالللعععلمونتُ  يلف بتلثفلتت لوةلتعثعلمونبتتيتل
وةنتُ  يلعيل وفلنتُق لثفتل ت ملمواتتعلييتب لوةلتثميبلمقنيُت اتملابرتمل

 ل  ملةغبلال تعل4ةلايل  يلابةا بت لمُياتبلمااتكيلمواُصصملوةاب ل
وةاتتتب ةلفتتتتلالةتتتدلموب يتتتملموااةاتتتم لياتتتللاحتنبتتتتلمواتتتب ةلمويتتتتلية بتتتتلفتتتتل

لمويتلينياتل و بتا ليلةلللموالتععلمواُصصملوةاب ةلفتلنادلمولتيام

ث تتتتعللتتتتتتععلملتتتتيُعمبلن تتتتتتبلموكثيتتتتتلفتتتتتتلمنيُتبتتتتتتال
التتتتتتتتودلموب يتتتتتتتتالموااةاتتتتتتتمل وتتتتتتتنلعفتتتتتتت لمااتتتتتتت مقل

 ونلععتبلابةتاتالاتيلمونلتتء للمولاتلاملثمو ةتيب
لوةاصتتتثع تتتثمياببلمقنيُت اتتتم لث وتتت للفتتتتليث تتتاب

عةنلعععل ك بلايلموالتعع ل  ناتل  تللي نتتلموكثيتتل
حتيلمواابتثبلمو ةتتيبيلموت حثبيل تثلمولتتيعلُتصتم ل

ل33مقنيُتبتالموااةام فتل

ثا ببلونتلايل ثمن يلمقنيُتبتتالمواةلت  نامللتثمءل
موُتصتتملبتقنيُتبتتتالموبيتلتتاملثمويةتتبر ام ل ثليةتت ل
بلموُتصملبتنيُتبتالالتودلموب يتالموااةامل نبتلو

%لمويتتتتلاتتتعع تل عتتتاليل30ياتتتن لمواتتتب ةلب تتتعلنلتتتبمل
بحتتت يلحاتتتعل عنتتتنلواةتتتتبحملمواتتتب ة لفاتتتتل موتتتالنلتتتبمل
ياق تتتتتتتتللمواتتتتتتتتب ةلعثيل تتتتتتتت  لمونلتتتتتتتتبملفتتتتتتتتتلموالةتتتتتتتتدل

لت لنتيبتتل132ماتتب ةلاتتيل صتتللل17مويةتتبر ت لفثلتتثعل
% لثبتويتتتوتلوتتبليصتتللب تتعل8 12ا نتتتلاتتتلنلتت ي ل

 وتتتنلنلتتتبملما ةاتتتملموابلتتتملمويتتتتلي تتتايلوبتتتتلو تتتقل
لا قبلفتلصنتعملمولبمب عثبل

حاتتتتتتتتتليةتتتتتتتتبعلمواتوتتتتتتتتملمواةلتتتتتتتت  ناملغاتتتتتتتتتقلاعثمال
ملتتتتتيبمي لاملفةلتتتتت  ناملي اتتتتتللعةتتتتتنليغ  تتتتتبلمون تتتتتبةل
مقلياتعاتتتملمونا اتتتملوةاتتتب ةلعةتتتنلموالتتتيثىلموب  تتتع ل
فتوكثيتتتتتلوالتتتتالماعمةلموثا تتتتعةلمولتتتتتعبةلعةتتتتنليال تتتتالل

                                                           
ل 85ل ان تبلموكثيتلثيأق ب اة ق لل33
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 وتتتتتت  لفتتتتتتتتويغ  بلمقلياتتتتتتتتعتلباتلتتتتتتتمل وتتتتتتتنلي نتتتتتتتتل
لت  لاتلتالاحثاامل ُبىل ا 

ثموكثيتتتتتلفتتتتتلمواليا تتتتتالمو ب اتتتتملُتصتتتتم لوبتتتتتل قتتتتبل
موالتتت املفتتتل رتتتعةلنلتتبملاةتتتبحملمواتتب ةلفتتتلح  تتبل
فتلموكثراللمقنيُتبتا لث اتيلياق ةبت لفاقال لفتل

مواتتتاللبتويصتتتثرالل2005يتتتبلاتتتن لمواتتتب ةلفتتتتلعتتتتبل
بلتتت قلعتتتعبلل34ماتتتب ة لمثمويبةتتت  لثوكتتتيلوتتتبلياتتت ل اتتت

ب تتتتتملثلتتتتتثعلحثيتتتتتتلُتصتتتتتمل بتتتتتي لُتصتتتتتم ل نبتتتتتتلمويل
ماثوتتتتتنلواةتتتتتتبحملمونلتتتتتتء لثموالياتتتتت لغ تتتتتبلاباَّتتتتتأل
وععابيلثمقعيبم لوبيل عثب يلبتولاتعة لثوكيلب عل
ي نتتتتتلن تتتتتبلموكثيتتتتتل صتتتتب ل نتتتتت لياق تتتتللوبتتتتيلفتتتتتل

لالةدلمونثمق 

المحــــور الســــادس: الموازنــــة بــــين نظــــام الكوتــــا 
 والحق بالمساواة

لموكثيتتتلمويتتتلي ي تتبل ا بتتبلونتتتلاتتيلحتتللاتتتللتت الل يَّ
ثلتتتتتتيللمويا  تتتتت لمإل لتتتتتت ت لقلي ي تتتتتبلالتتتتتت ل اتتتتتعىل

تتالعةاتت لميات اتتمللتت عمث ل  لتلتتات لوةاتتب ةلثفلتتت لواتتتلنصَّ
ناتل تلالبعليتع  بلا  تاليلتيُعا لموعثوتملوكتتل ثم 
ليكاتتلليكتتتف لمواتتب ل تت يلمولنلتت يلثي ل تتلليال تتال
لموالتتتتثمةلموا ةاتتتملعةتتتنل بتلموثم تتت  لفتالتتتتدل تتتث

مالتلتتتاملااتبلتتتملمواتتتب ةلثموبلتتتللوالث باتتتتلل يل تتتيب
عةتتتنللتتت  للموالتتتتثمة لثمول تتتعلعةتتتنل وتتت ل تتتثلثلتتتثعل

                                                           
ل 25ل موابل لمولت الل34

ا تاةتتمليا تت ةاملا  يتتملوةاتتب ةليالالتتت لولتتث بلمواتتالل
بتوالتتتتثمة لوتتت و لفتوكثيتتتتلعبتتتتبةلعتتتيل  تتتعلعةتتتنلاتتتالل
موبلتعلبتوانتفلملمقنيُت املعةنلثلت لموالتتثمةلات ل

الثبلمواتتتتتب ةليالالتتتتتتت لواصتتتتتتةاملعتاتتتتتم لثبتويتتتتتتتوتللتتتتتت
مواثم نتملثفلتت لوةن برتملل  ُ تتعبتلقاياتتيلموبتات 

 35مويباااام 

 نبغتتتتل يل بتتتع لمول تتتعلموااتتتبثتلعةتتتنلمواتتتالل  ل 
 مالتلتل ونليال اللاصةاملعتاملاةبثعم 

ي ي تتتتبلموكثيتتتتتلمونلتتتتتيامل  تتتتعلعةتتتتنلمواتتتتاللمالتلتتتتتل
وةبلتتتتعلبتواةتتتتبحملمولاتلتتتاملعةتتتنللتتت  للموالتتتتثمةل
موكتاةتتتملاتتت لمواتتتب ةلثفلتتتت لواتتتتلنصتتتالعةاتتت لاُيةتتتفل

لعةاتتتتت لمواثمق تتتتتاللثمقيات  اتتتتتتالموعثواتتتتتم لثواتتتتتتلنتتتتت َّ
لاتتتتاللمواةتتتتتبحمل مولتتتتنثيلمالتلتتتتتلمواةلتتتت  نتلبتتتتأيَّ
لعثيليا  ت  ل مولاتلاملثمو تاملاماتب دلبةحللايلتثل
لغ تبلا تبب ل ل  ملمول علمعيبت ات لبةحلل ثوكيلوبلاأاِّ
لي لات لفبت ملمول تعلوت لاةتبثعامل لبةحلل حاتلوبلاأاِّ

التتت لثفلتتت لقيات اتتمللتت عمثلعةتتنلثلتت لموُصتتث ليال
وةالتتتتتتثمةلموا ةاتتتتتمل تتتتت يلمواتتتتتب ةلثموبلتتتتتللعةتتتتتنل بتل
موثم تتت  لثاحتتتثيل وتتت لع تتتبل  لتتتتعليتتتثم يلا تتت يلاتتتيل
لااامِّتتتت ل يكتتتتتف لمواتتتتب ل تتتت يلمواتتتتب ةلثموبلتتتتل لبةتتتتحلل

                                                           
عةتتتنلموُ تتتثمالموايب تتتملبتواثم نتتتم لبملتتت  لاااتتتعلُ تتتب للوال تتتالعل35

موين ابلموعليثبيلفتلفةل  ي لعبململياب عاملوغتاتالم يتبمةلمونصتث ل
مونت اتملوةالتثالثموابرتتالثمولتة ملمول تتياملفتتلعلتيثبلعثوتملفةلتت  يل

اتتتتتتتتةلثمول تتتتتتتتءل)بمبلهللا لموابحتتتتتتت لمواةلتتتتتتت  نتلقلتتتتتتتيلالعلموااتموال تتتتتتتلل
ل 60-55( ل2015االتثمةا ل
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لبتوااتتتتةلمولاتلتتتام ليمونلتتتتءلثربفتتت لنلتتتبملاةتتتتبحيب
مااتتبلموتتت يلالتتتتعع يلوةثصتتتثعل وتتتنلموالتتتتثمةلاتتت ل

مو عموتتملثاتت لع لفبتت ملمول تتعل نلتتلبلاتت لابتتتعةلتموبلتت
  ا تتتتملموالياتتتت لموتتتتعاالبم تلموتتتت يلا تتتت  لاابتتتتثبل

لموينثعلثموي ععاملثاحاللاالللاا لفيتي  

ل نت ل عف ايلثبمءلملتيُعمبللت لاةبثعلت لثبتويتوتلف يَّ
ن تتتتتبلموكثيتتتتتتل ياتتتتتاللاتتتتت لموغتاتتتتتملمويتتتتتتلاصتتتتت ثل وتتتتتنل
يالالبتلا ع لموالتثمة لثمويتلقليينت تلات للتث بل

ال تتتتتاللموالتتتتتتثمةلاتتتتتتل باتتتتتتل واتتتتت لموعلتتتتتيثب لث تتتتتتلي
بتونيتتتيج/لموالتتتثمةلموا ةاتتملعةتتنل بتلموثم تت  لفبتت  ل

فتوكثيتتليل تتعللاصتةامل بتع لموعلتيثبل وتتنليالالبتت 
التتتالللتتتث ب /لموغتاتتتملوكتتتتليلةتتتحةات للمواتتتاللبتوالتتتتثمة
لل موعليثبرملان 

تتللل تت و ثل ناتتتليما مِّ فبتتتلقلينيبتت لمواتتاللبتوالتتتثمة لثم 
لف ةتتت لفبتت  لموغتاتتمليالتتاللمق لتتيلبمبلي  التت لبةتتحلل

ثمو عموتتتملفتتتتلموالياتتت  لبتوث تتتالموتتت يليي تتتبتلفاتتت ل
لعةتتتنل ثريبتتتتلمولنلتتتام لفتتتتواب ةل مواتتتب ةلوةيا  تتت ل نتتتتء 
عنتتعاتليصتتب لااقةتتملفتتتلا للتتتالموعثوتتم لثيتتعمف ل
عتتتيلالث بتتتت لثي رتتتعلاةتتتتبحيبتلفتتتتلموااتتتتةلمو تاتتتم ل
ل وتت لا ي تتبليالالتتت لوا تتع لموالتتتثمة لثوتتادلُب تتت ل فتت يَّ

 و  

 اللموغتام لع بلثلتثعلعال تملمول علانتلقلويال  لق
ثم تتتتتاملثابتةتتتتتبةل  نتتتتت لث تتتتت يليال تتتتتاللموغتاتتتتتمل

 مواةبثعم 

  بتتبالونتتتلب تتتلمإلاصتتتياتالمويتتتلملتتيُعانت تل
فتتتل تت  لموعبملتتملعةتتنلثلتتثعلعال تتمللتت  املابتةتتبةل
 تتت يلملتتتيُعمبلن تتتتبلموكثيتتتت لث رتتتتعةلنلتتتبملاةتتتتبحمل
مواتتتب ةلثياق ةبتتتتتل تتتتايلموب يتتتتتالموانيُبتتتتملبتوعثوتتتتم ل

لمليُعمبلن تبلموكثيتتلبتقنيُتبتتالوكتنتالو و لفةثق
نلبملاةتبحملمواب ةل بت لثنلبملياق ةبتلفتلمو بواتيل
انُا تتتتتتملوةغتاتتتتتتمل يلوتتتتتتبليكتتتتتتيلا عثاتتتتتتم لُتصتتتتتتم ل
بتواليا تتتتالمويتتتتليلتتتثعلف بتتتتلقلتفتتتملمويا  تتت ل تتتتعل

اتتتيلعتتتعبلل2005مواتتتب ة لثاتتتتلاتتتع لبتوكثرتتتالعتتتتبل
ماتتب ةلبتقنيُتبتتتالُ تتبلعو تتللعةتتنل وتت  للمنلتتتةل اتت

مااتتبلموتت يل نيبتت ل تتعثب لاتتاللمواتتب ةلبتوالتتتثمةلاتت ل
موبلللفتلااتبلملموالتثا لثبتويتتوتلفتوكثيتتلي ي تبل
ل  بثبرملفتل   لمواليا تال كقبلايلغ ب ت لايَّ
ععبلثلثعل  ملمونتثعلاتيلمويتعم  بل تثلموت يللتاان ل
يكتتتف لمواتتب لف ةاتتت  لثلتتاحبدلمويا  تت لمولتتتيبل تتعل

بتوالتتتتتتثمة لثوتتتتتادلمواتتتتتب ة لثبتويتتتتتتوتل نيبتتتتت لمواتتتتتالل
مو حد لفعثيلميُت لموعثومل لبمءمالانتلبملو تال ل
 و لاثايل انبتلن تبلموكثيتالوتيليلتي ا لمونلتتءل
 يلييايتت لبالبتتتلفتتتلمواةتتتبحملمولاتلتتاملث يليصتتلل

  ونلياق للعتععلوبتلفتل  يتالموعثوم 
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فتو  يملمقلياتعاملمولتياملعةنلمواابثبلمو حثبيلقل
لتتتتتتثعلانتفلتتتتتتملبةتتتتتتبثطلي ي تتتتتتبل ب تتتتتتاملُصتتتتتتبملوثل

ايكتفيمل  يلمواب ةلثموبلل لماابلمو يلل نلبلعنت ل
ععبلثلثعلياق للعتععلوةاب ة لحثيلموانتخلموااتا ل

لاانابتتتتتتتلوةبلتتتتتتل لاقةاتتتتتتتقلااتتتتتتن لوةاتتتتتتب ةلفبصتتتتتتيبتل
فصتتتاا ل نَّتتت لفتتتتل تتتللعتتتعبلثلتتتثعلموكثيتتتتليلتتتي ا ل
مواب ةلانتفلملموبلللبتقنيُتبتا لوكنبتتلينتفلت لفتتل
 لل بث لغ بلعتعوم لفبتلفيمل   فلانت لفتتل

كقتتتبلانبتتتت لثوكتتتيلموكثيتتتتل موالياتتت  لث تتتثلوتتت لناتتتث ل
يلتتتت بلفتتتتلل ةبتتتتلينتفلتتت لفتتتتل تتتلل تتتبث ل كقتتتبل

لععق  

ثي ي تتتتبلاةتتتتحةمل تتتت فلياق تتتتللمونلتتتتتءلبا للتتتتتال
موعثوملموانيُبمل تل ت بةلعةنلاليثىلمو توب لا ل
يبتتت يلبتونلتتتقل تت يلحتتتللعثوتتتملث ُتتبى لثوكتتتيل ق تتتال

لوتتتتت ل قتتتتتبل تتتتتتق للم لن تتتتتتبلموكثيتتتتتتل يَّ فتتتتتتل رتتتتتتعةلنلتتتتتبمللف َّ
اةتبحملمواب ةلبتوااتةلمولاتلاملاينلفتتل كقتبلعثعل

ات  لحثنتتتت ل تتتتثفمِّبلنثعتتتتت لاتتتتيلمو عموتتتتمل فتتتتتلمو تتتتتوبليلتتتتع 
فلتتتتملمقنيُت اتتتتم لوتتتت و لموانتفتتتتتلمويكتتتتتف لبتتتتتواب ل

  بتتتبلملتتتيُعمبلن تتتتبلموكثيتتتتلثلتتتثعلعال تتتملابتةتتتبةل
 لث ت ملبتتعيبم لان لةن لث  يليال اللموغتاملموابمع  

موتت يل كتتعللUNDP بنتتتاجلمااتتبلمواياتتعةلمإلناتتتيتل
لملتتتتيُعمبلما ةاتتتتملموابلتتتتمل) %(لفتتتتتلب تتتتتل30 يَّ

موتتتتتعثع ل عىل وتتتتتنلم عاتتتتتتعلاةاتتتتتثلل نلتتتتتبملاةتتتتتتبحمل
مو تاتتتم لثمن حتتتدل وتتت لعةتتتنلقلتتتملمواتتتب ةلفتتتتلموااتتتتةل

موالياتت ل بتتتلبةتتحلل  لتتت ت لا تت ل صتتب لياق ةبتتتل
%الُتتالعلفيتتبةل30فتتتل بواتتتيلموعثوتتملااتتثالنلتتبملا

وتت و لوتتبلا تتعل نتتت لاتلتتمل وتتنلل صتت بةلاتتيلموتت اي 
ملتتتيُعمبلثي نتتتتل تتت ملمون تتتتبلاتتتيل  تتتلليةتتت لموتتتعثع ل

لمقويتت مبلبتوا تتت  بلموعثواتتملث تت مل تتععلعةتتنل  حاتتللايَّ
علنثعتلبالبلمواةتبحملمولاتلاملوةاب ة ل  لتعلياثل

مااتتبلموتت يل تتعل تت عيلب تتعلفيتتبةل وتتنلمعياتع تتتلعةتتنل
 ميبتل ُثتلموانتفلملمقنيُت املعثيلمواتلملايل
لععبل  لت تلاقللن تبلموكثيت لحثن لالالل  عمف  

  ل يلاحتتتتتثيلمول تتتتتعل تتتتتبثبرت  لبا نتتتتتنل نتتتتت لما تتتتتلل
ل ببم لعةنلمواال 

ن يلتتعل يلن تتتبلموكثيتتتل تتثلمول تتعلما تتلل تتببم لعةتتنل
لفتتتلاتتاللموبلتتتعل لايلتتتثل موانتفلتتملاتت لمواتتب ةلبةتتحلل

بتقنيُتبتتتتتا لث وتتتت لو تتتتعبلثلتتتتثعل  تتتتعلعاةتتتتتل  تتتتلل
 ببم لان لعةنلموااللبتوالتثمةلايللتنتق ل  تتفم ل
ل تتت ملمول تتتعلياتتتع لةتتتبثطليانتتت لاتتتيلمنيبتكتتت ل  وتتتنل يَّ

ينيب لالثاللوةااللبتوالتثمة ل ثلمليُعما لحثل ةم
موبلتتتتتعلاتتتتيللتنتتتتقلآُتتتتب لفتوةتتتتبثطلمويتتتتتليتتتتبيب ل
 ن تتتبلموكثيتتتلثمويتتتلاتتععيبتلحتتللاتتيلميات اتتمللتت عمثل

 لي ي تتتتبل تتتتاتنت لو تتتتعبل1995ثم عتتتتاليلبحتتتت يلو تتتتتبل
منلتتالقل تت ملمول تتعلعةتتنلموغتاتتملانتت  لثعتتعبلمنيبتكتت ل

لوةالثالمالتلاملوإلنلتي 
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ثيياقتتللةتتبثطلموكثيتتتلبأنبتتتلين ةتتالل عماتتم لاتتيلغتاتتمل
اةتتتبثعمليالتتتاللموبتتتتع لاتتتيلثبمءلمواتتتاللبتوالتتتتتثمةل
موانصتتتتتث لعةاتتتتت  لثيياقتتتتتلل تتتتت  لموغتاتتتتتمل يال تتتتتالل

لن تتبلموكثيتتللموالتثمةلموا ةام ل  تفم ل ونل و   فت يَّ
يتتتتع  بم لا  يتتتتت  ل لتتتتقلمقنيبتتتتتءلاتتتتتيلل/ا ي تتتتبل لتتتتبمء ل

ملتتتتتيُعما لبالتتتتتبعليال تتتتتاللمونيتتتتتتيجلموابلتتتتتثةلانتتتتت  ل
م لفةتتتادلثبتويتتتوتلفبتتثلوتتادل  تتعم ل يصتتفلبتوعااثاتت

موبتتتع لانتتت لثلتتتثعلا تاةتتتمليا تتت ةاملوةاتتتب ةلبةتتتتحلل
ناتلمليُعمبل ت  لموا تاةتملمويا ت ةاملُتالعل عميب لثم 
اباةتتملمنيلتواتتملا  يتتمليلتتت بل ياح نبتتتلاتتيلااتبلتتمل
الث بتتت لويلتتي ا لااتبلتتيبتلالتتيلبال لعثيلمواتلتتمل

لايليع  بل  لت تلالتعع 

لموكثيتتتتلمويتتتتلاتتتعع تل عتتتالي لام تتتت ل وتتتنل وتتت  ل يَّ
%لي ي بلمواعلماعننلوياق للمواتب ةل30بح يل نلبمل

ثفلتتتت لوةا تتتت  بلموعثواتتتم لثبغتتتبل وتتت لوتتتبليةيتتت بلمو ع تتتعل
ناتتتتل اتتتيلموتتتعثعل بتتت  لمونلتتتبمل)باتتتتلف بتتتتلفةلتتت  ي(لثم 
تتتتالعةتتتتنلنلتتتتبملوةكثيتتتتتلمونلتتتتتيامل  تتتتللاتتتتيل تتتت  ل نصَّ

لفتتما ةاملموابلملموكتفاملإل لتعلاتومليتأق بلوةاتب ةل
لصن لمولبمبلثمواةتبحمل بتوااتةلمولاتلام لوت و لفت يَّ

  ملمون تبلال علالثالموبلتتعلبتوانتفلتملمقنيُت اتمل
 تتتتتتتتايلمواتتتتتتتتعلماعنتتتتتتتتنلمواُصتتتتتتتت لوةنلتتتتتتتتتءلعثيل
مإلُتتالعلبالتتث ببلبتوانتفلتتملفااتتتلعثيل وتت  لا تت ل
يينتتتفدلمواتتب ةلفااتتتل  نبتتتلعةتتنلمونلتتبملمواُصصتتمل
وةكثيتت ل  ناتتل ينتتفدلحتللاتيلموبلتتعلثمونلتتءلعةتنل

 وتت  لثاتتتل معلموبلتتتعلااصتتةثيلعةتتنللاتتتل  رتتعلعتتي
 غة املموياق للفتلموب يتالموانيُبملعةنلموبغبلاتيل
ل تتتت ملمون تتتتتبلوتتتتبل ملتتتيُعمبلن تتتتتبلموكثيتتتتت لوتتتت و لفتتت يَّ
ناتتتل  نيبتت لبتتتوا ةاللالبتتبلبتوانتفلتتملمقنيُت اتتم لثم 

لحتللاتتل اعقت حتثيلا ي بلما لل ببم لعةنلالبتب ل
اتععل ثلُةاللاتتف لوةنلتتءلو تاتيلياقت ةببلب تععلا

لحاعل عننلفتلا للتالموعثوم 

ثبتويتتتتتتتتوتلفبتتتتتتتتلقلي ي تتتتتتتبلمنيبتكتتتتتتتت لواتتتتتتتاللموبلتتتتتتتتعل
ناتتل لات لمواتب ة لثم  لايلتتثل بتوانتفلملمقنيُت املبةتحلل
عةتتنلمو حتتدلاتتيل وتت  لفبتتتليلتت نلوياحتت يلمواتتب ةل
اتتيلموالتتتثمةلاتت لموبلتتللبااتبلتتملالبتتتلبتواةتتتبحمل

لتوالثالبتتتتمولاتلتتتتام لفبتتتتتليلتتتت نلويايتتتت لمولنلتتتت يل
بلل  ميبتتت ثوتتادل يل يايتت لموبلتتللبالث تت  ل  ناتتتليماتتب 

مواتتتتتب ةلانبتتتتتتلبلتتتتت قلمو ثميتتتتتاللمقلياتعاتتتتتم لفا ةاتتتتتت ل
موبلتتتتتلل يايتتتتت لبلتتتتتثةلملياتعاتتتتتمل كقتتتتتبلاتتتتتيلمواتتتتتب ة ل
ثااتتتتبدلالتتت لبتواةتتتتتبحملمولاتلتتتاملبةتتتحللحتاتتتتل ل
ثااصتتتللعةتتتنل غة اتتتملموياق تتتتللفتتتتل  يتتتتالموعثوتتتتمل
عثيلمواتلتتملون تتتبلموكثيتتتلوكتتتليلتتتعع لفتتتل وتت  ل

ناتتتتتتلمواتتتتتب ةلقليلتتتتتي ا ليال تتتتتالل وتتتتت لعثيلن تتتتتتبل  
موكثيتتتتتتت لفتوكثيتتتتتتتلقليانتتتتتت لموبلتتتتتتتعلاتتتتتتيلمواةتتتتتتتبحمل
بتوااتتتةلمولاتلتتام لثوكتتيلعتتعبلثلثع تتتلاانتت لمواتتب ةل
اتتيل وتت  لاتتيلُتتالعلعتت ث لمونلتتتءلعتتيلمواةتتتبحمل

ليالمقلياتعاتملثيتعنتلنلتبملاةتتبحيبني لملمو لبتت
ل ليلاملفتل للععبلثلثعل يلاتف لوبمولات
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وينتلتتتتتقل تتتتت يل  ااتتتتتملمواتتتتتاللمالتلتتتتتتلث  ااتتتتتملع لم
لمواصةاملموابمعلاات يبت 

ث تتت  ل تتتتلآُتتتبلُ تتتثةلفتتتتلعاةاتتتملمواثم نتتتم لث تتتتل
 تياملعةتنلمواثم نتملاتتل ت يلماقتبلمونتتيجلعتيليل  تعل
موااللمالتلت لالت للاتتل تيبليالالت لاتيلاصتةامل

لاةبثعملعتاملوةاليا  

لاتتاللموالتتتثمةل تتثلاتتالللب تتاحاتتتلع موعبملتتم لفتت يَّ
يتتتتتتت لحتفتتتتتتتملاثمق تتتتتتتاللالتتتتتتتثالمإلنلتتتتتتتتي ل  لتلتتتتتتتتل  بَّ

ثي تتتتاني لموعلتتتتتي بلموث ناتتتتملوةتتتتعثع لثا ي تتتتبل تتتت مل
مواتتاللبح تت ةل لتلتتاملقلتتيلالواملمواتتبعلمولتياتتملعةتتنل
)موابرم لثموالتثمة لثموكبماملمإلنلتنام( لو و ل لقل
عةتتنل يل  تتتعلاماتتتب تلعةاتتت ل يلقلااتتتدلبتلتتتيلالوامل

مواتتتتاللمإلنلتتتتتي لاتتتتيلُتتتتالعلموااتتتتتللعةتتتتنللتتتتث بل
لاتيل بتوالتثمة لثععبليلتث لمول علوةغتاملمويتتلفمتبِّت 

ل لةبت 

ثبلاتتتتتدل وتتتت لعةتتتتنلمو ال تتتتمل تتتت يلمواتتتتاللبتوالتتتتتثمةل
لااتبلتتمل تت ملمواتتاللاتتيلنتااتتتمل ثن تتتبلموكثيتتت لفتت يَّ
مواةتتتبحملبتوااتتتةلمولاتلتتامل تت يلموبلتتللثمواتتب ةلعثيل
 يلعتاتتللالتتتععلوةاتتب ةللتت  عيل وتتنلمنيبتتت لالبتتتل

علععبلياح نبتلاتيلااتبلتمل ت ملبتوالتثمة لايلُال
مواال لثبتويتوتلليكثيل ااملموالتثمةلبتونلتبملوةاتب ةل
ام   َّتتتتتتبلعنبتتتتتتتلع تتتتتتبلمونصتتتتتتث لمولتنثناتتتتتتم لعثيل يل
يةاتتدل قب تتتلموالالتتتتلعةتتنل بتلموثم تت  لفصتتتاا ل

لمواتتتب ةليلتتتي ا لانتفلتتتملموبلتتتلل مقنيُتبتتتتالفتتتتل يَّ
عةتنللت  للموالتتتثمةلعثيلثلتثعلحثيتتتليانابتتلععاتتت ل

ل ت  لموانتفلتملوتيليكتثيل تياتملعةتنل   لت اتت  ل قل يَّ
 لتتتدلعتعوتتتم لحتتتثيلموان ثاتتتملمقلياتعاتتتملييا تتت ل
ل  وتتتتنلموبلتتتتتعلعةتتتتنلالتتتتتقلمونلتتتتتء لثبتويتتتتتوتلفتتتت يَّ
موالياتتتتتتت للالتتتتتتتة بتلالبتتتتتتتتلمالتلتتتتتتتتلبتواةتتتتتتتتبحمل

ابمك لصن لمولبمب لثم  لتتعلياق تلللبتيمولاتلاملثي ثل
عتععلوبتتل ينتلتقلات لالابتتلمو  ا تتلبتتواليا  ل

لثا لحاتءيبت 

لعاةاتتتملمويل  تتتعلموةتتتحةتلوةاتتتاللبتوالتتتتثمة ل وتتت و لفتتت يَّ
ليلتتتتت بلفتتتتتليال تتتتاللثااتاتتتتمللتتتتث بلثبتتتتت يل تتتت مل
ليل  تتتعلاتتتالل مواتتتاللعةتتتنل بتلموثم تتت  لثصتتتاا ل يَّ

لالتتا لموبلتتعلبتوانتفلتتملموايلتتتثاملاتت لمواتتب ةل تتعلق
 ثصثعلب  ببلايلمو  يلنلاتثملبتقنيُتبتتال وتنل
مو بواتي لثوكيليال تاللاصتةاملعتاتملثعةاتتلوةعثوتمل

اةحةيلنصفلمواليات للواليتبحاتوملالثالمونلتءلم
لتتتتتاحثيلوتتتتت لليعتتتتتععم  لث تتتتتاتيلياق تتتتتللعتتتتتتععلوبتتتتت

ماثوثاتتتتملعةتتتتنلالتتتتثالب تتتتتلمافتتتتبمع لفتواصتتتتةامل
لمو تاتتتتمل ثوتتتتنلاتتتتيلمواصتتتتةاملموُتصتتتتم لانتتتت لوتتتتثق
ثلتتثعلموكثيتتتلوتتيلاحتتثيل نتتت لياق تتللالالتتتلثعتتتععل
ليال اللمو عموملوايملاباةتمللت  عيل وتنل وةاب ة لايَّ
قلفلتتتتتا للموالياتتتتت ل يال تتتتتاللمو عموتتتتتملوةالياتتتتت  لثم 

وةبلللعثيلموياتتالوالتثالمواتب ة لوت و للت لوع علعمعا
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اأيتل نتلعثبلموعثوملبحاتوملااللمواب ةلبتوالتثمةلايل
لُالعلموكثيت 

ل ن تتتتتتتتبلموكثيتتتتتتتتلقلامصتتتتتتتتعبلاتتتتتتتاللموبلتتتتتتتتعلحاتتتتتتتتل يَّ
بتوانتفلملمقنيُت ام لفبتثلفلت لاحاتللاتعل عنتنلاتيل
موياق تتللوةاتتب ة لثعتتتعة لمونلتتبملمويتتتليُصتت لوةاتتب ةل
 تتتلنلتتبملايثم تت ملقليصتتلل وتتنلاباةتتملمقعيتتعمءل
عةتتتتنلالتتتتثالموبلتتتتتع لفاتتتتتل معلموبلتتتتتعلااصتتتتعثيل
 غة اتتملالتعتتعلمو بواتتتيلعةتتنلموتتبغبلاتتيليُصتتا ل

ل   لموكثيتلوتبلاحتيلوبتتل وت لحثيتلنلتي ام لو و لف يَّ
مو ببلموك  بلعةنلالث بب لثاتتلالليت لاتيلنيتتيجل
اتتيلُتتتالعل رتتتتعةلنلتتتبملاةتتتتبحملمواتتتب ة لث رتتتتعةلقلتتتمل
موالياتتت ل بتتتتلالتتتيااللمولتتتثعل نبتتتتلاللتتتالاصتتتةامل
عتاتتملوةعثوتتم لثوكتتيل لتتقلعمياتتت لموي تاتتللباتت بلاتت ل

لةتتقل تت ملمول تتعلوكتتتلقل تتيبلموي لتتفلبتلتتيُعما لثرن
ت  لاتيل لةبتت لوت و لقل بتويتوتلعةنلموغتاملمويتلثم ِّ
 لتتث لوةكثيتتتل يلياتتدللتتتث بلمواتتاللبتوالتتتثمةلاتتتيل
نتااتتم لحاتتتل نتت ل لتتقلمويأك تتعلعمياتتت لعةتتنل نبتتتل عمةل
ا  يمل لقلمقنيبتءلايلمليُعمابتلبالتبَّعل احتناتمل
 يليُتتتتتثتلمواتتتتتب ةلمقنيُتبتتتتتتتالعثيلمواتلتتتتتملوبتتتتتتتل

 وعثب ت ني لم لوثلثعلععبلاليا تل

 الخاتمة

ينتثوتتتتتال تتتتت  لموعبملتتتتتملمو ال تتتتتمل تتتتت يلن تتتتتتبلموكثيتتتتتتل
مقنيُتتتت تلحأاتتتعل ةتتتحتعلمويا  تتت لمإل لتتتت تلثمواتتتالل

مالتلتتتتتلبااتبلتتتتملموالتتتتثالمولاتلتتتتاملعةتتتتنلثلتتتت ل
موالتتتتتتثمةل تتتتت يلمواتتتتتب ةلثموبلتتتتتل لث تتتتتعليثصتتتتتةنتل وتتتتتنل
لن تتتتتتبلموكثيتتتتتتلقل الاثعتتتتملاتتتتتيلمونيتتتتتتيج لا تتتتت ل يَّ

وانتفلتتتتملمقنيُت اتتتتملا ي تتتتبلمنيبتكتتتتت لواتتتتاللموبلتتتتللبت
ثمواةتبحملبتوااتةلمولاتلاملعةتنلثلت لموالتتثمةلات ل
ناتتتتتل تتتتثليل  تتتتعلوبتتتت ملمواتتتتالليالالتتتتت لوغتاتتتتمل مواتتتتب ة لثم 

لاةبثعم 

حاتتتل نتت لاتتيلموابتتبل يلقليي لتتفلموعثوتتملبتلتتيُعمبل
ملوكتلقلينلةقلعةنل  ملمونثعلايلمويعم  بلمإل لت ا

لانبتتتلثيصتتب لاُتواتتملوةالتتثال تتعق للموبتتع لموتتبياد
اتتيل يليلتتثبلباات يبتتت لوتت و ل لتتقل يلاحتتثيلن تتتبل

 نيبتتتلبالتتبعليال تتاللموغتتبتلانتت  للموكثيتتتلا  تتا 
نتت ل  تتعلعةتتنلمواتتاللبتوالتتتثمة لثوتتادلاتتالل لتلتتتلا

لوةاب ةلبا تاةمليا  ةاملعةنلل  للموعثمب 

لفحتتتتبةلمويا  تتتت لمإل لتتتتت ت/لموا تاةتتتتملمويا تتتت ةامل ثايَّ
 تعبةلل تاالبلت قلثلتثعلعثميتاللملياتعاتملياتعلاتي

مواتتتتب ةلعةتتتتنلانتفلتتتتملموبلتتتتللعةتتتتنللتتتت  للموالتتتتتثمةل
ل نتتتتتت لاتلتتتتتملقلتتتتتيُعمبل بتقنيُتبتتتتتتا لوتتتتت و لفتتتتت يَّ
ثلتتتتتتتيللملتتتتتتيبمي لاملعةتتتتتتنلمواتتتتتتعىلموب  تتتتتتعلويغ  تتتتتتبل
لمافحتتتتبلمونا اتتتملاتتتثعلعثبلمواتتتب ةلبتتتتواليا  لا يَّ

موكثيتتلقليلتي ا لثاتع تلحيتتع  بلا  تالف تلل وتت  ل
ادللت ثب ت لحاتتلفبتلالبَّعل عمةلي توجلمو ت بة لثو

لملتتتيُعمبل عثمالملتتتيبمي لاملليلتتتت بلفتتتتل نبتتتتءل  يَّ
لمواتلملقليُعمبليعم  بلمويا   لمإل لت ت 
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لاصتت ة لمويا  تت لمإل لتتت تلوتتادل حاتتتل ننتتتلنتتبىل يَّ
مواصتت ة لمانلتتق لحتتثيل تت ملمونتتثعلاتتيلموا تاةتتمل
لونتتتتتلقل نتتتتعب ل تتتتايلن تتتتتال مويا تتتت ةاملحاتتتتتلي تتتت َّي 

ملتتتيقني لصتتتبمام لحتتتللاتتتيلمويا  تتت لمواا تتتثب لث تتتعل
مياتتتت  يتللتتت عمثلثمقيات اتتتملموُتصتتتملوةل تتتتءلعةتتتنل
لااتتتتتت ل ةتتتتتتحتعلمويا  تتتتتت لمو نصتتتتتتبي ل  تتتتتتتفم ل وتتتتتتنل
مويالتتتت بلموتتتت يل عايتتتت لولنتتتتملالتتتتثالمإلنلتتتتتيلاتتتتثعل
اصتتتتتتتتت ة لمويا  تتتتتتتتت  لوتتتتتتتتت و لفتاف تتتتتتتتتللملتتتتتتتتتيُعمبل
اصتتتت ة لاموتتتتععبلمإل لتتتتت تال ثلمويتتتتعم  بلمإل لت اتتتتمل

 تتتتل لفبتتتتتلحثنبتتتتتلي  مِّتتتتبلعتتتتيلا تتتتاثن لبةتتتتحلل ف
 عةنلمإل الا لم لوالاليا   ل

لمواةتتتتتتتبمِّعل ث ُ تتتتتتبم  لنلتتتتتتتينيجلاتتتتتتتيل تتتتتت  لموعبملتتتتتتتمل يَّ
لمون برتتملمويبااااتتم لُتصتتم لفتتتل مواةلتت  نتلوتتبل يتت ي 
 تتتلل نتتت لوتتتبلااتتتبتلموي ماتتتتال  لت اتتتملعةتتتنلموعثوتتتمل

لوكاتوملموااللبتوالتثمة 

ل
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 المصادر والمراجع:

 أواًل: المصادر

 ام مقيات اتالثمواثمق اللموعثول- 

 ( 1945)ا قتتتتتتتتتتتتتتتتتالمااتتتتتتتتتتتتتتتتبلمواياتتتتتتتتتتتتتتتتعةل 

https://goo.gl/3v6Vxiللل
 ( ل1948)مإلعتتتتتتتتتتتتاليلمو تتتتتتتتتتتتتواتلوالتتتتتتتتتتتتثالمإلنلتتتتتتتتتتتتتيل

https://goo.gl/zPzqPلل
 مقيات اتتتتتتملموُتصتتتتتتملبةتتتتتتأيلموالتتتتتتثالمولاتلتتتتتتاملوةاتتتتتتب ةل

 لhttps://goo.gl/VYJpWz ل(1952)
 مقيات اتتتملموعثواتتتملوةل تتتتءلعةتتتنللااتتت ل ةتتتحتعلمويا  تتت ل

 لhttps://goo.gl/jJvni9( ل1965)مو نصبيل
 لمو بتتتتتعلموتتتتتعثوتلموُتتتتتت لبتتتتتتوالثالمواعناتتتتتملثمولاتلتتتتتام

(1966 )https://goo.gl/JEc1XV لل
 ميات اتتملمول تتتءلعةتتنللااتت ل ةتتحتعلمويا  تت ل تتعلمواتتب ةل

 لhttps://goo.gl/BCiNA ل(1979()ل عمث)
 لموةلنتتتتملموا ناتتتتملبتول تتتتتءلعةتتتتنلمويا  تتتت ل تتتتعلمواتتتتتب ة 

 ل1988(لو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتبل5مويثصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاملمو تاتتتتتتتتتتتتتتتتتتملب تتتتتتتتتتتتتتتتتتبل)
https://goo.gl/NHAi2Aلل

 موةلنتتتتملموا ناتتتتملبالتتتتثالمإلنلتتتتتي لموي ة تتتتاللمو تتتتتبلب تتتتبل
للhttps://goo.gl/ooZNxT ل1989(لو تبل18)

 لموةلنتتتتملموا ناتتتتملبتول تتتتتءلعةتتتتنلمويا  تتتت ل تتتتعلمواتتتتتب ة 
 ل2004تبلو تتتتتتتتتتتتتتتت(ل25)مويثصتتتتتتتتتتتتتتتتاملمو تاتتتتتتتتتتتتتتتتملب تتتتتتتتتتتتتتتتبل
https://goo.gl/y2hXPVل 

لمويةبر تالموث نام ل-ق

 ل2003للتتتتنموموا تتتتععلمولتتتتتنثيلمالتلتتتتتلمواةلتتتت  نتل 
 لصتتتتتتتتتتتعبل يتتتتتتتتتتتبر ل0موث تتتتتتتتتتتي لمواةلتتتتتتتتتت  نام لمو تتتتتتتتتتععل

ل 18/3/2003
 (لو13 تتتتتنثيلمقنيُتبتتتتتالب تتتتبل)لموث تتتتتي ل1995للتتتتنم 

ل 7/12/1995صتعبل يتبر لل 8لععمواةل  نام لع
 (لولتتتتتتنمل9 تتتتتتتنثيلمقنيُتبتتتتتتتالب تتتتتتبل)لموث تتتتتتتي ل2005 

ل 13/08/2005 يتبر لصتعبل ل57مواةل  نام لعععل

 (ل10 تتتتتنثيلمنيُتتتتتقلالتتتتتودلموب يتتتتتالموااةاتتتتملب تتتتبل)
 لصتتتتعبل57 لموث تتتتي لمواةلتتت  نام لعتتتععل2005ولتتتنمل
  15/8/2005 يتبر ل

 للب تتلموُت ل ي ع ل2005ولنمل(ل12)مولتنثيلب بل
 احتتتتتبل تتتتتنثيلمنيُتتتتتقلالتتتتتودلموب يتتتتتالموااةاتتتتملب تتتتبل

 ل58 لموث تتتتتي لمواةلتتتت  نام لعتتتتععل2005ولتتتتنملل(10)
  ل29/8/2005صتعبل يتبر ل

 (لو1مولتتتتتتتتتتبمبلبلتتتتتتتتتتتنثيلب تتتتتتتتتتبل)موث تتتتتتتتتتتي لل 2007للتتتتتتتتتتنم
ل 2/9/2007 لصتعبل يتبر ل72لعععلمواةل  نام 

ل  بمبمالموااتكبل- 

 عل ثونعمل لد ث ل بثحدل(184/ل172)موبالغلب بل 
( لانةتتثبلفتتتلثقالتتمل9/4/1987)مآلبمءلموا ياتتعةلفتتتل

مااتتتتتتتتتتتتتبلمواياتتتتتتتتتتتتتعة لموثقتتتتتتتتتتتتتتياللموبلتتتتتتتتتتتتتااملوةلا اتتتتتتتتتتتتتمل
ل 150 ل A/42/40مو تام 

 A Court HR, Proposed Amendments to 
the Naturalization Provisions of the 
Constitution of Costa Rica, Advisory 
Opinion. OC-4/84 of January 19, 1948, 
Series A, No. 4. 

 يانيًا: المراجع:

  موابمل لمو ب ام 

 يلب تتتملمواتتتتب ةلامةتتتيام لعاتتتبلع تتتتعلموة  تتتفلاصتتتت ان ل
مواةلتت  ناملفتتتلمو اتتللمو بواتتتنتلث قتتبل وتت لفتتتلي  رتت ل

لتا تملمونلتتةل لا(2009–1996مواةتبحملمولاتلامل)
ل 2012ل موث نام لبلتوملاتللي ب

 ل بنتتتتتتاجلمااتتتتتبلمواياتتتتتعةلمإلناتتتتتتيت(UNDP) موكثيتتتتتتلل
  2015ل ع ب لونلتياملفتلمقنيُتبتالموة نتنامم

  لتتتبمءمالالبحتتتثب لع تتتعلموة  تتتف مقنيُتبتتتتالموااةاتتتملثم 
موالةتتتتتملمواغب اتتتتتمللمويا  تتتتت لمإل لتتتتتت ت لن تتتتتتبلموكثيتتتتتتا 

–341( ل2016) ل20لعععتتتتتتتل وةلاتلتتتتتتتتالمو اثااتتتتتتتم
ل 373
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 مواتتب ةلثموبلتتللل مولبتتت لموابحتت يلوإلاصتتتءلمواةلتت  نت
ل 1998بمبلهللا لل ميلت تالثم اصتءمال فتلفةل  ي

 مواتتب ةلثموبلتتللل مولبتتت لموابحتت يلوإلاصتتتءلمواةلتت  نت
ل 2016بمبلهللا لل   تاتلثم اصتءمال فتلفةل  ي

 موين ابلموعليثبيلفتلفةل  ي لعبململُ ب لاااع لل
ياب عاتتتتملوغتاتتتتتالم يتتتتبمةلمونصتتتتث لمونت اتتتتملوةالتتتتثال
ثموابرتالثمولة ملمول تتياملفتتلعلتيثبلعثوتملفةلت  يل

بمبلهللا لموابحت لمواةلت  نتلقلتيلالعلموااتاتتةلموال ل ل
  2015ثمول تءلاالتثمةا ل

  ان تتتتتبلموكثيتتتتتلثيتتتتأق ب لعةتتتتنلمواةتتتتتبحمللةتتتت ق ل تتتتتعي
لتا تتتمل  ب رتتتا لبلتتتتوملل وةاتتتب ةلمواةلتتت  نامامولاتلتتتامل
  2011اتللي ب ل

  موعاالبم اتتملفتتتلفةلتت  ي للولنتتملمقنيُتبتتتالموابح رتتم
مقنيُتبتتتالمواةلتت  ناملمو تاتتملوتتبيادلمولتتة ملموث ناتتمل

 ل1996 ع تتتءلموالةتتدلمويةتتبر تلو تتتبلمواةلتت  ناملثل
  2002بمبلهللا لل 2ط

 مقنيُتبتالمويةتبر امليلبربلولنملمقنيُتبتالموابح رم ل
ل 2006لبمبلهللا  ل2006موقتنامل

 موااث تتاملمولتتتااملوالتتتثالمإلنلتتتيلثبمب تتملموااتتتتا يل
التتثالمإلنلتتتيلفتتتلالتتتعل  تاتتملمو تتعع لعو تتللموعثواتتم ل

ع يل بةتتتتتتأيلالتتتتتتثالمإلنلتتتتتتتيلُتتتتتتت لبتول تتتتتتتةلثمواتتتتتتعَّ
ل 2003ن ثرثب لثلن ف لل مو تا يلثموااتا ي

  لموابمل لمالن ام

 Dahlerup, Drude. Quotas are changing 
the history of women. Stockholm: 
Stockholm University, 2003. 

 Fuchs, Michael. Quota Systems for 
disabled persons: Parameters, Aspects, 
Effectivity. Vienna: European Centre for 
Social Welfare Policies and Research, 
2014. 

 Moller, Kai. The global model of 
constitutional rights. New York: New 

York University, 2013  
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 * رشا توفيق عمارنة
 

 في فلسطين: ألمنيإضراب العاملين في القطاع العام المدني وا

 ** ما بين الحق والمصلحة العامة

 مقدمة

تفساير  وتعرففا ك اماا فاي ارت اار  يعتبر الحق في اإلضراب من الحقوق التي أثارت العديد من االختالفاات فاي 
فااالحق فاي اإلضااراب ماان الحقااوق التااي  اام  ؛للعاااملين و لاااص خااام للعااملين فااي الق ااا  العااا  أساساايا   حقاا  

 قتصاااديو واالمتماريااو والثقافيااو امااحق ماان الحااق فااي الت  ااي  ال قااابيرليهااا العهااد الاادولي الخااام  ااالحقوق اال
 سااان ماان أ   اام يلااير صااراحو  لاا   اا ا اإلرااالن العااالمي لحقااوق اإل ك فيمااا خااال(8/د ماان الماااد  1)الفقاار  

الحقك آخا ين  عاين االرت اار أن العهاد الخاام  االحقوق االقتصااديو واالمتمارياو والثقافياو تارن للادو  ضامن 
تلرفعاتها ت  ي  ممارسو الحق فاي اإلضارابك اماا أمااح لهاا  خضاا  أفاراد القاوات المسالحو أو رماا  اللار و 

 في اإلدارات الحاوميو لقيود قا و يو رل  ممارسته  له   الحقوق.أو مو 

 

                                                           
  ال و في مامستير القا ون بمامعو بيرحفتك مدير را  اللؤون القا و يو في  يئو ماافحو الفساد الفلس ي يو. *

 ك فااي بر ااامج مامسااتير القااا ون بمامعااو بيرحفااتك خااال  الحرفااات العامااو والحقااوق ا ساساايوضاامن مساااق   اا   الدراسااو فااي أصاالها ورقااو  حثيااو مقدمااو  **
 رل  مالح ات أستا  المساق د. راص  خليص. . وقد مرى ت وفر ا لغايات ال لر ب اق  2016/2017الفصص الدراسي الثا ي 
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فقااد  اام  كأمااا فااي التلاارفعات الو  يااو الفلساا ي يو
القااااااا ون ا ساسااااااي الفلساااااا ي ي رلاااااا  الحااااااق فااااااي 

( م اا  25اإلضااراب فااي الفقاار  الرا عااو ماان الماااد  )
ضااامن الحاااق فااااي العماااصك رلاااا  أن يرسااا  القااااا ون 
حاادود ممارسااو  اا ا الحااقك و اا لن  مااد أن القااا ون 
 ا ساساااااي الفلسااااا ي ي لااااا  يحااااادد مفهوماااااا  واضاااااحا  
لإلضارابك اماا لا  يحادد ماان يحاق لا  ممارساو  اا ا 

الق اااا   والحاااق مااان العااااملين فاااي الق اااا  العاااا  أ
للملاار  رساا  حاادود ممارسااو الخااامك  ال أ اا  تاارن 

و اااااالعود   لااااا  القاااااوا ين التاااااي تحاااااا   . ااااا ا الحاااااق
رالقاااات العماااص فاااي الق ااااا  العاااا ك والمتمثلاااو فااااي 

 1998( لسااااااا و 4رقااااااا  ) قاااااااا ون الخدماااااااو المد ياااااااو
( لسااااا و 8رقااااا  )وقاااااا ون الخدماااااو فاااااي قاااااوى ا مااااان 

م همااااا قااااد خااااال ماااان ت اااااو   مااااد أن اااااال   ك 2005
الحاااق فاااي اإلضااارابك حتااا  صااادور القااارار  قاااا ون 

 لاااتن ت  اااي  ممارساااو حاااق  2008( لسااا و 5رقااا  )
اإلضااراب فااي الخدمااو المد يااوك الاا   اقتصاار رلاا  
ت  ااي  ممارسااو حااق اإلضااراب فااي الخدمااو المد يااو 

 فقط.

العااملين   حاقوالدساتور  ورغ  االرتارا  القاا و ي 
في ممارساو حاق اإلضارابك  ال  المد يو في الخدمو
  بااااارفا مااااان الممتمااااا  ومااااان الحاوماااااو أ ااااا  يوامااااا

الملااغص( فااي اثياار ماان الحاااالتك و لاااص خااام )
  ا مااااا ماااا  أو أثاااار رلاااا  الخاااادمات التااااي يتلقا ااااا 

 المصلحو العاماوك اماا حاد  نك أو أضر  و الموا 
 فااي  ضااراب المعلمااين. ويعتباار ا ماار أ ثاار تعقياادا  

ين في قوى ا منك حيا  ورغا  افالاو  ال س و للعامل
ضااااارابك دون أن القااااا ون ا ساساااااي للحااااق فاااااي اإل

يقصر   ا الحق رل  مهاو معي او دون غير ااك  ال 
أحا  ت  اي  حادود ممارسات  للقاا ونك وفاي  اص    أ

غياب قا ون  اا   لممارساو حاق العااملين فاي قاوى 
ا من  اإلضرابك ياون من الصاعب معرفاو ماا   ا 
اااااااان لهاااااا   الفئااااااو الحااااااق فااااااي اإلضاااااارابك آخاااااا ين 
 االرت اااااار  بيعاااااو رملهااااا  وماااااا قاااااد يترتاااااب رلااااا  

 ممارسته  له ا الحق من  ضرار  ا من العا .

يو ال حاا  فااي رااد  وضااوت ماادى تمتاا  ت ماان  لاااال
العاااااملين فااااي الو يفااااو العامااااو المد يااااو والعسااااارفو 

ك ضراب احق أساسي مافو  دستورفا   الحق في اإل
وحدود ممارسته  لها ا الحاقك والقياود الاوارد  رليا ك 
 ومدى تعارض  م  المصلحو العامو وا من العا .

ي ت اولاا  يعتمااد ال حاا  الماا هج الوصاافي التحليلااي فاا
وفاااااق ماااااا ورد فاااااي  كمفهاااااو  الحاااااق فاااااي اإلضااااارابل

المواثياااااق الدولياااااو  ات العالقاااااوك ومحاولاااااو تحلياااااص 
ال صاااوم التلااارفعيو الو  ياااو لمعرفاااو مااادى تمتااا  
العااملين فااي الق اا  العااا  و لااص خااام فاي قااوى 
ا منك  الحق في اإلضراب احاق أساسايك والقياود 
التاااااي تااااارد رلااااا  ممارساااااته  لهااااا ا الحاااااقك آخااااا ين 

 ماا يااو تعااارا ممارسااو  اا ا الحااق ماا   االرت ااار 
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المصااالحو العاماااو وا مااان العاااا ك م  قاااين فاااي ااااص 
 لان فرضايات ال  رفاو الترميمياو للحقاوق ا ساساايو 

فااااي  ا  واضااااح ا  حقوقياااا ا  المتمثلااااو  ااااتن   ااااان تضااااخم
الحقااااوق ا ساساااايوك وأن الحقااااوق ا ساساااايو ترتااااب 
التحامااات أفقيااو ورموديااوك وترتااب التحامااات  يمابيااو 

رلااااااا  الدولاااااااو لحماياااااااو الحقاااااااوق السياسااااااايو  أيضاااااااا  
متماريااو والمد يااو وحمايااو الحقااوق االقتصاااديو واال

والثقافياااوك وأ هاااا تخضااا  الخت اااار التاااواحن  ارتمااااد 
 آليو الت اسبيو.

ا و  يت ااااااو   :يقسااااا  ال حااااا   لااااا  أر عاااااو محااااااور
الثاا ي فيما يعرا ك مرحلو التبرفر الو  ي والدولي

لعااا  المااد ي والعسااار  حااق العاااملين فااي الق ااا  ال
. قاااا و ي الفلسااا ي يفااي اإلضاااراب ضااامن ال  اااا  ال

اآلثاااار المترت ااو رلااا   ك فيت اااو الثالااا  أمااا المحااور
عاااااااااملين فااااااااي الق ااااااااا  العااااااااا  االرتاااااااارا   حااااااااق ال

ايفيااااو  ك يت اااااو  المحااااور الرا اااا وأخياااارا   . اإلضااااراب
ضاراب وحماياو رما  التاواحن ماا باين الحاق فاي اإل  

 وا من العا .المصلحو العامو 

المحور األول: مبررات اعتبار الحق في اإلضرراب 
للعرراملين فرري القطرراع العررام حقررا وساسرر ا  للو لررة 

 األولى

يعاااااار  اإلضااااااراب لغااااااو  ت اااااا  ال اااااا  واإلراااااارااك 
فاإلضاااااراب مصااااادر الفعاااااص  أضااااارب  الااااا   يع اااااي 
اإلرااراا راان القيااا   عمااص معااينك فيقااا : أضاارب 

: أضارب رن الليق أ  اَ  وأرارا ر ا ك ويقاا 
 1رن العمص حت  تماب م البه . العما  أ  اُفوا  

أما تعرف  اإلضراب قا و اا ك فارغ  وماود اإلضاراب 
م   قدي  الحمنك حي  مور  م   العصاور القديماو 

لغايااات تحسااين  اارو   كماان قبااص  عااا العاااملين
مااان المواثياااق الدولياااو التاااي  وأيااا رملهااا ك فلااا  تحتاااو  

 ا الحااق تعرففااا  ماااقت متااتخر  ماادا  فااي ت  يمهااا لهاا
غالبياااو  اماااا لااا  تحتاااو   .لإلضاااراب واضاااحا  ولاااامال  

التلاااااااارفعات فااااااااي الاااااااادو  التااااااااي ارترفاااااااات  ااااااااالحق 
 اإلضااراب رلاا  تعرفاا  لهاا ا الحااقك تاراااو  تعرففاا  

رففاااات الفقهياااو  ااا ا واختلفااات التع 2.للفقااا  والقضااااق
فماا ه  ماان راار  اإلضااراب  ؛والقضااائيو لإلضااراب

مت ااااا  راااان اتفاااااق رااااد  ألااااخام رلاااا  اال:   ت اااا 
العمااااص دون أن ت صاااار   يااااته   لاااا  التخلااااي راااان 

                                                           
الماحق ا و  )القاا ر : مات او  كالمعما  الوسايطاللغاو العر ياوك  ممما   1

 .  556(ك 2004اللروق الدوليوك 
حاق اإلضاراب باين الح ار واإل احاو  دراساو مياث  غاا   المحماود ك   2

 .20(ك 2016الم صور : دار الفار والقا ون لل لر والتوحف ك ) مقار و
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و اااائفه   هائياااا ك و لااان  قصاااد   هاااار ساااخ ه  أو 
الساااعي لتحقياااق م اااالبه ك السااايما المتعلقاااو  العماااص 

رفا  مملا  الدولاو الفر ساي فيماا ر 3. ارف  ا ماور
توقاا  ماا    مساابق للعمااص ماان أمااص الاادفا   ت اا :  

   أ ااااا ر  رلااااااماااااا ُرااااا 4.رااااان المصاااااال  المه ياااااو 
و العمااااا  راااان أتوقاااا  اااااص أو  عااااا المااااو فين  

العماااصك بهاااد  تحساااين  ااارو  العماااص والحصاااو  
رل  محايا أفضصك أو  قصاد مساا د   لااي سياساي 

 كوماان خااال   اا   التعرففااات 5 .أو امتماااري معااين
ضااراب حااق يتمتاا   ااا  ن الحااق فاااي اإلأيتضاا  ل ااا 

العاااااملين فااااي الق ااااارين العااااا  والخااااامك  موم اااا  
الهاا  أو  عضااه  راان العمااصك لفتاار  مؤقتااو يتوقفااون 

ت تهاااي يتحقيااااق م ااااالبه ك  اااا   الم الااااب التااااي قااااد 
ت اااااون م الاااااب رمالياااااو لتحساااااين  ااااارو  العماااااص 
ولااارو  ك وقاااد ت اااون ا سااا اب تضاااام يو لمساااا د  

 .ي معين لاي سياسي أو امتمار

ول اااااااانك وفااااااااي  ااااااااص غياااااااااب التعرفاااااااا  القااااااااا و ي 
ان لإلضااارابك فقااااد تثااااور تساااااؤالت حااااو  مااااا   ا ااااا

اإلضااااااااراب حقااااااااا  أساساااااااايا  يتمتاااااااا   اااااااا  المو فااااااااون 
                                                           

الاااوميح فاااي القاااا ون اإلدار  دراساااو مقار اااو ساااليمان محماااد ال مااااو ك  3
 .387(ك 1979ر الفار العر يك القا ر : دا)
ك متاااوفر 25/7/1979الفر ساااي الصاااادر بتاااارف  قااارار مملااا  الدولاااو  4

   https://goo.gl/vBiyPV :رل  موق  الممل  الدستور  الفر سي
مااادى دساااتورفو  ضاااراب المو ااا  العاااا  فاااي  ااااص  رلاااا خلياااص ربااادك  5

مملااااو مامعااااو ت رفااات للعلااااو  القا و يااااو  ك والمصااار  القاااا و ين الفر سااااي 
 .  172 (ك2012ك )13ك العدد 4 والسياسيو

 اا  يقتصاار أ والعموميااونك المااد يون والعسااارفونك أ
رلااا  العااااملين فاااي الق اااا  الخاااامك دون غيااار  ك 
اما تثور العديد من التساؤالت حاو  مع ا  التوقا  
رن العمص وما يلتمل  مان صاورك وحاو  ا سا اب 

 ااااا ا التوقااااا  وتمعاااااص مااااان اإلضاااااراب  التاااااي تبااااارر
ملااااارورا ك ففاااااي حاااااين  ماااااد أن  عاااااا التعرففاااااات 

ضاااراب مااان لفقهياااو قصااارت المصاااال  التاااي يااات  اإلا
أمااص تحقيقهااا  المصااال  المه ياااوك  مااد  عضااها قاااد 
توسااا  فااااي ا ساااا اب الملاااارورو لإلضااااراب لتلاااامص 

  المسا د  ل لاي سياسي أو امتماري معين.

ال مااااااو ل العااااااالمي  افترضاااااات ال  رفااااااو الترميميااااااو 
ك أن الواقاااااااا  أومااااااااد  ا ساساااااااايوالحاااااااادي  للحقااااااااوق 

تضااااخما  ابياااارا  فااااي الحقااااوق ا ساساااايوك  حياااا  تاااا  
التوس  من قبص المحا   في ما تعتبر  ضامن الحاق 

للو لاااو  ا ساساايك ورليااا  فلااي  ااااص مااا يعتبااار حقااا  
يقا  ضامن أحاد (prima facie right) ا ولا  

الحقوق ا ساسيو المافولاو  موماب الدساتورك واا ماا 
ا مااا   اساااتقالليو الفااارد وارامتااا  يااااون اااا لن   ا مااا

ك ثاا  خضاا   عااد  لاان لمرحلااو التبرفاار ابتااداق   وحرفتاا 
  6القا و يك و م  في اخت ار الت اسبيو والتواحن.

لمااو في الق ااا  العااا  المااد ي فهااص حااق اإلضااراب 
 ا ول ؟ حق للو لو و والعسار ك 

                                                           
6
 Kai Möller, The Global Model of Constitutional 

Rights, (Oxford, OUP, 2012), 4-5. 
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ستحاو  ال احثو فحم مدى ا   اق  ا   الفرضايو 
فلمعرفاااو ماااا   ا ااااان  ال حااا كرلااا  الحالاااو محاااص 

لمااو في الق ااا  العااا  فااي فلساا ينك  مااا فااي  لاان 
اإلضااااارابك فاااااي أفاااااراد اللااااار و الفلسااااا ي يو الحاااااق 

حقاااا    حاا  أوال فيماااا   ا اااان الحاااق فااي اإلضاااراب 
للو لاااو ا ولااا ك ويااااون اااا لن   ا ماااا ااااان  أساسااايا  

ا تها اا  ماان لاات   أن يماا   ارامااو العامااص وحرفتاا  
ساااااوا . وتاااارى ال احثااااو أن حرمااااان وفخااااص  مباااادأ الم

العامااص  لاااص رااا  ماان حقاا  فااي اإلضااراب والاا   
فااي ممارساات  للحرفااو ال قابيااو ولحقاا   يعتباار أساساايا  

فااااااي المفاوضااااااو المماريااااااوك ماااااان لاااااات   أن يماااااا  
 اسااتقالليت  لمااا لاا  ماان تااتثير رلاا  حرفتاا ك فمماارد 
م عا  ماان ممارساو اإلضااراب يما   حرفتاا   اختيااار 

رد  رضا  رن لروي و رو   وسيلو التعبير رن
رملااااا ك اماااااا يفقاااااد   ماا ياااااو التفااااااوا رلااااا  قاااااد  
المساااااوا  و اااا ات القااااو  فااااي موامهااااو اإلدار ك ا ماااار 
الااا   يخاااص  اااالتواحن ماااا باااين  رفاااي رالقاااو العماااص 
لااادى التفااااوا لحاااص  حاراااات العماااص التاااي قاااد ت لاااا 

من لت   أن يفرا رل  العامص في  بي هماك وأخيرا  
قباااااو   لاااااروي رماااااص ال تلباااااي  ااااا ين الق اااااارين ال

احتياماتااا  الو يفياااو أو   ااارو  رماااص غيااار الئقاااو 
 سااااا يوك ماااان لاااات   الماااا   ارامتاااا  اإل ا مااار الاااا  

المحاماااو العلياااا ال  دياااو فاااي و ااا ا ماااا أ ااادت رليااا  

حيااااا  ارتبااااارت أن حاااااق  7؛2015راااااا  لهاااااا  قااااارار
ضاااااااااااراب أث ااااااااااااق الخدماااااااااااو العاماااااااااااو  اإل ماااااااااااو في

المفاوضاااات الممارياااو مااان لااات   أن ياااار  القاااي  
 ساا يو والتاي وال راماو اإل و  الحرفو والمسااوا المتعلق

 ت فص بدور ا استقالليته .

أما رن الحق في اإلضاراب وفاق المواثياق الدولياوك 
وما   ا اان   ا الحاق مافاوال  للعااملين فاي الق اا  

قك فبتت ااا  العاااا  الماااد ي والعساااار  رلااا  حاااد الساااوا
بدقأ  من اإلراالن  كللمواثيق الدوليو لحقوق اإل سان

ك ثااااا  1948حقاااااوق اال ساااااان فاااااي العاااااا  العاااااالمي ل
لعهااد الاادولي الخااام  ااالحقوق المد يااو والسياساايو  ا

ك والعهاااد الااادولي للحقاااوق االقتصااااديو 1966للعاااا  
ك  ماااااااد أن الصااااااان 1966واالمتمارياااااااو والثقافياااااااو 

ي اإلضراب صاراحو الدولي ال   ألار  ل  الحق ف
ااااان العهاااد الااادولي الخاااام  اااالحقوق االقتصااااديو 

اإلرااااااالن العاااااااالمي   ن واالمتماريااااااو والثقافيااااااوك   
لحقااوق اإل سااان لاا  يتضاامن  صااا  خاصااا  وصاارفحا  

ن اااااان  اإلماااااان  كيت اااااو  الحااااق فااااي اإلضااااراب واا
( ماان اإلرااالن تتضاامن 23)( و22ارت ااار المااواد )

ابك حياااا   لاااااص غياااار م الاااار الحااااق فااااي اإلضاااار 

                                                           
 :في قضيوك 30/1/2015بتارف  صادر ال  اقرار  7
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 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 ل اااااااص   :  راااااااالن  لااااااا( مااااااان اإل22تلاااااااير المااااااااد  )
حاااقي فاااي  -فاااي الممتمااا  ا  بوصاااف  رضاااو  -لاااخم

الضاامان االمتماااريك وماان حق  اا  أن تُااوف ر لاا ك ماان 
خال  الممهود القومي والتعاون الدوليك و ما يت فاق 
ما   يااص اااص   دولاو وموارد اااك الحقاوُق االقتصاااديُو 

ال غ ااا  ر هاااا ل رامتااا   واالمتمارياااُو والثقافياااُو التاااي
فاااو ك فيماااا تلاااير المااااد   ولت اااامي لخصااايت  فاااي حر  

( من اإلرالن والتي تضم ت الحقوق المتعلقو 23)
 العمص في الفقر  الرا عو م ها  ل  حاق  ااص لاخم 
في   لاق ال قا ات م  آخارفن واال ضاما   ليهاا مان 

 8أمص حمايو مصالح .

تصاااااديو وأماااا العهااااد الااادولي الخااااام  اااالحقوق االق
فقاااد  ااام رلااا  الحاااق فاااي  كواالمتمارياااو والثقافياااو
تت اااااو   فااااي سااااياق/د( 8/1اإلضااااراب فااااي الماااااد  )

الحااااق فااااي الت  ااااي  ال قااااابيك حياااا  ألحماااات الاااادو  
 التعهاااااااد  افالاااااااو الحاااااااق فاااااااي اإلضااااااارابك لااااااارف و 

  ال أن لاااان لقااااوا ين البلااااد المع ااااي.  ممارساااات  وفقااااا  
ماا ياو ( م ها أ ادت رلا   2في الفقر  ) (8الماد  )

                                                           
 حاق   لاخم ل اص    -1( من اإلرالن رل  أن:  23ت م الماد  )اما  8

فااو وفااي العمااصك  وُمرضاايوك رادلااو رمااص لااروي وفااي رملاا ك اختيااار حر  
 فاي الحاق   تمييحك أ     دون  ا فرادك لممي  -2 .ال  الو من الحمايو وفي
 ماافات  فاي حاقي  يعماص فارد ل اص    -3 .المتسااو   العماص رلا  متساوٍ  أٍمر

 ال لااااارفوك  ال راماااااو الئقاااااو   ريلاااااو   و سااااارت  لااااا  ت فاااااص وُمرضااااايو رادلاااااو
 ل اص    -4 .االمتمارياو للحماياو أخارى  بوسائص االقتضاقك ر د وُتست َمصك
 حماياو أماص مان  ليهاا واال ضما  آخرفن م  ال قا ات   لاق حق   لخم
  .مصالح 

  خضا  أفراد القوات المسلحو أو رماا  اللار و أو
ماااااو في اإلدارات الحاومياااااو لقياااااود قا و ياااااو رلاااااا  

   9ممارسته  له   الحقوق.

وفاااي  ااا ا اإل اااارك تااارى ال احثاااو أن العهاااد الااادولي 
ورغااا   كللحقاااوق االقتصااااديو واالمتمارياااو والثقافياااو

 ال أن  رفقاو صاياغو  ك لارت  للحق فاي اإلضاراب
 اااا ا الحاااااقك والتااااي تراااااات أماااار ت  اااااي  اإلضاااااراب 

دون أن ترسااااا   كللقاااااوا ين الو  ياااااو للااااادو  المع ياااااو
و بتحدياد مان لها  الحاق أمالم    ا الحق بتعرففا  

 ك أو بوضاا  أ  ماان المحااددات التااي تساات د لهااا فياا
القااوا ين الو  يااو لاادى صااياغتها للمااواد التااي تاا    

                                                           
تتعهاااااد الااااادو   .1المااااا اور:  ( مااااان العهاااااد الااااادولي 8تااااا م المااااااد  ) 9

أ( حااق ااص لااخم فااي ت ااوفن  :ا  ارا  فااي  اا ا العهااد  افالاو مااا يلااي
يختار ااك ال قا ات  االلتران م  آخرفن وفا  اال ضاما   لا  ال قا او التاي 

دو ماااا قياااد ساااوى قواراااد الم  ماااو المع ياااوك رلااا  قصاااد تعحفاااح مصاااالح  
االقتصاااااديو واالمتماريااااو وحمايتهااااا. وال يمااااوح  خضااااا  ممارسااااو  اااا ا 
الحاااق  ياااو قياااود غيااار تلااان التاااي يااا م رليهاااا القاااا ون وتلااااص تااادابير 
ضرورفوك في ممتم  ديمقرا يك لصيا و ا مان القاومي أو ال  اا  العاا  

ب( حااااق ال قا ااااات فااااي   لاااااق  و حقااااوق اآلخاااارفن وحرفاااااته كأو لحماياااا
اتحااادات أو اتحااادات حالفيااو قوميااوك وحااق  اا   االتحااادات فااي ت ااوفن 

ل( حاق ال قا اات فاي ممارساو  م  مات  قابيو دوليو أو اال ضاما   ليهااك
 لا ها  حرفاوك دو ماا قياود غيار تلان التاي يا م رليهاا القاا ون وتلااص 

ماااا  ديمقرا اااايك لصاااايا و ا ماااان القااااومي أو تاااادابير ضاااارورفوك فااااي ممت
د( حاااق اإلضااارابك  .ال  ااا  العاااا  أو لحمايااو حقاااوق اآلخااارفن وحرفاااته 

ال تحااو   اا   الماااد   .2 .يلقااوا ين البلااد المع اا لاارف و ممارساات  وفقااا  
دون  خضاااااا  أفاااااراد القاااااوات المسااااالحو أو رماااااا  اللااااار و أو ماااااو في 

. لاي  3 .ساته  لها   الحقاوق اإلدارات الحاوميو لقيود قا و يو رلا  ممار 
في     الماد  أ  حا  يميح للادو  ا  ارا  فاي اتفاقياو م  ماو العماص 

 لااااتن الحرفااااو ال قابيااااو وحمايااااو حااااق الت  ااااي   1948الدوليااااو المعقااااود  
ال قابي اتخا  تدابير تلارفعيو مان لات هاك أو ت بياق القاا ون   رفقاو مان 

 تلن االتفاقيو.لت هاك أن تخص  الضما ات الم صوم رليها في 
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لحامياااو  ااا ا الااا مك اماااا  ااا ا الحاااقك أضاااع  مااان  
أضاااع  مااان  ماا ياااو   فاااا   أماااا  القضااااقك وي لاااق 
ال عا رل  مثاص  ا   اإلحالاو للتلارفعات الو  ياو 
دون تحديااااد لماااادى القيااااود التااااي  اإلماااااان فرضااااها 

 10 ك صاااوم اساااترداديو لتقيياااد  ااا ا الحاااق وصااا  
و اااااي تلااااان ال صاااااوم التاااااي تعلااااان رااااان الحقاااااوق 

 وفااااي الوقااااتوالحرفااااات ا ساساااايو لممياااا  ا فاااارادك 
تاا م رلاا   ماا يااو سااحب تلاان الحقااوق ماان   فساا 
 .ل ات الدولو ربر  صدار التلرفعاتقبص س

اما ترى ال احثو أن  ماا يو تقييد حاق أفاراد القاوات 
المسااااالحو أو رماااااا  اللااااار و أو ماااااو في اإلدارات 
الحاومياااو فاااي ممارساااو الحقاااوق الاااوارد  فاااي المااااد  

إلضرابك ( من العهد والتي تلمص الحق في ا8/2)
ال يمان تفسير ا  ت  حاا  مان ا حاوا  أ هاا تع اي 
 ماا ياااو حرماااا ه  مااان  ااا   الحقاااوق  لااااص م لاااقك 

( مان العهاد التاي تا م 4  )و لن وفق أحاا  الماد
لاااي  للدولاااو أن تخضااا  التمتااا   اااالحقوق  رلااا  أ ااا 

التااي تضاام ها   قااا لهاا ا العهااد  ال للحاادود المقاارر  
ال  مقدار توافق  لن م   بيعاو  ا    في القا ونك واا

الحقاااوقك ولااارف و أن يااااون  ااادفها الوحياااد تعحفاااح 
الرفااااااا  العااااااا  فااااااي ممتماااااا  ديمقرا ااااااي. ويستلااااااهد 

                                                           
دراساااااو تمهيدياااااو : الت  اااااي  الدساااااتور  فاااااي فلسااااا ينمحمااااد خضااااارك  10

لغايااات اقتاارات ال صااوم ال ا مااو للحقااوق والحرفااات والساال و القضااائيو 
)را  هللا: المراااح الفلساا ي ي السااتقال   فاي دسااتور دولااو فلساا ين المقبااص

 .67(ك 2015 ك مساوا   المحاما  والقضاق

الاا عا بهاا   الماااد  للتا يااد رلاا  ومااود الحااق فااي 
ماااااا  تقييااااااد ايفيااااااو  الفئااااااو ابتااااااداقاالضااااااراب لهاااااا   

 ن الثابااااات فقهاااااا  اساااااتعماله  لهااااا ا الحاااااقك حيااااا  مااااا
والحرفاااات  أن فااارا القياااود رلااا  الحقاااوق  وقضااااق  

العامو يااون بهاد  ت  يمهاا ولاي  بمرادامها الياا ك 
 11   التقييد للحي وال قيد رل  رد .

صاااااادقت رلااااا  العهااااااد  ن دولاااااو فلساااااا ين وحيااااا  
الاادولي الخااام  ااالحقوق االقتصاااديو واالمتماريااو 

ك ف اإلماااااااااان القااااااااو  2014والثقافياااااااو فااااااااي العاااااااا  
  ا   ااااق االلتاااحا  المترتاااب رليهاااا  افالاااو الحاااق فاااي

ماااا   ماا يااااو تقييااااد ممارساااات  ماااان قبااااص  كاإلضااااراب
المااااااو فين العمااااااوميين وأفااااااراد اللاااااار و و القااااااوات 

 المسلحو  ما يحفظ ا من وال  ا  العا . 

المحررور النرراني: حررق العرراملين فرري القطرراع العررام 
المررردني والعسررر رإل فررري اإلضرررراب ضرررمن الن رررام 

 القانوني الفلسطيني

( 25المااد  )افص القاا ون ا ساساي الفلسا ي ي فاي 
م اااا  الحاااااق فااااي اإلضاااااراب ضاااامن ت اولااااا  لحقاااااوق 
العمصك والتاي تضام ت الحاق فاي العماصك ورالقاات 
رمااااااص ت فااااااص العدالااااااو للممياااااا  والررايااااااو الصااااااحيو 
واالمتمارياااو للعماااا ك والحاااق فاااي الت  اااي  ال قاااابي 

                                                           
 .203ك اب المو   العا مدى دستورفو  ضر ربدك  11
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 ال أ اا  ور ااد الاا م رلاا   12كوالحااق فااي اإلضااراب
 الحااااق فااااي اإلضااااراب الااااتري ممارساااات  فااااي حاااادود

و اااا لن فاااامن القااااا ون ا ساسااااي قااااد أحااااا   .لقااااا ون ا
للملاااااار  مهمااااااو رساااااا  حاااااادود ممارسااااااو الحااااااق فااااااي 
اإلضااااارابك مااااان حيااااا  لااااارو   وأسااااا ا   ودوافعااااا  
وغير اااا مااان الحااادود.  ال أ ااا  لااا  يقصااار الحاااق فاااي 

واا مااا  اام  كاإلضااراب رلاا  فئااو معي ااو ماان العمااا 
رلي  امحق مان الحقاوق العمالياو التاي ت  باق رلا  

 .العاملو في فلس يناافو الفئات 

( مااااان القاااااا ون 25ويماااااان االسااااات تال أن المااااااد  )
أن للعاملين في الق ا  العاا   ا ساسي تؤاد مبدئيا  

 أساساااااايا    لااااااقي  المااااااد ي والعسااااااار  يمل ااااااان حقااااااا  
 اإلضااااارابك ت اااااون ممارسااااات  وفاااااق الحااااادود التاااااي 
ترسمها القوا ين ال ا مو لعمله  أو ال ا مو للت  ي  

رسااته  الحااق فااي اإلضااراب.  ال أن ال قااابي أو لمما
( مان القاا ون 25صياغو الفقر  الرا عاو مان المااد  )

مااقت لتما   حقاا   كوفق ما يرى ال عا كا ساسي
  مع ويااا  غياار قابااٍص لل فااا  فااي القضاااق اساات ادا  رلاا

و و ا مر الا    ا ساسي. ات ال م في القا ون 

                                                           
العماص حاق ل اص ماوا ن  -1  رلا  أن  ( م ا25حي  ت م المااد  ) 12

و و وامب ولر  وتسع  السل و الو  ياو  لا  تاوفير  ل اص قاادر رليا . 
تاااا    رالقااااات العمااااص  مااااا يافااااص العدالااااو للممياااا  وفااااوفر للعمااااا   -2

ال قاابي حاق الت  اي   -3الررايو وا من والررايو الصاحيو واالمتمارياو. 
الحااااق فااااي اإلضااااراب يمااااار  فااااي حاااادود  -4ياااا    القااااا ون أحااماااا . 

  القا ون.

ا تهماا  الملاار  الفلساا ي ي فااي صااياغو مااحق ابياار 
الحقوق االقتصاديو واالمتمارياو والثقافياو التاي  من

تضااااااامها القاااااااا ون ا ساساااااااي فاااااااي  ااااااااب الحقاااااااوق 
 13والحرفات ا ساسيو.

أماااا رلااا  مساااتوى التلااارفعات العادياااوك فلااا  تت ااااو  
القاااوا ين ال ا ماااو للعماااص فاااي الق اااا  العاااا  الماااد ي 
والعسار ك حق العاملين فيها في اإلضارابك حيا  

ك 1998( لسا و 4د يو رقا  )يخلو قا ون الخدمو الم
ك 2005( لساااا و 4المعااااد   مومااااب القااااا ون رقاااا  )

( 8وقا ون الخدمو في قوى ا مان الفلسا ي يو رقا  )
 ك من أ   م يلير  ل  اإلضراب.2005لس و 

و  لن فقد اتسمت البيئو التلرفعيو في فلس ين م   
بوماااااود حاااااق ك 2008لعاااااا  وحتااااا  ا 2003العاااااا  

فئاااو  موماااب القاااا ون أساساااي فاااي اإلضاااراب لهااا   ال
ا ساسيك التري ممارستها في حادود القاا ونك ولا  
تصااادر قاااوا ين  ا ماااو ل يفياااو ممارساااو  ااا ا الحاااقك 
فهااااص يلغااااي  لااااان أو يع ااااص الحاااااق فااااي اإلضاااااراب 

تااارى ال احثاااو أن راااد   ؟للعاااملين فاااي الق اااا  العااا 
صاادور القااوا ين ال ا مااو لإلضااراب ال يلغااي الحااق 

رابك ول  اااا  يفاااات  ا ساسااااي لهاااا   الفئااااو فااااي اإلضاااا
                                                           

 فاي للتقاضاي واالمتمارياو االقتصااديو الحقاوق  قابلياو  خلياصك راص  13
 سلسااالو ك العلياااا الدساااتورفو المحاماااو ودور اإل فاااا ك الت بياااقك: فلسااا ين
  ون القاااااا وحاااااد )( 6/2017) القا و ياااااو للدراساااااات بيرحفااااات رماااااص أوراق

 ك(2017 بيرحفااتك مامعااوب العامااو واإلدار  الحقااوق  اليااو الدسااتور  فااي
14. 
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المما  أما  السل ات العاماو فاي الدولاو أن تتوسا  
 اتخا   مراقات تقيد الحق في اإلضرابك ويضع  
ماااااااااان دور القضااااااااااااق فاااااااااااي الرقا اااااااااااو رلااااااااااا   ااااااااااا   

   14اإلمراقات.

ك ولموامهاو موماو مان اإلضارا ات 2008في العا  
المت رر  في الق ا  العا ك ت   صدار القرار  قا ون 

 لاااتن ت  اااي  ممارساااو حاااق  2008( لسااا و 5رقااا  )
مادتا   ب في الخدمو المد يوك حيا  أ اد فاياإلضرا

و العاااااملين فاااااي الخدماااااو ا ولاااا  رلااااا  الحااااق ل افااااا
فااي مادتاا  إلضااراب وفااق أحااماا ك وأحااا  المد يااو  ا
لللااروي الااوارد  فااي قااا ون العمااص لممارساااو الثا يااو 

 الماااااد اإلضااااراب فااااي المرافااااق العامااااو الااااوارد  فااااي 
ثاا   ك2000( لسا و 7ون العمااص رقا  )( مان قاا 67)

 ولمملاا  الااوحراق أو أياا -فااي مادتاا  الثالثااو–أماااح 
مهاااو متضااارر  مااان اإلضاااراب اللماااوق  لااا  محاماااو 
العااااااد  العليااااااا لوقاااااا  اإلضااااااراب   ا اااااااان مخالفااااااا  
للقااااا ون أو اااااان يلحااااق ضااااررا  مساااايما   المصاااالحو 

   العامو.

( ماان قااا ون العمااص 67و ااالعود   لاا   اام الماااد  )
ك واللاااااروي المتعلقاااااو فيهاااااا 2000( لسااااا و 7)رقااااا  

                                                           
ران   اويال   مدير  الا ار أن الق اا  العاا  الماد ي قاد خااا  ضارا ا   14

ك 2007العمااص باادرو  ماان  قا ااو العاااملين فااي الو يفااو العامااو فااي العااا  
ضااااراب رلاااا  الحااااق فااااي اإل رلاااا  ا ق ااااا  الرواتاااابك مساااات دا   ارتراضااااا  

 المافو  ل  في القا ون ا ساسي.  

ن المااااااد  أ اإلضاااااراب فاااااي المرافاااااق العاماااااوك  ماااااد 
لصااااحو اإلضااااراب فاااي المرافااااق العامااااو مااااا  تلاااتري
 يلي: 
مع اااي : توميااا  ت بيااا  اتاااابي مااان قباااص ال ااار  الأوال  

مملااا  الاااوحراق(ك  اإلضاااراب  لااا  ال ااار  اآلخااار )
والااااااوحار  )وحار  العمااااااص( قبااااااص أر عااااااو أسااااااابي  ماااااان 

 أس ا  . ضراب موضحا  اإل
% 51ثا ياااا: أن يااااون الت بيااا  ال تاااابي موقعاااا  مااان 
 من ردد العاملين في الم لت  رل  ا قص.

ثالثااا: رااد  مااواح راارا اإلضااراب أث اااق  مااراقات 
 .ال  ر في ال حا  المماري

يترتاااب رلااا  رااارا  اااحا  العماااص الممااااري را عاااا: 
 رل  مهو االختصام وق  اإلضراب.

اللااااااااروي الم لو ااااااااو لصااااااااحو  وتاااااااارى ال احثااااااااو أن
اإلضراب و لاص خام تلن المتعلقاو  لاري توقيا  

% مااان العااااملينك يعتبااار مااان اللاااروي التاااي ال 51
ت ساام  ماا    بيعااو العمااص فااي الق ااا  العااا ك امااا 

تفاق تأ ها تهمص دور ال قا ات في قارار اإلضارابك و 
م  من يرى في التراي     ال س و العاليو استحالو 

اإلضاااااراب مااااان قباااااص العااااااملين فاااااي لممارساااااو حاااااق 
ا ماار الاا   يعااد ماان قبيااص القيااود  15كالق ااا  العااا 

 التي تهدر الحق المحمي بدال  من ت  يم . 

                                                           
 .65 كالت  ي  الدستور  في فلس ينخضرك  15
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 ال أن ال احثو ترى أن القرار  قا ونك م   القضاقك 
مماااااثال  محاماااااو العاااااد  العليااااااك صاااااالحيو تقديرفاااااو 
واساااعو ل حااا  لااارريو اإلضاااراب مااان  احياااو مااادى 

فااااي تقاااادير  لمسااااامو  لقا و يااااو أوا   اااااق اللااااروي ا
المسااااااا   المصاااااالحو العامااااااو فااااااي حااااااا  اسااااااتمرار 
اإلضارابك ا ماار الاا   يسام  للقضاااق  حمايااو  اا ا 
الحق من التعس  في اساتخدام  مان قباص العااملين 

 ؛لعاموك ومان تعسا  اإلدار  فاي م عا في الو يفو ا
البااااات فاااااي  كالمحامااااو حياااا  تااااارن لهااااا وحاااااد ا أ   

مسااااااامو  ضاااااارار   المصاااااالحو قا و يتاااااا ك أو تقاااااادير 
 العامو. 

ورغ   لن فمن تت   قرارات المحاماو العلياا المتعلقاو 
في اإلضرابك  مد أن المحامو في غالبياو قراراتهاا 
لااااااا  تباااااااات فااااااااي موضاااااااو  الحااااااااق فااااااااي اإلضااااااااراب 
وملروريت  واا ماا ردت  عضاها للتوصاص  لا  اتفااق 
قبص ال  ر في الموضاو ك أو ردتهاا  سا اب لااليو 

ففي القارارات الصاادر   ؛و أو المصلحوتتعلق  الصف
 / ماااايوأياااار 28رااان محاماااو العاااد  العلياااا بتاااارف  

ك 69/2008ك 68/2008 وات ا رقاااااااااا  ) 2007
( تقااااد  مملاااا  الااااوحراق وال ائااااب العااااا  70/2008

بااااادروى ضاااااد ااااااص مااااان  قا اااااو المعلماااااينك ورا  اااااو 
العاااااملين فااااي الو يفااااو العموميااااوك واتحاااااد  قا ااااات 

ن الصااااحيوك لوقاااا  اإلضااااراب العاااااملين فااااي  المهاااا
 2008 / ابرفااااص يسااااان 7المعلاااان ماااان قاااابله  يااااو  

واارال هااا  تصاااعيد  ضااارابه ك بااادروى أن اإلضاااراب 
مخااال  للقااا ون وأن المسااتدر  ضااد   قااد تعساافوا 
فااااي اسااااتخدا  حقهاااا  فااااي اإلضاااارابك  ال ااااو وقاااا  

لحين البات فاي الادروىك و ال تيماو  اإلضراب مؤقتا  
المستدر  ضاد  ك وق  اإلضراب المعلن من قبص 

لحين  وقد قررت المحامو في وق  اإلضراب مؤقتا  
ضاااراب مااان البااات فاااي الااادروى لماااا يترتاااب رلااا  اإل

أضااارار يتعااا ر تاااداراهاك و قباااص البااات فاااي الااادروى 
توصااص  لاا  اتفاااق مااا أرلاان مسااارد ال ائااب العااا  ال

المساااااتدر  ضاااااد   فاااااي الااااادراوى باااااين الحاوماااااو و 
فقااااد قااااررت   رلياااا الااااثال  ي هااااي اإلضاااارابك و  اااااق  

رت ار اااااا بااااادون موضاااااو  المحاماااااو رد الااااادراوى ال
 وم تهيو.

وتااااارى ال احثاااااو أن القضااااااق الفلسااااا ي يك يسااااات ي  
بتقدير مدى قا و ياو  ممارسو الدور الم اي    قا و ا  

فاااااي اب مااااان قباااااص الماااااو فين العماااااوميينك و اإلضااااار 
تقدير مدى مسامو اإلضرار  المصالحو العاماو فاي 

يمعاااص م ااا  المهاااو حاااا  اساااتمرار اإلضاااراب  لااااص 
  رلااااا   يمااااااد التاااااواحن ماااااا باااااين حاااااق ر ا  ثااااار قاااااد

الماااو فين العماااوميين فاااي اإلضاااراب دون التعسااا  
فاااي اساااتخدا   ااا ا الحاااق  لااااص يضااار  المصااالحو 

 العامو  لاص مسي .

ن التلااارفعات الفلساا ي يو أ ااادت  وخالصااو القااو ك 
الخدمااااااو المد يااااااو فاااااااي رلاااااا  حااااااق العاااااااملين فااااااي 
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راان ت  ااي  ممارسااو حااق أفااراد  صاامتتاإلضارابك و 
اللااار و فيااا ك ماااا يسااات تج م ااا  ا   ااااق  ااا ا الحاااق 
رلاا  الفئتااين ماا  صااعو و التقاضااي  لاات   ماان قبااص 
أفااراد اللاار وك ا ماار الاا   يع ااي  ماا يااو  خضااا  
أفراد اللر و لقياود فاي ممارساته  لها ا الحاقك دون 

 أن ت ون     القيود خاضعو لرقا و القضاق.

آلنررار المترتبررة علررى ا عترررا  ا: المحررور النالرر 
 بحق العاملين في القطاع العام باإلضراب

الحااااااق فااااااي اإلضااااااراب ماااااان الحقااااااوق االقتصاااااااديو 
واالمتماريو والثقافيوك ورغ  أن  ا   الحقاوق اا ات 
تعتباااار ماااان الحقااااوق التااااي ترتااااب التحامااااات  يمابيااااو 
رلااا  الدولاااوك وتُااار ن للدولاااو ت بيقهاااا تااادرفميا  وفاااق 

 اااااااااااك  ال أن ال  رفااااااااااو الحديثااااااااااو  ماا اتهااااااااااا وموارد
الترميمياااااااو للحقاااااااوق ا ساسااااااايوك تفتااااااارا أن ااااااااال 

الميلااااااين امااااااا ي لااااااق  ال ااااااورين ماااااان الحقااااااوقك أو
رليهماااك يرت ااان رلاا  الدولااو التحامااات  يمابيااوك وأن 
الحقاااوق االقتصااااديو واالمتمارياااو والثقافياااو يترتاااب 

اماا تفتارا ال  رفاو  اتهاا  16رل  الدولاو حمايتهاا.
 ساسايو ترتاب التحاماات رمودياو رلا  أن الحقوق ا

 17.الدولو وأفقيو تق  رل  ا فراد

                                                           
16

 Möller, The Global Model of Constitutional Rights, 
6-9. 

 .12-10المرم  السابقك  17

فااااال بااااد ماااان اإللااااار   لاااا  أن  كوفااااي  اااا ا الممااااا 
التوميهيااو المتعلقااو  ا تها ااات   ماسااترفخت م اااد  

الحقااوق االقتصاااديو واالمتماريااو والثقافيااوك ارساات 
بااااادور ا  ااااا   الفرضااااايو لااااادى تفساااااير ا لاللتحاماااااات 

 18لها. الحقوق وما يعتبر ا تها ا   المترت و رل     
م هاااااك ( 6حياااا  تاااا م  اااا   الم اااااد  فااااي الفقاااار  )

أن   االلتحا   االحترا  والحمايو وا داق تحت ر وان 
الحقاااوق االقتصااااديو واالمتمارياااو والثقافياااو تفااارا 
اااااااالحقوق المد يااااااو والسياساااااايوك ثااااااال  فئااااااات ماااااان 

تاحا  االلتحامات رلا  الادو : االلتاحا   ااالحترا ك واالل
 الحمايوك وااللتحا   ا داق. ويلاص رد  الوفاق  ات  

لهااااا    التاااااحا  مااااان  ااااا   االلتحاماااااات الثالثاااااو ا تها اااااا  
الحقااوق. ويع ااي االلتااحا   اااالحترا  أن تمت اا  الدولااو 
رن ررقلو التمت   الحقوق االقتصاديو واالمتماريو 
والثقافيوك وفت لب االلتحا   الحماياو أن تم ا  الدولاو 

 ااااا   الحقاااااوق مااااان ما اااااب أ ااااارا  ثالثاااااوك ا تهاااااان 
ن تتخاااا  الاااادو  التاااادابير وفت لاااب االلتااااحا   ااااا داق أ

فاااااااااااااوك والمالياااااااااااااوك التلااااااااااااارفعيوك واإلدار –الالحماااااااااااااو 
ماان أمااص  رمااا   اا   الحقااوق  –والقضااائيوك وغير ااا

  رماال  اامال . 
                                                           

م اد  من قبص مممورو خبراق في القا ون الادولي فاي ارتمدت     ال 18
ورلاااو رماااص حاااو  مضااامون الحقاااوق االقتصااااديو واالمتمارياااو والثقافياااو 

رقاااادت  .بص اال تصاااا والمقصاااود  ا تها هاااا والمساااؤوليو راااان  لااان وسااا
-22بااين  الفتاار  الواقعااوخااال   الهول دياوك ماسااترفختمدي ااو فااي الورلاو 

المات اااو العر ياااو  موقااا ك متاااوفر  رلااا  1997 / ي اااايرااااا ون الثاااا ي 26
 https://goo.gl/e1Vagi :لحقوق اإل سان في مامعو م يسوتا
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 اا ا ويقاا  ا تهااان العهااد وفااق مااا  صاات رلياا   اا   
وصاافت  اللم ااو الم اااد ك ر اادما ال تفااي الدولااو  مااا 

المع يااو  ااالحقوق االقتصاااديو واالمتماريااو والثقافيااو 
    تارى اللم او  ؛ الحد ا د   من االلتحا  ا ساسي

أ اا  يقاا  رلاا  راااتق اااص دولااو ماان الاادو  ا  اارا  
حاااد أد ااا  مااان االلتااااحا  ا ساساااي  ضااامان الوفاااااقك 
رلاا  أقااص تقااديرك  المسااتويات ا ساساايو الااد يا ل ااص 

  19.حق من الحقوق 

و فحااااااااام ال صاااااااااوم الاااااااااوارد  فاااااااااي التلااااااااارفعات 
الفلسااااا ي يو المتعلقاااااو  اإلضااااارابك وماااااا ترت ااااا  مااااان 
التحامات رل  الدولو ورل  ا فارادك  خلام  لا  ماا 

 يلي: 

هااو لاااص ماان ألاااا  ففيمااا يتعلااق  ااالتحا  االحتاارا ك 
االلتحامااات الساالبيوك وفااي  اا ا الممااا  ورلاا  الاارغ  
ق مااااان أن الحاااااق فااااااي اإلضاااااراب  ااااااو مااااان الحقااااااو 

االقتصاااديو واالمتماريااوك فااااللتحا   احتراماا  يرتااب 
رل  الدولو رد  القيا   ما من لت   ررقلو ممارسو 

 م ااا  أو   ااا ا الحاااقك ورليااا  فااامن قياااا  الدولاااو ماااثال  
 يقااااا  رقو اااااات  توقياااا ك أو تماااارف  اإلضاااارابك أو

تتديبيااااااااو أو فصااااااااص    ماااااااان المااااااااو فين  ساااااااابب 
للحاق  ا  ا اممارسته  لحقه  في اإلضراب يعتبر ا ته

                                                           
م اااااااااد   ماساااااااااترفخت  التوميهياااااااااو المتعلقااااااااو  ا تها اااااااااات الحقاااااااااوق  19

 االقتصاديو واالمتماريو والثقافيو.

المافااو  فااي القااا ون ا ساسااي وفااي القاارار  قااا ون 
 لاااااااتن ت  اااااااي  ممارساااااااو اإلضاااااااراب فاااااااي الخدماااااااو 

ن ل  ي م رل   لن في القا ون  20كالمد يو حت  واا
  لاص صرف .

فيتمثاااص بداياااو فاااي التاااحا  الملااار   ،أماااا التاااحا  ا داق
بمصااادار التلااارفعات الالحماااو لتمااااين العااااملين فاااي 

مارساااو حقهاااا  فاااي اإلضاااارابك الق اااا  العاااا  ماااان م
واتخااا  التاادابير اإلدارفااو والماليااو وغير ااا التااي تلااح  
لها ا الغااراك وفاي  اا ا المماا  فاامن صادور القاارار 

ك يعتباااار ماااان قبيااااص 2008( لساااا و 5 قااااا ون رقاااا  )
االلتحامااات اإليمابيااو المترت ااو رلاا  الدولااو لضاامان 
تمتااا  المو ااا  العاااا   اااالحق فاااي اإلضاااراب الاااا   

( مااان القاااا ون ا ساساااي. وف قااا  25) افلتااا  المااااد 
ن رااد  صاادور قااا ون  ااا   لممارسااو أفااراد  القااو  

اللااار و الفلسااا ي يين أو غيااار   مااان العااااملين فاااي 
 ا  قااااوى ا ماااان لحقهاااا  فااااي اإلضااااراب يعتباااار ا تها اااا

ضااااراب للحااااق المافااااو  فااااي القااااا ون ا ساسااااي  اإل
الاااا   لاااا  يميااااح بااااين أ  ماااان فئااااات قااااوى العمااااصك 

 اااار أن خصوصااايو رماااص  اااا   آخااا ين  عاااين االرت
الفئااوك وماادى تااتثير تااوقفه  راان العمااص وخاصااو   ا 

مااان لااات   اإلضااارار  اااا من  ماااا ااااان التوقااا  الياااا  
العا ك ولعص   ا يت لاب وضا  حادود لممارساو  ا ا 

                                                           
20

 International Trade Union Confederation, The 
right to strike and the ILO: The legal foundations 
(Gineva, 2014), 40-44.  
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 قااق الحق ضمن قا ون واض  يضمن مان مهاو اإل
رلاا   اا ا الحااقك ومااان مهااو أخاارى ضاامان ا مااان 

ساا تعرا لاا  فااي المحااور الاا   العااا ك و ااو ا ماار 
 الرا   و ا خير من   ا ال ح .

و اااااو ماااااا افترضااااات ال  رفاااااو  كأماااااا التاااااحا  الحماياااااو
الترميميو للحقوق ا   اق  رل  الحقوق االقتصااديو 
واالمتماريااااااو والثقافيااااااوك والاااااا   يت لااااااب أن تم اااااا  

ا تهان     الحقوق من ما ب أ را  ثالثوك  الدولو
 ات الصاالو مااا يااوفر فلاا  تمااد ال احثااو فااي القااوا ين 

مثاااص  ااا   الحماياااو للمضااار ين مااان الماااو فينك باااص 
ن القااارار  قاااا ون رقااا  أرلااا  العاااا  مااان  لااان  ماااد 

ك أتاااااااااااات    متضااااااااااارر مااااااااااان 2008( لسااااااااااا و 5)
اإلضاااراب الحاااق فاااي التقاااد  للمحاماااو   لاااب وقااا  
اإلضااراب فااي حااا  اااان اإلضااراب مخالفااا   حاااا  
و  اااا ا القااااا ون أو يلحااااق ضااااررا  مساااايما   المصاااالح

 . (3)ماد   العامو

ن التلاارفعات الفلساا ي يو تورلياا  فااال يمااان القااو   اا
قاااد فرضااات التاااحا   الحماياااو رلااا  الدولاااو لممارساااو 

فاي   لحقهاوأفراد ا من الفلسا ي يين المو   العا  
اإلضرابك رل  الرغ  مان وماود مثاص  ا   الحماياو 
للعاملين فاي الق اا  الخاام ممان يمارساون حقها  

( ماان 65)( و39فااي المااادتين )اإلضااراب امااا  فااي
ك حي  ال تعتبر 2000( لس و 7قا ون العمص رق  )

 هااااق العمااص مااان  ا ولاا  مااان ا ساا اب التاااي تباارر 

قبااص صاااحب العمااص  قاادا  العامااص رلاا  رفاا  قضاايو 
أو ملاااااارات  فاااااي  ماااااراقات ضاااااد صااااااحب العماااااص 
 ادرااق خاارق القااا ونك وماان ضاامن  اا   اإلمااراقات 

يو تغيير لاروي العماص اإلضرابك فيما ح رت الثا 
أث ااااق ال  اااار فااااي  ااااحا  العمااااص المماااااري. أمااااا ماااان 
 احياااو االلتحاماااات ا فقياااو المترت اااو رلااا  الحاااق فاااي 

ف اإلماااان  كوفااق التلاارفعات الفلساا ي يو كاإلضااراب
ن مثااص  اا   االلتحامااات رساامها القااا ون  القااو  فقااط 

فاااي سااابيص الحاااد مااان ممارساااو الحاااق فاااي حاااا  أدى 
لحو العامااو حياا  أتاحاات  لاا  ضاارر مسااي   المصاا

( ماااااان القااااااارار  قااااااا ون  لااااااتن ممارساااااااو 3الماااااااد  )
اإلضراب فاي الخدماو المد ياو ل اص متضارر ال لاب 

 من محامو العد  العليا وق  اإلضراب.

المحرررور الرابررري:   ف رررة إعمرررال التررروا ن مرررا برررين 
الحرررق فررري ا ضرررراب وحما رررة المصرررلحة العامرررة 

 واألمن العام

لحقااااااوق ا ساساااااايوك تفتاااااارا ال  رفااااااو الترميميااااااو ل
خضاو  الحقااوق ا ساساايو المتحااان التااواحن  العاااد  
مااان قباااص القضاااا  فاااي المحاااا   و لااان  ارتمااااد آلياااو 
الت اسااابيو. و فحااام لماااادى ا   ااااق  ااا   الفرضاااايو 
رلاااااااا  الحااااااااق فااااااااي اإلضااااااااراب وفااااااااق التلاااااااارفعات 
الفلساااااا ي يو  مااااااد أن ال صااااااوم التلاااااارفعيو التااااااي 
ت اولااات الحاااق فاااي اإلضاااراب صااايغت  ماااا يضااامن 
 ماا ياااو  رماااا   ااا ا التاااواحن فاااي مااارحلتينك ا ولااا  
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ر دما أحا  القا ون ا ساسي ت  ي  ممارساو الحاق 
في اإلضراب للملر ك  حي  يت  رس  الحادود التاي 
يمااااار  ضاااام ها حااااق اإلضاااارابك ثاااا  وفااااي مرحلااااو 
تاليااااااااوك يعمااااااااص القضاااااااااق رلاااااااا  حمايااااااااو الحقااااااااوق 
ا ساساايوك ماا   رمااا  للتااواحن مااا بااين  اا   الحقااوق 

مياااو والمصااالحو العاماااو وا مااان العاااا  وحقاااوق المح
( ماان القااارار 3اآلخاارفنك و ااو مااا تضااام ت  الماااد  )

 قاااا ون  لاااتن ت  اااي  ممارساااو حاااق اإلضاااراب فاااي 
 الو يفو العامو.

وفي محاولو إلمراق اخت ار الت اسبيو والتواحن رلا  
حاااق العااااملين فاااي الق اااا  العاااا  فاااي ممارساااو حاااق 

 :تائج التاليوم  ا قد  صص  ل  ال اإلضرابك ف

رلاا  مااا تاا  ررضاا  فااي المحاااور السااا قو ماان  ب اااق  
 اااا   الورقااااو ال حثيااااوك فقااااد اتضاااا  تمتاااا  المااااو فين 
العماااومين الماااد يين  حاااق اإلضاااراب وفاااق اللاااروي 

 ال أن القاااا ون  فسااا  أمااااح  كالتاااي حااادد ا الملااار 
لمملااااا  الاااااوحراقك امااااااا أمااااااح    متضااااارر ماااااان 
اإلضاااراب فاااي حاااا  ااااان مخالفاااا  للقاااا ون أو يلحاااق 
ضاااررا  مسااايما  فاااي المصااالحو العاماااوك اللماااوق  لااا  
المحامااااااو لوقاااااا  اإلضااااااراب. أمااااااا أفااااااراد اللاااااار و 
وا مهح  ا م ياو ولعاد  ت  اي  ممارساته  للحاق فاي 

اإلضاااراب وفاااق فاااي هااا  اإلضاااراب  قاااا ونك فااامن حق
غيااار  ا  مع وياا ا  القااا ون ا ساسااي ال يعاادو او ااا  حقاا

قابص للتقاضيك ا مر ال   قد يؤد   ل  تقيياد  ا ا 
  م   ممارست  حمايو لألمن العا . اليا   الحق تقييدا  

فهااص يماا  اإلضااراب فااي الق ااا  العااا   المصاالحو 
ك و اص يضار  ضاراب العااملين مسيما   العامو ضررا  
سااات الق ااا  العااا   المصاالحو العامااو فااي اااص مؤس

با ات الدرماو مان المساااموك وماا المعياار الا   ماان 
لااتن ت بيقاا  المسااا   تقااص درمااو مما ااو أو التقييااد 
فاااااااي أضااااااايق الحاااااااادود الالحماااااااو لحاااااااق المااااااااو فين 

فااي اإلضااراب فااي مقابااص  وأفااراد اللاار و العمااوميين
 تحقيق المصلحو العامو وا من العا ؟

حاااااا  دسااااااتورفو التاااااادابير فلاااااادى   اااااار المحامااااااو ل 
التلاااارفعيو أو اإلدارفااااو التااااي تتخاااا  ا اإلدار  لتقييااااد 

ضاارابك تعمااص المحامااو حااق  اااتين الفئتااين فااي اإل
رلااا  تحدياااد الغاياااو الملااارورو مااان التقييااادك  ابتاااداق  

مااراق المتخاا  ماا  الغايااو المتوخااا  وماادى ت اسااب اإل
مااان قباااص اإلدار ك وفحااام  ن ااااان اإلماااراق المتخااا  

للحااقك وماان ثاا   رمااا  التااواحن مااا  يياادا   ااو ا قااص تق
بين المصلحو الفرديو المحميو للمو ا   اإلضاراب 

   21.و ين المصلحو العامو

و مرمااا   اا   الخ ااوات لفحاام ماادى دسااتورفو أ  
ماااااان التقيياااااادات وتتثير ااااااا رلاااااا  الحااااااق ا ساساااااااي 
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( ماان القااا ون 25 اإلضااراب المافااو  وفااق الماااد  )
مااو بدايااو الغايااو ا ساسااي الفلساا ي يك ت حاا  المحا

الملرورو المتوخا  مان التقييادك وفاي حالاو  ضاراب 
العاملين في الق ا  العاا  الماد يك قاد ت اون الغاياو 
الحفاااال رلاااا  حساااان سااااير المرفااااق العااااا ك امااااا قااااد 
ت ون الحفال رل  تقدي  الخدمات العامو ا ساسايو 
للموا  ينك وقد ت ون أيضاا حماياو حقاوق اآلخارفن 

وغير ااا ماان الحقااوق التااي قاااد  فااي الصااحو والتعلااي 
 فعص  ضراب العاملين في الق اا  العاا   تتتثر سل ا  

الماااد يك و اااي  ااااص تا ياااد غاياااو ملااارورو ومقبولاااو 
فااااراد اللاااار و ألاااادى المحامااااوك وأمااااا فااااي  ضااااراب 

وا مهااااح  ا م يااااو فاااامن الغايااااو المتوخااااا  ماااان تقييااااد 
ممارسااته  للحاااق فاااي اإلضااراب تتمثاااص فاااي الحفاااال 

ا ك    ياؤثر  ضاراب  ا   الفئاو رلا  رل  ا من الع
 أمااان الممتمااا  العاااا  ااااو ه  المهاااو المخولاااو قا و اااا  

  حراسو ا من العا  للممتم  والمحاف و رلي .

ومااااان ثااااا  تعماااااص المحاماااااو رلااااا  فحااااام العالقاااااو 
للحاااق فاااي  الم الااار  ماااا باااين اإلماااراق المتخااا  تقييااادا  

اإلضاااراب مااان قباااص  ااا   الفئاااات والغاياااو المتوخاااا ك 
أن ياااون اإلمااراق المتخاا  يعمااص  لاااص حياا  يمااب 

ك م ااا  م الااار رلااا  تحقياااق الغاياااو المتوخاااا ك فماااثال  
وصااااو  حااااافالت  قااااص المااااو فين امااااا حااااد  فااااي 
 ضااراب المعلمااينك اليمااان ارت ااار  ماان اإلمااراقات 
التقييديااو المقبولااو لعااد  اتصااا   اا ا اإلمااراق  لاااص 

ك أو بوصاو  م الر  حسن سير المرفاق العاا  ماثال  
 التعليميو. الخدمات

وفاااااي مرحلاااااو الحقاااااو تتحقاااااق المحاماااااو مااااان مااااادى 
ضاارور   اا ا التقيياادك و ااص  ااو ا قااص  ضاارارا   ااالحق 
المحمااااي  اإلضاااارابك ففااااي  ضااااراب العاااااملين فااااي 
الق اااا  الماااد يك يمااااب  حااا  أو تحدياااد الخاااادمات 
ا ساساااااايو التااااااي يعتبااااااار ا ق ااااااا  تقااااااديمها ال لاااااااي 

م  أن ي للموا  ين  سبب اإلضراب من لت   فعال  
ال يماااان  مسااايما   يضااار ضاااررا  و   المصااالحو العاماااو

تداراااا ك وتحدياااد الحاااد ا د ااا  مااان الخااادمات التاااي 
تضاامن حصااو  المااوا  ين رلاا  الحااد ا د اا  ماان 
الخدمااااااو. أمااااااا  ال ساااااا و للعاااااااملين فااااااي اللاااااار و و 

ن أ ا مهااااح  ا م يااااو  فهااااص  اإلماااااان ارت ااااار مااااثال  
الحااق فااي اإلضااراب ممااان ممارساات    قيااود معي ااو 

 من العا . ال يضر  ا    تمن ل

ضااااامن أحاااااد الم همياااااات المت عاااااو وفاااااي ال هاياااااو و  
إلرمااا  المواح ااو  ااالمع   الواساا ك تااواحن المحامااو 
ما بين أ ميو حمايو حق     الفئات فاي اإلضاراب 
ومااا بااين المصاالحو العامااوك آخاا ين  عااين االرت ااار 
ما قد يرت   ا تهان الحق من ضرر لي  فقط رلا  

مااااا رلاااا  الممتماااا  مقار ااااو ماااا  المصاااالحو الفاااارد واا 
 االمتوخا  من التقييد. 
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وفااي  اا ا الممااا ك رملاات لم ااو الحرفااات ال قابيااو  
فااي م  مااو العمااص الدوليااو رلاا  ب اااق مممورااو ماان 

وم هاااا  كالساااوابق المتعلقاااو  ممارساااو الحرفاااو ال قابياااو
ضاراب الحاالت التي يموح فيها تقيياد الحاق فاي اإل

ضااراب المااو فين ا ولاا ك   :فااي الحااالتين اآلتيتااين
العاااملين فااي القااوات المساالحو واللاار و والمااو فين 

ن      ؛العمااااوميين فااااي المسااااتويات اإلدارفااااو العليااااا
ممارسو تلان الفئاات لإلضاراب يلحاق الضارر  اتمن 

د  رلاااااا  مااااااا سااااااوا  ماااااان حامااااااات الممتماااااا ك وفتقاااااا
ضااراب فااي ممااا  الخاادمات اإل والثا يااوك .الممتماا 
ن أ لااان  ؛ك  اااالمع   الضااايقساسااايو فقاااطالعاماااو ا 

ساسااااااااايو  اااااااااي اللم اااااااااو ارتبااااااااارت أن الخااااااااادمات ا 
الخدمات التي يعرا توقا  العماص فيهاا الحاق فاي 

ماااادادات   كالمستلاااافيات: مثااااص) الحيااااا  الاااا  خ اااار
( ا مر الا   ران المو  ك مراقبي خدمات ال يالميا 

معااااااص اساااااات عاد  اااااا   ال ائفااااااو ماااااان محاولااااااو حااااااق 
اد  الحرفااو ال قابيااو. لم اا اإلضااراب ال يمثااص ا تها ااا  

اما   بت اللم و  ل  أن ا  لا و التاي تبادو غيار 
مو رفااااااو ال يمااااااوح مصااااااادر  حااااااق مو فيهااااااا فااااااي 

ك  صااااالت ا ئ  صاااافو رامااااو: المااااو مثااااص كاإلضااااراب
خاااااااادمات ال قااااااااصك الب ااااااااونك ا  لاااااااا و ال ااااااااائراتك 

الفالحيوك الم ام ك الص ارات المعد ياو والبترولياوك 
  22د الغ ائيو.التعلي ك تورفد وتوحف  الموا
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وفااي ممياا  الحاااالت التااي ياات  فيهااا تقييااد ممارسااو 
الحااق فااي اإلضااراب  لاااص الاايك و لاان  م عاا  امااا 
فاااااااي الماااااااو فين العااااااااملين فاااااااي القاااااااوات المسااااااالحو 
واللااااار و والماااااو فين العماااااوميين فاااااي المساااااتويات 
اإلدارفو العلياك فيمب وض  بدائص تماان  ا   الفئاو 

رملهاك م ها من التفاوا لتحسين  رو  ولروي 
رلااااا   وساااااائص الوساااااا و والتحااااااي  المحاياااااد ك ب ااااااق  

اتفااااااااق ال ااااااارفينك  حيااااااا  ت اااااااون قراراتهاااااااا ملحماااااااو 
ل ليهماااااك وأمااااا فااااي حاااااالت الم اااا  المحئاااايك والاااا   
يماااان فرضااا  رلااا  العااااملين فاااي الخااادمات العاماااو 
ا ساسااااايو فيماااااوح ممارساااااو الحاااااق فاااااي اإلضاااااراب 

 23المحئي  ما يضمن حد أد   من الخدمات.

ولعاااااااص ا تهاااااااال القضااااااااق لهااااااا ا التفساااااااير الضااااااايق 
للمصااااااالحو العاماااااااو ر اااااااد مواح تااااااا  ماااااااا باااااااين حاااااااق 
المااو فين المااد يين والعسااارفين فااي اإلضااراب ومااا 
باااين المصااالحو العاماااوك مااان لااات   أن يضااامن مااان 
 احيااو المصاالحو العامااو وا ماان العااا ك وماان  احيااو 

للحااااااق فااااااي  أخاااااارى يتخاااااا  التفسااااااير ا قااااااص تقيياااااادا  
اياااااو حقهااااا  فاااااي أن تاااااوفر لهااااا  اإلضاااااراب مااااا  حم

الوسائص التي تما ه  من التفاوا  فعاليو لتحساين 
 لروي و  رو  رمله .

                                                                                       
Horacio, Ilo Principles  Concerning The Right To Strike 
(International Labour Organization, 1998), 17-24. 
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ورليااااا  فااااامن  خضاااااا  حاااااق الماااااو فين العماااااوميين 
الخت اااااار التاااااواحن مااااان لااااات   أن يبااااارر م ااااا  أفاااااراد 
اللااار و والماااو فين الااا ين يمارساااون السااال و  اسااا  

رل   الدولو من ممارسو حقه  في اإلضراب حفا ا  
أماااان الممتماااا ك رلاااا  أن تااااوفر لهاااا  الباااادائص التااااي 
تما ه  من التفاوا رل  تحسين لاروي و ارو  
رمله  اآليات الوسا و والتحاي  المحاياد  والملحماو 
 اتفااق ال ارفينك أمااا العااملين فااي المؤسساات التااي 
تقااااااد  الخاااااادمات العامااااااو ا ساساااااايو فيمااااااوح تقييااااااد 
ممارسااااو حقهاااا  فااااي اإلضااااراب  لاااااص محئاااايك  مااااا 

 من تقااادي  الحاااد ا د ااا  مااان الخااادماتك وأخيااارا  يضااا
فمن  قيو العاملين في الق ا  العا  يمارساون حقها  
فاااااااي اإلضاااااااراب دون أن يااااااات  تقيياااااااد   ال  اااااااااللتحا  

  اللروي الوارد  في القا ون.

 الخاتمة

فاااااي محاولاااااو مااااان ال احثاااااو للتوصاااااص  لااااا   ما اااااات 
 سئلو ال ح ك ضمن م هميو قامت  لاص أساسي 

ا   اااق فرضاايات ال  رفااو الترميميااو  فحاام ماادى 
للحقاااااوق ا ساسااااايوك واساااااتخدامها لغاياااااات التعااااار  
 رل  مادى تمتا  العااملين فاي الق اا  العاا  الماد ي

العسااااااار   ااااااالحق فااااااي اإلضااااااراب فقااااااد توصاااااالت و 
وا لن التلارفعات  كال احثو  ل  أن المواثيق الدوليو

لاا  لإلضااراب امااا  واضااحا   الو  يااو لاا  تااورد تعرففااا  
وترى ال احثاو أن  .لفق  رل  تعرف  محدد ل يتفق ا

التعرف  ا  سب للحق  اإلضراب  ت ا   حاق يتمتا  
ن في الق اارين العاا  والخاامك  موم ا  و    العامل

يتوقفااون الهاا  أو  عضااه  راان العمااصك لفتاار  مؤقتااو 
ت تهاااي بتحقيااااق م ااااالبه ك  اااا   الم الااااب التااااي قااااد 

لتحساااااين  ااااارو  العماااااص ت اااااون م الاااااب رمالياااااو 
  ك وقاااد ت اااون ا سااا اب تضاااام يو لمساااا د ولااارو 

   لاي سياسي أو امتماري معين . في

امااا توصاالت ال احثااو  لاا  أن الحااق فااي اإلضااراب 
للو لاااو ا ولااا  لفئاااات العااااملين  أساسااايا   يلااااص حقاااا  

 مااااا فااااي  لاااان العاااااملين فااااي الق ااااا  العااااا   كاافااااو
المااااااد ي والعسااااااار ك  لاااااان أن ماااااان لااااااتن حرمااااااان 

والاا    كالعامااص  لاااص رااا  ماان حقاا  فااي اإلضااراب
فااي ممارساات  للحرفااو ال قابيااو ولحقاا   يعتباار أساساايا  

أن يما   في المفاوضو المماريوك من لت   مبادئيا  
 اسااتقالليت  لمااا لاا  ماان تااتثير رلاا  حرفتاا ك فمماارد 

ماان ممارساو اإلضااراب يما   حرفتاا   اختيااار  م عا 
وسيلو التعبير رن رد  رضا  رن لروي و رو  
رملااااا ك اماااااا يفقاااااد   ماا ياااااو التفااااااوا رلااااا  قاااااد  
المساااااوا  و اااا ات القااااو  فااااي موامهااااو اإلدار ك ا ماااار 
الااا   يخاااص  اااالتواحن ماااا باااين  رفاااي رالقاااو العماااص 
لااادى التفااااوا لحاااص  حاراااات العماااص التاااي قاااد ت لاااا 

من لت   أن يفرا رل  العامص في  وأخيرا  بي هماك 
 ااااا ين الق اااااارين القباااااو   لاااااروي رماااااص ال تلباااااي 
احتياماتااا  الو يفياااو أو   ااارو  رماااص غيااار الئقاااو 
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 سا يو. و و ا مر ال   من لت   الم   ارامت  اإل
حااق مافااو  للعاااملين فااي الق ااا  العااا   لااقي  فااي 
 المواثياااق الدولياااو والتلااارفعات الو  ياااو الفلسااا ي يوك
مااا   ماا ياااو تقيياااد   ماااا يضااامن تحقياااق المصااالحو 

 العامو و ا من العا .

أمااااا ماااان  احيااااو االلتحامااااات المترت ااااو رلاااا  الدولااااو 
ورلاا  ا  اارا   تيمااو لومااود الحااق فااي اإلضااراب 

 أ اوا :التحامات الدولاو فاي ثالثاو  له   الفئوك فتتمثص
 اااو االلتاااحا   ااااحترا   ااا ا الحاااق  ماااا يرتاااب  كا و 

رد  القيا   ما من لت   ررقلو ممارسو رل  الدولو 
 م اا   يقااو  مااثال   اا ا الحااقك ورلياا  فاامن قيااا  الدولااو 

أو تماارف  اإلضاارابك أو توقياا ك أو  يقااا  رقو ااات 
 ساااااااابب  تتديبيااااااااو أو فصااااااااص    ماااااااان المااااااااو فين

فهاااو  كأماااا الثاااا ي .ممارساااته  لحقهااا  فاااي اإلضاااراب
التاااااحا  ا داق الااااا   يرتاااااب رلااااا  الملااااار  االلتاااااحا  
بمصااادار التلااارفعات الالحماااو لتمااااين العااااملين فاااي 
الق اااا  العاااا  ماااان ممارساااو حقهاااا  فاااي اإلضاااارابك 
واتخااا  التاادابير اإلدارفااو والماليااو وغير ااا التااي تلااح  
لهاا ا الغااراك وفااي  اا ا الممااا  فاامن رااد  صاادور 

الفلسا ي يين أو قا ون  اا   لممارساو أفاراد اللار و 
غياااار   ماااان العاااااملين فااااي قااااوى ا ماااان لحقهاااا  فااااي 

للحاق المافاو  فاي القاا ون  ا  اإلضراب يعتبر ا تها ا
ا ساساااي  اإلضاااراب الااا   لااا  يمياااح باااين أ  مااان 
فئااااااات قااااااوى العمااااااصك آخاااااا ين  عااااااين االرت ااااااار أن 

خصوصااايو رماااص  ااا   الفئاااوك ومااادى تاااتثير تاااوقفه  
مااان  ياااا  رااان العماااص وخاصاااو   ا ماااا ااااان التوقااا  ال

لاات   اإلضاارار  ااا من العااا ك ا ماار الاا   يت لااب 
وضاااا  حاااادود لممارسااااو  اااا ا الحااااق ضاااامن قااااا ون 
واضاا  يضاامن ماان مهااو اال قاااق رلاا   اا ا الحااقك 
ومااان مهاااو أخااارى ضااامان ا مااان العاااا ك أماااا ال اااو  
الثال  مان االلتحاماات و او االلتاحا   الحماياو والا   
ن يت لاااب أن تم ااا  الدولاااو ا تهاااان  ااا   الحقاااوق مااا

ما ااب أ اارا  ثالثااوك فلاا  تمااد ال احثااو فااي القااوا ين 
 ات الصاالو مااا يااوفر مثااص  اا   الحمايااو للمضاار ين 

 من المو فين المد يين والعسارفين.

أمااااا ماااان  احيااااو االلتحامااااات ا فقيااااو المترت ااااو رلاااا  
الحاااق فااااي اإلضااااراب وفاااق التلاااارفعات الفلساااا ي يو 
ف اإلمااااااان القاااااو  فقاااااط أن مثاااااص  ااااا   االلتحامااااااات 

ا القااا ون فااي ساابيص الحااد ماان ممارسااو الحااق رساامه
فااي حااا  أدى  لاا  ضاارر مسااي   المصاالحو العامااو 

( مااان القاارار  قاااا ون  لاااتن 3حياا  أتاحااات الماااد  )
ممارسو اإلضراب في الخدمو المد يو ل ص متضارر 
 ال لب من محامو العد  العليا وق  اإلضراب.

ولاادى  خضااا  حااق المااو فين العمااوميين الخت ااار 
د وماااااد ماااااا يبااااارر م ااااا  أفاااااراد اللااااار و التاااااواحن فقااااا

والمو فين ال ين يمارسون السل و  اس  الدولاو مان 
ممارسااااو حقهاااا  فااااي اإلضااااراب حفا ااااا رلاااا  أماااان 
الممتماا ك رلاا  أن تااوفر لهاا  الباادائص التااي تمااا ه  
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من التفاوا رل  تحساين لاروي و ارو  رملها  
اآليات الوسا و والتحاي  المحاياد  والملحماو  اتفااق 

ماااا العااااملين فاااي المؤسساااات التاااي تقاااد  ال ااارفينك أ
الخااادمات العامااااو ا ساساااايو فيمااااوح تقييااااد ممارسااااو 
حقه  في اإلضراب  لاص محئيك  ما يضمن تقدي  

فاااااامن  قيااااااو  الحااااااد ا د اااااا  ماااااان الخاااااادماتك وأخياااااارا  
العاااااملين فااااي الق ااااا  العااااا  يمارسااااون حقهاااا  فااااي 
اإلضااراب دون أن ياات  تقييااد   ال  ااااللتحا   اللااروي 

 في القا ون. الوارد 
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 المصادر والمراجي:

 وو  : المصادر

 الدوليو:والوثائق االتفاقيات والمواثيق  -أ

  ارتمدتاااا ك 1948اإلرااااالن العااااالمي لحقااااوق اإل سااااان 
 10 بتاارف الممعيو العاماو لألما  المتحاد   فاي  اارف  

 /217 مومااب القاارار  ك1948اااا ون ا و / ديساامبر 
 https://goo.gl/Cg8cBm :رل  توفرم .أل 

  العهااااد الاااادولي الخااااام  ااااالحقوق المد يااااو االقتصاااااديو
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 هاارتماااادت .القتصاااااديو واالمتمارياااو والثقافيااااوالحقاااوق ا
ممموراااو خباااراق فاااي القاااا ون الااادولي فاااي ورلاااو رماااص 

الفتااار  خاااال   الهول دياااوك ماساااترفختمدي اااو رقااادت فاااي 
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 (  لساا و 4قااا ون الخدمااو المد يااو رقاا )ك المعااد  1998

 كالوقاااائ  الفلسااا ي يوك 2005( لسااا و 4 القاااا ون رقااا  )
  .20ك م01/07/1998 بتارف  ك(24)ردد 

 (  لساا و 8قااا ون الخدمااو فااي قااوى ا ماان رقاا )ك 2005
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ممارساااااااو اإلضاااااااراب فاااااااي الو يفاااااااو العاماااااااوك الوقاااااااائ  
تااااااااااااااااااارف  ك ب(3ح )العاااااااااااااااااادد الممتاااااااااااااااااااالفلساااااااااااااااااا ي يوك 

20/6/2008. 
 (  لساااااااااا و 7قااااااااااا ون العمااااااااااص رقاااااااااا )لوقااااااااااائ  اك 2000

 .25/11/2001بتارف  (ك 39ردد )الفلس ي يوك 

 :قرارات المحا   -ل

 (68/2008رق  )الفلس ي يو محامو العد  العليا  رقرا 
 .28/5/2008الصادر بتارف  

 ( 69/2008رق  )الفلس ي يو  محامو العد  العليا قرار
 .28/5/2008الصادر بتارف  

  ( 70/2008رق  )الفلس ي يو محامو العد  العليا قرار
 .28/5/2008الصادر بتارف  
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No.: 35423. 2014: May 16; 2015: January 30 
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 دراساو : الت  ي  الدساتور  فاي فلسا ين .محمد خضرك
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 واالمتماريو االقتصاديو الحقوق   قابليو خليصك راص ك 
 ودور اإل فااااااااا ك الت بيااااااااقك: فلسااااااا ين فااااااااي للتقاضاااااااي
 بيرحفات رماص أوراق سلسلو العليا ك الدستورفو المحامو

 القااااااااااا ون  وحااااااااااد  ك(6/2017) القا و يااااااااااو للدراسااااااااااات
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 مملاااو ك”والمصااار   الفر ساااي القاااا و ين  اااص فاااي العاااا 
العاااادد  ك4 والسياساااايو القا و يااااو للعلااااو  ت رفاااات مامعااااو
 .219-171(: 2012ك )13
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   حاااق اإلضاااراب باااين الح ااار  .المحماااود ك مياااث  غاااا
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 **وعاصم خليل *نوار بدير   

 

 حالة الضرورة

 

 مةمقد  ال .1

 والقضاايية  والتنفيذية التشريعية فيها الثالث السلطات الختصاص الدولة في الدستورية النصوص تتعرض
 والاذ  المشروعية  مبدأ من انطالقا   حدودها تجاوز وعدم بصالحياتها االلتزام فيها سلطة كل على ويتعين
 متااولي" )بمقتضااا  والعماال احتراماا  ووجااو  القااانون  أحكااام لساايطر  والمحكااومين الحكااام خضااو " باا  يقصااد
 واحتراماا   تنفيااذ  علااى تعماال والتنفيذيااة وتبنياا   القااانون  بتشااري  تخااتص التشااريعية فالسالطة(. 73  2005
 فاي تواجا  قاد الدولاة هاذ  أن إال. واألفاراد السالطات بااقي مان تطبيقا  علاى القضاايية السالطة تراقا  وأخيرا  
 النظااام تبنااى وقااد .المشااروعية مباادأ فيهااا تتجاااوز بطريقااة مواجهتهااا يتعااين اسااتثنايية ظروفااا   الحاااالت بعاض
" الضاارور  حالااة" االسااتثنايية الظاارو  ماان 2003 للعااام المعااد  األساسااي القااانون  فااي الفلسااطيني القااانوني

 1971 للعااام المصاار   الدسااتور لهااا تعاارض التااي الطريقااة بااذات أحكامهااا معظاام وعااال   "الطااوار   حالااة"و
 فاي الدراساة هاذ  وتهاتم. 1952 للعاام المعاد  األردناي والدساتور وكاذل   2014 للعاام المصار   والدستور
 الظاااارو  بعااااض التنفيذيااااة السااالطة تواجاااا  بموجبهااااا والتااااي  "الطاااوار   حالااااة" دون " الضاااارور  حالااااة" بحاااث

 .لمواجهتها مستعجلة قانونية تشريعات إصدار تستوج  التي االستثنايية
 

                                                           
 بجامعة بيرزيت. كلية الحقوق واإلدار  العامة  القانون الدستور  باحثة في وحد  ة في داير  القانون  و غير متفرغ ُمدرسة *

 استاذ مشار  في القانون العام  جامعة بيرزيت. **
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قباااااال التعاااااارض ألحكااااااام الضاااااارور  فااااااي الدساااااااتير 
المشار  اتفاف فاي الوطنية ال بد من اإلشار  إلى أن 

مختلااا الاادو  العرعيااة علااى ماانل الساالطة التنفيذيااة 
صااالحيات تشااريعية فااي حاااالت الضاارور  التااي ال 

 هيياااااةالتحتمااااال التااااايخير وفاااااي غيااااار أدوار انعقااااااد 
إال أنهاام   بإصاادار قاارارات بمرتبااة قااوانين ةالتشااريعي

فالدساااتور األردناااي المعاااد   *؛اختلفاااوا فاااي تساااميتها
( مصااطلل 94(  أطلااف عليهااا فااي الماااد  )1952)

"القاااااااوانين المأقتاااااااة"  أماااااااا فاااااااي فلساااااااطين ومصااااااار 
( ماااان القااااانون 43"القاااارارات بقااااوانين" وفقااااا  للماااااد  )
والمااااااااد   (2003)األساساااااااي الفلساااااااطيني المعاااااااد  

(  ويطلاااف 2014( مااان الدساااتور المصااار  )156)
ت أو لااااااااااوايل عليهااااااااااا الفقاااااااااا  المصاااااااااار  "تشااااااااااريعا

( 71الضرور "  بينماا فاي اليويات عالجتهاا المااد  )

                                                           
بخصاااوص الجهاااة التاااي يكاااون اختصاصاااها تبناااي تختلاااا التساااميات  *

وهااااو يقااااوم بمقااااام   تساااامى فااااي فلسااااطين المجلاااا  التشااااريعيف ؛القااااوانين
ن فيكاااون مااان وفاااي غيرهاااا مااان الااادو  كماااا األرد ؛برلماااان بمجلااا  واحاااد

الااذ  يشااكل  ماا  مجلاا  األعيااان  البرلمااان اختصاااص مجلاا  النااوا   
 ورى جلا  الشاع  وبعاد إل اال مجلا  الشاوفاي مصار يسامى ماألردني  

وفاااي الوالياااات المتحاااد  فهاااو البرلماااان المصااار  المنعقاااد بمجلااا  واحاااد. 
ي البرلمااان كمجلاا  أو  فاا House of Representativesيساامى 

وفاي بريطانياا   ؛ومن مجل  الشايو  من هذا المجل األمريكي المشكل 
يسمى مجل  العموم  حيث يوجد أيضاا  مجلا  اللاوردات كمجلا  ثااني 

فااي هااذ  الورقااة اسااتخدام ضاامن البرلمااان البريطاااني. وعلياا   فقااد ارتيينااا 
 لإلشااار  إلااى ذلاا  المجلاا  المخااتص بالتشااري  علااى "لهييااة التشااريعية"ا

لاام نفضاال اسااتخدام "الساالطة . وعلياا  (statutory lawشااكل قااانون )
حيااث أن هنااا  اخااتال   ؛التشااريعية" )وهااو مصااطلل دارأل فااي األدبيااات

( والجهااز Legislative Authority) جاوهر  باين السالطة التشاريعية
 (. Legislative Organالحكومي المختص بالتشري  )

تحااات إطاااار "المراسااايم  1962للعاااام مااان دساااتورها 
بقانون". وبالتالي نجد أن األنظمة القانونياة العرعياة 
ن اتفقاااات فااااي  اختلفاااات فااااي تساااامية هااااذ  الحالااااة  وا 

 .(68  1993)الطماو   مجمل أحكامها وظروفها

التساااأالت التاليااة  مااا تحاااو  الورقااة اإلجابااة علااى 
هو اإلطار القانوني النااظم لموضاو  الضارور ا ماا 
هاااي شااارو  إعاااالن حالاااة الضااارور   وهااال تختلاااا 
أحكامهااا فااي التشااريعات العرعيااة المقارنااةا مااا هااي 
ضااااوابا ممارسااااتهاا هاااال تخضاااا  القاااارارات بقااااانون 
التي يتم إصدارها فاي حالاة الضارور  للرقاباة  ومان 

  اهي الجهة المختصة بذل

وللوصااو  إلااى ال ايااات المنشااود  تفاارد الورقااة إلاااى 
لإلطاااااار القاااااانوني لحالاااااة األو  قسااااامين؛ يتعااااارض 

الجاااازل األو  منااا  تعرياااا حالااااة  يتنااااو الضااارور   
الجااازل الثااااني الضاااوابا  يتنااااو لضااارور   ومااان ثااام ا

القانونيااة لحالااة الضاارور . أمااا القساام الثاااني بعنااوان 
الرقابااااة علاااااى حالاااااة الضاااارور   يتعااااارض فيااااا  إلاااااى 

 هيياااااة التشاااااريعيةالجااااازيين األو  ينااااااق  صاااااالحية 
بالمراجعاااااة اإلجرايياااااة  أماااااا الثااااااني يعاااااال  الرقابااااااة 
الدساااااتورية علااااااى هااااااذ  الحالااااااة والقاااااارارات المتخااااااذ  

 خاللها.
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 القانوني لحالة الضرورة اإلطار .2

تتعااااارض معظااااام الدسااااااتير الوطنياااااة لتنظااااايم حالاااااة 
الضااااااارور  موضاااااااحة الجهاااااااة المختصاااااااة بإعالنهاااااااا 
وضااوابطها القانونيااة والظاارو  الموجبااة إلعالنهااا  
وفااااااي هااااااذا الجاااااازل ساااااايتم التعاااااارض لمفهااااااوم حالااااااة 
الضااارور  ومااان ثااام االنتقاااا  للحاااديث عااان الشااارو  

 القانونية بإعالنها.

 م. المفهو 2-1

لااام تتااابنا الدسااااتير الوطنياااة تعريفاااا  محاااددا  وبشاااكل 
ن اتحاااادت فااااي وضاااا   صااااريل لحالااااة الضاااارور   وا 
إطارهااا وضااوابطها القانونيااة  إال أن بعااض الفقهااال 

ساالطة يعرفهااا بينهااا "تشااريعات اسااتثنايية تصاادرها ال
التنفيذية بين أدور انعقاد البرلمان أو في فتر  حلا ؛ 

تسااتهد  اتخاااذ تاادابير نظاارا  لوجااود حالااة ضاارورية 
سااااريعة فااااي ظاااارو  ال تحتماااال التاااايخير  علااااى أن 

فااااي أو  اجتمااااا   هييااااة التشااااريعيةالتعاااارض علااااى 
 . (48  2012)كميل  "عقد ت

وبموجاااا  هااااذ  الحالااااة يااااتم توزياااا  االختصاصااااات 
الدسااااتورية لصااااالل الساااالطة التنفيذيااااة  وذلاااا  علااااى 
حساااا  الساااالطة التشااااريعية؛ ألن الساااالطة التنفيذيااااة 

قاادر علااى مواجهااة الخطاار أو العااايف الااذ  األ هااي
ن ممارساااة (45  المرجااا  الساااابف) يهااادد الدولاااة . وا 

الساااااالطة التنفيذيااااااة لصااااااالحية التشااااااري  فااااااي حالااااااة 

الضااااارور  تعاااااد اساااااتثنال  علاااااى مبااااادأ الفصااااال باااااين 
الساااااالطات  فيحاااااال ريااااااي  الدولااااااة محاااااال المشاااااار  
بإصااادار تشاااريعات فاااي هاااذا المجاااا ؛ حفاظاااا  علاااى 

 . (14  2014)إبراهيم  اكيان الدولة وأمنه

وهااذا ماااا اساااتقر علياا  القضاااال الدساااتور  المصااار  
يضاااااااا  دواعيهاااااااا  فاااااااي تبريااااااار  لحالاااااااة الضااااااارور  وا 

قضاااايية   15( لسااانة 8وأهااادافها  فاااي الحكااام رقااام )
  والااااذ  جااااال فياااا   "يهااااد  7/12/1991بتاااااري  

النظااااااام التشااااااريعي االسااااااتثنايي للساااااالطة التنفيذيااااااة 
زنااااااة الدساااااااتير بموجاااااا  حالااااااة الضاااااارور  إلااااااى موا

المصااااااارية جميعهاااااااا بماااااااا يقتضاااااااي  الفصااااااال باااااااين 
السلطتين التشريعية والتنفيذياة مان تاولي كال منهماا 
لوظايفهاا فااي المجااا  المحاادد لهااا أصااال   وبضاارور  
قاااارار النظااااام فاااااي  المحافظااااة علااااى كيااااان الدولااااة وا 
رعوعهااااا إزال مااااا قااااد تواجاااا  فيمااااا بااااين أدوار انعقاااااد 

غيابهاا  مان مخاااطر  التشاريعية أو فاي حالاة الهيئة 
 تلو  نذرها أو تشخص األضرار التي توايبها".

وقد يحصل خلا بين مصطلل الضرور  وغيار  مان 
المصاااااااطلحات القانونياااااااة التاااااااي تااااااارتبا بموضاااااااو  
الصااالحيات الممنوحااة للساالطة التنفيذيااة فااي إطااار 
عالقتهاااا مااا  السااالطة التشاااريعية؛ فماااثال  ال باااد مااان 

الطااوار ؛ حياااث  التميااز بااين حالااة الضاارور  وحالااة
يعتقد البعض أنهما ينتميان لذات اإلطار؛ ألن كال 

 منهما يتم استخدام  في ظرو  غير عادية.
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وكااااذل  يجاااا  تميااااز حالااااة الضاااارور  عاااان اللاااااوايل 
التفويضية؛ فالسلطة التنفيذية قاد تماار  بناال  علاى 

التشااريعية بعااض اختصاصاااتها  الهييااةتفااويض ماان 
د  وتحاااات فااااي موضااااو  محاااادد ولفتاااار  زمنيااااة محااااد

رقابتهااا  فهااي تحتاااأل فااي هااذ  الحالااة إلااى تفااويض 
التشااااريعية لممارسااااتها بخااااال   الهييااااةخاااااص ماااان 

حالاااة الضااارور  التاااي تتمتااا  بهاااا السااالطة التنفيذيااااة 
 بموج  نص دستور . 

وكذل  ال بد من التيييد باين اللاوايل التفويضاية ياتم 
التشاااريعية بممارساااة  هيياااةالإصااادارها فاااي ظااال قياااام 

أو  اانعقادهاااااولاااااي  فاااااي حاااااا  عااااادم اختصاصاااااها 
)الطمااو   كما هو الحا  في حالة الضارور  اغيبته
. ولااااام يتضااااامن القاااااانون األساساااااي (524  1991

( نصااااا  صااااريحا  علااااى 2003الفلسااااطيني المعااااد  )
جاااواز تفاااويض التشاااري  ك يااار  مااان الدسااااتير التاااي 
نصاااات صااااراحة علااااى حااااف الساااالطة التنفيذيااااة فااااي 

أنظماة لهاا قاو  القاانون األحاوا  االساتثنايية إصادار 
  2010)كنعاان  العاد   كما هو الحا  في مصر

52-53). 

 الضوابط القانونية لحالة الضرورة .2-2

إن حالاااة الضااارور  تااايتي لمواجهاااة ظااار  اساااتثنايي 
تعاصااار  الدولاااة  وبموجبااا  يحاااف للسااالطة التنفيذيااااة 
إصاادار قااارارات لهاااا قااو  القاااانون. وإلحاااداث التاااوازن 

باادأ الفصاال بااين الساالطات بااين مباادأ المشااروعية وم
من جهة  وتفعيل نظرية االستثنال من جهة أخرى  
يشاااااتر  تاااااوافر عاااااد  شااااارو  فاااااي حالاااااة الضااااارور . 

في معظم موضو  الدراسة واتفقت الدساتير العرعية 
ن اختلفات فاي بعاض  هذ  الشارو  بإطارهاا العاام وا 

( مااااان القاااااانون األساساااااي 43) المااااااد فالتفاصااااايل  
( ماان 156(  والماااد  )2003الفلسااطيني المعااد  )
(  وما يقابلها فاي المااد  2014الدستور المصر  )

(  1952( ماااااان الدسااااااتور األردنااااااي المعااااااد  )94)
( 1962( من الدساتور الياويتي )71وأخيرا  الماد  )

 إلعمالها  ما يلي اشترطت 

 التيخير توافر حالة الضرور  ال تحتمل  .أ 

يشاااااااتر  إلعاااااااالن حالاااااااة الضااااااارور  تاااااااوافر حالاااااااة  
ضرورية ال تحتمل التيخير أو حتى االنتظار لحين 

التشااااااااريعية. ولاااااااام يحاااااااادد المشاااااااار   هييااااااااةالانعقاااااااااد 
الفلسااااااطيني ونظياااااار  المصاااااار  واليااااااويتي حاااااااالت 
الضاااارور  ولاااام ُياااارد أمثلااااة عليهااااا  حيااااث اعتباااار أن 

. إلااى أخاارى حالااة  نمااموجبااات كاال ظاار  تختلااا 
دير قيااااام حالااااة الضاااارور  ماااان عاااادمها متاااارو  فتقاااا

للسلطة التنفيذية  وال يشاتر  لتوافرهاا حصاو  حالاة 
نما تستلزم أن يكون خطرا  أو ضرور  غير  شاذ   وا 
ميلوفااة  وتتطلااا  سااارعة التااادخل فاااي ظااال اساااتحالة 

 هيياااااااةالتطبياااااااف القاااااااوانين العادياااااااة  وعااااااادم انعقااااااااد 
(. وذلااااااا  علاااااااى 57  2012التشاااااااريعية )كميااااااال  
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الااااانص األردناااااي  الاااااذ  حااااادد فاااااي المااااااد  خاااااال  
( من  الحاالت التي يمكن من خاللها توافر 94/1)

حالاااااة الضااااارور  "الياااااوارث العاماااااة؛ حالاااااة الحااااار  
والطاوار ؛ الحاجااة إلااى نفقاات ضاارورية ومسااتعجلة 

 ال تحتمل التيجيل".

وفااي هااذا السااياق ال بااد ماان اإلشااار  إلااى أن الاانص 
المصااااااار  الدساااااااتور  الفلساااااااطيني وكاااااااذل  نظيااااااار  

واليويتي منل صالحية إصدار القرار بمرتبة قانون 
وتقاادير حالااة الضاارور  لااريي  الدولااة  بينمااا الاانص 

  .حها لمجل  الوزرال بموافقة المل األردني من

فحالاااااة الضااااارور  يعاااااود تقاااااديرها للجهاااااة المختصاااااة 
بتقريرهااااا  وقاااااد قضاااات المحكماااااة الدسااااتورية العلياااااا 

قضاااايية   7ة ( لسااان11المصااارية فاااي القااارار رقااام )
ماااااااا يلاااااااي  "مااااااا ذهااااااا  إليااااااا   1/4/1978بتاااااااري  

المااادعي مااان أن رياااي  الجمهورياااة أصااادر القاااانون 
  دون أن تياااااااون هناااااااا  1960لسااااااانة  120رقااااااام 

ضااارور  ملحاااة إلصااادار  فاااي غيباااة مجلااا  األماااة  
مردودا  باين  تقادير قياام الضارور  ال يخضا  لمعياار 
نماااااا يت ي ااااار بت ي ااااار الظااااارو   فماااااا يعتبااااار  ثابااااات وا 

رور  فااي وقاات ماان األوقااات قااد ال يعتباار كااذل  ضاا
 في وقت آخر". 

قضااااااايية   5( لساااااانة 139القضااااااية رقاااااام ) وكااااااذل 
والصااادر  ماان المحكمااة الدسااتورية العليااا المصاارية  

  قضت  "إن تقدير الضارور  21/6/1986بتاري  
الداعيااااة إلصاااادار القاااارارات بقااااوانين عمااااال  بالماااااد  

لاااريي   ( متااارو 1971( ماان دساااتور عااام )147)
الجمهورية تحت رقابة مجل  الشع  باعتباار ذلا  
من العناصر السياسية التشريعية التي ال تمتد إليها 

 الرقابة الدستورية". 

ويتعين على الجهة المختصة بتقرير حالة الضرور  
ال سااتحكم  االلتاازام بمااا ورد فااي الاانص الدسااتور   وا 
 المحكمة الدستورية بعدم دساتوريت   كماا هاو الحاا 
فااااااي حكاااااام المحكمااااااة الدسااااااتورية العليااااااا المصاااااارية 

  بعاااااادم 2/1/2009( والصااااااادر بتاااااااري  18/15)
؛ 1981( لساانة 154دسااتورية القاارار بقااانون رقاام )

ألن  لم يكن هنالا  دليال علاى تاوافر الضارور  وفقاا  
( ماااان 147لمااااا هااااو منصااااوص علياااا  فااااي الماااااد  )

 (.1971الدستور المصر  )

 التشريعية   هييةالعدم انعقاد  .  

حتى تتمكن الجهة المختصة بتقرير حالة الضارور  
من ممارسة كافة الصالحيات المتاحة لهاا فاي هاذ  
الفتااار  مااان تشاااري  أحكاااام قانونياااة جدياااد  أو تعاااديل 

 لهييااةااألحكااام القانونيااة النافااذ  يشااتر  عاادم انعقاااد 
التشريعية؛ باعتبارها صاح  االختصاص األصيل 

ري   ويتمتاااااا  بصااااااالحية الااااااذ  يمتلاااااا  حااااااف التشاااااا
التشريعية منعقد  تماار   هييةالإصدار   فإذا كانت 
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باااااذاتها اختصاصاااااها وتساااااقا إحااااادى شااااارو  حالاااااة 
 الضرور .

اإلشااار  إلااى أن المشاار  الفلسااطيني اسااتخدم  تجاادر
مصاااطلل "فاااي غيااار أدوار انعقااااد"  بينماااا المصااار  
"في غيبة مجل  الشع " والتي تشمل األخيار  فتار  

ر االنعقاد والعطلة السانوية التاي تفصال ما بين أدوا
باااااااين أدوار االنعقااااااااد  وفتااااااار  ماااااااا باااااااين الفصااااااالين 
التشاااريعي ي ن  وفتااار  وقاااا جلساااات مجلااا  الشاااع   

. بينماااااا (79  1982الااااادين جماااااا  ) وكاااااذل  حلااااا 
الدساااتور  األردناااي فقاااا فاااي الحالاااة التاااي حصااارها 

يكااااون فيهااااا مجلاااا  النااااوا  ماااانحال   أمااااا الدسااااتور 
"بين أدوار انعقااد مجلا  األماة ددها قد حفاليويتي 

 أو في فتر  حل ".

تعلاااااااااف القااااااااارارات بمرتباااااااااة القاااااااااانون بظااااااااارو   .أل 
 االستعجا  وبقدر الضرور  لمواجهتها  

يفتااارض أن تياااون القااارارات التاااي تصااادرها السااالطة 
التنفيذياااااااااة فاااااااااي حااااااااااالت الضااااااااارور  ذات عالقاااااااااة 
بالظرو  االساتثنايية  ومتصالة بشاكل مباشار بهاا  

لهاااا تجااااوز حااادود الظااارو  االساااتثنايية فاااال يجاااوز 
واالعتاااااادال علااااااى اختصاااااااص الساااااالطة التشااااااريعية 
األصااايل  وهاااذا ماااا يأكاااد رعاااا حالاااة الضااارور  باااين 

. (60  2012)كمياااال  تيااااون "ال تحتماااال التاااايخير"
فال باد أن يكاون محال القارار بمرتباة القاانون وهدفا  

متاليم م  الظر  االستثنايي الذ  تعاصر  الدولة  
أصااااادرت الجهاااااة المختصاااااة هاااااذا القااااارار  وبموجبااااا 

بقااانون  وهااذا مااا أيااد  القضااال الدسااتور  المصاار  
قضااايية  بتاااري   11( لساانة 13فااي القضااية رقاام )

  والااذ  جااال فياا   "أن التاادخل بهااذ  18/4/1992
التااااادابير يجااااا  أن يكاااااون مباااااررا  بحالاااااة الضااااارور  
وبالقدر الذ  يتناس  م  متطلباتها بوصفها تدابير 

 ة استثنايية". من طبيع

 هييااااةالعاااارض القاااارارات بمرتبااااة القااااانون علااااى  .د 
 التشريعية  

يجااا  علاااى السااالطة التنفيذياااة أو الجهاااة المختصاااة 
بتقريار حالااة الضارور  عاارض كافاة القاارارات بمرتبااة 

 هييااةالالقااانون التااي تتبناهااا خااال  هااذ  الفتاار  علااى 
تمتل  الحرية التامة في إقرارها أو  تيوالالتشريعية  

لهاااااا. حياااااث تعتبااااار حالاااااة اساااااتثنايية بموجبهاااااا إبطا
للسااالطة التنفيذياااة صاااالحية إصااادار قااارارات تتمتااا  
بقااو  القااانون فااي حاااالت الضاارور  التااي ال تحتماال 
التااااايخير  لاااااذل  يتعاااااين علاااااى هاااااذ  السااااالطة التاااااي 
تمااااااار  االختصاااااااص االسااااااتثنايي عاااااارض القاااااارار 

التشاااااريعية صااااااحبة  هيياااااةالبمرتباااااة القاااااانون علاااااى 
ذا االختصاص األ صيل؛ فإذا أقرتها تعتبر نافاذ   وا 

 لم تقرها تعتبر مل ية. 
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 هييااااااةالوالعلااااااة ماااااان عاااااارض هااااااذ  القاااااارارات علااااااى 
التشاااااااريعية وفقاااااااا  الجتهاااااااادات القضاااااااال الدساااااااتور  

 19( لساااااانة 40المصاااااار   ومنهااااااا القضااااااية رقاااااام )
( 159  والقضية رقم )1/6/2001قضايية بتاري  

  1/2/199قضاااايية  والصاااادر  بتااااري   18لسااانة 
لمراجعااة صاااح  االختصاااص التشااريعي األصاايل 
كافاااة اإلجااارالات التاااي تمااات فاااي غيبتااا   وحتاااى ال 
يتحو  هاذا االختصااص التشاريعي االساتثنايي إلاى 

 سلطة تشريعية مطلقة كاملة ال قيد عليها.

وتجااااااادر اإلشاااااااار  إلاااااااى أن القاااااااانون األساساااااااي لااااااام 
يتعاااارض لمحكااااام الخاصااااة بالتصااااويت علااااى هااااذ  

ت  األمااااااار الاااااااذ  يحااااااات م عليناااااااا االحتياااااااام القااااااارارا
للنصاااااوص العاماااااة الاااااوارد  فاااااي الاليحاااااة الداخلياااااة 
للمجلااااااااا  التشاااااااااريعي  التاااااااااي أصااااااااادرت القااااااااارارات 

  ويقصااااد (30  2015)خلياااال  باألغلبيااااة المطلقااااة
( ماان النظااام 1/9باألغلبيااة المطلقااة حساا  الماااد  )

 أيثريااااةالااااداخلي للمجلاااا  التشااااريعي الفلسااااطيني  "
 الحاضارين المجلا  أعضاال لعدد( واحد+  نصا)

 ".(التصويت) الرأ  أخذ عند

بينما نجد مثال  أن المشار  الياويتي اشاتر  لارفض  
المراسااايم بقاااوانين أغلبياااة خاصاااة "أغلبياااة األعضاااال 

وتبرير ذلا  أن المشار    "التي يتيلا منها المجل 
الياااويتي يرت ااا  آثاااار مختلفاااة فاااي حاااا  عااادم إقااارار 

ن ياازو  مااا كااان لهااا ماان المراساايم بقااوانين  وهااي أ

قو  قانون بيثر رجعاي  وهاذا يتطلا  أغلبياة خاصاة 
(  1962( مان الدساتور الياويتي )71طبقا  للماد  )

علااى خااال  القااانون األساسااي الفلسااطيني المعااد  
( وكااااااااذل  2014( والدسااااااااتور المصاااااااار  )2003)

( الاااذ  لااام يتضااامن مثااال 1952األردناااي المعاااد  )
 هذا النص.

 لضرورةالرقابة على حالة ا .3

تخضااااا  القااااارارات بمرتباااااة القاااااانون التاااااي تصااااادرها 
السااالطة التنفيذياااة ممثلاااة باااريي  الدولاااة فاااي الحالاااة 
الفلسطينية والمصرية واليويتية ومجل  الوزرال م  

الهيياة موافقة المل  في الحالة األردنية إلى مراجعة 
وأخااااارى رقاباااااة قضاااااايية؛ لضااااامان عااااادم  التشاااااريعية

اساات ال  الساالطة التنفيذيااة للصااالحيات االسااتثنايية 
الممنوحاااة لهاااا  أو تجاوزهاااا لضاااوابطها الدساااتورية  
فهذ  القرارات بقو  القانون تحتل ذات مرتبة القاانون 

التشاااريعية  حياااث ياااتم  الهيياااةالعااااد  الصاااادر مااان 
ين اساااتخدام هاااذ  المصاااطلحات لتمييزهاااا عااان القاااوان

)المرجاااا   التشااااريعية الهييااااةالعاديااااة الصااااادر  عاااان 
وفااااااي هااااااذا القساااااام يااااااتم التعاااااارض . (30السااااااابف  

وماااداها علاااى  للمراجعاااة اإلجرايياااة للهيياااة التشاااريعي
حالااة الضاارور   وماان ثاام يااتم االنتقااا  إلااى معالجااة 

 الرقابة الدستورية على حالة الضرور .
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  هيئة التشريعيةلل. المراجعة اإلجرائية 3-1

التشاااااريعية صاااااااحبة االختصاااااااص  الهييااااااة تماااااار 
األصاااايل بإصاااادار القااااوانين فااااي الحاااااالت العاديااااة  
مراجعااة اإلجاارالات والقاارارات بمرتبااة القااوانين التااي 
تااام تبنيهاااا فاااي حالاااة الضااارور   فهاااي األقااادر علاااى 
رقابااااة االختصاااااص الااااذ  كااااان ماااان المفتاااارض أن 
يمارساااااا  أصااااااال ؛ فااااااالقرارات بمرتبااااااة القااااااانون ماااااان 

األحكاام  ن أن تعد   أو تل ي أو توِقا بعاضالممك
جماااا  ) الهيياااة التشاااريعيةتها القانونياااة التاااي أصااادر 

 .(45  1982الدين 

فيجااااااا  علاااااااى الجهاااااااة المختصاااااااة بتقريااااااار حالاااااااة  
الضرور  عرض القارارات التاي تام اتخاذهاا فاي هاذ  

  إثباتااا  الحترامهااا مباادأ يةالتشااريع هييااةالالفتاار  علااى 
علاااى ساالطات الضاارور  لااام  المشااروعية  وأن القااايم

نماا ألسابا  اساتدعت  يلجي إليها لبواعاث خاصاة  وا 
 حدوثها.

( ماااااااااااان القااااااااااااانون األساسااااااااااااي 43إال أن الماااااااااااااد  )
( لاااااام تحاااااادد مواعيااااااد 2003الفلسااااااطيني المعااااااد  )

جااااارالات  هيياااااةالعااااارض القااااارارات بقاااااوانين علاااااى  وا 
التشريعية واقتصرت على وجو  عرضها علي  في 

الدساااتور  الفلساااطيني  أو  اجتماااا  يعقاااد   فاااالنص
ايتفااى بضاارور  عاارض هااذ  القاارارات بقااوانين علااى 

في أو  جلسة يعقدها بعاد إصادار  ةالتشريعي هييةال

القارار  وماان الناحياة العمليااة تام إصاادار العدياد ماان 
القاارارات بقااانون فااي الحالااة الفلسااطينية سااوال أثنااال 
رياسااة ياساار عرفااات أو رياسااة محمااود عبااا   إال 

م يعاااارض علااااى المجلاااا  التشااااريعي أن معظمهااااا لاااا
   وما زا  مطبف إلى اآلن.إلقرارها

الهيياة هذ  القارارات علاى  ويترت  على عدم عرض
جااازال    فاااي الموعاااد المحااادد  التشاااريعية الفلساااطينية

 أن وحياااااث .دساااااتوريا  باااااين تااااازو  قوتهاااااا القانونياااااة
 القااارار ساااريان وقاااا لوقااات تنظااايم مااان خاااال الااانص
 المجلاااااا  علااااااى عرضاااااا  عاااااادم حااااااا  فااااااي بقااااااانون 
 تفسير يمكن فإن  إقرار  وعدم عرض  أو  التشريعي

 يتوقاااا بحياااث  بقاااانون  القااارار ساااريان لصاااالل ذلااا 
 علاى العارض عادم تااري  مان بقاانون  بالقرار العمل

 ولاااي   اإلقااارار عااادم تااااري  أو التشاااريعي المجلااا 
 خليااال) بقاااانون  القااارار نفااااذ تااااري  مااان رجعاااي بااايثر

2015  30). 

( 1952( من الدساتور األردناي )44بينما الماد  ) 
ألزماات مجلاا  األمااة الباات بااالقوانين خااال  دورتااين 
متتاااااليتين ماااان تاااااري  إحالتهااااا  األماااار الااااذ  ينهااااي 
اإلشااااااكا  القااااااانوني حااااااو  القيمااااااة القانونيااااااة لهااااااذ  
 القرارات من تاري  إحالتها إلى تاري  إصدارها. 

تي الااذ  وكااذل  األماار فااي الاانص الدسااتور  اليااوي
أوجاا  عااارض المراساايم علاااى مجلاا  األماااة خاااال  
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خمساااة عشااار يوماااا  مااان تااااري  صااادورها  إذا كاااان 
المجل  قايما   وفي أو  اجتما  ل  في حالة الحال 
أو انتهاااال الفصااال التشاااريعي  فاااإذا لااام تعااارض زا  
بيثر رجعي ما كان لها من قو  القانون ب ير حاجة 

لام يقرهااا إلاى إصادار قارار باذل . أماا إذا عرضات و 
المجلاااا  زا  باااايثر رجعااااي مااااا كااااان لهااااا ماااان قااااو  
القااااانون  إال إذا رأى المجلااااا  اعتماااااد نفاذهاااااا فاااااي 
الفتااار  الساااابقة أو تساااوية ماااا ترتااا  مااان آثاااار بوجااا  

وهاااااااو ذات التوجااااااا  الاااااااذ  تبناااااااا  الدساااااااتور  .آخااااااار
(  فااااااي 147/2(  فااااااي الماااااااد  )1971المصاااااار  )

( لااام يتعااارض 2014حاااين أن الدساااتور المصااار  )
( بالقو   "إذا 156الموضو   وايتفى بالماد  ) لهذا

حدث في غير دور انعقاد مجل  النوا  ما يوجا  
اإلسرا  في اتخااذ تادابير ال تحتمال التايخير  يادعو 
رياااي  الجمهورياااة المجلااا  النعقااااد طاااار  لعااارض 
ذا كاااان مجلااا  الناااوا  غيااار قاااايم   األمااار عليااا . وا 
ن  يجاااوز لاااريي  الجمهورياااة إصااادار قااارارات بقاااواني

 على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة". 

التشاااريعية رقابتهاااا لبحاااث ماللماااة  هيياااةالوتماااار  
إصااادار القااارار بمرتباااة القاااانون مااا  حالاااة الضااارور  
ودواعيهاااا  حياااث تصااادى مجلااا  الشاااع  المصااار  

( 1971فاااي دور انعقااااد  األو  فاااي ظااال دساااتور )
للموضاااااااوعات التاااااااي نظمتهاااااااا المراسااااااايم بقاااااااوانين  

واعي إصدارها أثنال غياب   وكذل  فعال وتعرض لد

مجلاا  األمااة اليااويتي ببحااث حالااة االسااتعجا  فااي 
  1992( لسانة 128إصدار المرسوم بقاانون رقام )

وهااو األماار الااذ  اتبعاا  مجلاا  األمااة األردنااي فااي 
العديد من القوانين المأقتة التي تم رفضها ألسابا  

 .(79  2012)كميل  موضوعية

رارات بمرتبة القانون  فال يجوز ونظرا  لتمت  هذ  الق
التشااريعية إال بقاارار  هييااةالتعااديلها بعااد إقرارهااا ماان 

بمرتباااة قاااانون آخااار  أو قاااانون عااااد  صاااادر مااان 
التشاااريعية ذاتهاااا. ويجاااوز للجهاااة المختصاااة  هيياااةال

بتقرياار حالااة الضاارور  أن تسااح  القاارار بقااانون أو 
تل يااااا  عااااان طرياااااف عااااادم عرضااااا  علاااااى المجلااااا  

 أو  جلسة يعقدها. التشريعي في 

فال يجوز إل ال هاذ  القارارات بمراسايم رياساية حتاى 
التشاااريعية؛ ألن المراسااايم  هيياااةالوقبااال إقرارهاااا مااان 

الرياسااااية تحتاااال مرتبااااة قانونيااااة أدنااااى ماااان التشااااري  
العااااد   فاااال يجاااوز تعاااديلها أو إل ايهاااا إال بقااارارات 
ن لاام تياان  بقااانون الحقااة لهااا ذات المرتبااة  حتااى وا 

  وذلاا  خااال  مااا الهييااة التشااريعيةعلااى معروضااة 
قااام باا  ريااي  الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية محمااود 

( لسااانة 2عباااا   حياااث أل اااى القااارار بقاااانون رقااام )
بشاااااين تعااااااديل قاااااانون الساااااالطة القضااااااايية   2006

بشااين قااانون  2006( لساانة 3والقاارار بقااانون رقاام )
  وكاااذل  القااارار 1964( لسااانة 12الشاااركات رقااام )

بشين الهيية الفلسطينية لتنظيم  2006 بقانون لسنة
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قطاااااا  االتصااااااالت قبااااال حلاااااا أعضاااااال المجلااااا  
-30  2015)خليااال  التشاااريعي اليماااين الدساااتورية

31). 

 . الرقابة القضائية3-2

ال تيفااااي الرقابااااة البرلمانيااااة علااااى القاااارارات بقااااوانين 
نماا يجا   حتى تعتبر مشروعة مان كال الناواحي  وا 
مراجعاااااة جوانبهاااااا القانونياااااة التاااااي حاااااددها القاااااانون 
الدساااااتور   وتماااااار  المحكماااااة الدساااااتورية الرقاباااااة 

أو  الهيياة التشاريعيةعليها سوال قبال عرضاها علاى 
الدسااااتورية ؛ لبحااااث ماااادى التزامهااااا باألحكااااام هابعااااد

مشااااار إلياااا   (56  1995)العصااااار  الناظمااااة لهااااا
 . (88  2012)كميل في  

وتخاااتص المحكماااة الدساااتورية بشاااكل عاااام بالرقاباااة 
علااى دسااتورية القااوانين تنفيااذا  لمباادأ ساامو الدسااتور  
وما يترت  علي  مان ضارور  احتارام القواعاد األدناى 

وهااذا مااا . لمعلااى أو مااا يساامى  "التاادرأل الهرمااي"
القضااال الدسااتور  المصاار  فااي القضااية رقاام  أيااد 
  "إن 4/5/1985قضاااايية  بتااااري   2( لسااانة 28)

إقاارار مجلاا  الشااع  للقاارار بقااانون ال يرتاا  علياا  
سااوى مجاارد اسااتمرار نفاااذ  بوصااف  الااذ  نشااي علياا  
كقااارار بقاااانون  دون تطهيااار  مااان العاااوار الدساااتور  

 الذ  الزم صدور ".

كافاااااة المحااااااايم ومااااان الناحيااااااة القانونياااااة  تخااااااتص 
الدساااتورية فااااي فلساااطين ومصاااار واليوياااات واألردن 
بالرقابااة علااى دسااتورية القاااوانين  وياارى جاناا  مااان 
الفقااااا  أن القاااااانون الاااااذ  يخضااااا  لرقاباااااة المحكماااااة 
الدستورية هو القانون بالمعنى الواس   ذلا  أن كال 

قاعاااد   مااان حياااث الموضاااو قاعاااد  تشاااريعية عاماااة 
فااي قاارار بقااانون  قانونيااة سااوال وردت فااي قااانون أو

أو اليحااااااااة  فالمحكمااااااااة الدسااااااااتورية تراقاااااااا  علااااااااى 
التشاريعية   الهييةالتشريعات األصلية الصادر  عن 

والتاااي تتعااارض للدراساااة والبحاااث فاااي جميااا  مراحااال 
إعاادادها  فماان بااا  أولااى الرقابااة علااى التشاااريعات 
الفرعياااااة الصاااااادر  عااااان السااااالطة التنفيذياااااة التاااااي ال 

إلضاافة إلاى تنظيمهاا تتعرض لمثال هاذا النقاا   با
)الوحيااااااااد   لحريااااااااة المااااااااواطنين وأمااااااااورهم اليوميااااااااة

2004  97) . 

فرقاباااة المحكماااة الدساااتورية تمتاااد للتحقاااف مااان قياااام 
الشاااااارو  الواجاااااا  توافرهااااااا فااااااي القاااااارارات بقااااااانون  
باعتبارهااااااا ماااااان الضااااااوابا المقاااااارر  فااااااي الدسااااااتور 

عمال  بصافتهالممارسة ما نص علي  من سالطات  
 الفاأورد  الدستور ضمن ضوابا محدد   استثنايي 

 يجوز تعديها.

وتقااوم المحكمااة بالرقابااة؛ لضاامان عاادم تحوياال هااذ  
الساالطة االسااتثنايية إلاااى ممارسااة تشااريعية مطلقاااة  
فيااتم تقيياادها بالموازنااة بااين مقتضاايات مباادأ الفصاال 

100



 حالة الضرورة

 

11 
 (2018/4) فئة موسوعة القانون الدستوري العربي املقارن -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

باااين السااالطات وضاااامان مباشااار  كاااال مااانهم للمهااااام 
ياة التاي تتطلا  المنوطة ب   وعاين االعتباارات العمل

تخويااااال رياااااي  الجمهورياااااة رخصاااااة التشاااااري  علاااااى 
ساااابيل االسااااتثنال لمواجهااااة حالااااة طاريااااة فااااي حااااا  

 أصاااااال  باااااذل  ةالمختصااااا الهيياااااة التشاااااريعيةغياااااا  
 .(80-79  2002)المنجي 

وال بد من اإلشار  إلى أن  ال يمكن اعتباار القارارات 
بقااااااو  القااااااانون علااااااى أنهااااااا ماااااان القاااااارارات اإلداريااااااة 

لرقابااااة المحااااايم اإلداريااااة  لياااان هااااذا ال  الخاضااااعة
يمنااا  المحاااايم الدساااتورية إذا ماااا اتصااالت بالااادعوى 
الدسااااااتورية وفقاااااااا  للطااااااارق المحاااااادد  فاااااااي األنظماااااااة 
القانونية المختلفاة أن تماار  الرقاباة علاى دساتورية 
القاااااارارات بقااااااو  القااااااانون  وماااااادى احتاااااارام السااااااالطة 
 المختصااااااة بتقريرهااااااا للضااااااوابا المحاااااادد  دسااااااتوريا  

 .(30  2015ليل )خ

وباااالعود  إلاااى النظاااام القاااانوني يمكااان مالحظاااة أن 
المحكماااااااة الدساااااااتورية العلياااااااا الفلساااااااطينية تخاااااااتص 
بالرقابااااة علااااى هااااذ  القاااارارات بقااااوانين وفقااااا  للماااااد  

( ماااان القااااانون األساسااااي المعااااد   والتااااي 103/1)
تاانص علااى  "تشااكل محكمااة دسااتورية عليااا بقااانون 

قاوانين واللاوايل والانظم وتتولى النظر  أ. دستورية ال
وغيرهاااا". وكاااذل  قاااانون المحكماااة الدساااتورية العلياااا 

( ونصاااات فيهااااا علااااى 24فقااااد نظمتاااا  فااااي الماااااد  )
اختصااااااص المحكماااااة فاااااي الرقاباااااة علاااااى دساااااتورية 

القااوانين واألنظمااة. ونظاارا  لالخااتال  بااين نصااوص 
هااااتين المااااادتين وشااامو  القااااانون األساساااي لعبااااار  

قاعد  "النو  الواحد" كنو  من "وغيرها"  فإننا نطب ف 
أنوا  التفسير  فكلمة غيرها تمتد إلاى القارار بقاانون 
النتمايهاااا إلاااى نفااا  العايلاااة التاااي تنتماااي إليهاااا ماااا 

 (. 118  2012سبقها )خليل 

وفيمااا يتعلااف باالجتهااادات القضااايية الدسااتورية فااي 
فلسطين في هذا اإلطار  يتم مالحظة أن المحكمة 

دسااااتورية قااااررت فااااي حكمهااااا رقاااام العليااااا بصاااافتها ال
  إلااااى 13/4/2010( الصااااادر بتاااااري  3/2009)

أن المحكماااااااة الماااااااذكور  مختصاااااااة بالرقاباااااااة علاااااااى 
دسااتورية القااوانين واألنظمااة بصااور  مطلقااة  فتشاامل 
القااوانين الصااادر  عاان المجلاا  التشااريعي والقاارارات 
الصاااااااادر  بقاااااااانون عااااااان رياااااااي  الساااااااطلة الوطنياااااااة 

( مااااااااان القاااااااااانون 43)الفلساااااااااطينية طبقاااااااااا  للمااااااااااد  
اان ماان رقابااة  األساسااي  فااالقرار بقااانون غياار محص 
المحكمااة الدسااتورية  واشااترطت لماانل الااريي  هااذ  
الصااااااالحية  أن يكااااااون المجلاااااا  التشااااااريعي غياااااار 
منعقااااااد  وتااااااوافر حالااااااة الضاااااارور  التااااااي ال تحتماااااال 
التيخير  نظرا  العتباار هاذا االختصااص اساتثناييا   

( ماااان 27( و)24) تااااانلاااانص الماد وذلاااا  اسااااتنادا  
 قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا.

( والمتعلقااة ببحااث 6/2012أمااا فااي القضااية رقاام )
  2012( لساااااانة 4دساااااتورية القااااارار بقاااااانون رقااااام )
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والصاااادر عااان رياااي  السااالطة الوطنياااة الفلساااطينية 
( والمتضااااامنة رفااااا  الحصاااااانة 43اساااااتنادا  للمااااااد  )

رد الطعااااان  البرلمانياااااة عااااان "دحاااااالن"  فقاااااد قاااااررت
بحجاااة أن هاااذا القااارار ال يرقاااى إلاااى القااارار بقاااانون 
لعااادم احتواياااا  علااااى قواعااااد عامااااة ومجاااارد  موجهااااة 

 لليافة.

بينما استقر القضال الدستور  المصر  إلى اعتبار 
القااارارات بقاااانون مشااامولة ضااامن الرقاباااة الدساااتورية 

قضاااايية  بتااااري   5( لسااانة 139وفاااي قرارهاااا رقااام )
لااااااى أن رقابااااااة المحكمااااااة   أشااااااارت إ21/6/1986

الدسااتورية العليااا تمتااد إلااى القاارارات بقااانون للتحقااف 
من شروطها  باعتبارهماا مان الضاوابا المقارر  فاي 
الدستور لتحديد ما نص علي  من سالطات؛ وكاذل  

قضااااااايية  بتاااااااري   18( لساااااانة 15القضااااااية رقاااااام )
  جاااااال فيهاااااا  "تمتاااااد رقاباااااة المحكماااااة 1/2/1999

ف ماااااااان قيااااااااام الشاااااااارو  الدسااااااااتورية العليااااااااا للتحقاااااااا
المنصااوص عليهااا فااي الدسااتور لهااذا االختصاااص 
االسااتثنايي  واحتاارام المواعيااد التااي تطلبهااا الدسااتور 

 في عرض القرارات على مجل  الشع ". 

أماااا حكااام المحكماااة الدساااتورية العلياااا المصااارية رقااام 
  أيااد 4/5/1985قضااايية  بتاااري   2( لساانة 82)

ة بالرقاباااة فيااا  علاااى اختصااااص المحكماااة الدساااتوري
علااااى األعمااااا  التااااي تشااااكل اسااااتثنال  عاااان األصاااال 
العاااااااام فاااااااي األماااااااور التشاااااااريعية  وجاااااااال فيااااااا   "إن 

نصوص الدستور تمثل القواعد واألصو  التي يقوم 
عليهااا نظاااام الحكاام فاااي الدولااة  ولااا  مقااام الصااادار  
باااين قواعاااد النظاااام العاااام التاااي يتعاااين االلتااازام بهاااا  

ر   وهااااااذ  القواعااااااد باعتبارهااااااا أساااااامى القواعااااااد اآلماااااا
واألصااو  هااي التااي ياارد إليهااا األماار فااي تحديااد مااا 
تتااااوال  الساااالطات العامااااة ماااان وظااااايا أصاااالية ومااااا 
تباشاار  كاال منهااا  وماان أعمااا  أخاارى اسااتثنايية ماان 
األصل العام  الذ  ينقضي بانحصاار نشااطها فاي 
ذا كانات  المجا  الاذ  يتفاف ما  طبيعاة وظيفتهاا  وا 

قااد أوردهااا الدسااتور علااى  هااذ  األعمااا  االسااتثنايية
ساااااابيل الحصاااااار  فااااااال يجااااااوز لتلاااااا  الساااااالطات أن 
تتعااداها  أو تجااور علااى الضااوابا والقيااود المحاادد  
لهااا  فيشااكل عملهااا حينيااذ مخالفااة دسااتورية تخضاا  

للرقاباااااة  -متاااااى انصااااابت علاااااى قاااااانون أو اليحاااااة-
القضااااايية التااااي عهااااد بهااااا الدسااااتور الااااى المحكمااااة 

. وبالتاالي يمكان القاو  الدستورية العليا دون غيرهاا"
 بين القرارات بقانون تختض  للرقابة الدستورية.

 الخاتمة .4

تتضمن التشريعات الوطنية حاالت استثنايية تشكل 
خروجااا  عاان األصاال العااام؛ وتتمثاال حالااة الضاارور  
فاااي إحااادى هاااذ  االساااتثنالات التاااي بموجبهاااا يحاااف 
للسااالطة التنفيذياااة ممثلاااة باااريي  الدولاااة فاااي الحالاااة 
الفلساااطينية والمصااارية واليويتياااة  ومجلااا  الاااوزرال 
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بموافقاااة الملااا  فاااي الحالاااة األردنياااة إصااادار قااارارات 
لهاااااا قاااااو  القاااااانون  وذلااااا  ضااااامن ضاااااوابا قانونياااااة 
محاادد  بااين تتااوافر حالاااة الضاارور  التااي ال تحتمااال 

التشااريعية غياار منعقااد    هييااةالالتاايخير  وأن تيااون 
 ارات بقانون. األمر الذ  يبرر إصدار مثل هذ  القر 

وتحتل القرارات بقو  القانون بمرتبة القاوانين العادياة 
التشااااااريعية  وتخضاااااا  هااااااذ   الهييااااااةالصااااااادر  ماااااان 

التشااااااريعية ماااااان  هييااااااةالالقاااااارارات بقااااااانون لمتابعااااااة 
الناحيااااااة اإلجراييااااااة؛ فهااااااي صاااااااحبة االختصاااااااص 
األصايل بإصادار القاوانين وتشاريعها  واألقادر علاى 

إل ايهااا. وال يمكاان اعتبااار تقرياار اسااتمرار نفاذهااا أو 
القاااااارارات بقااااااو  القااااااانون علااااااى أنهااااااا ماااااان القاااااارارات 
نماا  اإلدارية التي تخض  لرقابة المحايم اإلدارية  وا 
تخضاااااا  هااااااذ  القاااااارارات بقااااااوانين لرقابااااااة المحكمااااااة 
الدسااااتورية؛ لمتابعااااة ماااادى التاااازام الساااالطة التنفيذيااااة 
بالضاااااااوابا المحااااااادد  دسااااااااتورية  وضااااااامان وعاااااااادم 

 تجاوزها.
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 ة المصادر والمراجعقائم

 المصادر: -أوال

 التشريعات  -أ

   الوقاي  (2003)القانون األساسي الفلسطيني المعد  
 .19/3/2003بتاري   ( 2) الفلسطينية  عدد ممتاز

  (2016  معد  1952)الدستور األردني  
www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2016?lang=ar 

 ( 2014)المصر  ستور الد 

www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar 

 (1962) الدستور اليويتي  
www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992?lang=ar 
 

 األحكام القضايية  - 

 ( 28حكااام المحكماااة الدساااتورية العلياااا المصااارية  رقااام )
  المكتا  الفناي  5/4/1985قضايية  بتااري   2لسنة 
 .195  ص1  الجزل  3

 ( 139حكام المحكماة الدسااتورية العلياا المصارية  رقاام )
  المكتااااااا  21/6/1986بتااااااااري  قضاااااااايية   5لسااااااانة 
 .1  الجزل  3الفني  

 ( 8حكاااام المحكمااااة الدسااااتورية العليااااا المصاااارية  رقاااام )
  المكتااااا  7/12/1991قضاااااايية  بتااااااري   18لسااااانة 
 .35  ص1  الجزل  5الفني  

 ( 13حكااام المحكماااة الدساااتورية العلياااا المصااارية  رقااام )
  المكتااااا  18/4/1992قضاااااايية  بتااااااري   11لسااااانة 
 .285  ص1لجزل    ا5الفني  

 ( 15حكااام المحكماااة الدساااتورية العلياااا المصااارية  رقااام )
  المكتااااااا  1/2/1999قضاااااااايية  بتااااااااري   18لسااااااانة 
 .133  ص1  الجزل  9الفني  

 ( 40حكااام المحكماااة الدساااتورية العلياااا المصااارية  رقااام )
  المكتااااااا  1/6/2001قضاااااااايية  بتااااااااري   19لسااااااانة 
 .823  ص1  الجزل  9الفني  

 ( 18ساااتورية العلياااا المصااارية  رقااام )حكااام المحكماااة الد
 .2/1/2009قضايية  بتاري   15لسنة 

   حكااام المحكماااة العلياااا الفلساااطينية بصااافتها الدساااتورية
 .13/4/2010  بتاري  2009( لسنة 3رقم )

   حكااام المحكماااة العلياااا الفلساااطينية بصااافتها الدساااتورية
 .28/3/2012  بتاري  2012( لسنة 6رقم )

 :المراجع -ثانيا

  .لوايل الضرور  وضامانة . 1982جما  الدين  سامي
الرقاباااااة القضاااااايية  دراساااااة تحليلياااااة للقااااارارات بقاااااوانين 
واألوامااار العساااكرية ومااادى سااالطة القضاااال فاااي الرقاباااة 
. عليهااااااا بالمقارنااااااة ماااااا  النظااااااام المماثلااااااة فااااااي فرنسااااااا

   المعار .يسكندرية  منشاإل
  .صاااالحيات السااالطة التنفيذياااة 2015خلياال  عاصااام .

امتيازاتهاااااااا وحااااااادودها  الساااااااالطة الفلساااااااطينية كحالااااااااة و 
  دراسات في النظام الدستور  الفلسطينيدراسية. في  

. بيرزيااااات  كلياااااة الحقاااااوق واإلدار  العاماااااة  13-100
 جامعة بيرزيت.

  .منهجيااااااة البحااااااث القانونيااااااة . 2012خلياااااال  عاصاااااام
 . رام هللا  دار الشروق للنشر والتوزي .وأصول 

   السااااالطات الاااااثالث فاااااي . 1993  ساااااليمان. الطمااااااو
. الدساااااتير العرعيااااة المعاصاااار  وفااااي الفكاااار اإلسااااالمي

 القاهر   دار الفكر العرعي.
  .النظرياااة العاماااة للقااارارات . 1991الطمااااو   ساااليمان

 . القاهر   مطبعة عين شم .اإلدارية  دراسة مقارنة
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  . نظرية الضارور  فاي القاانون . 1995العصار  يسر
والتشااري  الحكااومي فااي فتاارات إيقااا  الحيااا  الدسااتور  
 القاهر   دار النهضة العرعية. النيابية.

  . القااااااااانون اإلدار  "اليتااااااااا  . 2010كنعااااااااان  نااااااااوا
 عمان  دار الثقافة للنشر والتوزي . األو ".

 .القرارات بقوانين الصاادر  عان " .2015 اللحام  محمد
ونيااااة ريااااي  الساااالطة الوطنيااااة الفلسااااطينية واآلثااااار القان

أطروحااة ماجسااتير فااي  المترتبااة عليهااا دراسااة تحليليااة"
 غز . -القانون  الجامعة اإلسالمية

  الدساااااااتور   القاااااااانون . 2005. الحمياااااااد عباااااااد متاااااااولي 
 الدساتورية المبااد  ما  المقارناة ما  السياسية واألنظمة

 .المعار  منشي   اإلسكندرية. اإلسالمية الشريعة في
  .الدسااااااتورية دعااااااوى عاااااادم. 2002المنجااااااي  محمااااااد .

 االسكندرية  منشي  المعار .
  .القضااااااال الدسااااااتور  فااااااي . 2004الوحيااااااد   فتحااااااي

فلساااااااطين وفقاااااااا  ألحكاااااااام القاااااااانون األساساااااااي المعاااااااد  
ومشااااارو  قاااااانون المحكماااااة الدساااااتورية العلياااااا  دراساااااة 

 . غز   مطاب  المقداد.مقارنة
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 **وعاصم خليل *نوار بدير   

 

 الطوارئ حالة 

 

 مةمقد  ال .1

 الظارو  تحكا  التا  العاماة القواعاد إلا  منهاا  الدساتير وبالتحديد للدولة الوطنية القانونية األنظمة تتعرض
 كيانهاا يهادد جساي  خطر إل  الدولة تعّرض الت  االستثنائية الظرو  بعض الدولة تواجه قد ولكن. العادية

 تفاصايلها إحالاة ما  نصوصاه فا  الحااال  هاه  لتنظي  الدول من كثير ف  الدستور فيأت  شعبها  وجود أو
 .بها خاصة وطنية قوانين إل 

 بااالن  المحاادد  الساالطة تتمتاا  بموجبهااا والتاا  االسااتثنائية  الظاارو  إحااد  ضاامن الطااوار   حالااة وتعتباار
 والسايطر  الظارو  هاه  لمواجهاة الواساعة االساتثنائية االختصاصاا  مان العديد ممارسة بصالحية القانون 
 العلياااا المصاالحة يخاااد  بمااا مؤقااا  بشااك  العاديااة والتشااار عية الدسااتور ة األحكاااا  تجميااد يااات  بحياا . عليهااا

 الطاوار   لحالاة المنظماة النظر اة القاانون  الفكار ابتاد  وقاد(. 16  2014 إباراهي ) خاارج  ظر  لمواجهة
 حقاو   حماياة لضامان وكهلك المشروعية  مبدأ عل  الخروج لتبر ر ممارستها؛ وقواعد وأسباب آلية موضحا  
 (.32  2016 جابورب ) ممارستها عند وحر اته اإلنسان

 
                                                             

 بجامعة بيرز  . كلية الحقو  واإلدار  العامة  باحثة ف  وحد  القانون الدستوري ة ف  دائر  القانون  و غير متفرغ ُمدرسة *
 استاه مشارك ف  القانون العا   جامعة بيرز  . **
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الورقااااة فاااا  تعّرضااااها لموضااااو  هااااه  تكماااان أهميااااة 
اساااااااااتثنائ  يمااااااااااند لساااااااااالطة معيناااااااااة العديااااااااااد ماااااااااان 

اختصاصاااتها األصاالية  الصااالحيا  الخارجااة عاان 
الحااد مان ممارسااة الحقاو  والحر ااا   خاللهااتاتمكن 

ضاامن حاادود معينااة. وتناااق  الورقااة حالااة الطااوار  
فا  النظااا  القااانون  الفلساطين  مقارنااة بااهلك النظااا  

 المتب  ف  مصر واألردن والعرا .

تحاااول الورقااة اإلجابااة علاا  التساااؤال  التاليااة  ماان 
الجهاااااة المختصاااااة بااااارعالن حالاااااة الطاااااوار   وهااااا  
تتمتااااا  بسااااالطا  مطلقاااااة فااااا  إعالنهاااااا وتنفياااااهها أ  
هنالاااك ضاااوابد تقّياااادها  كياااق يمكاااان التوفيااا  بااااين 
النصااااو  الدسااااتور ة الناظمااااة للحقااااو  والحر ااااا  

 وابد إعمال حالة الطوار  الفردية وبين ض

وللوصااول إلاا  التايااا  المنشااود  تفاارد الورقااة ثالثااة 
أجزاء  األول يتعّرض لماهية حالة الطاوار  ويعاال  
بالقساااا  األول مفهااااو  حالااااة الطااااوار   بينمااااا الثااااان  
ينتقاا  لاطاااار القااانون  لحالاااة الطااوار . أماااا الجااازء 

الااة الثااان  ماان الورقااة يهاات  فاا  التنظااي  القااانون  لح
الطاااااااااوار  موضاااااااااحا شاااااااااروطه إعمالهاااااااااا الشاااااااااكلية 
والموضااااوعية فاااا  قساااامين. وأخياااارا  يتحااااد  الجاااازء 
الثال  عان أثار إعاالن حالاة الطاوار  علا  الحقاو  

مكانية الرقابة عليها.  والحر ا   وا 

 

 ماهية حالة الطوارئ  .2

تعتبااار حالاااة الطاااوار  إحاااد  الظااارو  االساااتثنائية 
ماااند بعاااض التااا  تعاصااارها الدولاااة؛ وبموجبهاااا يااات  

الصااااالحيا  االسااااتثنائية لاااابعض الساااالطا . لااااهلك 
يهااات  هااااها الجاااازء بتوضااايد مفهااااو  حالااااة الطااااوار   
واإلطااار القااانون  الناااظ  لعملااه فاا  كاا  ماان النظااا  
 القانون  الفلسطين  واألردن  والعراق  والمصري.

 . مفهوم حالة الطوارئ 2-1

تعتبااار حالاااة الطاااوار  حالاااة اساااتثنائية يااات  إعالنهاااا؛ 
واجهة خطار يهادد أمان الدولاة واساتقرارها يات  مان لم

خاللهااااااا مااااااند ساااااالطة معينااااااة صااااااالحيا  واسااااااعة  
 بموجبهااا تمااند الحاا  بتقييااد الحر ااا  العامااة ل فااراد

. ويعاااااّر  بعاااااض الفقهااااااء (354  2007)لحااااار  
حالاة الطاوار  بأنهاا  انظااا  قاانون  يتقارر بمقتضاا  
 قااوانين دسااتور ة عاجلااة لحمايااة المصااالد الوطنيااة 
وال يلجأ إليها إال بصافة اساتثنائية ومؤقتاة؛ لمواجهاة 
الظرو  الطارئة  و ت  بواسطتها انتقاال صاالحيا  

)أحماااااد  السااااالطة المدنياااااة إلااااا  السااااالطة العساااااكر ةا
  وبموجبهااااااااااا تتجااااااااااااوز السااااااااااالطا  (280  2011

التنفيهيااااة اختصاصاااااتها لتااااادخ  فاااا  اختصاصاااااا  
الساالطة التشاار عية  وحتاا  يصاا  األماار فاا  بعااض 

)فااااااار   اال  إلاااااا  مخالفااااااة القااااااوانين القائمااااااةالحاااااا
2011  178). 
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ومياز  بعاض الادول بااين قاوانين الطاوار  واألحكااا  
العرفيااااة علاااا  اعتبااااار أن الثانيااااة تاااانظ  ظرفااااا  أشااااد 
خطاااور  مااان األولااا   كمااااا هاااو الحاااال فاااا  األردن  

 1952الدسااتور األردناا  لعااا  ( ماان 125فالماااد  )
ألردن فاااااااا  حااااااااال مواجهااااااااة ا وتعديالتااااااااه اعتباااااااار 

لظاااارو  خطاااار  ال يمكاااان ردعهااااا أو تجاوزهااااا وفقااااا  
لااااك بنااااااء  علاااا  قااااارار  ألحكااااا  حالااااة الطاااااوار   فللم 
مجلااااا  الاااااوزراء إعاااااالن األحكاااااا  العرفياااااة. وكاااااان 

  1965العااارا  أيضاااا  مااان هاااه  الااادول حتااا  عاااا  
حي  ت  فيما بعاد توحياد القاانون يبن بماا يسام  احالاة 

 . (171  2011فار  ) الطوار ا

لنسابة إلا  موقاق القضااء الدساتوري المصاري أما با
فاا  تعر فااه لحالااة الطااوار   فقااد جاااء ضاامن حكمااه 

  30/1/1993قضائية  بتار خ  15( لسنة 1رق  )
مااا يلااا   ااألصاا  أن فااا  إعااالن حالاااة الطاااوار  ال 
يكون إال لمواجهة نهر خطيار  تهادد معهاا المصاالد 
 القومية الت  قد تناال مان اساتقرار الدولاة أو تعارض

 أمنها أو سالمتها لمخاطر داهمةا.

أمااااا علاااا  صااااعيد االتفاقيااااا  الدوليااااة  فقااااد عّرفاااا  
( مااااان العهاااااد الاااادول  الخاااااا  باااااالحقو  4الماااااد  )

 حااال  المدنية والسياسية حالة الطوار  بأنهاا  افا 
 األماااااااة  حيااااااا  تتهاااااادد التااااااا  االسااااااتثنائية الطااااااوار  
 فاا  األطاارا  للاادول يجااوز رسااميا   قيامهااا والمعلاان
 التااااا  الحااااادود أضاااااي  فااااا  تتخاااااه  أن العهاااااد هاااااها

 بااللتزامااااااااا  تتقيااااااااد ال تاااااااادابير الوضاااااااا   يتطلبهااااااااا
 عاااد  شااار طة العهاااد  هاااها بمقتضااا  عليهاااا المترتباااة
 المترتبااااة األخاااار   لاللتزامااااا  التاااادابير هااااه  منافااااا 
 علا  انطوائهاا وعاد  الادول  القانون  بمقتض  عليها
 أو اللاااون  أو العااار   هاااو الوحياااد مبااارر  يكاااون  تميياااز
االجتماااع ا   األصاا  أو الاادين أو اللتااة أو الجاان 

وبالتال  فرن العهد الدول  الخا  باالحقو  المدنياة 
والسياساااااية عااااار  حالاااااة الطاااااوار  بأنهاااااا الظااااارو  
االساتثنائية التا  تواجههاا الدولاة وتهادد حياا  األماة. 

( مااان االتفاقياااة األوربياااة 15وكاااهلك األمااار المااااد  )
 وقااااا  ء فيهاااااا  افااااا لحقاااااو  اإلنساااااان  والاااااهي جاااااا

 حيااا  تهادد التا  األخار   العاماة الطاوار   أو الحارب
 يتخاااااه أن متعاقاااااد ساااااا  طااااار  ألي يجاااااوز األماااااة 
 فاااا  باالتفاقيااااة الموضااااحة التزاماتااااه تخااااالق تاااادابير
 أال وبشاار  الحاال  مقتضايا  تحتمهااا حادود أضاي 

 فاااا  األخاااار   التزاماتااااه ماااا  التاااادابير هااااه  تتعااااارض
 الدول ا.  القانون  إطار

فااا  حااين توساااع  االتفاقيااة األمر كياااة لحقاااو  هلااك 
( منهاااا  فااا  تحدياااد حالاااة 27اإلنساااان فااا  المااااد  )

الطااوار  بأنهااا تشاام  حالااة الحاارب أو الخطاار العااا  
أو أي ظاار  يهاادد اسااتقالل الدولااة أو أمنهااا  وجاااء 

 أوقااااا  فاااا  الطاااار   للدولااااة ناااا  الماااااد   ايمكاااان
 الحاااااال  ماااان ساااواهما أو العااااا  الخطاااار أو الحااارب
 أن أمنهااااا  أو الدولااااة اسااااتقالل تهاااادد التاااا  الطارئااااة
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 االتفاقيااة بموجااب التزاماتهااا مان تحااد إجااراءا  تتخاه
 التااااا  الماااااد  وخاااااالل بالقااااادر فقاااااد ولكااااان الحالياااااة 
 أال شاااار طة الطاااار   الوضااا  ضااارورا  تقتضااايهما
 األخااااار   التزاماتهااااا مااااا  اإلجااااراءا  تلاااااك تتعااااارض
 تميياااز علااا  تنطاااوي  وأاّل  الااادول  القاااانون  بمقتضااا 
 أو الاااااادين أو اللتااااااة أو الجااااان  أو العاااااار   بسااااابب
 .االجتماع ا األص 

وبالتاااااااااال  يمكاااااااااان مالحظااااااااااة أن تعر فااااااااااا  الفقااااااااااه 
واالتفاقيااااا  الدوليااااة اتحااااد  فاااا  اعتبااااار أن حالااااة 

 ةاألمااااالطااااوار  ترافاااا  الظاااارو  التاااا  تهاااادد حيااااا  
ن اختلفاااا  فاااا  تحديااااد التفاصااااي  وفقااااا  وكيانهااااا  وا 

 منها.لمنظور ك  

 . اإلطار القانوني لحالة الطوارئ 2-1

نظاااا  القااااانون األساساااا  الفلسااااطين  المعاااادل للعااااا  
ضمن الباب السااب  مناه  األحكاا  الخاصاة  2003

-110برعالن حالة الطوار   وعالجها ف  المواد )
(  موضاااااحا  بااااااهلك الحاااااااال  التاااااا  تسااااااتدع  114

إعاااالن حالااااة الطااااوار  والشااارو  القانونيااااة المرافقااااة 
لهاااا  وكاااهلك الجهاااة المختصاااة برعالنهاااا  وأكاااد فااا  

( مناااااه  علااااا  إلتااااااء كافاااااة األحكااااااا  114المااااااد  )
المنظمة لحالاة الطاوار  والمعماول بهاا فا  فلساطين 
قباااا  نفاااااه القااااانون األساساااا  ومنهااااا أحكااااا  أنظمااااة 

  وهلاااك دون إحالاااة 1945الااادفا  االنتدابياااة للعاااا  

تنظاااي  تفاصااايلها إلااا  قاااانون خاااا  بهاااا  كماااا هاااو 
 متب  ف  األردن ومصر والعرا .

دسااااااتير الااااادول المقارناااااة ل حكاااااا  بينماااااا تعرضااااا  
العاماااة لحالاااة الطاااوار  مااا  إحالاااة تنظاااي  أحكامهااااا 

( 124التفصاايلية إلاا  قااوانين خاصااة بهااا  فالماااد  )
(  نظماااا  1952ماااان الدسااااتور األردناااا  المعاااادل )

 يسااتدع  مااا حااد  هاإحالااة الطااوار   وجاااء فيهااا  ا
 فيصاادر طااوار   وقااو  حالااة فاا  الااوطن عاان الاادفا 
 الصاالحية بموجباه تعطا  الادفا  نون قا باس  قانون 
 التااادابير التخااااه القاااانون  يعيناااه الاااهي الشاااخ  إلاا 

 وقاق صاالحية هلاك فا  بماا الضارور ة واالجراءا 
 الااااوطن عاااان الاااادفا  لتاااأمين العاديااااة الدولااااة قاااوانين
الدفا ا  وبناء عل  هلك صادر قاانون  قانون  ويكون 

  والاهي ألتا  قاانون 1992( لسانة 13الدفا  رق  )
 .1935( لسنة 473الدفا  رق  )

وكاااااهلك األمااااار  أشاااااار الدساااااتور المصاااااري لحالاااااة  
( ماااان دسااااتور عااااا  154الطااااوار  ضاااامن الماااااد  )

( مااان دساااتور عاااا  141  وسااابقتها المااااد  )2014
  وبنااء  عليهااا ياات  الرجااو  لنصااو  القااانون 1971
معاااااااااارو  بقااااااااااانون ال 1958( لساااااااااانة 162رقاااااااااا  )

يال  المرافقاااة   وكاااهلك التعااادالطاااوار  عناااد حااادوثها
 .له
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أمااااا بالنسااااابة إلااااا  الدساااااتور العراقااااا  الااااادائ  للعاااااا   
فقاااد تعاااّرض لحالاااة الطاااوار  ضااامن المااااد   2005

(  و ت  االحتكا  إل  أمار الادفا  عان الساالمة 61)
لمعرفاااااة األحكاااااا   2004( لسااااانة 1الوطنياااااة رقااااا  )

 القانونية المفصلة لحالة الطوار .

لقااااااااانون  وبالتااااااااال  يمكاااااااان مالحظااااااااة أن النظااااااااا  ا
الفلسااااطين  قااااد أخاااااه بنظااااا  التشاااار عا  المعاصااااار  
للطااوار   والتاا  ياات  تحدياادها وفقااا  لمااا يسااتجد علاا  
أرض الواقاا  ماان أحاادا  أو ظاارو   بحياا  تكااون 
السااااااالطة التنفيهياااااااة ملزماااااااة باااااااالرجو  إلااااااا  الهيئاااااااة 
التشاااار عية التخاااااه أيااااة تاااادابير كمااااا هااااو متباااا  فاااا  

لعارا  تبّنا  بينماا كا  مان مصار واألردن وا انجلترا.
نظاااا  قاااانون  خااااا  يحااادد مسااابقا  االختصاصااااا  
الممنوحااااااة للسااااااالطة التنفيهياااااااة عنااااااد إعاااااااالن حالاااااااة 
الطوار  كما هو الحال فا  فرنساا  ما  اإلشاار  إلا  
أن الاان  المصااري قيااد صااالحية الساالطة التنفيهيااة 

-30  1995)الكفاااااو ن برقابااااة الهيئااااة التشاااار عية 
بموجبااااااه . فهااااا  بمثابااااااة تفااااااويض دائااااا  يحاااااا  (31

للساااااااالطة التنفيهيااااااااة إعااااااااالن حالااااااااة الطااااااااوار  دون 
الحصاااول علااا  موافقاااة جهاااة محااادد   كلماااا قاااادر  
الحاجاااااة إلعالنهاااااا  فهااااا  مرهوناااااة بااااارراد  السااااالطة 

 .(37  2005)المجال   التنفيهية

 

 التنظيم القانوني لحالة الطوارئ  .3

دسااتور ا  تعتباار حالااة الطااوار  حالااة  اسااتثنائية  مقيااد   
وجبهاااا ماااند السااالطا  التنفيهياااة أو   يااات  بموقانونياااا

وفقااا  ألحكااا  النظااا  القااانون  الااداخل   -المختصااة 
صاااااالحيا  غيااااار مختصاااااة بهاااااا أصاااااال ؛  -للدولاااااة

لمواجهاااة ظااار  اساااتثنائ ؛ لاااهلك يشاااتر  إلعالنهاااا 
توافر العديد من الشرو  القانونياة ساواء  الشاكلية أو 
الموضااااوعية  لضااااامان عاااااد  تجاااااوز هاااااه  السااااالطة 

ر  أو اسااااااتتاللها. و خصاااااا  هااااااها لحاااااادود الطااااااوا
الجاازء للحاادي  عاان الشاارو  الموضااوعية والشااكلية 
الناظمااااااة لحالااااااة الطااااااوار  فاااااا  األنظمااااااة القانونيااااااة 
موضااو  الدراسااة فاا  قساامين؛ األول يهاات  بالشاارو  

 الموضوعية أما الثان  للشكلية  وفقا  لما يل  

 الشروط الموضوعية .3-1

يشاااااااتر  إلعاااااااالن حالاااااااة الطاااااااوار  تاااااااوافر شااااااارو  
حالاااة هاتهاااا وفقاااا  لماااا تضااامنته الموضاااوعية تتعلااا  ب

نصااااو  القااااانون األساساااا  الفلسااااطين  والدساااااتير 
 المقارنة وقوانينها ها  العالقة  وه  كالتال  

 وجود ظر  استثنائ    .أ 

يشتر  إلعالن حالاة الطاوار  تاوافر حالاة اساتثنائية 
غيااااار عادياااااة ساااااواء أكانااااا  أخطاااااار خارجياااااة مثااااا  

الحارب األهليااة  أ  طبيعيااة  الحارب  أ  داخليااة مثاا 
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مث  الكوار  الطبيعية كالفيضانا . وحادد  المااد  
( من القانون األساس  الفلسطين  المعادل 110/1)
( هه  الظارو  االساتثنائية بأنهاا تشام  أي 2003)

 أو غاااااازو أو حااااارب بسااااابب القااااااوم  ل مااااان تهدياااااد
 طبيعية. كارثة حدو  أو مسلد عصيان

األردن ومصاااااار بينمااااااا لاااااا  توضااااااد دساااااااتير كاااااا   
والعرا  الظرو  االساتثنائية الموجباة إلعاالن حالاة 
نما تعّرض  لها ضامن قاوانين الطاوار   الطوار   وا 

( ماااااان قاااااااانون الااااااادفا  2الخاصااااااة بهاااااااا  فالمااااااااد  )
  اعتباااااااار  أن 1992( لساااااااانة 13األردناااااااا  رقاااااااا  )

الحاال  الت  تستدع  إعاالن حالاة الطاوار  بأنهاا  
طن  أو السااااالمة االحاااااال  التاااا  تهاااادد األماااان الااااو 

العامة ف  جمي  أنحاء المملكاة أو فا  منطقاة منهاا 
بساابب وقااو  حااارب أو قيااا  حالاااة تهاادد بوقوعهاااا أو 
حاااااادو  اضااااااطرابا  أو فتنااااااة داخليااااااة مساااااالحة أو 

 كوار  عامة أو انتشار آفة أو وباءا. 

أمااا أماار الاادفا  عاان السااالمة الوطنيااة العراقاا  رقاا  
ار  اعتبر أن والمنظ  لحالة الطو  2004( لسنة 1)

الحاااااال  التااااا  تساااااتدع  إعالنهاااااا تتعلااااا  باااااالخطر 
الحال الناشئ عان حملاة مساتمر  للعناق  وجااء فا  

( مناه  ايجاوز إعاالن حالاة الطاوار  1ن  المااد  )
فااا  أياااة منطقاااة مااان العااارا   عناااد تعاااّرض الشاااعب 
العراق  لخطر حال جسي  يهدد األفراد فا  حيااته   

ن أي عادد مان وناشئ عن حملة مستمر  للعناق  ما

األشاخا  لمنا  تشاكي  حكومااة واساعة التمثيا  فاا  
العاارا  أو تعطياا  المشاااركة السياسااية السااليمة لكاا  
العاااااراقيين أو أي غااااارض آخااااارا. فاااااالن  العراقااااا  
اشااتر  إلعااالن حالااة الطاااوار  ارتباطهااا فاا  حملاااة 
مستمر  للعنق  و بادو أناه تاأثر باالظرو  السياساية 

فااا  تلاااك الفتااار    التااا  عاصااار  تبنااا  هاااها القاااانون 
و ااااّدع  بعااااض الفقهاااااء أنااااه وفاااا  هااااه  الحالااااة ياااات  
العاود  إلا  قاانون الادفا  عان الساالمة الوطنياة رقا  

  باعتبااااااار أنااااااه مااااااا زال سااااااااري 1965( لساااااانة 4)
المفعاااااول مااااان الناحياااااة القانونياااااة؛ ألن قاااااانون عاااااا  

  2011)فاااااار   لااااا  يعاااااال  كافاااااة األماااااور 2004
177-187). 

( 162( ماااان القااااانون رقاااا  )1وقااااد حاااادد  الماااااد  )
المصاااري والمتعلاااا  بحالاااة الطااااوار    1958لسااانة 

الظرو  المحققاة إلعالنهاا فا  حاال تعاّرض األمان 
أو النظاااااا  العااااااا  فاااااا  مصااااار أو أي منطقااااااة فيهااااااا 

قيااااا  حالااااة تهااااادد أو للخطاااار بساااابب وقااااو  حاااارب  
بوقوعهاااااا  أو حااااادو  اضاااااطرابا  فااااا  الاااااداخ  أو 

انتشاار أوبئااة. وهلاك مااا أكاد  حكاا   كاوار  عامااة أو
 لسانة( 74) المحكمة الدستور ة العليا المصار ة رقا 

 25 لساانة( 146) رقاا  الحكاا  وكااهلك قضااائية  23
قضاااائية  والاااهي جااااء فياااه  اإن تفعيااا  قاااانون حالاااة 
الطوار  ماا هاو إال نظاا  اساتثنائ  خاا  قصاد باه 
دعاا  السااالطة التنفيهياااة وتزو ااادها بمكناااا  تحاااد مااان 

114



 الطوارئحالة 

 

7 
 (2018/5) فئة موسوعة القانون الدستوري العربي املقارن -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

  والحر ااا  العامااة؛ بهااد  مواجهااة ظاارو  الحقااو 
طارئة تهدد السالمة العامة أو األمن القاوم  للابالد 
مثااااااااااا  الحااااااااااارب أو أخطاااااااااااار التهدياااااااااااد الخاااااااااااارج  
واالضاطرابا  التا  تهادد األمان الاداخل  أو حادو  
وباااااء أو ماااااا شاااااابه هلاااااك ماااان أماااااور وثيقاااااة الصااااالة 
بالساااااااالمة العاماااااااة واألمااااااان القاااااااوم   وهاااااااو نظاااااااا  

هد  غاياة محادد   فاال يجاوز التوساا  اساتثنائ  يسات
 ف  تطبيقه و تعّين تفسير  ف  أضي  الحدودا.

وبالتال  يمكان مالحظاة أن الحااال  التا  تساتدع  
إعاااااااااالن حالاااااااااة الطاااااااااوار  فااااااااا  النظاااااااااا  القاااااااااانون  
الفلسااااااطين  تتشااااااابه فاااااا  الظاااااارو  المتعلقااااااة فاااااا  
ن اختلاااق  إعالنهاااا فااا  كااا  مااان مصااار واألردن  وا 

شاااار األوبئاااة. وهلاااك علااا  عنهاااا بعاااد  تنظيماااه النت
خاااااال  الااااان  العراقااااا  الاااااهي رباااااد إعاااااالن حالاااااة 

الجادير بالاهكر و الطوار  بحمال  العنق المستمر . 
فاااا  هااااها الساااايا  بااااأن الحاااااال  المااااهكور  إلعااااالن 
حالااة الطااوار  فاا  كافااة األنظمااة القانونيااة موضااو  
الدراساة جاااء  علاا  سابي  الحصاار ال المثااال؛ ألن 

اسااااتثناء علاااا  األصاااا  فااااال حالااااة الطااااوار  تعتباااار 
 يجوز التوس  أو القيا  عليها.

 عد  كفاية القاعد  القانونية   .ب 

إلعمااااال حالااااة الطااااوار  يشااااتر  أن تكااااون القاعااااد  
القانونيااااااة العاديااااااة عاااااااجز  عاااااان مواجهااااااة الظاااااار  

االساااتثنائ ؛ كاااأن ال يتاااوافر تنظاااي  قاااانون  للتعامااا  
 .ما  الحالاة الطارئاة  أو فا  حاال كانا  غيار كافيااة

ماااثال  تااا  اعتباااار ثاااور  البركاااان ظرفاااا  اساااتثنائيا  دفااا  ف
الدولاااة الفرنساااية وبالتحديااااد مقاطعاااة كوديلاااوب إلاااا  
إعااالن حالااة الطااوار  فيهااا  واتخاااه قاارارا  باارخالء 

  (.45  2014الشكراوي المنطقة ومن  اإلبحار )

 قيد التاية   .ج 

يجاااب أن يكاااون الهاااد  مااان إعاااالن حالاااة الطاااوار  
ة للسااااكان  فااااال يجااااوز أن تحقياااا  المصاااالحة العاماااا

يكااااون الهااااد  ماااان إعااااالن حالااااة الطااااوار  التنكياااا  
  2007)جاساااا   بااااألفراد أو كبااا  حر ااااته  العاماااة

244-245). 

 التناسب ف  اإلجراءا   .د 

يشاااااااااتر  إلعاااااااااالن حالاااااااااة الطاااااااااوار  أن تتناساااااااااب  
اإلجااراءا  المتخااه  مااا  الظاارو  االسااتثنائية  باااأن 

لظار   فاال تكون بالقدر المالئا  للتتلاب علا  هاها ا
يمكااان التضاااحية بمصاااالد األفاااراد مااان أجااا  تحقيااا  
مصاااااااالد الجماعاااااااة إال بقااااااادر الضااااااارور  الموجباااااااة 
ال يعتبار تصارفها غيار مشارو   و نادرج  لتحقيقها  وا 
أماار التناساااب ضااامن السااالطة التقدير اااة التااا  تتمتااا  

  2016)جااابورب   بهااا الساالطة المختصااة برعالنهااا
42). 
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الحالااااة الفلسااااطينية  وفاااا  ها  الساااايا   قااااد شااااهد 
 الااارئي  إعااالن منهااا ماارتين؛ الطااوار   حالااة إعااالن
 المرسااااااو  بموجااااااب الطاااااوار   حالااااااة عرفااااااا  ياسااااار

 بتاااااااااااااار خ  2003 لسااااااااااااانة( 18) رقااااااااااااا  الرئاسااااااااااااا 
 الوطنياة السالطة أراضا  كاما  عل  5/10/2003

اإلسااارائيلية  وشاااّك   االجتياحاااا  بسااابب الفلساااطينية
 إعاالن هلكوكا الرئي  ما أساما  احكوماة الطاوار ا.

 جمياااا  فاااا  الطااااوار   حالاااة عبااااا  محمااااود الااارئي 
 بموجااااااااب الفلسااااااااطينية الوطنيااااااااة الساااااااالطة أراضاااااااا 

 بتااااااااااااااار خ  2007 لساااااااااااااانة( 9) رقاااااااااااااا  المرسااااااااااااااو 
 االنقسااا  بساابب يومااا   ثالثااين ولمااد   14/6/2007

الفلسااطين   وأنشااأ الاارئي  مااا يساام  احكومااة إنفاااه 
 العااوور) حالة الطوار ا؛ لمواجهة الظرو  المعلنة

2013  92-100). 

 الشروط الشكلية .3-2

ال يكفاااا  االلتاااازا  بالشاااارو  الموضااااوعية إلعااااالن  
نما يتعاين التقياد بالشارو  الشاكلية  حالة الطوار   وا 
المرتبطاااة بااااإلجراءا  الواجباااة االتباااا  عناااد إعاااالن 
حالااة الطااوار  سااواء الجهااة المختصااة برعالنهااا أو 

 تمديدها أو الرقابة عليها  وفقا  للتفصي  التال  

 القيد االختصاص    .أ 

جهة المختصة بارعالن حالاة الطاوار  مان تختلق ال
نظاااااا  قاااااانون   خااااار؛ فمنهاااااا ماااااا تمنحهاااااا للسااااالطة 

التنفيهياااااة بشاااااك  مساااااتق  ساااااواء لااااارئي  الدولاااااة أو 
رئااااااي  مجلاااااا  الااااااوزراء  وأخاااااار  تشاااااارك الساااااالطة 

 التشر عية والتنفيهية ف  إمكانية إعالنها.

فالنظا  الدستوري ف  فلسطين أجاز لرئي  السالطة 
الاااة الطاااوار  بمرساااو  عناااد تاااوافر الوطنياااة إعاااالن ح

( مااااااان 110/1شاااااااروطها  وفقاااااااا  ألحكاااااااا  المااااااااد  )
 (.2003القانون األساس  الفلسطين  المعدل )

 بموجااب مااند (2005) الاادائ  العراقاا  أمااا الدسااتور
 النااااااااواب مجلاااااااا  منهااااااااا( 9) الفقاااااااار ( 61) الماااااااااد 

 الطااااااوار   حالااااااة إعااااااالن علاااااا  الموافقااااااة صااااااالحية
 مااان يقاااد  مشاااترك طلاااب علااا  بنااااء الثلثاااين بأغلبياااة
 إلعاااالن الاااوزراء مجلااا  ورئاااي  الجمهور اااة رئاااي 
ن .الطوار   حالة  األغلبياة هاه  أن الابعض اعتبار وا 

ن المطلوباااة  األفاااراد حقاااو   حماياااة تضااامن كانااا  وا 
 التنفيهيااااة الساااالطة انفااااراد ومنااااه األساسااااية  وحر اتااااه
 حالاااااة إعاااااالن إبطااااااء إلااااا  ساااااتؤدي أنهاااااا إال بهاااااا 

 الخطااار مااا  يتعاااارض الاااهي األمااار وهاااو الطاااوار  
 فاار ) لمواجهتاه سار   إجراء يستوجب الهي الحال
2011  178). 

 الساااالطة أن إلاااا  اإلشااااار  وفاااا  ها  الساااايا  يجااااب
 العاااارا  فاااا  الطااااوار   حالااااة إعااااالن فاااا  المختصااااة
 1970 عااااا  فدسااااتور دسااااتور  لكاااا  وفقااااا   اختلفاااا 
 عاااااا  دساااااتور بينماااااا الاااااوزراء  مجلااااا  إلااااا  منحهاااااا
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فا   الجمهور اة  رئاي  صاالحية مان جعلها 1968
لهاااااها  الساااااابقة الدسااااااتير بعاااااض تتعااااارض لااااا  حاااااين

 دون  اكتفاااا  بمعالجتهااااا أو الطااااوار   لحالااااة التااااار خ
 عاااا  دساااتور منهاااا باااهلك  المختصاااة الجهاااة تحدياااد
 والجااااااادير. 1958 عاااااااا  دساااااااتور وكاااااااهلك  1963
 1925 للعاااا  األساساا  العراقاا  القااانون  أن بالااهكر
 العاارا   فاا  الطااوار   لحالااة تعاارض ماان أول يعتباار
الحساين  ) الاوزراء مجلا  موافقاة بعد للملك وخولها
2010  438-439 .) 

 الدساااااااتور مااااااان( 154) أمااااااا بالنسااااااابة إلااااااا  الماااااااد 
 الجمهور ااااة رئااااي  ( فقااااد منحاااا 2014) المصااااري 
 مجلا  رأي أخه بعد الطوار   حالة إعالن المصر ة
 الناااواب مجلااا  علااا  عرضاااها وجاااوب مااا  الاااوزراء 
ها بشااأنه  يارا  مااا ليقارر التالياة أيااا  السابعة خاالل  وا 
 منحا  بينما لالنعقاد. دعوته يجب منعقد غير كان

 (1971المصااااااري ) الدساااااتور ماااااان( 141) المااااااد 
 الجمهور اااة صاااالحية إعاااالن حالاااة الطاااوار  لااارئي 

 الخمسااة خااالل الشااعب مجلاا  علاا  عرضااه بشاار 
 أول فاا  أو بشااأنه ياارا  مااا ليقاارر التاليااة يومااا   عشاار
 .منحال   كان إها الجديد الشعب لمجل  اجتما 

 األردنااااا  الدساااااتور وعلاااا  خاااااال  هلااااك فقاااااد أحااااال
 إلاا  الطاوار   حالااة بارعالن المختصااة الجهاة تحدياد
والااااهي منحهااااا إلاااا   فيهااااا  المطبَّقااااة الاااادفا  قااااوانين

 قاااانون  /أ( مااان2مجلااا  الاااوزراء  بموجاااب المااااد  )
 .1992 لسنة( 13) رق  الدفا 

ختصاااااة بااااارعالن حالاااااة بالتاااااال  تختلاااااق الجهاااااة الم
الطااااوار  ماااان نظااااا  قااااانون  إلاااا  آخاااار  منهااااا ماااان 
تمنحهاااا للسااالطة التنفيهياااة ساااواء الااارئي  أو مجلااا  

 الوزراء  وأخر  تشرك معها السلطة التشر عية.

 القيد الزمن   .ب 

إن حالااة الطااوار  تعتباار حالااة اسااتثنائية تعلاان لمااد  
نما لمواجهاة الظار   محدد  ولي  بشك  مستمر  وا 

ئ   وتختلاااق هاااه  الماااد  مااان نظاااا  قاااانون  االساااتثنا
ألخاار  وتضاامن  كافااة الحاااال  المقارنااة نصوصااا  
قانونية وأخار  دساتور ة علا  ضارور  تضامين قارار 

المنطقاااااة المساااااتهدفة الطاااااوار  علااااا  إعاااااالن حالاااااة 
 وموعد سر انها وكهلك الهد  من إعالنها.

وماااند الااان  فااا  فلساااطين رئاااي  السااالطة الوطنياااة 
الفلساااطينية إعالنهاااا لماااد  ال تتجااااوز ثالثاااين يوماااا   
وكهلك األمر ف  الدستور العراق   بينما ترتفا  هاه  

 المد  إل  ثالثة أشهر ف  الدستور المصري. 

وال يجااااوز للجهااااة المختصااااة برعالنهااااا تمديااااد حالااااة 
ممثلاة الشاعب  الطوار  إال بموافقة الهيئاة التشار عية

رادتااااااه  فااااااالن  الفلسااااااطين   حالااااااة أجاااااااز تمديااااااد وا 
 موافقااااااة بعااااااد أخاااااار   يومااااااا   ثالثااااااين لمااااااد  الطاااااوار  
 ثلثاااااااا  بأغلبيااااااااة الفلسااااااااطين  التشاااااااار ع  المجلاااااااا 
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( أجااز 2014أعضائه. وكهلك الدساتور المصاري )
 أعضاااء عادد ثلثاا  موافقاة تمدياد حالاة الطااوار  بعاد

هامجل  الشعب لمد  ثالثاة أشاهر إضاافية    كاان وا 
 مجلاااا  علاااا  األماااار يعاااارض قااااائ   غياااار المجلاااا 
 للموافقة.  الوزراء

( فا  2012وكهلك األمار نظا  الدساتور المصاري )
( مااااد  إعااااالن حالااااة الطااااوار   وجاااااء 148الماااااد  )

 سااتة تتجاااوز ال محاادد  لمااد  إعالنهااا فيهااا  اويكااون 
 موافقاااة بعاااد مماثلاااة أخااار   لماااد  إال تماااد ال أشاااهر 
عاااااا ا. مااااا  اإلشاااااار  إلااااا  أن  اساااااتفتاء فااااا  الشااااعب

  لاااا  ياااان  علاااا  1971الدسااااتور المصااااري للعااااا  
( بالن  علا   148هه  المد   واكتف  ف  الماد  )

 الطاااوار   حالاااة إعاااالن يكاااون  األحاااوال جميااا  اوفااا 
 مجلااا  بموافقاااة إال مااادها يجاااوز وال محااادود   لماااد 

الشااااعبا. بينماااااا خاااااال الاااان  الدساااااتوري والقاااااانون  
القيااااد الزمناااا  لحالااااة الطااااوار  األردناااا  ماااان تنظااااي  

 سواء مد  إعالنها أو تمديدها.

وبك  األحوال ال يجوز أن تتجاوز مد  إعالن حالاة 
الطاااااااوار  الظااااااارو  االساااااااتثنائية التااااااا  اساااااااتدع  
إعالنهااا؛ حتاا  ال تسااتخدمه الاادول لتعطياا  أو تقييااد 

  2007)لحااار   ممارساااة حقاااو  اإلنساااان وحر اتاااه
363-364). 

بانقضاااااااء المااااااد  الزمنيااااااة  وتنتهاااااا  حالااااااة الطااااااوار  
المحااااادد  لسااااار انها أو انتهااااااء الظااااار  االسااااااتثنائ  
الااهي أعلناا  ألجلااه أيهمااا أقاارب. ويعلاان عاان وقااق 
العما  بقاانون الطاوار  وانتهائاه بنااء  علا  قارار ماان 

/ج( مااان 2مجلااا  الاااوزراء األردنااا  حساااب المااااد  )
  أو رئااااي  الجمهور ااااة 1992قاااانون الاااادفا  للعاااا  
( مااااان قااااااانون الطااااااوار  2لماااااااد  )المصااااار ة وفقااااااا  ل

المصااااااري  بينمااااااا لاااااا  تتعاااااارض الاااااان  الدسااااااتوري 
 الفلسطين   ومقابله العراق  لهلك بشك  صر د.

 القيد الرقاب   .ج 

تعتبار حالاة الطاوار  مان الظارو  االساتثنائية التا  
ياااات  فيهااااا تقييااااد الحقااااو  والحر ااااا   وحرصااااا  علاااا  
ة عد  االعتداء عليها أو تجاوزها  ال بد مان ممارسا

الرقاباااااة عليهاااااا  وبالعااااااد  تخاااااّول الهيئاااااة التشااااار عية 
الرقاباااااة علااااا  كافاااااة اإلجاااااراءا  التااااا  تااااا  اتخاههاااااا 
ضااااامن حالاااااة الطاااااوار . وماااااند القاااااانون األساسااااا  

 التشااااار ع  ( للمجلااااا 2003الفلساااااطين  المعااااادل )
 اإلجاااااراءا  مراجعاااااة كافاااااة السااااالطة التقدير اااااة فااااا 

 لااةحا أثناااء اتخااه  التاا  بعضااها أو كلهااا والتاادابير
 المجلااا  يعقاااد  اجتماااا  أول لاااد  وهلاااك الطاااوار  

 التمدياااد جلساااة فااا  أو الطاااوار   حالاااة إعاااالن عقاااب
 االسااااتجواب ولديااااه الحاااا  فاااا  إجااااراء أسااااب  أيهمااااا
وكااهلك األماار المشاار  العراقااا   .الشااأن بهااها الااالز 

أشاااااار إلااااا  ضااااارور  قياااااا  رئاااااي  مجلااااا  الاااااوزراء 
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بعاااارض اإلجااااراءا  المتخااااه  خااااالل مااااد  الطااااوار  
( يوماااا  مااان تاااار خ 15علااا  مجلااا  الناااواب خاااالل )

 إنهائها. 

بينمااا تكااون الرقابااة فاا  الحالااة المصاار ة علاا  قاارار 
حالااة الطااوار  هاتااه ولااي  اإلجااراءا  التاا  اتخااه  

( ماان القااانون 2  حالااة الطااوار   فالماااد  )أثناااء فتاار 
المعاااادل لقااااانون الطااااوار   1972( لساااانة 37رقاااا  )

  نصاا  علاا   1958( لساانة 162المصااري رقاا  )
ايجاااب عااارض قااارار حالاااة الطاااوار  علااا  المجلااا  
خاااالل الخمساااة عشااار يوماااا  التالياااة؛ ليقااارر ماااا يااارا  
ها كااااان مجلاااا  الشااااعب ماااانحال  يعاااارض  بشااااأنه  وا 

الجدياااد فااا  أول اجتماااا  لاااه  األمااار علااا  المجلااا  
ها لاااا  يعاااارض القاااارار علاااا  مجلاااا  الشااااعب فاااا   وا 
الميعااااد المشاااار إلياااه أو عااارض ولااا  يقااار  المجلااا  

 اعتبر  حالة الطوار  منتهيةا. 

وبنااااء  علااا  الااان  السااااب  يمكااان مالحظاااة وجااااود 
اخاااااااااتال  فااااااااا  صاااااااااياغة النصاااااااااو  الدساااااااااتور ة 
الفلسااطينية والعراقيااة ماان جهااة والمصاار ة ماان جهااة 

   أمااا الحالااة الفلسااطينية والعراقيااة فقااد منحاا  أخاار 
الهيئااااة التشاااار عية الساااالطة التقدير ااااة لمراجعااااة كافااااة 
اإلجااراءا  التاا  تاا  اتخاههااا خااالل حالااة الطااوار   

 شاااعبالبينماااا فااا  الحالاااة المصااار ة ألزمااا  مجلااا  
مراجعااة إعااالن الطااوار  هاتااه دون اإلجااراءا  التاا  

ة الطااااوار  تاااا  اتخاههااااا  وبالتااااال  فقااااد تنتهاااا  حالاااا

بالحالة المصر ة بقو  القانون فا  حاال عاد  عارض 
قرار إعالن حالة الطاوار  علا  مجلا  الشاعب فا  
الماااد  التااا  حاااددها المشااار  أو عرضااا  علياااه ولااا  
يواف  عليها  إضافة إل  إمكانية انتهائهاا بقارار مان 

)الكفااااااااو ن  رئااااااي  الجمهور اااااااة كماااااااا أشاااااارنا ساااااااابقا  
1995  108-110). 

الساايا   تجاادر اإلشااار  إلاا  أن نصااو  وفاا  ها  
القااانون األساساا  لاا  تلااز  الساالطة التنفيهيااة بعاارض 
اإلجاااراءا  والتااادابير التااا  تااا  اتخاههاااا أثنااااء حالاااة 
الطااااااوار  علاااااا  المجلاااااا  التشاااااار ع   باااااا  منحاااااا  
للمجلاا  التشاار ع  الحاا  فاا  مراجعتهااا سااواء كلهااا 
أو بعضااها. لكاان ياار  الاابعض بااأن المجلاا  وأثناااء 

لاجااراءا  المتخااه  فاا  حالااة الطااوار  ال مراجعتااه 
يملك صالحية إقرار أو حتا  إلتااء هاه  االجاراءا  
والتااااادابير المتخاااااه  فاااااا  هاااااه  الفتااااار ؛ ألن المشاااااار  
الدساااااتوري إها قصاااااد هلااااااك ساااااين  عليهاااااا بشااااااك  
 صاااار د ضاااامن النصااااو  الدسااااتور ة ها  العالقااااة

 .(55  2015)خلي  

جااراءا  و ثاور هناا التسااؤل حاول اساتمرار ة هاه  اإل
والصااااااالحيا  المتخااااااه  ماااااان الاااااارئي  فاااااا  الحالااااااة 
الفلساااطينية أثناااااء حالااااة الطاااوار   ومااااد  امتاااادادها 
إل  ما بعاد هاه  المرحلاة االساتثنائية  فاالبعض يار  
بضاارور  التفر اا  بااين اإلجااراءا  والتاادابير المتعلقااة 
بتعلياا  نصااو  القااانون األساساا  الفلسااطين  بااأن 
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عتبار كاشافا  ولاي  تصار  الارئي  فا  هاه  الحالاة ي
منشئا  لهها التعليا   وأن إنهااء حالاة الطاوار  يعنا  
إنهاااء العماا  بتعلياا  أحكااا  هااها القااانون األساساا . 
أماا بالنساابة لاجاراءا  األخاار  التا  يتخااهها رئااي  

تاااااازول  الو السااااالطة الفلساااااطينية أو الحكوماااااة تبقااااا  
بانتهااااء حالاااة الطاااوار   ويحااا  للمجلااا  التشااار ع  

  2015خلياااا  ) أول اجتمااااا  يعقااااد مراجعتهااااا فاااا  
56). 

أماااااا المشااااار  األردنااااا  فلااااا  يلاااااز  السااااالطة التنفيهياااااة 
عرض اإلعالن واإلجراءا  الت  تا  اتخاههاا خاالل 
فتاااار  الطااااوار  علاااا  الهيئااااة التشاااار عية  ولاااا  تمااااند 
الهيئااة التشاار عية صااالحية إنهاااء حالااة الطااوار  أو 
التاااادخ  فيهااااا  وجاااااء فاااا  تفسااااير المجلاااا  العااااال  

ردناااااا  باألغلبيااااااة لاااااان  الدسااااااتور  اإن سااااااكو  األ
الدساااتور عااان الااان  راحاااة علااا  الجهاااة المختصاااة 
بوقاااااااق العمااااااا  بقاااااااانون الااااااادفا  عناااااااد زوال حالاااااااة 
الطاااوار  ال يعنااا  إعطااااء هاااه  الصاااالحية لمجلااا  
نمااااااا تبقاااااا  للساااااالطة التنفيهيااااااة التاااااا  لهااااااا  األمااااااة  وا 
صااالحية إعاااالن النفااااه ابتااداء ؛ ألن هاااهين األمااار ن 

وماااان طبيعااااة واحااااد   وال يجااااوز التفر اااا  متالزمااااان 
بينهماااا فااا  الحكااا  فااا  ظااا  النصاااو  الدساااتور ةا. 
وبالتال  فرن الصالحيا  الممنوحة فا  هاها السايا  
للسااااالطة التنفيهياااااة فااااا  إنهااااااء حالاااااة الطاااااوار  فااااا  
األردن أوساااااا  منهااااااا فاااااا  مصاااااار والعاااااارا ؛ ألنهااااااا 

نهائهااااا  وهاااا   المختصااااة باااارعالن حالااااة الطااااوار  وا 
عااارض قااارار إنهائاااه أو تمدياااد  علااا  غيااار ملتزماااة ب
 مجل  األمة.

أثررررر  عررررال حالررررة الطرررروارئ علرررر   .4
 الحقوق والحريات

قااد يترتااب علاا  إعااالن حالااة الطااوار  تقييااد العديااد 
من الحقو  والحر اا  وبالتحدياد المتعلقاة بالسياساية 
والمدنياااااااة  فقاااااااد يااااااات  حظااااااار التعليقاااااااا  السياساااااااية 

قياااااود والمظااااااهرا  والنشااااااطا  الحزبياااااة أو وضااااا  
علااا  المجاااال  والصاااحق واإلهاعاااا   خاااالل فتااار  
إعااااااالن حالااااااة الطااااااوار   بحياااااا  تمااااااند للساااااالطا  
ن  التنفيهياااااااة صاااااااالحيا  واساااااااعة فااااااا  تقييااااااادها  وا 

)شاااقير  اختلفااا  مااان دولاااة إلااا  أخااار  فااا  تنظيمهاااا
1997  69). 

فلااااارئي  الاااااوزراء العراقااااا  صااااااحب االختصاااااا   
بااااارعالن حالاااااة الطاااااوار  العدياااااد مااااان الصاااااالحيا  

ساااااتثنائية التااااا  نااااا  عليهاااااا أمااااار الااااادفا  عااااان اال
الساااالمة الوطنياااة  والتااا  أباحااا  لاااه سااالطة فااارض 
حظار التجاول لفتاارا  قصاير  وفقااا  لضاوابد محاادد   
وكااااااااااهلك فاااااااااارض قيااااااااااود علاااااااااا  األمااااااااااوال وحياااااااااااز  
الممنوعا   وأيضا  عل  وساائ  النقا  والمواصاال  
بمختلاااق أنواعهاااا وعلااا  المحاااال التجار اااة والناااوادي 

والنقابااااااااا  وغيرهااااااااا  وحجااااااااز بعااااااااض والجمعيااااااااا  
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األشاخا  وتااوقيفه  بعااد الحصاول علاا  أماار بااهلك 
مااااان الجهاااااا  المختصاااااة  منااااا  اساااااتعمال الساااااال  
والااهخير   واتخاااه إجااراءا  عسااكر ة وأمنيااة واسااعة  

( مااان 3وغيرهاااا مااان األماااور التااا  تناولتهاااا المااااد  )
  كااا  هلاااك وفقاااا  لضاااوابد 2004أمااار الااادفا  عاااا  

 محدد .

( ماااان قااااانون الاااادفا  األردناااا  للعااااا  4)أمااااا الماااااد  
أجاااز  لمجلاا  الااوزراء ساالطة فاارض قيااود  1992

علاااااا  حر ااااااة األشااااااخا  فاااااا  االجتمااااااا  والتنقااااااا  
واإلقامااااااة والتفتااااااي  دون التقييااااااد بأحكااااااا  القااااااانون  
واالساتيالء علا  أي أرض أو بناااء  وتحدياد مواعيااد 
فااااتد المحااااال   وا غااااال  أيااااة طاااار  أو اتجاهااااا   

رسااااااائ  والصااااااحق والمطبوعااااااا  وكااااااهلك مراقبااااااة ال
 وغيرها من األمور. 

وفااا  مصااار  لااارئي  الجمهور ااااة الحااا  فااا  وضاااا  
قيااود علاا  حر ااة األشااخا  فاا  االجتمااا  والتنقاا  

مراقبااااة الرسااااائ  والصااااحق واإلقامااااة  ماااا  إمكانيااااة 
والمطبوعاااااا  بكافاااااة أنواعهاااااا  وساااااحب التاااااراخي  

المواد القابلاة لالشاتعال  وكاهلك تحدياد أو  باألسلحة
اعيااااااد فااااااتد المحااااااال وا غالقهااااااا  باإلضااااااافة إلاااااا  مو 

   .صالحية إخالء بعض المناط 

بينماااا لااا  يتطاااّر  الااان  الدساااتوري الفلساااطين  إلااا  
صااااااالحيا  رئااااااي  الساااااالطة الوطنيااااااة الفلسااااااطينية 

خااالل حالااة الطااوار   واكتفاا  بااالن  علاا  إعالنااه 
بمرساااو  يتضاااامن المنطقاااة والهااااد  والماااد  الزمنيااااة 

 لحالة الطوار .

حمايااة الحقااو  والحر ااا  وعااد  االعتااداء  ولضاامان
عليها أثنااء حالاة الطاوار  نظما  نصاو  القاانون 
األساسااا  الفلساااطين  والدساااتور المصاااري والعراقااا  
واألردناا  والقااوانين ها  العالقااة  العديااد ماان القيااود 
الضااامنة لحمايااة حقااو  األفااراد وحر اااته  أثناااء فتاار  

 صة.حالة الطوار  المعلنة من الجها  المخت

فالقاانون األساسا  حصار إمكانياة فارض قياود علاا  
حقااو  األفااراد وحر اااته  ضاامن حالااة الطااوار  بااأن 
تكااون بالقاادر الضااروري لتحقياا  هااد  الحالااة التاا  
تواجهها الدولاة بموجاب المرساو . وماند كا  فارد تا  
توقيفااااااه بموجااااااب هااااااه  الحالااااااة أن يوّكاااااا  محاميااااااا   

ائاب العااا  وكاهلك أن يراجا  قارار توقيفااه مان قبا  الن
أو المحكمة المختصة خالل ماد  ال تتجااوز خمساة 

 عشر يوما  من تار خ التوقيق.

بينمااااا أجاااااز قاااااانون الطااااوار  المصااااري للشاااااخ   
المعتقاا  أن يااتظل  أمااا  محكمااة أماان الدولااة العامااة 
مااان أماااار االعتقااااال  والتاااا  تتشااااك  لتايااااا  إعااااالن 
حالااة الطااوار   إها انقضاا  ساااتة أشااهر ماان تاااار خ 

رار توقيفااه فاا  حااال لاا  ياات  اإلفااراج عنااه. صاادور قاا
مااا  اإلشاااار  إلااا  أن النصاااو  القانونياااة المصااار ة 
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مّيااز  فاا  حالااة إنهاااء حالااة الطااوار  بااين القضااايا 
التااااا  ارتكباااااا  فاااااا  حالااااااة الطااااااوار  وأحيلاااااا  إلاااااا  
المحاااك  االسااتثنائية امحاااك  أماان دولااةا والتاا  تنشااأ 
بشاااك  خاااا  لمتابعاااة كافاااة القضاااايا ها  العالقاااة 

ساااار ان حالااااة الطااااوار   وبااااين تلااااك القضااااايا التاااا  ب
ارتكبااا  فااا  حالاااة الطاااوار   ولااا  تحااا  إلااا  قضااااء 
أمن الدولة  حيا  تحاال إلا  المحااك  العادياة  وفقاا  

 ( من قانون الطوار .20-19للمادتين )

( مااان قاااانون الااادفا  األردنااا  أجااااز  8أمااا المااااد  )
لكاا  شااخ  جاار  توقيفااه أو القاابض عليااه بموجااب 

القاااانون أو تااا  وضااا  الياااد علااا  مالاااه أن يقاااد  هاااها 
طعنااا  لااد  محكمااة العاادل العليااا  باا  وأجاااز  تقاادي  
طعااان مااار  ثانياااة فااا  حاااال تااا  رد الطلاااب فااا  المااار  

 األول   طالما كان األمر المطعون فيه قائما .

بينمااا تعااّرض الاان  الااوارد فاا  أماار الاادفا  العراقاا  
  التا  بشك  عا  لخضاو  كافاة القارارا  واإلجاراءا

قااا  بهااا رئااي  الااوزراء خااالل حالااة الطااوار  لرقابااة 
محكماااااااة التميياااااااز  ومحكماااااااة التميياااااااز فااااااا  إقلاااااااي  
كردساتان فيمااا يتعلاا  باارجراءا  الطااوار  فاا  نطااا  
اإلقلاااي   ولهاااا الحاااا  فااا  إلتاااااء االجاااراءا  وتقر اااار 
بطالنهاااااااا وعاااااااد  مشاااااااروعيتها أو إقرارهاااااااا  دون أن 

للجاوء إليهاا  تتضمن نصا  صر حا  يخّول األطارا  ا
أو تحدياااد هاااه  ا لياااة  باساااتثناء المااااد  الرابعاااة مااان 
ها  القاااااانون التااااا  نصااااا  علااااا  عااااارض القااااارارا  

واألواماار الصاااادر  بتوقيااق أو حجاااز األشاااخا  أو 
أمااااواله  التاااا  تتخااااه بموجااااب أحكااااا  قااااانون الاااادفا  

( ساااااااعة ماااااان 24علااااا  قاضاااااا  التحقياااااا  خااااااالل )
 اتخاهها.

الناظماااااة لحالااااااة  فالنصاااااو  الدساااااتور ة والقانونيااااااة
الطاااااوار  أباحااااا  ل فاااااراد بعاااااض ا لياااااا  الهادفاااااة 
لحمايااة حقااوقه  وحر اااته  ضااد اإلجااراءا  المتخااه  
بحقهااااااا  مااااااان السااااااالطا  المخولاااااااة بااااااارعالن حالاااااااة 
الطاااوار   ولكااان لااا  تتعااارض لماااد  رقاباااة القضااااء 
علاااا  اإلعااااالن هاتااااه  إال أن القضاااااء اسااااتقر علاااا  

عااان نطاااا  اعتبااار  مااان أعماااال الساااياد  التاا  تخااارج 
)أحمااااااد  رقابااااااة القضاااااااء؛ لتميزهااااااا بطاااااااب  سياساااااا 

2011  288). 

وهااها مااا أكااد  قاارار المحكمااة العليااا األردنيااة بتااار خ 
  الااهي جاااء فيااه  اأقااّر  المحكمااة أن 5/2/1977

حالااة الطااوار  تبااّرر تخو اا  الهيئااة التنفيهيااة ساالطة 
تقدير اة واساعة الماد  والنطاا  دون تخو ا  القضااء 

عل  ما تتخه  من إجراءا  فا  هاها سلطة التعقيب 
الشأن؛ ألن هلاك يقتضا  تاوافر معلوماا  وعناصار 
وماااااواز ن تقااااادير مختلفاااااة اإلنتااااااج للقضااااااء  وتبااااارر 
المحكماااة هلاااك باااأن اعتباااارا  المالءماااة تجعااا  مااان 
غير المناساب طار  هاه  المساائ  علناا  فا  سااحا  

 .(84-83  2005)المجال   القضاءا
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أما القضاء الدستوري فيراقب بشك  عا  علا  ماد  
ويحكااا  اتفاااا  هاااه  القااارارا  بقاااوانين مااا  الدساااتور  

بعااااااد  دسااااااتور ة المخاااااااالق منهااااااا  و رتااااااب ا ثاااااااار 
 القانونية حسب النظا  القانون  لك  دولة.

وفاا  هلااك جاااء حكاا  المحكمااة الدسااتور ة المصاار ة 
قضااااااااائية  بتااااااااار خ  15( لساااااااانة 17العليااااااااا رقاااااااا  )

( ماان المااااد  1  بعااد  دسااتور ة البناااد )3/6/2013
( مااااان قااااارار رئاااااي  الجمهور اااااة بالقاااااانون رقااااا  39)
ماان تخو اا  رئااي  الجمهور ااة  1958( لساانة 162)

التاااارخي  بااااالقبض واالعتقااااال بتفتااااي  األشااااخا  
واألماااااكن دون التقيااااد باااارهن قضااااائ  مساااابب؛ ألنااااه 
يهاادر حر ااا  المااواطنين ويشااك  خرقااا  لمباادأ سااياد  

ي يعااااااد أسااااااا  الحكاااااا  فاااااا  الدولااااااة  القااااااانون الااااااه
وأضااااااااف  اإن قاااااااانون الطاااااااوار  يعاااااااال  أوضااااااااعا  
اسااتثنائية متعلقااة بمواجهااة نااهر خطياار  تتهاادد معهااا 
المصالد القومية بما قد ينال مان اساتقرار الدولاة أو 
ن حالااة  تعاارض أمنهااا وسااالمتها لمخاااطر داهمااة  وا 
الطااااااوار  بااااااالنظر إلاااااا  مااااااداها وطبيعااااااة المخاااااااطر 

ا ال تالئمهااااااا أحيانااااااا التاااااادابير التاااااا  المرتبطااااااة بهاااااا
تتخااهها الدولااة فاا  األوضااا  المعتاااد   هلااك أنااه ال 
يجااااوز أن يتخااااه قااااانون الطااااوار  الااااهي رّخاااا  بااااه 
طالقااه  الدسااتور هر عااة إلهاادار أحكامااه ومخالفتهااا وا 
ماااااان عقالهااااااا  إه إن قااااااانون الطااااااوار  يطاااااا  علاااااا  
طبيعته كعم  تشر ع  يتعين عليه أن يلتاز  بأحكاا  

ور كافاااااة  وفااااا  مقااااادمتها حقاااااو  الماااااواطنين الدسااااات
 وحر اته ا.

 خاتمة .5

تعتبار حالاة الطااوار  إحاد  الحاااال  الاوارد  ضاامن 
والتاااااا  ياااااات  تقنينهااااااا  نظر ااااااة الظاااااارو  االسااااااتثنائية
تشاار  لمواجهااة بحياا    بالعاااد  ماان خااالل الدسااتور

خطاار معااين حااال وجسااي  تعاصاار  الدولااة  بموجبهااا 
األحكاااا  الدسااااتور ة يحااا  للساااالطة التنفيهياااة تجميااااد 

والتشاااااااار عية العاديااااااااة بشااااااااك  مؤقاااااااا  بمااااااااا يخااااااااد  
المصاالحة العليااا لمواجهااة هااها الظاار  الطااار . وال 
باااد إلعالنهاااا تاااوافر العدياااد مااان القياااود الموضاااوعية 
والشاااااكلية  كااااااأن تعاصاااااار الدولاااااة غاااااازو مساااااالد أو 
كاااااوار  طبيعاااااة أو غيرهاااااا مااااان الحااااااال  المحااااادد  

لااااا  سااااابي  بااااان  الدساااااتور أو القاااااانون الاااااوطن  ع
الحصااااار ولاااااي  المثاااااال  و ااااات  إعالنهاااااا مااااان قبااااا  
أشاااااااخا  محاااااااددين بااااااان  الدساااااااتور أو القاااااااانون 
المااانظ  لهاااا  وقاااد تكاااون جهاااة تشااار عية أو تنفيهياااة  
و ااات  إعالنهاااا لماااد  زمنياااة محااادد  بااان  تشااار ع . 
علااا  أن يااات  عرضاااها علااا  الهيئاااة التشااار عية لاااد  

 أول اجتما  لها عقب إعالن حالة الطوار .

السااااالطة المختصاااااة بااااارعالن حالاااااة الطاااااوار  تمااااند 
العدياااد مااان الصاااالحيا  ومااان ضااامنها تقيياااد حر اااة 
الفرد وحقوقه  لكن يت  هلك ضامن ضاوابد محادد   
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بان  القااانون  وتخضا  لمراجعااة الهيئاة التشاار عية  
إال أن الاااااااان  الدسااااااااتوري الفلسااااااااطين  لاااااااا  ياااااااانظ  
الصااالحيا  الممنوحااة للجهااة المختصااة برعالنهاااا  

ثتااار  قانونياااة عناااد تطبيقهاااا علااا  أرض مماااا يشاااّك  
الواقااااا  لعاااااد  معرفاااااة ماااااد  حجااااا  الصاااااالحيا  أو 

 حدودها.

ويقاا  العاابء األكباار فاا  الرقابااة علاا  هااه  األعمااال 
علاااا  المحكمااااة اإلدار ااااة  أمااااا المحكمااااة الدسااااتور ة 
تبح  فقاد ماد  انساجا  اإلجاراءا  المتخاه  خاالل 
حالااة الطااوار  ماان الجهااا  المختصااة بااهلك ماا  مااا 

 د من تقييدا  ضمن نصو  الدستور.ور 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: -أوال

 االتفاقيا  الدولية  -أ

 والسياساااية المدنياااة باااالحقو   الخاااا  الااادول  العهاااد 
  1966ديساامبر/كااانون  16 فا  اعتمااد) 1966لعاا  

  1976آهار/ مااااار   23ودخاااا  حيااااز النفاااااه فاااا  
 األول  المجلااااد دولياااة  صاااكوك مجموعاااةنشااار فااا  
 رقااااااااااااااا   1993 نيو اااااااااااااااورك  المتحاااااااااااااااد   األمااااااااااااااا 
 (.A.94.XIV-Vol.1, Part 1    28المبي 

  1950لعاااااا   األوروبياااااة لحقاااااو  اإلنسااااااناالتفاقياااااة 
  1950تشاار ن الثااان / نااوفمبر  4)اعتمااد  بتااار خ 

 (.1953أيلول/ سبتمبر  3ودخل  حيز النفاه ف  
 1969لعاااااا   مر كياااااة لحقاااااو  اإلنسااااااناالتفاقياااااة األ 

  1969تشر ن الثاان / ناوفمبر  22)اعتمد  بتار خ 
 (.1978ودخل  حيز النفاه ف  تموز/ تموز 

 التشر عا   -ب

  الوقاائ  (2003)القانون األساس  الفلسطين  المعادل  
 .19/3/2003بتار خ   الفلسطينية  عدد ممتاز

   (2016  معدل 1952)الدستور األردن  
www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2016?lang=ar 

 ( 2014)المصري ستور الد 

www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar 

  (2005) العراق الدستور  
www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005?lang=ar 

   1992( لسنة 13رق  ) (األردن )قانون الدفا  
http://jordanlegalcenter.blogspot.com/2016/06/13-1992.html 

  رقااا  ابشاااأن حالاااة الطاااوار ا )لمصاااري( قاااانون بقااارار
  28/9/1958 صااااادر فاااا   1958لساااانة  (162)

)بياناا   فر عل  شابكة قاوانين الشار  متو وتعديالته  
 .النشر غير ظاهر (

  ( 1رقا  ) (العراقا )أمر الدفا  عن الساالمة الوطنياة
  2004لسنة 

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/16450.html  

   عااااااا ( ل18رقاااااا  ) (الفلسااااااطين )المرسااااااو  الرئاساااااا 
بتاااااار خ   (48)الوقاااااائ  الفلساااااطينية  عااااادد   2003

5/10/2003. 
   سااااااانة( ل9رقاااااا  ) (الفلساااااااطين )المرسااااااو  الرئاساااااا 

بتاااااار خ   (71)الوقاااااائ  الفلساااااطينية  عااااادد   2007
14/6/2007. 

 األحكا  القضائية  -ج

 (  لسانة 1حك  المحكمة الدستور ة العليا المصر ة رقا )
  المكتااااب الفناااا   30/1/1993قضاااائية  بتااااار خ  15
 .417   2  الجزء  5

 (  74حكااا  المحكماااة الدساااتور ة العلياااا المصااار ة رقااا )
  المكتاااااب 15/1/2006قضاااااائية  بتاااااار خ  23لسااااانة 
 .2  الجزء  11الفن   

 (  146حكاا  المحكمااة الدسااتور ة العليااا المصاار ة رقاا )
  المكتاااااااب 4/1/2009قضاااااااائية  بتاااااااار خ  25لساااااانة 
 .1250   2  الجزء  12الفن   

  ( 17) حكاا  المحكماااة الدساااتور ة العلياااا المصااار ة  رقااا
 .3/6/2013 بتار خ قضائية  15 لسنة

 :المراجع -ثانيا

  اتشاار عا  الضاارور  دراسااة  .2014هي   تونصااير. ا إباار
أطروحااااة  .مقارناااة باااين الدسااااتور الجزائاااري والمصاااريا
 ماجستير ف  القانون   جامعة محمد حيدر.
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 .سلطا  رئي  الدولة ف  إعاالن 2011 أحمد  أحمد .
وزار  ) مجلااااة  العااااادلحالااااة الطااااوار  دراساااااة مقارنااااة. 

 .279-288  34  عدد (العدل ف  السودان
 . نظر اااااااااة الظااااااااارو  ا .2016 جااااااااابورب   إساااااااااماعي

  االستثنائية وضوابطها ف  القاانون الدساتوري الجزائاري 
-31   عاادددفاااتر السياسااية والقااانون دراسااة مقارنااةا.  

44. 
   االسااااتثنائية الظاااارو  نظر ااااةا. 2007. أمياااار جاساااا 

 تكر اااا  جامعاااة مجلااااة. االمعاصااار  تطبيقاتهااااا وبعاااض
 .264-237  8 عدد  14 اإلنسانية للعلو 

  .االتنظاي  الدساتوري والقاانون2010الحسين   مالك .  
إلعااااالن حالااااة الحاااارب وحالااااة الطااااوار  فاااا  العاااارا .ا 

كليااة القاانون فاا  الجامعااة المستنصاار ة ) مجلاة الحقااو  
 .451-431  9-8  عدد 3 (العراقية

  . صااالحيا  الساالطة التنفيهيااة ا. 2015خلياا   عاصاا
السااااااالطة الفلساااااااطينية كحالاااااااة وامتيازاتهاااااااا وحااااااادودها  

دراسااااااااا  فاااااااا  النظااااااااا  الدسااااااااتوري . فاااااااا   ادراسااااااااية
. بيرز    كلياة الحقاو  واإلدار  100-13  الفلسطين 

 العامة  جامعة بيرز  .
  . حاااااااال  الطااااااوار  وضاااااامانا  . 1997شااااااقير  رز

المؤسساااة . را  هللا  احتااارا  الحقاااو  السياساااية والمدنياااة
 امواطنا.الفلسطينية لدراسة الديمقراطية 

 .االتنظااي   .2014 الشااكراوي  علاا   إسااماعي  البااديري
مجلاااااة  .األنظماااااة االساااااتثناء دراساااااة مقارناااااة القاااااانون 

جامعااااة ) المحقاااا  الحلاااا  للعلااااو  القانونيااااة والسياسااااية
   .101-8  3  عدد 6 (العرا  -باب 

  .اسالطا  الضابد اإلداري فا   .2013العاوور  بشير
أطروحاة  .الفلساطين االظرو  االستثنائية ف  التشار   

 ماجستير ف  القانون  جامعة األزهر.

  . احالااااااة 2014فااااااار   عبااااااد الشااااااهيد ساااااانان حااااااات .
الطوار  بموجب أمر الدفا  عان الساالمة الوطنياة رقا  

مجلاة مركاز والرقابة القضاائية عليهاا.ا  2004لسنة  1
 .200-175  9  عدد (العرا ) دراسا  الكوفة

  .اصااالحيا  الضاابد اإلداري  .1995الكفاااو ن  أحمااد
ةا. ف  التشر   األردن   دراسة مقارنف  حالة الطوار  

 أطروحة ماجستير ف  القانون  الجامعة األردنية.
  .احالااااة الطااااوار  فاااا  2007لحاااار   عبااااد الاااارحمن .

 مجلااة الحقااو  الجزائاار  هاا  زالاا  مبااررا  اسااتمرارها.ا 
 .370-357  1  عدد 31( الكو  )

  .االرقابااة علاا  أعمااال ساالطة  .2005المجااال   أحمااد
الطاااوار  فاااا  ظاااا  حالااااة الطااااوار  فاااا  األردن دراسااااة 

أطروحة ماجساتير فا  القاانون  جامعاة عماان  .مقارنةا
 العربية.
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 مقدمة

 انىىى ق(قان بىىىأل ألقاالأللىىىي قانتىىىنقتوىىىا ق مي ىىىألق2003يتبنىىىلقانوىىىألناسقاالأللىىىنقانلملىىى)يننقان  ىىى  ق 
 كألنىى قتلىى اق مىىلقنيىى  ق ىىسققاالأللىىنقموىىألناسقنسقإحيىى قق؛ بىى سقلىى اقان لىىتا ا ىىسقبين ىىألقق،وىىألناسقان

اننظىىأل قانوىىألناننقانلملىى)ينن؛ق يوىىدقانواا ىى ق افقان الىى قبنظىىأل قانحكىى ق ىىنقان انىى ققانتشىى ا ألفق ىىن
انوىىىى ألسقلىىىى اقانوىىىىألناسق.قاان الىىىى قبىىىىيسقانلىىىىم)ألف،قإوىىىىأل  قإنىىىىلقتنظىىىىي قحوىىىىا قاا ىىىى ا قاح اىىىىألت  

بتحوىىىلقان حك ىىى ق مىىىلق لىىىتا ا قانوىىىاانيس؛قا نىىى قانووىىىأل ي قان لألبىىى قاالأللىىىنق ىىى  قتبنىىىنقسلىىىما ق
تشى ا ألفق   ىألقكىألسقنا  ىألقاانحكى قب ى  ق لىتا ات ألقإ اقابتىفق خألنلت ىألقنل قان خأل   ق سقان لتا ا ق

اختصألصىىألفقاي ىىناقاننظىىأل قانوىىألناننقانلملىى)يننقان حك ىى قان لىىتا ا قان ميىىألقنمواا ىى قان لىىتا ا .قك ىىألق
 مىلق بى سققهأل   قإنىلقتحويىلق انى قانوىألناسقانوأل  ى ق،سخ  قإوأل  قإنلقان لألب ق ملق لتا ا قانواانيس

الىألناسققانوىألناسقاالأللىنتللي قنصاصقان لتا قاانتشى ا ألفقا وىأللقن ىألقنىصق ميى قكل اقان لتا ق
قان حك  قان لتا ا قان ميأل.

ان حك ىىى قان لىىىتا ا قان ميىىىألقبىىىألننصققختصألصىىىألفلأللىىىنقا(ق ىىىسقانوىىىألناسقاا103ان ىىىأل  ق ت  وىىىفق
 لىتا ا قانوىاانيسقاانمىاا اقق- ىن قسق ميىألقبوىألناسقاتتىانلقاننظى ق لق حك ى ق لىتا اشىك قت قق-1"قانتىألنن 

انلصىىىىلق ىىىىنقتنىىىىأل  قق-تللىىىىي قنصىىىىاصقانوىىىىألناسقاالأللىىىنقاانتشىىىى ا ألف.ق ق-ساقانىىىنظ قاني هىىىىأل.ق 
يبىىيسقق-2ااختصىألصقبىيسقان  ىألفقانووىأل ي قااىىيسقان  ىألفقاذ ا اى ق افقااختصىألصقانووىأل ن.ق

تبأل ،قااآلاىأل قان ت تبى ق مىلقااانوألناسق) او قتشكيلقان حك  قان لتا ا قان ميأل،قااذ  اءافقاناا ب ق
قان حك ىىى قان لىىىتا ا قان ميىىىأل،قب  ألن ىىى قب ىىىاقاختصألصىىىألفقااىىى ن قاىتلىىىلقهىىى اقانىىىنصق1.سحكأل  ىىىأل"
إنىىلقتنظىي قتشىكيم ألقاشىى اعقان وىاي ق ي ىألقا)ىى  قان لألبى ق مي ىألقاكأل ى قاا ىىا قان ت موى قب ىألقق حىيالق

،ق2006(قنلىن ق 3 لى ق ان ميىألقص  قلألناسقان حك  قان لىتا ا قق، مي قاانألءلقق.لألناسقخألصقينظ  أل
ا ىىرخ القس ى  قانىى  ي قت ىى يافق مىىلقق.كأل ىى قنيىىنظ قهى  قاا ىىا ق2006،2آ ا /ق ىىأل  قق25بتىأل ا ق

ق2017.3(قنلن ق19ب ا  قانو ا قبوألناسق ل ق قه اقانوألناسق

                                                             
ق.19/3/2003انلمل)يني ،ق   ق  تأل ،ق نققانالأل دق1
ق.112-93،قص25/3/2006(،ق نق62انلمل)يني ،ق   ق قانالأل دق2
انظىى قا لىى ق الىىر،قصىىأل   ق ىىسقاحىى  قانوىىألناسقان لىىتا  ،قحىىا ق.ق10-4،قص15/10/2017(،ق ىىنق137انلملىى)يني ،ق ىى  ق قانالىىأل دق3

ققhttps://goo.gl/6s83Cp قان حك  قان لتا ا لألناسقت  يلق

[1] CLU-BZU
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 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

قاوىىىى)م فنتىىىىأل ا ،قالبىىىىلق نىىىى قاق2016،4ب اىىىىلقإتشىىىىكمفقان حك ىىىى قان لىىىىتا ا قان ميىىىىألق ىىىىنقنيلىىىىألس/ق
ألختصألصىىألفقان حك ىى قان لىىتا ا قان ميىىأل؛قحيىى قنصىىفقان ىىأل  قبق"ان لىىتا ا "ان حك ىى قان ميىىألقبصىىلت ألق

قنم حىىألى قان لىىن  قان  ىىأل قكىىلق رلتىىأللققان ميىىألقان حك ىى ق"تتىىانلق(ق ىىسقانوىىألناسقاالأللىىنق مىىلقسس ق104 
قا وىىىأللققسخىىى  ققلوىىىأل ي ق  ىىى قاختصىىىألصق ىىىنق  اخمىىقتىىىىسقنىىى ق ىىىألقان ميىىىألقان لىىىتا ا قاان حك ىىى قاذ ا اىى 
ق.اننأل   "قنمواانيس

 ىىىسقانوىىى ا افقسانىىىألءق تىىى  قاايت ىىىأل.قك ىىىألقسصىىى  فققالقسصىىى  فقان حك ىىى قان ميىىىألقبصىىىلت ألقان لىىىتا ا ق ىىى  
كمتىألقان حك  قان لتا ا قان ميألق  م ق ىسقانوى ا افقااخى  .قي ى اق ي ىألقيمىنقنموى ا افقانصىأل   ق ىسق

 مىلق–حيى قي ى اقانولى قااا قق5ان لىتا  ؛ان حك تىيسقبألوى)ا   ألق ىنقاختصألصىألفقانووىألءق
تىىأل ا قانوى ا ،ققن مخصىألفقحىا قتمى قانوى ا اف،قتشى لقان نألصى قانتألنيى  ق لى ق-شىكلقب)أللىألفقت  اليى 

قان)أل نى ،قان  ى قان  ى ق7بألنى  ا ،قااتصىأل قآنيى ق6انى  ا ،قان حك ى ،ق)بي ى قان وىأل ق،ق كىألسانو ا 
 مىلقشىكلق–ن ق ي ألقي  اقانول قاناىألننق.ق  مخصق ن)ا قانو ا ان اوا ،قاقق8و هأل،قان ) اسق
ق9نمو ا اف.ق انىأل مقاصنمنصق- احل

 

 

  

                                                             
ق.54-53،قص26/4/2016(،ق نق120انالأل دقانلمل)يني ،ق   ق ،ق2016(قنلن ق57ب ا  قل ا قان  ي ق ل ق ق4
بألنتح يىىىى ،قي  ىىىى اقنموىىىى ا افقان تىىىىا   ق مىىىىلق" نظا ىىىى قانووىىىىألءقاانتشىىىى ادقانلملىىىى)يننق ان وتلىىىىن("،ق   ىىىى قانحوىىىىا قب أل  ىىىى قبي  اىىىىف قق5

http://muqtafi.birzeit.eduق(.27/1/2018 حتلقتأل ا قاالت  أل  قق
 تا  .ان وصا قإسقكألنفق) سق لتا  قس قتللي ق لق6
(ق سقلألناسقان حك  قان لتا ا قات  يم ،قهنألن قس ادقآنيألفقاتصأل قان حك  قبألن  ا قان لتا ا  قان  ا قااصمي ق27ب ا  قان أل  ق ق7

قان بألش  ،قان  دقانل  ن،قاذحألن ،قاانتص  .قال ق   قتح ي قاآلني قبأل ت أل قانبألحا ق سقخا ق )ألن ت ألقنىلقل ا .
قا)بي  قاآلني .قيظ  قه اقان نص قبخصاصقانو ا افقانصأل   قبآني قاذحألن ؛قاتلأللأللققاق8
 ."ان وتلن"   ق نظا  قان صق9

[2] CLU-BZU
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 جامعة بريزيت.وحدة القانون الدستورّي، كلية احلقوق واإلدارة العامة، 

 (2018/6فئة النصوص املرجعية ) –سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونّية 

 الفهرس

 تاريخ الصدور القرارات الرمز
 *رقم الصفحة

 **ملحق: نص القرار بطاقة تعريفية
قعن المحكمة العليا بصفتها محكمة دستوريةالصادرة  أ
ق54ق6ق27/11/2005ق ) سق لتا  (ق5/2005انو ا قق1س/
ق66ق7ق19/12/2006ق ) سق لتا  (ق1/2006انو ا قق2س/
ق73ق8ق22/05/2007ق ) سق لتا  (ق2/2005انو ا قق3س/
ق75ق9ق22/05/2007ق ) سق لتا  (ق5/2005انو ا قق4س/
ق77ق10ق24/04/2008ق ) سق لتا  (ق3/2005انو ا قق5س/
ق80ق11ق24/04/2008ق ) سق لتا  (ق1/2007انو ا قق6س/
ق82ق12ق24/04/2008ق ) سق لتا  (ق2/2007انو ا قق7س/
ق84ق13ق24/07/2008ق ) سق لتا  (ق4/2005انو ا قق8س/
ق87ق14ق21/10/2008ق ) سق لتا  (ق1/2005انو ا قق9س/
ق89ق15ق26/05/2009ق ) سق لتا  (ق3/2007انو ا قق10س/
ق93ق16ق21/07/2009ق ) سق لتا  (ق1/2009انو ا قق11س/
ق98ق17ق21/07/2009ق ) سق لتا  (ق2/2009انو ا قق12س/
ق100ق18ق13/04/2010ق ) سق لتا  (ق3/2009انو ا قق13س/
ق107ق19ق11/05/2010ق ) سق لتا  (ق1/2010انو ا قق14س/
ق111ق20ق28/12/2010ق ) سق لتا  (ق2/2010انو ا قق15س/
ق114ق21ق14/03/2011ق ) سق لتا  (ق3/2010انو ا قق16س/
ق117ق22ق06/09/2011ق ) سق لتا  (ق2/2011انو ا قق17س/
ق120ق23ق31/01/2012ق ) سق لتا  (ق1/2011انو ا قق18س/
ق126ق24ق18/03/2013ق ) سق لتا  (ق1/2013انو ا قق19س/
ق129ق25ق28/03/2013ق ) سق لتا  (ق6/2012انو ا قق20س/
ق135ق26ق23/04/2013ق ) سق لتا  (ق3/2012انو ا قق21س/
ق139ق27ق22/12/2014ق ) سق لتا  (ق4/2014انو ا قق22س/
ق142ق28ق12/01/2015ق ) سق لتا  (ق2/2014انو ا قق23س/
ق145ق29ق23/02/2015ق ) سق لتا  (ق7/2014انو ا قق24س/
ق148ق30ق08/04/2015ق ) سق لتا  (ق6/2014انو ا قق25س/
ق156ق31ق26/05/2015ق ) سق لتا  (ق1/2014انو ا قق26س/
ق160ق32ق13/07/2015ق ) سق لتا  (ق5/2013انو ا قق27س/

                                                             
ك ىألقإنىلقانصىلحألفقان حى   .قق-بألنوىط ق مي ىأل–(قتحيىلق بألشى  قHyperlinksيتو سقانل   ق س لأل قانصلحألف(قا تبأل)ألفقتش بي ق ق*

CLU-BZU نم ا  قإنلقصلح قانل   قهنأل.(ق بألنوط ق ملقا تبألعقتش بنقكلقصلح ق   قتو يسقسلللق
قاحتىىااءقان احىىلق مىىلقس لىىأل قانصىىلحألفقك ىىألقا  فق ىىنقان صىىأل  ،ق ىى  قت ييىى قس لىىأل قانصىىلحألفقانتىىنقي حيىىلقإني ىىألقهىى ابحكىى قتنبيىى  قق**

  دقت يي قانماس.قك ألق   قاودق")ألبد"قس ملقانصلح قااانلق سقكلقل ا ق تو نألق    .ق] [انل   ،قباو  ألقبيسقسلاا ق  كا  ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 تاريخ الصدور القرارات الرمز
 رقم الصفحة

 القرارنص ملحق:  بطاقة تعريفية
قالعلياالدستورية عن المحكمة الصادرة  ب
ق165ق33ق18/09/2016ق تللي ق لتا  (ق1/2016انو ا قق1 /
ق170ق34ق18/09/2016ق ) سق لتا  (ق5/2016انو ا قق2 /
ق173ق35ق19/09/2016ق ) سق لتا  (ق3/2016انو ا قق3 /
ق176ق36ق02/11/2016ق تللي ق لتا  (ق2/2016انو ا قق4 /
ق185ق37ق03/11/2016ق تللي ق لتا  (ق3/2016انو ا قق5 /
ق191ق38ق20/11/2016ق ) سق لتا  (ق2/2015انو ا قق6 /
ق193ق39ق04/01/2017ق ) سق لتا  (ق8/2016انو ا قق7 /
ق200ق40ق05/01/2017ق ) سق لتا  (ق14/2016انو ا قق8 /
ق205ق41ق23/01/2017ق تللي ق لتا  (ق5/2016انو ا قق9 /
ق215ق42ق29/03/2017ق ) سق لتا  (ق12/2016انو ا قق10 /
ق219ق43ق16/05/2017ق ) سق لتا  (ق13/2016انو ا قق11 /
ق224ق44ق16/05/2017ق ) سق لتا  (ق3/2017انو ا قق12 /
ق228ق45ق12/07/2017ق تللي ق لتا  (ق1/2017انو ا قق13 /
ق236ق46ق12/09/2017ق ) سق لتا  (ق3/2013انو ا قق14 /
ق240ق47ق12/09/2017ق ) سق لتا  (ق5/2015انو ا قق15 /
ق244ق48ق01/10/2017ق ) سق لتا  (ق8/2015انو ا قق16 /
ق251ق49ق06/11/2017ق ) سق لتا  (ق4/2016انو ا قق17 /
ق254ق50ق08/11/2017ق ) سق لتا  (ق11/2016انو ا قق18 /
ق257ق51ق19/11/2017ق ) سق لتا  (ق4/2017انو ا قق19 /
ق263ق52ق21/11/2017ق ) سق لتا  (ق15/2016انو ا قق20 /
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 

 

 

 

 

 القسم األول:

 البطاقات التعريفية )الملخصات(
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 *(1أ/)

ق5/2005ق ل قانو ا 
ق2005تش اسقاناألنن/قنا  ب قق27قتأل ا قانو ا 

قن  ق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان بألش  قان  ا قااصمي قااتصأل قبألن  ا قآني ق
ق.اذنلألسقحوا ققس لق سقان   قان حأل يسق   ي قان   قان)أل ن 

قانتشى ا نقان  مى ق؛اي امى قاننأل ى قان ىأل قانلمل)يني قانا)ني قانلم) ق  ي قان   قان ) اسقو هأل
ق،قاي ام ق  ي قان  م قانتش ا ن.انلمل)ينن

قنلىىىىىن (ق15 ق لىىىىى قانووىىىىىأل ي قانلىىىىىم) قلىىىىىألناسقق ىىىىى  ق لىىىىىتا ا ق ىىىىىنقان) ىىىىىسقان اوا 
 ىىىىسقانالىىىىأل دقانلملىىىى)يني ،قبتىىىىأل ا قق(انلىىىىتيس ،قان نشىىىىا ق ىىىىنقان ىىىى  ق2005

ق.9/11/2005
قنلىىىن (ق15 ق لىى قانووىىأل ي قانلىىىم) قلىىألناسقق لىىتا ا قب ىىى  قان حك ىى قلىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 

؛قن خألنلتىىىىى قنصىىىىىاصقانوىىىىىألناسقاالأللىىىىىنقيكىىىىىسقنىىىىى قكىىىىى سقاا تبىىىىىأل  ق2005
قانلمل)ينن.

ق

 

  

                                                             
(ق13(ق س/11(ق س/2 س/انوى ا افق اافقان  ىا ق لا افق مخصىألفق اقانو ا ،قإوأل  قإنلق لا  ق مخصقهان  يلق ح ا قسباصا ققس  ق*
ق.(20(ق س/17(ق س/16(ق س/15 س/
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 جامعة بريزيت.وحدة القانون الدستورّي، كلية احلقوق واإلدارة العامة، 

 (2018/6فئة النصوص املرجعية ) –سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونّية 

 (2أ/)

ق1/2006ق ل قانو ا 
ق2006ق يل ب /قكألناسقااا ق19قتأل ا قانحك 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان بألش  قان  ا قااصمي قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق،ااا قانتشى ا نقنم  مى قالق وىاققلت ابصىقانشخصىي قبصلت قااح  ق  ا قان   قان)أل ن 

ق.ااا قانتش ا نقان  م ق  ي  ققلت صابقانشخصي قبصلت ق تاحقا احن
قانتشىىى ا نقان  مىىى قا  ىىىي ق؛  ىىىي قان  مىىى قاي امىىى قانتشىىى ا ن؛قان  مىىى قان   قان ) اسقو هأل

ق.ناظيلت قبألذوأل  ق اي ق  ا 
قان  مىىىى ق ملىىىى ق ىىىىنقااتخىىىى فقت ىىىىفقانتىىىىنقاانوىىىى ا افقبىىىىألذ  اءافقان) ىىىىسقان اوا 

قب ألق نق ن   .6/3/2006قبتأل ا قان ن و  قانتش ا ن
،قان ملىىى قااانىىىلقنم  مىىى ق6/3/2006ا تبىىىأل قان ملىىى قان ن وىىى  ق ىىىنق .1

 انتش ا نقانحألنن.
،ق13/2/2006ان  م قانتش ا نقان نت ي قاايتى قان ن وى  ق ىنقق مل  .2

نم  مى قق6/3/2006هنقان ملى قانلىألبو ق مىلقان ملى قان ن وى  ق ىنق
 انحألنن.

 .13/2/2006إ  اءقانتصاافق ملقإل ا قل ا افقا حو ق مل ق .3
لىىى ا قان  مىىى ق ىىىنقان ملىىى قان ىىى كا  ،قاانوألوىىىنقب ىىى  قإلىىى ا ق حوىىى ق .4

ق.13/2/2006 نق نقال ا افق مل قان  م قانتش ا
قانوىىى ا افق لىىىتا ا قب ىىى  قاانحكىىى ق اوىىىا ألل،قان) ىىىسقلبىىىا قان حك ىىى قلىىى  فق مخصقانحك 

قانتشىىىىى ا نقان  مىىىىى ق ىىىىىسقاتخأل هىىىىىألقتىىىىى قانتىىىىىنقااحىىىىى  ،قب   ىىىىى قااذ ىىىىى اءاف
نىىىىى ا ق،6/3/2006ق ملىىىىى ق ىىىىىنقوىىىىى  ،قان ) ىىىىىاسق قأل وىىىىى هقان لىىىىىت  لقاا 
قسحكىأل ق ىدقنتتلىلقاانوى ا افقاذ  اءافقتم ق سقنتجقان  قاناودقبتصاا 
ق.ب وتوأل قانصأل  قانتش ا نقنم  م قان اخمنقااننظأل قاالأللن،قانوألناسق

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (3أ/)

ق2/2005ق ل قانو ا 
ق2007ق أليا/قسيأل ق22قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاقان وأل قان حك  قق كألس
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق. اءقانبك  ققان   قان)أل ن 

قانا)نيىىىىىىى قانلىىىىىىىم) ق  ىىىىىىىي قانتح اىىىىىىى ،قن نظ ىىىىىىى قانتنلي يىىىىىىى قانم نىىىىىىى ق  ىىىىىىىي قان   قان ) اسقو هأل
ق.انلمل)يني 

قانتشى ا ي قاانتخألبىألفقت  يىلقبشى سقان  أللىنقان  لا ق لتا ا قب   قان) سقان اوا 
قاآاىأل  قس  ا ى قبكأل ى ق،3/6/2005قبتىأل ا قهللاق ا ق  ين ق نقانصأل  قان أل  
ق.2005قنلن (ق5 ق ل قان  أللنقبألن  لا قان  لقااناال ي قانوألناني 

ق  ىىدقنتىىأل ا قاحىىلق  أللىىنق  لىىا قنصىى ا قان) ىىسق  ىىاقان حك ىى قلىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 
ق.اانتخألبألفق ا  قيح  قان  ا ق

ق

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (4أ/)

ق5/2005ق ل قانو ا 
ق2007ق أليا/قسيأل ق22قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  ق
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق. اءقانبك  ققان   قان)أل ن 

قانتح اىىى قن نظ ىىى قانتنلي يىىى قانم نىىى ق  ىىىي قبصىىىلت ق بىىىأل ق ح ىىىا قانىىى  ي قان   قان ) اسقو هأل
قانتشىى ا نقان  مىى قانلملىى)يني ؛ق  ىىي قانا)نيىى ق  ىىي قانلىىم) قانلملىى)يني 
ق.اانتش ادقانلتا قق يااسقان   ؛ق  ي قانتش ا ن؛قا ا قنم  م قبألذوأل  

(ق3 ق(؛قاانلوىىى  17 قان ىىأل  ق(ق ىىس6(قا 3 قانلوىىى تيسق لىىتا ا قب ىى  ان) ىىسققان اوا 
(قاان ىىىىأل  ق36 قان ىىىىأل  ق ىىىىسق  (قانلوىىىى  ق(ق ىىىىس2 ق(؛قاانبنىىىى 24 قان ىىىىأل  ق ىىىىس
ان ىىىىأل  قق(ق ىىىس2 ق(؛قاانلوىىى  64 قان ىىىىأل  ق ىىىسق(4اق3اق2 ق(؛قاانلوىىى اف46 
قان ىأل  ق سق ح(قانلو  ق(ق س1 ق(؛قاانبن 91 قان أل  ق(ق س6 ق(؛قاانلو  65 
قانلىىىىىم) قلىىىىىألناسقق ىىىىىسقان ىىىىىأل  قنلىىىىى ق ىىىىىسق س،ق (ق(ق وىىىىى  3 ق(قاانبنىىىىى 103 

ق.2005قنلن قانووأل ي 
لىى  فقان حك ىى ق ىىى  قلبىىا قان) ىىىس؛قاسقان حك ىى قلىىىبلقاسسقلىى  فق ىىى  قق مخصق ن)ا قانو ا 

ق لتا ا قلألناسقانلم) قانووأل ي قان شأل قإني قب  ت .
ق

ق

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (5أ/)

ق3/2005ق ل قانو ا 
ق2008قإب النيلألس/قق24قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق. يأل ق  نألسقلألن ،سباقق  ا ق  ايش،قش أل قك ألبن ،قخميلقان   قان)أل ن 

ق  ي قانلم) قانا)ني قانلمل)يني .قان   قان ) اسقو هأل
ق ىى  قتح يىى قبشىى سق،2005قنلىىن قان  أللىىنقان  لىىا ق لىىتا ا قب ىى  قان) ىىسقان اوا 

قاكىى ن قان لىىيحي ،قانلىىكألني قاننلىىب ق افقان حميىى قنم ي ىىألفق  ىىألن قس وىىألء
قس وىىىألءقبلىىىب  قبي  اىىىفقبم يىىى قن  مىىى قان لىىىيحيسقاا وىىىألءق ىىى  قبتح يىىى 
قبلىىىىت ق ىىىىألبا قلىىى ا ققن  مىىىى قان حمىىىىنقاان  مىىى ق لىىىىم يس،قس وىىىىألءقالىىىت 
قن  مىىىى قان حمىىىنقاان  مىىى ق لىىىم يس،قس وىىىىألءقاخ لىىى ق لىىىيحيسقس وىىىألء
قن خألنلتىىى .ق لىىىم يسقس وىىىألءقااااىىى ق لىىىيحيسقس وىىىألءقبا ألنيىىى ق لنىىىألقلىىى ا ق
قاب ىىىىىاق ن ىىىىىأل،قبألن لىىىىىألاا قان ت موىىىىى قابألنتح يىىىىى قاالأللىىىىىنقانوىىىىىألناسققسحكىىىىىأل 
ق.االأللنقانوألناسقق دقيت أل اقاقب ألقانلأل  ققاا  ننقان لتا قنصاص

قإ ا  قق  ىىىىلقان  أللىىىىنقان  لىىىىا قاسقان) ىىىىسقلبىىىىا ق ىىىى  قان حك ىىىى قلىىىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 
ق.ان لتا ا ان حك  ققاني قاذ ا ا قان حك  قن لألب قيخود

ق

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (6أ/)

ق1/2007ق ل قانو ا 
ق2008قإب ال/قنيلألسق24قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق قنص قهللا.اق ح قان   قان)أل ن 

قاان  مىىىىىى قان ىىىىىىأل ؛قاننأل ىىىىىى قاي امىىىىىى قانلملىىىىىى)يني قانا)نيىىىىىى قانلىىىىىىم) ق  ىىىىىىي قان   قان ) اسقو هأل
ق.انتش ا نقان  م ق  ي قاي ام قانتش ا ن

قلىىألناسققبشىى سق،2006قنلىىن (ق8 ق لىى قبوىىألناسققانوىى ا ق لىىتا ا قب ىى  قان) ىىسقان اوا 
ق،2006قنلىىن (ق9 ق لىى قبوىىألناسققاانوىى ا .قان  ا يىى قاذ ىى اءافقنوىىألناسقق  ىى  
قاانت أل اىىى قان  نيىىى قان حألى ىىىألفقسصىىىا قلىىىألناسققاحكىىىأل ق  ىىى  قلىىىألناسققبشىىى س

قنلىىىىىن (ق7 ق لىىىىى قبوىىىىىألناسققانوىىىىى ا قاكىىىىى ن .ق16/2/2006قبتىىىىىأل ا قانصىىىىىأل  
قبتىىىىىىىىأل ا قانصىىىىىىىىأل  قانىبىىىىىىىى  ققان نأليىىىىىىىىألفق حك ىىىىىىىى قلىىىىىىىىألناسققبشىىىىىىىى سق،2006
قلىىألناسققبشىى سق،2006قنلىىن (ق5 ق لى قبوىىألناسققانوىى ا قاسخيى الق.ق15/2/2006
ق.ان حألى قتشكيلقلألناسققاحكأل ق    

قان)ىىأل سقتىى  قب ىى اا  ىىأل  قانتى  يسقنم)ىىأل س،ققانىى  ا ،قتىى  قان حك ىى قلى  فق مخصق ن)ا قانو ا 
قاسسقااصىىا قحلىى قهىىألرقإنغألقتىى قلىى قان) ىىسق اوىىا قانوىى ا افقاسقنىى  اا ؛
ق.ان) سقتو ي قب  قت قل قاذنغألء

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (7أ/)

ق2/2007ق ل قانو ا 
ق2008قنيلألس/قإب الق24قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  ققان  ا قق)بي  

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
قانل اىىىلق انشىىى   قبأللىىى قان  ىىى ا  قبشىىىتألا ققلىىىألن ق صىىى)للانل اىىىلقانىىى كس/ققان   قان)أل ن 

ق.ان لك  ققانح كنقنم كت قان لااقان أل قاننأل  قبصلت قيالر(،قنص 
قانا)نيىىىىىىى قانلىىىىىىىم) ق  ىىىىىىىي قانتح اىىىىىىى ،قن نظ ىىىىىىى قانتنلي يىىىىىىى قانم نىىىىىىى ق  ىىىىىىىي قان   قان ) اسقو هأل

ق.انتش ا نقان  م قانلمل)يني ؛
،قانصىىىىىىأل  قبتىىىىىىأل ا ق2007قنلىىىىىىن قبوىىىىىألناسققانوىىىىىى ا ق لىىىىىىتا ا قب ىىىىىى  قان) ىىىىىسقان اوا 

ق.2005قنلن (ق7 ق ل قان أل قانتوأل  قلألناسققت  يلق،قبش س23/8/2007
قب) ىىسقتوىى  قلىى قان)أل نىى قان  ىى قلىى  فقان حك ىى قتىى  قانىى  ا ؛قاسقاكيىىلق مخصق ن)ا قانو ا 

ق(قان نبت ق نقت  قان) س.3/2007 ق ل قتحفقان اوا ق افق نق  ألال
ق

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (8أ/)

ق4/2005ق ل قانو ا 
ق2008قيانيا/قت ا ق24قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق.انبك  ق اءققان   قان)أل ن 

قانتح اىىى قن نظ ىىى قانتنلي يىىى قانم نىىى ق  ىىىي  ققبصىىىلت ق بىىىأل ق ح ىىىا قانىىى  ي قان   قان ) اسقو هأل
قانىىىىا  اء؛ق  مىىىى ق  ىىىىي قانلملىىىى)يني ؛قانا)نيىىىى قانلىىىىم) ق  ىىىىي قانلملىىىى)يني 

قن نىىىى ق  ىىىىي قاانتشىىىى اد؛قانلتىىىىا قق يىىىىااسق  ىىىىي قانتشىىىى ا ن؛قان  مىىىى ق  ىىىىي 
ق كتى ق ى ي قان  ك اى ؛قاانتخألبىألفقن نى ق أل قاا يسقان  ك ا ؛قاانتخألبألف
ق.ان   قا ا قاك ن قان  ك ا ؛قاانتخألبألف

(ق117ق،116ق،97ق،17 قان ىأل  ق اىلقان ىاا قب ىاق لىتا ا قب ى  قان) سقان اوا 
قانىىى  قان  أللىىىنقاان  لىىىا ق،2005قنلىىىن (ق9 ق لىىى قاانتخألبىىىألفقلىىىألناسقق ىىىس
(ق8 ق لىى قان  أللىىنقاان  لىىا ق وأل ىى ،قبلىىت قانوىى  ق ا ىى  ق وأل ىى ق ىى  قيحىى  
ق.2003قنلن 

قل  فقان حك  ق   قلبا قان) س؛قن   قتا  قان صمح .ق مخصق ن)ا قانو ا 
ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (9أ/)

ق1/2005ق ل قانو ا 
ق2008تش اسقسا /قسىتاا قق21قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق. اءقانبك  ققان   قان)أل ن 

  ىىىىىي قانىىىىىا  اءقا  مىىىىى قانىىىىىا  اء؛ق  ىىىىىي قان  مىىىىى قانتشىىىىى ا ن؛قان  مىىىىى ققان   قان ) اسقو هأل
انتش ا ن؛قا ا قان   ؛قا اى قان ألنيى ؛ق  ىي ق يىااسقانلتىا قاانتشى ادقبىا ا  ق

قان   ؛قا ا قانحك قان حمن.
قان) سقب   ق لتا ا ق ألقيمن قان اوا 

قاانتخألبىألفقلىألناسققسحكىأل قب اق،قبت  يل2004قنلن (ق4 ق ل قلألناسقق.1
 .1995قنلن ق(13 ق ل 

قانتخألبىىألفقلىىألناسققسحكىىأل قب ىىاقبت ىى يلق،2004ق(قنلىىن 5 ق لىى قلىىألناسقق.2
 .1996قنلن ق(5 ق ل قان حمي قانلمل)يني قان ي ألفق  ألن 

 .2004ق(قنلن 13 ق ل قان أل ق س قلا ققهي  قلألناسقق.3
 .2004قنلن ق(4اذل ا يمي ق قانل اسقق نقاال  قق   قألناسق.قل4
 .2004قنلن ق(17 ق ل قان خلقو اب قألناسق.قل5
 .2005قنلن ق(1 ل ق قان ش ا قني قانىل قلألناسقق.6
ق.انلمل)يننقانتش ا نقنم  م قان اخمنقاننظأل .ق7

ن خألنلى قكىلق ن ىىألقاحكىأل قانوىىألناسقاالأللىن،قا ى  قإصىى ا هألقبأللى قانشىى  ق
قان  انقانلمل)ينن.

لىىىى  فقان حك ىىىى ق  قان) ىىىىس؛قن ىىىى  ق  يىىىى قان)ىىىىأل سقبلىىىىب ق ىىىى  قحوىىىىا  قق ن)ا قانو ا ق مخص
قان مل ق ن قتبمغ .
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (10أ/)

ق3/2007ق ل قانو ا 
ق2009ق أليا/قسيأل ق26قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق. لأل ق ح  قاانمااءقان لك اس،قنم توأل  يسقانا)ني قان   ي قان)أل ن قان   

انتح اى ققن نظ ى قانتنلي يى قانم نى قا  ي قانلمل)يني قانا)ني قانلم) ق  ي قان   قان ) اسقو هأل
ق.  يل قاي ام قانتش ا نقان  م قاي ام قاننأل  قان أل ؛

ق لىى قان ىىأل قانتوأل ىى قلىىألناسققت ىى يلقبشىى سقبوىىألناسققانوىى ا ق لىىتا ا قب ىى  قان) ىىسقان اوا 
قن ىىىىىىىأل قات  ياتىىىىىىى ق23/8/2007،قانصىىىىىىىأل  قبتىىىىىىىأل ا ق2005نلىىىىىىىن ،ق(ق7 

ق.2007
قان)ىىىىأل سقاتوىىىى يسق،لبانىىىى قا ىىىى  قان) ىىىىسق  قبألذ  ىىىىأل قان حك ىىىى قلىىىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 

ق.انت  يسقا صأل   قاان صأل ارقان لا 
ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (11أ/)

ق1/2009ق ل قانو ا 
ق2009قيانيا/قت ا ق21قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق. بي قانم)يرق ب ق   قاس يسق بي ،ق ح ا قإب اهي قشالنقان   قان)أل ن 

قان لىك ا قان حك ى قاس وىأل  ؛قب  يلى ق  ىاالققان لىك  ققانووألءقهي  ق  ي قان   قان ) اسقو هأل
قان ىىأل قبألننأل ىى ق  امىى قان لىىك ا قاننيألبىى قاس وىىأل  أل؛قب  يلىى ألق  امىى قانخألصىى 
ق.اننيألب قاس وألءقان لك  ق

قنلىىىىن قانتح اىىىى قن نظ ىىىى قاناىىىىا  ققان وابىىىىألفقلىىىىألناسقق لىىىىتا ا قب ىىىى  قان) ىىىىسقان اوا 
قانتح اىىىىى قن نظ ىىىى قاناىىىىا  ققان  ا يىىىىى قان حألى ىىىىألفقسصىىىىا قالىىىىألناسقق،1979

ق.1979قنلن قانلمل)يني 
انىىى  ا ،قاتوىىى يسقان  ىىى قان)أل نىىى قان لىىىا قق  قبألاىا اىىى قان حك ىىى قلىىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 

ق.انخصا  قصح قن   قاان صأل ار،قا صأل   قانىلألن ؛
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (12أ/)

ق2/2009ق ل قانو ا 
ق2009ت ا /قيانياقق21قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قااتصأل قبألن  ا قآني ق
قب  يل .قاا ملق  االققانووألءق  م قان   قان)أل ن 

قان  مىىىىى قانلملىىىى)يني ؛قانا)نيىىىىى قانلىىىىم) قا  ىىىىي قانتح اىىىىى ق نظ ىىىى ق  ىىىىي قان   قان ) اسقو هأل
قانلمل)ينن.قانتش ا ن

قانووىأل ي قانلىم) قلألناسقق نقاناا   قاننصاصقب اق لتا ا قب   قان) سقان اوا 
قاالأللىىىىىىىىىىنقانوىىىىىىىىىألناسقق ىىىىىىىىىس(ق99ق،98ق،97 قان ىىىىىىىىىاا قسحكىىىىىىىىىأل قن خألنلت ىىىىىىىىىأل
ق.انووأل ي قانلم) قلألناسقق سقااخ  ققان اا قاب اقانلمل)ينن،

،قان)ىىىىأل سق)مىىىى ق مىىىىلقبنىىىىألءلققن ىىىىأل نقبشىىىىكلقان) ىىىىسقتىىىى  قان حك ىىىى قلىىىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 
قا اا و ق  ي قاننيألب .

ق

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (13أ/)

ق3/2009ق ل قانو ا 
ق2010قنيلألس/قإب الق13قانو ا قتأل ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق.انخصاصي قان لأله  ق" ألن  نفقسنللفقبأل "قش ك قان   قان)أل ن 

ق.اظيلت قإنلقبألذوأل  قانلمل)يني قانا)ني قانلم) ق  ي قان   قان ) اسقو هأل
قاا نبيى قانبا صىألفق ىدقانت أل ىلقبشى سقبوىألناسققانو ا قب   ق لتا ا قان) سقان اوا 

(ق ىىىىىىسقانوىىىىىىألناسقاالأللىىىىىىىنق21(قا 43؛قن خألنلتىىىىىى قان ىىىىىىاا ق 2009قنلىىىىىىن 
قانلمل)يننقان    .

قتىى  ققحيى قان) ىسقا صىأل   قانىلألنى ؛قلبىىا ق ى  قبألانمبيى قان حك ى قلى  فق مخصق ن)ا قانو ا 
قتت ىىىأل اقاقانتىىى خي قتحت ىىىلقاقانتىىىنقانا  ىىى قانتىىى ابي قاتخىىىأل قسسقان حك ىىى 

قبىىىلقانلملىىى)يننقاالتصىىىأل ق مي ىىىألقيوىىىا قانتىىىنقا بأل  ىىى قانحىىى قاالتصىىىأل ق ىىىد
ق.قققاتح ي قات    قت    

انىىى س قان خىىىألنر قنموألوىىىنق  اىىى ق صىىىما؛قيىىى  ق ىىى  قلبىىىا قان) ىىىسقابتىىى اءل،ق
قن حك  قاقا ا قن أل.قأللقنىان ق و  

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (14أ/)

ق1/2010قانو ا  ل ق
ق2010يأل /ق ألياقسق11قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
قبي  اىىىفقلىىىيأل افقشىىى ك قانخصاصىىىي ؛قان لىىىأله  قانت ي ىىىنقبألصىىىألفقشىىى ك قان   قان)أل ن 

قان لىأله  قلىم  قلىيأل افقشى ك قان حى ا  ؛قانخصاصىي قان لأله  ق ا قبنن
قسبىاق يى قبألصىألفقشى ك ق بااس؛ق ي قبألصألفقش ك قان ح ا  ؛قانخصاصي 

ق.ان أل  قان أل ي ق ش ل
ق.يل قكلق ن  ألناظقبألذوأل  قان أل قااننأل  قان حمن؛قانحك قا ا قان   قان ) اسقو هأل

قبنظىىىىأل قاان ت مىىىىلق،1998قنلىىىىن (ق2 ق لىىىى قاننظىىىىأل ق لىىىىتا ا قب ىىىى  قان) ىىىىسقان اوا 
ق.ان حمي قنم ي ألفقان  كبألفق االر

ان) ىىىس،قا صىىىأل   قانىلألنىىى قنصىىىألناقانخ انىىى قق  قبألذ  ىىىأل قان حك ىىى قلىىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 
نوىألناسقان أل  قنم ان ؛قاسقاننظأل ق حلقان) سقاقيخىألنرقساقيت ىأل اق ىدقا

ققق.2003االأللنقانلمل)يننقان    قنلن ق
ق

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (15أ/)

ق2/2010ق ل قانو ا 
ق2010كألناسقااا /ق يل ب قق28قانو ا قتأل ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق. ي  قانحنق ب قسح  قانحنق ب قان   قان)أل ن 

ق؛بألذوىىأل  قإنىىلقاظيلتىى قانىىا  اءق  مىى ق  ىىي قانلملىى)يني ؛قانلىىم) ق  ىىي قان   قان ) اسقو هأل
ق  ىىاالققان لىىك  ققانووىىألءقهي ىى ق  ىىي قاظيلتىى ؛قإنىىلقبألذوىىأل  قان ىىأل قاننأل ىى 
قاس وىىأل  أل؛قب  يلىى ألق  امىى قانخألصىى قان لىىك ا قان حك ىى قاس وىىأل  ؛قب  يلىى 
قق ىأل ق ى ي قاننيألبى ؛قاس وىألءقان لىك  ققان أل قبألننأل  ق  ام قان لك ا قاننيألب 

قانخميىىىىىلقالىىىىىتخبأل افقق ىىىىىأل ق ىىىىى ي قاظيلتىىىىى ؛قإنىىىىىلقبألذوىىىىىأل  قاالىىىىىتخبأل اف
قإنىىىلقبألذوىىأل  قنحىى قبيىىىفقالىىتخبأل افقق ىىأل ق ىىى ي قاظيلتىى ؛قإنىىلقبألذوىىأل  
ق.اظيلت 

قنلىىىىن قانتح اىىىى قن نظ ىىىى قاناىىىىا  ققان وابىىىىألفقلىىىىألناسقق لىىىىتا ا قب ىىىى  قان) ىىىىسقان اوا 
قانتح اىىىىى قن نظ ىىىى قاناىىىىا  ققان  ا يىىىىى قان حألى ىىىىألفقسصىىىىا قالىىىىألناسقق،1979

قان ىأل قان   نق سقانصأل  قانو ا ق لتا ا قا   ق،1979قنلن قانلمل)يني 
 ىىا ال؛قن خألنلت ىألقنصىىاصقان ىىاا قق نى قااذ ىى ا قان)ىأل س،قبتاليىىرقان لىك  ق

ق(ق سقانوألناسقاالأللنقانلمل)يننقان    .101(قا 11 
ق.ان صمح قان  ا قان  ا قا صأل   قانىلألن ؛ق  قان حك  قل  فق مخصق ن)ا قانو ا 

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (16أ/)

ق3/2010ق ل قانو ا 
ق2011 ا /ق أل  قآق14قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
قق اان ؛قل ألحق ح ا ق اان .قانى ا ق ب ق وألق ح  قان   قان)أل ن 

ق/انشخصىىىي قااحىىىاا قنيألبىىى قاكيىىىلقاظيلتىىى ؛قإنىىىلقبألذوىىىأل  قانووىىىأل قلألوىىىنقان   قان ) اسقو هأل
ق  امىىىىى قانشىىىىى  ي ق تيىىىىىلق حك ىىىىى قاظيلتىىىىى ؛قإنىىىىىلقبألذوىىىىىأل  قانوىىىىىل قشىىىىى أل 

قبوألوي أل.
قان ىىىىىأل قانحىىىىىلق لىىىىتا ا قا ىىىىى  قانشخصىىىىي ،قااحىىىىىاا قنيألبىىىى ق لىىىىىتا ا ق ىىىى  قان اوا 

انى   ؛قن خألنلت ىألقان ىاا ققبى  ا ققانى اا ق وى ق لى ق لىتا ا قا ى  قانش  ن،
قاالأللنقانلمل)يننقان    .(ق سقانوألناسق19(،ق 18(،ق 10(،ق 9 

انىى  ا قاتوىى يسقان  ى قان)أل نىى قان لىىا قاان صىىأل ارقق  قان حك ىى قلى  فق مخصق ن)ا قانو ا 
ق.انخصا  قصح قن   قا صأل   قانىلألن ؛

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (17أ/)

ق2/2011ق ل قانو ا 
ق2011سيما /قلبت ب قق6قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق لتا  ق) سقق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق.ا  اا ققحلسقان حي ق ب قلليألسقان   قان)أل ن 

 ىىىىسققانىىىىا  اءقبصىىىىلت ق  ىىىىاالقق  مىىىى ق  ىىىىي قانلملىىىى)يني ؛قانلىىىىم) ق  ىىىىي قان   قان ) اسقو هأل
قاظيلتىىىى ؛قإنىىىىلقبألذوىىىأل  قان ىىىىأل قاننأل ىىى قانحكا ىىى قبألذوىىىىأل  قإنىىىلقاظيلتىىىى ؛

قان لىك ا قان حك ى قاس وىأل  ؛قب  يلى ق  ىاالققان لىك  ققانووألءقهي  ق  ي 
قان ىىأل قبألننأل ىى ق  امىى قان لىىك ا قاننيألبىى قاس وىىأل  أل؛قب  يلىى ألق  امىى قانخألصىى 
قبألذوىىأل  قهللاق ا ق ىىنقان لىىك  ققان ىىأل قان ىى  نقاننيألبىى ؛قاس وىىألءقان لىىك  ق
ق.اظيلت قإنلقبألذوأل  قهللاق ا ق نقان أل  قاالتخبأل افق  ي قناظيلت ؛

قنلىىىىن قانتح اىىىى قن نظ ىىىى قاناىىىىا  ققان وابىىىىألفقلىىىىألناسقق لىىىىتا ا قب ىىىى  قان) ىىىىسقان اوا 
قانتح اىىىىى قن نظ ىىىى قاناىىىىا  ققان  ا يىىىىى قان حألى ىىىىألفقسصىىىىا قالىىىىألناسقق،1979

قان ىأل قان   نق سقانصأل  قانو ا ق لتا ا قا   ق،1979قنلن قانلمل)يني 
ق ىىى ي ق ىىسقانصىىأل  قانتاليىىرقلىى ا قلبمىىى قا ىىسقان)ىىأل س،قبتاليىىرقان لىىك  ق

قان لىك ا قان حىألى قتشىكيلق لىتا ا قا ى  قهللا،ق ا ق ىنقان أل ى قاالتخبأل اف
ق.ان  ان قحوا ققاسبلطقاالأللنقانوألناسققن خألنلت أل

ان صىمح ،ققان ى ا قان  ا قا صأل   قانىلألن ؛ق  قبألاىا ا قان حك  قل  فق مخصق ن)ا قانو ا 
قحي قت قاذ  ا ق سقان)أل سق سقان حك  قاننظأل ي قبكلألن .

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (18أ/)

ق1/2011ق ل قانو ا 
ق2012كألناسقاناألنن/قينألي قق31قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  ق
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
قلأل نق ح  ق ا اف.قان   قان)أل ن 

ناظيلتىىىى ،قاي امىىىى قاننأل ىىىى ققبألذوىىىىأل  قانلملىىىى)يني قانا)نيىىىى قانلىىىىم) ق  ىىىىي قان   قان ) اسقو هأل
ناظيلتى ،ققبألذوىأل  قانلملى)يني قانا)ني قانلم) قا  اءق  م ق  ي قان أل ؛

قانووىىىألءقهي ىى قا  اءقاي امىى قاننأل ىىى قان ىىأل ؛انىىق  مىىى قاي امىى قاننأل ىى قان ىىأل ؛
قاننيألبى قاس وىألءقان لىك  ققان أل قاننأل  قاس وأل  أل؛قب  يل ألق  ام قان لك  ق
قب  يلى ألق  امى ق،ان ا  ى قان لىك ا ان حك ى قق ل  ؛ناظىألقبألذوىأل  قان لىك ا 
ق ىىى ي قناظيلتىىى ؛قبألذوىىىأل  قان ىىىأل قاننأل ىىى قناظىىىأل ل  ؛قبألذوىىىأل  قاس وىىىأل  أل
قبألذوىىىىأل  قانخميىىىىلقا ىىىىنقانغ ايىىى قانوىىىىل ق ىىىىنقان ىىىأل قانالىىىىأل نقاا ىىىىسق  ىىىأل 

ق.ألناظيلت  
قانتح اىى قن نظ ىى قاناىىا  ققان  ا يىى قان حألى ىىألفقسصىىا قلىىألناسقق لىىتا ا ق ىى  قان اوا 

قانتح اىىىىى قن نظ ىىىىى قاناىىىىىا  ققان وابىىىىىألفقالىىىىىألناسقق،1979قنلىىىىىن قانلملىىىىى)يني 
قان لىىىك  ققان ىىىأل قان ىىى  نق ىىىسقانصىىىأل  قاانوىىى ا ق،1979قنلىىىن قانلملىىى)يني 
/قان ا  ىىىىى قان لىىىىىك ا قان حك ىىىىى ق ىىىىىسقانصىىىىىأل  قاانوىىىىى ا قان)ىىىىىأل س،قبتاليىىىىىر
ق.انت   قاصرقت  يلقان تو سقانخميل،-ان نا 

قت)بيىلق ىنقانخ)ى قبحى ق ىنقااختصألصقن   قان  ا قق  قان حك  قل  فق مخصق ن)ا قانو ا 
ق.ان اوا ي قانووأليألق ملقانوألناسق

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (19أ/)

ق1/2013ق ل قانو ا 
ق2013آ ا /ق أل  قق18قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق. ا  قا    قق حأل ،قهشأل قان)مب ،ق متولق   ي قان   قان)أل ن 

  ىىىىااق ىىىىسققانىىىىا  اءق  مىىىى ق  ىىىىي قانلملىىىى)يني ؛قانا)نيىىىى قانلىىىىم) ق  ىىىىي قان   قان ) اسقو هأل
قاننأل ىى قانلملىى)يني ؛قان  نيىى قااحىىاا ق ىىأل ق ىى ي ق؛ اخميىى انقا اىى ق؛انحكا ىى 
ق.اظأل ل  قإنلقبألذوأل  قان أل ؛

قانشخصىىىىي قااحىىىاا قب)أللىىى ق ىىىنقان يألنىىىى قبنىىى قإ  ا ق لىىىتا ا قب ىىى  قان) ىىىسقان اوا 
نم ىىاا)سقانلملىى)ينن؛قن خألنلت ىىألقسحكىىأل قانوىىألناسقاالأللىىنقاان ااايىىلقان انيىى ق

قاانواانيسقانلأل ا .
قان لىىتا  قا صىىأل   قانىلألنىى ؛قان) ىىسقلبىىا قبألاىا اىى ق ىى  قان حك ىى قلىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 

ان خىىىألنرقاحكىىىأل قنىىىنصقانتشىىى ا نقاان) ىىىسققيىىى ك ان  يىىى ،قحيىىى قنىىى ققن ىى  
قانوألناسقاالأللنقان    .

ق

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (20أ/)

ق6/2012ق ل قانو ا 
ق2013آ ا /ق أل  قق28قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق. حاسقشألى قيالرق ح  قان   قان)أل ن 
انلملىىى)يني ،ق  ىىىي ق انىىى ق ملىىى)يس،ق  ىىىي قانم نىىى ققانا)نيىىى قانلىىىم) ق  ىىىي قو هألان   قان ) اسق

اظيلتىىىىىى ؛ق  مىىىىىى قانىىىىىىا  اءققإنىىىىىىلقبألذوىىىىىىأل  قانتنلي يىىىىىى قن نظ ىىىىىى قانتح اىىىىىى ،
قب  يل ،قبألذوأل  قإنلقاظيلت .قانلمل)يننق  االق

قانحصىىىىألن قانلملىىىى)يني قب  ىىىىدقانلىىىىم) ق  ىىىىي قلىىىى ا ق لىىىىتا ا قب ىىىى  قان) ىىىىسقان اوا 
ان)ىىىأل سق" ح ىىى ق حىىىاس"قاننأل ىىى ق ىىىنقان  مىىى قانتشىىى ا ن؛قق ىىىسقانب ن ألنيىىى 

(ق ىسقلىألناسقحوىا ق26(قاان ىأل  ق 53(قا 2(قا 43ن خألنل قانو ا قان اا ق 
ق.2004ااا بألفقس وألءقان  م قانتش ا نقنلن ق

قااختصىىألصقن ىى  قان) ىىس،قلبىىا ق ىى  قس وىىأل  ألقب نمبيىى قان حك ىى قلىى  ف،ق مخصق ن)ا قانو ا 
(ق3 ق لىى قان لىىتا ا قان حك ىى قلىىألناسقق ىىس(ق24 ق ان ىىأل قسحكىىأل قإنىىلقالىىتنأل الق
ق.2006قنلن 

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (21أ/)

ق3/2012ق ل قانو ا 
ق2013نيلألس/قإب القق23قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  ق
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  دقانل  نقان األ قس أل ق حك  قان   قان ميألقآني قااتصأل قبألن  ا ق
قانلىى ا ؛قابصىىلت ق وىىاالققبم يىى ق  مىى ق  ىىي قان ىى ايلقبصىىلت قسبىىاق  ىىأل قان   قان)أل ن 

قن  م قبم ي قانل ا ،قابصلت قانشخصي قك ح ق اا)ننقانبم  .ق نتخبأللق
قانلملىىى)يني قبألذوىىىأل  قإنىىىلقاظيلتىىى ،قاي امىىى قاننأل ىىى قان ىىىأل ؛قانلىىىم) ق  ىىىي قان   قان ) اسقو هأل

ي امىىى قاننأل ىىى قان  مىىى قبألذوىىىأل  قإنىىىلقاظيلتىىى ،قاققا  ىىىي قانىىىا  اءق  مىىى 
قان أل .

قت ىىى يلقبشىى سق2008قنلىىن (ق9 ق لىىى قبوىىألناسققانوىى ا ق لىىىتا ا قب ىى  قان) ىىسقان اوا 
ق2009قنلىىن قانىىا  اءق  مىى قالىى ا ق،1997قنلىىن قان حميىى قان ي ىىألفقلىىألناسق

(ق43،ق85؛قن خألنلت ىىىألقسحكىىىأل قان ىىىأل تيسق 14/12/2009قبتىىىأل ا قانصىىىأل  
ق سقانوألناسقاالأللنقانلمل)يننقان    .

قلىىى  قان)ىىىأل سقاسقان) ىىىسقا صىىىأل   قانىلألنىىى ؛قلبىىىا ق ىىى  قان حك ىىى قلىىى  فق ن)ا قانو ا ق مخص
قب ى  ق  دانىق ن قان ميألقان   ق حك  ق سقن قان ح   قان   ق اافقب  ق  اا 

ق.اننصاصقه  ق لتا ا 
ق

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (22أ/)

ق4/2014ق ل قانو ا 
ق2014قكألناسقااا /ق يل ب ق22قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قاذحألن قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق لىىىىىىىى قان  ا يىىىىىىىى قانووىىىىىىىىي ق ىىىىىىىىنقهللاق ا قصىىىىىىىماقلألوىىىىىىىىنق ىىىىىىىىسقإحألنت ىىىىىىىىألقتىىىىىىى قان   قان)أل ن 

ق.15/5/2014،قب ا  قل ا  قانصأل  قبتأل ا ق(1814/2014 
ق لىىىتا ا قب ىىى  قشىىى ق نىىى  ألقهللاق ا قصىىىماقلألوىىىنق ىىىسقانىىى  ا ققإحألنىىى قتىىى قان اوا 

ق ىىسقبىى سقتليىى قاانتىىنق،1960قنلىىن قان وابىىألفقلىىألناسقق ىىس(ق389/5 قان ىىأل  
قشىىأل  قساق) اىىلقسيىى ق ىىنقساق نىى ق و اىى ق مىىلقساق مىى قس ق ىىنق ت ىىاالققا ىى 
قاظى ا قالىفق ىنقآخى ق أل ق حلقس ق نقساقن  ألق حأل  قق كألسق نقساق أل 

قا وىىألق  أللبتىى قيىىت قا وىى قساق شىى ا  قنيىى قنغأليىى ق ا ىىا قب نىى ق نىى قيلىىتنتج
قاحكىىىأل قح اصىىى قق خألنلىىى قيشىىىكلق  ىىىأل.قان ىىىأل  قنىىىصق ىىىنقان حىىى   قنم وابىىى 
ق.انلمل)يننقاالأللنقانوألناسقق س(ق20ق،15ق،14ق،11 قان اا 

قلىألنانن؛قسلىأل قس ق مىلقتوا قاقان ألقان  ا ،قلبا ق   قان حك  قل  فق مخصق ن)ا قانو ا 
قان ىىىىىاا)نيسقحوىىىىىا ققح أليىىىىى ق ىىىىىدقنيىىىىىتاء ق ىىىىىألءق يىىىىى قان ) ىىىىىاسققانىىىىىنصقاس

ق.اح األت  
ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (23أ/)

ق2/2014ق ل قانو ا 
ق2015قكألناسقاناألنن/قينألي ق12قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق.إيميسقانح ا  ققان   قان)أل ن 

قس وىىألءق ىسقانحكا ى ؛قانىا  اءق  ىاالقق  مىى ق  ىي ق ملى)يس؛ق انى ق  ىي قان   قان ) اسقو هأل
ق.اظأل ل  قإنلقبألذوأل  قنألبم ق حأل ظقان أل ؛قاننأل  قانا  اء؛ق  م 

ق،1954قنلىىن (ق7 ق لىى قاا  نىىنقان ىى ا  ق نىدقلىىألناسقق لىىتا ا قب ىى  قان) ىسقان اوا 
ق. ا القق ن ألقااذ  ا قان)أل ن قبألحت أل قنألبم ق حأل ظقال ا 

ق نىدقلىألناسقق لىتا ا قب ى  قان) سقبح ا قان) سقلبا ق   قان حك  قل  فق مخصق ن)ا قانو ا 
قلىىىى ا ق لىىىىتا ا ق ىىىى  قبحىىىى ا قان) ىىىىسقا  ق،1954قنلىىىىن (ق7 ق لىىىى قان ىىى ا  
قانىلألنى قا صىأل   قااختصىألص،ق   قن م قان)أل ن قبألحت أل قنألبم ق حأل ظ
ق.ان   ا  

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (24أ/)

ق7/2014ق ل قانو ا 
ق2015شبألع/ق ب اي قق23قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاقان وأل قان حك  ق كألس
قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق

ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق
قبا قسباقخو .قان   قان)أل ن 

قنمووىىىىىألءقاا مىىىىىلقان  مىىىىى قا  ىىىىىي قانشىىىىى  نقنمووىىىىىألءقاا مىىىىىلقان  مىىىىى قان   قان ) اسقو هأل
قانشى  ن؛قانووىأل قالألوىنقا  يلى ألقانشى  ي قان ميألقان حك  قهي  قانش  ن؛
اناظيليىى ،ققألاانوىى  قبصىىلت  قنىىألبم قتيسانشىى  يقاالىىت نأل ق حك تىىنقهي تىىأل

لمويمي قانش  ي ،قا حك  قاالىت نأل قانشى  ي /قانوى  ،قاان ن وى  ققا حك  
ق نق ا قهللا.

قبلىىم) قان  ىىلقا اوىىا  (ق59/2012 ق لىى قت  ىىي ق لىىتا ا قب ىى  قان) ىىسقان اوا 
قإنىىىلقبألذوىىىأل  قانشىىى  ي ،قبألن حىىىألى قبىىى قان   ىىىا قانشىىىوأل قنوألوىىىنقتو ي اىىى 
قنمنىىى ا قانتل اىىىلق  ىىىا ققنظىىى ق ىىىنقانشىىى  ي قلمويميىىى ق حك ىىى قصىىىاحي قبحىىى 

صاحي ق حك  قلمويمي قانش  ي ق نقنظ ق  ىا قانتل اىلقاك ن قق.اانشوأل 
(،قاان وأل  ق سقان)أل نى ،قاانتىنقتى ق  هىألق474/2013نمن ا قاانشوأل ق ل ق 

ختصىألصقاانصىاحي قااانىل.ق سقلبىلق حك ى قشى  ي قان)يبى قصىألحب قاا
ن خألنلت ىىىألقنصىىىاصقانوىىىألناسقاالأللىىىنقانلملىىى)يننقان  ىىى  ،قا ن ىىىألقان ىىىاا ق

(.قاب ىىىىىاقان ىىىىىاا ق119(قا 118(قا 101(قا 47(قا 30(قا 6(قا 2 
،ق1959نلىىىىن قق31انىىىىاا   ق ىىىىنقلىىىىألناسقسصىىىىا قان حألى ىىىىألفقانشىىىى  ي ق لىىىى ق

قاك ن ق  م قااحكأل قان  ني .
ق.ااختصألصقن   قان  ا قا صأل   قانىلألن ؛قلبا ق   ق  ان حكقل  فق مخصق ن)ا قانو ا 

ق

ق

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (25أ/)

ق6/2014ق ل قانو ا 
ق2015إب القنيلألس/قق8قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قاذحألن قآني قااتصأل قبألن  ا ق
،ق(56/2014 ق لى قانووي ق نقان  ا ي قاننواق حك  ق سقان  ا ققإحألن قان   قان)أل ن 

ق.26/2/2014بتأل ا ق
قان ىىأل  ق لىىتا ا قب ىى  قفشىىك قق نىى  ألقانىىنواق حك ىى ق ىىسقانىى  ا ققإحألنىى قتىى قان اوا 

ق.1954قنلن (ق16 ق ل قااح ا قإصاحقلألناسقق س(ق16/1 
؛قحيى قاقان ختصى قنم حك  ان  ا ققاا  أل  قانو ا قب  اقان حك  قل  فق مخصق ن)ا قانو ا 

قش ن قانوا قب   ق لتا ا قاننص.يا  ق ألق سق
ق

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (26أ/)

ق1/2014ق ل قانو ا 
ق2015/ق ألياقسيأل ق26قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
قنوأل قسباق   .قان   قان)أل ن 

قان  مىىى قانىىىا  اء؛ق  مىىى ق  ىىىي قانىىىا  اء؛ق  مىىى ق ملىىى)يس،ق انىىى ق  ىىىي قان   قان ) اسقو هأل
ان ألنيىىى ق  امىىى ققا ا  قب ىىى ي هأل؛اان كىىىا ق  امىىى ققان  ىىىأل  ق ا ىىى  قانتشىىى ا ن؛

قق.اظأل ل  قإنلقبألذوأل  قان أل ؛قاننأل  ق؛ا ا هألب
قان  ىىىىىىأل  قلىىىىىىألناسقق ىىىىىىس(ق167/3 ا(ق158 قان ىىىىىىأل تيسقب لىىىىىىتا ا قان) ىىىىىىسقان اوا 

ق1964قنلىن ق10ق لى قن قان    قاانوألناسقق1962قنلن (ق1 ق ل قاان كا 
قيصىىى  قانىىى  قانحكىىى قاشىىىكلقانب ا يىىى قان  ىىىأل  ق حك ىىى قبتشىىىكيلقاان ت مىىىل

ق. ن أل
قان)ىىىأل سقاتوىىى يسقانىلألنىىى قا صىىىأل   قان) ىىىسقلبىىىا قلىىى  فقان حك ىىى ق ىىى  ق مخصق ن)ا قانو ا 

قانحكىىىىى ق نىىىىى قان )بوىىىىى قألنواانيسبىىىىىقنظىىىىى  ىىىىىنقانقاختصألصىىىىى ألقن ىىىىى  قان لىىىىىا ؛
ق.اا  نن

ق

ق

ق
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 قرارات القضاء الدستوري الفلسطيين

 القرارات الصادرة عن احملكمة العليا بصفتها حمكمة دستورية)أ( 

 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 (2018/6)املرجعية  النصوصفئة  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 (27أ/)

ق5/2013ق ل قانو ا 
ق2015ت ا /قيانياقق13قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
بىىى اهي قانبيىىىلقا ح ىىى ق أللىىىحا قاققا ح ىىى قبلىىىأل قان   قان)أل ن  وىىى ان  ،ققاسح ىىى قانشىىىيش،قاا 

قاهألننقشكاكألنن.
ق  مى ق  ىي قانلملى)يني ؛قانحكا ى /قانىا  اءق  مى ق مل)يس؛ق ان ق  ي قان ) اسقو هألان   ق

ق ا ىىىى  قب ىىىى ي ق  امىىىى قان انىىىى قس ىىىىا قا ا ىىىى  قانتشىىىى ا ن؛قاان  مىىىى قانىىىىا  اء؛
ق.ان ألني قبا ا ق  ام قان ألني قاا ا  قاان لألح ؛قاا ا 

قان حأل ظىىى قلىىىألناسققبشىىى سقانوىىىألناسقق ىىىنقان ىىىاا قب ىىىاق لىىىتا ا قب ىىى  قان) ىىىسقان اوا 
قنصىىىاصقب ىىىاقن خألنلت ىىىألق،1961قنلىىىن (ق14 ق لىىى قان انىىى قس ىىىا ق مىىىل
ق(.15ق،39 قان اا قابألنتح ي قاالأللنقانوألناسق

ان) ىىىىسقا صىىىأل   قانىلألنىىىى ،قاتوىىى يسقان  ىىىى ققلبىىىا ق ىىىى  قان حك ىىى قلىىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 
ق لىىىىىتا ا قبحىىىىى ق ىىىىىنقاختصألصىىىىى ألقن ىىىىى  قان)أل نىىىىى قان لىىىىىا قاان صىىىىىأل ار؛

ق. مل)يسق ملقان )بو قاا  ني قانواانيس
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 القضاء الدستوري الفلسطيينقرارات 

 العلياالدستورية القرارات الصادرة عن احملكمة )ب(    

 جامعة بريزيت.وحدة القانون الدستورّي، كلية احلقوق واإلدارة العامة، 

 (2018/6فئة النصوص املرجعية ) –سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونّية 

 (1ب/)

ق1/2016ق ل قانو ا 
ق2016سيما /قلبت ب قق18قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
قتللي ق لتا  قق)بي  قان  ا ق
ق)م ق و  ق سقا ا قان   قبألن  ا قآني قااتصأل ق

قبتىىأل ا قانىىا  اءق  مىى ق ىىسق)مىى قل مىىقكتىىأل ق وىى  ق ىىسقا اىى قان ىى  قبنىىألءلققان   ق و   قان) س
قق.8/6/2016

ق لىىى قانووىىىأل ي قانلىىىم) قلىىىألناسقق ىىىس(ق20،ق18 قان ىىىأل تيسقنصىىىاصقتللىىىي قان اوا 
قان حك ى قس وىألءقا ىن  ق ،انووىألقت ييسقبآني قاان ت مو ق،2001قنلن (ق1 

ق.ان ميأل
ق ل ىىىىىا قبىىىىىيسقتنىىىىىأل  قس قتىىىىى  ققاقب ن ىىىىىألقان ميىىىىىألقان لىىىىىتا ا قان حك ىىىىى قلىىىىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 

(ق29ق،24 قاان ىىىىاا قانووىىىىأل ي ،قانلىىىىم) قلىىىىألناسقق ىىىىس(ق20ق،18 قان ىىىىأل تيس
ق.اننظأل ي قان حألى قتشكيلقلألناسقق سقب ألقان  تب) 

ق نىىىى قانصىىىىأل   قاانوىىىى ا افق ملىىىى)يس،ق انىىىى قنىىىى  ي قان  ناحىىىى قاانصىىىىاحيألف
قسا قنأل بىىىىأللققلىىىى  ،ق” بىىىى هللاقسلىىىى  "قلىىىىمي ق  ىىىىأل قانوألوىىىىنقبت يىىىىيسقاان ت موىىىى 
قيشىكلق ىاقاا مىل،قانووىألءق  م قن  ي قسا قنأل بأللققان ميألقان حك  قن  ي 
قان نصىى ق ىىسقس مىىلقن نصىى قكىىألسقتنلىىيب قسسقبأل تبىىأل ق،الق  يىى قأللق نصىىبق نى 
ق. ي قت يين قت قان  

ق
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 القضاء الدستوري الفلسطيينقرارات 

 العلياالدستورية القرارات الصادرة عن احملكمة )ب(    

 جامعة بريزيت.وحدة القانون الدستورّي، كلية احلقوق واإلدارة العامة، 

 (2018/6فئة النصوص املرجعية ) –سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونّية 

 (2ب/)

ق5/2016ق ل قانو ا 
ق2016سيما /قلبت ب قق18قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق.ققان لألن  ق يل قان لألن  ؛قل يم قان لألن  ؛ق  ا  قان   قان)أل ن 

قانا)نيىىىىىىى قانلىىىىىىىم) ق  ىىىىىىىي قناظيلتىىىىىىى ؛قبألذوىىىىىىىأل  ق ملىىىىىىى)يسق انىىىىىىى ق  ىىىىىىىي قان   قان ) اسقو هأل
قانىىا  اءق  مىى ق  ىىي قاظيلتىى ؛قإنىىلقبألذوىىأل  قانىىا  اءق  مىى قانلملى)يني ؛
قاننأل ىى قاظيلتىى ؛قإنىلقبألذوىىأل  قانتشى ا نقان  مىى قاظيلتى ؛قإنىىلقبألذوىأل  

ق.اظيلت قإنلقبألذوأل  قان أل 
ق لتا ا ق ألقيمن قب   قان) سقان اوا 

ق.1994قنلن (ق1 ق ل قان  أللنقان  لا ق.1
قبىىىىىألااا  قإنلأل هىىىىىألقت )يىىىىىلقتىىىىى قانتىىىىىنقاا  نيىىىىى ،قانوىىىىىاانيسقإنلىىىىىأل قلىىىىى ا .ق2

ق.ااحتا قلم) ق سقص  فقانتنقان لك ا 
قان نوانىى قنيىى قاا ىىاا قاوىىدقلىىألناسقق ىىس(ق6 ق وىى  (ق13 قان ىىأل  قنىىص.ق3

ق لىتا ا ق ى  قاكى ن .ق1953قنلن (ق46 ق ل قات  يات قنم يسقت  ينأللق
قاننصىىاصقهىى  قن خألنلىى قان ىى كا ،قانوىىألناسقق افق ىىس(ق5 قان ىىأل  قنىىص
ق،30ق،20ق،10 قانلملىىىىى)يننقاالأللىىىىىنقانوىىىىىألناسقق ىىىىىسقانتألنيىىىىى قان ىىىىىاا 
ق(.103

نىىى ا قانىلألنىىى ،قا صىىىأل   قان) ىىىس،قلبىىىا ق ىىى  قان حك ىىى قلىىى  فق مخصق ن)ا قانو ا  قان)أل نىىىألفقاا 
ان انىى ؛قن  ىىدققنخ انىى ق حأل ىىأل قست ىىأل قس  نىىنق ينىىأل ق أل ىى قا بمىى قبألن صىىأل ار

نموىىألناس،قحيىى قتىى قتوىى ي قانىى  ا قانىى  ا قإنىىلقان حك ىى قبىىألن)  قان خألنلىى ق
ق ملقان ن ق سقسسق حك  قان اوا قل  فق   ق  ي قان  د.

ق
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 القضاء الدستوري الفلسطيينقرارات 

 العلياالدستورية القرارات الصادرة عن احملكمة )ب(    

 جامعة بريزيت.وحدة القانون الدستورّي، كلية احلقوق واإلدارة العامة، 

 (2018/6فئة النصوص املرجعية ) –سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونّية 

 (3ب/)

ق3/2016ق ل قانو ا 
ق2016سيما /قلبت ب قق19قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق نصا .قن ي ق ا اسققإيمنقان)أل ن قان   

قالوىىىىىىأل ق  ىىىىىىي قناظىىىىىىأل ل  ؛قبألذوىىىىىىأل  قانىىىىىىا  اءق  مىىىىىى قاس وىىىىىىألءق  ىىىىىىي قان   قان ) اسقو هأل
قانشىىى ارقبألنوىىى  قاا اىىىا ك قانىىى ا قنب) ا كيىىى قانب ا يىىى قانىنلىىىي قان حك ىىى 
قان ىأل قاننأل ى قنحى ؛قبيىفق حك ى ق نقانتنلي قلألونق؛أل ل  اظقإنلقبألذوأل  
ق.اظيلت قإنلقبألذوأل  

قنب) ا كيىى قانب ا يىى قانىنلىىي قان حك ىى ق ىىسقانصىىأل   قانوىى ا افق لىىتا ا ق ىى  قان اوا 
نطىىألءقبألنوىى  قاا اىىا ك قانىى ا  قتنليىىى قلألوىىنق ىىسقانصىىأل  قانتنليىى قلىىى ا قاا 
 لىتا ات ،قاان) ىسقبأللىت  ا ققن ى  قانىنلىي قان حك ى قنوى ا قتنليى الققنح قبيف

قااي قانووألءقانش  نقانىنلنق ملقان)أل س.
قانىلألنىى ،قا صىىأل   قااختصىىألص،قن ىى  قان) ىىسقلبىىا ق ىى  قان حك ىى قلىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 

ن ا  ق.ان ان قنخ ان ق ينأل ق100قا بم قبألن صأل ارقان)أل سقاا 
ق

ق

ق
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 القضاء الدستوري الفلسطيينقرارات 

 العلياالدستورية القرارات الصادرة عن احملكمة )ب(    

 جامعة بريزيت.وحدة القانون الدستورّي، كلية احلقوق واإلدارة العامة، 

 (2018/6فئة النصوص املرجعية ) –سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونّية 

 (4ب/)

ق2/2016ق ل قانو ا 
ق2016تش اسقاناألنن/قنا  ب قق2قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق لتا  ققتللي ق)بي  قان  ا ق

ق)م ق و  ق سقا ا قان   قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق،(17636-35 ق لىىىى قيح ىىىىلقان ىىىى  ،قا اىىىى ق ىىىىسق وىىىى  ق)مىىىى ق مىىىىلقبنىىىىألءلققان   ق و   قان) س

قح ىىى  قشىىىأل  قان لىىىت  نق ىىىسق)مىىى ق مىىىلقالىىىتنأل القق،16/6/2016قبتىىىأل ا 
ق اا قان حىىأل نقاكيمىى قباالىى) قبيتانيىىألقات هيىىلقإصىىاحق  كىى ق ىىنقان الىىا 
قق.   ألا ق

قنلىىىىىن (ق3 قان  ا يىىىىى ق لىىىىى قاذ ىىىىى اءافقلىىىىىألناسقق ىىىىىس(ق136 قان ىىىىىأل  قتللىىىىىي قان اوا 
ق.2001

ق اا قان حىىأل نقاسقان) ىىس؛قلبىىا ق ىى  قس وىىأل  ألقب نمبيىى قان حك ىى قلىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 
قان ىىأل  قسحكىأل ق ميىى قتن)بىلقاقانتللىي ق)مىى قان و  ى قان  ىى ق  اىلق   ىألا ق

قا ق" مىلقتىنصقاانتىنق،2006قان لتا ا قنلىن قان حك  قلألناسقق س(ق31 
قلوىأليألقهي ى ق ىسق  اىلقباال) قإاقان حك  قس أل قاذ  اءافق بألش  قي ا 
قلىىناافق شىى ق ىىسقبألن حأل ىىأل قخب تىى ق ىى  قتوىىلقاق حىىأل قباالىى) قساقان انىى ،
.ق”إ لىىىىأل  قيابىىىفقانىىىى  قنم ىىى  نق حأل يىىىىأللققان حك ىىى ق  ىىىىي قاي ىىىيسق تصىىىم ،
ق.ان حأل أل قلم قو سقنم حأل نقانوألناني قان   قتىت لقن قحي 
نموألونقحألت ق بأل ؛قا تب قسسق و  قان) سقين)بىلق ميى قق خألنر ان س قان

 مىىلق نىى قيىى  قق(ق ىىسقلىىألناسقان حك ىى قان لىىتا ا ،قاانىىألءلق31سحكىىأل قان ىىأل  ق 
بى سقان ىأل  قان )مىا قتللىي هألق شىاب قب يى ق ى  قان لىتا ا ،قااا ى قالىىرق

قان  لقب وتوألهأل.
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 العلياالدستورية القرارات الصادرة عن احملكمة )ب(    

 جامعة بريزيت.وحدة القانون الدستورّي، كلية احلقوق واإلدارة العامة، 

 (2018/6فئة النصوص املرجعية ) –سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونّية 

 (5ب/)

ق3/2016ق ل قانو ا 
ق2016تش اسقاناألنن/قنا  ب قق3قانو ا قتأل ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق لتا  ققتللي ق)بي  قان  ا ق

ق.)م ق و  ق سقا ا قان   قآني قااتصأل قبألن  ا ق
،ق9/10/2016قبتىىىأل ا ق،(359 قان ىى  ،قيح ىىىلقانىى ل قا اىى ق)مىى ق وىى  ق ىىىسقان   ق و   قان) س

قان ميىىىأل،قان حك ىىى ق  ىىىي /قص صىىىا قلىىىأل نقان لتشىىىأل ق)مىىى ق ىىىس مىىىلققبنىىىألءلق
ق.26/9/2016قبتأل ا 

ق كىى  (ق47ا ق(47 قان ىىأل  قنىىصقحىى ا ق ىىنقانتشىى ا نقان  مىى قاايىى قتللىي قان اوا 
قنىصقحى ا ق ىنقانتشى ا نقنم  مى قاناظيليى قاااهميى قاالأللىن،قانوألناسقق س

قانىىىىى اخمنقاننظىىىىأل ق ىىىىس(ق96 قاان ىىىىأل  قاالأللىىىىن،قانوىىىىألناسقق ىىىىس(ق51 قان ىىىىأل  
(ق53/1 قاننصقبح ا قانتش ا ي قانحصألن ق مي ألق انوأل  قانتش ا ن،قنم  م 

ق.2005قنم أل قات  يات قاالأللنقانوألناسقق س
قتىأل ا ق ىسقلىناافقس اىدقانتشى ا نقنم  م قان  ني قنمااي قان ح  قاذ)أل ق.1ق مخصق ن)ا قانو ا 

ق.انتخألب 
قإنىىلق رلتىىأللققان  نيىى قاايتىى قان نت يىى قانتشىى ا نقان  مىى قس وىىألءقاايىى ق ىى  ق.2

ق.ان لتا  ققاني يسقان   قان  م قانتش ا نقس وألءقس اءقحيس
قبوىىألناسققانوىى ا قإصىى ا ق ىىنقلىىم)ت قانلملىى)يني قانلىىم) ق  ىىي قي ىىألا قنىى .ق3

قنيىى ق ىىنقانتشىى ا نقان  مىى قس وىىألءق ىىسق وىىاق ىىسقس قانحصىىألن قن  ىىد
ن ألقاألبفقن  يأل قتو ي هألقيخودقاانتنقاقان  م ،ق ملألفقان وأل قس اا  قاا 
قت ىى قني هىىأل.قلىى قساق أل يىى قآاىىأل قسيىى قن اا  ىى قا وىىأللققانظىى ا قبتطيىى قتتطيىى 

قانوى ا  قحىألافقن اا  ى قانىبا ق نقاا ت أل ي قساقاالتصأل ي قاااوأل 
ل ا قان ان قكيألسق ملقنم حأل ظ  قالىتانأل ي قتشى ادقك خصى ق، ي ىألقاننظأل قاا 

قان حك ىى قس ىى قابألنتىىألننق.اان وىىأل ق مىىلقل  تىى قا ىى  قان  مىى قان وىىأل قن ىى  
ق  ىىىدقان توىىى س(ق4/2012 ق لىىى قبوىىىألناسققانوىىى ا قسسقتىىى  ققان ميىىىألقان لىىىتا ا 
ق حىىىاسقشىىىألى قيالىىىرق ح ىىى قانتشىىى ا نقان  مىىى ق وىىىاق ىىىسقانحصىىىألن 
ق ىىىدقيتلىىىل(ق326/2015 ق لىىى قنوىىىاقان  ا يىىى قبألنووىىىي قوىىى  قان ) ىىىاسق
ق.انوألناسققب ا  قان  ي قنملي قان خان قاانصاحيألفقااصا 
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 القضاء الدستوري الفلسطيينقرارات 

 العلياالدستورية القرارات الصادرة عن احملكمة )ب(    

 جامعة بريزيت.وحدة القانون الدستورّي، كلية احلقوق واإلدارة العامة، 

 (2018/6فئة النصوص املرجعية ) –سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونّية 

 (6ب/)

ق2/2015ق ل قانو ا 
ق2016قتش اسقاناألنن/قنا  ب ق20قانو ا قتأل ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق. ل اا قق ألي قسح  ق)أل  ققان   قان)أل ن 

قانىىىا  اءق  مىىى قناظيلتىىى ؛قبألذوىىىأل  ق بىىىأل ق ح ىىىا ق ملىىى)يسق انىىى ق  ىىىي قان   قان ) اسقو هأل
قان  مىىىىى قناظيلتىىىىى ؛قبألذوىىىىىأل  قانىىىىىا  اءق  ىىىىىي قب انىىىىى ق  ىىىىىاالققانلملىىىىى)ينن
قاا مىلقانووىألءق  م قناظيلت ؛قبألذوأل  قان  م ق  ي قي ام قانتش ا ن
قبألننأل ىىى ق  امىىى قان أل ىىى قاننيألبىىى قناظيلتىىى ؛قبألذوىىىأل  قان  مىىى ق  ىىىي قي امىىى 
ق.ناظيلت قبألذوأل  قان أل 

ق لى قبوىألناسققانو ا ق س(ق25 ا(ق1 قان أل تيسقنصق لتا ا ق   ق نقان) سقان اوا 
قنلىىىىن (ق1 ق لىىىى قانللىىىىأل ق كأل حىىىى قلىىىىألناسققت ىىىى يلقبشىىىى سق،2010قنلىىىىن (ق7 

(ق1 قان ىىىأل  ق ىىىس(ق4 قاانلوىىى  ق؛(1 قان ىىىأل  ق ىىىس(ق3 قانلوىىى  قاكىىى ن .ق2005
قق. ات قانوألناسقق س

نىىىى ا قانىلألنىىىى قانىىىى  ا ،قا صىىىىأل   قلبىىىىا قب ىىىى  قان حك ىىىى قلىىىى  فق مخصق ن)ا قانو ا  قان)ىىىىأل سقاا 
ان انىىى ؛ققنخ انىىى ق حأل ىىىأل قست ىىىأل قس  نىىىنق ينىىىأل (ق100 قا بمىىى قبألن صىىىأل ار

ق.لألبلقحك ق نقان ل ن قحل فقاسسقلبلقان حك  قاس
ق
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 العلياالدستورية القرارات الصادرة عن احملكمة )ب(    

 جامعة بريزيت.وحدة القانون الدستورّي، كلية احلقوق واإلدارة العامة، 

 (2018/6فئة النصوص املرجعية ) –سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونّية 

 (7ب/)

ق8/2016ق ل قانو ا 
ق2017كألناسقاناألنن/قينألي قق4قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق ص)للق  نأل.قان   قان)أل ن 

قحلىىىيسقاننويىىى قا  ام ىىىألقانلملىىى)ينييسقاننظىىىأل ييسقان حىىىأل ييسقنوألبىىى ق  مىىى قان   قان ) اسقو هأل
ققشبألن .

ق يمنق ألق لتا ا قب   قان) سقان اوا 
ق لىىى ق ملىىىت ق ىىىنقانلملىىى)ينييسقاننظىىىأل ييسقان حىىىأل يسقنوألبىىى ق  مىىى قلىىى ا ق.1

قان)ىأل سق)م قب  اقاانوألونق،27/9/2016قبتأل ا قان ن و  ق،(55 
قلبىىلقنتلىى يم قان )مابىى قنىىرا ا قالىىتى ألن قن ىى  ق تىى   قك حىىأل قتلىى يم 
قالىىىىتى أل قسخيىىىى قك ا ىىىى قان  مىىىى قحىىىى   قانىىىى  قانتىىىىأل ا قاهىىىىاق،31/8

ق.ان)مبألف
 ق مىلقتىنصقاانتىنقان  ى  ،قان حىأل يسقتى  ا قنظأل ق س(قس/10 قان أل  .ق2
قانشى اعقان لىتا نقان تى  ايسقان حىأل يسقلى لق ىنقانويى ق)مبألفقتو  .قس"

قشى  قخىا قااانىلقان ى  قانلىن ،ق ىنق ى تيسقاننوألب ق  م قإنلقانوألناني 
قشى  قخىا قاناألنيى قاان ى  قنيلىألس،قشى  قخىا ق ي ىألقاانظى قاىألننقكألناسق
ق".سيما قش  قخا ق ي ألقاانظ قت ا 

قان ىأل  قنىصق لىتا ا قب ى  قاانحكى قان) ىسقبوبىا قل  فقان حك  قبألانمبي ق مخصق ن)ا قانو ا 
ان  ىى  ،قانىى  قسلىى ق ىىنقا ت ىىأل قان ي ىى قان أل ىى ققانتىى  ا قنظىىأل ق ىىس(قس/10 

قن خألنلت ىألق؛24/5/2013ننوألبى قان حىأل ييسقاننظىأل ييسقانلملى)ينييسقبتىأل ا ق
 .ققانل صقاتىأل رقان لألاا ق نقنمحلقاننألظ  قاالأللنقانوألناسققنصاص

قا صىىىىىأل   قان) ىىىىىسقلبىىىىا قب ىىىىى   بىىىىأل ؛ققحىىىىىألت قنموألوىىىىنق خىىىىىألنر ن س قانىىىى
ق.انىلألن 

ق

ق
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 العلياالدستورية القرارات الصادرة عن احملكمة )ب(    

 جامعة بريزيت.وحدة القانون الدستورّي، كلية احلقوق واإلدارة العامة، 

 (2018/6فئة النصوص املرجعية ) –سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونّية 

 (8ب/)

ق14/2016ق ل قانو ا 
ق2017كألناسقاناألنن/قينألي قق5قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق.ققإ ا ت ألق  م ق  ي قباال) قان)بي قان  ألي ق   ي قان   قان)أل ن 

قإنىىىىلقبألذوىىىأل  قانىىىا  اءق  ىىىي قناظيلتىىىى ؛قبألذوىىىأل  ق ملىىى)يسق انىىى ق  ىىىي قان   قان ) اسقو هأل
قإنىلقبألذوىأل  قان ىأل قاننأل ى قاظيلتى ؛قإنلقبألذوأل  قان اخمي قا ا قاظيلت ؛
قق.اظيلت 

قبشىىىى سق2000قنلىىىىن (ق1 ق لىىىى قانوىىىىألناسقق ىىىىس(ق37 قان ىىىىأل  ق لىىىىتا ا ق ىىىى  قان اوا 
قاالأللىىن،قانوىىألناسققسحكىىأل قن خألنلت ىىألقااهميىى ؛قاان ي ىىألفقانخي اىى قان   يىىألف
قحىىىلقساقإن ىىىألءقاختصىىىألصقا  ىىىلقاننوىىىألبن،قاان  ىىىلقان  ىىىلقنح اىىى قان نظ ىىى 
صى ا قان   ،قا ا قس  أل قو سق سقان   يألفقساقانش كألف قلى ا افق سيىقاا 
قسا ىىىى هألقانتىىىىنقااالىىىى قان بىىىىأل ألق ىىىىدقيت ىىىىأل اقانىىىى  قاا ىىىى قب ىىىىأل،قتت مىىىىل
قققق.انووأل ي قنملم) قاالأللنقانوألناسق

قان لىت  ي قاتوى يسقانىلألنى ،قا صأل   قان) س،قلبا قل  فقان حك  ق   ق مخصق ن)ا قانو ا 
 ينىىأل ؛قن خألنلىى قان  ىى قان)أل نىى قان ىىأل  ق(ق100 قا بمىى قاان لىىا قان صىىأل ار

(ق ىىىىسقلىىىىىألناسقان حك ىىىىى قان لىىىىىتا ا قان ميىىىىىألقان نظ ىىىىى قاحكىىىىىأل قاتصىىىىىأل ق27 
قان حك  قان لتا ا قبألن  ا .

 

  

[40] CLU-BZU

168



 القضاء الدستوري الفلسطيينقرارات 

 العلياالدستورية القرارات الصادرة عن احملكمة )ب(    
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 (9ب/)

ق5/2016ق ل قانو ا 
ق2017كألناسقاناألنن/قينألي قق23قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق لتا  قتللي قق)بي  قان  ا ق

ق)م ق و  ق سقا ا قان   قآني قااتصأل قبألن  ا ق
قبتىىىىىأل ا قانىىىىىا  اءق  مىىىىى ق  ىىىىىي ق)مىىىىى ق مىىىىىلقبنىىىىىألءلققان ىىىىى  ،قا اىىىىى ق ىىىىىسق وىىىىى  ق)مىىىىى قان   ق و   قان) س

ق.قق15/12/2016

ق انتألني قاننصاصقتللي قان اوا 
ق.2003قنلن قان    قاالأللنقانوألناسقق س(ق80/2 قان أل   .1
قانتشىىىىى ا نقان  مىىىىى قس وىىىىىألءقا ااتىىىىى ق كأل ىىىىىآفقلىىىىىألناسقق ىىىىىس(ق13-12 قان ىىىىىاا  .2

ق.ات  يات ق2004قنلن (ق11 ق ل قاان حأل ظيسقانحكا  قاس وألء
(ق10 ق لىى قانتشىى ا نقان  مىى قس وىىألءقاحوىىا ققاا بىىألفقلىىألناسقق ىىس(ق17 قان ىىأل   .3

ق.2004قنلن 
قت ىى يلقبشىى سق،2007قنلىىن (ق5 ق لىى قان ىىأل قانتوأل ىى قلىىألناسققلىى ا ق ىىس(ق12 قان ىىأل   .4

ق.2005قنلن (ق7 ق ل قان أل قانتوأل  قلألناسق
ق.1959قنلن (ق34 ق ل قاا  ننقانتوأل  قلألناسقق س(ق22 قان أل   .5
ق.2004قنلن (ق15 ق ل قااذ ا ا قان ألني قان لألب ق يااسقلألناسقق س(ق10 قان أل   .6
قاان  ى  ق،1959قنلن (ق34 ق ل قاا  ننقان  ننقانتوأل  قلألناسقق س(ق22 قان أل   .7

ق.1964قنلن (ق33 ق ل قان  ننقانتوأل  قبوألناسق
ق يمنق ألقان ميألقان لتا ا قان حك  قل  فق مخصق ن)ا قانو ا 

قانىى  قانتوأل ىى  ق اتبىى قبىىيسقان  ىىدقااذ ا اى قان ألنيىى قان لألبىى ق يىىااسقنىى  ي قي ىا قا.ق1
ق اظلىىأللققبصىىلت ق ميىى قيحصىىلقانىى  ق اتبىى قااىىيسق أل ىىأللقق اظلىىأللققبصىىلت ق ميىى قحصىىل
ق ىىاظلنقكأل ىى ق مىىلق نىى قاانلىىح قنم انىى ،قتألب ىى قحكا يىى ق ا ىى  ق ىىنقا اىى قب   ىى 
ق.ااحاا ق  يدق نقان ان 

قتح يى قبشى سق،2010قنلىن (ق61 ق لى قانوى ا ق ىس(ق3ق،2 قان أل تيسق لتا ا ق   ق.2
ق.ااذ ا ا قان ألني قان لألب ق يااسقن  ي قان ألني قاانحوا ققان ات 

قلىى ا ق مىىلقان صىىأل ل قبشىى سق،2010قنلىىن (ق2 ق لىى قبوىىألناسققانوىى ا ق لىىتا ا ق ىى  .ق3
قيخىصق ي ىألقااذ ا اى ،قان ألنيى قان لألبى ق يىااسقن  ي قان ألني قاانحوا ققان ات قتح ي 

ق.2010نلن ق(ق61 ق ل قانو ا ق س(ق3،ق2 قان أل تيس
ق ىىسقانىى اتبيسقبىىيسق ىىألقان ينيىى قاانشىىراسققااالىىأل قنىىا ا قنيىى ان ألقانل الىىألفقاحتلىىأل .ق4

ق.انتوأل  قهي  
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 جامعة بريزيت.وحدة القانون الدستورّي، كلية احلقوق واإلدارة العامة، 
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 (10ب/)

ق12/2016ق ل قانو ا 
ق2017آ ا /ق أل  قق29قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
قان ىىىىألن قشىىىىألى ق ح ىىىى قا أليشىىىى قا أل) ىىىى قاشىىىىألى قاشىىىىأله قا يصىىىىلق ح ىىىىا قان   قان)أل ن 

قان ألن .ق ح  قا ا قابصلت  قانشخصي قبصلت  قان ألن ،قصألناقا  ي  
ق  ىىىىي قانتح اىىىى ،قن نظ ىىىى قانتنلي يىىىى قانم نىىىى ق  ىىىىي ق ملىىىى)يس،ق انىىىى ق  ىىىىي قان   قان ) اسقو هأل

قاس وىىألءق  ىىي قانىىا  اء؛ق  مىى قاظيلتىى ؛قإنىىلقبألذوىىأل  قانا)نيىى قانلىىم) 
قان وىىىىىأل  ققنالىىىىىتا أل قبيتىىىىىنقشىىىىى ك قل  ؛أل ناظىىىىىقبألذوىىىىىأل  قانىىىىىا  اءق  مىىىىى 
ق.اظيلت قإنلقبألذوأل  قان أل قاننأل  قان ح ا  ؛قانخصاصي قان لأله  

قنلىىىن (ق136 ق لىى قانوىى ا ق ىىىس(ق4-1 قان ىىاا قنىىصق لىىىتا ا قب ىى  قان) ىىسقان اوا 
ق مىىىلقان صىىىأل ل قبشىىى سقانلملىىى)يني قانلىىىم) ق  ىىىي ق ىىىسقاانصىىىأل  ق،2009
قس ااقالىىىىىت ا قبشىىىىى سق2009قنم ىىىىىأل قانلملىىىىى)يننقانىىىىىا  اءق  مىىىىى قلىىىىى ا 
ق.( اابنق  ين ق ش ا  قنالتا أل قبيتنقش ك قنصألنا

قانىلألنىى ؛قا صىىأل   قااختصىىألص؛قن ىى  قان) ىىسقلبىىا قلىى  فقان حك ىى ق ىى  ق مخصق ن)ا قانو ا 
ق.إ ا  ققل ا قاالت ا قل ا قاس

ق
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 (11ب/)

ق13/2016ق ل قانو ا 
ق2017/ق ألياقسيأل ق16قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قاذحألن قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق لىىى قان  نيىىى قانىىى  ا قق ىىىنقانخميىىىلقب ايىىى ق حك ىىى ق ىىىسقانىىى  ا ققت ىىىفقإحألنىىى قان   قان)أل ن 

ق لىىىى ي قبت ايوىىىىألفق مىىىىي  قان ىىىى  لقب )ألنبىىىى قاان ت موىىى ق،(332/2013 
ق.شيكل(ق943000 قىىبقتو  قا صأل ارق  لقحأل  ق سقنألت  

ق ىىىى  قن ىىىىألقتىىىى قإحألنىىىى قانىىىى  ا ق ىىىىسق حك ىىىى قب ايىىىى قانخميىىىىلقب ىىىى قسسقتىىىى اء قان اوا 
ق،2014قنلىىىىن (ق18 ق لىىىى قبوىىىىألناسققانوىىىى ا ق ىىىىس(ق2 قان ىىىىأل  قنىىىىصق لىىىىتا ا 
قيشىكلقانى ق؛1958قنلىن (ق25 ق لى قانحكا ى ق  ىألا ققلىألناسققت ى يلقبش س
قانوىىىىألناسقق ىىىىنقاالأللىىىىي قان بىىىىأل ألقااتنىىىىأل لق ىىىىدقانتوألوىىىىنقحىىىىلق مىىىىلقالقليىىىى 

ق. ن (ق30 قان أل  قتح ي الققاالأللن
(ق18 ق لى قبوىألناسققانو ا ق س(ق2 قان أل  ق لتا ا قل  فقان حك  قبألانمبي ق مخصق ن)ا قانو ا 

ق.2014قنلن 
قلبىىىا قب ىىى  قنيمىىىل؛قسبىىىاقا ىىى نألسقلىىى ا قسبىىىاق تحىىىنقنموألوىىىنق خىىىألنر ق س 

ق.انشخصي قان صمح قانتلألءقان  ا ق
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 جامعة بريزيت.وحدة القانون الدستورّي، كلية احلقوق واإلدارة العامة، 
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 (12ب/)

ق3/2017ق ل قانو ا 
ق2017/ق ألياقسيأل ق16قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  دقانل  نقآني قااتصأل قبألن  ا ق
قه ش  .ق ااق ح  قناا قان   قان)أل ن 

قن نظ ىى ق  يلىىأللققابصىىلت قانلملىى)يني قانا)نيىى قنملىىم) ق  يلىىأللققبصىىلت قانىى  ي قان   قان ) اسقو هأل
قبألذوىىأل  قان ىىأل قاننأل ىى قهللا؛ق ا /قان ىىأل قاننأل ىى قاي امىى قانلملىى)يني قانتح اىى 
ق.ناظيلت 

(ق25 ق لىى قانحكا ىى ق  ىىألا ققلىىألناسقق ىىس(ق5 قان ىىأل  ق لىىتا ا قان) ىىسقب ىى  قان اوا 
ق،2014قنلىىىن (ق18 ق لىىى قبوىىىألناسققانوىىى ا ق ىىىس(ق2 قاان ىىىأل  ق،1958قنلىىىن 
(ق4 قان ىىأل  قب ىى ق  يىى  ق ىىأل  قب وىىأل  قا نىى قان ىى كا قانوىىألناسققت ىى يلقبشىى س
قاالأللىىىىنقانوىىىألناسقق ىىىىس(ق30 قان ىىىأل  قن خألنلت ىىىىأل.ق كىىى  (ق4 قانىىىى ل قتح ىىىل

ق مىىىلقتىىىنصقاانتىىىن(ق32 قان ىىىأل  قاكىىى ن قانتوألوىىىن،ق ىىىنقبىىىألنحلقاان ت موىىى 
ق.انخألص قانحيأل قح ألي 

قان)أل نىى قاتوىى يسقانىلألنىى قا صىىأل   قانىى  ا ققلبىىا قب ىى  قان حك ىى قحك ىىفق مخصق ن)ا قانو ا 
قبوىألناسققانوى ا ق ىسقاناألنيى قان أل  ق لتا ا ق ملقاسى ف.قاان صأل ارقان لا 
ق.2014قنلن (ق18 ق ل 

ق
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 جامعة بريزيت.وحدة القانون الدستورّي، كلية احلقوق واإلدارة العامة، 

 (2018/6فئة النصوص املرجعية ) –سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونّية 

 (13ب/)

ق1/2017ق ل قانو ا 
ق2017ت ا /قيانياقق12قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق لتا  ققتللي ق)بي  قان  ا ق

ق)م ق و  ق سقا ا قان   قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق مىىىلقبنىىىألءلققا نىىى قق،30/01/2017قبتىىىأل ا قان ىىى  قا اىىى ق ىىىسق وىىى  ق)مىىى قان   ق و   قان) س

قق.29/01/2017قبتأل ا قانا  اءق  م ق  ي ق ان ق)م 
قاان ت موىى ق،2003قن ىأل قان  ى  قاالأللىنقانوىىألناسقق ىس(ق84 قان ىأل  قتللىي قان اوا 

ق.اا سقبوااف
قنظأل يىى قلىىا قهىىنقنمشىى ) قانوألنانيىى قان)بي ىى قسسقبألانمبيىى قان حك ىى قلىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 

ق.  ني قاختصألصألفقت أل  قخألص ق)بي  ق اف
قا ىىاا ق بىىأل ،قاحىىألت قنصىى ،قسبىىاقانىى ح سق بىى قنموألوىىنق خىىألنر انق س انىى

قصألي  ؛قبأل تبأل قلاافقانش ) ق"لا قنظأل ي ق  ني ".
ق
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 جامعة بريزيت.وحدة القانون الدستورّي، كلية احلقوق واإلدارة العامة، 

 (2018/6فئة النصوص املرجعية ) –سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونّية 

 (14ب/)

ق3/2013ق ل قانو ا 
ق2017سيما /قلبت ب قق12قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاقان وأل قان حك  ق كألس
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
قان أل ىىىىى قان لىىىىأله  قنمتىىىى  يسقان ألن يىىىىى قت لىىىىفقشىىىى ك ق يلىىىىىل؛قسبىىىىاق صىىىىأل قان   قان)أل ن 

ق.ان ح ا  
قانلملىى)يني ،قانتح اى قن نظ ى قانتنلي يىى قانم نى ق  ىي ق ملىى)يس،ق انى ق  ىي قان   قان ) اسقو هأل

قانىا  اءق  مى قاظيلتى ؛قإنىلقبألذوىأل  قانلمل)يني ،قانا)ني قانلم) ق  ي 
قاننوىىىىى قلىىىىىم) قإ ا  ق  مىىىىى قانىىىىىا  اء؛ق  مىىىىى قبىىىىى  ي ق  اىىىىىلقانلملىىىىى)ينن،
ق  الى قاظيلتى ؛قإنىلقبألذوىأل  قانلملى)يني قاننوى قلم) ق حأل ظقانلمل)يني ؛
قانشىىىىى ك قاظيلتىىىىى ؛قإنىىىىىلقبألذوىىىىىأل  قانىىىىىا)نن،قاالتصىىىىىأل قبىىىىىا ا  قانشىىىىى كألف
ق.اان حأللب قنمت ليلقانلمل)يني 

ق يمنق ألق لتا ا ،قب   قان) سقان اوا 
ق ىىسقانصىىأل  ق،ان صىىأل  قبشىى سق،2010قنلىىن (ق9 ق لىى قبوىىألناسققانوىى ا ق.1

ق.ااا قو  قان ) اسق
قبتىىىىأل ا (ق1/96 ق لىىىى قاننوىىىى قلىىىىم) قإ ا  ق  مىىىى ق ىىىىسقانصىىىىأل  قانوىىىى ا ق.2

قانىىىىى انن،ق ملىىىى)يسقبنىىىىى قتىىىى خيصقإنطىىىىىألءقاان توىىىى سق،28/11/2010
ق. مل)يسق نقان أل م قان  خص قان صأل  قل لق سقاش)ب 

قاننوىى قلىم) قإ ا  ق  مى ق ىسق،28/11/2010قبتىأل ا قانصىأل  قانوى ا .ق3
ق.ان اننق مل)يسقبن قبتصلي قاانوألونقانلمل)يني ،

قاانوألوىىنق،28/11/2010قبتىىأل ا قانصىىأل  قاننوىى قلىىم) ق حىىأل ظقلىى ا .ق4
قبنىىىىى قنشىىىىى ك قيأللق صىىىىىل ققاان حأللىىىىب قنمتىىىىى ليلقانلملىىىىى)يني قانشىىىىى ك قبت يىىىىيس
ق.ان اننق مل)يس

قب) اوىىى قكىىىألسقبألنىىى  ا ققاتصىىىألن ألقاسقان) ىىىس؛قلبىىىا ق ىىى  قان حك ىىى قلىىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 
ق.لألناسقق  قني 

ق
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 (15ب/)

ق5/2015ق ل قانو ا 
ق2017سيما /قلبت ب قق12قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق.شكأل ن ق اللقان   قان)أل ن 

قبألذوىىىأل  قانتح اىىى قن نظ ىى قانتنلي يىىى قانم نىىى قا  ىىي ق ملىىى)يسق انىىى ق  ىىي قان   قان ) اسقو هأل
ق.اظيلت قإنلقبألذوأل  قب  يل ق  االققانا  اءق  م قناظيلت ؛

ق يمنق ألق لتا ا ،قب   قان) سقان اوا 
ق لى قان لىك  ققاا ى قإنطىألءقبشى سق،2010قنلىن (ق9 ق لى قبوألناسققانو ا ق.1

قاذنلىىىأل قاا  ىىىأل  (ق2 ق لىىى قت ىىى يلق مىىىلقاا تىىى ااقن ىىىألسقبشىىى س(ق353 
قاان كىىىىىىىا قان  ىىىىىىأل  قلىىىىىىىألناسقق ىىىىىىس(ق167،ق177 قنم ىىىىىىىأل تيسقانوىىىىىى نن
ق ،1964قنلىن (ق10 قبألنوىألناسققان  ى  ق،1962قنلىن (ق1 ق ل قاا  نن
ق.ق2010قنلن (ق9 ق ل قبوألناسققانو ا ق نقإنلأل هألقان  أل قان اا قابألنتب ي 

قبتىىىىىىىىىىىأل ا قانصىىىىىىىىىىىأل  ق،2004قنلىىىىىىىىىىىن (ق45 ق لىىىىىىىىىىى قان  أللىىىىىىىىىىىنقانوىىىىىىىىىىى ا .ق2
ق.انب ا ي قان  أل  ق حك  قب نشألءقاانوألونق،20/3/2004

ق حك ىىىىىى قإنشىىىىىىألءقبشىىىىىى سق،2010قنلىىىىىىن (ق215 ق لىىىىىى قان  أللىىىىىىنقانوىىىىىى ا .ق3
ق.انش ألني قنم حأل ظألفقاالت نأل ي قان  أل  

نىىىى ا قانىلألنىىىى ،قا صىىىىأل    ان) ىىىىسقلبىىىىا قب ىىىى  قان حك ىىىى قلىىىى  فق ن)ا قانو ا ق مخص قان)ىىىىأل سقاا 
قان انىىىىى ؛قنخ انىىىىى ق حأل ىىىىىأل قست ىىىىىأل ق ينىىىىىأل (ق200 اقاان صىىىىىأل ار،قبألن لىىىىىا 
ق.اان صمح قانصل قان  ا 

ق

ق
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 (16ب/)

ق8/2015ق ل قانو ا 
ق2017قتش اسقااا /قسىتاا ق1قتأل ا قانو ا 

قهللا ا قق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق. ي  ق أل  قان   قان)أل ن 

قبألذوىىىأل  قانتح اىىى قن نظ ىى قانتنلي يىىى قانم نىىى قا  ىىي ق ملىىى)يسق انىىى ق  ىىي قان   قان ) اسقو هأل
ق.اظيلت قإنلقبألذوأل  قب  يل ق  االققانا  اءق  م قناظيلت ؛

ق يمنق ألقلألناسقق لتا ا ق   ق نقان) سقان اوا 
قبوىألناسققانوى ا قب ا ى قان  ى  ق،2005قنلىن (ق1 ق لى قانللأل ق كأل ح ق.1ق

ق لىى قان شىى ا قنيىى قانىلىى قلىىألناسققت ىى يلقبشىى سق،2010قنلىىن (ق7 ق لىى 
ق.2005قنلن (ق1 
ق كأل حى قلىألناسقق ىس(ق25ق،1 قان ىأل تيسقنىصق لىتا ا ق ى  ق ىنقان) سق.2

(ق7 ق لىى قبوىىألناسققانوىى ا قب ا ىى قان  ىى  ق،2005قنلىىن (ق1 ق لىى قانللىىأل 
قنلىن (ق1 ق لى قان شى ا قنيى قانىلى قلألناسققت  يلقبش سق،2010قنلن 

ق.2005
قلىىألناسقق ىىس(ق1 قان ىىأل  ق ىىس(ق1 قانلوىى  قنىىصق لىىتا ا ق ىى  ق ىىنقان) ىىس.ق3

ق.ات  يات قانللأل ق كأل ح 
انىلألنىى ،قاتوىى يسقا صىىأل   ققان) ىىسقلبىىا قب ىى  قبألانمبيىى قان حك ىى قلىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 

قان)ىىىأل سقاسق؛ ينىىىأل قس  نىىىنقست ىىىأل ق حأل ىىىأل قنخ انىىى قان انىىى ق200ان)ىىىأل سق
لىى  ق  ىىا قسصىىمي ق بألشىى  ق اسقتحوىىلقانوىى  قبا ىى قل) ىىنق ىىنقان نأل  ىى ق

 ان   او قس أل ق حك  قاننوا.
؛قيتلىىىلق ىىىدقاانمبيىىى قبألننتي ىىى قنىىىىسقيختمىىىرق بىىىأل قحىىىألت ق خىىىألنر ن س قانىىى

ق    ق نقسلبأل ق   قانوبا .
ق
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ق4/2016ق ل قانو ا 
ق2017تش اسقاناألنن/قنا  ب قق6قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق أله قح ا .قصبحنقح ا ؛ق ح  ق أله قان   قان)أل ن 

قإنىلقبألذوىأل  قانتح اى قن نظ ى قانتنلي يى قانم نى ق  ىي ق ملى)يس،ق ان ق  ي قان   قان ) اسقو هأل
ق.اظيلت قإنلقبألذوأل  قب  يل ق  االققانلمل)يننقانا  اءق  م قاظيلت ؛

ق ألقيمن ق لتا ا قب   قان) سقان اوا 
ق لىى قان لىك  ققاا ى قإنطىألءقبشى سق،2010قنلىن (ق9 ق لى قبوىألناسققانوى ا ق .1

قانوى ننقاذنلىأل قاا  ىأل  (ق2 ق ل قت  يلقاا ت ااقن ألسقبش سق،(353 
(ق1 ق لى قاا  نىنقان كىا ان  ىأل  قاققلألناسقق س(ق177ق،167 قنم أل تيس
قان ىىاا قابألنتب يى ق،1964قنلىىن (ق10 ق لى قبوىىألناسققان  ى  ق،1962قنلىن 
قبألنو ا قان ك قلألبلقاا  ننقاان كا قان  أل  قلألناسقق سقإنلأل هألقان  أل 
ق(.171ق،170ق،168ق،167 قاهنق،2010قنلن (ق9 ق ل قبوألناسق

ق،20/3/2004قبتىأل ا قانصأل  ق،2004قنلن (ق45 ق ل قان  أللنقانو ا  .2
ق.انب ا ي قان  أل  ق حك  قب نشألءقاانوألون

قان  ىأل  ق حك ى قإنشألءقبش سق،2010قنلن (ق215 ق ل قان  أللنقانو ا  .3
ق.نم حأل ظألفقانش ألني قاالت نأل ي 

نىان) س،قا صأل   ققلبا ق   قان حك  قل  فق مخصق ن)ا قانو ا   ا قان)ىأل سقبألن لىا قانىلألنى ،قاا 
قسحكىىىأل قن خألنلتىى ق ينىىأل قست ىىأل ق حأل ىىىأل قنخ انىى قان انىى ؛ق200اان صىىأل ار،قا

قاتصىىىىأل قآنيىىىىألفقتحىىى  قاانتىىىىنقان لىىىتا ا ،قان حك ىىىى قلىىىألناسقق ىىىىس(ق27 قان ىىىأل  
قبىألن) سقألتوى  قسنيان)ىأل قسإقحيى قان لتا  ،قان) سق نقان لتا ا قان حك  
ق ت  ىألسقسن  ىألق ىسقان ن ق ملقان بألش  قااصمي قان  ا ققخا ق سقان لتا  ق

قليىىىأل ق اسققس أل  ىىىأل،ق نظىىىا  قانىىى  ا قق انىىىفقااقانب ايىىى ق  ىىىأل  ق حك ىىى قس ىىىأل 
قاسيوىأللققان  ىأل  ،ق حك ى قس ىأل قاننصىاصقهى  ق لىتا ا قب ى  قبألنى  دقسح ه أل
ق.ان اوا ق حك  ق سقإحألنت ألق   

ق
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ق11/2016ق ل قانو ا 
ق2017اناألنن/قنا  ب ققتش اسق8قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق   .قسباقإب اهي قان   قان)أل ن 

قبألذوىىىىىىأل  قانىىىىىىا  اءق  مىىىىىى قناظيلتىىىىى ؛قبألذوىىىىىىأل  ق ملىىىىىى)يسق انىىىىىى ق  ىىىىىي قان   قان ) اسقو هأل
قانتشى ا نقان  مى قاظيلتى ؛قإنىلقبألذوىأل  قانىا  اءق  م ق  ي قناظيلت ؛
ق ا ىىىىى  قب ىىىىى ي ق  امىىىىى قاان كىىىىىا قان  ىىىىىأل  ق ا ىىىىى  قاظيلتىىىىى ؛قإنىىىىىلقبألذوىىىىىأل  
قبىىىىا ا ق  امىىىى قان ألنيىىىى قا ا  قاظيلتىىىى ؛قإنىىىىلقبألذوىىىىأل  قاان كىىىىا قان  ىىىىأل  
ق.اظيلت قإنلقبألذوأل  قان أل ،قاننأل  قاظيلت ؛قإنلقبألذوأل  قان ألني 

قان  ىىىىىأل  قلىىىىىألناسقق ىىىىىس(ق168/3اق167 قان ىىىىىاا ق لىىىىىتا ا قب ىىىىى  قان) ىىىىىسقان اوا 
قنلىىىىن (ق10 ق لىىى قنىىى قان  ىىى  قاانوىىىألناسقق،1962قنلىىىن (ق1 ق لىىى قاان كىىىا 
قنلىىىىن (ق1 ق لىىىى قاان كىىىىا قان  ىىىىأل  قلىىىىألناسقق ىىىىس(ق170 قاان ىىىىأل  ق،1964
ق.1962

نىىىى ا قانىلألنىىىى ،قا صىىىىأل   ، ان) ىىىىسقلبىىىىا ق ىىىى  قان حك ىىىى قلىىىى  فق مخصق ن)ا قانو ا  قان)ىىىىأل سقاا 
قان انىىىىى ؛قنخ انىىىىى ق حأل ىىىىىأل قست ىىىىىأل ق ينىىىىىأل (ق200 اقاان صىىىىىأل ار،قبألن لىىىىىا 
قا وىأللققان لتا ا قب   قنم) سقان ش  ق ل  قان  قانصحياقان) القن خألنلت 
قاانتىىنقان ميىىأل،قان لىىتا ا قان حك ىى قلىىألناسقق ىىسق3ق وىى  (ق27 قان ىىأل  قاحكىىأل 
قسسقان اوىىا ق حك ىى قس ىىأل ق  ىىا ققا ىىا قحىىأل ق ىىنقان) ىىسقنوبىىا قاشىىت )ف

ق ىى  ،قانىى  دقسسقان حك ىى قا ىى فقإ اقاىى قا ىىسق لىىتا ات أل،قب ىى  قانىى  دقيىىت 
ق.ان لتا  قق) ن قنيو  قيا ألقتل يسقتت ألا قاق   ق نحت 
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ق4/2017ق ل قانو ا 
ق2017تش اسقاناألنن/قنا  ب قق19قتأل ا قانو ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قاذحألن قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق لىىىى قان  ا يىىىى قانىىىى  ا قق ىىىىنق نىىىىيسقصىىىىماقلألوىىىىنق ىىىىسقانىىىى  ا ققإحألنىىىى قتىىىى قان   قان)أل ن 

ق.(487/2016 
قتحى  قحتىلقان لىتا ا ؛قان حك ى قإنىلقانصىماقلألوىنق ىسقان  ا ققإحألن قت قان اوا 

قان اخميىىىى ،قنمتشىىىى ا ألفقبألننلىىىىب ق مي ىىىىألقان صىىىىأل  قان انيىىىى قااتلألليىىىى ق  تبىىىى 
قق.انلمل)يننقانوألناسقق نقانلأل هألقآنيألفقتح ي قاك ن 

قانتشىىىىى ا ألفق مىىىىىلقان انيىىىىى قااتلألليىىىىىألفقلىىىىى اقبألانمبيىىىىى قان حك ىىىىى قلىىىىى  فق مخصق ن)ا قانو ا 
قان  اىىنقنمشىى  قااناوأل يىى قاان ينيىى قانا)نيىى قان ايىى ق ىىدقيتىىااء قب ىىألقان اخميىى ،
ق.انلمل)ينن

ق.صألي  ق اا قنموألونق  خألنرانق س ان
 

 

 

  

                                                             
ققhttps://goo.gl/2tbx6J قه اقانو ا انظ قا ل ق الر،قصأل   ق سقاح  قانوألناسقان لتا  ،قحا قق*
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ق15/2016ق ل قانو ا 
ق2017تش اسقاناألنن/قنا  ب قق21قانو ا قتأل ا 

ق ا قهللاق كألسقان وأل قان حك  
ق) سق لتا  قق)بي  قان  ا ق

قان  ا قااصمي قان بألش  قآني قااتصأل قبألن  ا ق
ق اش .ق ش ا قان   قان)أل ن 

ق.انللأل ق  ا  قهي  قانللأل ؛ق  ا  ق حك  قان أل ؛قانحلقان   قان ) اسقو هأل
ق يمنق ألق لتا ا قب   قان) سقان اوا 

ق لىىىى قان  ا يىىىى قانووىىىىي ق ىىىىنقان ىىىىأل قاننأل ىىىى ق ىىىىسقانصىىىىأل  قاات ىىىىأل قلىىىى ا ق.1
ق حك ىى ق ىىسق31/10/2016قبتىىأل ا قحكىى ق ي ىىألقانصىىأل  (ق10/2014 

ق.ان)أل سقب حألى  قاانوألونقانللأل ،ق  ا  
قان نظىىىىا ق،31/10/2016قبتىىىأل ا قانووىىىي ق افق ىىىىنقانصىىىأل  قانحكىىى ق.2

ق.ان نأل ي قاالت نأل ق حك  قس أل 
قلىىىألناسقق ىىىس(ق25ق،1 ق لىىى قان ىىىأل تيسقإنىىىلقان)ىىىأل سقات ىىىأل ق ىىىنقاالىىىتنأل ق.3

ق422 قان ىىأل تيسقسحكىأل قات)بيىلق،2005قنلىن (ق1 ق لى قانللىأل ق كأل حى 
قس ىأل قان ىت  ق مىلق1960قنلىن (ق16 ق لى قان وابىألفقلألناسقق س(ق423ا

ق.هللاق ا ق نقان ن و  قانللأل ق  ا  ق حك  
نىىىى ا قانىلألنىىىى ،ق،قا صىىىىأل   ان) ىىىىسقلبىىىىا ق ىىىى  قان حك ىىىى قلىىىى  فق مخصق ن)ا قانو ا  قان)ىىىىأل سقاا 

ق؛ان انىىىىى قنخ انىىىىى ق حأل ىىىىىأل قست ىىىىىأل ق ينىىىىىأل (ق200 اقاان صىىىىىأل ار،قبألن لىىىىىا 
قلىىىىألناسققاحكىىىىأل قا وىىىىأللققان لىىىىتا ا قانىىىى  ا ققن  ىىىىدقان حىىىى   قان)ىىىى  ققن خألنلتىىىى 
ق. ن أل(ق27 قان أل  قابألنتح ي قان ميأل،قان لتا ا قان حك  
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 *عاصم خليل

 

 ** الفلسطينية الدولة بناء عملية على العربي الربيع تأثير

 

 المقدمة .1

 علوى ملحفوا   و  ،2012على صفة دولة غير عضوو فوا مم ول مل ةحود  فوا عوال  ازت فلسطينح
معةبوور ملفلسووطينيون  وو    1بأغلبيووة وصووومت ملة ايووة ملاا ووة لح وول مل ةحوود   ،بووا رمق معضووو بصووفةها   كانةهووا

ملخطوووو  نصووورمم دبلو اسووويام لهووول خاصوووة فوووا لوووا غيووواد  سووورمييا وملوليوووات مل ةحووود  مم ر كيوووة خووو   ةلسوووة 
ةصو ت ملة ايوة ملاا وة  وعليوع، عواد ريويل ملسولطة ملوطنيوة ملفلسوطينية،  ح وود عبوال،  نةصورمم  لوى رمل 

حصوولع علوى معةورمد بدولوة مسو ية ون  ا حصا عليع ملرييل  ح وود عبوال ل يةاود  على ملرغل  ن  هللا
سورمييا  وقود وضو   فقط  قبا عد  وسابي   ن  لك، ةل ملةوصا  لى مةفاق وقف  طو ق ملنوار بوين ح وال ومئ

ا مإلسورمييلية، وقف  ط ق ملنار حدمم لةصاعد ملانف ملو   وسوفر عون مسةدوهاد عدورمت ملفلسوطينيين بالقنابو
 ووووو م ووووووك لك وض  حدمم إلط ق  يات ملصومر خ باةةا  مل دن مإلسرمييلية، ملةا وصلت  لى ةا وبيد، فض

                                                             
 ةا اة بيرز ت ، بن خليفة آ  ثانا للقانون ملدسةور  وملدولاكرسا ملديخ ح د داغا  ملاال،مسةا   دارك فا ملقانون  *

 بة  ن ملدرمسة ملةالية باللغة مإلنكليز ة:     ملورقة ب ثابة نسخة  ار   **
Asem Khalil, “Impulses from the Arab Spring on the Palestinian State-Building Process.” In: Constitutionalism, 
Human Rights and Islam after the Arab Spring, 861-878. Rainer Grote and Tilmann Röder (eds.). Oxford 
University Press, 2016. 

ملبحووم لودمر ملندور ممصولية ةةا اووة ملنسوخة ممخيور   ون   حلوة: آخور ةحوديم ل ووا ورد فوا مل قالوة باإلنكليز وة وملةرة ووة ملاربيوة  وو  وعود ةسووليل 
   ولل ةؤخ  باين ملعةبار ممحدمم ملةا ةرت عقد  لك 2013آد  7وكسفورد(؛ و  حةى 

دولوة لصوالا ملقورمر،  ون بوين  138  بحيم صوةت 2012ةدر ن ملثانا  29( مل ؤرخ فا A/RES/67/19قرمر ملة اية ملاا ة لح ل مل ةحد  ة 1
 منلر ملقرمر: دولة عن ملةصو ت  41ات دو  وعضاء فا مم ل مل ةحد ، فا حين صوةت ةس  دو  ضد ملقرمر، فا حين م ةن 193

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/19862D03C564FA2C85257ACB004EE69B 
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رفي  مل سوةو   مل سؤو عن مغةيا  وح د ملةابر ، 
 2فا كةايد ملقسال، ملةناح ملاسكر  لح ال 

وو –بوووودت فوووووةا وح ووووال آنووووو مك  ةحووووودةين 
حيوم دع وت فوةا  قاو وة  -على ممقا وقا منقسا ام 

ح ووووووال للهة ووووووات مإلسوووووورمييلية علووووووى غووووووز ، وفووووووا 
مل قابوا دع ووت ح ووال بدوكا رسوو ا ةوةووع ملسوولطة 
ملفلسووطينية لح وول مل ةحوود   وفووا  مت ملسووياق بوودت 

و  ملاربية  ةحد  ويضام علوى دعول ةوةوع ملسولطة ملد
ملفلسووطينية لح وول مل ةحوود   فقوود بوودت  صوور خوو   
فةور  حكول  ح ود  رسوا وكثور دع وام لفلسوطينيا غوز  
ة قارنة  و   وقوف  صور  ون ملهة وات مإلسورمييلية 

خوووو   فةوووور   2008/2009علووووى قطووووا  غووووز  فووووا 
وكالاوواد ، لابووت  صوور دورمم حاسوو ام  3حكوول  بووارك( 

 4ملةوصا لوقف  ط ق ملنار  فا

                                                             
ةدور ن ملثوانا  14سرمييلا رسو يام علوى قطوا  غوز  فوا بدو ملهةول مإل 2

ووُعلوون عوون وقووف  طوو ق  ، بوالةزم ن  وو  مغةيووا  وح وود ملةابور  2012
  ووفقووووا ل كةوووود ةنسوووويق ملدووووؤون 2012ةدوووور ن ملثووووانا  21ملنووووار فووووا 

لووووو  عووووودد ملضووووووحايا مإلنسوووووانية فوووووا ممرمضوووووا ملفلسوووووطينية مل حةلوووووة، ب
يين ييلسورم  6، فوا حوين قةوا بام  صوا 1399، دمءدوه 103ن يملفلسطيني
وور ت  224ووصوويد  فووا حووين لحقووت  ،وحوود  سووكنية فووا غووز  450 وُد  ِّ

 ون سوكان  12000وحد  سكنية  ولةأ حوملا  8000و بوضرمر طفيفة 
 دينة غز  ود ا   حافلة غوز   لوى   ةول ملطوومرت ملةوا وندويت فوا 

لى مثنةين  ن مل دمرل ملحكو ية  ،ن  بانا ممونروم بنى   14  ومئ
OCHA, Gaza Initial Rapid Assessment, Final Report, 
November 24-26, 2012.  
http://www.ochaopt.org/documents/gaza_initial_ra
pid_assessment_report_nov_2012_eng.pdf 

سرمييلية على قطا  غز  فوا لل ز د  ن مل الو ات حو  ملهة ات مإل 3
 وو دمفع ونةايةع، يرةى  رمةاة: ، سياقع2008/2009دةاء 

 

بوودم ملاووالل ملاربووا  خةلفووام نةيةووة ل ووا يسوو ى 
و بودو ون ملفلسوطينيين قود ةغيوروم  5بو"ملربي  ملاربوا" 

 ةووووأثير ةقيووويل  لوووى ملورقوووة  وووو   ويضوووام، حيوووم ةهووودد
 فوووووا سوووووي ا ول ملفلسوووووطينيين، علوووووى ملاربوووووا ملربيووووو 
مل ب ولوووة فوووا سوووبيا  وملةهوووود ملدولوووة إلقا وووة سوووايهل
ملقووووووانون  علووووووى خووووووا  بوةووووووع ملةركيووووووز  وووووو   لووووووك،

  ملصلة  مت ومل ؤسسات ملدسةور  

 مل سووووةحيا  وووون يكووووون  قوووود ونووووع حووووين فووووا 
 فووووا ملةغييوووور  وووون  كة لووووة غيوووور ع ليووووة وثوووور قيووووال
 ل ونوع  كا لة ملةكوون، غير دولة على ملاربا ملاالل
 ُيحووووودثها ملربيووووو   اينوووووة آثوووووار ةحديووووود مل  كووووون  ووووون

ولةحقيووق  وو   ملغايووة ي كوون   فلسووطين علووى ملاربووا
وون ملباحووم  وون ون يرمقوود  مةبووا   نهةووين: ممو  ي ك 

 ومل ةة ووووو  وممحوووووزمد ملقيووووواد ةسووووولوك ملفلسوووووطينيين 
                                                                                           
Camille Mansour, ‘Reflections on the War on Gaza’ 
(2009) 38 (4) Journal of Palestine Studies 91-95. 

فووا  قوووا   ندووور فوووا صوووحيفة نيو ووورك ةووواي ز، ودوويد بووودور ملووورييل  4
مل صووور   ح ووود  رسوووا وبرمغ اةيةوووع مللوووا ر  ملةوووا ومزنوووت بوووين ملةأييووود 
ملدوووابا لحركوووة ح وووال  ووو  مإلصووورمر علوووى ملحفوووا  علوووى ملسووو ل  ووو  

 سرمييا  يرةى ملط   على: 
David Kirk patrick and Jodi Rudoren, ‘Israel and 
Hamas Agree to a Cease-Fire, After a U.S.-Egypt 
Push’ (November  21, 2012) The New York Times. 
http://www.nytimes.com/2012/11/22/world/middle
east/israel-gaza-conflict.html?pagewanted=all&_r=0  

ل ز ووووود  ووووون مل الو وووووات حوووووو  مل صوووووطلحات مل سوووووةخد ة لوصووووووف  5
 ملةغيرمت ملةا ةحدم فا ملاالل ملاربا يرةى  رمةاة:

Rami Khouri, ‘Drop the Orientalist term ‘Arab 
Spring’’ (August 17, 2011) The Daily Star 7. 
http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Columnist/20
11/Aug-17/Drop-the-Orientalist-term-Arab-
Spring.ashx#axzz2HbiHXdjn   
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وردود وفاووووالهل مةةووووا  ملةحووووديات  (وملسووووكان مل وووودنا
ملدمخليوووووة مل خةلفوووووة ملةوووووا يومةههوووووا ملاوووووالل ملاربوووووا، 
 وي كن للباحوم  ون خو   مةبوا   و م ملونهو ملودخو 

 مل  حلوووووووة  ووووووون ةووووووودم  فيوووووود  فكر وووووووة ةع ليووووووو فووووووا
 ملةوصوا  لوى ملةهوود ةهودد     وملسةقرمء،  ل ون
باوووو    فاد ووووا ونووووع ي كوووون   حلووووة  لووووى خ صووووة

و ووو م  وووا ق وووت بافةرمضوووع  فلسوووطين  علوووى ملةوووأثيرمت
 نووو  ملبدميوووة  ووون خووو    ووو   ملورقوووة ملبحثيوووة لةكوووون 
وساسووووووام  ةينووووووام ل ز وووووود  وووووون ملةحليووووووا  ك ووووووا ون  وووووو   

خارج ملنطاق مل حدود لهو   ملورقوة  مل  حلات  ا
ملبحثيوووووووة، ملةوووووووا ةهووووووودد  لوووووووى ةحليوووووووا مإلةووووووورمءمت 

 ك ووا - ويضووام  مل  كوون مل نهةيووة لبنوواء ملدولووة  و وون
 ملخطوووومت ةحليوووا باووو  – ملورقووة  ووو   فوووا سووأفاا

 ملسووووولطة ملوطنيووووووة مل ةخووووو    وووووون قبوووووا ومإلةووووورمءمت
 قطوا  فوا ح ال ةقود ا ملةا وملحكو ة ملفلسطينية

 بدميووة ملثووورةين(  نوو  ممقووا علووى ووة ضوووء فووا غووز 
 وووميووا 2010 عووال وومخوور فووا ومل صوور ة ملةونسووية

 6 ملةوملا على 2011 عال

فووووا درمسووووة سووووابقة فووووا  ةلوووود  دووووابع فووووا 
مل حةوو  ل وضوو   و   ملدرمسوة، ربطوت بوين ع ليوة 

                                                             
 ن مإلدار   لى ون "ملثور  ملةونسية" ةةالوق بةلوك ممحودمم ملةوا ةورت  6

، وملةووا ودت  لووى ملطاحووة بووالرييل ز وون 2010كووانون ممو   18فووا 
  فوا حوين بودوت ملثوور  2011 كوانون ملثوانا 14فوا  ملاابدين بن علا
، ملةوووا وسوووفرت عووون مإلطاحوووة 2011 كوووانون ملثوووانا 25مل صووور ة فوووا 

 اال  ن  لك ملدباط  11بالرييل حسنا  بارك فا 

صووناعة ملدسووةور وع ليووة بنوواء ملدولووة فووا فلسووطين، 
علووى  وةوصوولت  لووى ون ملا ليةووين ةسووه ان وةحث ووان

 7 عووووواد  ةار وووووف ملدووووواد ملفلسوووووطينا و ووووون ي ثلوووووع 
وملحووووالت ملدرمسووووية ملةووووا ةُوووودر ل فووووا  وووو   ملورقوووووة 
ةهووودد  لوووى مل سوووا  ة فوووا  عووواد  ملةار وووف مل دوووار 

  ليها 

 المأزق الدستوري  .2

ح ووووووال حركووووووة ، فووووووازت 2006فووووووا عووووووال 
 ومحووود عووال باووود ملفلسووطينية، بالنةخابووات ملةدووور اية

 د  فووووا حركووووةملقيووووا–عبووووال   ح ووووود  وووون منةخوووواد
 ملفلسووووووطينية خلفووووووام  رييسووووووام للسوووووولطة ملوطنيووووووة –فووووووةا

عرفات  دكلت ح وال آنو مك حكو وة  للرييل ياسر
ةديووود  بقيووواد   سووو اعيا  نيوووة وحوووازت علوووى وغلبيوووة 
ممصومت فا مل ةلول ملةدور اا ملفلسوطينا  وفوور 
ملنةهوواء  وون ملنةخابووات دوورعت  سوورمييا بالعةقووا  

ل ملةدوووور اا مإلدمر  معضوووواء ح ووووال فووووا مل ةلوووو
وووا مل ةلووول ملةدووور اا عووون  ملفلسوووطينا  وعليوووع ُعط ِّ

 ملقيال ب ها ع ك ةلل ةدر اا  نةلل 

 ملسوووووووولطة وصووووووووبا ملةاوووووووواي  بووووووووين ريوووووووويل
ةقود ا ح ال  سوةحي م،  ملةا وملحكو ة ملفلسطينية

                                                             
7 Asem Khalil, ‘Constitution-Making and State-
Building: Redefining the Palestinian Nation’ in Rainer 
Grote and Tilmann J. Roder (eds), Constitutionalism 
in Islamic Countries: Between Upheaval and 
Continuity (Oxford: Oxford University Press, 2012) 
596. 
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سوورمييا ملودولا مل ةة وو  خاصوة فوا لووا  سوا  ة  ومئ
 فوور  خوو    وون  سوودود طر ووق فووا ملوصووو   لووى

 وقوود  ملفلسووطينية ملحكو ووة علووى مقةصووادية عقوبووات
 ويضوووووا ملفلسوووووطينية ملسووووولطة  ؤسسوووووات ُدوووووا  ع وووووا

 دفووو  عووودل بسوووبد لإلضووورمبات ملةوووا حصووولت نةيةوووة
  ووون ملاديووود ملاوووال، وُنقِّل وووت ملقطوووا   وووولفا رومةووود

وملصوووو حيات بومسووووطة  رمسوووويل رياسووووية  مل ؤسسوووات
 فوا ح وال، ومفقوت و سةدوار ع  ملورييل  كةد  لى
 وملدوليوووة آنووو مك، ومإلقلي يوووة ملدمخليوووة ملضوووغوط لوووا

  ووووون ةةوووووألف وطنيوووووة، وحووووود  حكو وووووة علوووووى ةدوووووكيا
كووووان بن كووووان   لووووك، و وووو   وح ووووال فووووةا  سووووؤولا

سوووورمييا مخةيووووار ملوووووزرمء    ثلووووا مل ةة وووو  ملوووودولا ومئ
فووا    اهوول دون غيوور ل ملةاا ووا فووا ملوو ين يرغبووون 

ملوحوود  ملوطنيووة،  نهايووة مل طوواد، لوول ةوونةا حكو ووة
 ،2007 عوال  كة باةفاق يس ى  ا عن نةةت ملةا

 8 وح ال فةا حركةا فا ةوحيد

 حكو ووة لووا فووا ملفلسووطينية ملسوولطة كانووت
 وحةووى 2006 دووباط فووا ملفةوور  ملومقاووة بووين ح ووال
 ون لحكو وة  ليية بالةناق ؛ فكيوف 2007 حز رمن
 مم ون، قوومت علوى سويطر  دون ون ةكوون لهوا ةحكل
مل دنيووةل لقوود كووان  ملخد وة  ووولفا وو ملاووال، ومل وا 

                                                             
طوو   عوكووا، "مةفوواق  :ل ز وود  وون مل الو ووات حووو  مةفوواق  كووة منلوور 8

مسات  ةلة ملدر ( 69ة 18( 2006 كة: قرمء  فا مل قد ات وملنةايو" ة
  148-142 ملفلسطينية

رد فاا ح ال  دكاليام بونفل ملدرةوة  ون مإلدوكالية 
ملةووووا وبوووودةها فووووةا وملسوووولطة ملفلسووووطينية علووووى فوووووز 

 ملحكو وة ح ال فا ملنةخابات  و ن ةهةهوا بودوت
ملقاي وووووة  مإلةووووورمءمت ح وووووال بةغييووووور ةقود وووووا ملةوووووا

ملاا وووة ملولوووايف   لوووى بالووودخو  معضوووايها للسووو اح
وسسوووووت حكو وووووة ح ووووووال وقوووووود   مم نيوووووةممةهوووووز  و 

ملةنفي يوووة"،  بوووو"ملقو  ةسووو ى ةديووود   سووولحة  ة وعوووة
 وووووون خوووووو   وز وووووور ملدمخليووووووة ملوووووو   ةخضوووووو   وووووو   

 ون يكوووون لهوووا و  دون  ة ا وووام، لسووويطرةع مل ة وعوووة
 قووووومت فووووا  وووون مل ة وعووووات مل وةووووود  بووووأ  صوووولة
ملةووووووا كانووووووت ةملدوليووووووة  للاقوبووووووات ونةيةووووووة  مم وووووون

 لحاولووووت ح ووووا ملوووودعل، ونقوووو (  ال هووووا غربيووووة
 وخور    صادر  ن مم وم   ن  ز د على ملحصو 

 (  يرمن  لك فا ب اة

ملةووا - نل ووة ملةحر وور ملفلسووطينية  بوودوت
 ملسووولطة و سوووؤولو فوووةا قيووواد  ةةا وووا دور وووا سوووابقام 

و لووك لةبر وور  و  يووة، وكثوور ةلاوود دورمم   –ملفلسووطينية
 ياووود   ملووو  ة عبوووال ملز ووواد  فوووا صووو حيات ملووورييل

  (ملةحر وووور ل نل ووووة ملةنفي يووووة مللةنووووة ريوووويل ويضووووام 
 قبووو  ح ووال وفووا  وو   ممثنوواء، ُطلوود  وون حكو ووة

 ملةحر ووووور  نل وووووة وقاةهوووووا ملةوووووا ملةفاقيوووووات ة يووووو 
 مللةنووووة  لووووى برنووووا و ملحكو ووووة وةقووووديل ملفلسووووطينية،
 لل ومفقوووووووة ملفلسوووووووطينية ملةحر ووووووور ل نل وووووووة ملةنفي يوووووووة
 ول بووود  ووون مإلدوووار   لوووى ون حركوووة ح ووووال  عليهوووا
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 حيووم ملفلسووطينية ملةحر وور  نل ووة  وون ةووزءمم  ليسووت
، 1964 عوووال ةأسيسوووها عنووود  وةوووود  ةكووون  نهوووا لووول

ووووول  لل نل وووووة فوووووا  رحلوووووة لحقوووووة وةةووووودر ة ولووووول ُةض 
 ةووزءمم  لوويل ويضووام  مإلسوو  ا مإلدوار   لووى ون ملةهوواد

فووونن   لووك، و ووو  ( ملفلسووطينية ملةحر ووور  نل ووة  وون
لكنوع   للةوقيوت ملةوار خا نةيةوة فقط ليل ملومق    م

 وون  ملفلسووطينية ملةحر وور  نل ووة قلووق ويضووام  ياكوول
باإلضوووافة  لوووى  مإلسووو  ية، ملة اعوووات  ووو  ملةاا وووا

 ح وووال صووواوبة ةدوووكيا  وقوووف  ة اسوووك  ووون قبوووا
مإلسووووو  ا بدوووووأن   كانيوووووة ضووووو ه ا  لوووووى  وملةهووووواد

  نل ة ملةحر ر ملفلسطينية  

 2003لوول يةضوو ن ملقووانون ممساسووا لاووال 
عوووود قوم  -دسووووةور   كوووون - 2005وةادي ةوووع لاووووال 

للحفووا  علووى نلووال حكووو ا فاووا  كافيووة و ؤسسووات 
وو لل سووووواعد  علوووووى ملةاووووواي  بوووووين وطووووورمد ملحكووووول 

  وووووون يكوووووون ولوووووولة مل خةلفووووووة  ك ووووووا ونووووووع لوووووول يصووووووور
 علوى مإلسورمييلا ملفاوا رد( مل فةر  ون يقوول بو لك
 وقود كووان  ملوودولا مل ةة و  ملنةخابوات، ول رد فاووا

 ملقوووووانون  فوووووا قومعووووود علوووووى ملاثوووووور مل سوووووةحيا  ووووون
 ملا وا علوى ملسولطة ةسواعد ون  ن دوأنها ممساسا

 ملخد وووووة  وووووولفا  ووووون طو وووووا  ضووووورمد ضووووووء فوووووا
 ملسولطة  ؤسسوات  الول و و  ا دا  ع وا ملاا ة 

ك ووا ةضوو ن ملقووانون ممساسووا وحكا وووام   ملفلسووطينية
 ةناقضووة  نحووت ريوويل ملسوولطة وملحكو ووة  دوووارمت 

 خةلفة حو   ا ية ص حياةهل وحدود ل   و م ولول 
 علوووووى قوووووادرمم  ملفلسوووووطينا ملةدووووور اا ةلوووووليكووووون مل 
 بووامدومت ملحكو ووة  ووزود  ةكوون ولوول بانةلووال، ملا ووا

 ملقطوووا  ك وووولفاةللحكووول بفااليوووة  ملةنفي يووة مل ز وووة
 9 (مم ن وقومت ملاا ة، مم وم  ملاال،

 علووووى وكوووو لك فوووونن ملقضوووواء لوووول يكوووون قووووادرمم 
 ملةووووا يةضوووو نها ملصوووورمعات ةسوووووية آليووووات ةوضوووويا
 لل حك ووة  دووهور  ففووا قضووية ملقووانون؛وو  ملدسووةور
 علوووى كوووان عليوووا، دسوووةور ة  حك وووة بصوووفةها ملاليوووا

ملةدوور اا  مل ةلوول ريوويل قوورمر فووا ملنلوور مل حك ووة
 وعضواء وخو  ا ملةوا ملقرمرمت ة ي  بنلغاء ةح ال(
 دعوا مسوةثنايية ةلسوة فوا ملسوابق ملةدر اا مل ةلل
 نةووووووايو عوووووون مإلعوووووو ن فووووووا ملفةوووووور   ووووووا بووووووين  ليهووووووا

 ملةدووووووور اا مل ةلوووووول وةووووووولا وعضووووووواء ملنةخابووووووات
حيووم منقسوول وعضوواء   ل ناصووبهل ملةديوود ملفلسووطينا

 يية مل حك ة، ولكن فا ملنهاية ةوصلوم  لى نةيةوة 
 فاد وووووووا ون ريووووووويل مل ةلووووووول ملةدووووووور اا وحووووووود  ل 
يسوةطي   لغوواء ةدور اات مل ةلوول ملةدور اا ملسووابق 

                                                             
ل ز وود  وون مل الو ووات حووو  وز ووة ملحكو ووة باوود وصووو  ح ووال  لووى  9

 ملسلطة منلر:
Asem Khalil, ‘Beyond the Written Constitution: 
Constitutional Crisis of, and the Institutional 
Deadlock in, the Palestinian Political System as 
Entrenched in the Basic Law (Forthcoming in 2013) 
11 (1) International Journal of Constitutional Law. 
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 ل ون مل حك وووة لووول ةةحووودم ولووول يكووون  ووون  10كافوووة 
 فةووووووور  ون ةةنووووووواو  دوووووووورعية مإلةووووووورمءمت ملةووووووووا مل

مةخووو  ا وعضووواء مل ةلووول ملةدووور اا ملسوووابق ةملووو   
كووووان وغلبيووووة وعضووووايع  وووون فووووةا( وقووووا وم بةغييوووورمت 

 مل ثيور عديد  باد  ارفةهل بنةايو ملنةخابوات  و ون
 وو لةأكيود مل حك وة ةسوةخدل لل ون ح ال ل  ة ال،
  لوووى  لوووك ياوووود ورب وووا صووو حياةها؛ ةأسووويل  عووواد 
 ملقضووايا وملنلووال مل حك ووة قضووا  فووا ملثقووة مناوودمل
   عال بدكا

بوانق د   ح ال قا ت ،2007 حز رمن فا
غووووز ، وسوووويطرت علووووى  كاةوووود ملسوووولطة  د ووووو  فووووا

وفرضوووت  ملوطنيوووة ملةوووا كانوووت ةُووودير ا فوووةا آنووو مك،
  ح ووال سوويطرةها بووالقو  علووى غووز   نوو   لووك ملحووين

 ةغييوووورمت علووووى بوووونةرمء ملفووووور علووووى ح ووووال بوووودوت
  ون ملرسو ية ملةر ود  بنصودمر ملقانونا، بدءمم  نلالمل

 ملسووووولطة وصووووودرةها ملةوووووا ةلوووووك عووووون  خةلفوووووةة غوووووز 
بنعوواد   ك ووا قا ووت ( ملغربيووة ملضووفة  وون ملفلسووطينية

 ع ووو يين  ووولفين  يكلووة ممةهووز  مم نيووة، وعينووت
  كال اةواد بالا وا ملووزمرمت ةلوا رت حين فا ةدد،

 فووووا ملةدوووور اا  وووون ح ووووال مل ةلوووول بوووودو وعضوووواء
                                                             

رقول فوا ملقضوية عليوا مل حك ة ملاليا بصفةها  حك وة دسوةور ة قرمر  10
   ةوووووووفر علووووووى  وقوووووو  مل قةفووووووا، 19/12/2006بةووووووار خ  (1/2006ة

 :ةا اة بيرز ت
http://muqtafi.birzeit.edu/en/courtjudgments/ShowDo
c.aspx?ID=52112  

 بحوووور وح وووود ملوووو ين كووووانوم ةحووووت قيوووواد  قطووووا  غووووز ،
 بالةة وووووووا  ،(ملةدووووووور اا مل ةلووووووول ريووووووويل نايووووووودة

  ممسوور   ز  يهوول  ون ةوووكي   ةلوا ر ن بووأن لوديهل
 ملنلووووال لةغييوووور ونهوووول بوووودووم بنصوووودمر قووووومنين، حةووووى

وكووان  وون   ة ر ووة بطر قووة غووز  فووا ملقووايل ملقووانونا
آنووو مك، بوووين ملةووودخ ت ملةدووور اية ملها وووة فوووا غوووز  

ملقوووووانون مل ووووودنا ملووووو   مسوووووةُبدِّ  بال ةلوووووة ملاث انيوووووة 
ةملةووا  ووا ةووزم  سووار ة مل فاووو  فووا ملضووفة ملغربيووة( 

 ح وووال و وووو  وووا وحووودم ةووودلم كبيووورمم  ك وووا وحووودثت
 قضووا  بحيووم عينووت ملقضووايا، ملنلووال فووا ةغييوورمت
 ريويل صو حيات  ون   م ون  ن ملرغل علىة ةدد

 ةديودمم  قضواييام   ةلسوام  ودكلت ،(ملفلسطينية ملسلطة
وضووف  11 ةديوودمم  عا ووام   وودعيام  وعينووت غووز ، لقطووا 

 لوووووى  لووووووك، فقووووود قا ووووووت ح وووووال بنصوووووودمر قوووووورمرمت 
 قضووووايية باقوبووووة مإلعوووودمل، وُنفوووو ت بحووووق مل وووودمنين،

 ملسوووووولطة مل صووووووادقة عليهووووووا  وووووون قبووووووا ريوووووويل دون 
  نصوووو  عليوووع فوووا ملقوووانون   وووو ك وووا ملفلسوووطينية
 12 ممساسا

وعليوووع، قوووال ملووورييل  ح وووود عبوووال بحكووول 
ملضفة ملغربية  ن خ   مل رمسويل وملقورمرمت بقوومنين 

                                                             
لل ز د  ن مل الو وات منلور: صو ح عبود مل اطوا، "ومقو  ملقضواء   11

  134-131  ةلة ةسا ا 20( 2008ملفلسطينا فا قطا  غز " ة
كانت     ملقرمرمت  وضو  ملةابير عن م ة ا ات ملهيية ملفلسطينية  12

مل سةقلة لحقوق مإلنسان  منلر  ث م ملبيانات ملصادر  عون مللةنوة عوال 
   http://www.ichr.ps/ar/1/4?d=2012# :على  وق  2012
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فووا لووا غيوواد  ةلوول ةدوور اا فاعووا  خوو   فةوور  
ملطومرت ملةا مسة رت ل ود  دوهر ومحود فوا حز ورمن 

، عوووين  ح وووود عبوووال سووو ل فيوووا  رييسوووام 2007
 آنوووو مك ملحكو ووووة فيووووا  حكو ووووة للوووووزرمء  وكانووووت

ووسوووولو، حيووووم   نوووو  ةوقيوووو  مةفاقيووووة خد ووووة ممطووووو 
 ملضوووفة فووواة مل ؤسسوووات لبنووواء ةديووود  بخطوووة بووودوت
و ووون  نوووا عووواد   ملدولوووة ةحضووويرمم لةأسووويل( ملغربيوووة

 ومسوةُينِّف ت ملفلسوطينية، للسولطة ملدعل ملدولا مل والا
لوول   لووك، و وو   وخوور    وور   سوورمييا  وو  مل فاوضووات

 علووووى ملةدوووور اية ةقةصوووور ةوووودخ ت ملوووورييل عبووووال
  وووون ملاديوووود  نوووواك بووووا كانووووت مل ز ووووة، ملةوووودخ ت

 ةلوك  ثوا ملةدخ ت ةملةادي ت( ملةا وحودثت ةودلم 
 ملدووركات، وقووانون  ملوودخا، ضوور بة بقووانون  مل ةالقووة
 ملدسوووووةور ة مل حك وووووة وقوووووانون  ملنةخابوووووات، وقووووانون 
  ملاليا

منةهووت فةوور  وليووة ملوورييل  2010فووا عووال 
عبوووال ومل ةلووول ملةدووور اا ملفلسوووطينا، ولكووون فوووا 

يووواد منةخابووات رياسوووية وةدوور اية فلسوووطينية، لووا غ
مسووووة رت وليووووة كووووا  وووون ريوووويل ملسوووولطة ووعضوووواء 
مل ةلووول ملةدووور اا  وقووود ربوووط باووو  ملبووواحثين  وووا 
بووين وصووو  فووةا وح ووال  لووى مةفوواق وملةفوواق علووى 
 ةووورمء منةخابووووات رياسوووية وةدوووور اية ةديووود   وةاووووا 
 وو م ملرةبوواط ع ليووة مل صووالحة ملفلسووطينية صووابة، 

 وووون مل سووووةحيا مل ومفقووووة علووووى  ةوووورمء  بحيووووم كووووان

ملنةخابوووات  ووون غيووور ملةوصوووا  لوووى  صوووالحة بوووين 
فوووووةا وح وووووال، ووصوووووبحت مل صوووووالحة  ووووو  ملوقوووووت 
دوووورطام ل نةخابووووات  وقوووود وصوووووبا ةليووووام  وووو   ووووورور 
ملوقووت ون ملفةووو  بووين ملضووفة ملغربيووة وقطووا  غووز ، 

فوووةا  ووون ةهوووة وح وووال / وبوووين ملسووولطة ملفلسوووطينية
ووصوووووبا ملنقسوووووال   ووووون ةهوووووة وخووووور  قووووود مةسوووووات،
 ملسياسا وملقانونا وكثر ةرسخام 

 بناء مؤسسات الدولة في ظل االحتالل .3

 ملبنيوووووة لبنووووواء ملةديووووود  فيوووووا  كانوووووت فكووووور 
 فكوور   ثيوور  ملحووة   للدولووة فووا لووا وةووود ملةحةيووة
 ومعةبرو وووا بهووو   ملخطوووة ودووواد كثيووورون  وقووود  للةووود 
  قا ووة  لوى فيووا  خطوة حيووم  ودفت 13رمياوة؛ فكور 
وحووواد    ع نووام  ولوول ةكووون ملومقووو ، مم وور بحكووول دولووة

 عووووال ملخطووووة  وووو   وضووووات  ملدولووووة لقيووووال ملةانوووود
 ملاووووالل فووووا ةغييوووورمت ويووووة سووووبقت وبالةووووالا ،2009
، 2010نهايوووووة  دوووووابية حركوووووة بووووودوت وو ة ملاربووووا

 ون خطوة ل  ة ال، مل ثير و ن(  ةونل وكانت فا
ملةوا نوادت  مم ودمد نفول ةحقيوق سات  لى فيا 
 حقوووق : ملثووورمت ملاربيووة باوود  لووك باووا ين و ووابهووا 

                                                             
13 Daoud Kuttab, ‘Fayyad’s Brilliant Two-Year Plan for 
Palestinian Statehood’ (August 27, 2009) Huffington 
Post http://www.huffingtonpost.com/daoud-
kuttab/fayyads-brilliant-two-yea_b_270253.html 
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وحكو ووووة  ملةصوووو ت حوووق و وووونا كا لوووة لل وووومطنين،
   14 ن وةا ملداد 

 برنوووا و ةةضووو ن وطلوووق علوووى ملوثيقوووة ملةوووا
 للحكو وة ملثالثووة ملفلسوطينية ملسولطة فيوا  ةبرنوا و

قا ووووة ملحووووة    نهوووواء: فلسووووطين" عنووووومن عدوووور (  ومئ
 مم وووووودمد ملوثيقوووووة  ووووو   وقووووود ةضوووووو نت 15" ملدولوووووة
 ملوطنيووة، ملوحوود  وةاز ووز ملحووة  ،  نهوواء ملوطنيوة:
 ملفلسوطينية، للدولوة ممبديوة ملااص ة ملقدل وح اية
 وةوووووأ ين حقووووووقهل، نيوووووا و ةاباوووووة مل ةيوووووين ح ايوووووة
 ملبدوووور ة، ملةن يووووة وضوووو ان ممسوووور ، عوووون مإلفوووورمج
 ملوووطنا، وملزد ووار ملقةصوواد  ملسووةق   وةحقيووق
 لة يووووووو  ملةة اعيوووووووة وملادملوووووووة مل سووووووواوم  وةحقيوووووووق
 ملسو  ة وةحقيوق ملردويد، ملحكل وةاز ز مل ومطنين،
 ع قووووات وبنوووواء ملووووطن، ونحوووواء ة يووو  فووووا ومم ووون
خطووة  ملوثيقووة ةضوو نت ك وا   يةابيووة ودوليووة  قلي يوة
 ودووو ا   ةوووا  ةن يوووة مل ؤسسوووات فوووا كا لوووة ع وووا

                                                             
14

 The SPIEGEL, ‘An Independent Palestine Will Be 
Inevitable’ (September 19, 2011) Spiegel Online 
International 
http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-
interview-with-palestinian-prime-minister-an-
independent-palestine-will-be-inevitable-a-
787165.html   

ضوووو ن ملوثوووايق ملخاصووووة مل ندووووور  فووووا  ةلووووة  ووو   ملخطووووة  ةوووووفر   15
http://www.palestine-ملدرمسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات ملفلسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطينية: 

articles/10412.pdf-studies.org/sites/default/files/mdf  
 على:ويضام ليز ة كنغة مإلباللو ةاحة 

Wafa, Palestinian News & Info Agency, at 
http://english.wafa.ps/?action=detail&id=12943  

وملةنلووووويل  ملقووووانونا وةحديثوووووع، مإلطوووووار ةوحيووووود  لووووك
 وةدووووةي  وملا ليووووات، للحكو ووووة وملهياكوووواملاق نووووا 
دمر  وملةصووالت، مل الو ووات ةكنولوةيووا مسووةخدمل  ومئ
وقوود حووددت ملوثيقووة وخيوورمم   وملبدوور ة مل اليووة مل ووومرد

 وملهييوووووات وملبووووورم و، وملسياسووووات قطووووا  ممولويوووووات
 وا  ملوثيقوة فالقطاعات ملةا ودوارت  ليهوا  ملةنفي ية
 وملبنيوة لقةصواد،وم وملقطاعات ملةة اعيوة، ملحكل،
  ملةحةية

 ملنقووود ةقر ووور  وووولفا صوووندوق  وقووود ةضووو ن
ون " 2011 نيسووووووووان فووووووووا مل قوووووووودل( IMFة ملوووووووودولا
  ةوووووووووورمء علووووووووووى مآلن قوووووووووادر  ملفلسووووووووووطينية ملسووووووووولطة
 دولوووة  ووون مل ةوقاوووة ملسووولي ة ملقةصوووادية ملسياسووات

ووا  آخو ين باووين  بدوكا فلسوطينية  سوةقبلية ةا ووا فا 
 مإلصوووو حات فووووا  ةووووا  ملحافووووا ملعةبووووار سووووةلها
فووووووا مل ووووووا  ملاووووووال ومل ةووووووالت  وبنوووووواء مل ؤسسووووووات

عوون    اثلووة  يةابيووة وقوود صوودرت ةقووار ر 16مل اليووة" 
 ملبنوووك  لووك فووا ب ووا  اةبوور  وخوور ، دوليووة  نل ووات
 وة ياهووووا معةبوووورت خطووووة مل ةحوووود ، ومم وووول ملوووودولا
 ون  17فلسوطين  لدولوة"  وي د دوهاد "ب ثابوة  فيا 

 و ايكووا ك وسووون  ةهووة وخوور ، فقوود ووضووا باةر ووك
 بوسوت" "ةيوروزمليل صحيفة فا ندر  قا  فا سين 

                                                             
16 Oussama Kanaan, Javier Gomez, Udo Kock, and 
Mariusz Sumlinski, Staff Report for the Meeting of 
the Ad Hoc Liasion Committee (Brussels: IMF, 2011). 
http://unispal.un.org/pdfs/IMF_AHLCrep130411.pdf  
17
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http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-palestinian-prime-minister-an-independent-palestine-will-be-inevitable-a-787165.html
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http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-palestinian-prime-minister-an-independent-palestine-will-be-inevitable-a-787165.html
http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-palestinian-prime-minister-an-independent-palestine-will-be-inevitable-a-787165.html
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10412.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10412.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10412.pdf
http://english.wafa.ps/?action=detail&id=12943
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 خبووورمء ةقر ووور ون خ صوووة ،2011 نيسوووان 24 فوووا
يةووود قرمءةهووووا بحووو ر و لووووك  ملوووودولا ملنقووود صوووندوق 

 بوين ملةاواون  علوى ياة ود  نع وولم،: "لحسباد ملةالية
 عوووود  علوووى يةوقوووف  نوووع ثانيوووام، وفلسوووطين؛  سووورمييا

 يأخو  ل  نوع ثالثوام، ملفلسوطينية؛ ملسولطة لسويطر  غز 
 للسووولطة ملسياسوووا مل وسووو  ملعةبوووار ملسوووةادمد فوووا

ملدولوووووووة، وملوووووو   يسوووووووة ر فوووووووا  إلقا وووووووة ملفلسووووووطينية
 18ملةباطؤ" 

 علوووووى ياة ووووود ملخطوووووة وعليوووووع، فووووونن نةووووواح
 ملخطووة ةهوودد حووين فووا ملحووة  ، سوولطات ةاوواون 
 علوى مم ثلوة ووحود  ل حوة   حود وضو   لى نفسها
ملةطوووو ر فوووا ممرمضوووا مل سووو ا    وووو ملةنووواق   ووو م

 مإلسورمييلية ملسويطر  ةحت ةزم  ل ملةا  ناطق "ج" 
 ملدرمسوووات  اهووود لفيوووا   ووو   قابلوووة وفوووا  ملكا لوووة

 خطةع، لل ياطِّ فيا  ةومبام  قناوام  حو  ملفلسطينية
 ك يوووووووا ملبروفيسوووووووور علوووووووى ملسوووووووؤم  ملووووووو   طرحوووووووع

 ملحووة  ، ةحووت دولووة بنوواء "كيووف ي كنووك:  نصووور
 نوواطق ةاةبوور خووارج حوودود ا ويحلوور  فووا وخاصووة

 ل ب ومفقوووة سووولطات  علوووى مم ووون ملووودخو  مليهوووا
ل وبوودلم  ووون  لووك فقووود ("جة مل نطقوووة  ثووا ملحووة  

قووال بةوضوويا ملحاةووة للوودعل ملوودولا لةأسوويل ملدولووة 
                                                             

18 Patrick Clawson and Michael Singh, ‘Is the 
Palestinian Authority really ready for statehood?’ 
(April 24, 2011) The Jerusalem Post.  
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=2
17691  

 فيوا  خطوة ةفةور  وخور ، وبابوار  19ملفلسوطينية 
  سووووورمييا علووووى سيضووووغط ملووووودولا ةغيوووور مل نوووواخ ون

 ملفلسوووووطينية ملدولوووووة بنووووواء فوووووا ومل سوووووا  ة للةاووووواون 
 عوم وا  لوى ةانودة ملاربا لقد وسهل ملربي   ملفالية
ملنةخابيووووة  وملوووودور  ممز ووووة مموروبيووووة  ثووووا وخوووور ،

و لوووك  ملفلسووطينية، ملقضووية ةه وووي  فووا( مم ر كيووة
حع فيا  وعليوع، فونن  20 2012 عال وفقام ل ا وض 

 ملفلسووطينيينةهووود  و ووال عقبووة يدووكا ملاربووا ملربيوو 
  ملدولة لبناء وو و ال ةهود فيا 

 ضوود ، مزدمدت مل لووا رمت2012فووا عووال 
 وسوووووواار وخاصووووووة ممسووووواار، بسووووووبد ز وووووواد  فيوووووا 
ملووبا  بووأن  وو   مل لووا رمت كانووت  وياةقوود  ملوقووود
مم ووون  قوووومت وقا وووت فوووةا، ونصوووار قبوووا  ووون  ووودبر 

 نفسووووووع عبووووووال وقوووووود مسووووووةخدل 21 بالةغاضووووووا عنهووووووا
لإلدوووووار   لوووووى  ووووو    "ملفلسوووووطينا ملربيووووو "  صوووووطلا

 مل ةلووا ر ن  وو  ةضووا نع عوون ووعوورد مل لووا رمت،

                                                             
سو ل فيوا ، ريويل  دولة فلسطينية فا غضون عا ين:  قابلة  و " 19

-58  ةلة ملدرمسات ملفلسوطينية( 1ة 39( 2009ملوزرمء ملفلسطينا"ة
74  

20
 Donald Macintyre, ‘Salam Fayyad: ‘We have never 

been more marginalised’’ (26 July 2012) The 
Independent. 
http://www.independent.co.uk/news/people/profile
s/salam-fayyad-we-have-never-been-more-
marginalised-7976731.html  
21   Khaled Abu Toameh, ‘A "Palestinian Spring": A 
Renewed Fatah Bid to Remove Fayyad,’ (September 
14, 2012) GATESTONE Institute.  
http://www.gatestoneinstitute.org/3346/palestinian
-spring-fayyad 

191

http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=217691
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=217691
http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/salam-fayyad-we-have-never-been-more-marginalised-7976731.html
http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/salam-fayyad-we-have-never-been-more-marginalised-7976731.html
http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/salam-fayyad-we-have-never-been-more-marginalised-7976731.html
http://www.gatestoneinstitute.org/3346/palestinian-spring-fayyad
http://www.gatestoneinstitute.org/3346/palestinian-spring-fayyad
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 ، جامعة بريزيت.واإلدارة العامة، كلية احلقوق دستورّيوحدة القانون ال

 لوووول  وووو   مل لووووا رمت ون وقوووود مةضووووا 22و طووووالبهل 
وووووا ك وووووا- ةكووووون  بدميوووووة علوووووى ع  وووووة -ملوووووبا  ةأ  
ك وا – فلسوطينا لربي  ي كن ول ملفلسطينا"، "ملربي 
وو   ووووودبر ، لةهوووووود نةيةوووووة ون يكوووووون  –ملوووووبا  ورمد

 ون ةحا  حلها  فا ةرغدملةا  ملقياد  ةدع ها

د ت عوووووال منةهوووووت فةووووور   ملسووووونةين ملةوووووا ُحووووود ِّ
ودولة مم ر ملومق  ملةا ط ا  ليها فيا   ،2011

ل  آنو مك ملفلسطينا ملقةصاد وكان لل ةةدكا باد 
 ومل سواعدمت مإلسورمييلية ممسوومق علوى  اة ودمم  يزم 

 علوى قوادر ن ويضام غير ملفلسطينيون  وكان ملدولية،
  م باإلضافة  لوى   ملطبياية  ومرد ل ىعل ملسيطر 

فاقووووووووودين للسووووووووويطر  علوووووووووى  للوووووووووومون ملفلسوووووووووطينيين 
وغيوور قووادر ن علووى ملسووةفاد   وون رؤول  حوودود ل،
 ملةوا ي ةلكونهووا  ومل اليووة وملطبيايوة ملبدوور ة مم ووم 

 بايوود  ملحووة   لووا وةووود ملةن يووة فووا وعليووع بوودت
 فيووا  رد   ،2011 ويلوو  وفوا  فيوا   ةنواو  عون

 صوووووووحيفةمل ووووووون  عليوووووووع مل طوووووووروح ملةسووووووواؤ  علوووووووى
 ون   ةأكودمم  يكون لول بأنوع "Der Spiegel"ممل انيوة 

 وليةووووع، فةووور  سوووةةوحد خوووو   ملفلسووووطينية ملدولوووة ون
 ون فوووا دوووك   لديوووع ودنوووى لووويل ونوووع  ووون ملووورغل علوووى
 23مل طاد  نهاية فا سيحدم  لك

                                                             
 مل رة  ملسابق  22

23
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المركز القانوني للدولة غير العضوو فوي امموم  .4
 الجمعية العامية لألمم المتحدةالمتحدة في 

ل ريووووويل ،2011 ويلوووووو  فوووووا  ملسووووولطة ةقووووود 
 ل نل ووووووووة ملةنفي يووووووووة مللةنووووووووة وريوووووووويل ملفلسووووووووطينية،

 مم ووووون  ةلووووول بطلووووود  لوووووى ملفلسوووووطينية، ملةحر ووووور
 مل ةحووود ، لح ووول ملاوووال مم وووين طر وووق عووون ملووودولا،
 لفلسوووووووطين فوووووووا مم ووووووول ملكا لوووووووة ملاضووووووووية لطلووووووود
مل ةحوووود   لح وووول ملكا لووووة  ل ون ملاضوووووية  مل ةحوووود 
 بأغلبيوة مم ون  ةلول  ون بال ومفقوة ةوصوية ةةطلد

  لووووك فووووا ب وووواة عضووووومم  15 وصووووا  وووون وعضوووواء 9
 بأغلبيوة وةصوو ةام  ،(ملاضووية ملدمي ة ملخ سة ملدو 

لووووووول ُيقب وووووووا طلووووووود   ملاا وووووووة ملة ايوووووووة فوووووووا ملثلثوووووووين
 فووووا مل ز ووووة ممصووووومت ةووووأ ين لةاوووو ر ملفلسووووطينيين

  مم ن  ةلل

 سوواى ةقووديل ملطلوود، علووى سوونة باوود  وورور
 فوووا بفلسوووطين عبوووال  لوووى ملحصوووو  علوووى معةووورمد

 عضووو، غيوور كدولووة مل ةحوود  لح وول ملاا ووة ملة ايووة
  لفلسووووطين ملسووووابق مل رمقوووود ب ركووووز حةفووووا  وووو  مل

 ةصووو ت ممغلبيووة لل وورور،  لووى ويحةوواج  وو م ملقوورمر
 لصوالحها صوةام  138 فلسطين على وعليع حصلت

ملووووووودو  ممعضووووووواء  ووووووون  دولوووووووة 193 وصوووووووا  ووووووونة
 كوووو  وقوووود ودووووار 24ملحوووواليين فووووا مم وووول مل ةحوووود ( 

                                                             
24

 UNGA resolution (A/RES/67/19) (n 1). 
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 ولويل  لوى ،1967 عوال حدود  وا قبوا ملطلبين  لى
  عوو ن فوا  ووو  نصوو  عليووع ملةقسوويل، ك وا خطوة

 25 1988 لاال ملفلسطينا ملسةق  

 خطوووووووة A/RES/67/19 ملقووووووورمر وصوووووووف
 ملسولطة كخطوة مل دوار  ليهوا – 2009فيا  لاال 

 خطوة بنواء" بأنهوا -2009 لاوال ملفلسطينية ملوطنية
 غضوووووون  فوووووا  سوووووةقلة فلسوووووطينية دولوووووة  ؤسسوووووات
ووود ،"سوونةين   ووو م فوووا مإليةابيوووة بالةقيي وووات" ك وووا رح 
 ملبنوك قبوا  ن ملدولة إلقا ة ملسةادمد حو  ملصدد
 26 ملووودولا" ملنقووود وصوووندوق  مل ةحووود  ومم ووول ملوودولا

 ملةقوودل بووأن منطباعووام   ن  ثووا  وو م ملةوصوويف ياطووا
 فوا" عضوو غيور دولوة"  ركوز على للحصو  بطلد
 ل   دووا لة مسووةرمةيةية  وون ةووزء  ووو مل ةحوود  مم وول

 ضلا بطبياوة ملحوا ؛ من ملقورمر  ون   م ملنطبا 
وووووووووة ملحاةووووووووة عووووووووون نفسووووووووع عب ووووووووور  لسوووووووووةيناد ملُ لح 

 ياطوووووووا ملقووووووورمر ك وووووووا ون  مل فاوضوووووووات وةسووووووور اها
 ومقوووف   لوووى مإلدوووار  خووو    ووون  خةلفوووة منطباعوووات

 ب ووا ملفلسووطينية، ملةحر وور ومئع نووات  ةاوودد  ل نل ووة
                                                             

وعلن مل ةلل ملوطنا ملفلسطينا فا ةلسةع مل ناقود  فوا ملااصو ة  25
ةةوووفر   1988 ةدوور ن ثووانا 15ملةزمير ووة مسووةق   دولووة فلسووطين فووا 

نسووووووووووووووخة عوووووووووووووون  عوووووووووووووو ن ملسوووووووووووووووةق   علووووووووووووووى  وووووووووووووو   ملصوووووووووووووووفحة: 
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741  

ليز وة علوى  نةود  ملفكور كوقد ندرت ةرة ة غير رسو ية  لوى مللغوة مإلن
 ملاربا على مل وق  ملةالا:

http://www.multaqa.org/pdfs/PNC%20INDEPENDAN
CE%20DECLERATION.pdf 
26

 UNGA resolution (A/RES/67/19) (n 1) 3. 

 وخطووووة ،1988 لاووووال ملسووووةق    عوووو ن  لووووك فووووا
 ملةقسيل ملصادر  عن ملة اية ملاا وة لح ول مل ةحود 

ملُ اطووى فوووا  وبالةووالا فوونن ملنطبووا   1947 لاووال
   م مل وض   و  ضلا ويضام 

 مإلعووو ل ووسوووايا ملقيووواد  كانوووت ةصوووور   وووا
 ونووع منةصووارل دبلو اسووا فلسووطينا،ملفلسووطينية علووى 
 ملة ايوووة فةصوووو ت   و قي وووة ر ز وووة  وووو بامغلووود

  دولوووة وصوووبحت يانوووا بوووأن فلسوووطين قووود ل ملاا وووة
 ول عنصورمم ةأسيسويام للدولوة، ليل بالدولة فالعةرمد

  ملة ايوة ملاا وة لح ول مل ةحود  فوا ملةصو ت حةى
 لول ةكون فلسوطين ملقانونيوة، وب لك فننع و ن ملناحية

وحةوووووى باووووود  لووووووك  ،2012 قووووورمر عووووووال قبوووووا دولوووووة
  ملةصو ت ل ي كن معةبار ا دولة ويضام 

علووووى  ملحصووووو  بووووأن ملووووبا  يةوووواد  وقوووود
 يسوها قود عضو فا مم ول مل ةحود  غير صفة دولة
 لووووى ملوكووووالت مل خةلفووووة لح وووول مل ةحوووود   ملوصووووو 

 مللةووء  لوك فوا ب وا وغير ا  ن مل نل وات ملدوليوة،
 ل ونووع وبووالرغل  وون   ملدوليووة ةملةناييوو مل حك ووة  لووى
 قوود مل ةحود  مم ول فوا ملاضوو غيور ملدولوة صوفة ون

دور ةيسوووووير  فوووووا  ووووو م مل ةوووووا   ل ون  لهوووووا يكوووووون 
ملوصو   لى  نل ات دولية وخر  ل ي كن معةبوار  

  لوووى فالوصوووو  خطوووو  ةلقاييوووة وو خطوووو   ضووو ونة 
  ةووورمءمت علووى سووياة د ممخووور   ملدوليووة مل نل ووات
 للووودو  ملسياسوووية ملخيوووارمت ةاكووول ملةوووا ملنضووو ال،
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 ن ملةودير باإلدوار  فوا  و م ملسوياق ون    ممعضاء
 فووووووووا ملاضوووووووووية كا ووووووووا عضووووووووومم  فلسووووووووطين ُقبِّل ووووووووت

 دولووووة صووووفة علووووى قبووووا حصوووولها حةووووى "مليونسوووكو"
ياووزز  مل ثووا  و وو م  مل ةحوود  مم وول فووا عضووو غيوور
 فلسوطين بوأن قبوو : ملورقوة  و   فوا مل قد وة ملحةوة
  سوووةقلة سياسوووية ع ليوووة  وووو ملدوليوووة مل نل وووات فووا
عضوووو فووووا  غيووور صوووفة دولوووة علوووى حصوووولها عووون

 مم ل مل ةحد   

ملةوةع  لى ملة ايوة ملاا وة  كان وعليع فن م
 غيوووور دولووووة وملحصووووو  علووووى صووووفة لح وووول مل ةحوووود 

 ضووووافية  لفلسووووطين و  م ةيووووازمت يضوووويف ل عضووووو
 ول يؤسوووول دولووووة، ول مل ةحوووود ، مم وووول فوووواحقيقيووووة 

 ملدوليووووووة مل نل ووووووات فووووووا ملنخوووووورمطيسوووووواعد ا فووووووا 
ف وووا  ملدوليوووة، ملةناييوووة ب وووا فيهوووا مل حك وووة ممخووور ،
 ملخطووووووووو   وووووووو    وووووووون ورمء ملحقيقووووووووا ملهوووووووودد  ووووووووو

ملدبلو اسوووويةل ي كوووون ملقووووو  بووووأن ملهوووودد  وووون  وووو   
خاصة فوا لوا  ملخطو  كان  حليام وكثر  نع دوليام،

عوووودل رضووووا ملدوووواد ملفلسووووطينا عوووون قيادةووووع ملةووووا 
وفووووووا لووووووا عوووووودل  ل سووووووةقبلية،ملرؤيووووووة م ةفةقوووووور  لووووووى

 فوووووووووا ملةقووووووووودل وعووووووووودل  صوووووووووالحة، ملةوصوووووووووا  لوووووووووى
 ودرةووووووت يلووووووا، وفي ووووووا   سوووووورمييا  وووووو  مل فاوضووووووات

  مدعايا لدعل  ثالين

 ملفلسووطينية ملدبلو اسووية ملخطووو   وو   رمفووق 
 فلسوطين، دسةور دولوة  درو  ل ناقدة  حياء  حليام 

ك وا  27 2003 مل   وُعلِّن عن آخر  سود  لع عوال
 ملوووووووطنا مل ةلوووووول ريوووووويل ملزعنووووووون، ةوووووورول سووووووليل

 ث ثوة 2011ملفلسطينية فوا ملاوال  ملةحر ر ل نل ة
 ملخبووووووورمء عقووووووودت  ووووووو   ة وعوووووووة  ووووووون مةة اعوووووووات
ةوقووود سووو يت  ووو   مل ة وعوووة بدوووكا غيووور  وملساسوووة
 وحوووودم ل ناقدووووة ("ملدسووووةور  عوووودمد لةنووووة"بووووو رسوووو ا
ل ب ةووورد ون 28 ملدسوووةور ل دووورو   سوووود   طلووود ُقووود 

 لووول ،2011 عوووال فوووا ملاوووال مم وووين  لوووى ملنضووو ال
 باود ،2012 عوال فوا  وخور    ور      مللةنة ةناقد

 مم ووول فوووا عضوووو غيووور دولوووةم  بفلسوووطين ون معةُووورِّد
 ضوووورور   لووووى وصووووبا  نوووواك  دووووار  كبيوووور  مل ةحوووود ،
فووووووال نطق ورمء  وووووو   ملخطووووووو   29 ملدسووووووةور معة وووووواد

ي كوون مةباعووع علووى ملنحووو ملةووالا: "ب ووا ون فلسووطين 
                                                             

للحصو  على نسخة  ةرة ة ةغير رس ية( لل سود  ملثالثة ل درو   27
 ن،    ةاليقات   ةاز ، منلر:دسةور فلسطي

Nathan Brown, ‘The Third Draft Constitution for the 
Palestinian State: Translation and Commentary’ 
(2003) Palestinian Center for Policy and Survey 
Research. 
http://www.pcpsr.org/domestic/2003/nbrowne.pdf 

وونا دخصيام قد داركت فا     ملةة اعات  منلر ةغطية مل ةلل  28
 ملوطنا ملفلسطينا له م ملحدم:

http://www.palestinepnc.org/index.php?option=co
m_content&view=article&id=620%3A2011-10-30-
15-52-15&catid=93%3A2010-05-25-10-32-
12&Itemid=356&lang=ar 

منلوور علووى سووبيا مل ثووا   ووا كووان يقولووع ريوويل ملسوولطة ملفلسووطينية،  29
 ووود عبوووال، فوووا  ووو م ملصووودد  " وون غيووور مل نطقوووا ون نبقوووى بووودون  ح

 نوواك  دوورو  دسووةور نا ووا عليووع مآلن، ونأ ووا فووا ملحصووو   دسووةور 
على ةاليقات  ون ملة يو ، وب ةورد ون يوةل ملنةهواء  نوع، سويةل عرضوع 

 فر على مل وق  ملةالا:و للةهور"    م ملخبر  ة
http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=Vi
ew&id=232662  
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 بووود ون نةصووورد علوووى قووود وصوووبحت دولوووة مآلن فووو 
  م ملنحو، فونحن بحاةوة  لوى دسوةور كبقيوة ملودو ، 
لى مسةخدمل ر وز للدولوة، وةدوكيا حكو وة ةديود   ومئ

  30للدولة،  لخ" 

  ووووووو ممخوووووو  باووووووين ملعةبووووووار آخوووووور  ثووووووا 
 كن كانيووة و  دولووة؛  قا ووة عوواد  ةةبوو  ملةووا ملقضووايا
  مل ةووواور  ملوودو   ووو  كونفوودرملا مةحووواد فووا ملوودخو 
  وون قوود طلوود عبووال ون باوو  ملةقووار ر  كوورت وقوود

  ووووو م فوووووا ملةفكيووووور ملبووووودء فوووووا فوووووةا حركوووووة زع ووووواء
 ممردن، مل لوووووك  لوووووك ك وووووا يبووووودو ون  31ملسوووووينار و،

  وووو  ملخيووووار  وووو م قوووود بوووودو ب ناقدووووة عبوووودهللا ملثووووانا،
ويضوووام علوووى ملووورغل  ووون ونوووع قووود  ُنفِّوووا  لوووك  نةنيوووا و

 و ن ملةدير   حلةع ون مل وقوف 32 بدكا رس ا
 وكوود ونووع ل ي كوون  ناقدووة و  كونفدرمليووة ملفلسووطينا

و ةوددمم،   فلسوطين دولوة ةأسيل باد  ل ممردن   
وقوووود ةوووول قبووووو   مآلن: "فووووال نطق ورمء  وووو   ملخطووووو 

 مل ةحوووود ، مم وووول فووووا عضووووو غيوووور كدولووووة فلسووووطين
                                                             

منلوور  ووا قالووع وح وود قر وو  حووو   وو م مل وضووو : "نحوون بحاةووة  لووى  30
"  دلم  وون حكو ووة للسوولطة ملفلسووطينيةةدووكيا حكو ووة لدولووة فلسووطين، بوو

 فر على مل وق  ملةالا:و   م ملخبر  ة
http://m.aawsat.com/content/13562185638394444
00/aaa%20News%20and%20Politics  

   م ملخبر  ةوفر على مل وق  ملةالا: 31
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/12/
13/342629.html  

   م ملخبر  ةوفر على مل وق  ملةالا:32 
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/152364.
html  

 باووود  وووا سوووينار و ات عووون بالحوووديم نبووودو ون ي كووون
 " ملدولة ةأسيل قبا حةى ملدولة،

 مساعي المصالحة .5

 بوين مل سوة ر ملنقسال  لى سابقام  ودرت لقد
  وو م وفووا ، وندووأةع 2007 عووال  نوو  وح ووال فووةا
 بنوواء ةهووود علووى ملنقسووال  وو م وثوور سووأناق  ملةووزء
 ووا يثيوور   ملاربووا ملربيوو  ضوووء فووا سووي ا ول ملدولووة،
 ملفلسوووطينيين ملحوووزبين بوووين ملنقسوووال حوووو  مل ة وووال
 لفةوور  قوود مرةووبط ملوودمخلا ملفلسوطينا ملنقسووال  وو ون

 وفوووا طو لوووة بالرةبووواط مإلقلي وووا لححوووزمد ووباووواد  
مإلقلي يووووة  ملةهووووات ةغيوووورت ملاربووووا، ملربيوووو  وعقوووواد
وبالةووالا كووان  وون مل ةوقوو  ون  كبيوور، بدووكا ملفاعلووة

  يةغيووور دعووول ممحوووزمد ملسياسوووية ملفلسوووطينية ويضوووام 
لكوون كووان  ووون غيوور مل ةوقوو  ون ملنةيةوووة بقيووت ك وووا 

 بوودم ةحقيووق مل صووالحةوعليووع   ملكا ووا ملركووود:  ووا
 وكثوور وح ووال ملفلسوطينية ملسوولطة/فوةا بووين وملوحود 
   صاوبة 

 بووووين ملنقسووووال ون  لووووى ل بوووود  وووون مإلدووووار 
 ووون  ووع وووق وقووودل  وووو غوووز  وقطوووا  ملغربيوووة ملضوووفة

 حةووى ملنقسووال بووين وو وفووةا، ح ووال ملنقسووال بووين
 ملةحر ووووووور  نل وووووووة/ ملفلسوووووووطينية وملسووووووولطة ح وووووووال

 كووووان ،1948 عووووال  نوووو  ملومقوووو ، ففووووا ملفلسووووطينية؛
 فوووا مل صووور ة، مإلدمر  خاضووواام لسووويطر  غوووز  قطوووا 
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 مل  لكووووة  وووون ةووووزءمم  ملغربيووووة ملضووووفة معةبوووورت حووووين
 ويضووام  ملةقسوويل  وو م مناكوول وقوود  ملهادوو ية ممردنيووة
 ملكيوووانين، لكووو  وملسياسوووية ملقانونيوووة ملثقافوووات علوووى

 نو   مإلسورمييلا ووبقوى عليوع ملحوة   و و  وا عوزز 
 لحووواكل خاضووواام  غوووز  قطوووا  فقووود كوووان  1967 عوووال

مللوو ين ةخضوو   عوون  خةلفووي ن  دنيووة وإلدمر  عسووكر  
 مل قي ووين  سوورمييا ك ووا  نحووت  ملغربيووة له ووا ملضووفة

وقوود ة  خةلفووة  ويووة مل نطقةووين بطاقووات  وون كووا فووا
(  كلةووووووا مل نطقةووووووين عوووووون ملدوووووورقية ملقوووووودل فصوووووولت
 ة ووووت مإلدووووار   لووووى غووووز  ووسوووولو مةفاقيووووات وب وةووود
 ولكون علوى ملورغل  ون  ومحود ككيان ملغربية وملضفة
فووونن نلوووال ملفصوووا بوووين  وعلوووى ور  ملومقووو ،  لوووك،

 ونلووووال ملاسووووكر ة،  وووون خوووو   مموم وووور مل نطقةووووين
 باإلقا ووووة، وصوووواوبة ملةالي ووووات مل ةالقووووة ملةصووووار ا

 عززت ملنقسال بين سكان مل نطقةين  

فووووووونن  ملفلسوووووووطينية، و وووووووا بالنسوووووووبة للسووووووولطة
قووود وخووو   غوووز  وقطوووا  لغربيوووةم ملنقسوووال بوووين ملضوووفة

 بالنةخابووات مل ةالقووة قرمرمةهووا ة يوو  فووا حيووزمم  ا ووام 
 وملووووزمرمت وللقضووواء ملاا وووة لل ناصووود وملةردووويحات

 وفووا ملوقووت ملوو   منسووحبت وممةهووز  مم نيووة، ملووخ 
 عووووال غووووز  قطووووا  ونحوووواء  الوووول  وووون فيووووع  سوووورمييا

قا ووت  سوورمييا  حوواد  ملةانوود،وعلووى نحووو  2005
 "و" و"د" و"ج" مل نوواطق فووا وةود وواويضووام بةاز ووز 

باإلضووافة  لووى  ملدورقية، وملقوودل ملغربيوة ملضووفة فوا

ملووووو    ملغربيووووة، ملضووووفة فوووووا ممرمضووووا ضوووول ز وووواد 
 ملةدمر ملااز   بناء ةزم ن   

 سووووووويطر  وضوووووووحت ون سوووووووابق، ةوووووووزء فوووووووا
 نةيةووة فاوا رد  رب وا ةكوون  غووز  قطوا  علوى ح وال

لووووونق  ملصووووو حيات ملوووووو   ومةهةوووووع عنووووود ةدووووووكيا 
 و ووووولفا ملاووووال، مل ووووا  حكو ةهووووا فووووا و ووووور  ثووووا

 وخور ، و  وبابار   ملاا ة وممةهز  مم نية ملخد ة
 ملسوبد لويل  و م ولكون    ملسولطة على عام صرم  كانت

  بووا  ن لووع وسووبابام ةةالووق بالة ثيووا ملوحيوود ل نقسووال،
ثَّل ووة ح وال فوونن للةوقاوات، فخ فوام   فوا  ؤسسووات ُ   
  نل وووووة  ؤسسوووووات  وووون ملفلسوووووطينية وكثووووور ملسوووولطة
من   وون  صوولحةها ون ةصووبا  ملفلسووطينية، ملةحر وور

  مل نل ووووة ولوووويل ممقووووو   ملسوووولطة ملفلسووووطينية  ووووا
وملسوووووبد فوووووا  لوووووك ون ح وووووال ليسوووووت ةوووووزءمم  ووووون 

 ملفلسوطينية ملسولطة ريويل مل نل ة  ويدوكا  صورمر
 ملةنفي يووووة مللةنووووة خطووووة ملحكو ووووة  لووووى علووووى ةقووووديل
 بووووين ملخوووو د عليهووووا ةووووزءمم  وووون لل ومفقووووة لل نل ووووة
 2006 عووووووووال مل ردووووووووا ملوووووووووزرمء وريوووووووويل عبووووووووال
ملووووووزرمء  ريووووويل و ووووو م  وووووا رفووووو   نيوووووة،  سووووو اعيا

 علوى ةطبيوق  نية فا حين وصر  مل ردا ملقيال بع
 وياطووا مل سووألة  وو   يوونلل ملوو   ممساسووا ملقووانون 

ملثقووووووة   وووووونا صوووووو حية مل ةلوووووول ملةدوووووور اا وحوووووود 
  لوووك فووا ب ووا وخووور ،  ؤسسووة و  ولوويل للحكو ووة،
  فاوضوووات ون و  فوووا ملسوووبد  وووو و ووو م  مل نل وووة
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 مل نل ووووة، دور ب ناقدووووة ةنةهووووا وح ووووال فووووةا بووووين
  عاد  ةدكيلها   وضرور 

سوووووورعان  ووووووا ةحووووووو  ملنقسووووووال  لووووووى  ولكوووووون
لت ،2007 عوال ف ن   منقسال قانونا ويضام   كوا عود 

 فووا ملةدوور اا مل ةلوول ووعضوواء  نيووة حكو ووة  وون
وقووود   ملقطوووا  فوووا بوووع مل ا وووو  ملقوووانون  غوووز  قطوووا 
مم ثلوووة  باووو   لوووى سوووابقام فوووا  ووو   ملدرمسوووة ودووورت

 ملاث انيوووة مل ةلوووة مسوووةبدم   ثوووا ملدملوووة علوووى  لوووك،
  مم وور ملوو   كووان  وضوو  ةوودم بالقووانون مل وودنا، 

و وووا فووووا ملضووووفة ملغربيوووة، فقوووود مسووووةخد ت مل رمسوووويل 
 ويضوووووام إلنفوووووا  ةغييووووورمت علوووووى ممر   فقووووود  وووووارل

 رمرمت بقوومنين،قو إلصودمر صو حياةع عبوال ملرييل
ومسوووة رمر قيا هوووا  حكو وووة فيوووا  مسوووة رمر لضووو ان

ملحصووووو  علووووى ثقووووة  حةووووى دون  بأع الهووووا مل اةوووواد 
ملةدووووووور اا وعلوووووووى  ومفقةوووووووع علوووووووى  ووووووو    مل ةلووووووول
 ومل ثيوووور ل  ة ووووال بهوووو م ملصوووودد ون كوووو   ملقوووورمرمت
ك صوودر  ممساسووا ملقووانون  قوود مسووةندم  لووى ملطوورفين
 ملطووووورد عووووون ملدووووورعية لنوووووز  ومسوووووةخد ع لسووووولطةع،
 مل صووالحة وصووبحت ملوقووت،  وورور و وو  33 مآلخوور

 ملقانونيوووة ملةغييووورمت خاصوووة فوووا لوووا بايوود  مل نوووا ،
  ملةار ة

                                                             
33

 Khalil (n 9). 

 بوالةهود ملاربوا ملربي   ا  ا ع قة ولكن
 فووا وح ووالل فووةا بووين مل ب ولووة لةحقيووق مل صووالحة

 عبوووال بووين مةفوواق  لووى ملةوصووا ةوول ،2012 دووباط
لحركوووووة  دووووواا ةريووووويل مل كةووووود ملسياسوووووا  وخالووووود

 برياسوووووة وطنيوووووة وحووووود  حكو وووووة لةدوووووكيا ح وووووال(،
 ملحاصوا   م ملةغيير وقد عزم ملبا   نفسع عبال

 ملاووالل ملحاصووا فووا ملةغييوور  لووى وفووةا بووين ح ووال
 فوووا  بووارك إلسووقاط كووان ملحووا ، وبطبياووة  ملاربووا
 ةووووأثيرمم  سووووور ا فووووا وللثووووور  و رسووووا لحقووووام،  صوووور،
 فوةا حركوة وعلوى فا غز ، ح ال حركة على كبيرمم 

 بووووالنلر ملغربيووووة، ملضووووفة فووووا ملفلسووووطينية وملسوووولطة
  وووو  مل ة وووووعةين لهوووواةين مإلقلي يووووة ملةحالفووووات  لووووى

ولكووون ملةوووأثير ل   مل اارضوووة وة اعوووات ملحكو وووات
 ملحاليوووة نةوووايو مل اركوووة ون ول سوووي ا يوووزم   سوووة رمم،

 ةفوووا لووول ةحسووول فوووا و   ووون ملةةا وووات سوووور ا فوووا
 ملقاسووووية ملسياسووووات لووووى  باإلضووووافة ملكةابووووة(، وقووووت

قطوووا   بحوووق  رسوووا باووود  وووا حكو وووة ملةوووا مةخووو ةها
 مإلخوومن مل سول ين منسحاد باد وحركة ح ال غز 
 عبوووال بوووين ملةفووواق فدوووا وعليوووع 34 ملحكو وووة  ووون

  لووك فووا ب ووا كغيوور   وون ملةفاقووات ملسووابقة، و دوواا

                                                             
34 Nathan Brown, ‘The Hamas-Fatah Deal’ (February 
20, 2012) Journal of Turkish Weekly.  
http://carnegieendowment.org/2012/02/20/hamas-
fatah-deal/9ssv 
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 4 فوووا ملقوووا ر  فوووا  ليوووع ملةوصوووا ةووول ملووو   ملةفووواق
 35 بارك  باد  ا فةر  حكو ة خ   2011 ويار

 علووووووى مإلسوووووورمييلية ملهة ووووووات وعقوووووواد فووووووا
 وقووف  لووى ملةوصووا ةوور   ،2012 عووال قطووا  غووز 
 بوووين ملةوووو بووودم وقووود   صووور بوسووواطة ملنوووار  طووو ق
 مسوووةادمدمم  ووكثووور  يةابيوووة، وكثووور وح وووال فوووةا قووواد 

   كانيووة ملةفاقووات  وو   ودوو لت  ملةفاقووات ل ناقدووة
كوانون  ُغور بو كر  منط قةهوا  فا غز ، محةفا  فةا،

 وعلوووووى ملووووورغل  وووون  لوووووك، فووووونن مل صوووووالحة  ملثووووانا
  وورةا  فووا غيوور ملفلسووطينية يبوودو ملفصووايا وةوحيوود
    مل نلور مل سةقبا

 حكم حماس لقطاع غزة .6

مإلسوووووووووو  ية  مل قاو ووووووووووة لهوووووووووورت حركووووووووووة 
 عوال ممولوى ملنةفاضوة بدميوة ممولوى لل ر  ةح ال(
 ملرعايوة ببورم و ون ع قةها  ن ملرغل على ،1987

 ي كووووووون مإلسووووووو  ية ملةاباوووووووة لإلخوووووووومن ملةة اعيوووووووة
ولكووووون  36 رةاعهوووووا  لوووووى  رمحوووووا وسوووووبق  ووووون  لوووووك 

                                                             

 ل الو ات حو  ةهود مل صالحة منلر:لل ز د  ن م 35 
Youssef Munatter, ‘Prospects for Palestinian Unity 
After the Arab Spring’ (2011) 13 (3) Insight Turkey 
21-31; 

ملسو ل وةةا وا ناوا ع ليوة ن خليوا دوا ين، "مل صوالحة ملفلسوطينية بوي
 ملفلسوطينية ةلوة ملدرمسوات ( 87ة 22( 2011ملاربوا" ةدرول ملربيو  

131-148  
 <<     : منلر 36

 

ح ووال ةلووك، ةخةلووف عوون ح ووال ملةووا ةحكوول غووز  
ملةووا  ح ووال ليسووت ممقووا علووى فووا يو نووا  وو م، وو

  نوووا مإلدوووار  حيوووم  ن  ملةوووزء  ووو م فوووا  ليهوووا ودوووير
 علووى سوويطرت ملةووا  نل ووة ح ووال  لووى ةاووود  لووى

  لووك و ووا زملووت  نوو  ،2007 بووالقو  عووالغووز   قطووا 
 ووووا ملةووووا  ملةديوووود  ح ووووال آخوووور، ب انووووى  ملحووووين
 ملفلسوطينية ملدولوة بنواء و وال ملحقيقوا ملةحد  ةدكا

 ملنادوووووووووطة وليسوووووووووت حركووووووووة ح وووووووووال وملدسووووووووةور ة،
 ملقدي ة  ملةة اعية

ملفصوووا  ناقدوووت كنوووت قووود سوووابق، ةوووزء فوووا
 ملضوووووفة بوووووين ملقوووووانون  وبحكووووول ملومقووووو  بحكوووول مم ووووور

 وقوود ناقدووت  1948 عووال  نوو  غووز  وقطووا  ملغربيووة
 علووى  وو م ملنفصووا ،  سوورمييا حافلووت كيووف ويضووام 
وقوووووود    اووووووع ملفلسووووووطينية ملسوووووولطة ةاا لووووووت وكيووووووف

 ح وووال عووون ملةحووود  ملووو   ةطرحوووع ةحووودثت ويضوووام 
 عودل خاصة فا لوا وملفلسطينيين، فلسطين لة ثيا
 ملةحر ووووووووور  نل وووووووووة فوووووووووا لح وووووووووال ة ثيوووووووووا وةوووووووووود

 وحوودمم ب ناقدووة سووأبدو ملةووزء،  وو م فووا  ملفلسوطينية
للوووورييل  خلفووووام  عبووووال منةخوووود عنوووود ا ،2005 عوووال

 ملةحر ووووور ل نل وووووةملةنفي يوووووة  رييسوووووام للةنوووووة عرفوووووات
ملفلسووووطينية علووووى حوووود  ملسوووولطة وريوووويل ملفلسووووطينية

فووووا ملوقووووت ملوووو   نفوووو  فيووووع مر يووووا دووووارون،  سووووومء،
                                                                                           
Shaul Mishal & Avraham Sela, The Palestinian 
Hamas: Vision, Violence, and Coexistence (New York: 
Columbia University Press, 2000) 16. 
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ريوووويل ملوووووزمرء مإلسوووورمييلا آنوووو مك منسووووحابام وحووووواد  
 ورمضا قطا  غز  ملةاند  ن  الل 

 ه وة،  وا ون  قانونيوة حقيقوة بةكورمر سأبدو
 ملقوانونا ملوضو  يغيور لول غوز  قطا   ن لنسحادم

   حةلوووووووووووة ورمضوووووووووووا باعةبار وووووووووووا ممرمضوووووووووووا لةلوووووووووووك
ورمضوا  باعةبار وا ملقانونيوة ملةوا ة ةلكهوا فال ؤ  ت

 ملودولا، مإلنسوانا ملقوانون  لةطبيق  ه ة ةدمم   حةلة
 ملةزم اةهوا وومةباةهوا بوصوفهاوإللزمل  سورمييا بواحةرمل 

و وووا  37 غوووز  قطوووا  فوووا مل ووودنيين ةةوووا  قوووو   حةلوووة،
 قطوا  ملفلسطينية، فقد كان للسلطة ملوطنية بالنسبة
 قبوووا مل حةلوووة ملفلسوووطينية ممرمضوووا  ووون ةوووزءمم  غوووز 
وياةبوور    وو م ملةوار خ باود كوو لك وبقوا ،2005 عوال

  سوورمييا عبوور لل وورور ملرييسووا مل ابوور  يوورز" ابوور "
 ملرييسووا  ووو مل ابوور و"كووارنا" ملغربيووة، ملضووفة  لووى

وكوو  مل ابوور ن  رمقوود  ومإل وودمدمت، ل وورور ممغ يووة
  وون قبووا  سوورمييا ملةووا غالبووام  بدووكا دقيووق وحصوور  

 /ملسياسوية بنواءم علوى ملعةبوارمت ةقوول بنغ قه وا  ا
 سياسوووووات و  ون يانوووووا و ووووو م  مم نيووووة مإلسووووورمييلية
 غوووووز  قطوووووا  بدوووووأن ملفلسوووووطينية سوووووةةخ  ا ملسووووولطة

 2007/8  ع وووووار ملقطوووووا  باووووود  ة وووووات كنعووووواد ة

                                                             
37 Lena Abu-Mukh, Movement to and from the 
Palestinian Territories under Israeli Occupation after 
Oslo (1993-2006) (Research Report, CARIM-RR, 
2006/02) 16.  
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/6275/
CARIM-RR_2006_02.pdf?sequence=1. 

  ون ةوزءمم  و وو  وا ياود مل ثا ، سبيا على 2012و
( ملدولووووووة  ؤسسوووووات لبنووووواء لفيووووووا  خطوووووة ملاوووووا ين

 ح وووووال، و ومفقووووةة  سوووورمييا  ومفقوووووة علووووى سووووةاة د
 ةنفيو  و  خطوط ملفلسوطينية بحيم ل ي كون للسولطة

 ( ح ال  ومفقة دون  غز  قطا  فا

  ووا فوورفا  صوور،  وو  للحوودود بالنسووبة و ووا
 ةدوور ن ملثووانا وفووا  ملوحيوود  ملرسوو ية ملابووور نقطووة
 ممطوووورمد بوووين مةفووواق  لووووى ملةوصوووا ةووور   ،2005
 مل ةفوووووق ومل بوووووادت وملابوووووور مةفووووواق ملةنقووووواة مل انيوووووة
 ملسوويطر   وون دووأنع  وونا 38رفووا(  ابوور بدووأن عليهووا

 ملةانوووووود  وووووون مل ابووووور علووووووى للفلسووووووطينيين ملكا لوووووة
  رمقبوة  ون ونهوا ملورغل علوى ملحدود،  ن ملفلسطينا

 ،(رفوووا EU BAMة مموروبوووا ملةحووواد قبوووا  ووون
 دميووووور  طر وووووق عووووون ملحووووودود  سووووورمييا ةرمقووووود بين وووووا

 ياطووا ملةفوواق فوونن  لووك، و وو  39  غلقووة ةلفز ونيووة
  ون وملخوروج علوى ملودخو  ملعةورم  حوق  سرمييا
 ملةدوووور اية ملنةخابووووات فووووا وعقوووواد 40 غووووز  قطووووا 

                                                             
سوووورمييا وملسوووولطة ملوطنيووووة ملفلسووووطينية،  ةوووووفر علووووى  ملةفوووواق بووووين  38

 مل وق  ملةالا:
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/796f8bc05ec4f3
0885256cef0073cf3a/c9a5aa5245d910bb852570bb0
051711c/$FILE/Rafah%20agreement.pdf  
39

 Abu-Mukh (n 37) 21.   
ن  ووون ل يح وووا بطاقووة  ويوووة ةصوووادر  عووون ملسووولطة  ب انووى آخووور،  40

سرمييلية( ل ي كنع دخو  غز  عبر رفا،  ل ملفلسطينية،    مل ومفقة مإل
با  ملسةثناءمت،  ثا ملدبلو اسيين وملاا لين فا مل نل ات ملدولية  

  وون يح ووا  فوواةيا  ابوور رفوواللل ز وود  وون مل الو ووات، منلوور:  سوولك، 
 ( 2009 ركز للدفا  عن حر ة ملحركة  -ة سلك
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  سووورمييا  ووددت ح وووال، وفوووز 2006 عوووال ملثانيووة
  لح وووووال ُ نحوووووت  دمرةوووووع   م رفوووووا  ابووووور بووووونغ ق
  رسووووووو ام  عبووووووال ملوووووورييل وصوووووودر لوووووو لك، ونةيةووووووة
ملةووا ة وملحوودود مل اووابر فيووع  دير ووة وضوو  41رياسوويام 

 ةحووووت( ملدمخليووووة وزمر   وووون ةووووزءمم  ممصووووا ةاوووود فووووا
 قطووا  علوى ح ووال سويطر  وباوود  مل بادور  سويطرةع

بقا مل ابر  غلقوام فوا  ،2007 حز رمن 14 فا غز 
مل يووات عووالقين   ووا ود   لووى  بقوواء  وغلوود ممحيووان،

ة وووز  وفووا  وملفلسووطينا ملةانوود مل صوور   بووين ووا 
 بوين ملنوار  طو ق وقوف  لى ملةوصا ةر   ،2008
سووورمييا ح وووال   لوووى ود    وووا  صووور ة، بوسووواطة ومئ
 دخووو  علووى مل فروضووة باوو  ملقيووود  وون ملةخفيووف

باإلضوووووافة  لووووى فوووووةا  ملغ مييووووة، ومل وووووومد مإل وووودمدمت
ملااةلووووة، باوووود  مإلنسووووانية للحووووالت ةوووودر ةيام  مل ابوووور

 ملةنسيق    ملةاند مل صر  

 فوا ةولى مإلخوومن مل سول ين ملحكول ون  ن 
 رغول وسوها، وصبا مل ورور عبور  ابور رفوا  صر،
 مةفاقووووام   نوووواك ةوووود  علووووى ون  الو ووووات وةووووود عوووودل
  دمر  بدووووأن و صوووور ح ووووال بووووين ةنسوووويقام  وو ثنايي ووووام 

 بقووووا حيووووم مل ابوووور، خوووو    وووون وملخووووروج ملوووودخو 
و ووو   لوووك بقوووا    صووور خاضووواام لرقابوووة رفوووا  ابووور

                                                             
 ،  ةوفر على مل وق :2006لسنة  (16ةمل رسول ملرياسا رقل  41

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx
?LegPath=2006&MID=15262  

 42 كال اةواد غوز  وقطوا   صر مقةصاد ممنفاق بين
 بوودت غوز ، علووى قطوا  2012  ة وات عوال خو  
آنوووو مك  خةلفووووة ع ووووا كانووووت   رسووووا برياسووووة  صوووور

مل صووور  فوووا  ملووووزرمء ريووويل فقووود زمر عليوووع سوووابقام؛
 ةدوووور ن 16 فووووا غووووز  قطووووا  قنووووديا،  دووووال حينووووع،
  وووو  ةضووووا ن  صوووور عوووون ووعوووورد ،2012 ملثووووانا

 حافلوووت  لوووك، و ووو   فوووا قطوووا  غوووز  ملفلسوووطينيين
 لووووا فووووا كانووووت ك ووووا كوسوووويط علووووى دور ووووا  صوووور
  2008 عال  بارك

 ح ووال حكوول فووا قضووية و ووا يثيوور مل ة ووال
يام  ملوورغل وعلووى ونووع غووز   ووو فووا   وون ونووع ياةبوور ةحوود 

 للسوووووووولطة ملدسووووووووةور   وملنلووووووووال ممساسووووووووا للقووووووووانون 
  لهوور ملومقوو   ل ونووع حوواف  علووى ملفلسووطينية بحكوول

 رياسوووا ب رسووول مل قووا   نيووة، فنسوو اعيا  ملدوورعية
 غوز  قطوا  فوا مل   قا ت بع ح وال ملنق د باد
ملنةقاليووة  للحكو ووة ياوود رييسووام رسوو يام  ،2007 عووال

 ملفلسووووطينية ملدوووورعية ملحكو ووووة ملةووووا ةاةبوووور نفسووووها
 ملةووووووا ملحكو ووووووة ممخوووووور   ووووووا حكو ووووووة فيووووووا ،ة

ملحصوووو   وبووودون  رياسوووا  رسوووول ب وةووود ةأسسوووت
 ك وووا ةحوووواف (  ملةدووور اا مل ةلووول  ووون ملثقوووة علوووى

 ملقيوووووال  ووووون خووووو   ملدووووورعية  لهووووور علوووووى ح وووووال

                                                             
42 Yezid Sayigh, Hamas Looks to the Future: With 
Gains Come Dilemmas, Al-Hayat, March 8, 2012. 
http://carnegie-mec.org/2012/03/08/hamas-looks-
to-future-with-gains-come-dilemmas   
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 ةدووور اية، ةاووودي ت عبووور رسووو ية قانونيوووة بةغييووورمت
ور ملةوا مل رمسويل و ن خ   معة واد  ملةر ود  فوا ةُند 

 لقطوا   نفصوا، باةوت ةصودر بدوكاملةا ة ملرس ية
 ملةوا ةصوودر ا ملسوولطة ةلووك عوون و خةلفوة غوز  فقووط،
  (ملغربية ملضفة فا ملفلسطينية

و ووووون ملةحوووووديات ملةوووووا ةومةوووووع قطوووووا  غوووووز  
 مل اليووووووووووووة بالةاووووووووووووا  ت ويضووووووووووووام، ةلووووووووووووك مل ةالقووووووووووووة

فووووا ملقطووووا   ندوووأ للحصووووار، ونةيةووووةم   وملقةصوووادية
 علوووى  ممنفووواق مقةصووواد: ملقةصووواد  ووون ةديووود نوووو 
ل ةقووودل  ل دوووك   ووون  ممنفووواق  ووو   ون  ووون ملووورغل

 نوعهووا  وون فر وود  وسوويلة ةاوود فهووا ودووكا  ملةهر وود،
 ملوقووووت  وووورور  وووو   غووووز  سووووكان محةياةووووات لةلبيووووة
 قطووا  بووين ملبضوواي  حركووة سووهولة  وون ملوورغل وعلووى
 مقةصواد وصوبا ملخصوو ، وةوع علوى و صر غز 

 مل سووووووووةورد  لل نةةووووووووات رييسوووووووويام   صوووووووودرم ممنفوووووووواق
ك ووووووا (  ملقةصووووووادية ويضووووووام  وبالةووووووالا لل اووووووا  تة

 ممدوووغا  وزمر  خووو    ووون ح وووال، سوووهلت حكو وووة
 ملخوووود ات علووووى ملحصووووو  ووزمر  مإلسووووكان، ملاا ووووة
 كةزو وووووود ل ممنفووووواق وع الهووووووا، ل سووووووةخد ا ملاا وووووة
  لوووى ويضوووام  ملةقوووار ر وةدوووير  وملكهربووواء  وووث م  بال ووواء
 وصوووحاد  ووون ملضووورميد ةة ووو  ح وووال حكو وووة ون

 ممنفووواق وعليوووع فووونن مقةصووواد  و سوووةخد يها ممنفووواق
 دوبع معةبوار  وي كن با فا مزد ار  سة ر، غز  فا

  وووو ك وووا ح وووال، سووولطة ةووودخا بسوووبد عوووال قطوووا 

 غيوووووور يووووووزم  ل فننووووووع  لووووووك، و وووووو   وعوووووو    وضووووووا
ملاادي وووة   طوووار ملةطبيقوووات خوووارج حيوووم  ن وووع رسووو ا،
 ملقةصوووادية، ممندوووطة علوووى ينطبوووق ملووو   للقوووانون 
 نوو  عون و  خوارج ك وا ونوع  ملبضاي  مسةيرمد وعلى
 43وملرقابة  ملاا ة ونوم  مل ساءلة  ن

 بنوووواء  وووون ملةحووووديات ممخوووور  ملةووووا ةومةووووع
 غووز ؛ قطوا  فووا مل اليوة ملةاوا  ت  وو دووكا ملدولوة
 ملفلسوووطينية ملسوولطة علووى ملدوليوووة ملاقوبووات فبسووبد
 عووال فووا ح ووال وزرمء و قاطاووةة 2006 عووال  نوو 

 مقةصوووووووووواد وةطووووووووووو ر للحصووووووووووار ونةيةووووووووووة ،(2007
 ملةوووا ةحةوووو   مليووود" "حقايووود لوووا ر عوووادت  ممنفووواق،
  غووووز  قطووووا فووووا لةلهوووور  ومم وووووم  ملرومةوووود علووووى
 ة وور ملفلسووطينية ملبنوووك  اووا  ت ة يوو   ن   وحيووم
 فوووووونن ملةاووووووا  ت مإلسووووورمييلية، ملبنوووووووك خوووووو    ووووون
ر فقوط بدوكا  ح وال بوأ وم  ةةالق ملةا مل الية ُة ورَّ

ووول بنوووكوعليوووع   غيووور رسووو ا ملغايوووة  لهووو   ةديووود ُوندِّ
 ملنقود سولطة ون  ل مإلسو  ا"، ملووطنا "ملبنوك و و

 ملبنوووك  ووو م وعليوووع يبقوووى  ملفلسوووطينية لووول ةاةووورد بوووع
 و ووووو  كلووووف قطووووا  غووووز ، فووووا  سووووةق م   اليووووام  كيانووووام 
 غوووز ، حكو وووة ةةخووو  ا ملةوووا مل اليوووة ملقووورمرمت بةنفيووو 

                                                             
 ممنفاق فا غز  منلر:لل ز د  ن مل الو ات حو  مقةصاد  43

Nicolas Pelham, Gaza's Tunnel Phenomenon: The 
Unintended Dynamics of Israel's Siege, Journal of 
Palestine Studies, Vol. 41, no. 4 (Summer 2012), p. 6-
31. Also available at http://www.palestine-
studies.org/journals.aspx?id=11424&jid=1&href=full
text  
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 ، جامعة بريزيت.واإلدارة العامة، كلية احلقوق دستورّيوحدة القانون ال

 44 ملاوال ملقطا   ولفا  لك ةحو ا رومةد فا ب ا
 رومةووووود  ووووون دفووووو  مآلن حةوووووى ح وووووال لقووووود ة كنوووووت
 دفو  ملفلسوطينية ملسولطة ةومصوا حين فا  ولفيها،
  وون ملوورغل علووى غووز ، قطووا  ل ولفيهووا فووا ملرومةوود

قوود ةوقووف عوون ملا ووا،   ووا يدووكا   وونهل ملاديوود ون
 45 ملفلسوووووووطينية ملسووووووولطة علوووووووى آخووووووور  اليوووووووام  عبيوووووووا

  وووون مل طلووووود ملوقووووود باإلضووووافة  لووووى دفوووو  نفقووووات
  ووووون غوووووز  فوووووا ملكهربووووواء دوووووركات لصوووووالا  سووووورمييا
 لصووووالا  سوووورمييا ةة اهووووا ملةووووا ملضوووورميد عايوووودمت
بة و   بال قابوا، ةقوول ح وال 46 ملفلسطينية ملسلطة
 مل ووووووووووووومطنين  ووووووووووون للكهربوووووووووووواء مل طلوووووووووووود مل وووووووووووا 

 47وةقول بالحةفا  بع لنفسها  ملفلسطينيين،

                                                             
44 Are Hovdenak (ed.), The Public Service under 
Hamas in Gaza: Islamic Revolution or a Crisis 
Management? (PRIO Report 03/2010) 27. The same 
author argued that [t]he establishment of the bank 
apparently represented a formalisation of the tunnel 
economy.” 

علوى  ووا يبودو، فونن ووليووك ملو ين قبلووم بالا ووا  و  حكو وة ح ووال   45
  30كانوم يخدون وقف رومةبهل ملةقاعدية  مل رة  ملسابق، 

46 World Bank, Stagnation or Revival? Palestinian 
Economic Prospects: Economic Monitoring Report to 
the Ad Hoc Liaison Committee (March 21, 2012). 
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKG
AZA/Resources/WorldBankAHLCreportMarch2012.p
df 

ون  دووال ملا وور ، ملوورييل  ”Jerusalem Post“ كوورت صووحيفة  47
ملةنفي   لدركة كهرباء  حافلة ملقدل، مدعى ون "حكو وة ح وال فوا 
قطوووا  غوووز  ةقوووول بة ووو  ملرسوووول لسوووةخدم ات ملكهربووواء  ووون مل قي وووين 

ى سوولطة ملطاقووة ملفلسووطينية فووا رمل هللا، وملدووركات، ولوول ةنقلهووا وبوودمم  لوو
 بحيم مسةخد ت مم وم  مغرمضها ملخاصة"  

Sharon Udasin, ‘Israel pays PA electricity debts with 
withheld taxes’ (December 12, 2012) The Jerusalem 

 

حكم السولطة الوطنيوة الفلسوطينية فوي الضوفة  .7
 الغربية

حكو ووووة  ن ووووو ج سووووأناق  ملقسوووول،  وووو م فوووا
 يدووووكلها  وووو م ملةووووا وملةحووووديات ملفلسووووطينية ملسوووولطة
  فلسوطين فوا ملدولوة بناء على ملحكو ات  ن ملنو 
 طر قوووووة وضووووو  سوووووأناق  ملخصوووووو ، وةوووووع وعلوووووى

 ملقوووووومنين طر قوووووة صوووووياغة  ووووو   سوووووي ا ول ملقووووومنين،
نفا  ا   2007 عال باد ومئ

ملةهوة  باعةبار ا ملفلسطينية، ةومةع ملسلطة
 مل خةلفووووة مل خوووواطر  وووون نوووووعين للقووووانون، مل انحووووة
 مةةووووا   نوووواك ناحيووووة، ف وووون  ةو ر ووووا فووووا مل رةبطوووة
   كوووون، وقووووت وسووور  فووووا ملقوووومنين، لةدوووور   ومضوووا

ود ت  وقود  مل ةوالت  ون وفا وكبر عودد   كون معُة ِّ
  نووووو  ومللووووووميا وملقووووورمرمت بقوووووومنين، ملقوووووومنين،  يوووووات
 منةخوووووواد قبووووووا حةووووووى ملفلسووووووطينية، ملسوووووولطة  ندوووووواء
 ملسوولطة  يووا  ووو  نووا وملخطوور  ملةدوور اا مل ةلوول
ملعةقوواد  خوو    وون صوو حيةها، لةوسووي  ملةدوور اية

ناحيوة  ون  و  لةنلويل قانون، و  وض  بن كانها ون
 لوك   ون قيوود  مم ول و  دون  ممفرمد، حيا   ناحا

 بةوسوووووووي  مل نةخبوووووووة ملةدووووووور اية ملهييوووووووة  وووووووو رغبوووووووة
 حةوى وو ملةنفي يوة، ملسلطة حساد على ص حياةها
 بووووووين ملفصووووووا  بوووووودو يخوووووورج عوووووون و وووووو م  ملقضووووووايية

                                                                                           
Post. Available at http://www.jpost.com/Sci-
Tech/Article.aspx?id=295690 
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لنلوال ملسولطة  وساسوام  ملو   ُضو  ِّن نلر وام  ملسلطات،
 غيووووور  ن ملطووووواب   ملقوووووانونا وملسياسوووووا ملفلسوووووطينية
ملحاةوووووووووة  يفووووووووواقل" ملفلسوووووووووطينية للسووووووووولطة ملسوووووووووياد 
 وق ووووووووو  مل نةقووووووووودين إلسوووووووووكات ومل يوووووووووا مل ةصوووووووووور 
 يةاووا ملوقوت نفول وفوا 48،"ملسياسويين مل اارضوين
 لحقوووووووووق  ملدوليووووووووة مل اا وووووووودمت ب وةوووووووود مل سووووووواءلة
 49و رمم  سةحي م  ملقانون  بحكل مإلنسان

 ملفلسوطينية ملسولطة فونن وخر ، ناحية و ن
  نحووت وبالةووالا  رسووول، ب وةوود ملحكوول ةسووةباد لوول
 ملةنفي يوة، للسولطة ممساسوا ملودور على حافلت وو

ملفلسوطينية، حةوى ون  و م  ملسلطة رييل وخصوصام 
وخ بوون  قووانونا دوبيع بالدسووةور  و ووو ملودور قوود  ُرس ِّ
 ملنقووووو د وباووووود  2003 لسووووونة ممساسوووووا ملقوووووانون 

 ،2007 عوال قطوا  غوز  فوا مل   قا ت بع ح ال
ةدووووكلت  ملطووووومرت، ملوووورييل عبووووال لحالووووة ومئعوووو ن
 حقبووووة وةكونووووت فيووووا ، برياسووووة ةكنوووووقرمط حكو ووووة

ةديووود  فوووا ملضوووفة ملغربيوووة و وووا حقبوووة "ملحكووول  ووون 
                                                             

48
 Lisa Hajjar, ‘Law against Order: Human Rights 

Organizations and (versus?) the Palestinian 
Authority’ (2001) 56 U. Miami L. Rev. 59-76.  
لل ز د  ن مل الو وات حوو  وثور طواب  ملسولطة ملفلسوطينية علوى ح ايوة 
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 كوووان  ووون ملغر ووود ون  وووا حووودمو   خووو   مل رمسووويل"
 ملوو   عوود   وو م ملوضوو  ملوودولا، مل ةة وو   وون بوودعل

  ووووووون ملاديووووووود فوووووووا مإلصووووووو حات لةحقيوووووووق فرصوووووووة
 مم ن ومل ا  ملاال   لك  دمر  فا ب ا مل ةالت،

ملةةا ووووات   وووو   ةبووودو للو لوووة ممولووووى، قوووود
 ة ا ووام   ةسوقة ملومقو  فوا  ل ونهوا  ةناقضوة، ملخطيور 
  ملفلسوووووطينية ورثةوووووع ملسووووولطةلوووووإلرم ملووووو    نةيةوووووة

 ملحوووووة    ووووون لاقوووووود نةيةوووووة  وووووو ممو  فالةةوووووا 
ينبثوق  حوين فوا ووسولو،    ينةعِّ  لل مل   مإلسرمييلا
 ملةحر وووووووووووور  نل ووووووووووووة  رم  ووووووووووون ملثووووووووووووانا ملةةوووووووووووا 

 كانووت فووا ملومقوو   و ووا حركووة ةحر ر ووة ملفلسووطينية،
قبووا ملحوواكل ملاسوووكر   ُةةخوو   وون ملاسووكر ة مموم وور

 ممفوورمد طر ووق عوون وو دخصوويام  سووومءة 50مإلسوورمييلا
 ملقوووووانون،  وووووانحا بصوووووفةهل ،(لهووووول بووووو لك مل صووووورح

 لوو لك، ووفقووام   ملوقووت نفوول فووا  نفوو ين لووع وقضووا ،
حةوى   دوخ  ومحود فوا يود ملسلطات ة ي  ةركزت
نفسووووووها ملةووووووا ةةبنووووووى  ملفلسووووووطينية ملةحر وووووور  نل ووووووة

 ملوووووووطنا مل ةلووووولة للحكو وووووة نلر وووووام ث ثوووووة فوووووورو 
 ومللةنوووووة ملبرل وووووان، ب ثابوووووةملووووو   ياووووود  ملفلسوووووطينا
 ملوووووطنا، مل ةلوووول دمخووووا مل خةووووار   وووون ملةنفي يووووة،

باإلضووافة  لووى وةوووود  ملوووزرمء،  ةلوول وةاوود ب ثابووة

                                                             
ن، وحد  ا لقطا  غز  ومآلخر ياسرمييل ن ان عسكر  اكان  ناك حاك 50

يهوووووودم و "ملغربيوووووة، ومل دوووووار  ليه وووووا فوووووا مموم ووووور ملاسوووووكر ة بووووو للضوووووفة
  "وملسا ر 
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 ل ونهوا  ،(ملقضاء ملثور     ملخةصا  ملةزميوا
ملةنفي يووة، و   مللةنووة ريوويل فووا يوود ةركووزت ة ياهووا

ةركووووز للصوووو حيات بدووووكا   اثووووا فووووا يوووود دووووخ  
 ومحد 

ناثووووان بوووورمون ملحوووواد  حووووو  ةاليقووووات  و وووون
ملدولووووة، ووضووووا ون   ؤسسووووات لبنوووواء فيووووا  خطووووة

  ووون ملكثيووور علوووى ملحفوووا  [   ة كووون  ووون   فيوووا "
ونةوووا فوووا ز ووواد  كفووواء   مل قا وووة سوووابقا مل ؤسسوووات
 ملسووولطوية سوووياق فوووا قوووال بووو لك لكنوووع  ملقليوووا  نهوووا

مل ووود   وعلووى  مل حليووة ملدوورعية نةووايو ةسوولد ملةووا
ملةوفوواء ل سووةرمةيةية ملحاليووة فوونن ملطبياووة  ملبايوود،

قود يخةلوف  51ملودوليين"  لن ةخدل فيوا  ول  ؤ ديوع
ملةوووووا  لل ؤسسوووووات ةقيي وووووع فوووووا بووووورمون   ووووو  ملووووبا 
  ةحسوينها وو ةوحيود ا فوا  قا ةهوا، وو فيا  ساعد
 بووووأن ملرييسووووا، ملدعوووواء  وووون مل  كوووون دعوووول ولكوووون

قوود ةوور   فيووا ، ملوو   وعوود بووع وملةغييوور مإلصوو ح
ملسوووولطوية؛ و  ون حكو ةوووووع قووووود  سوووووياق فوووووا ةنفيوووو  

ةدووووكلت ب وةوووود  رسوووووول رياسووووا، ولوووويل ب وةووووود 
ملقومعووود ملدووورعية ملةوووا ةسوووبق ةأسووويل و  حكو وووة، 

  ولل يةل ةبنيها بدكا درعا 

                                                             
51 Nathan Brown, ‘Are Palestinians Building a State?’ 
(Carnegie Commentary, June 2010) 1. Available at 
http://www.carnegieendowment.org/files/palestinia
n_state1.pdf  

 الخاتمة .8

 اة وودمم علووى  قوود يبوودو عنووومن  وو   ملدرمسووة
 ملاربووووووا ملاووووووالل فووووووا ةةوووووور   ملةووووووا ممحوووووودمم سوووووورد

  و ةفوواي م   يةابيووام  سووردمم  ملفلسووطينيين، علووى وةأثير ووا
 يافاوووام، سياسووويام ومحووودمم، ةسووودمم  ملاربوووا ملاوووالل و بووودو

 ملةسووول علوووى يووود  فوةوووود ملنبضوووات   لييوووام بالحيوووا 
( ملاربووا ملربيوو ة ملد ويووة ملوودور  بفضووا و وو م ملحووا،
  لووووووك فووووووا ب وووووواةممعضوووووواء  ة يوووووو  لبقوووووواء مل ز ووووووة

   م ( دولووةهل مل ب ولووة لبنوواء وملةهووود ملفلسووطينيون،
 ملاربووووا، ملربيوووو  علووووى ملةدووووبيع  وووو م ةطبيووووق حاولنووووا
 يانووا  لووك فوونن ملفلسووطينية، ملدولووة بنوواء علووى ووثوور 
 ملةسووول وحووود   لوووك فوووا ب ووواة مفةرمضوووات عووود  قبوووو 

 له م ملةسول، ومل نةل ة ملثابةة وملنبضات ملسياسا،
ةبووودو وقووود (  ملبقووواء وةوووا  ووون للووودل وةهزةوووع وحاةوووة
  يةوابا سورد إلعطواء  ه وة ملفةرمضوات     ة ي 

سولي ة فووا  يةالهوا ل  وو م ولكون لححودمم، و ةفايوا
  ةو ر ا

 ل ةاطوووا ك وووا ونهوووا  ضوووللة، ملصوووور   ووو  
 وووو     ثووووا وسووووةباد مننووووا لوووويل  صووووحيحام  منطباعووووام 
ولكووووون منهوووووا ليسوووووت  ومل ةفايلوووووة، مإليةابيوووووة ملروميوووووة

فالحووووالت ملةووووا   ملروميووووة ملوحيوووود  مل  كوووون سوووورد ا
 ملفلسووووطينا، ملسووووياق عنوووود ملخووووو  فووووا وضووووحةها

 للوودينا كيات ملفلسووطينية ملقيواد  مسووةخدمل كيفيووة ةبوين
 بنوواء لوودعل ع ليووة و حليووام،  قلي يووام  مل نةدوور  ملةديوود 
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 (2018/7) فئة املقاالت املرتمجة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 باإلضووووووافة  لووووووى  لووووووك، فوووووونن  ةقويضووووووها ملدولوووووة وو
ةصووووقا  ملاربووووا ملاووووالل فووووا ةحوووودم ملةووووا ملةغيوووورمت
 ملدولوووة ملةوووا ةوووةل  ووون خ لهوووا ع ليوووة بنووواء ملطر قوووة

فة  لووى نوعيووة ملنلووال ملدسوووةور  باإلضووا ملفلسووطينية
وووووو   ل دعوووووواءمت  وخ فووووووام  ملومقوووووو ، فووووووا ملوووووو   يوض 

 ملدووووووابية ملفلسووووووطينيين وللةوقاووووووات للقوووووواد  ملدووووووابية
 ملاربوا ملاوالل فا فنن ملةغيرمت ملحاصلة ملسطحية،

 ع ليووووة  دووووروعة دووووفافة وخاضوووواة عوووون ةسووووفر لوووول
 ملدولوووووووة لل سووووووواءلة وةحلوووووووى بقبوووووووو  دوووووووابا لبنووووووواء

 ملدسوووةور ، ملنلوووال دعوووايل ةاوووزز ملةوووا ملفلسوووطينية،
 وةحةووووورل وفوووووا نفووووول ملوقوووووت ةأخووووو  باوووووين ملعةبوووووار

 وملفصووا ملقووانون  وسووياد  وملحر ووات، مإلنسووان حقوووق 
  ملسلطات بين

 سياسوا ككيوان فنن فلسطين  لك،  ن بدلم 
 حوودود  لووى رسوو يام  قوود ةرمةاووت حوودود ا بووع  طالوود
 ملقوووووودل فيهووووووا ب ووووووا ملغربيووووووة ملضووووووفةة 1967 عووووووال

 كووان  لووك عوون مل وور  و وو   ،(غووز  وقطووا  ملدوورقية،
 مم ووووول فوووووا ومإلصووووورمر ملفلسوووووطينا ملطلووووود طر وووووق
  ن ةغرمفيوة فلسوطين "ملةديود " ملومقو ، فا  مل ةحد 

ك ووووا   مإلسوووورمييلية لل سووووةوطنات فووووا ةقلوووو  نةيةووووة
 ملغربيووة ملضووفة  لووى سياسووا كةسوول فلسووطين ةنقسوول
لوووى حكو وووة وح وووال، فوووةا غوووز ، وقطوووا   فيوووا  ومئ

  وحكو ة  نية

 بووع  ا ووولم  ممساسووا ملقووانون  لووا رسوو يام، 
 ملورغل علوى غوز ، وقطا  ملغربية ملضفة  ن كا فا
 قبووووا ولروحووووع  وووون ملومضووووا محكا ووووع ملةةوووواوز  وووون

 وقد ودرت فوا  وحكو ة ح ال ملسلطة ملفلسطينية
  مم ثلووة ملدملووة علووى  لووك باوو   وو   ملدرمسووة  لووى

 ملقوووووووانون  ةووووووورت  هاة وووووووة  وووووووا نوووووووادرمم   لوووووووك، و ووووووو 
 وحكو ووووة ملفلسووووطينية ملسوووولطة قبووووا  وووون ممساسووووا،

 ومل رةايووة ملاليووا ممسوو ى ملقووانون  ح ووال، باعةبووار 
ل ووت ملحووالةين، كلةووا ولكوون فووا  وملسوولطات للقووو    ودخِّ
 ملووون ، علووى ملحفوووا  فووا لل سووواعد  ةديوود  دووروط

ملضوووورور   مقةضووووت كل ووووا وحكا ووووع علووووى وو للةغلوووود
 وو ملوطنيوووووة ملوحووووود  ملدوووووروط  ووووو   وةدووووو ا  لوووووك؛
ةةغيور  فال صوطلحات  وو مم ون مل صلحة، ملاا ة،
ةودور ة ياهوا  لكنهوا يسةخد ونها، مل ين ووليك بقدر

 فة ياهوووووا حووووو  "ملوطنيووووة"، "مل صوووولحة"، "مم وووون"؛
 مل ةنافسوووووة ممطووووورمد ةسوووووةخد ها غا ضوووووة عبوووووارمت

  مل ةااكسة  ومقفها لةبر ر ومل ةضاربة

 بوووووين مل صوووووالحة بةهوووووود و وووووا في وووووا يةالوووووق
 ملسوووها مل  حلوووة ونهوووا ةووورتف ووون  وفوووةا، ح وووال
 ةاا لوووت وخووور ، وبابوووار   دسوووةور   و   طوووار خوووارج

 فوووةا بوووين ملنقسوووال  ووو  قضووية ملفلسوووطينية ملفصووايا
  طووووووار خارةووووووة عوووووون  سووووووألة ونهووووووا علووووووى وح ووووووال
 ملةطبيووووق  لووووك فووووا ب ووووا مل اةوووواد للقووووانون، ملةطبيووووق

 ملقوووووووانون  ملوووووووومرد  فوووووووا مل اةووووووواد للقومعووووووود وممحكوووووووال
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ل نقسووووال، لوووول ُيطاوووون بووووأ   وووون ونةيةووووة   ممساسووووا
  لووووك،  وووون بووودلم   ةاهووودمت ممطوووورمد فوووا مل حك ووووة

ع لوووت مل حووواكل علوووى ملةوفيوووق بوووين  ووو   ملسووولطات 
 ملاليوا مل حك وة فيهوا ب وا مل وةود   لل ةقل مل حاكل،

 حوووووووا بنيةووووووواد عليوووووووا، دسوووووووةور ة  حك وووووووة بصوووووووفةها
 ةةاا وا منهوا ملنقسوال  ون  و م ةوزء فها  ل نقسال

 فووا ةدوكك ل فهوا  نوع؛ ةووزءمم  ةاود ملةوا ملنلوال  و 
 علووووى ةسووواعد فننهوووا  لوووك،  ووون بووودلم   نفسوووع ملنلوووال
  ةاز ز 

  م ول ةزم   ناك طبقة وخور   ون ملفصوا 
 وملفلسووووطينيين ملدوووةات فلسوووطينيا  وةوووود   وووا بووووين

 وملفلسووووطينيين مل حةلووووة، ملفلسووووطينية ممرمضووووا فووووا
ويدووكا  وو م ملفصووا  وضوو  و  يووة    سوورمييا دمخووا

ملة ثيووووا  قضووووية ملسووووياق، خصوصووووام علووووىفوووا  وووو م 
 مل ه دوووة ملفلسووطينية، ملةحر وور  نل ووةة ملفلسووطينا

 وملسوووولطة ملفلسووووطينية  حووووور ممحيووووان، باوووو  فووووا
 دولوووووة  ندوووواء   كانيووووة و وووو (  ملفلسووووطينية ملسياسووووة

ب سووألة  فلسووطينية، مزدمد ملوضوو  ةاقيوودمم في ووا يةالووق
   ة ثيا ملداد ملفلسطينا 

  ؤسسوات لبنواء فدلت بسرعة خطوة فيوا 
و ووا ملخطووة ة ملحووة   ةحووت ملةووا ل ةووزم  ملدولووة

فووا نفوول  لهوو م ملحووة   حوود لوضوو  ملةووا ةهوودد
ولوول يةوقووف ملحوود عنوود عوودل ةحقيووق و وودمد (  ملوقوت

 لبنوواء صوويغة سياسوية بوا  نهووا وةودت خطوة فيووا ؛

 ملةكنوقرمطيوون بودي  للسياسوويين، يكوون فيهوا ملدولوة،
  بوووووودي م للقووووووانون  دمر ومإل وملحكوووووول بوووووودي م للحكو ووووووة،
  وون ملخطووة ةقووديل  وو    ضووافة  لووى  لووك فوونن حقيقووة

 وفوا ملغربيوة فقوط، ملضوفة ملةوا ةحكول ملحكو وة قبا
 وةووووود وعوووودل فاعووووا، ةدوووور اا  ةلوووول غيوووواد لووووا
وفوووةا، يانوووا  ح وووال ملفصووويلين، بوووين وطنيوووة وحووود 

ووووووخت فكوووووور  ملحكوووووول  وووووون خوووووو    ون ملخطووووووة قوووووود رس 
 سويطر  باود ملغربيوة ملضوفة فا طبقت ملةا مل رمسيل
  2007 عال غز  على ح ال

وخوور ،  كوون ةصووو ت ملة ايووة  ناحيووة  وون
ملاا ووة لح وول مل ةحوود  ملفلسووطينيين  وون  قا ووة دولووة 

 ملفلسوووووطينية ممرمضوووووا حاليوووووام  لوووووى ويدوووووار  مسووووو ية
 ملدوورقية، ملقوودل فيهووا ب ووا ملغربيووة ملضووفةة مل حةلووة
  مل حةلوووة فلسوووطين وو فلسوووطين باسووول( غوووز  وقطوووا 
 ملةديوووووود ون ملوضوووووو  ملخطووووووو ،  وووووو   ونصووووووار يوووووور  

  لووووك فووووا ب ووووا مل حليووووة، ملةغييوووورمت باوووو  يةطلوووود
 مل حة لوة ملسوينار و ات فا وملةفكير دسةور، معة اد
قبووا ةحقيووق  حةووى ملفلسووطينية، ملدولووة إلقا ووة ملةاليووة
  ممردن  وووو  ملكونفدرمليووووة  ثووووا بدووووكا كا ووووا،  لووووك

 افوو غووز  ون بقوواء قطووا  مل ؤ وودون، ك ووا يوور   ووؤلء
 مإلطووو ق علوووى ل يوووؤثر – ملووورم ن  نفصووو م  ملوقوووت
 بالدسوووووةور يةالوووووق في وووووا مل ةخووووو   مإلةووووورمءمت علوووووى

 ملوصووو   لوووى مل  كووون  وون وبالةوووالا،  وملكونفدرمليووة
 مةفاقيوات  ون آخور  لى و  نو  وو   اثلة كونفدرملية
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و وووو  وووا ةاةبووور    غوووز  وقطوووا   صووور بوووين ملدووورمكة
  و   ةينوة مةفاقياتمنع يوةد  مم ثا،  سرمييا ملحا

 ووفقوووام  وممردن علوووى ور  ملومقووو ،  صووور  ووون كوووا
فووونن خيوووار ملةفووواق بوووين  صووور وقطوووا  غوووز ،  لووو لك

وبووين ممردن وملضووفة ملغربيووة سوويكون ةيوودمم بالنسووبة 
إلسرمييا وخطةها لةصوفية ملقضوية ملفلسوطينية  بنواء 

كانووت  مل ةحود  لح وول فوونن خطوو  ملةوةوع علوى  لوك،
قا وووت  ملفلسووطينية فالقيوواد  مييا،إلسووور  ب ثابووة ملهديووة

ملفلسوووووووطينية،  ملوطنيووووووة ملقضووووووية بةقوووووووي   ةانووووووام،
للخطووور،  وعرضوووت  نةازمةهوووا ةملفر ووود   ووون نوعهوووال(

وفرصووووووة  دووووووابام، ملفلسووووووطينيين ك ووووووا ةالووووووت وحوووووود 
  صوووير  بةقر ووور بحوووق ملدووواد ملفلسوووطينا ملعةووورمد

 وملسةق   على مل حك 
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 في جامعة بيرزيت ي وحدة القانون الدستور 

 

 تعديل قانون السلطة القضائية بموجب قرار بقانون  جوازورقة موقف حول 
 

 

 

، ريشددل " جرة دط ا  اددط ري دا   ل ددرة لر رلرددط 2017أ يدا   6م نددامر   رندار ريددر    أصدر  لردد  ال لرطيند     
الدددر  1ارم لة ددط م مامددط لريشدد   را لر، ددر اط، اليةددرلر   اددط شددماراط ري ددا   ل ددرة لر رلرددط الر، ددر ج لرية ط  

لدرما ذد ا لرية دط ياصداريؤر مد و ل، الددرن مدن ر  ؤدر ي در " ق دو أالددرة لدر ان لرندي ط لر، در اط قماةد  لدد ل  
لريد  ييدال ريد  ال صد ااط جرصدرل   2  مدن لر،در ان لانرند ،43ق،ر ان صرر  ةن لر  ال، قم،ي ى لرمدرر   

  فد  ي د  أرال  ل  ،درر لرمةيدل لريشد    ج  ل ل لا رؤر لا  لر،ر انج جف  ارالا لر د ا   لريد  ال يايمد" لريد و 
امن لرم ياة أن لرمةيل لريش     مرزل  م    م   أكث  من ةشد  ند الا  الدر أثدر ا ياصدارا لرية دط ةدرال 
م داال ودد   لااددرة لرمر دداط، مددر ردد ن م  ددر ام ددر و  ا ددمن لرياةددر لرم ددر و، أارة أكث  ددط ل ددر  لرمالمددط 

رري لر، دددر ، رييصددد ح رؤدددر ادددر  ةددد   ي دددر " لدددر ان لرندددي ط لر، دددر اط اف،دددر لر يادددر لندددي،راليؤة ردددر    دددال  ددد
 3ريي را ا لرم،ي اط من لرية ط 

                                                             
   ي رار: مر   ر ف  ا لط لرمالف ذ ا ذا  أي الةيؤرر رمةماةط من لرقراث ن ف  اار  لر،ر ان لررنيا ي رةرم ط ر  ز ا، اال ا لل قرر  ا 

  أي لرةرم ط أا لياط لرا،اق الإلرل   لر رمط ف ؤر 
لرطين   اط  لرمصر : صا   ةن  نوط  نماط من لرم ناة، م شد  ةي ؤدر ودية ر دالن لر  رندط، ريدر    ال امؤ  أن لرم ناة  ش  ف  لرالر ع  1
   1980، صرر   لة  6/9/2017
 اف،ر رمر أشاع من جين  قرا صاطاطج اا  م مان ياصارا لرية ط؛  رك أن لرياصارا رة ي ش  ق ر  ايى نرةط ة،ر ا شط لر م"   2
ررط ل ر  ف  لرمالمط لر يار لرطين   اط لايةرةًر ةيدى ي درا ا م،ي ادط ي در  لدر ان لرندي ط لر، در اطج، ة  در  ل م :  انف لرشر  ، جلني، 3

 https://goo.gl/qcffZx  13/9/2018 لني ة ا رير   :  2018أ يا   6لاارة، 
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رن ااددر  لر،ددر ان لررندديا ي فدد  ةرم ددط ر  ز ددا، ر  
يصددر  ا لددط لرمالددف ذدد ا؛ فددين  رددك ادد ي  ل   لددر 

ا  لاكدددررام  ن فددد  لرمةيمدددع امدددن مدددن ل رةيؤدددر ردددر
اال رددر لريدددرلً  مدددن م  يددا لريدددزلمؤة قررصددررل لر دددرة  

يار ر   رق ذ ا لرا لط؛ ف يى لرد ية مدن أن مند رط 
مدددددر  يدددددالف  ارردددددط لر ددددد ا   إلصدددددرل  مثددددد" ذددددد ل 
لريشددددد  ع لالنددددديث ر   ذددددد  منددددد رط فددددد  يرادددددط فددددد  
لاذماددط، رال أن ذدد ا لرا لددط رددن يقاددر مددر  يددالف  

يددددددددد  ال يايمدددددددد" لريددددددددد و  ، لرماةقدددددددددط لر دددددددد ا   لر
إلصدددددددددرل ا؛ ركا ؤدددددددددر قانددددددددد   صدددددددددا  لر،دددددددددر ان 
لانرندد  ندددي ط ي،ر   دددط ريددد  ال  رال أ دددر اقانددد  
لروردد لا لرم،ر  ددط فددين نددي ط لردد  ال لري،ر   ددط فددد  
رصددددددددرل  لر،دددددددد ل لا ق،ددددددددال  ن ور دددددددد ط ريم لة ددددددددط 
لر، دددددر اط مدددددن لرددددد" لرمالمدددددط لرمويصدددددط قرر لرقدددددط 

رنددددديا  ط لر يادددددر فددددد  لررنددددديا  ط، اذددددد  لرمالمدددددط لر
لراررددط لرطينددد   اط  لمدددر أن ا لدددط لرمالدددف ذددد ا ردددن 
يي دددد و رمددددر  مشدددد اةاط يشددددل " لرية ددددط قماةدددد  
م نداة   رند ، ايشدل ييؤر لراررادط، امدر  م  ميؤددر 
أا مددددددر  م رنددددددقط ياصدددددداريؤر رياررددددددط لرطيندددددد   اط  

نددددي   ى ذدددد ا لرا لددددط ريرددددرل  لردددد أي اددددا  اقرريددددرر ، 
ان لرندي ط لر، در اط قماةدد  مدر  ةدالز ي در " لددر 

ل ل  ق،ر ان، لان ما اةر رنديا  ر اا يرد  ملمد  
 ريرنيا ، قالة ي مامر إلار  لرني را لرث ر 

اا ددددر ر ددددر مددددن لرمنددددية قددددر قدددد ن لردددد  ال ال اميددددك 
لويصدددر  ي دددر " لر،دددر ان لانرنددد ، لا دددر قمثرقدددط 
لررنددديا  لرمليدددا  اردددر ةرادددرا ورصدددط ري ر يدددر، رددد" 

ث ر   ريدددد  ال فدددد  لريشدددد  ع أن لالويصددددر  لالنددددي
قماةدد  لدد ل  ق،ددر ان ةدددر  قالددة لر،ددر ان لانرنددد  
 لير؛ رال أن ذ رك ة ل  موييطط ادا  رملر ادط ي در " 

لر ان لرني ط لر، ر اط قماة  لد ل  ق،در ان، ا ردك 
قرةيقددر ا رندديا  ر مددن ا ددر لرما دداة  لا ددر  دد مة 
رادددر  لرندددي را لردددث ر ، ارك دددر ق،ددد  فددد  م مدددة 

مددددر وددددر ر لررنددديا  لرشددددلي   لر،ددددر ان لالةدددرا اأالر
لانرن    اقرريرر  في در ردة ااصدن قماةد  ةرادرا 

لر،دال  ن لر ررادط  طورصط ري ر ير ا ر ةام" م رميد
 ة ر رل ل ا أا ة رمر يما ماراالا ي ر ير  

رنديا ي مدر مدن مدر ع  رأ دويصا ذ ا لرا لدط، رردى 
ري ددددر " لددددر ان مي يددددا قررنددددي ط لر، ددددر اط قماةدددد  

 ق،ددر ان،  ررمددر يدداف ا اررددط لر دد ا   اشدد ا لدد ل  
لر،در ان   من لر،ر ان لانرند ؛  ردك أن 43لرمرر   

لانرندددددد  رددددددة امدددددد ل لر،ددددددال  ن لرمي ي،ددددددط قررنددددددي ط 
لر، ددددر اط لمياددددرزل أا ا دددد ر ورصددددر ام ددددع ي ددددر يؤر 

اقددددراو  أن لرمةيددددل  ن ال  ق،دددد لاقماةدددد  لدددد ل  
لريشددد     مدددر زل  منددديا لر فددد  ارردددط لراادددر  م ددد  

ثدد  مدددن ةشدد  نددد الا  اال  رددرا أ دددر ندد   ،ر فددد  أك
 لرمر  لر،     

اقرريدددرر  فددددين لدددرن ي ددددر " لر،دددر ان مي يقددددر أنرنددددار 
ري ددددا   ل ددددرة لر رلرددددط، فدددد   اةددددر مددددر ع رندددديا ي 
إلملر ادددط ي ر يدددر مدددن وددد   لددد ل  ق،دددر ان فددد  ادددر  
لندددياطر  لرشددد ا  لاوددد   لرالةددد  ياف ذدددر فددد  ذددد ا 

 ؤرادددددددط ريمةيدددددددل لراددددددرالا، ةيمدددددددًر ق  دددددددر الدددددددان قرر
ال  –ادددر  ل  ،دددررا–لريشددد      لويصدددر  رلددد ل ا، الي

زل  مدددر الدددان ردددر مدددن لدددا  لر،دددر ان   ردددك ليدددر اف،دددر 
   من لر،ر ان لانرن   43االرة لرمرر   

رن لرو صط لري  ياصيا رر ؤدر ا لدط لرمالدف ذد ا 
 ةر ا من أ بع م  ي،را: 
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  رن لددددددر ان لرنددددددي ط لر، ددددددر اط ال  ودددددد ر ةددددددن
  مدددددددددن لر،ددددددددددر ان 43     دددددددددرق  ددددددددد  لرمدددددددددرر

لانرند ؛ قالددة أن لري مدداة لررندديا ي رينددي ط 
لر، ددر اط فدد  لر،ددر ان لانرندد  ي دد  ماصددن 
ق ددددالقي م   ددددط م يق ددددط ق را يؤددددر لررندددديا  ط 
مدددددن ا دددددر ما ددددداةؤر  اةيادددددر، فدددددين يطنددددد   

ريملر ادددددط ي دددددر " لررنددددديا  ط يشددددد   لر صدددددا  
لددددددر ان لرنددددددي ط لر، ددددددر اط مددددددن ودددددد   لدددددد ل  

لدددددد رك فددددددين لر،ددددددر ان لانرندددددد  رددددددة ق،ددددددر ان  
 ي دددمن المدددر اط دددر ق دددرة ةدددالز ي دددر " لدددر ان 
لرني ط لر، ر اط قماة  لد ل  ق،در ان أا ايدى 
لشددي ل  أييراددط ورصددط إللدد ل  أي ي ددر " ةيادددر 

 من   ح لرمةيل لريش      
   ر  فددددددد  لر،دددددددر ان رن لر،الةدددددددر لررنددددددديا  ط لردددددددال

لانرندد  فامددر  ودد  لرنددي ط لر، ددر اط الةقددط 
لري ر دددا فددد  ادددر  لريشددد  ع ةيدددى شدددل" لدددر ان 
صددرر  ةددن لرمةيددل لريشدد     أا ةيددى شددل" 

ا در ا ل ل  ق،ر ان صدرر  ةدن   دال لرندي ط  
ط لر،ددددال  ن ة ددددةراددددط رم لفدددد  فيندددد  ن ال ياةددددر 

 مددن لردد" لرمالمددط لررندديا  طالر،دد ل لا ق،ددال  ن 
فددددددين موررطددددددط لر،الةددددددر ، رلردددددد" رصددددددرل ذ لر ياددددددر

لررنديا  ط لدر اشدل" أنرندر ر  دن رنديا ي فدد  
م ايط الا،ط إلصرل ا، لدر يط د  إلق رردر مدن 
لرددد" لرمالمدددط لررنددديا  ط لر يادددر  اركدددن موررطدددط 

فدد  -رة لررندديا  ط لر،د ل  ق،ددر ان ري،الةددر الاالد
رددن الددان قاددر  ليددر نددرقًر لرفاددًر  -اددر  اةددرا

 إلةرلط ير ار ةيى شل" ل ل  ق،ر ان  
    فدددددد  اددددددر  اةددددددار يطندددددد  لا موييطددددددط ريددددددد

لررنددددديا ي ارملر دددددط لدددددر ان لرندددددي ط لر، دددددر اط 

قرةيقددر  لرددق و رددر ق  ددر لددر ان ملمدد" ريرندديا  
اقرريدددرر  ةصدددار  –أا قرةيقدددر ا لر ا دددر ة ددداار 

ةددن لري ددر " قماةدد  لدد ل  ق،ددر ان، فددين لروردد   
لررندددددددددديا  ط اممر نددددددددددط لرطددددددددددرةي ن لر نددددددددددم  ن 
لرموييطدددددددددط لرممثيددددددددد ن ريندددددددددي را لردددددددددث ر، ال 
يندددد طؤة فدددد  لنددددي يرةريؤة؛ ر  وردددد ا لرية بددددط 
لرطيند   اط رصدرل  لرد  ال ري ر در مدن لر،د ل لا 
ق،ددددددال  ن لرمي ي،ددددددط قررنددددددي ط لر، ددددددر اط، امددددددن 

 2017 رند ط  19   لدة ق،در ان  ،د ل لر  م ؤر:
 لر يادددر لررنددديا  ط لرمالمددط لدددر ان  ي دددر " قشدد ن
  لددددة ق،ددددر ان  ،دددد ل الر 4؛2006 رندددد ط  3   لددددة
 يشدل " لدر ان  ي در " قشد ن 2014 رند ط  15 

رد"   5 2001 رند ط  5   لدة لر مرماط لرماركة
أن لددر ان لرنددي ط لر، ددر اط  ليددر، نددرا ي ر يددر 

 2006 رنددددد ط  2   لددددة ق،ددددر ان  لدددد ل قماةدددد  
  1   لددة لر، ددر اط لرنددي ط لددر ان  ي ددر " قشدد ن
ذد ل لر،د ل    ررادرلر" أن  ةد ي  2002،6 رن ط

  لددة لدد ل  قماةدد  -ق ددر فامددر- صدد لاطق،ددر ان 
 لددددددد ل لا ررادددددددر  قشددددددد ن 2006 رنددددددد ط  364 

 7 ق،ال  ن
  فدددد  اددددر  لر ددددا ممر نددددط لرطددددرةي ن لر نددددم  ن

لرممثيدد ن رينددي را لرددث ر ي دد  م،  ددط، املددن 
م لة دددددددط لدددددددد ل لا لرمالمددددددددط لر ياددددددددر قصددددددددطيؤر 

                                                             
،   15/10/2017 ، ريدر    137لرالدر ع لرطيند   اط، ةدرر   4
4  
،   15/07/2014 ، ريدر    108لرالدر ع لرطيند   اط، ةدرر   5

35  
لرالدددددددددددر ع لرطيندددددددددددد   اط، ةدددددددددددرر  ي دددددددددددد  لةيادددددددددددرري ، ريددددددددددددر     6

14/02/2006   ،28  
  21،   7/3/2007 ، رير    68لرالر ع لرطين   اط، ةرر   7
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لررندديا  ط، الددد رك لرمالمدددط لررنددديا  ط لر يادددر؛ 
ا ددددددر يددددددة لررددددددا فدددددد  لر ر ددددددر مددددددن لر  ددددددان 
لررندديا  ط لرم يق ددط قددرر، ل لا ق،ددال  ن، ران أن 

ررددددى ما دددداة ذددددد ا ي،دددداة لرمالمددددط قرالريطدددددرا 
قرةيقددر  ما دداةؤر رندديا  ر  –لر،دد ل لا ق،ددر ان 

أا لريم  دددددددز رددددددد ن لر،دددددددال  ن الر،ددددددد ل لا  –أة ال 
ق،ددال  ن ةيددى أ ؤددر موييطددط فدد  رةدد ل لا ير  ؤددر 
أا م لة يؤددددددددر مددددددددن لردددددددد" لرمالمددددددددط، ردددددددد" أن 

،دددد ل  قلرمالمددددط لررندددديا  ط لر ياددددر لددددر فصدددديا 
م ددر  ر،ددر ان مي يددا الاددر ةيددى لالدد" ق،ددر ان 

ندددددي ط لر، دددددر اط، ران أن يييطدددددا أا يث دددددد  قرر
رشدددددددلرراط ادددددددا  مشددددددد اةاط رصدددددددرل  لرددددددد  ال 
ر، ل لا ق،ال  ن  لا ة لط قررندي ط لر، در اط  
ا رك ف  ل ل ذر لرمي يا قرر  ن لررنديا ي  لدة 

، لردد ي 2017أاددر   16 ، ريددر    13/2016 
  مدن لر،د ل  2ل  ا فادر ةدرة رنديا  ط لرمدرر   

قشددد ن ي ددددر "  2014  رنددد ط 18ق،دددر ان  لدددة  
  رنددددددد ط 25لدددددددر ان رةدددددددرا  لرالامدددددددط  لدددددددة  

1958 8   

ذدد ل الددر   اددا لر ،ددر  لا بددع أةدد ا ري ،ددر  لر ددرة 
فددددد  ر،دددددر   راردددددط مندددددير     مميدددددر اادددددر  لر،دددددر ان 

–، شددر ك فادددر 2018أ يددا   15لررندديا ي ريددر    
أنددري   اقددراثان فدد   –ر ددرفط ررددى قددراث  لرااددر  

رشددددد ن لرطينددددد     لر،دددددر ان لررنددددديا ي امؤيمدددددان قر
اودد    رددك لري،ددر  أثددر  لرددق و ةميددط مددن  9لر ددرة 

                                                             
،   29/5/2017 ، ريدددر    133لرالدددر ع لرطينددد   اط، ةدددرر   8

85  
ي رد  ةدن ة ل  ي لر اادر  لر،در ان لررنديا ي قد ن ذد ا لرا لدط ال  9

ةماددع لرمشددر ل ن فدد  لري،ددر ؛  رددك أن ق  ددؤة   اددال ةددرة ةددالز 
 

لرمندددددر " لريددددد    نندددددان ةي ؤدددددر ل   لؤدددددة ري،دددددا  
رودد ح مددر ياصدديا رراددر ا لددط لرمطؤدداة  افامددر  يدد  

 ن ر رييك لرمنر " اي ،   لراار  ةي ؤر:

  صداال أن لدر ان لرندي ط لر، در اط أادر أ ب دط
  لدددددددال  ن ف،دددددددي أشدددددددر  رؤدددددددر لر،دددددددر ان لانرنددددددد

قمددددر  10ق نددددمر ؤر صدددد لاط فدددد  مال ددددع راررددددط،
مدددن لروصاصددداط؛ رال أ دددر  ةدددرً ا ددد ن أن رؤدددر  ا 

من لرص   يطن   ررل   لرمش ة لررنديا ي فد  
 ردددددك ق  دددددر م اؤدددددر ملر دددددط أةيدددددى مدددددن لر،دددددر ان 
لر ددرري، فامددر يوردد ا ةددرر مددن لرددرا  قمنددمارا 
مدددددن لر ددددد" جلدددددر ان ملمددددد" ريرنددددديا ج  مصددددد   
اجلددر ان ة دددايج  لرةزل دد  ، اجلدددر ان أندددرلج 

  يا ل   
   لرد" صاال أن لر ان لرندي ط لر، در اط صدر

، 2003صرا  لر،در ان لانرند  لرم در  ر درة 
لردددد" ندددد  رن لر،ددددر ان لانرندددد  لاصددددي  ر ددددرة 

؛ رال أن  ردددددددك ال ا  ددددددد  لرريدددددددط ا دددددددع 2002
لدددددر ان لرندددددي ط لر، دددددر اط فددددد  م يقدددددط مالز دددددط 
ري،دددددر ان لانرنددددد ، أا فددددد  م زردددددط أةيدددددى مدددددن 

                                                                                     

ي دددددر " لدددددر ان لرندددددي ط لر، دددددر اط، قماةددددد  لددددد ل  ق،دددددر ان، اف،دددددر 
رمر  لا موييطط مدن ر  ؤدر أن ذد ل  ي در و مدع مردرأ لرطصد" رد ن 
لرني را أا لدان لدر ان لرندي ط لر، در اط يدة  لد ا قشدل" صد  ل 

ر  ا يرد  قمثرقدط لدر ان ملمد" ريرنديا  ف  لر،ر ان لانرن  اقرريدر
 أا لر ان ة اي أا لر ان أنرن  أا مر ررى  رك  

، 37، 34لر،ددددال  ن لا ب ددددط ذدددد : لددددر ان لال يورقددددرا  لرمددددالر  10
 ، الدددر ان 76  الر ا ددر لر ،اقددرا الإلةددد ل لا لرةزل اددط  مددرر  48

 ؛ ا در ي ي،دا لرمدرر  لاو د   ري  د ن 99لرني ط لر، ر اط  مدرر  
ي  ددد ن لر، دددر  ا ،يؤدددة ال يدددرلرؤة ايددد ل يؤة  -1لر، دددر ، ا صدددؤر: ج

يدد  ا،  ذددر لددر ان لرنددي ط لر، ددر اط  امنددر ريؤة الددان قرركاطاددط لر
لر، ر  ي   لرري ن ري ز  رال ف  لااال  لريد   ة زذدر لدر ان  -2

 لرني ط لر، ر اطج 
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لر،ددر ان لر ددرري،  ررمددر أن ذدد ل لر،ددر ان صددر  
   لر،ال  ن لر رراط  رييك لرصطط اق ييراط صرا 

    ،صدددداال أن لر،ددددر ان لانرنددددد  لطدددد" لندددددي
  الر، ددر   مددرر  97لرنددي ط لر، ددر اط  لرمددرر  

 ؛ رال أن رصددرل  لرنددي ط لري ط  اددط ريشدد  ع 98
 لدد ل  ق،ددر ان  م ددر  ر،ددر ان لرنددي ط لر، ددر اط 
ال ا  دد  قرر دد ا   لإلودد   قمرددرأ لرطصدد" ردد ن 
 لرندددددددددي را الندددددددددي،   لر، دددددددددر ، ردددددددددرلة  أن
لريشددد  ع نددد ير اأصدددر ير ندددي ط أوددد  ؛ فايدددى 
فدد  لااددال  لر رراددط فددين لر،ددر ان يندد ر نددي ط 
أوددد   ي ددد  لرندددي ط لر، دددر اط، اذددد  لرندددي ط 
لريشد   اط  اقرريدرر  فددين لرطصد" رد ن لرنددي را 
ن  ال ا    فصد  جأايامريالادرج اةرمدرل ر  ؤدر  الي
لر دددا لرنددددي ط لري ط  اددددط نددديرو" فدددد  لرنددددي ط 

قمةددددد ر نددددد ؤر لددددد ل ل ق،دددددر ان لر، دددددر اط، فيدددددال 
م ددر  ر،ر ا ؤددر، ردد" رم ددمان ييددك لري ددرا ا  

 اذا مر رة يي  ق رر ا لط لرمالف أص  

صددداال أن لر،دددر ان لانرنددد  لندددياة  جأوددد   أيج 
مةيددددل لر، ددددر  لاةيددددى فدددد  جمشدددد اةرا لر،ددددال  ن 
لريدد  يدد مة أي شدد ن مددن شدد ان لرنددي ط لر، ددر اطج 

ا  قد ن لرالدة  ؛ رال أ ر من لرص   لر،100 مرر  
اشددم" ررددزلة لرمشدد ة قراودد  قم ددمان لردد أي  افدد  
لدد" لااددال  فددين أودد   أي مةيددل لر، ددر  لاةيددى 
فدد  اررددط لر،دد ل  ق،ددر ان شدد   ررندديا  ير افدد  اددر  
ةددرة أوددد   أي مةيدددل لر، ددر  لاةيدددى في دددر املدددن 
لر  ددددن ق ددددرة لررندددديا  ط أمددددرة لرمالمددددط لررندددديا  ط 

 لر يار 
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 في جامعة بيرزيت ي وحدة القانون الدستور 

 

عبارة "الشأن العسكري" لالتفسيري المحكمة الدستورية  قرارورقة موقف حول 
 ومحاكمة منتسبيهوطبيعة جهاز الشرطة 

 

  ييقدد م م لفةدددتا 2018أتلدددع   12أصددت ا محكمةكدددس محتةددلع يس محفلسدددي محفلةددستهسسا مدددد  لةددلخي محكهف دددت   لددي ي  
عمسددت لف ضدا محكمةكدس محكددعق    .قضدييسس تةدلع يس 3( حةددهس 4 سلد   قد) (ا محكلصدد  ليح2/2018سمكد  محد ق)  

 (23 ( كددن قدد م  ل دديهعن  قدد) 53( كددن مح دديهعن ميةيةدددا عمحكدديت   101/2( ع 84  لتنحلفةددت  هصددعم محكدديت
عأثد   حددأ   امحشدنن محفةددة   علدي    لشدنن محشدد سسا ع حدأ لشدنن لفةددت  محس سفدس مح يهعهسدس حلشدد سس ع  2017حةدهس 

عقدت صدت  اد م مح د م  لنةل سدس ضدفسفسا أ افدس قضدي  كدن  محكمةكس محكخلصس لكميككس أم مت محش سس.على لمتتت 
ععم ددي حكددي  أصدد  ةددلفس سشددةلعن محختيددس محميككددسا عحدد حأ أحمدد  لدديح  م  قدد م  كخيحفددس ككخدد    كضددي  ث ثددس قضددي .

علددى  -لييةدي –سشدت  حدت مح دد م ا م دت ع ت سلدد  محلفةدت  كحددى محكمةكدس محتةدلع يس كددن سد ا ع يدد  محفدت   هددي  
   1 يس  محتعحس كن كتت  مالةلخلي ما محفةة يس ع يس  اتيس محلهظس) عمإلتم  . ةلي تن ع تم كحى

كؤةةدديا محك لكددت عمه دد ا مددد مهل دديت  عددتت كددن ا خدد   ميةددي ست محليحسددس حصددتع   كسددعال  أثددي  ادد م محمةدد)  ددتال  
س محتةدلع يس أقدت)  يدس  محكمةكد ععلى ضدع   حدأا 2.عمحكخلصتن مد ك ي  مح يهعن محفي) عم عق مإلهةين محكتهد

علددى ةدديل س مددد لددي ي  مح ضددي  محفلةددستهد عمحك ددي نا لددنن أصددت   سيهددي لعضدددسمسي  -2018أتلددع   23 لددي ي  –
 3شكع  مخلصيم محكميك) محفةة يس حكميككس محكتهتتن. -مد مح  م -محكمةكس  قصتحل  م  محلفةت  ! حتهفد 

                                                             
  محليمثتن مد عمت  مح يهعن محتةلع     يكفس  ت  ياا عال سفة  ليحض ع   له ست: كي ت ت مد ع قس محكعقف ا   اع  أ  عم لخيت حك كععس كن

مسكدي تلدد  ملدال ح سد ى علدى مح عمعدت محهيظكدس حف دت ح دي ما محسيعحدس محكةدلتت   محلدد لهظكخدي   أ  مح يكفس أع ةلسس محم عق عمإلتم   محفيكدس متخدي.
 https://goo.gl/yLFaFjمحعمت  عأع مق محكعقف محصيت   عهخي: 

-9. مةدل  فا  كسدت محد عملال محكشدي  حخدي مدد اد   محع قدس  لدي ي  https://goo.gl/JnKWgA :محلديحد مهظ  هةخس كن مح د م  ع د  محد ملال 1
13/10/2018.  

صمفد صيت  عن كؤةةيا محك لكت محكتهد عمحختيس محكةل لس حم عق مإلهةين  ع   مح ملال محليحد:  محكثي ا ال محمص :  سين ة ت  على مهظ  2
https://goo.gl/GQT7Mm  قيهعهسددس صدديت   عددن كؤةةددس محمدد   ع دد  محدد ملال محلدديحد:  (؛ عقدد مhttps://goo.gl/v7a4gh ؛ ك يحددس: هخدديت)

(ا 17658خهفدد ا  مددع  قدد م  محكمةكددس محتةددلع يس محلفةددت   لشددنن محس سفددس مح يهعهسددس ح خددي  محشدد سس عمحشددنن محفةددة   ا   يددت  مح ددت ا عددتت  
  . https://goo.gl/jgRVzr. للعم  هةخس كحكل عهسس ع   مح ملال محليحد: 11ا م2018لش ين أع   10 لي ي  

  https://goo.gl/Ydqq7H :محليحد ع   مح ملال مح سينمهظ  هةخس كن  3
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 خ م محخصعم هظكا عمت  مح يهعن محتةدلع   مدد 
ةلسددددددس محم ددددددعق عمإلتم   محفيكددددددس   يكفددددددس  ت  يدددددداا 

ا  لةددددددس معم يددددددسا 2018 لشدددددد ين أع  13 لددددددي ي  
لديمثعن  - محعمدت  كضديمس كحدى لديمثد –شي أ متخي 
نن محفلةددددددستهد محفددددددي). شددددددعكخلكددددددعن ليح عم عقتددددددعن 

لفةدددددد  أ ددددددد   مح عمةددددددد) لمدددددديع  اددددددد   محع قدددددددس أن ع 
ا كال أن اددددد   محكشدددددي ةعن هيقشدددددخي  دمحكشدددددل ةس محلددددد

محع قددس مددد محك ددي) ميع  عميختدد  لف دد  عددن كعقدددف 
 عمت  مح يهعن محتةلع  . 

 تمسدددددسا ل ددددددت  مإلشددددددي   كحددددددى أن محع قددددددس ال لددددددتعد 
لف ت خدددي علدددى  كسدددت محكةددديي  محكثدددي   مدددد مح ددد م  أع 

كددن –كددي سكتدد  أع مق محكعقددف أثي اددي صددتع    عادد م 
عدددددن محلفلس ددددديا علدددددى مح ددددد م ما  -متدددددن محكهخ سدددددس

مح ضدددييسس(. عكدددن  دددتن كدددي حدددن للفددد   حدددت محع قدددسا 
ل ددديع   - دددتمعد  تمالدددت ععضدددعمت–لشدددة  أةيةدددد 

محكمةكددس محكددعق   الخلصيصددخي لددنن ةددكما حهفةددخي 
م لدددددددتم   ليح قيلدددددددس علدددددددى محتةدددددددلع يس مدددددددد كفددددددد   

عن ع دددعت هددد مى ككي ةددلخي مالخلصددديم محلفةددت  ا ت
مح دد م  كددعمت مددد لفددت) تةددلع يس ليحسددي  قدديي)ا علمةكخددي

مدددد محك ي ددد ا مددد ن محع قدددس  4.حشددد سسلشدددنن مل ددديهعن 

                                                             
( كددددن قدددديهعن محكمةكددددس عل ددددا ككي ةددددلخي 25أن محكدددديت     حددددأ 4

حل قيلددددس علددددى محتةددددلع يس مددددد كفدددد   ككي ةددددلخي الخلصيصدددديلخي 
ميخ ى  ةيحلفةت  مد ا   محميحس( على ملصي   حأ  ه مى كس عح 
علتخددي. عحكددي حدد) سةدددن اهيحددأ هدد مى لييةدددي ا م هددت حددس  حلكمةكدددس 

ن حلكمةكدس مالخلصيم ليح قيلس على محتةدلع يس. ععلدى مد   ةدي
مدددد محميحدددس قتدددت محهظددد  مخلصددديم مح قيلدددس علدددى محتةدددلع يسا مددد ن 
محكمةكدددس مةدددلهتا مدددد ل  ي ادددي حفدددت) تةدددلع يس أمةدددي) كدددن مح ددد م  
ل دددددديهعن علددددددى كددددددعمت كددددددن مح دددددديهعن ميةيةددددددد ةتدددددد   ما ع قددددددس 

(.  ددد  عأكثدد  كددن  حدددأا م هخددي حددد) 10ا 15ا 1ليحكعضددعى  محكددعمت 
سفددد   مدددد ميشدددسس  يحفدددس.لفدددنف هفةدددخي حلةددد   أع لفةددد  للدددأ محكخ

 

ةدددلىفهى ليحلف تدددد  علدددى كةددددنحلتن أةيةدددتلتن: س سفددددس 
كدددن مح ددديهعن  (84لفةدددت  محكدديت   محشدد سس كدددن خدد   

(؛ علمتتددت مخلصدديم مح ضددي  محفةددة   Iميةيةددد  
للفدددي حلف يدددف كفخدددع)  محشدددنن محفةدددة   ا كدددن خددد   

 (. IIكن مح يهعن ميةيةد   (101/2لفةت  محكيت   

I . تفسةةةةير المةةةةادة طبيعةةةةة الشةةةةرطة مةةةةن  ةةةة ل
 5:من القانون األساسي (84)
    مددددد  -أع ل م فددددا–لهيقضددددا محكمةكددددس محكددددعق

محةدي    قد) محلفةدت    ق م اديكت ق م اي قتت محهظ  
ليحخصددددعما محدددد   معل دددد ا مسددددت ( 01/2017 

 قدع  هظيكسدس  ما س سفدس خيصدس لكدي   محش سس 
متن  ا ا محكمةكدس مدد  6؛كتهسس  مخلصيصيا

ق م اددددددي قتددددددت محهظدددددد ا كحددددددى محك معةددددددس لدددددديح ع  كن 
 محشددددد سس لنخددددد  محسددددديلت محفةدددددة   كدددددت لفددددد  
مالخلصيصددددددديا محخيصدددددددس ليح ضددددددديسي محكتهسدددددددس . 

أن ميقلسددددددس محكخيحفددددددس كددددددن قضددددددي   عسىشددددددي  كحددددددى
محكمةكدددس مدددد ق م اددددي قتدددت محهظدددد ا  ملخدددي خيحفددددا 
مح دد م  محلفةددت   محةددي  ؛ ك  معل دد ا للددأ ميقلسددس 
محكخيحفدددس أن محشددد سس  قدددع  هظيكسدددس كتهسدددس . عقدددت 

 أصي ا ك  قيحا  حأ.

                                                                                        

( حهصددددعم ميمةددددي) محلددددد قدددد  ا محكمةكددددس عددددت) 24الم ددددس   قدددد) 
 تةلع يلخي. 

عاددد  سقددعما ميكددن عمحشدد سس قددع  هظيكسدد -1 : (84  هددم محكدديت  5
مح ددع  محكةددلمس مددد محددل ت علهمصدد  عظسفلخددي مددد محددتميى عددن محددعسن 
عختكددس محشددف  عمكيسددس محك لكددت عمحةددخ  علددى مفدد  ميكددن عمحهظددي) 

ي) عمآلتم  محفيكس علؤت  عم  خي مد محمدتعت محلدد  ةدكخي مح ديهعن محف
لهظ) قدعما ميكدن عمحشد سس  -2مد ممل م) ةيك  حلم عق عمحم ييا. 

 . ل يهعن 
(ا كهشدددع  1/2017ا مددد مح ضدددسس  قدد)  2018لكدددع   12 لددي ي   6

ا 2018لكدددع   18(ا  لدددي ي  134مدددد: محعقدددييت محفلةدددستهسسا عدددتت  
 .62-55م 
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    ةيكضددددس؛ ك   كفددددا 84ال شدددأ أن محكدددديت )
مددد م دد   عممددت  كددي  ددتن سددييفلتن كلكدديت لتن كددن 
مي خدد  :  قددعما ميكددن عمحشدد سس   علددى ميقدد  
عم دددددي حلتالحدددددس محلاعسدددددس حمددددد ا محفسدددددف  عمع (ا 
ععتتا  كلس كن مالخلصيصيا محلد لىصدهف 

كحدددى مخلصيصددديا شددد سسس  -لمةددد) س سفلخدددي–
 علددى عمحةددخ  محك لكددت عمكيسددس محشددف   ختكددس
محفيكدددددس(  عمآلتم  محفدددددي) عمحهظدددددي) ميكدددددن مفددددد 

سن(؛  حددددأ عأخدددد ى عةددددة يس  محددددتميى عددددن محددددع 
مسكدددي  كفدددا محكددديت   دددتن محسدددييفلتن  عصدددفخكي 
 مح دددع  محكةدددلمس مدددد محدددل ت . عاهددديا حفلدددت ةدددين 
علددى محكفةدد  أن سنخدد  لفددتن مالعللددي  م ضددسس 
كفيتادددي أن محكشددد ى محتةدددلع   ةيحلدددي كدددي قصدددت 
 حددددددددأ محاكددددددددع ا حتدددددددد مع  لفياكدددددددديا محةدددددددد ) 

مإلةددد ميتلسس محلدددد لمظددد  علدددى أن -محفلةدددستهسس
سش أع قدددددددعما عةدددددددة يس سةدددددددعن حفلةدددددددستن  ددددددد

عددت)  -علددى ميقدد –عادد م كددي سفةدد    7هظيكسددسا
   8قسي) ع م   تميى ملةستهسس ملى محتع).

                                                             
( كدن ملفيقسددس 8محكديت   كدن  دتن للدأ محلفياكدديا كدي هصدا علسددت  7

أعةدلع  كعدد ن محكلدديت  مددع  ل لتلدديا محمةدد) محدد ملد( محك  كددس مددد 
كددن أ دد  ضددكين محهظددي) محفددي) علددى كددي تلددد:   1993أتلددع   13

عميكدددن محدددتمخلد حلفلةددددستهتتن مدددد محضدددفس محا اسددددس عقسددديى ةدددد  ا 
سدددسا  تهكدددي ةلةدددلك  قدددع  شددد سس قع ]محفلةدددستهد  ةتهشدددل محك لددد  

كةدددددد ميت  مددددددد مالضددددددس ى لكةدددددددؤعحسس محددددددتميى ضددددددت محلختتدددددددتما 
محخي  سسا عة حأ لكةؤعحسس ميكن مإل كيحد حإلةد ميتلتتن؛ لاد   

محكصدددت : عةيحدددس ميهلدددي   . مكيسدددس أكدددهخ) محدددتمخلد عمحهظدددي) محفدددي)
: محلددددددددددددديحد عمحكفلعكدددددددددددديا محفلةددددددددددددستهسس  عمدددددددددددددي ا ع دددددددددددد  محدددددددددددد ملال

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4888. 
لدديحكفهى – دد  أن اهيحددأ م ضددي ة تدد م لددنن كددي كددن قددع  عةددة يس  8

مد ملةستنا ةعى قعما ميكن محعسهد عكي تهدت   لملخدي  -محتقت 
كهددد  قسدددي) –كدددن أ خددد   م عسدددس. عادددد مح دددعما محلدددد حسيحكدددي عظفدددا 

حل سي)  تع  أكهددا تهدت   ضدكن كفخدع)  كةديعت  مح دعما  -محةلسس
محكةلمس حلةلسيا محكتهسس مد مف  ميكن محتمخلد . ععلى خ ا 

 

عأكي صفس  مح ع  محكةلمس مدد محدل ت ا مايحلدي ةدين 
مح صددت  خددي  مح ددعما ميكلددس محةدد ح ؛ ك  كن حددس  
ةدددددد  قدددددددع  ميكلدددددددس حلةددددددد ح  مح دددددددسش عمي خددددددد   

ليحهلت دددسا ميكهسدددس( ادددد قدددع  كةدددلمس  مح دددسش(. 
تلضدددن أهدددت مدددد محعقدددا محددد   قصدددت مسدددت محكشددد ى 
محتةددددلع   هفددددد محصددددفس محفةددددة يس عددددن أ  كددددن 
مي خددددد   ميكهسدددددسا  ا ددددددا محكمةكدددددس محتةددددددلع يس 

 حلةكخي  كسفخي  للأ محصفس! 
  حددد) لشددد  أ  كدددن مح ددديهعن محدددتعحدعلدددى صدددفتت :

ملفيقسيا مح ديهعن محدتعحد حم دعق مإلهةدين حلشد سس 
   ل تتدددددت م ددددددعق صددددد ممس كال مدددددد كفددددد   ك دددددي

محشدد ستتن مددد م يددس لكددعين مح كفسدديا عمحه يلدديا 
 دد  أن تعال ةددكما حخدد)  خدد م  9عمالهضددكي) كحتخدديا

عحكددددي ةددددين محعضددددت ةدددد حأا مدددد ن  10محمدددد  مفلسددددي.
حللمددن مددد محكفدديتت  محتعحسددس سظخدد  أهخددي مالهل ددي  

                                                                                        

ادد م محسددد حا اددد  اهددديأ كدددن   كةيهدددت محكمي  دددس لدددنن  خدددي  محدددتميى 
محكددتهد كددث  قددع  عةدددة يسي عاددع محدد   حدد) تددد ة  صدد ممس مددد هدددم 

حثيحن ضدكن أ خد   ميكدن محليلفدس حدع م   (ا عاع مح خي  م84محكيت   
 محتمخلسس كضيمس كحى محش سس عميكن محعقييد.

( كدددددن محفخدددددت محدددددتعحد محخددددديم لددددديحم عق محكتهسدددددس 22/2محكددددديت    9
 :مح ملال محليحد محةسيةسسا كلعم  علىع 

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 

ع حدددأ  هدددي  علدددى ك م فدددس أ  مادددي عصددد ح  هلت لخدددي محك  دددت محلددديحد: 
 مخدد) محفكدد  محشدد سد: تحتدد  حهشددسي  م ددعق مإلهةددينأهسةددد أعةددلدا 

. 47(ا 2011 أكةدددل تم): محفددد ى محخعحهدددت  حكهظكدددس محففدددع محتعحسدددسا 
 :ع   مح ملال محليحد سيحت هةخس كحكل عهسس

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/0
1/policing_ar_w.pdf?x97451  

(؛ 2014كن  حدأ علدى ةد ت  محكثدي  محتةدلع  محلعهةدد محةدي     10
( كهت على  قدعما ميكدن محدتمخلد عمحتتعمهدس  36متن مظ  محفص   

مددددد –مددد  مإلضددد م  م دددالا عحددد) س تدددت  محمددد  محه دددي د  محددد   مظددد   
علدددى مح دددسش محدددعسهد. للدددعم  هةدددخس كدددن محتةدددلع  ع ددد   -محك ي ددد 
 :محليحد مح ملال

https://www.constituteproject.org/constitution/T
unisia_2014?lang=ar  
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عم ددددي للفددديسى كددددت محشدددد سس ليحصدددفس محكتهسددددس؛ م
 يمدد مت حدتحت  صدديت  عددن كهظكددس محففددع محتعحسددس 

محشد سس أن تلكلفدعم لديحم عق هفةدخي محلدد تلكلدت 
علديحكهس   11 خي ةد  كدن عدتما)  كدن محكدتهتتن.

 ملددددددت لنخدددددد  كتعهددددددس قعمعددددددت محةددددددلعأ حلشدددددد سس 
   12ميع عاسس.

ةكي أكت مح ديهعن محدتعحد مإلهةديهد علدى ضد ع   
عمحفةدددة يتنا علدددى    دددتن محكدددتهتتن تدددلكتمحك دددتأ 

ما كشد ععس معللي  أن محسييفدس محثيهسدس ادد أادت
أكتا علسدت كمةكدس محفدت  مد محم  . عاع كي 

عة يعدددددت ا  13أكثددددد  كددددن كهيةدددددلس.محتعحسددددس مدددددد 
اللفيقسددددديا ةدددددع  مإلضددددديمد ميع  ع مح  لمعل ددددد  
كدددددددن متدددددددن -محشددددددد سس  1977حفدددددددي)  هتدددددددف 
عمحكهسددد   ملدددت  14أهخدددي  خدددي  كدددتهد. -ميصددد 

                                                             
 .47ا مخ) محفك  محش سدمهظ : أعةلدا  11
 مح ملال محليحد: (ا كلعم   ليحف اسس ع  32ا 31ا 5محكعمت   12

http://www.dcaf-
tunisie.org//adminDcaf/upload/ejournal/docum
entar_10012.pdf  

كدددن  حدددأ كددددي ع ت مدددد ملعمادددي محصدددديت    خصدددعم  كشدددد ععسس  13
. 1996لكددع   8لددي ي  محلختتددت لييةددلمس محهععسددس أع مةددلختمكخي   

مهظد : ميكد) محكلمددت ا كدع   ميمةدي) عمحفلدديعى عميعمكد  محصدديت   
(ا 1998 هتعيددع أا  1996-1992عددن كمةكددس محفددت  محتعحسددس: 

 . للعم  كهت هةخس ع   مح ملال محليحد:118
https://www.icj-
cij.org/files/summaries/summaries-1992-1996-
ar.pdf  

متن معل   أن محختييا محكةلفس  لف   ممل م) مح يهعن   كثيحخي  14
ميع  اد محش سس( حسةا قعما عةة يسا كدي حد) س د) سد ا محهد مى 
لضدكخي ح عملدت محكةدلمسا  د  عأع د  مح  لعةدع  علدى  حدأ محسد ا 

(. ةكدددي معل ددد  أن 43/3سددد ما محهددد مى  كددديت  كن مفددد  أن تخسددد  أ
لعم ت قعما حلش سس مد كعقدت كدي ال تخد  كدن معللدي   حدأ محكعقدت 
ك د تم كدن عةديي  محدتميى أع كه ععدي كدن محةد حا عليحلديحد مظدد  
كخي كلتا سيحكي مقلص  تع  محشد سس  علدى محمفديل علدى مح ديهعن 

علعةددددع  علددددى محلددددعمحد(. مح    60/4ا ع59/3عمحهظددددي)   محكيتلددددين 
 كلعم  ع   مح ملال محليحد:

 

 محككللكدددددديا حمكيسدددددس الادددددي  ه دددددت  مدددددد ملفيقسدددددس
   1954.15لن حفي) كة ه مى ميحس مد محث يمسس

عمد محةسيق محفلةستهد محخيما أكت ل  يد  لفثدس 
ميكدد) محكلمددت  حل صددد محم دديي  لشددنن محهدد مى مددد 

 سىفدددددددد ا  ل  يدددددددد   2009ةدددددددد   محصدددددددديت  عددددددددي) 
 ةعحتةددددددلعن ( علددددددى محصددددددفس محكتهسددددددس حلشدددددد سس 
محفلةدستهسسا مدد محعقدا محدد   متعدا مسدت كةدد ميت  
خددد ا  حدددأ؛ لمةددد) مةدددلختممخي حلشددد ستتن علدددى 

 16عللي ا) أاتممي عةة يس كش ععس.م 
  علدددى صدددفتت محل دددي   محف اسدددس محك ي هدددس: أكددددتا

عدددتت كدددن محدددتع  علدددى محصدددفس محكتهسدددس حلشددد سسا 
عكهخدي علدى كددي ةدين  حدأ علددى كةدلعى محتةددلع ا 
عحددددس  مح دددديهعن م ددددالا عكددددن  حددددأ كصدددد   اتيددددس 

 كتهسدددس عكعكسدددس علدددعه   قدددع  17كتهسدددس هظيكسدددس(ا
   18كةلمس(.

                                                                                        
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/m
isc/5ntccf.htm 

 عضددددفعم كةدددلمتن مددد م  ع ددددعت سفل ددد  (:  ال8/4هدددم محكددديت    15
 مدددد  ة ادددي  دددي  محلدددد محث يمسدددس محككللكددديا كمدددتى حم مةدددس خصسصدددي  

 علدددى أسضددي   ادد م عيهس ددد  م اسددسا يةدد م  مةدددلفكيال   ميعحددى محف دد  
للددعم   .محفددي)  ميكددن صددسيهس محس سفسددس كخكلخددي حلشدد سس قددعما ع ددعت

 هةخس كن ماللفيقسس ع   مح ملال محليحد:
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b205.html 

مهظدد  محعثس ددس محصدديت   عددن مح كفسدددس محفيكددس حقكدد) محكلمددت   قددد)  16
A/HRC/12/48  ا علددددييخم محف دددد ما 2009أتلددددع   23ا  لددددي ي

 مح ملال محليحد: ع  (ا كلعم   32-34 
 http://info.wafa.ps/pdf/report_Goldstone.pdf  

ا مح  يددددددت  2014( كددددددن محتةددددددلع  محكفددددددت  حفددددددي) 206محكدددددديت    17
محكدديت   ت. م(. ع  18/1/2014كةدد    أ (ا مدد  3مح ةدكسسا عدتت  

مددددد شددددنن اتيددددس  1971( حةددددهس 109( كدددن مح دددد م  ل دددديهعن  قدددد)  1 
مدددددد  لددددديلت    (ا 45(ا عددددتت  كصددددد محشدددد سسا مح  يدددددت  مح ةددددكسس  

 . 20-1ا م11/11/1971
 لفلد  لضدلال  2006( حةدهس 1160 قد)   ميكد ( كن 2  محفص  18

محهظددددي) ميةيةددددد محخدددديم لددددنععمن ةددددلأ ميكددددن محددددعسهد عمحشدددد سس 
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مدددد ضدددع  –عمدددد محل  ادددس محكصددد يس لدددييخم 
 قضددا -لددنثت  ك ثخددي علددى محلشدد يت محفلةددستهد

 عدددددددي)محكصددددددد يس محفلسدددددددي محكمةكدددددددس محتةدددددددلع يس 
 ددديهعن قددد م  لكدددن  لفددت) تةدددلع يس كددديت ا 2012

ا ةيهدددددا لخضدددددت 1971حفدددددي) اتيدددددس محشددددد سس 
   19.محش ستتن ح يهعن ميمةي) محفةة يس

ك ي ددد  عكدددن محل دددي   محك ي هدددس ميخددد ىا عمدددد 
لنةددس  لفدد  محددتع  حكمدديك) خيصددس ليحشدد سس 
 كثددد  مي تن(ا مددد ن عدددت  تع  لفل ددد  محشددد سس 
 خددددي م كدددددتهسي علمددددديك) كهلةدددد ست أكدددددي) مح ضدددددي  
محهظددديكد  كثددد    يسيهسددديا محةدددعتمنا عمحكعيددداا 

حى مت كي محسيلين(.  20عم 

II . تحديةةد ا تصةةاق القاةةةار العسةةكري تبعةةةا
 تفسةةةيرلتعريةةف "الشةةأن العسةةةكري" مةةن  ةة ل 

 21 :من القانون األساسي (101/2المادة )
    عادددددددد   –سىمةدددددددد  حلكمةكددددددددس محكددددددددعق   م لددددددددتم

أهخددددي قصدددد ا  -مإلت ي سددددس محعمتددددت  مددددد مح دددد م 
لف تدد   محشددنن محفةددة   ا عمخلصدديم مح ضددي  
محفةدددة   ليحلددديحدا علدددى محشددد  مح  ميدددد م دددالا 
عحدددد) للعةددددت لددددت حسشددددك  محشدددد  مإلتم   أسضددددي . 

                                                                                     

ا 28/4/2006(ا مدد 34(ا عدتت  لعه   مح ميت مح ةكدا محعسهسس
 . 1489-1475م

( حةددهس 133قدد م  محكمةكددس محتةددلع يس محفلسددي مددد مح ضددسس  قدد)   19
. مح  يدت  مح ةدكسسا عددتت 2012لشد ين ثديهد  4 ا  لدي ي ت-ق 26
 .10-3ا م14/11/2012كة      (ا مد  45 

هظدددي) مح ضدددي  محشددد سد مدددد مهظددد : محلشددد ىا كمكدددت ميكدددتن.  20
 مح يدددي :  يكفدددس هددديتف محف اسددددس  محدددتع  محف اسدددس: ت مةدددس ك ي هددددس

 .96ا 130ا 115ا 92ا 103ا (2010حلفلع) ميكهسسا 
 ل ددعمهتن محفةددة يس محكمدديك) لهشددن -2 : (101/2  هددم محكدديت  21

 هسديق خدي   عالسدس أع مخلصديم أ  محكميك) حخ   عحس  خيصسا
 .محفةة    محشنن

 ادددس محكصددد يس عادددد  ددد حأ حددد) لنخددد  لكةدددلأ محل 
محلدد  ةدخا يع  كد   مدد تةدلع   كدي لفدت ثدع   

مخلصددددديم  محل دددددين مح ضدددددييسس حضدددددلي   2011
 مدد ليحفصد  ةت اديا تعن عأم مت مح عما محكةلمسا 

 لدددددديح  م ما محخيصددددددس مإلتم يددددددس محكهي عدددددديا ةيمددددددس
كهل عدددددددس  حدددددددأ كدددددددن  22شدددددددنهخ) ؛ مدددددددد محصددددددديت  

مالخلصدددددديم محفددددددي) حل ضددددددي  مإلتم    ك لدددددد  
ع حدددأ لفدددتكي ةدددين اددد م مالهلددد مى كة ةدددي  محتعحدددس(.

كهدددد  عشدددد ما محةددددهعما لكع دددد  لشدددد يفيا أقدددد  
ت  دددددس  قدددددعمهتن(ا عكؤيدددددتم كدددددن سددددد ا مح ضددددددي  

 قضدددي   كتم يددددي  محتةدددلع   محددد   حسيحكدددي  أى مسدددت 
عاددددع مالهلدددد مى  ملددددت محدددد    عةددددة يي  كلخصصددددي  .

أمةدددن محتةدددلع  محل ةدددد ك  ل م دددت عهدددت كددددؤخ ما 
ع يس محكةدددددلفلى ضدددددكن   كدددددس محلفدددددتس ا محتةدددددل

ا كحددددى  يهدددد  كحاييدددددت 2017علتخددددي مددددد هسةدددددين 
حل ضددددي  محفةددددة   مددددد أعقدددديا محةددددل)ا عمإلل ددددي  

عاهدي  علدى  23على كميك) عةدة يس لنتت سدس م دال.
 حددأا مدد ن محكمةكددس محكددعق   حدد) لخدد  ليخلصدديم 
كمةكددس محفددت  محفلسددي ليحه معدديا مإلتم يددس محخيصددس 

 ليحفةة يتن. 
  مدددد مح ددد م  ل ددديهعن  عخ مدددي حكدددي ع تمدددد محك ي ددد ا

عكدددتا محكمةكددس محكدددعق   كحدددى  24لشددنن محشددد سسا

                                                             
( كدددددن 202/2ا عمحكددددديت   2012( كدددددن تةدددددلع  196/2محكددددديت    22

  محةي   مآلن(. 2014محتةلع  محكفت  
مدد مهظد  لفصدس :  شديت لدعم)ا  مح دسش علاتتد  محهظدي) محتةدلع    23

كصدد    أس عمددس تةلددع م  مددد مح دديهعن محفددي)ا  يكفددس لددعه  محكهددي ا 
 .424-413(ا 2018

ا عاددد ةكددي عاددد ميمةددي) محلددد قدد  ا محكمةكددس عددت) تةددلع يلخي 24
 عم ددددي محهظدددديكد مح ضددددي : مح ضددددي (:  1  محكدددديت  كددددن لف يفددددين :تلددددد

 محفيكس محهسيلس: محفيكس  محهسيلس محهيم  ؛ مح ضييسس محةلسس قيهعن  يمةي)
(: 53  محكديت ع   .محهيم  مح ضييسس محةلسس قيهعن  يمةي) عم ي محهظيكسس
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لعةددددفس لفةددددت اي حددددد محشنن محفةددددة    محكلفلددددد  
ليحش  مح  ميدا ع فلدا كدن مح ضدي  محفةدة   
ميصددددد  مسكدددددي ادددددع مالةدددددلثهي ؛ مخدددددد علفدددددت أن 
مةلف ضا محكفيتت  محث ثدس حلمتتدت مخلصديم 
مح ضددددددددي  محفةددددددددة    محشخصدددددددددا محكةدددددددديهدا 

قدد  ا  ع ددع  ميخدد  ليحكفدديتت   عمحكعضددععد(ا
محث ثس . حكن علي لخي للأ ةيهدا هيقصدس حاعسدي؛ 
ك  ةدين م يدي  خددي أن لضدتف ةلكددس عممدت  علددى 
ميقدد    كمددتى  أع  ك لكفددس (ا حلمددتت  عضددعح 
كن قصددددتا أن مخلصدددديم مح ضددددي  محفةددددة   
س ددع)  لددعمم   كمددتى  للددأ محكفدديتت ا أع ضدد ع   

قدد م   مح دد م  أن لكددعن  ك لكفددس ي!  حددأ كال أن 
كحدى  25-كن صن مخكهدي–لك كلت لؤش  ضكهسي 

لع ددددت محكمةكددددس حل دددددع  كن لددددعمم  كمددددتى للدددددأ 
محكفددددددديتت  ةددددددديا ح سدددددددي) مخلصددددددديم مح ضدددددددي  

 محفةة  . 
عاهي  على ا م محكهسد  محد   لف ضدت محكمةكدس 
محكددعق  ا مددد ن مخلصدديم مح ضدددي  محفةدددة   ال 
سشددددك  محشدددد سس م ددددالا  دددد  محكددددتهتتن  كددددسفخ). 

سكددددددد  لمددددددد  مالحل دددددددي  كحدددددددى مح يضدددددددد  عادددددددع
محس سفددددد محدددد   أقدددد   مح دددديهعن ميةيةددددد  كدددديت  

(ا عمحكفددددددددددددددديتت  محتعحسدددددددددددددددس  ما محصدددددددددددددددلسا 30

                                                                                     

 مدد مح ضدي  أكدي) مح  ميسدس حلكةي حس محش سس عهيص  تخضت -1 
. محهيمد   حل دعمهتن عم دي علتخدي كفيق  ح  يكس كهخ) أ  م لكي  مي 
 محكددديت ا اددد   كدددن أعددد  ( 1  محف ددد   مدددد ع ت ككدددي محددد ة) علددى -2

 مح  ميسسا مإل  م ما قيهعن  كن( 54  محكيت  لنمةي) مإلخ   عتعن 
 مح ضددددي  أكددددي) مح  ميسددددس حلكةددددي حس محشدددد سس قددددع  عهيصدددد  تخضددددت

 ليحشدددددنن للفلددددد  ح  يكدددددس كدددددهخ) أ  م لكدددددي  مدددددي  مدددددد محفةدددددة   
  .محصلس  ما محهيم   عمح عمهتن حللش يفيا عم ي محفةة  ا

كةلعى صسيةس لهنى ا   محع قس عن محخع  مد محلفلت  على  25
 مح  م ا عكي معل م  كن  ةيكس ال للت  لكةيهس محكمةكس محكعق  .

( حل هدددددس محكفهسدددددس 13محلفلتددددد   قددددد)  علدددددييخم 
( كددن كشدد عى 5عمحك ددتأ  قدد)   26لم ددعق مإلهةددينا

محكلدددددديت  محكلفل ددددددس   قيكددددددس محفددددددت  عددددددن س يدددددد  
   27.(2006محكميك) محفةة يس  

محةدسيقا ل دت  مإلشدي   كحدى أن كمةكددس عمدد اد م 
محفددت  محفلسددي محفلةددستهسس قددت أخدد ا ليحك ددتأ محفددي) 
 ل دددع  مإلهةدددين كحدددى قيضدددست محس سفددددا عضدددس ا 
كدن كفخدع)  محشددنن محفةدة    ةكددي ع ت مدد محكدديت  

(ا ع حدددددأ عهدددددت هظ ادددددي مدددددد عدددددتت كدددددن 101/2 
مح ضدددديسي  ما محصددددلس  لعقتددددف كددددتهتتن كددددن ق دددد  

ة  ا عقد  ا متخدي عدت)  يس  اتيس مح ضدي  محفةد
كشددددد ععسس قدددددد م  لعقتدددددف محكةددددددلتعدا عمةكددددددا 

 28ليإلم م  عهت.
 ةددددلهتا حايسدددديا لمتتددددت للددددأ محكفدددديتت  محث ثددددسا م

ك كععددس مح ددعمهتن مح  ميسددس محكمةكددس محكددعق   كحددى 
محثع يددددددددس حكهظكددددددددس محلم يدددددددد  محفلةددددددددستهسس حفددددددددي) 

. قديهعن محف علديا محثدع   ا علييخم كحى 1979
  كثدي  حل دت  عكمدال شد خس عا   مح عمهتن لييصد

عدددت) محتةدددلع يسا حفدددت  أةدددلي  عال ل لصددد  علدددى 
مإل ددد م  ا لهشددد  مدددد مح  يدددت  مح ةدددكسسحددد)  ةعهخدددي

                                                             
( كددددن محفخددددت محددددتعحد محخدددديم لدددديحم عق 14 خصددددعم محكدددديت    26

 :. محلفلت  كلعم  ع   مح ملال محليحدمحكتهسس محةسيةسس
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc13.html  

ا (E/CN.4/2006/58  قد) كلم   عثس س ح هدس م دعق مإلهةدين  27
 كلعم   على مح ملال محليحد:

 http://undocs.org/ar/E/CN.4/2006/58  
كمةكس محفت  محفلسي مد ما كن  حأ على ة ت  محكثي ا مهظ  ق م   28

(ا 334/2008(ا  328/2008 عما مي قددددددددددددددددددددددددي):   محددددددددددددددددددددددددتعيعى 
. 2008لشدددد ين ثدددديهد  24(ا ث ثلخدددي صدددديت    لددددي ي  340/2008 

م يدددددد من  2(  لددددددي ي  104/2008عمددددددد ةددددددسيق كلصدددددد ا مهظدددددد :  
. للدددددددددعم  اددددددددد   2008آ   21(ا  لدددددددددي ي  216/2008ا ع 2008

ملةددستن  محك لفددد( ا  مح دد م ما ع دد   كهظعكددس مح ضددي  عمحلشدد يت مددد
  http://muqtafi.birzeit.edu كفخت محم عق   يكفس  ت  يا:
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محدددد   لسللددددت مح دددديهعن ميةيةددددد حهفددددي  مح ددددعمهتن 
م ددت صددت ا للددأ مح ددعمهتن خدد    ؛(116 كدديت  

ظدددد ا  كدددديهد عكةدددديهد مةددددلثهييدا مددددد محعقددددا 
لسس محددد   ةيهدددا مسدددت كهظكدددس محلم يددد  ل دددس) ةددد

علكددي   ةددسيت  علددى ةتدد  أ ضددخيا كددن خدد   
لففتدددد  مخلصدددديم اتيددددس مح ضددددي  محثددددع  . عال 
لكتددد  للدددأ مح دددعمهتن  دددتن محكدددتهتتن عمحفةدددة يتن 
محكهصخ ين  كسفي مد مف  محثدع  ؛  د  صدت ا 
حلخيس  محكيمسا عملى ةتد  محفلةدستهتتن  عم دي 
حلكفسددددددددي ين محكعضددددددددععد عمحكةدددددددديهد(. عل سددددددددي) 

ع ن مح ضدددي   1994ي) محةدددلسس محفلةدددستهسس عددد
محفةددددة   ل  اددددس مح ضددددي  محثددددع   كددددن متددددن 
لشدد يفيلت عكددعم ت  محلشدد يسا لشددة  كددي م  كمددال 

 29 ت  ملى محتع).
  ةدددين علدددى محكمةكدددس محكدددعق   أن لكتددد  كدددي  دددتن

ع دعت قديهعن خديم س تددت محفدي)ا عع دعت كمةكددس 
خيصددددس ليحشددددنن محفةددددة  ؛ ميح دددديهعن محخدددديم 
مح   س تت محفي) مد ا   محميحس سس د  علدى ميدس 
كفتهددددددس كددددددن محكددددددعمسهتنا ةددددددنن سس دددددد  قدددددديهعن 
محختكدددس مدددد قدددعى ميكدددن علدددى  كسدددت محكهلكدددتن 

                                                             
سشددددددي   خدددددد م محخصددددددعم كحددددددى أن محكمةكددددددس محفلسددددددي لصددددددفلخي  29

محتةلع يس  ةلف محكمةكس محتةلع يس مح ييكس مآلن(ا قت) كحتخي عدتت 
محف علدددديا عأصددددع  محكميككددددديا كددددن محسفددددعن  تةددددلع يس قددددديهعهد 

محثع يددينا علفددت أن ل ه ددا ثدد ن كدد ما علددى ميقدد  محخددع  مددد 
محكعضدعىا  مت  محسفددعن يةدلي  شددةلسسا خيضددا مدد قدد م   ملددتا 
كال أهخددي خلصددا كحددى ةددعن محسفددن محك ددت)  ساددتع ةتدد  قدديي) علددى 

مح  م ما محث ثس محك تعت  شة ا عم دي  أةي  قيهعهد ا عق  ا  ت .
ا 2009لكددع   21(  لددي ي  1/2009حصددتع  اددد:  قدد)  حلددي ي  م
ا ع قددددددددددددد) 2010ةددددددددددددديهعن أع   28(  لدددددددددددددي ي  2/2010ع قددددددددددددد)  

. أكي مح  م  مح ملتا مخع مح د م  2011أتلع   6(  لي ي  2/2011 
عقدددددددددييت . مح2012ةدددددددديهعن ثددددددددديهد  31(  لدددددددددي ي  1/2011  قدددددددد) 

 .50-45ا م29/3/2016(ا مد 119ا عتت  محفلةستهسس

عسفيكددددد  كفيكلدددددس  حق خددددد   ميكهسدددددس عمحفةدددددة يسا
مح يهعن محخيم ك ي هدس لديح عمهتن ميخد ى محةدي يس 
علدددددى لددددديقد محكدددددعظفتن محمةدددددعكتتن. عمدددددد اددددد   

لاد  محهظدد  –محميحدس لس د  محكمةكددس محكخلصدس 
مح دديهعن محةددي   علددى  –عددن اعسددس للددأ محكمةكددس

محكهلكددتن حخدد   محفيددس لةدد   ع ددعت قيعددت  خيصددس 
ضديا مد ن ل تت مح يعت  محفيكس. عمدد اد   محميحدس أس

لس ت  كدي ع ت مدد قديهعن محختكدس مدد قدعى ميكدن 
ال سفهد لدن  مدي  مكلدتمت محصدفس محفةدة يس علدى 
 كسددت كددن سس دد  علسددت  حددأ مح دديهعنا ةكددي أهددت ال 
سفهددددد ع ددددعت مخلصددددديم حكمةكددددس خيصددددس مدددددد 

كال ك م ع ت  مح ضددددديسي محلدددددد هظكخدددددي  حدددددأ مح ددددديهعن 
هم ص ين مد مح ديهعن سكدهن محكمةكدس محخيصدس 

مدددد مدددي  كدددث  ؛ مس(  حدددأ مالخلصددديم محفةدددة ي
ع ددددعت هددددد مى أكددددي) كمةكدددددس محفددددت  محفلسددددديا ل ددددد   
محكمةكددس ةدد يين مح يعددت  محخيصددس علددى محكهلكددد 
ح ددددعى ميكددددن لكع دددد  قدددديهعن محختكددددس مددددد قددددعى 
ميكدنا عال لس دد  قيعددت  كع دعت  مددد قدديهعن آخدد  

ا عاددددد محلددددد لس دددد  علددددى  ملددددت مدددع  محكعضددددعى
علددددددتخ)  محكددددددعظفتن محمةددددددعكتتن ككددددددن ال سةدددددد   

 قيهعن محختكس مد قعى ميكن. 
ةدددددد حأ مدددددد ن قدددددديهعن محختكددددددس مددددددد قددددددعى ميكددددددن 
مةددلعع  مةدد   كميككددس محكخدديس تن  خدد م مح دديهعن 
أكددددي) مح ضددددي  محهظددددديكد؛ متددددن معل دددد  أن أمدددددت 
كمددتى مدديالا  محختكددس محكف ددعت    مسكددي حددت صددلس 
 ليملةدددي  ميقتكسدددس أع محل قسدددس أع محكةيمدددن (  كدددت 

 مةد) ح د م  لهفت م محة ن مد ل ضى محلد محف علس
محهظيكسدددس   محكمددديك) كمدددتى عدددن صددديت  قضدددييد
 .(196/1 كيت  
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  مي  مح  ع   تال ليالمل م  محد   تممفدا عهدت
محكمةكدددس محكدددعق  ا ليعللي ادددي ح ددديهعن محف علددديا 
محثدددع    محددد   هدددم علدددى ع علدددياا كهخدددي كدددي 
خيسددد  محكدددتهتتن ع/أع محفةدددة يتنا عمحكشدددةعأ 
أصد  مدد تةدلع يلت( قيهعهدي خيصدي هظد) لفد  
مح دددد مي) لس ي ددددس ل تددددت محفددددي)  قدددديهعن محف علدددديا 

فهد لنن مح د مي) محدعم ت هصدخي محفي)(ا م ن ا م س
مددددد قددددديهعن محف علددددديا محثدددددع   لفيكددددد  كفيكلدددددس 
مح يعدددددت  محخيصدددددس محلدددددد ل تدددددت مح يعدددددت  محفيكدددددس 
 قددديهعن محف علددديا محكس ددد  علدددى مح كسددددت(ا عال 
لفهدددد لددددن  مدددي  كددددن ميمدددعم  لددددنن محشددددخم 
محددددد   سس ددددد  علسدددددت قددددديهعن محف علددددديا محثدددددع   
أصلن عةدة يي ا أع أن محكمةكدس محكخلصدس مدد 
كميككددددددس محكلخكدددددددتن مدددددددد للددددددأ مح ددددددد مي) ادددددددد 
محكمةكددس محفةددة يس تميكددي ؛ ميحكمةكددس محفةددة يس 
كخلصدددددس مدددددد محشدددددنن محفةدددددة  ا عحدددددس  مدددددد 
مح دددد مي) محددددعم ت  مددددد قدددديهعن محف علدددديا محثددددع  ا 
ععلدددى  كسدددت كدددن سس ددد  علدددتخ)  حدددأ مح ددديهعن. 
عادددد ليحلدددديحد حسةددددا محكمةكددددس محكخلصددددس مددددد 

كددتهدا ملددى محهظدد  مددد مح دد مي) محلددد قددي)  خددي مح
مددددد مددددي  ق ددددع  ةدددد يين  حددددأ مح دددديهعن محثددددع   
علددددتخ). كن مح خددددس محكخلصددددس مددددد محهظدددد  مددددد 

لاددد  محهظددد  -مح دد مي) محك لكلدددس كدددن محكددتهتتن 
ادددد  -عدددن مح ددديهعن محةدددي   علدددى للدددأ مح ددد مي)

 محكميك) محهظيكسسا م ال ال ةت . 
  كن معللددددددي  محكمةكددددددس حل دددددديهعن محثددددددع   قيهعهددددددي

 علديا محفدي)ا سفهدد خيصي ك ي هس كدت قديهعن محف
ليحهةدددددددلس حلفةدددددددة يتن ةددددددد يين قعمعدددددددت مح ددددددديهعن 
محثع   علتخ) مد مي  مةدلسفي  شد ع  ةد ييهت. 

عاخدددد م مدددد ن ةدددد ييهت علددددتخ) ال سةفددددد لمددددت  ملددددت 
العللددي  محكمةكددس محفةددة يس كخلصددس مددد محهظدد  
مدد  كسدت مح ضديسي محلدد هظكخدي  حدأ مح ديهعنا كال 

 قضدددديسي ك م ةيهددددا للددددأ مح ضدددديسي شددددنهي  عةددددة يي  
عةدددددة يس كدددددن متدددددن كعضدددددععخيا عم دددددي حلف تددددد  

 محكمةكس(. 
ععلسدددددددت مدددددددد ن مهسلدددددددديق مح ددددددديهعن محثددددددددع   علددددددددى 
محفةدددة يتن  محددد تن سةدددلعمعن محكفسدددي  محشخصدددد 
لمةدد  كددي ع ت مددد قدد م  محكمةكددس( ال سفهددد لددنن 
مخلصدددديم محهظدددد  مددددد للددددأ مح ضدددديسي اددددع كددددن 
مخلصددديم محهسيلدددس محفةدددة يس أع كدددن مخلصددديم 

س.  دددد  أن مخلصدددديم محهسيلددددس محكمدددديك) محفةددددة ي
محفةددددة يس عمح ضددددي  محفةددددة   ل ددددي  محفةددددة يتن 
أسضي  كمصع  م ال مد مدي  مح د مي) محلدد لفل د  
كن متن كعضدععخي شدنهي عةدة يي  عحدس  ةد  كدي 
ع ت مددددد قدددديهعن محف علدددديا محثددددع   ليحضدددد ع   أع 
م ددال كددي ع ت متخددي؛ متددن سكةددن حلشدد يفيا أخدد ى 

 س.أن لهظ) مخلصيم محكميك) محفةة ي
    كددن ةتددد  محعمضدددن أثددد  قددد م  محكمةكدددس محلفةدددت

اد م علددى محكددتهتتن عمحفةددة يتن عمحكهلكددتن ح خددي  
محش سسا مد مديالا قسديكخ)   د مي) شدكلخي قديهعن 
محف علدديا محثدددع   كددن  خدددسا أع مددد مدددي  ةيهدددا 
كدددددددن  دددددددتن مح ضددددددديسي محلدددددددد لفل ددددددد  كدددددددن متدددددددن 
كعضدددددددععخي شدددددددنهي عةدددددددة يي سففددددددد  مخلصددددددديم 

هددددم قدددديهعهد صدددد ين محكمةكددددس محفةددددة يس عع ت 
معحخي ةعهخدي مخلصيصديا مةدلثهييسس؛ متدن لد ى 
عمددددت  مح دددديهعن محتةددددلع   لددددنن مملدددد م  مح دددديهعن 
محةددي   عمح خددس محكخلصددس لك م ددس اددؤال    ميسددي 
لخللدددف لمةددد  محس سفدددس محكتهسدددس  لكدددي مدددد  حدددأ 
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محس سفدددس محشددد سسس محلدددد ت ددد  معللي ادددي س سفدددس 
   كتهسس أسضي ( أع محفةة يس حلشخم محكفهد:

o  محكدددتهتعنا عسشدددك  محشددد سس محلدددد لفل ددد   خدددي م
كددددتهسي  عحددددس   خددددي م عةددددة يي( سكددددي   كخددددي) 
كتهسس لييةي : اؤال  سةعن قيضدتخ) محس سفدد 
اددددع مح يضددددد محهظدددديكدا علادددد  محهظدددد  عددددن 
مح دد مي) محك لكلددسا محلددد سكةددن أن لكددعن كهظكددس 
كددددن خدددد   قدددديهعن محف علدددديا محةددددي    لفيكدددد  

ع قددددددديهعن خددددددديم كفيكلدددددددس مح يعدددددددت  محفيكدددددددس( أ
حددددددددلف  مح دددددددد مي)  لفيكدددددددد  كفيكلددددددددس مح يعددددددددت  

 محخيصس محلد ل تت محفي)(. 
عاخدد ما ملددى مددد مدديالا م لكددي  اددؤال  ح دد مي) 
سفيقدددد  علتخددددي قدددديهعن محف علدددديا محثددددع  ا مدددد ن 
مح يضدددددددددد محس سفدددددددددد حخدددددددددؤال  ادددددددددع مح يضدددددددددد 
محهظدددديكدا عاددددع محدددد   سسلدددد  كهددددت مح ددددا مددددد 
مح يعدددت  محلدددد تهدددع  لس س خدددي علدددى محكدددتهد مدددد 
مددددي  لهظسكخدددددي مدددددد محعقدددددا هفةدددددت مدددددد قددددديهعن 

  . ةكددي محف علدديا محفددي) عقدديهعن محف علدديا محثددع 
أهدت علمةدد  محككي ةدديا محفضدلى كددن محخ دد ما 
محك ي هددس م هددت ال ت ددع  كخضدديى محكددتهتتن حاتدد  

 قيضتخ) محس سفد. 
عاخددد ما م هدددت ملدددى مدددد محمددديالا محلدددد ت لكددد  
متخي كدتهد ح  يكدس لفل د  كدن متدن كعضدععخي 
 شددددددنهي  عةدددددددة يي    محكفسدددددددي  محكعضدددددددععد(ا أع 
  ملدددى مدددد مدددي  م لكددددي خ) حللدددأ مح ددد مي) تمخدددد

كهشدددددددن  عةدددددددة يس  محكفسدددددددي  محكةددددددديهد(ا م هدددددددت 
عمحميحدددددس ةخدددددد   ال سةددددددعن حلكمةكددددددس محفةددددددة يس 
أسضدددددددددددددي  أ  مخلصددددددددددددديم مدددددددددددددد ك م دددددددددددددلخ) 
عكمددديككلخ)؛ متدددن كن مهلفدددي  صدددفس محفةدددة   

عن محكتهد ت فلدت كمصدهي كدن ككةيهسدس ك م لدت 
ن لددددددددددعم   كددددددددددن ق دددددددددد  محكمدددددددددديك) محفةددددددددددة يس  عم 
مالخلصيم محكعضععد ع/أع محكةديهد حلكمةكدس 
محفةة يس(. كن ةت   حأ سفهد كخضديى محكدتهتتن 
حكمدديك) عةددة يسا عاددع محهظددي) محةددييت مددد محددتع  
محلددد لفلكددت كددي سةددكى  كمدديك) أكددن تعحددس . عاددد 
كميك) مةلثهييسس  عحسةا كميك) خيصس لديحكفهى 
محدددعم ت هصدددت مدددد مح ددديهعن ميةيةدددد محفلةدددستهد( 
عللفي   كدت محكعمثتد  عمحكفديتت  محتعحسدس عمحهظدي) 

   30تةلع   مد ملةستن.مح
o  محفةدددددة يعن  ال سشدددددك  مح دددددعما ميكلدددددس محةددددد ح

ةتددد  محفةدددة يس لس سفلخدددي(: تهس ددد  علدددى ادددؤال  
قدديهعن محف علدديا محثددع    مددي  ل يع هددي محلشددةسأ 
مدددد تةدددلع يلت(ا عحكدددن  حدددأ لمدددت  ملدددت ال سفهدددد 
مخلصيصدددددددي كسل دددددددي حلكمددددددديك) محفةدددددددة يس ل دددددددي  

 محفةة يتن. 
اددد م سفهدددد لدددنن محكفسدددي  محشخصدددد عمدددت  ةتدددد  
ةيٍا حلففت  مخلصيم مح ضي  محفةدة   لشدة  
كسلدددد ا  دددد  تلدددد ) أسضددددي ملصددددي  ميكدددد    دددد مي) 
لفل ددددددددددددد   ما س سفددددددددددددددس عةدددددددددددددة يس  محكفسددددددددددددددي  
-محكعضدددععد( أع لمةددد  محدددلف  مدددد مح ددد مي) 

محلددد ل ددت  -ملددى حددع حدد) لكددن عةددة يس لس سفلخددي
تمخدددددددددد  محكهشدددددددددد ا محفةددددددددددة يس  مالخلصدددددددددديم 

                                                             
عمتددت محككةددنا عم ددي حلخ دد ما محك ي هددسا اددع كخضدديى مالةددلثهي  مح 30

محكتهتتن حعالسس محكميك) محفةدة يس مدد مدي  ميمةدي) محف مسدسا عسةدعن 
كؤقلي عك للسي  عضت مةلثهييد تد ع   د عم  ميمةدي) محف مسدس. ععلسدت 
م هت عمد ةت  اد   محمديالا مالةدلثهييسس  ميمةدي) محف مسدس(ا سىفلد   

نن سةددددعن قيضددددست محس سفددددد اددددع مح يضددددد تميكددددي  ليحهةددددلس حلكددددتهد لدددد
 محهظيكد عحس  مح يضد محفةة  .
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أكي ةت   حأ  أ  مح د مي) محلدد ال  31كةيهد(.مح
لةدددددلعمد شددددد   مالخلصددددديم محكعضدددددععد أع 
محشدددددددددد   محكةدددددددددديهد(ا متخضددددددددددت محفةددددددددددة يعن 

 حلكميككس أكي) مح ضي  محهظيكد. 
فهدددى اددد م محسددد ح ميخددد  لددديثهتن كدددن محكفددديتت  ك

محلددددددددد أثي لخددددددددي محكمةكددددددددس محكددددددددعق  : محكفسددددددددي  
د ع/أع محكفسددددددددي  محكةدددددددديهد. عأكددددددددي محكعضددددددددعع

محكفسددددي  محشخصددددد  محصددددفس محفةددددة يس(ا مخددددع 
كفسي  ةي   علديلت يمدت محكفسدي ين محكد ةع ين. 
عسشدك  اد م محسد ح مدد مدي  حدع ةدين محفةددة   
كةلفددددي لكخددددي) شدددد سسس أع أكهسددددس لددددتخ  ضددددكن 

                                                             
  كسدددتمسكدددي تلفلددد    اكعضدددعى مالخلصددديم محكةددديهد محفدددي) كن 31

ا محفةة يس سملي   مح  مي) محك لكلس كن ق   محفةة يتن مد محكهش
مدددد  كددث  حفمددم علددتقت  أكثدد  مددع  كع لددديا كثدد  ادد م محهظددي) 

 (ةلصددي  مددد ثكهددس عةددة يسمالمددي  م لكدد  عةددة   محةدد قس أع 
مدددددع  كدددددتى ك يكدددددس مةدددددل ) عكليلفدددددس محهسيلدددددس محفيكدددددس عمحكمددددديك) 
محهظيكسددس حكميككددس محفةددة يتن محدد تن ت لك ددعن كثدد  ادد   مح ددد مي). 
عاهددددي تثددددي  س مددددين كخللفددددين حكدددد  كهخكددددي ع يالددددت: تلكثدددد  ميع  

يحلع دددت مح ددديي) علدددى ضددد ع   مإلل دددي  علدددى مخلصددديم محكمةكدددس ل
 مالخلصدديم  سمحفةدة ي مح دد مي)  ما محس سفسدس محفةدة يس م دال مدد

عحس  مخلصيصي عيكي علدى مح د مي) ةيمدس محلدد لدل)  امحكعضععد(
ا محفةدددة يس. عمدددد اددد   محميحدددس سةدددعن علدددى مح خددديا  مدددد محكهشددد

محكةدددؤعحس عددددن محكهشدددن  محفةددددة يس عم ددد  لةددددلس) محفةدددة   محدددد   
ت لكددد    يكدددس ال لدددتخ  ضدددكن محشدددنن محفةدددة   حلهسيلدددس محفيكدددس 

 ن ح ضددي  محهظدديكد مددد مددي  م لكيلدددت حللددأ مح دد مي) تمخدد  محكهشدددعم
أكددددي محلع دددت آلخدددد ا متددددتعع حإلل دددي  علددددى مخلصدددديم محفةدددة يس. 

مح ضددي  محفةدددة    للددأ مح ددد مي)ا سيحكددي ةدددين مح دديهد أع محك هدددد 
علست عةة ييا ععقفا مح  يكس مد كهشن  عةدة يس. ععديت  كدي تد ت 

حةد قس ةددل ت ةيحلدي علددى  حدأ كحددى ةد يس للددأ ميكديكن عم كلخددي؛ مي
ككللكددددديا عةدددددة يسا عمالةلصدددددي  مدددددد كهشدددددن  عةدددددة يس سةدددددد  
حلكؤةةدددس محفةدددة يس عحل ضدددي  محفةدددة   ميعحعسدددس مدددد مالهلصدددي  
حلكؤةةدس. عحكددن علددى أهصددي  محلع دت محثدديهد مالهللددي  كحددى ضدد ع   
قصدد  كفخدددع) محكهشددن  محفةدددة يس علدددى محثكهدديا عمحكفةدددة ما عكدددي 

صديال عثس دس ليحكخهدس محفةدة يسا عةدد شي خخي كن كهش ا للص  مل
ال تتخ  ضكهخي كهش ا كلفل دس لكصديحن مقلصديتسس عةدة يس ةكدي 
اددع محمددي  مددد كصدد  علدددى ةدد ت  محكثددي   كمسدديا عقددعتا أهتسدددس 

  ييضسسا صيالا أم مح... مح (.

كفخدددددع)  كةددددديعت  محةدددددلسيا محكتهسدددددس مدددددد مفددددد  
ضدددددي ك  مدددددد اددددد   محميحدددددس أس 32ميكدددددن محدددددتمخلد ؛

تخضت حل ضدي  محفةدة   مدد مدي  لم تد  شد   
مالخلصددددددديم محكعضدددددددععد أع محكةددددددديهد عاكددددددددي 
محشدددددددددد سين مح  كددددددددددين حلففتدددددددددد  تع  محكمةكددددددددددس 
محفةددددة يس مددددد ميحددددس محفةددددة يتن ع حددددأ لنةسةددددي 
علددددى محكفسددددي  محشخصدددددد  محصددددفس محفةدددددة يس(.

 

                                                             
ا م كعضعى كشةيحد لييص ا حن للعةت لت محع قسا كال أن قسيكت  32

محتع  لييخم لما كظلدس كةيممدس  عم تا عخ  لت علخ    محفتتت كن
مإل ادي . عقدت أشددت  مدد ميشددسس ةديل س كحدى أن قددعما ميكدن محددعسهد 
 مح دعما محفةدة يس محفلةددستهسس لديحكفهى محدتقت ( حسيحكددي عظفدا حل سددي) 

 لكث  ا م محتع .
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 *عاصم خليل

 

 ** من منظور دستوري مقارن  حالة الضرورة
 

 المقدمة .1

 غيتتتة األ ةتتتا لتج يتتتل ال  لتتت  الةستتت  ل    تتت   -التتت  ل  القتتتا     فتتت -" الضتتتة ة " حالتتت  ُتستتتت   
 حضتت ة هتت   الضتتة ة   لحالتت . التت  ل  للقتتا     ا تهاكتتا   -األ لتت  لل هلتت - تباةهتتاا   ةكتت   التتت  الةشتتة    

 القتتتتتتتا     ال ظتتتتتتتا  أ تتتتتتتةا  فتتتتتتت  حاضتتتتتتتة    أ هتتتتتتتا كةتتتتتتتا الةتتتتتتت      القتتتتتتتا     الج تتتتتتتا    القتتتتتتتا     فتتتتتتت  الفتتتتتتت 
 لي تتتاة   تتاة،  " الشتت  " ف تت  ي اجتت  حيتت   (Irizarry 15) الالتي تت  ال ظتتا   فتت   "األ جل سكستت   "

  (.Ferzan 184; Irizarry 22) للقا     ا تهاك    لك ف  كا   ا   حت  ضةةا   األقل

فتت  حتتالتي    العاةت   الضتتة ة  أ  الضتة ة  حالتت  قضت   إثتتاة  يتتت  ةتا غالبتتا   ال ستت ة،  القتتا     فت 
 ةكنتت ال   أساستت ا   حقتتا   ي تهكتت      أث تتام ةةاةستت  ةهتتاةه  التت ي الةتت ظني  الحكتت ةيي      تت  التت فا  أجتتل ةتت 

 – ةتثال   القت ة  األةت  كحةا ت )  ل تا ةصتلح  حةا ت  بغتة  للتعت يل  التعتة      ف  كالحق  ست ة،ا  
 األساستت   للحقتت    التقييتت  أ   "اال تهتتاك"  كتت      تت ةا أ (  هتت  ةتتا  علتتق  ل تت  أح ا تتا الضتتة ة  الصتتغة  

  لك أل  العا     األح ا  ف   ست ة،  غية إجةام    ا تباة   ةك  استث ا    ت ني ، إلجةام  " تال ا  "  الحة،ا 
  لتت  للحنتتا  ضتتة ة،ا    عتت  اإلجتتةام هتت ا أ  إال الةثتتا   ستتبيل  لتت  الستتلعا   بتتي  النصتتل ةبتت أ ي تتاق 
 الضتتة ة  حالتت  فتت    كةبتت أ (. Kuts 239) ) هتت  ةتتا  علتتق  ل تت  الضتتة ة  الكبتتة ( أ تتة   قّ ةتت  أهتت ا 
" للعت اة   النعل ت  الحك ة  استجاب   بي  ب   لتق   للحك ة  القا     يجيز  ةا بي  النج  " جسة  ل  تعةل
(Stavsky 343.) 

                                                           
 جاةع  بيةز، .  ب   ل ن  آ  ثا   للقا    ال ست ة،  ال  ل كةس  الشيخ حة  شاغل  العا  ستا  القا    أ *

 إلتاحتتت  العةب تت  للغتت  ةج تتت  قتت . ال ستتت ة، الةقتتاة   ة ستت    ةتتاكن بال تتك للقتتا     ضتتة ال ستت   األصتتل   لهتت ا البحتت  باللغتت  اإل كليز،تت   ظهتتة  **
 حقت   الت ز،تل لجاةعت     ال يهت   أل ت  أةبتاا ةا  ت . حقت   الةلك ت  النكة،ت  للة لت  بالعةب ت   الةتحت ثي  ال ستت ة،  القتا      علبت  البتاحثي  لجةهت ة

 .ال   األصل   عتة ال   األصل   التةجة    ف  حا  ظه ة ا تال  ف  الةع   بي  أكسن ة  لل   األصل  باللغ  اإل كليز، .
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"الضة ة  الكبتة "   ل   ه   ال ةاس  تةكز
 "بالضتة ة  الصتغة "الحجت  الةتعلقت    س شاة إل 

  س ضتتتتتل  الكبتتتتتة  تتتتتتةتبل بحالتتتتت  الضتتتتتة ة   حي ةتتتتتا
التتتتتتت      لهتتتتتتا جا بتتتتتتا  التزايتتتتتت  فتتتتتت  القتتتتتت ا ي  الةقيتتتتتت  

ته يت   بستبلست ام أكتا   لتك   البةلةا تا  ا تة تها
ةتجتتتتتا ز،      ةتتتتتثال   ةهتتتتتالاإلك  يتتتتتل حق قتتتتت  أ  ةت

للهي تتتت  القضتتتتا    أي ةتتتتا كتتتتا   لتتتتك  التقة،بتتتت   ة للتتتت
 لتت ا -كالع ال -للحنا   ل  ق ة  أ ل    ضة ة،ا  

 .(Nwapi 211) ست تن  ب ال   لك

الت  ل   ي  القتا    بتي بال ظة إلت  التشتاب  
إ ا ِةتتت   هتتتت  بتتتالتحقق فتتت   هتتت ا النصتتتل ي الج تتتا    
فت  القتا    ال ستت ة،  ت ت   "الضتة ة "كا ت  حالت  

ة  شأ   أ   سةح للةس  لي  فت    كةنه   ةستقل
ةاة ةتتتتتتت  الع اقتتتتتتتل النتتتتتتتال  لتتتتتتت   الستتتتتتتلع  الت ني  تتتتتتت  

بستتتت ا    "الجاةتتتت "الةتةتبتتتت   لتتتت  االلتتتتتزا   "الضتتتتاة "
ةهةتتتتا كتتتتتا  التتتتتثة      كافتتتتت  الظتتتتة   القتتتتا    فتتتتت 

(Johnstone 339)       باإلةكتتتتتتا إ ا كتتتتتتا   ةتتتتتت 
ةشتتتتتة      الة تتتتتل ل  "بحالتتتتت  الضتتتتتة ة "االحتجتتتتتا  
  الةالحقتتتت  الج ا  تتتت     الةستتتت  ل  ليتج تتتتل أفعتتتتاله 

 .    ال ست ة،  " يل"تتج ل السلع  الت ني    ل  

 يالتطور التاريخ .2

 لتتتتتت   غالبتتتتتتا    ستحضتتتتتتة التتتتتت ، الةثتتتتتتا  إ 
 الحتت ي   التتتاة،خ فت " الضتتة ة  حالت "  تت  الحت ي 

 حالتتتتت " ضتتتتت  أ  ةتتتتتل للةحاججتتتتت   لتتتتتك كتتتتتا  ستتتتت ام
 أبةاهتتا " األةة،كتت  التتة  ن  فعلتت  ةتتا هتت " الضتتة ة 
 األةة،ك تتتتتتتتتتت  األهل تتتتتتتتتتت  الحتتتتتتتتتتتةل  تتتتتتتتتتتال " ل كتتتتتتتتتتت ل 

(Paulsen 1257; Crocker 221; Curtis 1; 

Kuts 235)   إلتت  اإلحضتتاة أةتتة اةت تتاز  لتتق   إ 
 الني يةال تتت  لةحكةتتت ا قتتتةاة بتتت لك ةتحتتت  ا   الةحكةتتت  
 "Ex Parte Merryman" قضتت   فتت  األةة،ك تت 

 االةت تتاز هتت ا إبعتا  إلتت  يةةت  التت ،  1861 لعتا 
(Crocker 233 )  ال ستتت ة أ  حق قتت  إلتت  استت ا ا 

 للكت  جةن الةة ت اباال تصا    عتة  األةة،ك 
(Article I, Section 9, Paulsen 1277-8 .)

 لل ال تا  العل ا الةحكة  حافظ  القض    ه    ف 
 للستتتلع  التتتة  ن الغتصتتتال ةفضتتتها  لتتت  الةتحتتت  
 Stavsky) ال ع    الع اة   حال   ال  التشة،ع  

353, n54.) 

 بأفضتتتتتتتتل- ل كتتتتتتتت ل  كلةتتتتتتتتا   بتتتتتتتتة  لقتتتتتتتت 
 إل تت  استتت     التت ، العقال تت  ة هجتت   تت  -عة،قتت 
  لتتت  للحنتتتا  قستتتة  إ   "قتتتا  حيتتت  أفعالتتت   ة تتت 

  لتتتت ّ   نتتتة  قتتتت ة   ةتتت  أ تيتتت  ةتتتتا بكتتتل ال ستتتت ة
 هتتتتتت    لتتتتتت  -ال ستتتتتتا ل بكتتتتتتل- الةحافظتتتتتت   اجتتتتتتل

 فيهتتتتا ال ستتتتت ة كتتتتا  التتتتت  األةتتتت    هتتتت   الحك ةتتتت  
– اإلجتتةاما  بتتأ  شتتعة  لقتت ... األساستت  قا   هتتا
 هتتت   غيتتتة فتتت   ستتتت ة،  غيتتتة إجتتتةاما  تعتتت  التتتت 
 غ ت  ال قا    ت  إجتةاما  تصتبح أ   ةك  -الحال 
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 (2018/10) فئة املقاالت املرتمجة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

  تتتتتتتتال  ةتتتتتتتت  ال ستتتتتتتتت ة   لتتتتتتتت  للةحافظتتتتتتتت    هتتتتتتتتا
  .(Paulsen 1283) "األة   ل  الةحافظ 

 يثيتتة الضتتة ة  لحالتت  "ل كتت ل " استتت  ا  إ 
 ةتتتتتت ا ل   بتتتتتت  ةها تنتتتتتتتح ة تلنتتتتتت   تنستتتتتتيةا  ثالثتتتتتت 

 أ تت ( 1  ) هتت  الضتتة ة   لحالتت  الح يثتت  للةقاةبتتا 
 ال ستتتتت ة،  ال تتتتتا   بتج تتتتل  ال ستتتتت ة تأ ،تتتتل يجتتتتل
 تعبتتتق ال ستتتت ة،  الق ا تتت  إ ( 2) ل نستتتها  الها ةتتت 
 عة،قتتتت   تتتت  العا  تتتت  الحتتتتاال  فتتتت  ة تلتتتت  بشتتتتكل
 الةحافظتتت  إ ( 3) الضتتتة ة   حتتتاال  فتتت  تعب قهتتتا
  لتتتتت  أ ل  تتتتت  لتتتتت  -ككتتتتتل– ال ستتتتتت ة  ةتتتتتل  لتتتتت 
 (.Paulsen 1267) الةح    األحكا 

 التتتتتتت  للعة،قتتتتتت  ةشتتتتتتاب    األ   التنستتتتتتية إ 
 الج تتتا    القتتتا     فتتت " التتت فا  حالتتت " فيهتتتا ُتستتتت   
 الحقتتتت    ةتتتت  الحتتتت  حتتتتاال   لتتتت  تعب قتتتت    ةكتتتت 

 قصتتتتت  إلتتتتت  اإلشتتتتتاة   تتتتتال  ةتتتتت  غالبتتتتتا   األساستتتتت  
 Kutz 274-5; Lee) االفتةاض  " الة ق ت  الق بل "

136; Crocker 254; Cohan 1629)   فنتت 
 حالتتتتتتت  استتتتتتتُت  ة  أيلتتتتتتت    11 بعتتتتتتت  ةتتتتتتتا أحتتتتتتت ا 
 لتبة،تتتتة األةة،ك تتتت  الةتحتتتت   ال ال تتتتا  فتتتت  الضتتتتة ة 

  لتتتتتتتك فتتتتتتت  بةتتتتتتتا الةستتتتتتتة    الحك ة تتتتتتت  اإلجتتتتتتتةاما 
 فتتت  التعتتت يل حظتتتة أ  ةتتت  التتتةغ   لتتت  التعتتت يل 
 الق ا تتتتتتت  أحتتتتتتت   عتتتتتتت  األةة،ك تتتتتتت  الةتحتتتتتتت   ال ال تتتتتتتا 

 Filártiga v Peña-Irala (1980))"اآلةتتة "

(US)) (Crocker 221–2) . ةتتت كةا " ت ا لتتت 

" ال فا "  أ  ا " التع يل" تعة،  الةشه ة " التع يل
 ةستت  ال   أ  تب تتي   حالتت  فتت  استتت  اةها   ةكتت  التتت 

  ليهتتا الة صتت   االلتزاةتتا  با تهتتاك قتتا  حك ة تتا  
 ضتتتة ل ةتتت   غيتتتة  التعتتت يل ة اهضتتت  اتناق تتت  فتتت 

 أ  الالإ ستتتا     أ  القاستتت     العق بتتت  أ  الةعاةلتتت  
  تتتتال  ةتتتت  الةتحتتتت   ال ال تتتتا  فتتتت   نتتتت  ) الةهي تتتت 
 الجتتتتتتزم يجيتتتتتتز حيتتتتتت  (.ال ستتتتتتت ة ةتتتتتت  18 الةتتتتتتا  

(2340A ) تتتتج  الحكتتتت  20 إلتتتت  تصتتتتل لةتتتت   بالس 
 اةتكتتتال  حتتتا   أ  يةتكتتتل شتتت   أ،  لتتت   اةتتتا  
 إجتتاز  ةتتل الةتحتت    ال ال تتا   تتاة  التعتت يل جة،ةتت 
     الجة،ة  أسنة  حا  ف  اإل  ا  بعق ب  الحك 
 األ لت   الةت كة   بالتح يت    (Kutz 240) الةت  

  2002 آل 1 فتتت  "Jay Bybee" ةتت   الة قعتت 
" التتت ف  " ةتتت  كاةلتتت  ةجة  تتت  فيهتتتا اقتةحتتت   التتتت 
  الةتحت   ال ال تا  ف  الة ظني  تةك  الت  الج ا   

 القتتا     بة جتتل اتهتتاةه  حتتا  فتت  استتت  اةها ةتت 
  ستتت ة،ا   ةبتت أ   ك  هتتا  لتت  إقةاةهتتا إلتت  ستتع  حيتت 
 تنستيةها  ةكت  ال( 2340A) الةا   أ   ل  ي  

 بةهاةت  ق اةت   تال  للة  ن " ةلزة " بأ ها  ست ة،ا  
" الةستتتتلح  للقتتتت ا  األ لتتتت  القا تتتت  بصتتتتنت  الحةب تتتت 

(Kutz 240). 

 القتتتا     فتتت  صتتت    الثتتتا   التنستتتية  ،لقتتت 
 التت  ل  القتتا     بتتي  التةييتتز  فتت  الحتت ي   التت  ل 
 التت  ل  القتتا     بتتي  أ   الحتتةل  الستتل  أ قتتا  فتت 
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 اإل ستتتتتتتتتا  لحقتتتتتتتتت    التتتتتتتتت  ل   القتتتتتتتتتا     اإل ستتتتتتتتتا  
(Johnstone 337 .)ال ستتت ة،  األةثلتت   تتتت فة 

 أص ة" هاةبة بية "  ل  الهج   فعقل  لك   ل 
  (9066) ةقتتتت  الت نيتتتت ، األةتتتتة" ة زفلتتتت " التتتتة  ن
 األصتتتتتت   ةتتتتتت  األشتتتتتت ا  استتتتتتتبعا  أجتتتتتتاز التتتتتت ،
 الةحكةت  ا تةفت   ق  الغةب   الساحل ة  ال ابا   

 Korematsu v. United States" قضت   فت 

  صالح ا  ح    ضة   ك  ل   لك بأ " (1944)
 فتت  كتتا  للقتتةاة إصتت اة   أ  لل ستتت ة   فقتتا   التتة  ن
 ظتة   ظتل فت   "  عتة  ةباشة  ع اة   حال  ظل

 ةت  ةهت    ش اع  ا فيها تك    الت  الح يث  الحةل
 تكتتتت    أ  يجتتتتل الحةا تتتت  قتتتت   فتتتت   ةعا  تتتت   قتتتت ا 

 ;Crocker 233-4" )الةهت   ال عتة ةتل ةت استب 

Stavsky 349-50.) 

 ت ستتتتت ل إلتتتتت  ف قتتتتت   األ يتتتتتة التنستتتتتية أةتتتتتا
 فتتتتت  ُعبقتتتتت  التتتتتت  الحالتتتتت  كتلتتتتتك الضتتتتتة ة   ظة،تتتتت 
 ةقتت  الةعة فتت  الةتتا    تتال  ةتت ( فا ةتتاة) جةه ة،تت 

 أكثتتة إليهتتا االستتت ا  تتت   التتت   ستتت ةها  ةتت ( 48)
 الحتتتتتتةبي  بتتتتتتي  ةتتتتتتا النتتتتتتتة   تتتتتتال  ةتتتتتتة  250 ةتتتتتت 

  افتل التت   بالعة،قت   (Khakee 20) العتالةيتي 
 ;Kutz 274" )شتةي  كتاة " "هتتال  ّظتة"    هتا

Crocker 229-30)   التتتتة  ن ُ ةتتتت ح بحيتتتت 
 تقييتت  ستتلع   لتتك فتت  بةتتا -تقة،بتتا  – ةعلقتت  ستلعا 
  ستتتتتتتلع    هتتتتتتتاإلغا أ  األساستتتتتتت   الحقتتتتتتت    بعتتتتتتت 

 Khakee 20; Curtis) الةستلح  الق ا  است  ا 

" فا ةتتتاة" جةه ة،تت  فتت  الحكتتت  أصتتبح  بتت لك(. 32
 (.Kuts 274) الة ك ة  للةا    فقا   تقة،با   بالكاةل

 هتتتت ا ي ة تتتتا فتتتت  البتتتتاحثي  بعتتتت   ستتتتت   
 للتحتت ية" فا ةتتاة" جةه ة،تت   تجةبتت " شتتةي " أ ةتتا 
 ةصتتا ة ةتت  كةصتت ة الضتتة ة  حالتت  استتت  ا  ةتت 

 ستتتتتبيل فعلتتتتت  ال ستتتتتت ة،  اإلعتتتتتاة  تتتتتاة  الستتتتتلع  
 Crocker) اإلةهتتال  لتت  الحتتةل  تتال   الةثتتا 

229-30; Kutz 268-71)  القاضتتتت  أشتتتتاة 
 قضتتتتتتتتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتتتتتتت  ة افقتتتتتتتتتتتتتتتتت  إلتتتتتتتتتتتتتتتت " جاكستتتتتتتتتتتتتتتت   "

"Youngstown Sheet & Tube Co. v. 

Sawyer"  فا ةتاة" جةه ة،ت  تجةب   1952  ا"  
ل   يهت   الت ، ال ست ة ةشة   بي  ةا الت اق   ا 
  بتتتتي  الغةب تتتت   التقاليتتتت  فتتتت  الحة،تتتتا  تتتتتأةي  إلتتتت 

 ةتتتتت  -البةلةتتتتتا  ةتتتتت  ة افقتتتتت      -التتتتتة  ن تةكتتتتي 
 ة ق   بشكل النة    الحق    ة  أ،ّ  أ  كلّ  تعليق
 بشتتتتكل العاةتتتت   الستتتتالة  ال ظتتتتا   لتتتتك هتتتت   إ ا إال

  .(Khakee 32; Stavsky 352-4) حق ق 

 فتت  فتتةا  اإل" فا ةتتاة" جةه ة،تت  تجةبتت  ةتتل
 قبتتتتتتل ةتتتتتت  الة استتتتتت    الستتتتتتلعا  ال نتتتتتت   استتتتتتتغال 
 األ ة ب ت  الت    ةت   الع يت  ألةا  تا أب   ال از،ي  
 العالقتتتتت   ا  القضتتتتتا ا لتق تتتتتي  استتتتتتع ا ها األ تتتتتة  
 ال ستتتت ة " ةتتتت " فتتت   الته يتتت ا  العتتت اة   بحتتتالت ّ 
  (Irizayy 11) ل ع ةهتتا للقضتتام تةكهتتا ةتت  بتت ال  
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 حالت "  لت  ب تام   ال ستت ة،  غيتة للسعا  تةكها أ 
 الع يتتت  فتتت  العتتت اة   حالتتت   تعتةتتت  هتتت ا". الضتتتة ة 

 الت ،  ال ستت ة،  القتا     اإل    لت  ال ساتية ة 
 صتتتل   ا  غيتتتة ةبتتت أ  " الضتتتة ة  ةبتتت أ" ةتتت  يجعتتتل

(Stavsky 343.) 

 حالتت  لقبتت   قليلتت  استتتث اما  ه تتاك أ ّ  إال
 الحتتا  هتت  كةتتا ال ستتت ة،  اإلعتتاة  تتاة  الضتتة ة 

 بقتتةاة" )الضتتة ة  حالتت " تتتزا  ال حيتت  س  ستتةا  فتت 
 ةتتت  التتتةغ   لتتت   ستتتت ة،ا   ة ظةتتت  غيتتتة( حكتتت ة 
 األزةتتا  إزام الحك ةتت  فعتتل لتتة  أساستتا   تشتتكل أ هتتا

  استتتتتع - العب ع تتتتت  الكتتتتت اة  أ  كتتتتتالحةل الحتتتتتا   
  ال- العل تا األجهتز   لت   ستتحيل  الت  -اال تشاة
 عب عت  بشتكل ظلهتا قت  تعةل أ   -البةلةا  س ةا
(Khakee 19.) 

 يثتتاة ةتتا غالبتتا    العتتال      ةتت  الع يتت  فتت 
 االضتتعةابا  حتتاال  فتت " الضتتة ة  ةبتت أ" استتت  ا 
 فنتت   (Stavsky 355) ال ستتت ة،  غيتتة الس استت  
 قضتتتتتتتتتت    فتتتتتتتتتت  الةثتتتتتتتتتتا   ستتتتتتتتتتبيل  لتتتتتتتتتت  قبتتتتتتتتتتة 

"Attorney General of the Republic v. 

Mustafa Ibrahim and Others"   لستتت 
 الضتتتتتة ة  ةبتتتتت أ" أ  العل تتتتتا الةحكةتتتتت  ةأ   1964
 ألحكتتتتتا  ال استتتتتع  الةةاجعتتتتت   لتتتتت  شتتتتتة     ضتتتتتن 
 إحتت   ةتت   كتتا . تعتت يلها  ةكتت  ال التتت  ال ستتت ة

  ةض  الت  العل ا الةحكة  إ شام الةةاجعا  ه  

  استتتت ا ا  (. Stavsky 356) القضتتت   هتتت   أةاةهتتتا
 الشتتتة   تعتتت  التال تتت  الشتتتة   فتتت   الةحكةتتت   إلتتت 

 قتتتتتتتابال    صتتتتتتتبح لكتتتتتتت  الضتتتتتتتة ة  لةبتتتتتتت أ األساستتتتتتت  
 ة هتا ةنتة ال حتة ت  ضتة ة  حتا  ف ( أ  )للتعبيق

 عة،قتتت  أ،  جتتت    تتت  ( ل) استتتتث ا     ظتتتة   أ 
 تكتتتتتتت    أ (  ) الظتتتتتتتة    هتتتتتتت   لةعالجتتتتتتت  أ تتتتتتتة  

(  ) الضتتتتتة ة   ةتتتتتل ةت استتتتتب  الةت تتتتت   اإلجتتتتتةاما 
 ة قتت   عتتابل  ا  جتتةاما اإل هتت   تكتت    أ  يجتتل
 الظتتتتتتة   فتتتتتتتة   لتتتتتت   ةقتصتتتتتتة  ةحتتتتتت    أ هتتتتتتا أ،

 .االستث ا   

 العل تتتا الةحكةتتت  استتتت  ة   يجية،تتتا   فتتت 
 .Lakanmi v" قضتتتتت   فتتتتت  الضتتتتتة ة  ةبتتتتت أ

Attorney-General (1970"  ةتتل التعاةتتل فتت 
-Stavsky 359) 1966 لعتا  العستكة،  اال قتالل

 Bhutto v. Chief of Army" قض    ف (. 60

Staff (1977)"   العل تتتتتتتتا الةحكةتتتتتتتت   ظتتتتتتتتة 
   صتتل  الج يتت    الحك ةتت  شتتة    فتت  الباكستتتا   

  ةتتتال   كتتتا  اال قتتتالل أ  ةنتتتا   باإلجةتتتا  ةأ، إلتتت 
 اةت ال ستت ة بتأ  حكةتا   ُةصِ ة   ... ةشة  ا    سكة،ا  

  جتتتت   حيتتتت  الةنعتتتت     ستتتتاة،  التعبيتتتتق قيتتتت  زا 
 ةبتةة  كا ت  األ يتة  ال ة قا  ة  أّ ا   أ  الةحكة 
 القتتتتتا     ال ظتتتتا  فتتتتت  الضتتتتة ة  لةبتتتتت أ  فقتتتتا   تةاةتتتتا  

  لت  الةنة ضت  القي   باستث ام  "األ جل سكس   "
  .(Stavsky 379) القضا    الةةاجع 
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 لستتتتتلعا " بت ظ ةهتتتتتا فة ستتتتتا  ُتعتتتتتة  هتتتتت ا
 كتل تشتةل ة تلنت  أ ةتا  بثالثت  الة تلنت " العت اة  
 ةتتتتت  الع يتتتتت  فتتتتت  الة جتتتتت    العتتتتت اة   حالتتتتت   ةتتتتت 

  أ يتتتتتتتةا   الحصتتتتتتتاة   حالتتتتتتت  الةعاصتتتتتتتة   ال ستتتتتتتاتية
 التتتتتت ةل   عتتتتتت  االستتتتتتتث ا     الة استتتتتت   الصتتتتتتالح ا 

 غيتة تعت  التت " الضتة ة  حال " إل  األقةل األ ية
 لصتالح ا  ةستتقل كةبتةة ال قيق بالةع   ة ج   
 التتتتثال  العتتتت اة   حتتتتاال   تتتتاة  استتتتتث ا    ت ني  تتتت 

(Khakee 22-4 .) ال ستتتاتية ةتتت  الع يتتت   تتتت ه 
" الضتتتة ة " تضتتتةي  فتتت  النة ستتت  التتت ه  الةعاصتتتة 

 الت ني  تتتتت  الستتتتتلع  لتنتتتتت    ال ستتتتتت ة " ةتتتتتت " فتتتتت 
 ف  تن  ضها أ،) البةلةا  ة  ب ال   الق ا ي  بتشة،ل
  اضتع  بقت ا ي  قتةاةا  أ  ةةاس    سة  ةا  ضل
 (.ةصة ف  كةا البةلةا    للة افق 

 الحاالت الدراسية .3

 ال ال ا  الةتح   األةة،ك   -أ

ةهتتال"  لحةل  لتت  اإلبتتا" ُستتة  تتال  ةتتا 
 الجتتتتت  الةحكةتتتتت  األةة،ك تتتتت  العل تتتتتا فتتتتت  حتتتتتاال  

  أ تت امة تلنتت  حقتت   الةعتقلتتي  با تبتتاةه  ةقتتاتلي  
 الحقت     حقه  ف  الةثت   أةتا  الةحكةت   ال س ةا

 1.األساس   األ ة  

                                                           
  ا ظة القضا ا  1

 

فتتتتت   هتتتتت ا الةنهتتتتت    ةتتتتتهتتتتت ا  أكتتتتت   الةحك
"ة تتتت  فتتتتتة  ع ،لتتتت    " حتتتتي  قالتتتت  Hamdi"قضتتتت   

 لت  شت ك "أ ضح ا أ  حال  الحةل ل ست  بةثابت  
يتعلق األةة بحقت   ةت اع    حي   للة  ن ب ا "
فت  - القضت    تعةض . (Crocker 241)األة " 
ستتتتتلع  التتتتتة  ن فتتتتت  ستتتتتج  ةتتتتت اع   إلتتتتت  -ال اقتتتتتل

أ      ال صتتتت      أةة،كتتتت  لستتتت  ا      ةحاكةتتتت
أ       ةل تتت  قا    تتت   ا  ةغتتتز    إلتتت  الةحكةتتت 
. إال أ    ة الةحكةت  (Curtis 5)  لتح ي   ضع 
عتتتتاة النصتتتتل بتتتتي  الستتتتلعا   حيتتتت  إةحتتتت    فتتتت  

ةتة   ت ةتي ال  -ببستاع –   ا تع   الةةاجع  القضت
األساست  ثا     حي  جام حك  الةحكة  العسكة،  

 ا   تت    اتال  كتتا  الةتت اع  ةقتتكت ةتتي  أ لتت   ف ةتتا إ ا 
(Curtis 6, 8, 9.) 

  ت صتتل  Rasul v Bush"" فت  قضتت   
الةحكة  العل ا األةة،ك   إل  ال ال   القضا     ل  

 .Hamdan v"   فت  قضت   "غ ا تي تاة "ةعتقلت  

Ramsfeld"لتتتتت  أ  الةتتتتتا   إكةتتتتت     لصتتتتت  الةح
الثالثتت  الةشتتتةك  فتت  اتناق تتا  ج يتت  ت عبتتق  لتت  

إال أ    ة الةحكةت  . (Crocker 243)الةعتقلتي  
كا  "ضحال " ف ةا يتعلق بة اجهت  تحت  ا  الستلع  

جا هتتا إة التتت   ةكتت     الت ني  تت  فتت  أ قتتا  الحتتةل 
                                                                                       
Rasul v. Bush (2004); Hamdi v. Rumsfeld (2004); 
Hamdan v. Rumsfeld (2006); Rumsfeld v. Padilla 
(2006); Boumediene v. Bush (2008). 

238



  من منظور دستوري مقارن حالة الضرورة

 

7 
 (2018/10) فئة املقاالت املرتمجة -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

 Ex parte" قضت   فت كةتا إلت  حتاال  ستابق   

Quirin (1942 لتتتت  )  حيتتتت  ال صتتتت    جتتتت  
"أيتت   الةحكةتت  االحتجتتاز  الةحاكةتت  أةتتا  اللجتتا  
  العستتتتكة،  لستتتتت  ة تتتتةبي   تتتتاز،ي  كةقتتتتاتلي  للعتتتت  

 Crocker) "أةة،كتتتت  ةتتتت اع     كتتتتا  ةتتتت  بيتتتت ه 

240). 

كةتتتا  أ ضتتتح  ةحكةتتت  "ب ةتتت ي "  "األةتتت  
لةبتتتا   الحة،تتت   تتتال  اإليبقتتت  قا ةتتتا   حتتتت    تتت  

  التعستتتتن   األ لتتتت    ةتتتت  بي هتتتتا التحتتتتةة ةتتتت  القيتتتت  
 غيتتة القا    تت    الحة،تت  الش صتت    الةستتتة   ةتت  

   (Crocker 241)بنصتتتل الستتتلعا االلتتتتزا  
 .Hamdan vباالتنتتا  ةتتل ةتتا جتتام فتت  قضتت   

Ramsfeld  حيتتتت   تتتتاق  القاضتتتت  "Kennedy" 
أ  "احتتتةا  القتتا    ال تتابل ةتت   نتتا  فة  تت  الت ني  تت  

ةتتتت   ا   ةتتتت ح    تتتت -كةتتتتا جتتتتة  العتتتتا  -ع   ، التشتتتتة 
ا      ثباتتتت  فتتت  أ قتتتا  األزةتتتا .  الستتتتقةاة األةتتتا  

أفضتتتل ةتتتا  ةكتتت  أ   حنتتت  ال ستتتت ة هتتت  ا تةتتتا   
 تتت    زلتتت      بتتتة التتتزة  فحصتتت  لتتت  ةقتتتاي ن 

 (Crocker 254). "ضغ عا  اللحظ 

 إسةا يل -ل

ل  ة  القضا ا الت  تت ا   شة    سف  سل
ل   يستتتةا أستتتاليل استتتتج ال جهتتتاز األةتتت  العتتتا  اإل

 ستا ل ةا  ت    جت  أ   استت  ا  ت ع ،  ل الت    

ب صتنها ةحكةتت      ل  يستةا اإلالعل تا  العت   ةحكةت 
قتتتت  قبلتتتتت  التحتتتت ، بعتتتت  ستتتت  ا  ةتتتتت     تتتت    ل تتتتا

 Cohan)الصتتتتتة   ة تتتتتا  ةتتتتت  االلتةاستتتتتا  

قبل ثال  س  ا  ة  ة كة    ن  ال اقل  ف. (1628
Bybee""   أيلتتت    11 ا تتت اما   قبتتل ستت تي  ةتتت
 اإلستتتتتةا يل    تتتتتا   قتتتتتةة  الةحكةتتتتت  العل تتتتتا 2001
1999 (H.C. 5100/94, → Public 

Committee against Torture in Israel v 

State of Israel Case (Isr)  أ   فتتتا )
 –فتتتتتتتت   قتتتتتتتت  الحتتتتتتتتق–الضتتتتتتتتة ة   كتتتتتتتت   ةتاحتتتتتتتتا  

ف ةتتتتتا   فتتتتت  حالتتتتت  الةالحقتتتتتا  الج ا  تتتتت  للةستتتتت  لي 
ستتي   ، الة يتعلتتق ب شتتة تق  تتا  االستتتج ال الجستت

 اةا تتتا  بةتتتا  ستتتة  إ ستتتا    فتتت  ظتتتة   ةعةفتتت  إ الال
. (Lee 135; Kutz 244, n36)"الق بل  الة ق ت " 

يتضتح أ  قتةاة الةحكةت     ف  ه   ال قع  األ يتة 
 "ال تتت ا "يتنتتتق ةتتتل ال تتتتا   التتت اة   فتتت  تقة،تتتة لج تتت  

(Cohan 1627-8)  الفتتتتا  –. إال أ  الةحكةتتتت  
صتتتتتةاح  ألجهتتتتتز  األةتتتتت  العتتتتتا  للتقة،تتتتتة التتتتت ، أ   

 -(Cohan 1627)است  ا  القت   الب   ت   ال نست   
ةأ  أ  تعة    فا  الضتة ة  ال ي بغت  أ   ستت    

 استتتتتتت  ا  للةستتتتتت  لي  الحكتتتتتت ةيي  جيتتتتتتزك ستتتتتتيل  ت
 .(Lee 135)التع يل ف  حاال  ةةاثل  

تشتتتتتكل  بال ستتتتتب  للةحكةتتتتت   فتتتتت   الضتتتتتة ة 
كا تتتتت  شتتتتتة   إ ا   للةحققتتتتتي  " فا    تتتتتا  ةتتتتت  "التتتتت
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إضتتاف  القتا    ال ضتع  لحالت  الضتة ة  ةستت ف    
حاجتتتتت  ف ة،تتتتت  إلتتتتت  اةتكتتتتتال النعتتتتتل غيتتتتتة  ل جتتتتت ل
يجتل أ   كت   ال عتة الةتةا  تج بت  كةتا القتا      
.  ب تام  لت   لتك  قتةة  (Cohan 1629) ش كا  

ق  ت شتأ فت   "حال  الضة  "الةحكة  أ  استث اما  
ةتعلبتتتا   "أ  حتتتاال  "تنجيتتتة الق ابتتتل الة ق تتتت "  

العب عت  ال شت ك  للنعتل  تق    لت  "الحاج  الن ة، "
. (Isr H.C. 5100/94, 34)بتت ال  ةتت  ال عتتة" 

 "حالت  الضتة ة "بكلةا  الةحكة   ف   ال فا  ف    
ة   لتتت  حتتت  .  جتتت  لهتتت ا الغتتتة   كتتتهتتت  ةستتتع  

"  ةتتل األ تت  بعتتي  اال تبتتاة ةتجتتا الل" تيجتت     هتت
 .Isr H.C) األحت ا العب عت  غيتة الةت قعت  لهت   

5100/94, 36; Lee136). 

 ةصة - 

إ  حالتتتت  الضتتتتة ة  ة جتتتت    فتتتت  ال ستتتتت ة 
بشتتتتتتتكل -بالستتتتتتتةاا للتتتتتتتة  ن   تتجستتتتتتت   الةصتتتتتتتة، 
أ   حتتتتل البةلةتتتتا  ةتتتت   تتتتال  ستتتتلع  بتتتت -استتتتتث ا  

 18لستتتتت    15قضتتتتت   ةقتتتتت  فنتتتتت    صتتتتت ل القتتتتتا    
)حكت   "قضا    الةحكةت  ال ستت ة،  العل تا " ستت ة، 

قتتتتةة  الةحكةتتتت  ال ستتتتت ة،   2(2/1/2009بتتتتتاة،خ 
( لستتتت   154)ةقتتتت   الةةستتتت  العل تتتتا  تتتت    ستتتتت ة،  

                                                           
   بة الةابل التال ةتاا   2

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-
SC/Egypt-SCC-15-Y18.html  

حالت  "    لك أل   ل   ك  ه تاك  ليتل  لت  1981
 فقتتتتتتتا  للعة،قتتتتتتت  التتتتتتتت  حتتتتتتت  ها التتتتتتت    "الضتتتتتتتة ة 
إ ا "  ةتتت  ال ستتتت ة(  147آ تتت اك )ةتتتا    ال ستتتت ة، 

حتت   فتت  غيبتت  ةجلتتن الشتتعل ةتتا ي جتتل اإلستتةا  
ال تحتةتتتل التتتتأ ية جتتتاز لتتتة  ن  فتتت  ات تتتا  تتتت ابية

الجةه ة،تت  أ   صتت ة فتت  شتتأ ها قتتةاةا  تكتت   بهتتا 
 .ق   القا    

 ،جتتل  تتة  هتت   القتتةاةا   لتت  ةجلتتتن 
الشتتتتتتعل  تتتتتتال   ةستتتتتت   شتتتتتتة ي ةتتتتتتا ةتتتتتت  تتتتتتتاة،خ 
صت  ةها إ ا كتتا  الةجلتن قا ةتتا   تعتة  فتت  أ   
اجتةا  ل  ف  حال  الحتل أ   قت  جلستات  فت  ا لت  

ا كا  لها ة  ق   القتا    تعة  زا  بأثة ةجع  ة
    الحاجتت  إلتت  إصتت اة قتتةاة بتت لك  ا  ا  ةضتت  
 ل   قةها الةجلن زا  بأثة ةجع  ةتا كتا  بهتا ةت  
قتت   القتتا    إال إ ا ةأ  الةجلتتن ا تةتتا   نا هتتا فتت  

ب جت  ثاةها آالنتة  السابق  أ  تس    ةا يتةتل  ل  
 3".آ ة

شتتاة  إلت  الحكتت  ال ستت ة،  أشتتاة  قبتل اإل
ع ،تتتتتتل -تب يهتتتتتتا حكةتتتتتت  ال ستتتتتتت ة،  العل تتتتتتا إلتتتتتت  الة

التتت  تعتت   إلتت   ستتت ة   الضتتة ة "" ظة،تت  ل -األةتت 
حا  غيب   -تةكي ا للسلع  الت ني    "  1923 ا  

                                                           
 ةتاا  بة الةابل التال     1971 ست ة ةصة للعا    3

http://www.constitutionnet.org/sites/default/file
s/constitution_of_1971-arabic.pdf  
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ةت  ة اجهت  أ ضتا  قتاهة  أ   -السلع  التشتة،ع   
ةلحتت  تعتتةأ  تتال  هتت   النتتتة  الزة  تت   تلج هتتا إلتت  

التتتتأ ية فتتت  اإلستتتةا  فتتت  ات تتتا  تتتت ابية ال تحتةتتتل 
شأ ها   ة  ث   ك   ت  لها به   الت ابية   تعب قا 
لهتتا  ةبتتةةا بحالتت  الضتتة ة   ةستتت  ا إليهتتا   بالقتت ة 
ال ،  ك   ةت استبا ةتل ةتعلباتهتا  ب صتنها تت ابية 

 ف  ال ق  ال ، ُيتج ل ف    ."ة  عب ع  استث ا   
حالتتتت  " االبتتتت  ف ةتتتتا إ ا كتتتتا  ةتتتت  الةةكتتتت  ا تباةهتتتت

فتتتتتتت    - ،تتتتتتتتةك تقتتتتتتت يةها للتتتتتتتة  ن– أ  ال "ضتتتتتتتة ة 
 قتتت  أ  قالةحكةتتت  ال ستتتت ة،  العل تتتا قتتت  استتتتبع   ح

فت  حالتت     لتتك     اتت  غيتتة كتا حتتبقتةاة التة  ن 
إلتت  التت    الكتتاف  للةتتزا   التتت  تقتت   بتتأ   اإلفتقتتاة

 لحال  ضة ة . ا  ه اك  ج  

ةتت  الصتتع ب  بةكتتا  أ  يتتت  الحنتتا   لتت  
حكةت  ال ستت ة،  لةه ا االجتها   ال شا  القضا   ل

ستتتالن  ةصتتتة ةثلةتتتا حصتتل فتتت  القضتتت   العل تتا فتتت  
ل البةلةتتتا  الةصتتتة، ُحتتت  2013نتتت   تتتا  فالتتت كة. 
هتتتتت ا  قتتتتت    ةةستتتتت . ةتتتتتعاحتتتتت  بتتتتتالة  ن ةحبعتتتتت  اإل
 تت ل  ة صتت ة )ة تت ن الةحكةتت  ال ستتت ة،  أصتت ة 

(   بتتتتت  النتتتتتتاا الجةه ة،تتتتت  الة قتتتتت العل تتتتتا  ة تتتتت ن 
التتت    الةةاستت  )الة ت تتل كتتة  ن( ة تتا    الس ستت

كتتتا  ةتتت  الةنتتتتة  أ   قتتت   البةلةتتتا  بعتتت  ا ت ابتتت  
    لتتتك استتتت ا ا  للةتتتا   ا  ي ةتتت 15بةةاجعتهتتتا  تتتال  

  2014 ة الج ي  لعا  تة  ال س (156)

إ ا حتتتتت   فتتتتت  غيتتتتتة   ة ا عقتتتتتا  ةجلتتتتتن "
ال تتتتت ال ةتتتتتا ي جتتتتتل اإلستتتتتةا  فتتتتت  ات تتتتتا  تتتتتت ابية ال 

يتتت    ة تتت ن الجةه ة،تتت  الةجلتتتن   تحتةتتل التتتتأ ية
ة  لعة  األةة  ل  .  ا  ا كا  ةجلن ال عقا  عا

يجت ز لتة  ن الجةه ة،ت  إصت اة   ال  ال غيتة قتا  
 لتتت  أ  يتتتت   ةضتتتها  ة اقشتتتتها   قتتتةاةا  بقتتت ا ي 

 الة افق   ليها  ال   ةس   شة ي ةتا ةت  ا عقتا  
فتتتت  ا لتتتت  تعتتتتة   ت تتتتاق  أ  إ ا   الةجلتتتتن الج يتتتت 

ةجعتتت  ةتتتا  زا  بتتتأثة   ةضتتت   لتتت   قةهتتتا الةجلتتتن
    حاجتت  إلتت  إصتت اة   ةتت  قتت   القتتا    كتتا  لهتتا 
الةجلتتن ا تةتتا   نا هتتا فتت    ةأإال إ ا   قتتةاة بتت لك

أ  تستتتتت    ةتتتتتا تةتتتتتتل  ليهتتتتتا ةتتتتت    النتتتتتتة  الستتتتتابق 
 4."آثاة

 فة سا - 

 ا   ستتت ةها عةقتت ضتتّة   بأ هتتا فة ستتا ُ ةفتت 
  ة تلنتتتت  تستتتتتعةل ةتتتت   اللهتتتتا ستتتتلعا  العتتتت اة  
للتعاةل ةل أ  ا  ة تلن  ة  األحت ا  أ  الظتة   

   لتتة  نلستتلعا  استتتث ا    تةتت ح  –االستتتث ا    

(Khakee 22-4; Feldman 1027; Irizarry 

10; Ferejohn&Pasquino 214 ) 

                                                           
   ةتاا  بة الةابل التال   2014 ست ة ةصة للعا    4

https://www.constituteproject.org/constitution/Egy
pt_2014.pdf?lang=ar  
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للتعاةل ةل الته يت ا  فت  فة ستا   ظا إ  أق    .1
التتتتت  تشتتتتية إليهتتتتا  "حالتتتت  الحصتتتتاة" كتتتتا  فتتتت 
التعبيتتتة تتتت  حيتتت  ةتتت  ال ستتتت ة.  (36)الةتتتا   
أل   ةة  ف   ظا  قا      "حال  الحصاة"   

 تةت ز 10بع  الث ة  النة س      لك ف  قتا    
 "حالتتت  الحصتتتاة"   لتتت  التتتةغ  ةتتت  أ  1791

 تعب قهتا كتا  ةستأل    قبتل  لتك كا   ة جت   
  حالتتت"  تععتتت . (Feldman 1024) ةف تتت  
  تتضتتتة لتتت  للجتتت    اةالستتت عة  الك ة"الحصتتتا

ةتتل ةتتا  تت استتلالتتت     فكتتة  الضتتة ة  العستتكة،
ةا تشية إل   ال     قتض   ا تال  الحا  ةل 

كال ال تا   تتبتل ال ظتا  "األ جل سكست   " التت 
بقتا    األحكتا   ا شتاة إليهت) الةتح   األةة،ك ت 

"قتتتا    الضتتتة ة   ا لتتت  أ هتتت  تعتتتة   العةف تتت (
 العستتتتكة، " فتتتت  حالتتتت  ال جتتتت   النعلتتتت  للحتتتتةل.

 اة ةتتت  قبتتتل ج تتتةا   فتتت  هتتت   الحالتتت   ف  هتتتا تتتت
   بالةغ  ةت  أ   لتك ةا ت إ     تعّبةالج   
عتتتتا  يجتتتتل أ   ُ ج تتتتةا  ال إال أ  ا  تعستتتتن عتبتتتتة 

(United States v. Diekelman, 92 

W.S. 520, 526 (1876) (Feldman 

1022). 

التت   (16)صالح ا  الع اة  بة جل الةتا    .2
تهتت   إلتت   إجتتةاما تةكتت  التتة  ن ةتت  ات تتا  

"تةكتتي  الستتلعا  العاةتت  ال ستتت ة،  ةتت  العةتتل 

  ابأستتتتة  ةتتتتا  ةكتتتت  ةتتتتل ال ستتتتا ل الالزةتتتت  للق تتتت
ف  الحتاال  التت  تكت   فيهتا      لكب اجباتها"

أ    ة سستتتتا  الجةه ة،تتتت   أ  استتتتتقال  األةتتتت 
أ  ال فتتتام بالتزاةاتهتتتا ال  ل تتت    ستتتالة  أةاضتتتيها

 ل عة ف ة،  جس  .    عةضة

 -أل   ةتتتة -تقتتت    "حالتتت  االستتتتعجا " لقتتت  تتتت   .3
  إبتتتتتتا  ضتتتتتتةابا  فتتتتتت  الجزا تتتتتتةكتتتتتتة   لتتتتتت  اإل

حالتتتتتتتتت   ةكتتتتتتتتت تُ   . االستتتتتتتتتتعةاة النة ستتتتتتتتت  لهتتتتتتتتتا
الحك ةتت  ةتت  التعاةتتل ةتتل "ال عتتة  االستتتعجا 

 تتال  ال عيتتة بال ظتتا  ال شتت ك" ال تتاج   تت  اإل
األحتتت ا  التتتت   ةكتتت   صتتتنها بأ هتتتا  أ   العتتتا 

ا القا     ه"كاةث   اة ".   ل  الةغ  ة  أصل
ال ستتت ة النة ستت  الحتتال  تاة،  تتا التت ،  ستتبق 

(Loi n° 55-385 du 3 avril 1955)  بقيت 
"حالتت  االستتتعجا " ستتاة،  الةنعتت    لتت  التتةغ  

   هت –لهتات ة،  ستالةةجع ت  ال  تت فة ة   ق 
الةجلن ِقبل ة   الحقا    ل   الة افق ت  ة ق  

 Décision n° 85-187 DC) -ال ستت ة، 

du 25 janvier 1985)  الفتتا  لستتلعا   .
 الةا تي الع اة  الة اس     حال  الحصاة ف  

ةتتتتتت  ال ستتتتتتت ة النة ستتتتتت   لتتتتتت   (36)   (16)
لحالتتت  االستتتتعجا   1955التتتت ال   فتتت   قتتتا    

تت  تعت يل هت ا   ق .  ست    ف  فة ساغالبا  ةا 
   ا   ص اغت    ة  أةت    ت   ةتةاا  القا       
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 است    فت يل الةثا   ل  سبفع بسه ل   سب ا  
ضتةابا  ة  أجتل التعاةتل ةتل اإل 2005عا  ال

استتت      2017-2015فت  الضتت اح    فتت  
 التت  عالتت ةهاب ت  كتة  فعتل  لت  الهجةتا  اإل

 الة   النة س  .

قت  ستبق ال ستت ة  1955  قتا    إ حي  
 شام الةجلن ال ست ة،   بةا أ  إالنة س    سبق 

 لتتتت  فتتتتة  الةقابتتتت   -فقتتتتل–الةجلتتتتن كتتتتا  قتتتتا ةا  
 "ةةاجع "ل   ك  قا ةا   ل    ال ست ة،  السابق   ف  

  الةقابتت  ال ستتت ة،  إ ستتت ة،  هتت ا القتتا   .  حيتت  
 Questionةتا  ستة  "   ل  ة   تال الالحق  أُ 

Prioritaire de Constitutionalité"  تا  فت  
التتتت    لتتتت  حيتتتتز ال نتتتا  فتتتت  األ   ةتتتت    ) 2008
ةجلتتتتتن ال ستتتتتت ة، ستتتتتلع  (  أصتتتتتبح لل2010آ اة 

القتت ا ي  التتت   تلتتكبةتتا فيهتتا   كافتت  ةةاجعتت  القتت ا ي 
قبتتتتتل بتتتتت م  نتتتتتا  ال ستتتتتت ة.  فتتتتت  حتتتتتاال   ا تةتتتتت  

ة، قضتتتا ا اةتبعتتت    ح يثتتت    تتتال  الةجلتتتن ال ستتتت
  5".بالقا    ف  "حال  الع اة  

                                                           
5
 Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 

(M. Cédric D. [Assignations à résidence dans le cadre 
de l'état d'urgence]; Décision n° 2016-535 QPC du 19 
février 2016 (Ligue des droits de l'homme [Police des 
réunions et des lieux publics dans le cadre de l'état 
d'urgence]); Décision n° 2016-567/568 QPC du 23 
septembre 2016 (M. Georges F. et autre 
[Perquisitions administratives dans le cadre de l'état 
d'urgence II]); Décision n° 2016-600 QPC du 2 

 

 الخالصة .4

حت   عب عت  "حالت  الضتة ة " النقهت  إ  اال تال  
فت  القتا    الت  ل   كةتا فت  القتا    ال ستتت ة،  ال 
يتتزا  قا ةتتا    ة كتت   أ  األةتتة لتت ن ةحستت ةا   ف ةتتا 
إ ا كا تتت  "حالتتت  الضتتتتة ة " تشتتتكل ةبتتتةةا  الستتتتتث ام 

 -فتتت  الحق قتتت -التعبيتتق الةعتتتتا  لل ستتتت ة  أ  أ هتتتا 
تحتتتاف   لتتت  ال ستتتت ة   لك هتتتا تعنتتت  النا تتتل ةتتتت  

 Ferzan) ل    تت  اال تهتتاك التت ، اةتكبتت  الةستت  

184-5; Johnstone 339; Irizarry 21-22 .)
 لتت    تيجتت  لتت لك  يتتة  التتبع  "حالتت  الضتتة ة " 

 صتتة    فتت  حتتي (Paulsen 1258)قتتا    أ هتتا 
  اقتتتل   لتتت  أ  حالتتت  الضتتتة ة  هتتت  ةجتتتة    آ تتتة 

(Kutz 266)   لتت  عة،قتت   ثة يتتةتت  الةةكتت  أ 
ال ي بغت  ال لتل بتي   ل ت       نتا  ا    تعبيق القا    

 بتتتتي  القتتتتا   . إال أ  حالتتتت  الضتتتتة ة  ال اقتتتتل  لتتتتك 
ةنيتتتت   فتتتت  النقتتتت   -  لتتتت  التتتتةغ  ةتتتت   لتتتتك–تبقتتتت  

كةبةة  ق    ل    اإلجةاما  الحك ة    أ  ض ها  
  الت  تع  ب ال   لك غية  ست ة، .

فتتت  ي ة تتتا -تتتت ةك الع يتتت  ةتتت  ال ستتتاتية الةعاصتتتة  
 جتتتت   لحظتتتتا   ستتتتتت ة،  غيتتتتة  ا  تتتت  فتتتتت   -هتتتت ا

بعتت  األح تتا   تكتت   ةتت عة   ستتت ة،ا  تحتت  استت  
حالتتتتتتت  العتتتتتتت اة   أ  حالتتتتتتتت  الحصتتتتتتتاة  حيتتتتتتتت  إ  

                                                                                       
décembre 2016 (M. Raïme A. [Perquisitions 
administratives dans le cadre de l'état d'urgence III]). 
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التعبيتتتق العتتتا ، لل ستتتت ة  عتتت  بةثابتتت  الشتتتة التتت ، 
 ل  ال  ل  تج ب   ل ن فقل أل   لك  ةثل "النعتل 

 ا  ةتتا أل   اجبهتتا تجّ بتت .  لقتت  صتتةة   الصتتح ح" 
قتتتتتتتتت   العتتتتتتتتت اة  الح يثتتتتتتتتت   لتتتتتتتتت  غتتتتتتتتتةاة  ةتتتتتتتتت    

 & Ferejohn)ال كتات ة،تتت  الة ةا  تتت  القتتت    

Pasquino 211). 

ه   اللحظا  االستتث ا    تتعلتل تةتيبتا   ستت ة،  
غيتتتتتة ا ت ا  تتتتت  )بهتتتتت ا الةع تتتتت  تتتتتتت ا ل ةتتتتتل حالتتتتت  
الضتتتتتة ة (.   لتتتتت  التتتتتةغ  ةتتتتت   لتتتتتك  إال أ  هتتتتت   

لحظتتا  ال ستتت ة،  غيتتة اال ت ا  تت   ةكتت  تةييزهتتا ال
 تتتتتتت  "حالتتتتتتت  الضتتتتتتتة ة " )حالتتتتتتت  العتتتتتتت اة   حالتتتتتتت  

هتتا حتتاال  الحصتتاة  غيةهتتا ةتت  الةستتة ا ( فتت  أ 
ست ام  أكتا   لتك الت ظت     ست ة،ا  استث ا    ة ظة  

ا ةتتت  ال ستتتت ة الةكتتتت ل أ  ةتتت   اةجتتت . فتتت   جتتتزم 
 تتاة  حالتت  الضتتة ة  هتت  بحكتت  التعة،تت  حتتي  أ  

حالت   ت   ليهتتا كتت   تأ   ا ال  ةكت  لهت   ستت ةال
    لتتك أل تت  فتت  هتت   ال ستتت ة  تبقتت  حالتت  ضتتة ة 

الحال  ست ك   ف ت  تعتاة  ةت  حيت  الةنهت   )أ، 
ت قتتتتتل ةتتتتتا هتتتتت  ةستتتتتتحيل ت قعتتتتت   ستتتتتت ة،ا (   لهتتتتت ا 
الستتتتبل  فتتتت   االستتتتت ا  إلتتتت  حالتتتت  الضتتتتة ة   كتتتت   

لتت   ال قتتا ل بتتالةج   إلتت  الحقتتا ق  استتت ا ا  إليهتتا   ا 
 ل ن ب ام  ل  الق ا   ال ست ة،     لك لحل قي   
الحك ةتت  ةتت  القيتت   ال ستتت ة،  التتت  ةتت  شتتأ ها أ  
تكتتت   ب تتتال   لتتتك ضتتتاة  للتعبيتتتق فتتت  ةثتتتل هتتت   

فتت  ا كا تت  الشتتة    الظتتة  . إلتت  جا تتل  لتتك 
فتتت   اإلجتتتةاما   -فتتت  الحتتتاال  الستتتابق –ةستتتت فا  

ألةتتتتتتتتة الةت تتتتتتتت   تكتتتتتتتت    ستتتتتتتتت ة،  استتتتتتتتت ا ا  إلتتتتتتتت  ا
ال ستتتتتتت ة،  اتتتتتتت    لتتتتتت ن بتتتتتتالةج   إلتتتتتت  الظتتتتتتة   
 نستتها.   لتت  العكتتن ةتت   لتتك فتت   حالتت  الضتتة ة  
تشتية إلتت  الظتة   الةق ةتت   لت  أ هتتا  إةتا لتتت فية 
شة     اقع ت  لةتا  ةكت  ا تبتاة   لت   جت  التح يت  
ةتتتا ةتتت  أجتتتل تنتتتا ، التتتت ا  ا   ا تهاكتتتا  لل ستتتت ة   ا 

  التتتت ي   ييالحكتتت ة اال عكاستتتا   لتتت  الةستتت  لي  
يةتكبتتت   ا تهاكتتتا  للحقتتت   األساستتت   الةحة تتت   فقتتتا  

 لل ست ة.

 ا  ال ستتاتية التتت  -هتت ا    ةكتت  القتت   أ  التت    
تتتتتتتت عة تلتتتتتتتك األشتتتتتتتكا  الة تلنتتتتتتت  ةتتتتتتت  اللحظتتتتتتتا  

تحتتة   لتت  الحتت  ةتت  لجتت م الستتلع   -االستتتث ا   
الت ني  تتتتتتت  إلتتتتتتت  "حالتتتتتتت  الضتتتتتتتة ة "  تتتتتتتاة  اإلعتتتتتتتاة 

ع ب  فتتتتت  تقبتتتتتتل ال ستتتتتت ة،   ستتتتتتج  الةحتتتتتاك  صتتتتت
ا  تتتتاما  الستتتتلع  الت ني  تتتت  باةتالكهتتتتا صتتتتالح ا  

  التت  تعت  فت  األحت ا   ب ام   ل  "حالت  الضتة ة "
العب ع تت  غيتتة  ستتت ة،     لتتك أل هتتا تت تتاق  ةتتل 
ةبتتتتت أ النصتتتتتل ةتتتتتتا بتتتتتي  الستتتتتلعا  )أ، "الضتتتتتتة ة  
الكبتتة " بالعة،قتت  الةعةفتت  فتت  هتت   ال ةقتت (.  حتتت  

إلتتتت  "حالتتتت  الضتتتتة ة " فتتتت  ال ستتتتاتية   تتتت ةا  شتتتتاة 
الح يث   ف  ها تست    غالبا  ل ص  الحاال  التت  
تحل فيها السلع  الت ني  ت  ةحتل الستلع  التشتة،ع   
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فتت   ضتتل القتت ا ي    تعتت  فتت  هتت   الحالتت   ستتت ة،  
فقتتتتتل   تتتتت ةا تستتتتتت ف  جة تتتتتل الشتتتتتة   ال ستتتتتت ة،  
األ تتتتة . هتتتت ا   كتتتت     ة الةحكةتتتت  فتتتت  ةةاجعتتتت  

ف  تلتك -السلع  الت ني    لحال  الضة ة  است  ا  
 فتتت  أحستتت  األحتتتت ا ك  تتتا   الت ةتتتي    -الحتتتاال 

)بعتتتتتت  أ   ة تتتتتت  الستتتتتتلع  الت ني  تتتتتت   جتتتتتت   حالتتتتتت  
  أ   كتتت     ة الةحكةتتت  هتتت  الضتتتة ة  باألستتتان(

ةةاجعتتت  ةستتتة   تقتتتّ    جتتت   حالتتت  الضتتتة ة  كةبتتتةة 
 لإلجةاما  االستث ا    ف  أس أ األح ا .

  تتت   ث   حجتتت  الضتتتة ة  الصتتتغة   هكتتت ا  ال تستتتت
أ ةتتتا  الةستتت  لي  التتتت  ةتتت  الةةكتتت  ا تباةهتتتا فتتت  
الحتتتتتتاال  اال ت ا  تتتتتت  ا تهاكتتتتتتا   أ  تقييتتتتتت ا  جستتتتتت ةا  

ال -للحقتتتت   الة   تتتت   األةتتتتة التتتت ،  ةكتتتت  ا تبتتتتاة  
 ستتتتت ة،ا   أ  أ هتتتتا  لتتتت  األقتتتتل تجعتتتتل ةتتتت   -يتتتتزا 

ه الم الةس  لي  غية  اضعي  للةسامل     هت   
. ف  بع  ال ساتية  عكن ت ظ   حال  اال تهاكا 

العت اة  بحت   اتت  هت   االز  اج ت  ةت   تال  الحتت  
ةتتت  إةكا  تتتا  حتتتل البةلةتتتا  الة ت تتتل )كلةتتتا كتتتا  
 لك ةةك ا  ف  األح ا  العا   (  ةل اال تتةا  فت  

بتتتتتأ  بعتتتتت   -ضتتتتتة ا  أ  صتتتتتةاح   -ال قتتتتت   نستتتتت  
 الحق   األساس   ق  ت تهك أ  تقي . 

( ةتتت  ال ستتتت ة النة ستتت   16استتتت ا ا  إلتتت  الةتتتا   )
"أي ةا تك   ة سسا  الجةه ة،  أ  استقال  األةت  
أ  ستتتتالة  أةاضتتتتيها  أ  ال فتتتتام بالتزاةاتهتتتتا ال  ل تتتت  

 ف ة،   حيثةا ي قعل العةل ةعةض  ل عة جس   
 لتتتت  ة تتتت ن الستتتتل   للستتتتلعا  العاةتتتت  ال ستتتتت ة،   

تتعلبهتتتا هتتت   التتتت  جتتتةاما  اإلالجةه ة،تت  أ  يت تتت  
الظتتتة  ...". إال أ  الةتتتا    اتهتتتا تحظتتتة  بشتتتكل 
صتتة،ح حتتل الجةع تت  ال ع  تت   تتال  ةةاةستت  ةثتتل 
هتتتتت   الصتتتتتالح ا  العاة تتتتت . هتتتتت ا  تععتتتتت  الةتتتتتا   

( البةلةتتتتا  الصتتتتالح   لتة يتتتت  حالتتتت  الحصتتتتاة 36)
) التتتتت   ةكتتتت  أ  يتتتتت  إ ال هتتتتا ةتتتت   تتتتال  ةجلتتتتن 

األساس  ( ة  القا    81ال زةام(.  تشية الةا   )
األلةتتتتا   إلتتتت  تشتتتتة،ل حالتتتت  العتتتت اة     لتتتتك ةتتتت  
 تتتال  اإلجتتتةاما  التتتت  تةّكتتت  الحك ةتتت  ةتتت  تبّ تتت  

  ل ضتتتتل القتتتت ا ي  -بغيتتتتة العتتتتة  العا  تتتت -قتتتتا    
 بالتغلتتل  لتت  ةفتت  البةلةتتا    أشتتاة  إلتت  أ هتتا 
ت عبتتق فتت  الحتتاال  التتت   كتت   فيهتتا حتتل الجةع تت  

فت  الةتتا   فت  الظتة   الةبّي تت   كتت   ةةالعاةت  غيتة 
(.   ةكتت  إيجتتا  تجتتاةل ةةاثلتت  لةتتا ستتبق فتت  68)

ال ست ة البةاز،ل     ةا  ظ  "حالت  الت فا " )الةت ا  
(   فتتتتت  ال ستتتتتت ة الك لتتتتت ةب  )الةتتتتتا   136-139
( التتتتتت  154(   ال ستتتتتت ة الةصتتتتتة، )الةتتتتتا   215

 ت ظ  "حال  الع اة ".

 حتتت  إ ا كا تت  إةكا  تت  ا تهتتاك الحقتت   األساستت   
ها باستتتتتتتتتت  حالتتتتتتتتت  الضتتتتتتتتتتة ة  )الضتتتتتتتتتتة ة  أ  تقييتتتتتتتتت 

الصتتتغة ( غيتتتة ةعتتتتة  بهتتتا صتتتةاح   أ  أ  ةثتتتل 
ه   االحتةال   ة ج     لكت  "حالت  الضتة ة " بحت  
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 اتهتتتا غيتتتة ة جتتت     أ  أ هتتتا لتتت  تعتتت  ة جتتت    بعتتت  
اآل   فتت   العة،قتت  التتت  تشتتية فيهتتا ال ستتاتية إلتتت  
الحقتت    الحة،تتا  األساستت     كتت لك العة،قتت  التتت  

يهتتتتا القتتتتا    التتتت  ل  لحقتتتت   اإل ستتتتا  إلتتتت   شتتتتية ف
أ، أ   –حق   اإل سا   ا   ت ك  ه   االحتةال   

 -هتتتتت   الحقتتتتت    الحة،تتتتتا   ةكتتتتت  أ  يتتتتتت  تقييتتتتت ها
)باستث ام بع  الحق   التت  غالبتا  ةتا تتت  اإلشتاة  
إليها بشكل صة،ح  أ   شاة إليها  ل  أ ها حقت   
أّ تتتا  ةعلقتت ( كلةتتا تقتضتتت  حالتت  الضتتتة ة   لتتك )أ  

 كا   الةسة ا  له   الظة   االستث ا   (.

هتتت ا  فتتت  بعتتت  البلتتت ا  التتتت  تعبتتتق فيهتتتا الةقابتتت  
 لتتتتتت   ستتتتتتت ة،  القتتتتتت ا ي   فتتتتتت   ا تبتتتتتتاة  ستتتتتتت ة،  
األ ةا  الحك ة ت  التت  تستع  إلت  تقييت   أ  الحت  
ة  الحق   األساست   الةحة ت  بال ستت ة  غالبتا  ةتا 

ةثتتتتل هتتتت    كتتتت   ب تتتتام   لتتتت  ةبتتتت أ الت استتتتل  فنتتتت  
الحاال   تك   حال  الضة ة  )ج با  إل  ج ل ةتل 

 الت استتل بتتالةع   التت قيق للكلةتت ( ة استتب  اإلجتتةام 
ه   اح   ة  شة   ثالث   األجتزام ال عبتا  ةبت أ 

    لك بالةع   الةحت   (Nguyen 450)الت اسل 
 11ةتتتتتت  قبتتتتتتل الةحكةتتتتتت  الني ةال تتتتتت  األلةا  تتتتتت  فتتتتتت  

 ,Apothekenurteil) 1958حز،تتتتتتتتتتتةا  

BverfGE7, 377 cited in: Ondřejek 

.  بكلةتتتتا  أ تتتتة   إ  "الضتتتتة ة  الصتتتتغة " (454
 ةكتتتتتت  أ  تستتتتتتت     تتتتتتال  الظتتتتتتة   االستتتتتتتث ا    

الة ظةتتتتت   ستتتتتت ة،ا  )ةثتتتتتل حالتتتتت  العتتتتت اة    حالتتتتت  
الحصتتاة  غيةهتتا(    ةكتت  استتت  اةها أ ضتتا   تتاة  
  لتتك   ا    عتتتا  اال تهاكتتتا  التتت   ةكتتت  للةحكةتتت 
أ  تتغاض    هتا  قت  ي تلت  ب تام  لت  اللحظتا  

 ال ست ة،  الت   ح   فيها ه ا اال تهاك.

أةتتتتتا فتتتتت  البلتتتتت ا  التتتتتت  تنتقتتتتتة إلتتتتت   جتتتتت    ستتتتتت ة 
ةكتتتتت ل  أ    تتتت ةا  كتتتت   لل  لتتتت   ستتتتت ة ةكتتتتت ل 
 لك تتت   نتقتتت  ا تةافتتتا  صتتتة،حا  بحالتتت  الضتتتة ة   فتتت   
بعتتتتتت  الةحتتتتتتاك  أ  البتتتتتتاحثي   نستتتتتتة   ال ستتتتتتت ة 

ل ك   ةة ا  أل   ال  ةك  أ   ك   ال ست ة بعة،ق  
 (Paulsen 1257)بةثابتتتتتتت  ا تحتتتتتتتتاة لل  لتتتتتتت  

)الضتتتة ة  الصتتتغة   الضتتتة ة  الكبتتتة (  هتتت ا  قتتت  
بي تت  األةثلتت  التاة،  تت  الةتت ك ة  أ تتال  أ تت    تتت ةا 
 نتق  "ةت " ال ست ة إل  إعاة قا     صة،ح ي ظ  
لز  الحتتاال  االستتتث ا     غيتتة الةت قعتت   التتت  تستتت

ةتتت  ال  لتتت  إجتتتةاما  غيتتتة ا ت ا  تتت   فتتت   الةحتتتاك  
 البةلةا تتا  قتت  أجتتاز  فتت  بعتت  األح تتا  أ ةتتا  
الستتتتتتلع  الت ني  تتتتتت  با تباةهتتتتتتا ضتتتتتتة ة،  حتتتتتتت   ا   
كا ت  ت تهتتك بشتتكل صتة،ح أحكاةتتا   ستتت ة،  ةعي تت  

 )الضة ة  الكبة (.
فتت  -فتت  كلتتتا الحتتالتي   فتت    لتتك ال ي بتتل 

ةتت  أ  "حالتت  الضتتة ة " تتت فة    تتا   -حق قتت  األةتتة
 -ة  الةة    للعة،ق  الت   عبق فيهتا الةست  ل   

القا    ال ، ت ج     الت ،  ةت ح  -أ  ي تهك   بها
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ستتتتلع  غيتتتتة ةحتتتت      أ  غيتتتتة ةقيتتتت   لل  لتتتت   أ  
شتتتاة  إل تتت  للستتتلع  الت ني  تتت   أ  إلتتت  ةتتتا يتزايتتت  باإل

 ;Agamben) لتتتتتتت  أ هتتتتتتتا حالتتتتتتت  االستتتتتتتتث ام 

Schmitt)  ةا يجعل ةت  الةةكت  الةحافظت   لت  
حالتتتتتت  الضتتتتتتة ة  ضتتتتتتة  إعتتتتتتاة  ظة،تتتتتت  الحك ةتتتتتت  

 حتت  –" ال ستتة الت   ةك  تستةيتها "   - الةح    
 ا   كتتا  فتت   لتتك تعتتاة    اضتتح ةتتل ةبتت أ ستت ا   

 القا   .
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 السلطة التأسيسية

 

 مةمقد  ال .1

 الق ئمعع  ال  معع  والسععات   فيهعع  الحكعع  لنظعع   يت ععر  دسععتور لتبنعع  أرك نهعع  اكتمعع   عنععد دولعع  أي تسعع  
 حععي  الحعع   وكععكل . الفععرد بهعع  يتمتعع  التعع  والحريع   الحقععو   إلعع  إضعع ف  منهعع   كعع  واختص صعع   عايهع  
 فع  الجديعد الحكع  نظع   اتج اع   يوضع  دسعتور بتبنع  فتقعو  دسعتورا   تسعق  شع بة  لثعور  الدول  تت ر 
 تنظ  الت  الق نونة  القواعد م  مجموع  بأنه الدستور وة رف. ورغب ته الش ب تتا    ة كس بم  الدول ؛
 ب لمرتبععع  ويتمتععع  األفعععراد  بعععي  والحريععع   والحقعععو   بينهععع  فةمععع  وال القععع  والسعععات   الدولععع  فععع  الحكععع  نظععع  
 .الق نونة  القواعد م  غيره عا  وةسمو التشري     ارمة  ضم  األعا 

وعا  خالف التشري    ال  دة  الت  تصدر م  السات  التشري ة  ف  الدول   تقو  السات  التأسةسة  
بتبن  نصوص القواعد الدستوري  وفقً  إلجراءا  خ ص  تختاف فيه  ع  تبن  القواعد ال  دة   وككل  

م  قةم  السمو  األمر عندم  يت  ت دي  النصوص الدستوري   بحيث يت  اتب ع إجراءا  خ ص  تتن سب
ع  السات  التشري ة  الت  الت  تتبن  الدستور الممنوح  لاقواعد الدستوري . وفضاًل ع  اختالف السات  

 تختاف مقوم   اكه السات  م  دول  إل  أخرى.و كم  تتبن  القواعد ال  دة   

                                                           
 ُمدرس  ف  دائر  الق نو   وب حث  ف  وحد  الق نو  الدستوري  كاة  الحقو  واإلدار  ال  م  بج م   بيرزي . *
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: تسععع  أ  أامهععع  عاععع  اإلج بعع تحعع و  اعععكه الورقععع  
مختصعععع  بتبنعععع  الدسععععتور فعععع  معععع  اعععع  السععععات  ال

ومعع  اعع  حععدود مم رسعع  اختص صععه   اعع  الدولعع   
ةمكعععع  ت ععععدي  الدسععععتور  ومعععع  الفععععر  بععععي  السععععات  
التأسةسة  األصاة  والسات  الم دل   م  ا  القيعود 

 المفروض  عا  ك  منهم  

ات  السععع لبحعععث األو  ولعععكل  تفعععرد الورقععع  قسعععمي ؛
 إلعع  منععه األو  الجععزء يتحععدث التأسةسععة  األصععاة  

 ننتقع  ثع  ومع  السعات  التأسةسعة  األصعاة   ت ريف
آلةععععع  تبنععععع  النصعععععوص  لبحعععععث الثععععع ن  الجعععععزء فععععع 

الثعععع ن  معععع  الورقعععع  فابحععععث  القسعععع  أمعععع . الدسععععتوري 
 ينع ق  جزئي  وكل  ف  السات  التأسةسة  الم دل  

الث ن   ة ر فةم   إجراءا  ت دي  الدستور  األو 
 الم دل . التأسةسة  السات  مم رس  لضواب 

 السلطة التأسيسية األصلية .2

تاعععل عاععع  السعععات  التععع  تتعععول  وضععع  الدسعععتور ة 
وتختاععف اععكه السععات   السععات  التأسةسععة  األصععاة  

فععع  مكون تهععع  وآلة تهععع  مععع  دولععع  إلععع  أخعععرى  لعععكل  
تتتعععر  الورقععع  فععع  اعععكا الجعععزء إلععع  مفهعععو  السعععات  

  األصععععاة  وتعععع ري  نشععععأته  ضععععم  القسعععع  التأسةسععععة
األو   بينمعع  يهععت  القسعع  الثعع ن  بمن قشعع  آلةعع  تبنعع  

 الدس تير والسات   المختص  بكل .

 

 مدخل إلى السلطة التأسيسية األصلية .1.2

بوضععع  الدسعععتور  السعععات  التأسةسعععة  األصعععاة  تقعععو 
عنععععدم  تكععععو  الدولعععع  خ لةعععع  تم مععععً  معععع  النصععععوص 

عنععدم  تكععو  الدولعع  ولععد  مععثال   الدسععتوري  الن فععك 
 ت رضع  لثعور  أسعقت  دسعتورا ف  ح   حديثً  أو 

. وتضععع  اعععكه (80  1999السععع بل نه ئةعععً   فهمععع  
السععععات  النصععععوص الدسععععتوري  دو  اأسععععتن د إلعععع  
نصععوص ق نونةعع  أو دسععتوري  تحكمهعع   فهعع  تتمتعع  

دو  أي  بحريعععع  متاقعععع  فعععع  تبنعععع  اععععكه النصععععوص
 (.142-140  2002قيود  المجكوب 

وت تبععععععععر السععععععععات  الدسععععععععتوري  التأسةسععععععععة  ترجمعععععععع  
  أمععع  "framing power"لامصعععتا  اإلنكايعععزي 

السععات  الدسععتوري  الم دلعع  فهعع  ترجمعع  لامصععتا  
  حيععث ظهععر  "amending power"اإلنكايععزي 

اعععععععكه السعععععععات  التأسةسعععععععة  ألو  معععععععر  فععععععع  أمريكععععععع  
الشم لة   ولك  أخرجته  كت ب   سع يةس ب عد الثعور  

  2015لفرنسة  عا  شك  نظري  متك ما   خايع  ا
103.) 

وم  الن حة  الت ريخة  ارتب  أساوب نشعأ  الدسع تير 
مععع  فكعععر  السعععة د  فععع  الدولععع  وتتوراععع ؛ ففععع  فتعععر  
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صععع حب السعععة د  اعععو  *الحععع ك الحكعع  المتاعععل كععع   
المتاقعع  دو  غيععره  ب لتعع ل  ةقععو  بدصععدار الدسععتور 

تعععععدخ  مععععع  أي عاععععع  شعععععك  منحععععع  لاشععععع ب  دو  
. وعنعععععدم  ظهعععععر  النظريععععع   الفاسعععععفة  المحكعععععومي 

واأجتم عةععع  التععع  بعععدأ  تنععع دي بضعععرور  مشععع رك  
اعععكه الشععع ب لاحكععع   فععع  وضععع  الدسععع تير صعععدر  

 .عا  شك  عقعد بعي  الحع ك  والمحكعومي الدس تير 
الشعععععع ب اععععععو المصععععععدر الحقةقعععععع   أصععععععب وعنععععععدم  
بوض  الدستور بتريقع  غيعر مب شعر   أبد  لاسات  

خال  الجم ة  التأسةسة   أو مب شر  م  خال  م  
 .(49  2002 المجكوب  اأستفت ء الش ب 

 آلية تبني الدستور 2.2

السعععات  التأسةسعععة  أ   مّمععع  سعععبل ةمكععع  اأسعععتنت  
 –األصاة  لادستور قد تنشأ بتر  غيعر دةمقراتةع  

قععد تنشعععأ  أو – المنحعع  أو ال قععدمعع  خععال  أسععاوب 
الجم ةعع  التأسةسععة  أو دةمقراتةعع  معع  خععال  بتععر  

اأسعععتفت ء الشععع ب . سعععنتحدث عععع  المقصعععود بكععع  
منهعع   ونعععورد أمثاععع  لدسععع تير تبنتهععع   وفقعععً  لاتفصعععي  

 الت ل :

 

                                                           
نسععععتخد  فعععع  الورقعععع  البحثةعععع  مصععععتا  الحعععع ك  لات بيععععر ععععع  رئععععةس  *

أو  كعع ً   ماالسععات  التنفيكةعع  ب لدولعع  بظعع  النظععر ععع  مسععم ه سععواء أكعع 
 أو رئةس الجمهوري  أو غيره م  المسمة  . راً امبراتو 

 أساوب المنح : .أ 

المنحعع  فعع  حعع   أسععاوب ينشععأ الدسععتور معع  خععال  
تععع  تقدةمععع  كهبععع  مععع  الحععع ك  لاشععع ب  يوضععع  فةعععه 
نظعع   الحكعع  فعع  الدولعع  وسععات ته  واختص صعع ته   
إضععع ف  إلععع  مععع  يتمتععع  بعععه األفعععراد مععع  حقعععو  ومععع  

  فهعععو (430  2005 الحاعععو  عاعععيه  مععع  التزامععع  
حعععععده بوضععععع  الدسعععععتور بصعععععفته صععععع حب و ةسعععععتق  

 بعععععععدوي  السعععععععة د  دو  أ  ةشععععععع ركه أحعععععععد بدععععععععداده
. وانتشععر اععكا األسععاوب فعع  األنظمعع  (42  1969

الماكةعععع  المتاقعععع  وب عععع  األنظمعععع  غيععععر الماكةعععع   
الت  تكو  فيه  السات  بيد شخص واحد  العكي قعد 
ةمععععععن  اععععععكا الدسععععععتور لاشعععععع ب بمحعععععع  إرادتععععععه أو 

  ختةعع ره  أو نتيجعع  لضععظوت   معع  ج نععب الشعع بب
 .(430  2005 الحاو 

أ ةسعتتة   بلاشع وف  ح   معن  الحع ك  الدسعتور 
ه أو ت دياعععه إأ وفقعععً  لتجعععراءا  ءأو إلظععع  دهاسعععتردا

المحعععدد  لعععكل ؛ فأغابةععع  الفقهععع ء اجتم عععوا عاععع  أ  
ةصعععدر الدسعععتور مععع  خعععال  المنحععع   لحععع ك  عنعععدم ا

ة يععد إلعع  الشعع ب سععات  أصععاة  قععد اغتصععب  منععه 
-51  2002 المجععكوب  فعع  ظعع  حكمععه المتاععل

ة ععععد    ةضعععع ف إلعععع  كلعععع  أ  أسععععاوب المنحعععع (52
التزامععععً  بععععدراد  منفععععرد   والق عععععد  المتبقعععع  فعععع  اععععكا 
المج   بعأ  األتعزا  بع إلراد  المنفعرد  ةقيعد الشعخص 
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 بععععدوي  الماتععععز   ب لتعععع ل  أ يجععععوز لععععه الرجععععوع فةععععه
1969  42-43). 

بصععالحة  الفقهع ء  وعاع  خعالف كلع  نعع دى ب ع  
فععع  حععع    فععع  أي وقعع   الحعع ك  ب سعععترداد الدسععتور

إأ إكا تنعع ز  ععع  اععكا  يععل المنحعع  تعع  إصععداره بتر 
ح ك  حل المن  فاه لهكا الالحل صراح   فدكا ك   
. ومععع  (58  1968 حسععع   أةضعععً  حعععل اأسعععترداد

الدسعععع تير التعععع  صععععدر  بتريقعععع  المنحعععع  الدسععععتور 
  والدسعععتور المصعععري لا ععع   1848اإلةتععع ل  لا ععع   

 .1928  وككل  الدستور األردن  لا    1923

 أساوب ال قد: .ب 

شأ الدستور بأساوب ال قد ف  حع   تع  تبنةعه بنع ًء ين
 وممثاععع  الشععع ب عاععع  اتفععع   مشعععتر  بعععي  الحععع ك 

الشععع ب  و. حيعععث ةقعععو  ممثاععع(72  1971 متعععول  
بدععععععداد دسعععععتور يتن سعععععب مععععع  احتة جععععع   الشععععع ب 

ةمتاعععععع  الععععععكي  ورغب تععععععه  وة رضععععععه عاعععععع  الحعععععع ك 
-58  2002صالحة  قبوله أو رفضعه  شعتن وي 

لاحع ك  شعريكً   ه الح لع  ةكعو  ف لش ب ف  اك (؛59
فعععع  السععععة د  عاعععع  خععععالف المنحعععع  التعععع  أ ةكععععو  

 . (53  2002ر  المجكوب لاش ب فيه  أي دو 

والمتبععععل  1952وة تبععععر الدسععععتور األردنعععع  لا عععع   
عاعععع  أسععععاوب نشععععأ   أً إلعععع  اع  معععع  ت دةالتععععه مثعععع 

الدسعع تير معع  خععال  ال قععد  ومعع  ي كععد كلعع  معع  ورد 

فععععع  ديب جتعععععه: ألنحععععع  تعععععال  األو  ماععععع  المماكععععع  
األردنةعععععععع  اله شععععععععمة  بمقتضعععععععع  المعععععععع د  الخ مسعععععععع  
وال شععري  معع  الدسععتور ولنعع ء عاعع  معع  قععرره مجاسعع  
األعةعععع   والنععععواب نصععععد  عاعععع  الدسععععتور الم ععععد  

 اعت  ونأمر بدصدارهأل. 

إل  مقعررا  مع تمر  أ  اكا الدستوري  نشوة ود ت ر 
أريحععععع  وكعععععكل  قعععععرار الوحعععععد  بعععععي  الضعععععف  الظرلةععععع  
والضععف  الشععرقة  تحعع  حكعع  الماعع  األردنعع   حيععث 
جعع ء فعع  األخيععر: ألتأييععد الوحععد  الت معع  بععي  ضععفت  
األرد  الشععععععرقة  والظرلةعععععع  واجتم عهمعععععع  فعععععع  دولعععععع  
واحد  عا  رأسه  الما  عبد هللا عا  أس س الحك  

لنة ب أل  أم  البند الث لث م  القرار فقد نص عاع : ا
أليرفعع  اععكا القععرار الصعع در معع  مجاععس األمعع  بهيئعع  
األعة   والنواب الممث  لضفت  األرد  إل  حضعر  
صعع حب جاللعع  الماعع  الم ظعع   وة تبععر ن فععكًا حعع   
اقترانعععه ب لتصعععديل الماععع   وقعععد جععع ء اعععكا الدسعععتور 

 . ألتم شةً  م  اكه التتورا 

مععع  صععع ت الدسعععتور  فععع  اعععكا السعععة   بعععأ  ونشعععير
ك نععععع  الموافقععععع  عاععععع  بينمعععع  األردنعععع  لجنععععع  فنةععععع   

مشعععععروع الدسعععععتور مت حععععع  لمجاعععععس األمععععع  والماععععع ؛ 
األمعععععع  فعععععع  كلعععععع  الوقعععععع  أجععععععرى ب عععععع   فمجاععععععس

الت عععدةال  عاععع  المشعععروع  ومععع  ثععع  أصعععدره الماععع  
دو  أ  ة رضه عا  اأستفت ء  فكع   إصعدار اعكا 

ب عتبععع ره بعععي  مجاعععس األمععع  الدسعععتور نتيجععع  اتفععع   
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بصعفته رئعةس والماع  ممثاًل ع  السعات  التشعري ة  
 الحةعع رى  عاعع  شععك  عقععدالسععات  التنفيكةعع   وكلعع  

1972  573-574). 

السععات  التأسةسععة  األصعععاة   تشعععكا وكععكل  األمععر 
 السعع ري لعع  (  1962ل عع    فعع  الدسععتور الكععويت 
المجاعععس التأسةسععع  المنتخعععب  بنععع ء عاععع  عقعععد بعععي 

ومع  . (238-225  2005وأمير الدولع   الشع عر 
المع د  األولع  مع  النظع   األس سع  يدل  عاع  كلع  

ك نععع  تعععنص عاععع : التععع  لاحكععع  فععع  فتعععر  اأنتقععع   
ألةقو  المجاس التأسةسع  بدععداد دسعتور يبعي  نظع   
الحك   وة ر  الدستور الكي يوافل عاةه المجاس 

صدارهأل. واو م   أكده عا  األمير لاتصديل عاةه وا 
الدستور ف  ديب جته: ألنح  عبد هللا الس ل  الصب ح 

سعععب ب أرغبععع  فععع  اسعععتكم    -أميععر دولععع  الكويععع -
بعدور اعكا  ةم نع ً ا  الحك  الدةمقرات  لوتنن  ال زيز  و 

العععوت  فععع  ركعععب القومةععع  ال رلةععع  وخدمععع  السععععال  
نسعع نة   وب ععد اأتععالع عاعع  ال عع لم  والحضعع ر  اإل

الخععععععع ص ب لنظععععععع    1962لسعععععععن   1القععععععع نو  رقععععععع  
س سعع  لاحكعع  فعع  فتععر  اأنتقعع    ولنعع ء عاعع  معع  األ

قرره المجاس التأسةس . صدقن  عاع  اعكا الدسعتور 
  وأصدرن هأل.

وب لت ل  نالحظ بأ  السات  التأسةسة  األصاة  ف  
دولعع  الكويعع  اعتمععد  عاعع  مشععروع دسععتور أعدتععه 
السعععععات  التشعععععري ة  المتمثاععععع  بععععع لمجاس التأسةسععععع  

  أميععععر الدولعععع   الععععكي وافععععل عاةععععه  وعرضععععته عاعععع
فُشعععك  مععع  خعععال  ال قعععد ب رتبععع ل اإليجععع ب والقبعععو  

 بي  الترفي .

القعععع نو   أمعععع  الح لعععع  الفاسععععتينة  فهعععع  تحععععتك  إلعععع 
العععكي   2003لا ععع    األس سععع  الفاسعععتين  الم عععد 

ة تبععععععععر ألبمث بعععععععع  الدسععععععععتورأل  ف لقعععععععع نو  األس سعععععععع  
بينهععععع  الفاسععععتين  يععععنظ  سعععععات   الدولعععع  وال القعععع  

وةحتع  المرتبع  ال اةع    ويتضم  ال ديد مع  الحقعو  
ف  التشري    األصاة  لاسات  الوتنة  الفاستينة  

 (.20-19  2014 خاي  وتوا  

وت ععود أس سعع   تبنعع  الوثةقعع  الدسععتوري  فعع  الح لعع  
الفاسععععععتينة  التعععععع  تشععععععك  ان ك سععععععً  ععععععع  السععععععات  
السة سعععععة  لا ديعععععد مععععع  التتعععععورا  الت ريخةععععع  التععععع  

صعععرته  السعععات  الفاسعععتينة  ابتعععداًء مععع  انفصععع   ع 
الضععف  الظرلةعع  ععع  الضععف  الشععرقة   وا عععال  إق معع  
دولععع  فاسعععتي  فععع  الجزائعععر حيعععث ارتعععأى المجاعععس 
العععوتن  بعععأ  قةعععع   الدولععع  تسععععتوجب إععععداد دسععععتور 
جديعععععد  ومععععع  تب هعععععع  مععععع  تتععععععورا  عاععععع  الصعععععع يد 

 حكومععع  بعععي  أوسعععاو اتف قةععع  السة سععع  ومنهععع  توقةععع 
الفاسعععتينة . وقعععد ق مععع   التحريعععر ومنظمععع   إسعععرائي

لجنععععع  ق نونةععععع  ت ب ععععع  لمنظمععععع  التحريعععععر بتحضعععععير 
النسععع  األولععع  مععع  القععع نو  األس سععع  وتععع  تقعععدةمه  
إلععع  الاجنععع  التنفيكةععع  لمنظمععع  التحريعععر فععع  كععع نو  

  أمعععععععع  المسععععععععود  الث نةعععععععع  فعععععععع  شععععععععب ل 1993أو  
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  وأخيعععععرًا المسعععععود  الث لثععععع  فععععع  كععععع نو  أو  1997
  فععت  نق شععه  فعع  معع تمرا  ع معع  فعع  1994لا عع   

الداخ  والخع ر   إأ أ  المجاعس المركعزي بكاتعه لع  
 (.157  2015ين قشه   خاي  

 والمجاععععس اأنتخ بعععع   قضععععة  عاعععع  اأتفعععع   وب ععععد
 المسعود  ال عد  وزيعر رف ( الث ن  أوساو  التشري  
التعععععع  أعععععععدته  منظمعععععع   األس سعععععع  لاقعععععع نو   الث لثعععععع 

 1996 أةعع ر 5 بتعع ري  شععري  الت التحريععر لامجاععس
 المجاععععععس وحعععععع و  من سععععععب   غيععععععر اعتبراعععععع  الععععععكي

أس سععع  مختاعععف عععع  العععكي  قععع نو   تبنععع  التشعععري  
 رئعععععةس ع رضعععععه الععععكي الوقععععع  فعععع  عععععر  عاةعععععه 

 م سسع   أ  م تبعراً  الفتعر  تا  ف  الوتنة  السات 
 تمثعع  ألنهعع  بصعة غته  اأَلولعع  اع  التحريععر منظمع 
والشعت  . ومع  كلع   العداخ  فع  الفاسعتينيي  جمة 
 صعععع غته  أخععععرى  المجاععععس التشععععري   مسععععود  تععععرح
التع  معر   التشعري    المجاعس فع  الق نونة  الاجن 

ب عععد  مراحععع   وتجسعععد  بعععدقرار المجاعععس التشعععري   
 فععععع  األس سععععع  القععععع نو   ب إلجمععععع ع تقريبععععع  مشعععععروع

خايععع  ( 1997تشعععري  األو   2الث لثععع  فععع   القعععراء 
2015  157-158) . 

 إرسعع   مشععروع القعع نو  األس سعع  ب ععد إقععرارهوقععد تعع  
مععع  المجاعععس التشعععري   بععع لقراء  الث لثععع  إلععع  رئعععةس 

 1997تشععري  األو   4السععات  الفاسععتينة  بتعع ري  
 ةصعع د  عايهعع  إأ أنععه لعع  ونشععرا . عايهعع  لاتصععديل

 داخاةع  ضعظوت   ب عد 2002 أة ر 28 بت ري  إأ
 المئعع  إتعع ر فعع  اإلصععالح نحععو وكختععو  وخ رجةعع 

ودخعععع  حيععععز النفعععع ك  الفاسععععتينة   السععععات  فعععع  يععععو 
  حيث ت  2002تموز  7والسري   ف  ت ري  نشره 

ب عععععد خمعععععس  تبنععععع  القععععع نو  األس سععععع  الفاسعععععتين 
 بنسععععخته الم دلعععع  لا عععع     ً سععععنوا   ومعععع  زا  متبقعععع

  .(159-158  2015خاي    إل  اع ( 2003

ولن ء عا  م  سبل نالحظ أ  أساوب نشأ  الق نو  
األس سعععع  بصععععفته القععععع نو  األسععععم  فعععع  فاسعععععتي  
أقععرب معع  ةكععو  إلعع  ال قععد الععكي يتكععو  معع  تععرفي  
األو  المجاعععععس التشعععععري   بصعععععفته ممعععععثاًل لاشععععع ب 
الفاستين   العكي اخعتص بدععداد القع نو  األس سع  
وعرضععه عاعع  رئععةس السععات  الوتنةعع  الفاسععتينة   
وككل  الرئةس الكي ص د  عا  القع نو  األس سع  

ى الموافقعععع  النه ئةعععع  عاةععععه ب ععععد مععععرور خمععععس وأبععععد
 ح لته إلةه.سنوا  م  ت ري  إ

  السع ري  1926ل ع    دسعتور الابنع ن لاأم  ب لنسعب  
  فقععععد اختاععععف الفقهعععع ء حععععو  تبة عععع  تكييععععف (لعععع  

السات  التأسةسة  األصاة   فمنه  مع  ادعع  بأنهع  
 وآخععري  – الفرنسععة  –منحعع  معع  السععات  المنتدبعع  

د بعععي  المجاعععس التمثياععع  والسعععات  مععع  خعععال  ال قععع
 الشععععع عر  األجنبةععععع  والممثاععععع  ألبععععع لمفو  السععععع م أل

وكععكل  ادععع  الععب   بععأ   .(217-225  2005
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نشأته م  خال  المجاعس التمثياع  الابنع ن   حعوري 
2011  113-121.)  

اععععكا وة ععععود تبنعععع  الدسععععتور الابنعععع ن  ب ععععد ت رضععععه 
 مععع  صععع ( 1مععع د   اسعععتن دا لالالنتعععداب الفرنسععع   

تاتععععز   فرنسعععع بععععأ  اأنتععععداب الفرنسعععع  عاعععع  لبنعععع    
 أس سعععع    نظععع    بتبنععع  بتهيئععع  العععبالد الخ ضععع   لهعععع  

 سعععععنوا  مععععع  تععععع ري  تنفيعععععك اأنتعععععداب ثعععععالثخعععععال  
 (.213  2005 الش عر 

ولنععععع ء عاةععععععه أرسععععع  المفععععععو  السععععع م  فعععععع  ععععععع   
مشعععروعً  إلععع    وب عععد إقعععرار اعععكا اأنتعععداب  1952

معععععع  التعععععع  يتبنعععععع  حكومتععععععه يتضععععععم  المبعععععع د  ال  
اععععكه الحكومعععع  لجنعععع   شععععّكا تتبةقهعععع  فعععع  لبنعععع    و 

فع  المشعروع المقتعرح  وقعرر   لانظعرنة بة  فرنسة  
أ  الاجنععع  المختصععع  بعععدقرار الدسعععتور الابنععع ن  اعععو 

  دور الدول  المنتدب  فقع  إالمجاس النة ب   حيث 
اإلشععراف عاعع  الدولعع  الخ ضعع   لالنتععداب  ونتيجعع  

دعععو  المجاععس النةعع ب  الابنعع ن  إلعع  لهععكا القععرار تعع  
كعععععععع نو  األو   10جاسعععععععع  غيععععععععر ع دةعععععععع  بتعععععععع ري  

؛ إلبالغعععه بقععععرار الحكومعععع  الفرنسععععة   الععععكي 1952
بعععدوره انتخعععب لجنععع  ثالثةععع  مهمتهععع  إععععداد مشعععروع 
الدسعععععتور ب أتفععععع   مععععع  المفعععععو  السععععع م  وتحععععع  
رق بتععععه  وب ععععد اأنتهعععع ء معععع  كلعععع  انتخععععب المجاععععس 

أتاعععل عايهععع  أللجنععع  الدسعععتورأل  النةععع ب  لجنععع  ث نةععع  
الت  ارتأ  إجعراء اسعتفت ء ألاع  العرأي عاع  ب ع  

النقعععع ل الععععوارد  فعععع  المشععععروع  ولكعععع  ضععععم  إتعععع ر 
 .(215-214  2005 الش عر  ضيل

وب ععععد أ  انتهعععع  الاجنعععع  الدسععععتوري  معععع  الموافقعععع   
عاعع  المشععروع عقععد المجاعععس النةعع ب  جاسعع  عانةععع  

  المشععععروع   بحععععث خاللهعععع1926أةعععع ر  19بتعععع ري  
وأقره ب د أ  أدخ  عاةه ب ع  التحفظع   المت اقع  
ب لسععات  المنتدبعع   وب ععد كلعع  وافععل عاةععه المفععو  

  ونشععر فعع  اليععو  1926أةعع ر  22السعع م  بتعع ري  
 الشععععع عر  منعععععك كلععععع  اليعععععو  كاً التععععع ل   واعتبعععععر ن فععععع

2005  216).  

 الجم ة  التأسةسة  .  

نشعأ   ة تبر أساوب الجم ة  التأسةسة  أحد أسع ليب
الدسععع تير بتريقععع  دةمقراتةععع  غيعععر مب شعععر   بحيعععث 
ينتخب الش ب ايئع  تسعم  ألالجم ةع  التأسةسعة  أو 

خعععععععتص بوضععععععع  الدسعععععععتور تالمجاعععععععس التأسةسععععععع أل 
قععراره نة بعع  عع  الشعع ب  فهععكه الجم ةعع   تهوصعة غ وا 

تكععععععو  منتخبعععععع  معععععع  الشعععععع ب خصةصععععععً  لمم رسعععععع  
  1969 بععدوي  السععات  التأسةسععة  لوضعع  الدسععتور

 المجععععكوب  وينتهعععع  عماهعععع  بععععدقرار الدسععععتور  (46
دسععتور الجمهوريعع  الث لثعع    . وتعع  تبنعع(53  2002
هكه التريق   وككل  دستور إةت لةع  لا ع   بالفرنسة  
  والدسعععتور 1931  ودسعععتور إسعععب نة  لا ععع   1947

 .1950السوري لا    
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 اأستفت ء الش ب  .د 

ةقصععد ب أسععتفت ء الدسععتوري ألعععر  مشععروع قعع نو  
عا  الش ب ألخك رأةعه بشعأنه ب لموافقع  أو  دستوري 

الععععرف   فععععدكا وافععععل عاةععععه الشعععع ب أصععععب  دسععععتورًا 
ن فععععععكًا واكتسععععععب صععععععفته الق نونةعععععع   أمعععععع  إكا حععععععدث 

الشعععع ب المشععععروع اعتبععععر كععععأ  لعععع   ال كععععس ورفعععع 
  ولقعععد ظهعععر اعععكا األسعععاوب فععع  الرلععع  األخيعععر ةكععع 

 1776مععع  القعععر  الثععع م  عشعععر فععع  أمريكععع  لا ععع   
ب لسعة د  الحقةقةع  لاشع ب  ومع  ثع   كأساوب مرتب 

انتق  إل  فرنس  ب د الثور  الفرنسة   ولن ًء عاةه تع  
 نصععععع ر  1793صعععععدور الدسعععععتور الفرنسععععع  لا ععععع   

1993  79.) 

أستفت ء الش ب  كأساوب لنشعأ  الدسع تير ويجسد ا 
المب شر  لاش ب  ف لش ب نفسه بصعفته  الدةمقراتة 

صعع حب السععة د  ةمعع رس السععتا  ولععةس ععع  تريععل 
ممثاةعععه  بحيعععث تقعععو  جم ةععع  أو لجنععع  منتخبععع  مععع  
الشعع ب أو م ينعع  مععع  الحعع ك  أو الععرئةس بصعععة غ  

ن فععععكًا إأ ب ععععد اععععكا الدسععععتور الدسععععتور  وأ ةصععععب  
 الحصو  عاع  موافقع  الشع ب مع  خعال  اأسعتفت ء

 .(433  2005 الحاو 

  الدسعععتور أوت تبعععر السعععات  التأسةسعععة  التععع  أنشععع 
  والتععع  تشعععكا  بنععع ء عاععع  1971لا ععع   المصعععري 

 1971أة ر  20تاب م  رئةس الجمهوري  بت ري  

عاعععععع  نشععععععأ   أً معععععع  مجاععععععس األمعععععع  المصععععععري مثعععععع 
حيث أوكع  ؛ الدس تير ع  تريل اأستفت ء الش ب 

اقع  إل  مجاس األم  وض  المب د  األس سة  المت 
ب لجمهوريععع   وعاععع  أثعععر كلععع  شعععك  اعععكا المجاعععس 
لجنعع  تحضععيري  تضعع  ثمعع ني  عضععوًا  معع  أعضعع ء 
مجاعععععععس األمععععععع  مععععععع  اأسعععععععت  ن  بعععععععب   القضععععععع   

 (. 207  2005 الش عر  والمفكري  ورج   الدي 

لامب د  األس سة  التع   ع ً وأعد  اكه الاجن  مشرو 
 الدستور أ  ةقو  عايهع  وفقعً  لمقترحع  يت ي  عا  

الش ب  وم  ثع  عرضعته عاع  مجاعس األمع  العكي 
اعكا   وتضعم  1971تمعوز  22وافل عاةه بتع ري  

مبدأ  وشعك  األصعو  ال  مع  لصعة غ   81المقترح 
مععواد الدسععتور  وعنععدم  عقععد المعع تمر القععوم  ال عع   

عاةععه المشععروع   لالتحعع د اأشععتراك  ال رلعع  عرضعع
فعععو  مععع  ثععع  فوافعععل عاععع  المبععع د  العععوارد  فةعععه  و 

الاجنعععع  المركزيعععع  صععععة غ  اععععكه المبعععع د  فعععع  مععععواد 
 . (208  2005 الش عر  محدد 

ولنعع ء عاةععه اختعع ر  اععكه الاجنعع  معع  بععي  أعضعع ئه  
  الدسععععتور حسععععب المبععععع د  غلجنعععع  خ صعععع  لصععععة 

ال  معع  التعع  وافععل عايهعع  المعع تمر القععوم   ومعع  ثعع  
تشعععععري   8ععععععر  عاععععع  الاجنععععع  المركزيععععع  بتععععع ري  

فق  عا  مشروع الدستور    والت  وا1971الث ن  
( معع د   ومعع  ثعع  عععر  عاعع  193الععكي يتضععم   

تشععععععععري  الثعععععععع ن   11  اأسععععععععتفت ء الشعععععععع ب  بتعععععععع ري

260



 السلطة التأسيسة

 

9 
 (2018/11) فئة موسوعة القانون الدستوري العربي املقارن -ةالقانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

( ف  مشعروع 193  بن ء عا  نص الم د   1971
الدسعععتور  التععع  تعععنص عاععع : ألة مععع  بهعععكا الدسعععتور 
مععععععع  تععععععع ري  إععععععععال  موافقععععععع  الشععععععع ب عاةعععععععه فععععععع  

 . (209-208  2005 الش عر  اأستفت ءأل

ب ععععد إجعععععراء اأسعععععتفت ء أصععععدر رئعععععةس الجمهوريععععع  و 
الدسععتور  وب لتعع ل  فععد  صععدوره كعع   ب ععد الحصععو  
عا  موافق  الشع ب عاةعه مع  خعال  اأسعتفت ء ب عد 

الشععع ب أأ وامععع  مجاعععس  أ  أععععد مشعععروعه ممعععثال
  مع  ورد لعالش ب واأتح د اأشعتراك . ومع  ي كعد ك

فععع  وثةقععع  إععععال  الدسعععتور: ألنحععع  جمععع اير شععع ب 
دراكعععً  لكععع  مسععع ولة تن  مصعععر ةم نعععً  وا    وتصعععمةمً  وا 

 و ن اععع  فععع  اعععكا اليععع الوتنةععع  والقومةععع  والدولةععع ...
أننعع   1971الحعع دي عشععر معع  شععهر سععبتمبر سععن  
 الشعع عر  نقبع  ون اعل ونمععن  ألنفسعن  اععكا الدسعتورأل

2005  209-210). 

وكا  العععععنهب اتيبععععع  فععععع  الدسعععععتور المصعععععري لا ععععع   
الدسعععتور الجم ةعععُ    حيعععث صععع غ  مشعععروَع 2012

التأسةسععة  المنتخبعع  معع  البرلمعع   والتعع  تتكععو  معع  
مئ  عضو  ومع  ثع  وافعل عاةعه الشع ب مع  خعال  
اأسععععتفت ء  وتعععع  اتبعععع ع اععععكا األسععععاوب اسععععتن دًا لمعععع  

( مععع  اإلععععال  الدسعععتوري 60نصععع  عاةعععه المععع د   
الص در م  المجاس األعا  لاقوا  المساح  لا ع   

يجتمععع  األعضععع ء غيعععر   العععكي جععع ء فةعععه: أل2011
الم ينععي  ألو  مجاسعع  شعع ب وشععورى فعع  اجتمعع ع 

مشععععععتر   بععععععدعو  مععععععع  المجاععععععس األعاعععععع  لاقعععععععوا  
المساح   خال  ست  أشهر م  انتخ به   أنتخع ب 
جم ةعععع  تأسةسععععة  معععع  مئعععع  عضععععو  تتععععول  إعععععداد 
مشععروع دسععتور جديععد لاععبالد فعع  موعععد غ يتععه سععت  

خععال  أشععهر معع  تعع ري  تشععكياه . وُة ععر  المشععرع 
خمسعععععع  عشععععععر يومععععععً  معععععع  إعععععععداده عاعععععع  الشعععععع ب 
أسعععتفت ئه فععع  شعععأنه. وة مععع  ب لدسعععتور مععع  تععع ري  

 إعال  موافق  الش ب عاةه ف  اأستفت ءأل. 

 2014تععع  إنشععع ء الدسعععتور المصعععري لا ععع    وكعععكل 
 السععع ري(  ب عععد عرضعععه عاععع  اأسعععتفت ء الشعععع ب   
وكل  ب د أ  أصدر رئةس الجمهوري  قرارًا بتشعكي  
لجنععع   عرفععع  باجنععع  ال شعععر ( تضععع  قضععع   محكمععع  
دسععتوري  عاةعع  وقضعع   معع  المحعع ك  ال  دةعع  وكععكل  
معععع  مجاععععس الدولعععع   وخبععععراء ومختصععععي  ب لمجعععع   

أقتعععراح ت عععدةال  دسعععتوري  عاععع  دسعععتور القععع نون   
الععععكي عتاتععععه القةعععع د  ال  معععع  لاقععععوا   2012ععععع   

المسععععععاح  أثنعععععع ء إسععععععق ل حكعععععع  مرسعععععع   ومعععععع  ثعععععع  
عرضععع  اعععكه الاجنععع  مقترح تهععع  عاععع  لجنععع  أخعععرى 
تضعععع  خمسععععي  عضععععوًا  عرفعععع  باجنعععع  الخمسععععي ( 
ممثاي  ع  فئ   المجتم  وتوائفه وتبق ته  خال  

  المقتععرح  ومعع  ثعع  عععر  سعتي  يومععً  معع  اسععتالمه
عاععع  رئعععةس الجمهوريععع  العععكي بعععدوره عرضعععه  عاععع  
الشععع ب لاموافقععع  عايهععع  مععع  خعععال  اأسعععتفت ء  وقعععد 

 2013تمععععوز  8حععععدد اإلعععععال  الدسععععتوري بتعععع ري  
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والصعععع در ععععع  الععععرئةس الم قعععع  آلةعععع  إصععععدار اععععكا 
 ( منه.30-28الدستور بموجب المواد  

نشعععأ  آخعععر ل ب ً وةضعععيف العععب   مععع  الفقهععع ء أسعععاو 
ومعع  كلعع  الدسعع تير معع  خععال  الم  اععدا  الدولةعع   

  ودسعععتور 1815دسعععتور مماكععع  بولنعععدا ل ععع    نشعععأ 
 متعععععععععول   1871لم نةععععععععع  لا ععععععععع   اأمبراتوريععععععععع  األ

1971  73.) 

ونالحظ بن ء عا  م  سبل أ  صدور الدستور م  
السات  التنفيكة  والمتمثا  بعرئةس الدولع  مع  خعال  

لشعع ب معع  خععال  ال قععد المنحعع  أو بمشعع ركته معع  ا
ب عتب راعععععععع  وسععععععععع ئ  غيعععععععععر دةمقراتةععععععععع   أ ة نععععععععع  
ب لضعععععرور  أ  اعععععكا الدسعععععتور يرسععععع  اأسعععععتبداد أو 

 الحك  المتال.

وككل  أ ة ن  تبن  الدسعتور مع  خعال  اأسعتفت ء 
الشعععع ب  بقعععع ءه ب عتبعععع ره م بععععرًا ععععع  إراد  الشعععع ب  
ف ل ديععععد معععع  النصععععوص الدسععععتوري  تعععع  تبنيهعععع  معععع  

ت ء إأ أنه  ل  تد   كم  او الحع   فع  خال  اأستف
الدسعععع تير المت  قبعععع  عاعععع  مصععععر  حيععععث تعععع  تبنعععع  
أغابهععع  مععع  خعععال  اأسعععتفت ء  إأ أنهععع  تظيعععر  بعععي  
فتععععععر  وأخععععععرى نتيجعععععع  لتتععععععورا  ع صععععععرته   ومعععععع  

  ولحقهعععع  1971ودسععععتور  1956ضععععمنه  دسععععتور 
  فهكه الدس تير ت  تبنيهع  مع  خعال  2012دستور 

 نه ل  ةكتب له  البق ء. اأستفت ء إأ أ

وعاعع  ال كععس معع  كلعع  انعع   ال ديععد معع  الدسعع تير 
كم  ف  ح لت  الكوي  واألرد  ت  تبنيه  م  خال  
ال قعععد قبععع  عشعععرا  السعععنوا  وم زالععع  متبقععع  إلععع  
اع . ب لتععععع ل  أ نسعععععتتة  أ  نجعععععز  بعععععأ  الوسعععععيا  
األنسععععب لبقعععع ء الدسععععتور أ  يععععت  تبنةععععه معععع  خععععال  

نم  م ة ر بق ء اعكه الدسع تير التر  الدةمقراتة    وا 
ة تمد عا  مدى مالءمتهع  مع  احتة جع   المجتمع  

 ورغب ته.

 السلطة التأسيسية المعدلة. 3

قد تتظير الظروف الت  واكب  تبن  الدسعتور سعواء 
ك نعععع  سة سععععة  أو ق نونةعععع  أو اجتم عةعععع   فتصععععب  
ع جز  ع  عكس رغب   الشع ب وتتا  تعه؛ األمعر 

  لت عععدي  نصوصعععه لتعععتالء  مععع  العععكي يتعععة  المجععع 
األحعععداث التععع  تمعععر بهععع   بمععع  فيهععع اععكه المتظيعععرا   

لعععععكل  تتتعععععر  الورقععععع  فععععع  اعععععكا الجعععععزء الشععععع وب. 
إلجععععراءا  ت ععععدي  النصعععععوص الدسععععتوري  والسعععععات  
المختصعععع  بععععكل  ضععععم  القسعععع  األو   بينمعععع  يهععععت  
القسععععععع  الثععععععع ن  ببحعععععععث ضعععععععواب  مم رسععععععع  سعععععععات  

 الت دي .

 إجراءات تعديل النصوص الدستورية .1.3

أ بععععععد معععععع  اإلشعععععع ر  قبعععععع  الحععععععديث ععععععع  السععععععات  
المختصع  بت عدي  الدسعتور واإلجعراءا  التع  يت ععي  

السععات  التأسةسععة  الم دلعع   عايهعع  اتب عهعع   إلعع  أ 
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ترتب  بنوع الدس تير؛ فم  حيث إجعراءا  الت عدي   
أحعععدام  معععر  واعخعععر تنقسععع  الدسععع تير إلععع  نعععوعي  

أمعععع  الج مععععد فهععععو الععععكي يخضعععع  إلجععععراءا   ج مععععد؛
ت ععدي  خ صعع  بععه  ومنصععوص عايهعع  فعع  الدسععتور 

جعععععععراءا  ت عععععععدي  القععععععع نو  إكاتعععععععه  وتختاعععععععف عععععععع  
جراءا  الخ صع  اع  التع  ت تع  ال  دي  فهكه اإل

لاقواعععععد الدسععععتوري  المرتبعععع  ال اةعععع  وةمنحهعععع  مرتبعععع  
ويهععععععععدف اععععععععكا  .(73  2002 شععععععععتن وي  السععععععععمو

ومحمةععً  معع   راً ومسععتق تعع ً ث ب الجمععود لج عع  الدسععتور
اعتداءا  السات  التشعري ة  مع  خعال  فعر  قيعود 

  2002أو ت قيعععععععد إجراءاتهععععععع   المجعععععععكوب عايهععععععع  
61). 

جعراءا  فةمك  ت دياه بنفس اإل  أم  الدستور المر  
  لععالتع  تتبعع  فع  ت ععدي  القعواني  ال  دةعع   وب لتع ل  

 ةكعععو  لمبعععدأ السعععمو أي آثععع ر ق نونةععع ؛ أل  السعععات 
التشععععععري ة  تسععععععتتة  أ  ت ععععععد  الدسععععععتور بواسععععععت  

جراءا  والقواعد الت  قواني  ع دة   ب تب ع نفس اإل
تعععت  بهععع  ال ماةععع  التشعععري ة   وتكعععو  لهععع  نفعععس قعععو  

 .(434  2005 الحاو  قواعد اكا الدستور

م  ةتال عايه   السات  التأسةسة  الم دل  أو هت وت
وص المشععععععتق  أو المنشععععععأ   بت ععععععدي  نصعععععع السععععععات 

الدستور  وتستند فع  قة مهع  إلع  دسعتور قع ئ  ون فعك 
ةحععععععععععدد السععععععععععات  المختصعععععععععع  بت ععععععععععدي  الدسععععععععععتور  
واإلجععععراءا  المت ععععي  عايهعععع  اتب عهعععع  لععععكل   فهعععع  

 مقيعععد  بأحكععع   الدسعععتور العععكي ةمنحهععع  حعععل الحةععع  
وب لتعععععع ل  فععععععد  السععععععات   .(43  2002 شععععععتن وي 

التأسةسعععععععة  الم دلععععععع  كا  اختصععععععع ص مقيعععععععد بمععععععع  
لسععععات  التأسةسععععة  األصععععاة  معععع  شععععرول وضعععع ته ا

عا  خالف السعات  التأسةسعة    شكاة  وموضوعة 
األصاة  الت  أ تخض  ألي قيد مع  حيعث الشعك  

ب سعععتثن ء اتف قهععع  مععع  رغبععع   الشععع ب  أو الموضعععوع
. ولعكل  تسعمو (140  2005واحتة ج ته  الش عر 

السعععععات  التأسةسعععععة  األصعععععاة  عاععععع  الم دلععععع ؛ أل  
مع  قبع  السعات  التأسةسعة  األصعاة   األخير  منشعأ 

لتقععععععو  ب معععععع  م ععععععي   عبععععععدهللا  وتضعععععع  ضععععععوابته 
2013  36-37). 

وب ل ععععع د  تعععععنص الدسععععع تير الج معععععد  عاععععع  السعععععات  
اعععكا اأختصععع ص  وقعععد تمعععن المختصععع  ب لت عععدي   
لجم ةع  تأسةسعة  ننتخعب لهعكا  لاسات  التشري ة  أو

سعععععات  التنفيكةععععع  لا قعععععد تكعععععو  مت حععععع الظعععععر   أو 
 شعععتراكه  مععع  السعععات  التشعععري ة   وقعععد بأو دا  لوحععع

ف لسعات  . تت  مع  خعال  الشع ب بواسعت  اأسعتفت ء
الت  تمتا  الت دي  ا  الت  يرى واض و الدسعتور 
بأنهعع  تحتعع  مك نعع  عاةعع  معع  الن حةعع  السة سععة  معع  
حيعععث اأختص صععع   أو اأمتةععع زا  الممنوحععع  لهععع  

  2002 شعتن وي  مق رن  م  غيراع  مع  السعات  
معععر العععكي يج ععع  السعععات  الم دلععع  تختاعععف   األ(81

م  دول  ألخرى وكعكل  إجراءاتهع  تتبع ي  مع  ح لع  
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ألخععرى وفقععً  لمعع  اععو منصععوص عاةععه فعع  دسععع تير 
 اكه الدو .

وبشعععك  عععع   ةمعععر الت عععدي  الدسعععتوري ب ل ديعععد مععع  
  الععععكي قععععد ت ععععدي المراحعععع   واعععع  مرحاعععع  اقتععععراح ال
ري ة  أو السععاتتي  يتقععرر لاسععات  التنفيكةعع  أو التشعع

 المجعععععكوب  م عععععً   وقعععععد ةمعععععن  اعععععكا الحعععععل لاشععععع ب
 لموافقع  ب تتجسعد. أم  المرحا  الث نة  (67  2002

عاعععع  مبععععدأ الت ععععدي ؛ بم نعععع  الموافقعععع  عاعععع  إجععععراء 
الت ععععدي  دو  الععععدخو  ب لتفصععععةال  أو الصععععة غ   
وب ل عععع د  تفضعععع  الدسعععع تير مععععن  اععععكا اأختصعععع ص 

جهع  خ صع  لهعكا  ئلاسات  التشري ة   وأخرى تنشع
 .(76  1993 الختيب  الظر 

فععععع  ح لععععع  موافقععععع  الجهععععع  المختصععععع  عاععععع  فكعععععر  و 
يعععت  اأنتقععع   إلععع  المرحاععع  الث لثععع  المتمثاععع  الت عععدي  

بدعداد الت دي   التع  تقعو  بعه ب ل ع د  ايئع  منتخبع  
معععع  الشعععع ب أو السععععات  التشععععري ة  وفقععععً  لضععععواب  

وص تضعع  بموجبععه مشععروعً  يتضععم  النصعع محععدد 
جعععععراءا  بمرحاععععع  . وأخيعععععرًا تنتهععععع  اعععععكه اإلالم دلععععع 

قععرار النهعع ئ  لات ععدي   الععكي تختاععف سععاتته معع  اإل
جعراءا  ال  مع  التع  ةمعر بهع  دول  ألخرى. اعكه اإل

الت دي  الدستوري بشك  عع    إأ أ  تف صعي  اعكه 
دعم له  تختاعف مع  بجراءا  والسات  المختص  اإل

نه نصعععععوص دولععععع  إلععععع  أخعععععرى  وفقعععععً  لمععععع  تتضعععععم
دستورا   وسنتحدث فةم  ياع  عع  موقعف الدسع تير 

ال رلةعع  معع  السععات  التأسةسععة  الم دلعع  واإلجععراءا  
 المتب   لكل .

( مع  120فف  الح ل  الفاستينة  ت رض  المع د   
( 2003القعععععع نو  األس سعععععع  الفاسععععععتين  الم ععععععد   
 ت عععد  لاجهععع  المختصععع  ب لت عععدي   وجععع ء فيهععع : ألأ

 بموافقعععع  إأ الم ععععد  األس سعععع    القعععع نو  اععععكا أحكعععع  
 التشععععععععععععري   المجاععععععععععععس أعضعععععععععععع ء ثاثعععععععععععع  أغابةعععععععععععع 

الفاستين أل  فهعكا العنص حصعر معن  سعات  ت عدي  
القععع نو  األس سععع  فععع  فاسعععتي  لاسعععات  التشعععري ة  
فقعععععع   دو  ت ايععععععل نف كاعععععع  عاعععععع  موافقعععععع  السععععععات  
التنفيكة   واقتصر  نصوصه عاع  توضعة  الجهع  
المختصععععع  بت عععععدي  القععععع نو  األس سععععع  الفاسعععععتين  
والنسععععب  المتاوبعععع  معععع  كلعععع   دو  إيععععراد تف صععععي  

   المتب   ف  كل . اإلجراءا

وعاععع  صععع يد الواقععع  تععع  ت عععدي  القععع نو  األس سععع  
أسعتحداث منصعب  2003مرتي  األول  ف  ال    

حي  ت   2005رئةس الوزراء  أم  الث نة  ف  ال    
إدخععع   ب ععع  الت عععدةال  عاععع  النظععع   اأنتخععع ب   
وتحديد فتر  وأة  رئةس السات  الوتنة  الفاستينة  

اععس التشععري   بععأرل  سععنوا  ب ععد وكععكل  وأةعع  المج
 أ  ك ن  تمتد عا  مدى الفتر  اأنتق لة .

(  آلةع  ت عدي  2014بينم  نظ  الدستور المصري  
( منععععععه  وجعععععع ء فيهعععععع : 226الدسععععععتور فعععععع  المعععععع د   
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 مجاععععععس أعضعععععع ء لُخمععععععس أو الجمهوريعععععع   أللعععععرئةس
 معععععواد مععععع  أكثعععععر أو مععععع د   ت عععععدي  تاعععععب النعععععواب 

 المععععععواد التاععععععب  فعععععع ُيععععععككر أ  ويجععععععبالدسععععععتور  
 جمةعععع  وأسععععب ب الت ععععدي . وفعععع  ت ععععدياه  المتاععععوب
 خال  الت دي  تاب النواب مجاس ين ق  األحوا  
 المجاعععس وةصعععدر تسعععامه  تععع ري  مععع  يومععع ً  ثالثعععي 
 بأغابةععع  جزئةعع ً  أو كاةعععً   الت ععدي  تاعععب بقبععو  قععراره

كا .أعضعع ئه  تاععب إععع د  يجععوز أ التاععب ُرفعع  وا 
 .التع ل  اأن قع د دور حاعو  قبع  كاتهع  المواد ت دي 
كا  ينععععع ق  الت ععععدي   تاعععععب عاعععع  المجاعععععس وافععععل وا 

 يومعع ً  سععتي  ب ععد ت ععدياه  المتاععوب المععواد نصععوص
 ثاثععع  الت عععدي  عاععع  وافعععل فعععدكا الموافقععع   تععع ري  مععع 
 الشععععععع ب عاعععععع  ععععععععر  المجاععععععس  أعضععععععع ء عععععععدد

 تععععع ري  مععععع  يومععععع ً  ثالثعععععي  خعععععال  عاةعععععه أسعععععتفت ئه
 معععع  ن فععععكاً  الت ععععدي  وةكععععو   الموافقعععع   اععععكه صععععدور
 عععععععععدد أغابةعععععععع  وموافقعععععععع  النتيجعععععععع   إعععععععععال  تعععععععع ري 

 اأستفت ءأل.  ف  لامش ركي  الصحةح  األصوا 

فهكه الم د  منحع  حعل اقتعراح ت عدي  الدسعتور إلع  
رئةس الجمهوري  أو خمس أعض ء مجاعس النعواب  

ب لموافقع  األولةع  عاع  عا  أ  ةقو  مجاس النعواب 
اقتراح الت دي  خال  ثالثي  يومعً  مع  تع ري  تسعامه 
التاب  وبقرار ص در بأغابةع  أعضع ئه  وفع  حع   
الموافقععع  ينععع ق  المجاعععس المعععواد المتاعععوب ت عععدياه  
خعععال  سعععتي  يومعععً  مععع  تععع ري  الموافقععع   وفععع  حععع   

موافقعع  ثاثعع  أعضعع ئه عاعع  المععواد الم دلعع  ة ععر  
 ء الش ب .عا  اأستفت 

وأ بععد معع  اإلشعع ر  إلعع  وجععود اخععتالف بسععة  بععي  
صععععععة غ  العععععععنص العععععععوارد فععععععع  الدسعععععععتور المصعععععععري 

( معععععععع  189( السعععععععع بق  الععععععععككر  والمعععععععع د   2014 
؛ حيععث إ  األخيععر مععن  حععل اقتععراح 1971دسععتور 

 الشعع ب ومجاععس ت ععدي  الدسععتور لععرئةس الجمهوريعع 
 أعضعععع ء ثاععععث معععع  عاعععع  أ  ةكععععو  التاععععب موق عععع ً 

األقعع  فعع  حعع   كعع   اقتععراح الت ععدي   اعع ع المجاععس
وم  ث  ين ق  المجاس  .ص درًا م  مجاس الش ب

مبعععععدأ الت عععععدي  وفععععع  حععععع   الموافقععععع  عاةعععععه بأغابةعععععه 
أعضعععععع ئه يععععععت  من قشععععععته ب ععععععد شععععععهري  معععععع  تعععععع ري  

 أعضعععع ء ثاععععث عاعععع  الت ععععدي  وافععععل الموافقعععع   فععععدكا
شععأنه   فعع  أسععتفت ئه الشعع ب عاعع  عععر  المجاععس
 تعععع ري  معععع  ن فععععكا اعتبععععر الت ععععدي  عاعععع  ووِفععععل فععععدكا

اأسععععععتفت ء. وب لتعععععع ل  فععععععد  ت ععععععدي   نتيجعععععع  إعععععععال 
 الدستور المصري يت  م  خال  اأستفت ء الش ب .

 (  فقعععععععد ت عععععععر 1962 الدسعععععععتور الكعععععععويت   أمععععععع 
( لاجهعععع   المختصعععع  176-174بموجععععب المععععواد  

جراءا  كل   وج ء ف  الم د   ب لت دي  الدستوري وا 
: أللألميععععر ولثاععععث أعضعععع ء مجاععععس ( معععع  ياعععع 174 

األمععع  حعععل اقتعععراح تنقعععة  اعععكا الدسعععتور بت عععدي  أو 
حكف حك  أو أكثر م  أحك مه  أو بدض ف  أحكع   
جديعععد  إلةعععه. فعععدكا وافعععل األميعععر وأغابةععع  األعضععع ء 
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الععكي  يتععألف مععنه  مجاععس األمعع  عاعع  مبععدأ التنقععة  
وموضععوعه  نعع ق  المجاععس المشععروع المقتععرح معع د  

رل إلقععراره موافقعع  ثاثعع  األعضعع ء الععكي معع د   وتشععت
يتععألف مععنه  المجاععس  وأ ةكععو  التنقععة  ن فععكًا ب ععد 
صععداره  وكلعع   كلعع  إأ ب ععد تصععديل األميععر عاةععه وا 

معععع  اععععكا  66  65ب أسععععتثن ء معععع  حكعععع  المعععع دتي  
كا رفععععع  اقتعععععراح التنقعععععة  مععععع  حيعععععث ألالدسعععععتور . وا 

المبععععدأ أو معععع  حيععععث موضععععوع التنقععععة  فععععال يجععععوز 
جديعععععد قبععععع  مضععععع  سعععععن  عاععععع  اعععععكا  عرضعععععه مععععع 

 أل.  الرف 

ب لتععععع ل  نالحعععععظ أ  حعععععل اقتعععععراح ت عععععدي  الدسعععععتور 
ممنععوح لاسععات  التنفيكةعع  المتمثاعع  بععأمير الدولعع   أو 
بن ًء عا  تاب السات  التشري ة  المتمثاع  بمجاعس 
األمع   عاع  أ  ةكعو  موق عً  مع  ثاعث أعضع ء اععكا 

ميععر ععع  األ راً المجاععس  أمعع  إكا كعع   اأقتععراح صعع د
ميعععععري يوقععععع  عاةعععععه أيجعععععب أ  يعععععت  كلععععع  بمرسعععععو  ف

األميععععر ومجاععععس الععععوزراء. ومعععع  ثعععع  يت ععععي  موافقعععع  
يتعععععععألف معععععععنه   ي األميعععععععر وأغابةععععععع  األعضععععععع ء العععععععك

المجاععععس عاعععع  مبععععدأ الت ععععدي   فععععدكا تعععع  الععععرف  أ 
ةمكععع  اأسعععتمرار فععع  نظعععر اقتعععراح الت عععدي   وحعععل 
األميعععر فعععع  اععععكه الح لعععع  متاععععل  وفعععع  حعععع   تمعععع  

عاةعععه  يت عععي  عاععع  مجاعععس األمععع  من قشععع   الموافقععع 
 . تاو األخرى مشروع الت دي  م د  

أعضععع ء مجاعععس األمععع  فعععدكا  ةقعععّره ثاثععع وب عععد النقععع   
رف  اقتراح الت دي  أ يجوز عر  كا  اأقتراح 
عا  المجاس قب  مد  سن  مع  اعكا العرف . بينمع  
ةقعععو  األميعععر بععع إلقرار النهععع ئ  لات عععدي  مععع  خعععال  

اععكا المشععروع  فععال ةمكعع  أ  ينقععك  المصعع دق  عاعع 
دو  موافقتععه  وفعع  حعع   رفضععه النصععوص الم دلعع  
أ يجععوز عرضععه معع  جديععد قبعع  مضعع  سععن  عاعع  

وب لت ل  نالحظ أ  السعات  التشعري ة    اكا الرف 
والتنفيكةعععععع  فعععععع  الح لعععععع  الكويتةعععععع  تخععععععتص بت ععععععدي  

 الدستور.

وكععععععكل  األمععععععر ةمكعععععع  ت ععععععدي  الدسععععععتور األردنعععععع  
ب أشترا  بي  الساتتي  التشري ة  والتنفيكة   حيث 

( معععععع  الدسععععععتور األردنعععععع  126/1نصعععععع  المعععععع د   
مععع  ياععع : ألتتبعععل األصعععو  عاععع   (1952الم عععد   

المبينععع  فععع  اععععكا الدسعععتور بشععععأ  مشععع ري  القععععواني  
عاعععع  أي مشعععععروع لت عععععدي  اعععععكا الدسعععععتور وةشعععععترل 

عضع ء أ كثري  الثاثعي  مع  ألت دي  أ  تجيزه إلقرار ا
عة   والنواب وف  ح ل  اجتم ع ك  م  مجاس  األ

( مععععع  اعععععكا الدسعععععتور 92المجاسعععععي  وفقعععععً  لامععععع د   
كثريع  الثاثعي  معع  أةشعترل إلقعرار الت عدي  أ  تجيعزه 

وفع  كاتع   .عض ء الكي  يتألف منه  كع  مجاعساأل
المف و  م  ل  ةصد  عاةعه  الح لتي  أ ة تبر ن فكاً 

وةقصعععععد مععععع  كلععععع  أ  الجهععععع   المخولععععع   الماععععع أل.
بعع قتراح القعع نو  ال عع دي تمتاعع  كاتهعع  اقتععراح ت ععدي  
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وعي  وضععععععالم  الدسععععععتور؛ أل  القواعععععععد التعععععع  تععععععنظ
 واحد . 

( مع  كا  الدسعتور  التع  95وب ل ود  إل  المع د   
تنص عا : أليجوز ل شر  أو أكثعر مع  أعضع ء أي 

عةععع   والنعععواب أ  ةقترحعععوا القعععواني  األ معع  مجاسععع 
وةحععععع   كععععع  اقتعععععراح عاععععع  الاجنععععع  المختصععععع  فععععع  
المجاعععععس إلبعععععداء العععععرأي فعععععدكا رأى المجاعععععس قبعععععو  

ح لععه عاعع  الحكومعع  لوضعع ه فعع  صعععةظ  أاأقتععراح 
مشروع ق نو  وتقدةمه لامجاس ف  الدور  نفسعه  أو 

. ك  اقتراح بق نو  تقد  به 2ف  الدور  الت  تايه . 
عةعععع   والنعععععواب وفعععععل  ء أي مععععع  مجاسععععع  األأعضعععع

الفقر  الس بق  ورفضه المجاس أ يجعوز تقدةمعه فع  
( تععععععنص عاعععععع : 91الععععععدور  نفسععععععه أل. أمعععععع  المعععععع د   

ألة ععععر  رئععععةس الععععوزراء مشععععروع كعععع  قعععع نو  عاعععع  
مجاععععس النععععواب الععععكي لععععه حععععل قبععععو  المشععععروع أو 
ت دياعععععععه أو رفضعععععععه وفععععععع  جمةععععععع  الحععععععع أ  يرفععععععع  

ةع   وأ ةصعدر قع نو  إأ عالمشعروع إلع  مجاعس األ
 إكا أقره المجاس   وصد  عاةه الما أل. 

وب لتععععععع ل  ةمكععععععع  القعععععععو  بعععععععأ  السعععععععات  التنفيكةعععععععع  
كا  والتشري ة  تمتا  حل اقتراح مش ري  الدستور  وا 
قععد  اقتععراح الت ععدي  معع  السععات  التنفيكةعع  يجععب أ  
يوافعععععل مجاعععععس األمععععع  بأكثريععععع  الثاثعععععي  عاععععع  اعععععكا 

أ  أمعععع  إكا كعععع   اأقتععععراح الت ععععدي  معععع  حيععععث المبععععد
مععع  مجاعععس األمععع  فيجعععب أ  يوافعععل الماععع   راً صععع د

صعععب  ن فعععك المف عععو   وت تبعععر ةعاععع  اعععكا الت عععدي  ل
موافقععع  مجاعععس األمععع  مععع  حيعععث المبعععدأ فععع  الح لععع  
األول  نه ئة  وأ يجعوز ألي جهع  أ  تتعدخ  فيهع . 

معععع  مجاسعععع  األمعععع   راً أمعععع  إكا كعععع   اأقتععععراح صعععع د
  حقععععً  متاقعععع  لععععه  وكلعععع  عاعععع  ت تبععععر موافقعععع  الماعععع

عكس القواني  ال  دة  الت  يوافعل فيهع  الماع  عاع  
يجعععب أ  ة عععر  ب عععد كلععع  . و مبعععدأ اقتعععراح الت عععدي 

 وافعععلعاععع  مجاعععس األمععع  إلبعععداء العععرأي فةعععه  فعععدكا 
ثاثعععع  أعضعععع ء كعععع  معععع  مجاععععس األعةعععع   والنععععواب 

ةصععع د  عاةعععه الماععع   وفععع  الموافقععع  عاععع  الت عععدي  
األمع     دي  الكي أقعره مجاسعح   رف  مشروع الت
  2002 شععتن وي  جععراءا فععال يجععوز اسععتكم   اإل

86). 

فقعد  (1926الم عد    أم  ب لنسعب  لادسعتور الابنع ن 
إلجععراءا  الت ععدي  ( منععه 79-77المععواد  ت رضع  

وبموجبعععه منحععع  الحعععل   والسعععات  المختصععع  بعععكل 
فعع  اقتععراح ت ععدي  الدسععتور إلعع  السععات  التشععري ة ؛ 

سععه  السععات  التشععري ة  معع  خععال  تقععدة  حيععث تم ر 
اأقتراح م  عشر  نواب عا  األق  وموافق  الثاثي  
 مععع  مجمعععوع أعضععع ئه تقعععدة  تاعععب اأقتعععراح  ويباععع 

 ت لبععع ً  الحكومععع  إلععع  اأقتعععراح كلععع  المجاعععس رئعععةس
 وافقع  فعدكا شعأنه  ف  ق نو   مشروع تض  أ  منه 

 الثاثععععي  بأكثريعععع  اقتراحععععه عاعععع  المجاععععس الحكومعععع 
 وتترحععععه الت ععععدي  مشععععروع تضعععع  أ  عايهعععع  وجععععب
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كا أشععععهر أرل عععع  خععععال  المجاععععس عاعععع   توافععععل لعععع  وا 
ث نةعع    ليدرسععه المجاععس إلعع  القععرار ت يععد أ  ف ايهعع 

فعععععدكا أصعععععر عاةعععععه بأكثريعععععع  ثالثععععع  أرلععععع ع مجمععععععوع 
أعضعععع ئه كعععع   عاعععع  رئععععةس الجمهوريعععع  إمعععع  إج بعععع  
معع  التاععب معع  مجاععس  مجاععس النععواب إلعع  رغبتععه وا 

جعععراء انتخ بععع   جديعععد  خعععال  ثالثععع  العععوزراء ح اعععه وا 
أشعععهر  وفععع  حععع   إصعععرار مجاعععس النعععواب الجديعععد 
عاععععععع  وجعععععععوب الت عععععععدي  يتوجعععععععب عاععععععع  الحكومععععععع  
اأنصعععة ع وتعععرح مشعععروع الت عععدي  فععع  معععد  أرل ععع  

( عنععد تععرح مشععروع 79أشععهر  واشععترت  المعع د   
الت عععععععدي  عاععععععع  المجاعععععععس وجعععععععود ثاثععععععع  أعضععععععع ئه 

 .بة  نفسه األصايي  والتصوي  عاةه ب ألغا

 المت ال الق نو   ةصدر أ  الجمهوري  رئةس وعا  
 التععععع  نفسعععععه  والشعععععرول ب لشعععععك  الدسعععععتور بت عععععدي 
 لععه وةحععل ال  دةعع  القععواني  بموجبهعع  وتنشععر تصععدر
 إلعععععع  ةتاععععععب أ  لتصععععععدار الم ينعععععع  المععععععد  خععععععال 
 المن قشع  إعع د  العوزراء مجاعس اتالع ب د المجاس

 ثاث  بأكثري  عاةه وةصو  أخرى  مر  المشروع ف 
 .أةض ً  األصوا 

 ضوابط ممارسة السلطة التأسيسية المعدلة .2.3

بشك  ع   ةمك  ت دي  نصوص الدسع تير الج معد  
وفقععع  إلجعععراءا  محعععدد  منصعععوص عايهععع  فععع  كا  
الدسعععتور  لتعععتمك  مععع  مواكبععع  رغبععع   الشععع ب  إأ 

أنه ةمكع  مالحظع  أ  ب ع  النصعوص الدسعتوري  
تتصعف بعع لجمود  وقعد ةكععو  أ ةمكع  ت عدياه  فهعع  

اعععكا الجمعععود م قتعععً  أو دائمعععً ؛ أمععع  الجمعععود الم قععع  
ةكو  لفتر  محعدد   كعأ  يعت  تحعري  ت عدي  الدسعتور 
كاه أو ب ضعه خعال  فتعر  محعدد  أو مرحاع  م ينع . 
أو قعد ةكعو  الحظعر عاع  موضعوع م عي  قعد يت اعل 

-82  2002بععععب   المبعععع د  ال  معععع   شععععتن وي 
83 .) 

( فع  1952ستور األردنع  الم عد   وقد تضم  الد
( حظععرًا زمنّةععً  وآخععر موضععوعةً   حععي  162المعع د   

من ععع  إدخععع   أي ت عععدي  عاععع  الدسعععتور معععد  قةععع   
الوصععع ة  ألبشعععأ  حقعععو  الماععع  ووراثتعععهأل فعععال يجعععوز 
ت عععدي  النصعععوص معععع  الن حةععع  الزمنةعععع  أثنععع ء فتععععر  
الوصععععع ة   ومععععع  الن حةععععع  الموضعععععوعة  مععععع  يت اعععععل 

  ف  ووراثته. بحقو  الما  ك

( فقعععععد حظعععععر مععععع  1962أمععععع  الدسعععععتور الكعععععويت   
( ت ععدي  أي 174الن حةعع  الزمنةعع  وبموجععب المعع د   

نععععععص قبعععععع  مضعععععع  خمععععععس سععععععنوا  عاعععععع  ال معععععع  
ب لدسععتور  وكععكل  ةمنعع  بصععف  م قتعع  ومعع  الن حةعع  
الزمنةع  والموضععوعة  ت عدي  صععالحة   األميعر فعع  

( 175 د   (. أم  المع176فتر  النة بة  وفقً  لام د   
فقععد حظععر  معع  الن حةعع  الموضععوعة  ت ععدي  نظعع   
الحك  األميري ومب د  الحري  والمس وا  الت  كفاهع  
الدسععتور. أمعع  الدسععتور المصععري فقععد حظععر ضععم  
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( ت عععدي  أي نصعععوص تت اعععل بدعععع د  226المععع د   
انتخععععععع ب رئعععععععةس الجمهوريععععععع  أو مرتبتععععععع  بمبععععععع د  

 ن  ل  يتضم  الحري  والمس وا . بينم  الدستور الابن
أي نص ةحظر ت دياه لفتر  زمنة  محدد   أو حت  
العععنص عاععع  حظعععر ت عععدي  مواضعععة  م ينععع  بصعععف  
دائمععععع  أو م قتععععع   ب لتععععع ل  تكعععععو  كععععع  النصعععععوص 
  المنظم  بأحك   الدستور الابن ن  عرض  لات دي .

أمععع  ب لنسعععب  لاح لععع  الفاسعععتينة  فقعععد نصععع  المععع د  
( 2003   (  معععع  القعععع نو  األس سعععع  الم ععععد113 

عا : ألأ يجوز ح  المجاعس التشعري   الفاسعتين  
أو ت تياه خال  فتر  التوار  أو ت ايل أحك   اعكا 
البعع بأل   فهعععكه المععع د  أ ت نعع  ععععد  جعععواز ت عععدياه  
أخععتالف المقصععود بععي  الت ععدي  والت تيعع   األمععر 
الكي ناخصه بأنه أ يجوز ت دي  اكه األحك   بمع  

  فقعع  فعع  ح لعع  التععوار  يعع دي إلعع  ت تيعع  سععري نه
 (.153  2016 شبير 

اكا وأ بد مع  التأكيعد بأنعه أ يجعوز حظعر الت عدي  
المتال واألبدي لنصوص الدستور ك ف ؛ لت  رضه 
م  ضرور  ت دي  الدستور استج ب  لامتظيرا  الت  
تواجهعععه  ولت  رضعععه معععع  مبعععدأ سععععة د  األمععع ؛ فهععععكا 

  وساتته  الت دي  المتال واألبدي يهدر كام  األم
 (.517  1997بشأ  الت دي   عبدهللا 

واختاععف الفقهعع ء حععو  القةمعع  الق نونةعع  لانصععوص  
التعععع  تتضععععم  حظععععرًا لت ععععدي  الدسععععتور خععععال  مععععد  
محععععدد  أو حظععععرًا عاعععع  ب عععع  أحك مععععه؛ ف أتجعععع ه 
األو  يجرد اكه النصوص م  ك  قةم  ق نونة  أو 
 سة سة  وة تبرا  ب تا ؛ عا  اعتب ر أ  النصوص
الدستوري  يجعب أ  تعتالء  مع  كع  المتظيعرا  التع  
تمعععععر فيهععععع  الدولععععع  عاععععع  مختاعععععف األصععععع د . أمععععع  
اأتجعع ه الثعع ن  ة تبععر اععكه النصععوص صععحةح  معع  
الن حةعععععع  الق نونةعععععع  عاعععععع  اعتبعععععع ر أ  الشعععععع ب اععععععو 
مصعععععععدر جمةععععععع  السعععععععات    وأ ةمكنعععععععه اسعععععععت م   
صعععالحة ته إأ عاععع  الوجعععه المحعععدد ب لدسعععتور. أمععع  

الث لعععععث ةضعععععف  المشعععععروعة  عاععععع  حظعععععر اأتجععععع ه 
الت دي  خال  مد  ويجعرد حظعر الت عدي  العدائ  مع  
كععع  قةمععع  ق نونةععع . وأخيعععرًا يعععكاب اتجععع ه رابععع  بعععأ  
النصععوص التعع  تتمتعع  بعع لحظر سععواء أك نعع  دائمعع  
أو م قت  ت تبر كبقة  نصوص الدسعتور مازمع  مع  
الن حةعع  الق نونةعع   ولكعع  فعع  حعع   تعع  ت ععدياه  وفقععً  

صععععو  المنصععععوص عايهعععع  دسععععتوريً  سععععق  عنهعععع  لأل
الحظعععععععر  واعععععععكا ة نععععععع  إمك نةععععععع  الت عععععععدي  ب تبععععععع ع 
اإلجععععععراءا  الدسععععععتوري  المت اقعععععع  بكةفةعععععع  الت عععععععدي  

 (.72-70  2002 المجكوب 
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 الخاتمة .4

 الدسعععتور بوضععع  األصعععاة  التأسةسعععة  السعععات  تقعععو 
ف  ح   أ  الدولع  حديثع  النشعأ  ولعةس لهع  دسعتور 

ف  حع   وجعود دسعتور سع بل ولكنعه سعق   س بل أو
وتتميعععععز السعععععات   نه ئةععععع  نتيجععععع  ثعععععور  أو انقعععععالب.

التأسةسة  األصاة  بأنه  تض  الدستور م  الصفر 
دو  الح ج  ألتزا  بدجراءا  محدد  مسبقً   بسبب 
غةع ب أو ت تيع  أي نعص دسعتوري سع بل أصععاًل(. 

المتاقع   ب لحريع  ف لسات  التأسةسة  األصاة  تتمت 
مععععع  حيعععععث المبعععععدأ فععععع  عماةععععع  إععععععدادا  ووضععععع ه  
جراءا   لادستور الجديد. وقد تختاف اكه السات  وا 
تبنيهعع  معع  دولعع  إلعع  أخععرى بمعع  يتوافععل معع  نظ مهعع  

 السة س  وتبة   نشأته .

معع  ةتاععل  السععات  التأسةسععة  الم دلعع  أوبينمعع  تقععو  
المشتق  أو المنشأ   بت دي  نصوص  عايه  السات 

اكبععع  التظيعععرا  اأجتم عةععع  والسة سعععة  ؛ لمو الدسععتور
 اععععععكه والق نونةعععععع  التعععععع  ت  صععععععرا  الدولعععععع   وتضعععععع 

 إلعععععععع  ب أسععععععععتن د الدسععععععععتوري  النصععععععععوص السععععععععات 
وتسععععتند فعععع   التعععع  تحكمهعععع   النصععععوص الدسععععتوري 

قة مهعععععع  إلعععععع  دسععععععتور قعععععع ئ  ون فععععععك ةحععععععدد السععععععات  
المختصعععع  بت ععععدي  الدسععععتور  واإلجععععراءا  المت ععععي  

فهععع  مقيعععد  بأحكععع   الدسعععتور  عايهععع  اتب عهععع  لعععكل  
 الكي ةمنحه  حل الحة  .

وب لتععععععع ل  فعععععععد  السعععععععات  التأسةسعععععععة  الم دلععععععع  كا  
اختصعععع ص مقيععععد بمعععع  وضعععع ته السععععات  التأسةسععععة  
األصعععععاة  معععععع  شععععععرول شعععععكاة  وموضععععععوعة  عاعععععع  
خالف السعات  التأسةسعة  األصعاة  التع  أ تخضع  

ب سعععتثن ء  ألي قيعععد مععع  حيعععث الشعععك  أو الموضعععوع
 وب ل عععع د  اتف قهعععع  معععع  رغبعععع   الشعععع ب واحتة ج تععععه.

 المختصعععع  السععععات  عاعععع  الج مععععد  الدسعععع تير تععععنص
 لاسعععععات  اأختصععععع ص اععععكا معععععن  سعععععواء ب لت ععععدي  
 لهععععععععكا ُتنتخععععععععب تأسةسععععععععة  لجم ةعععععععع  أو التشععععععععري ة 
 أو التنفيكةعععععععع  السععععععععات  خععععععععال  معععععععع  أو الظععععععععر  
 خعال  مع  تعت  وقعد التشري ة   السات  م  اشتراكه 
 .اأستفت ء بواست  الش ب

 مععع  ب ل ديعععد الدسعععتوري  الت عععدي  ةمعععر عععع   وبشعععك 
الت ععععدي   والموافقعععع   اقتععععراح مرحاعععع  واعععع  المراحعععع  

األولة  عا  مقتعرح الت عدي  ومع  ثع  إجعراء الت عدي  
وأخيععععععرًا اإلقععععععرار النهعععععع ئ . ويت ععععععي  عاعععععع  السععععععات  
التأسةسععععععععة  الم دلعععععععع  مراععععععععع   ب عععععععع  النصععععععععوص 

 الن حة  الزمنة  أو الموضوعة .المحظور  م  
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: -أوال

   الوق ئ  (2003 الق نو  األس س  الفاستين  الم د  
 .19/3/2003بت ري   ( 2  الفاستينة   عدد ممت ز

 2004 لم د   1926  الابن ن  الدستور(: 
www.constituteproject.org/constitution/Lebanon_2004?lang=ar 

   2016  م د  1952 الدستور األردن): 
www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2016?lang=ar 

  1962  الدستور الكويت): 
 www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992?lang=ar

 (:2014 المصري ستور الد

www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014?lang=ar 

     منشور ف  الجريد  2011اإلعال  الدستوري لا  
مكرر  ب( الص در  12الرسمة  المصري   ال دد 

 .30/3/2011بت ري  
     منشور ف  الجريد  2013اإلعال  الدستوري لا  

  مكرر  أ( الص در 27الرسمة  المصري   ال دد 
 .8/7/2013ري  بت 

 

 :المراجع -ثانيا

  القععععع نو  الدسععععتوري وتتعععععور . 1969   ثععععرو .بععععدوي
القعع ار : دار النهضعع   األنظمعع  الدسععتوري  فعع  مصععر.

 ال رلة .
    النظععع   الدسعععتوري فععع  . 1968عبعععد الفتععع ح. حسععع

بيععععععععرو : دار النهضعععععععع  ال رلةعععععععع  لانشععععععععر  الكويعععععععع .

 والتب ع .
 والقعععععع نو  لععععععنظ  السة سععععععة  ا. 2005   م جععععععد.الحاععععععو

 سكندري : منشأ  الم  رف.اإل الدستوري.

  بيعععرو :  القععع نو  الدسعععتوري.. 2011   عمعععر.حعععوري
 .منشورا  الحاب  الحقوقة 

  القعع نو  الدسععتوري ألالنظعع   . 1972  ععع د . الحةعع رى
عمعععع  : متعععع ب   الدسععععتوري األردنعععع  دراسعععع  مق رنعععع أل.

 .غ ن 
 مب د  القع نو  الدسعتوري.. 1993   ن م  .الختيب 

 الكر : ج م   م ت .
  صععععععن ع  الدسععععععتور ولنعععععع ء . 2015   ع صعععععع .خايعععععع

 منشور ف :. الدول : إع د  ت ريف الش ب الفاستين 
را  هللا:  .اسعععع   فعععع  النظعععع   الدسععععتوري الفاسععععتين در 

 ج م   بيرزي . -كاة  الحقو  
  عماةععععع  تحضعععععير الدسعععععتور . 2015   ع صععععع .خايععععع

 مع كا اع  الفاستين  وتريقع  تبنةعه: لمع كا  كيعف  ول
دراسععععععععع   فععععععععع  النظععععععععع   الدسعععععععععتوري  منشعععععععععور فععععععععع :

 .ج م   بيرزي  -. را  هللا: كاة  الحقو  الفاستين 
  . فاسعععتي  بعععي  . 2014خايععع   ع صععع   ورشععع د تعععوا

دسععتور الدولعع  والح جعع  إلععع  ميثعع   وتنعع : مق رلععع   
. را  هللا: اسععتراتيجة  فعع  النظعع   السة سعع  الفاسععتين 
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 * نورا طه
 

 بناء األماكن، هدم الحقوق: 
 ** مالمح الحق في السكن في السياق الفلسطيني

 مقدمة

هذه الفضاءات المخترعة تخلق بناء على تشككتت وتحكو ت  1يعرف المكان بأنه حيز منتج وُيشكل اجتماعيًا،
سياسية واجتماعية واقتصادية، وكاستجابة لعتقات قوى على مستويات رسمية وغير رسمية، وهو األمر الكذ  

والحديث عكن المككان قكد ت يكر فكن ااونكة األخيكر إ فيكرى ودوارد سكوجا  Constructed2).)ُمنشئا  تً يجعلها فع
والتسكلي  فكن هكذا   3نسكانن ول المكان حديثًا يؤكد على أن المككان هكو فضكاء  حتكواء النشكا  اإبأن الجدل ح
نعكاسكات خاصكة فكن فهمنكا للحاكوي التكن تت لكب فكن ت بياهكا مسكاحات ماديكة فعليكة مثكل الحكق فكن ااألمر له 

اكككوي، وسياسكككات السككككن، والتكككن بكككدورها تعيكككد  كككر  أسكككئلة غايكككة فكككن األهميكككة تتعلكككق فكككن المككككان، ون كككاي الح
 التهميش فن ممارسات العال  الحديث 

                                                           
 ، جامعة بيرزيت واإدار  العامة باحثة فن وحد  الاانون الدستور ، كلية الحاوي  *

 ، فككن برنككامج ماجسككتير الديمارا يككة وحاككوي اإنسككان حاككوي اإنسككان بككين الناريككة والت بيككقبحثيككة مادمككة ضككمن مسككاي  هككذه الدراسككة فككن أصككلها ورقككة  **
   وقد جرى ت ويرها ل ايات النشر 2017/2018بجامعة بيرزيت، ختل الفصل الدراسن الثانن 

1
 Jeannie Van Wyk, "Can Legislative Intervention Achieve Spatial Justice?," The Comparative and International Law 

Journal of Southern Africa, Vol 48 (3) (2015), 384. 
 https://www.jstor.org/stable/26203991?seq=1#page_scan_tab_contents  

  2018فن شهر أيار  استرجعتمتحاة: جميع الروابط المشار لها فن هذه الدراسة 
2
 Jean Connolly Carmalt, "Rights and Place: using geography in Human Rights Work," Human Rights Quarterly, Vol 

29 (1) (2007), 2. https://www.jstor.org/stable/20072788. 
3
 Edward W. Soja, "The City and Spatial Justice," Justice Spatiale 1 (2009), 2. https://www.jssj.org/wp-

content/uploads/2012/12/JSSJ1-1en4.pdf.  
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بشككككل عكككا ، أصكككبل اإ كككار الج رافكككن يؤخكككذ بعكككين 
ا عتبكككككار عنكككككد فهككككك  الحاكككككوي، فمكككككثت ي كككككر  جكككككين 

كيف يفه  البعكد الماد /الفيزيكائن للحاكوي  كارمالت
فن فكر   الوصول ولكى ، مثكل الاكدر  علكى الوصكول 
ولكككككككككى أمكككككككككاكن العدالكككككككككة، أو مراككككككككككز ا قتكككككككككرا ، أو 
المؤسسكككات األكاديميكككة  فكككن الماابكككل، تصكككبل عكككد  
الاككدر  علككى هككذا الوصككول اختراقككًا لهككذا الحككق  وهككذا 

 4كانيكة  التوجه ولد ما يعكرف  بالمسكاوا /العدالية الم
وقد يعرف هذا المفهو  بأنه  ناد لتستبعاد الممنهج 
والهيمنككككككة والالكككككك ، وهككككككو ناككككككد يهككككككدف ولككككككى زراعككككككة 
حساسككككيات جديككككد  مككككن شككككأنها تحريكككك  اإجككككراءات 
اتجكككاه الالككك  المتأصكككل فكككن الفضكككاء والكككديناميكيات 

وقد تأثر هذا المفهو  فن دراسات ديفيكد  5المكانية  
اككر  فككن العتقككة هككارفن الككذ  حككاول خلككق و ككار ن

ما بين المكان والعدالة، وكيف يكت  اسكتخدامه ككأدا  
 6اض هاد لتعزيز هذه المعاد ت غير العادلة 

وفن الماابل، ت ر  التمساوا  المكانية كأدا  جديد  
لتضكك هاد، وتعتمككد فككن ذلكك  علككى شككاين:  الحككب  
غيككر ال ككوعن أل  مجموعككة فككن مسككاحات محككدد   

                                                           
4
 Carmalt, "Rights and Place," 69. 

5
 Mustafa Dikec, "Justice and the Spatial 

Imagination," Environment and Planning 33 (2001), 
1793. 
 hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-
01258169/document 

  1768المرجع السابق،   6

وتصكبل هكذه  7لمتككاف"  و تخصيص للموارد غير ا
التمسكككاوا  مرئيكككة علكككى الصكككعيد الكككواقعن/ الفعلكككن، 
فيرى نعي  اشتو  بأن  النمط المكانن لعد  المساوا  
وا ختتفككات يككؤد  ولككى الفصككل بككين شككرائل معينككة 
مكككن السككككان واتعكككاد  تصكككنيف األشكككخاص اقتصكككادًيا 
واجتماعًيكككككا وسياسكككككًياإ ونتيجكككككة لكككككذل ، فككككك ن ترتيكككككب 

اكراء، علكى سكبيل المثكال، يعكك  نفسكه األغنياء والف
 8وياهر فن األحياء  

وفككككن الحيككككز الفلسكككك ينن، فكككك ن الحككككديث عككككن هككككذا 
الحكككق، هكككو حكككديث يجلكككب بكككدوره و كككارا يتعلكككق فكككن 
األبعكككككاد ا سكككككتعمارية وعتقتهكككككا فكككككن المكككككدن، وفكككككن 

هكككذه األبعكككاد ذاتهكككا  الفرد/المكككوا ن ب بيعكككة الحكككال 
تهككككككككككا التكككككككككن تكككككككككتحك  بهككككككككككا الاكككككككككوى المهيمنكككككككككة بأدوا

ا سكككتعمارية ككككالاوانين واألنامكككة والسياسكككات التكككن 
لعكككد  المسكككاوا  وللتهمكككيش المككككانن،  هكككاً أنتجكككت أوج

وأعكادت ونتكاط  باكات خاصكة وهمشكت فكن الماابكل 
فئكككككككات أخكككككككرىإ  فالحاكككككككب التكككككككن سكككككككبات السكككككككل ة 
الفلسككككك ينية هكككككن حاكككككب اسكككككتعمار، أو فكككككن أحسكككككن 
الحكككا ت حككككك  خككككارجن لفلسككك ين عملككككت الجهككككات 

                                                           
7
 Van Wyk, "Can Legislative Intervention Achieve 

Spatial Justice?," 382. 
8
 Naim Fayez Ishtaiwi, "Analysis of Spatial Inequality 

Patterns in the West Bank Governorates: Case Study 
of Tulkarem Governorate and its Localities," (Thesis: 
Al-Najah National University, 2016), 1. 
scholar.najah.edu/sites/default/files/Naim%20Fayez
%20Hassan%20Ishtaiwi.pdf. 
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 (2018/12)فئة أوراق طلبة املاجستري  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

علكى تعزيكز سكل تها علكى حسكاب مصكالل الحاكمة 
 9الموا نين والهوية الو نية الفلس ينية  

وعلكككككككى سكككككككبيل المثكككككككال، فاكككككككد اسكككككككتخد  ا حكككككككتتل 
سككككرائيلن التخ ككككيط  كككككأدا  للككككتحك  فككككن المسككككاكن اإ

فيكككرى سكككر   10الفلسككك ينية وتشككككيلها فكككن المدينكككة  
سككككرائيلن هككككو حنفككككن بككككأن المشككككرو  ا سككككتعمار  اإ

 spacio-cidalعنكككككى أنكككككه يسكككككتهدف المشككككككهد   بم
ال بيعككككن، فصككككدرت جملككككة مككككن األوامككككر العسكككككرية 
والاكككككككوانين التكككككككن اسكككككككتهدفت ت ييكككككككر معكككككككال  المكككككككدن 

فككككككن  راوتحويلهككككككا ديم رافيككككككًا، وت ييكككككك 11،الفلسكككككك ينية
ملكيككككككات األراضككككككن، وضككككككافة ولككككككى نهككككككب المككككككوارد 

أساسككيا مككن الحككق فككن  اال بيعيككة التككن تشكككل جككزء
السكككككن   ولكككك  ياتصككككر األمككككر فاككككط علككككى وصككككدار 

سرائيلن الاكوانين الاوانين، ونما است ل ا ستعمار اإ
  -التن أبااها ا نتكداب البري كانن بكدوره –العثمانية 

                                                           

أحمكككككد مصكككككلل،  دراسكككككة حكككككول الاكككككرارات باكككككوانين فكككككن ق كككككا  الحكككككك  9 
: التشككريع فككن زمككن ا ناسكا : دراسككة حككول الاككرارات فكن  2007-2015

)را  هللا: المؤسسكة الفلسكك ينية  2007باكوانين والتشككريعات الصكادر  منككذ 
    14(، 2016لدراسات الديمارا ية  موا ن ، 

10
Ahmad El-Atrash, "Politics of Informal Urbanization 

and the Battle for Urban Rights in Jerusalem,' 
Jerusalem Quarterly 65 (2016), 108. 
 www.palestine-studies.org/jq/fulltext/198350.  

 :الاوانين التن كانت تحكاول ت ييكر البنكى الفلسك ينيةمن األمثلة على 11 
 1271ألمكككر العسككككر  رقككك  اإ 1967لعكككا   291األمكككر العسككككر  رقككك  

أمككر بشككأن تعككديل قككانون المككالكين  إ قككانون ملكيككة ال ككائبينإ1989لسككنة 
 األمكر رقك  إ1989( لسكنة 1271والمسكتأجرين )يهكودا والسكامر ( )رقك  

 .19/8/1967الصادر بتاريخ  58

المتعلاكككة فككككن ملكيككككة األراضككككن مككككن أجككككل تصككككعيب 
األمككككككر علككككككى الفلسكككككك ينيين فككككككن تسككككككجيل ملكيككككككته  

 12ألراضيه  

عنكككككد قكككككدو   اسكككككتخدمتسكككككاليب التكككككن ألاوأصككككبحت 
 تسككككككككلي  اإدار  ولككككككككى السككككككككل ة الفلسكككككككك ينية وبعككككككككد 

تركز على التتعبات الاانونيكة، كتلك   الفلس ينيين 
التككن تحككد مككن عمليككات البنككاء، مثككل  التشككديد علككى 
التككككككراخيص، اسككككككتخدا  الهككككككد  كعاوبككككككة، الضككككككرائب 
التعجيزيككككككة، ووضككككككع مخ  ككككككات هيكليككككككة للبلككككككدات 

نية التككككن لكككك  تتوسككككع علككككى امتككككداد والمككككدن الفلسكككك ي
فتكككرات ا حكككتتل، والتكككذر  فكككن قضكككية ااثكككار لمنكككع 

 13البناء  

وعنككد قيككا  السككل ة الفلسكك ينية، أباككت وسككرائيل علككى 
سياسككتها التككن تتعلككق فككن ا سككتيتء علككى األراضككن 
باكككككاء  بهكككككدف التوسكككككع فكككككن ونشكككككاء المسكككككتو نات، وات
السكككككان تحككككت حككككك  مسككككي ر، ولكككك  تاككككد  السككككل ة 

 ينية أو ت ككر  أ  ت ييككرات جوهريككة فككن هككذه الفلسكك
األنامة الاانونية، بل على العك  أبات علكى هكذه 
األنما  غير العادلة، فل  ت ر  أ  حلول للمشكاكل 

                                                           
 ناككا  ملكيككة األراضككن  ،وفككا -مركككز المعلومككات الككو نن الفلسكك ينن 12

   ، عبر الرابط التالن: 1967وحتى العا   1948من عا  
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=5163 

ماابلكككككة مكككككع حمكككككدان  كككككه، باحكككككث فكككككن علككككك  ااثكككككار، را  هللا بتكككككاريخ  13
15/5/2018    
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المتعلاكككككة فكككككن الملكيكككككة كاألراضكككككن المسكككككوا  وغيكككككر 
 .المسوا 

وضككافة ولككى ذلكك ، تككُأثر الحككق فككن السكككن فككن اككل 
هدت السياسككككككككات ا قتصككككككككادية الجديككككككككد  التككككككككن شكككككككك

عصكككككرها فكككككن عهكككككد رئكككككي  الكككككوزراء السكككككابق سكككككت  
فيككا ، حيككث وجككدت ت يككرات اجتماعيككة اقتصككادية 
فككن المجتمعككات الفلسكك ينية عكسككت نفسككها ووجككدت 
تعبيراتهككا فككن العتقككة فككن البيككت والسكككن  وتعككززت 
الفككروي ا قتصككادية ال بايكككة، وخلاككت فئككات جديكككد  
تحتكككككككككر المنككككككككافع ا قتصككككككككادية  هككككككككذه السياسككككككككات 

وليبراليكككككة  ت كككككر  ضكككككرور  ولكككككى أن الحكككككق فكككككن  الني
السكن يجب أن يعاد فهمه فكن و كار ا قتصكاديات 

ن هنككككا  تشكككككتت والسياسككككية للفضككككاء والحيككككز وذا 
حديثككة للمككدن مثككل را  هللا، التككن تحولككت مككن مدينككة 

فككن ا نتفاضككة األولككى والثانيككة  14 سياسككية مركزيككة 
ي ولكككى مدينكككة تعكككرف بكككك مدينة الماكككاهن  والتكككن تسكككا

ضككمن اقتصككاد  نيككو ليبرالككن اسككتهتكن مكنهككا مككن 
أن تصكككككبل نموذجكككككا للتحكككككو ت الديم رافيكككككة الفعليكككككة 

 15للسكان 

                                                           
14

 Natasha Aruri, "Ramallah: From 'SUMUD 
[RESILIENCE] to Corporate Identity," The Journal of 
Urbanism. Vol 26 (1) (2013), 1. 
www.academia.edu/3879183/RAMALLAH_FROM_S
UMUD_RESILIENCE_TO_CORPORATE_IDENTITY.  

 .المرجع السابق 15

للمككان، ونمكا للمرحلكة  سكتولما كانت ا عتبارات لي
أهميكة لبحكث تكأتن التن يخلق ويشكل بها المككان، ف

متمكككككل تشككككككتت الحكككككق فكككككن السككككككن فكككككن السكككككياي 
ونكككككككككدر  الفلسككككككككك ينن، وكيكككككككككف يمككككككككككن أن نفهمكككككككككه 

ا نتهاكات الوارد  على هذا الحكق فكن و كار مدينكة 
را  هللا ك حكككدى مكككدن الضكككفة ال رقيكككة  وقكككد قسكككمت 
الورقة ولى أقسا ، الشق األول يتعلق فن فهك  أبعكاد 

هكذا  تنهذا الحق على مستوى الاكانون الكدولن، ويكأ
الاسككك  لفهككك  مكككاذا نعنكككن فكككن الحكككق فكككن السككككن فكككن 

انن، ناكد  التشكريعات العال  الحديث، وفن الشكق الثك
الفلسككككك ينية التكككككن تكككككنا  الحكككككق فكككككن السككككككن، مكككككع 
التركيكككككز الخكككككاص علكككككى مشكككككرو  قكككككانون المكككككالكين 
والمستأجرين الجديكد الكذ  بكدوره يعكك  ا تجاهكات 
الجديككد  الفلسكك ينية نحككو فكككر  الحاككوي ا قتصككادية 
وا جتماعيكككة، التكككن تعكككزز هيمنكككة فئكككات اقتصكككادية 

لثالكث يكت  الت كري ولكى معينة وخاصة  وفن الاسك  ا
شكالية التن يولدها التضكارب الاكانونن والتكييكف اإ

الاككككككككانونن للمسككككككككؤوليات المترتبكككككككككة علككككككككى الدولكككككككككة/ 
ا حكككككككككتتل فكككككككككن معكككككككككر  الحاكككككككككوي ا قتصكككككككككادية 
وا جتماعية، مشير  فن ذل  ولى الكرأ  ا ستشكار  

  وأخيككرا، يخككت  2004لمحكمككة العككدل الدوليككة لعككا  
لتنتهاكككككككككات التكككككككن تولككككككككدها البحكككككككث فككككككككن تسكككككككليط 

ت ا قتصككادية نحكككو االمناومككات الاانونيككة والسياسككك
الحككق فككن السكككن، والتوصككيات لبككدء حركككات بحثيككة 
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تخككتص فككن كيككف يجككب أن نفهكك  هككذه الحاككوي فككن 
 خصوصية الوضع الفلس ينن 

 التنظيييييم القييييانوني الييييدولي للحييييق فييييي. 1
 السكن

يعترف بالحق فن السكن كحق اقتصاد  اجتماعن 
العديكككككككد مكككككككن التنايمكككككككات الدوليكككككككة الاانونيكككككككة،  فكككككككن

وتشككككلت متمحكككه األساسكككية فكككن اإعكككتن العكككالمن 
( التكن 25فكن المكاد  ) 1948نسان عا  لحاوي اإ

نصكككككت علكككككى أحايكككككة األشكككككخاص فكككككن شككككك ر مكككككن 
الحاككوي ا قتصككادية وا جتماعيككة كال ككذاء والملككب  
والعناية ال بية بجانبها الحق فن المسككن، ورق كت 

سكككككاباة الكككككذكر تكككككوافر هكككككذه الحاكككككوي كشكككككر  المكككككاد  
وتعتبكر حمايكة  16لضمان الصحة والرفاهية لألفكراد 

عكككتن العكككالمن لحاكككوي هكككذا الحكككق ان تقكككا مكككن اإ
علككى جميككع أعضككاء األمكك  المتحككد   بككانسككان واجاإ

ضككككمن واجبككككاته  األساسككككية فككككن احتككككرا ، وحمايككككة، 
وذككككر العهكككد الكككدولن للحاكككوي  17وت بيكككق الحاكككوي 

                                                           
لككككلشخ شكككخص حكككقى فكككن مسكككتوى معيشكككة ( 1)نكككص المكككاد  المكككذكور :   16

ًة على صكعيد المأككل  يكفن لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصَّ
والملككككككب  والمسكككككككن والعنايككككككة ال بيككككككة وصككككككعيد الخككككككدمات ا جتماعيككككككة 
الضككرورية، ولككه الحككقا فككن مككا يككأمن بككه ال وائككل فككن حككا ت الب الككة أو 
ككل أو الشككيخوخة أو غيككر ذلكك  مككن الاككروف  المككر  أو العجككز أو الترما

 ".الخارجة عن ورادته والتن تفاده أسباب عيشه
17

 United Nations Human Settlements Programme, 
"Housing Rights Legislation: Review of International 
and National Legal Instruments," Series of 

 

( علكككككى 11وا جتماعيككككة فكككككن المككككاد  ) ا قتصككككادية
الحكق فككن السككن وواجككب الدولكة فككن اتخكاذ التككدابير 

 18التزمة إنفاذ هذا الحق 

( سكككاباة الكككذكر أعكككته 11وعلكككى الكككرغ  أن المكككاد  )
تعتبكككر المكككاد  ذات الحكككك  األشكككمل فيمكككا يتعلكككق فكككن 

و  أن اتفاقيككككات دوليككككة أخككككرى  19موضككككو  السكككككن،
خاصككة فككن فئككات معينككة أو ت بككق ضككمن سككياقات 
معينة ذكرت الحق فن السككن، و  أن وشكارتها ولكى 
الحككق تكك  بنككاء علككى ل ويككات ومفككردات مختلفككة عككن 
تلكككك  ا تفاقيككككات المككككذكور  أعككككته أدت ولككككى شككككمول 
الحق فن أبعاد أخرى كفكر  أن الحق يشكمل حمايكة 

فاده يشمل واجبات للدولة، فمثت لما هو موجود، ون
ذككككر العهكككد الكككولن للحاكككوي المدنيكككة والسياسكككية فكككن 

الحككق فككن السكككن فككن و ككار ن ككاي  20(17المككاد  )

                                                                                       
Publications from the Global Capain for Secure 
Tenure No.05 (2002): 2 . 
www.ohchr.org/Documents/Publications/HousingRi
ghtsen.pdf   

تاككر الكككدول األ ككراف فكككن هكككذا العهككد بحكككق ككككل شككخص فكككن مسكككتوى  18
معيشككن كككاف لككه وألسككرته، يككوفر مككا يفككن بحككاجته  مككن ال ككذاء والكسككاء 
والمككأوى، وبحاككه فككن تحسككين متواصككل لاروفككه المعيشككية  وتتعهككد الككدول 
األ كككراف باتخكككاذ التكككدابير التزمكككة إنفكككاذ هكككذا الحكككق، معترفكككة فكككن هكككذا 

 سية للتعاون الدولن الاائ  على ا رتضاء الحر الصدد باألهمية األسا
19

 OCHR, General comment no(4) relating to the 
right to adequate housing, article 11 of the ICESCR.  

  يجوز تعري  أ  شخص، علكى نحكو ( 1)نص الماد  المذكور :   20
و تعسكككفن أو غيكككر قكككانونن، لتكككدخل فكككن خصوصكككياته أو شكككؤون أسكككرته أ
 بيته أو مراستته، و  أل  حمتت غير قانونيكة تمك  شكرفه أو سكمعته 

مككن حككق كككل شككخص أن يحميككه الاككانون مككن مثككل هككذا التككدخل أو  (2)
 المسا   
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الحماية والحق فن عكد  انتهكا  أ  مكن األشكخاص 
حرمكككة المنكككازل، بينمكككا نصكككت ا تفاقيكككة الدوليكككة فكككن 
الاضكككاء علكككى أشككككال التمييكككز العنصكككر  كافكككة فكككن 

نهككا بتحككري  التمييككز علككى أ  أسكك  م 21(5المككاد  )
منها الجن  أو اللكون أو العكري أو الجنسكية ضكمن 
و ككار فهكك  الحككق فككن السكككن، بينمككا تككرقط ا تفاقيككة 
الخاصة فن مناهضة ضكروب التمييكز ضكد النسكاء 

وا تفاقيككة الخاصككة فككن حاككوي  22،(14فككن المككاد  )
فكككن حمايكككة الحكككق فكككن  23،(27ال فكككل فكككن المكككاد  )
 24 توافر برامج من قبل الدولة السكن فن ضرور 

                                                           
مكن هكذه  2 لتزامات األساسية الماكرر  فكن المكاد  ا: ويفاء (5)الماد   21

عليكه ا تفاقية، تتعهد الدول األ راف بحار التمييز العنصكر  والاضكاء 
بكافككة أشكككاله، وبضككمان حككق كككل ونسككان، دون تمييككز بسككبب العككري أو 

ثنكن، فكن المسكاوا  أمكا  الاكانون،   سكيما اللون أو األصكل الاكومن أو اإ
بصدد التمتع بكالحاوي التاليكة:    )هكك( الحاكوي ا قتصكادية وا جتماعيكة 

 ".  الحق فن السكن3والثاافية، و  سيما الحاوي التالية:     
  تضكككككع الكككككدول األ كككككراف فكككككن اعتبارهكككككا المشكككككاكل 1(: 14المكككككاد  ) 22

الخاصككة التككن تواجههككا المككرأ  الريفيككة، واألدوار الهامككة التككن تؤديهككا فككن 
توفير أسباب البااء اقتصاديا ألسرتها، بما فن ذل  عملهكا فكن ق اعكات 
ا قتصكككاد غيكككر الناديكككة، وتتخكككذ جميكككع التكككدابير المناسكككبة لكفالكككة ت بيكككق 

  تتخككذ الككدول 2هككذه ا تفاقيككة علككى المككرأ  فككن المنككا ق الريفيككة   أحكككا 
األ ككراف جميككع التككدابير المناسككبة للاضككاء علككى التمييككز ضككد المككرأ  فككن 
المنا ق الريفية لكن تكفل لها، على أسا  المسكاوا  بكين الرجكل والمكرأ ، 
أن تشار  فن التنمية الريفيكة وتسكتفيد منهكا، وتكفكل للريفيكة بوجكه خكاص 

لحككق فككن: ) ( التمتككع باككروف معيشككية متئمككة، و  سككيما فيمككا يتعلككق ا
باإسككككككككان والمرافكككككككق الصكككككككحية واإمكككككككداد بالكهرقكككككككاء والمكككككككاء، والناكككككككل، 

 والمواصتت 
  تعترف الدول األ راف بحكق ككل  فكل فكن مسكتوى 1(: 27الماد  ) 23

  2معيشن متئ  لنموه البدنن والعالن والروحن والمعنكو  وا جتمكاعن  
تحمككككل الوالككككدان أو أحككككدهما أو األشككككخاص ااخككككرون المسككككؤولون عككككن ي

ال فكككل، المسكككؤولية األساسكككية عكككن الايكككا ، فكككن حكككدود ومكانيكككاته  الماليكككة 
 

( الصكادر مكن لجنكة 4وقد فسر التعليكق العكا  رقك  )
الحاكككوي ا قتصكككادية وا جتماعيكككة، بكككأن الحكككق فكككن 
السكن يجب أن يفهك  فكن و كار واسكع غيكر ضكيق، 
وغيككر مايككد، ويشككمل هككذا األمككر أن فكككر  هككذا الحككق 
غيككككر  ائلككككة علككككى مجككككرد وجككككود سككككاف، بككككل هككككن 

ر أخكرى ككاألمن والسكت  مرتب ة بكالحق فكن عناصك
ويعلككق التعليككق العكا  سككابق الككذكر فككن  25والكرامكة 

األبعكككاد التكككن تفهككك  مكككن لفكككي سككككن  متئككك  ، حيكككث 
أسكهب التعليكق فكن تفسككير هكذه األبعكاد والتكن يجككب 
أن تفهككككك  حتكككككى فكككككن اكككككل المت يكككككرات ا قتصكككككادية 

 سياي: أ وا جتماعية فن 

الضككمان الاككانونن لشكك ل المسكككن: الككذ  يشككمل  .1
سكان سكان التعاونن، واإيجار، واإا ت اإح

فن حا ت ال وارئ وا ستي ان غير الرسمن، 
بمكككككا فكككككن ذلككككك  ا سكككككتيتء علكككككى األراضكككككن أو 
العاككارات  وتنصككل اللجنككة فككن هككذا الخصككوص 
بضرور  توفير ضمان قانونن لألشكخاص التكن 

                                                                                       

  تتخكذ الكدول 3وقدراته ، بتأمين اكروف المعيشكة التزمكة لنمكو ال فكل  
األ كككككراف، وفاكككككا لاروفهكككككا الو نيكككككة وفكككككى حكككككدود ومكانياتهكككككا، التكككككدابير 

أجكل مسكاعد  الوالكدين وغيرهمكا مكن األشكخاص المسكؤولين المتئمة مكن 
عكككن ال فككككل، علكككن وعمككككال هككككذا الحكككق وتاككككد  عنكككد الضككككرور  المسككككاعد  
 المادية وقرامج الدع ، و  سيما فيما يتعلق بالت ذية والكساء واإسكان 

24
 Settlements Programme, "Housing Rights 

Legislation ,” 3.  
25

 OCHR, General comment no(4) relating to the 
right to adequate housing, article 11 of the ICESCR.  
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تفتار هذه الحماية من ختل تشاور حايان مع 
  ثر األشخاص والجماعات المؤ 

تكككككوفير الخكككككدمات والمكككككوارد والمرافكككككق والهياككككككل  .2
األساسككككية: ويعتبككككر هككككذا األمككككر انعكاسككككا لفكككككر  
ارتبككا  الحككق فككن السكككن فككن حاككوي أخككرى مككن 
أجكككل تحاياكككه، حيكككث ت كككر  اللجنكككة بكككأن الاكككدر  
علككى الحصككول علككى الخككدمات العامككة كالميككاه 

قككككة ألغككككرا  ال هككككن والتدفئككككة، االنايفككككة، وال 
ذيكككة غصكككحا ، وتخكككزين األواإومرافكككق ال سكككل 

يجكككب أن تتكككوافر لتحايكككق مكككا يسكككمى  بالمسككككن 
 المتئ   

الادر  على تحمل التكلفة: ترقط اللجنة الاكدرات  .3
المالية لألفراد فن حصكوله  علكى سككن متئك ، 
وهككككككذا األمككككككر بحاجككككككة ولككككككى خ ككككككوات لضككككككمان 

ب جميكككككككع مسكككككككتويات الكككككككدخل، اسكككككككتككككككككاليف تن
مرتفعكككة، وحمايكككة المسكككتأجرين مكككن أ  زيكككادات 

وضككككككافة ولككككككى تاككككككدي  المعونككككككات لككككككذو  الككككككدخل 
 المحدود 

الصكككككتحية للسككككككن: وتعتبكككككر اللجنكككككة أن أبعكككككاد  .4
السكككككن المتئكككك  هككككو ذلكككك  الككككذ  يحتككككو  علككككى 
مساحة كافية، ويان من العوامل ال بيعية التن 

الصككككحة، ويحمككككن السككككتمة الجسككككدية دد قكككد تهكككك
 لشاغلن المسكن 

بط تيككر وتاحككة ومكانيككة الحصككول علككى السكككن: و  .5
هكككككذا ال كككككر  بفككككككر  األر ، والحصكككككول علكككككى 
األر   حيكككث ت كككر  اللجنكككة أو  أهميكككة ويكككتء 

-التككن حككددته   ،أولويككة للجماعككات المحرومككة
فن الحصول  26-على سبيل المثال   الحصر

علكككى مكككوارد السككككن المتئككك  وتحديكككد أولويكككاته  
ت الخاصككككة  وتاتككككر  اوالسياسككككضكككمن الاككككوانين 

الموقعكككككة لأل كككككراف  اللجنكككككة بكككككأن علكككككى الكككككدول
لصكككككالل ق اعكككككات المجتمكككككع  تخصكككككيص أرا   

الفاير ، ث  ترقط بأن ا لتزامات الحكومية يجب 
و كككار يؤككككد علكككى حكككق جميكككع وفكككق أن تصكككا  

بمكا فككن  إالنكا  فككن الحصكول علككى مككان  مككن
 ذل  الحصول على األر  

الموقع: حيث حددت اللجنة بأن السكن المتئ   .6
ولى الخدمات  يندرط كسكن يسهل فيه الوصول

 العامة، وأن يكون ضمن منا ق غير ملوثة 
التنكككو  الثاكككافن: وفكككن هكككذا الخصكككوص، ارتكككأت  .7

هككككككو ذلكككككك  الككككككذ   ،اللجنككككككة أن السكككككككن المتئكككككك 
 27يضمن تعبيرا عن الهوية الثاافية 

                                                           
ن و ن جسكككككككديا والمصكككككككابو ن واأل فكككككككال والمعوقكككككككو األشكككككككخاص المسكككككككن 26

ن بفيكككرو  ناكككص المناعكككة المكتسكككب و بكككأمرا    شكككفاء منهكككا والمصكككاب
واألشككخاص الكككذين يعكككانون مكككن مشكككاكل  بيكككة مسكككتمر  والمرضكككن عاليكككا 

ارث ال بيعيككككة واألشككككخاص الككككذين يعيشككككون فككككن منككككا ق وضككككحايا الكككككو 
  معرضة للكوارث وغيره  من الجماعات

27
  General comment no(4). 
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وضكككافة ولكككى ذلككك ، فاكككد كفلكككت التنايمكككات الاانونيكككة 
اإقليميككككة هككككذا الحككككق، مثككككل ميثككككاي منامككككة الككككدول 

فرياككككككن (، والميثكككككاي اإ31ن المككككككاد  )األمريكيكككككة فككككك
نسكككككككان والشكككككككعوب، ودسكككككككتور الحاككككككككوي لحاكككككككوي اإ

 28األساسية لتتحاد األوروقن 

 التشريعات الفلسطينية الناظمة للسكن: . 2

ضككككككككمت ا سككككككككتراتيجية الو نيككككككككة ل سكككككككككان لعككككككككا  
اسكككتراتيجية، تمثلكككت وحكككداها  فاً أهكككدا 2011-2013

ق ككا  و كار قككانونن فاعكل وككفء يكنا  فكن وجكود  
  وفككن هككذا الخصككوص، يككدخل كككاتبون 29اإسكككان 

مثككككل جككككاين فككككن الجككككدال المتعلككككق مككككا بككككين عتقككككة 
الاككككككوانين والعدالككككككة المكانيككككككة، وتككككككرى الكاتبككككككة بككككككأن 
التشريعات التن ت ال العدالة المكانية ت بق بشكل 
عشكككوائن وقليكككل  وأن الوسكككائل الخاصكككة فكككن تعزيكككز 

سككككككات العدالككككككة ا جتماعيككككككة تشككككككمل البككككككرامج والسيا

                                                           
 التشريع للحق فن السكن بين المناكور الكدولن وواقكع  ،شوقن قاسمن 28

 19العككككككدد  نسككككككانية وا جتماعيككككككةمجلككككككة العلككككككو  اإ ،ا لتككككككزا  المحلككككككن 
(2015 ،)56  

revues.univ-ouargla.dz/images/banners/ASTimages/ 
Ssocialesimages/SCON19/S1905.pdf 

نحكو وعكداد سياسكة و نيكة ن: سكمير عبكد هللا ومحمكود دوديكن، نات ع 29
)معهكككد أبحكككاث السياسكككات  األراضكككن الفلسككك ينن المحتلكككة ان فكككنل سكككك

    48(، 2015ا قتصادية الفلس ينن  ما  : را  هللا، 
www.mas.ps/files/server/20161101134416-2.pdf  

والتككدخل أو التفاعككل الاضككائن، ولكنهككا تككرى بككدورها 
 30أن التدخل التشريعن يحدث قليت 

وتراجككككككع الباحثككككككة ثتثكككككككة قككككككوانين تتمكككككك  العدالكككككككة 
، 2001المكانية، وهن قانون المدن البرازيلكن لعكا  

وقككككانون السكككككن المتسككككاو  فككككن الو يككككات المتحككككد ، 
اضكن دار  اسكت تل األر ات وقانون التخ يط المككانن و 

 تحاول ا  التن بدوره2014فريايا لعا  وفن جنوب 
العدالكة المكانيكة وتخ كن برس  خ و  عامة تتعلق 

الفكككككواري ال بايكككككة، فمكككككثت ت كككككر  الكاتبكككككة فكككككن هكككككذا 
فريايككا التكن عانككت مككن أكثككر والسكياي تجرقككة جنككوب 

والتككككن التمييككككزات الممنهجككككة فككككن هككككذا الخصككككوص، 
بسككن  صككت  والتعككوي قامككت كنككو  مككن اإ بككدورها

دار  اسككت تل األراضككن  قككانون التخ ككيط المكككانن وات
عككن العدالككة  ئككاً ، الككذ  يضكك  بككدوره مباد2014لعككا  

المكانيككة، والعناصككر التككن يجككب ت بياهككا مككن أجككل 
التعوي  عن الفروقات وسياسة التهمكيش الاديمكة  
وتسكككتنتج الكاتبكككة بكككأن التشكككريعات ضكككرورية كونهكككا 

يككل التمسككاوا  دوات علككى تحو قككادر  كواحككد  مككن األ
المكانية ولى عدالة مكانية، ولكنهكا   تكفكن وحكدها 
إنتاط هذا التحويل، فالم لوب هو  تحكو ت أوسكع 

 31ت ال عتقات الاو  وتوزيع المصادر والفرص  

                                                           
30

 Vyk, ‘Can legislative intervention achieve spatial 
justice?,”: 381.  

  400المرجع السابق،  31
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وفن السياي الفلس ينن، ينا  الحق فن السكن فن 
و ككككار قككككوانين متشككككعبة ومتداخلككككة، تختلككككف حسككككب 

، وق كككا  غكككز ، والاكككد  المنكككا ق: كالضكككفة ال رقيكككة
الشككككككرقية  وحتككككككى فككككككن الضككككككفة ال رقيككككككة، فيختلككككككف 

عتن و الن اي حسب المنا ق التن ت  تحديدها فن 
)ط(  ويحدد بادئ  أوسلو  كمنا ق )أ(، )ب(، والم

الحق فن  2003الاانون األساسن الفلس ينن لعا  
السكككن، ويحميككه فككن ذلكك  كحككق دسككتور  أساسككن، 

ن  المسككن المتئك  ( بكأ23حيث يكنص فكن المكاد  )
حكككككق لككككككل مكككككوا ن، وتسكككككعى السكككككل ة الفلسككككك ينية 

 لتأمين المسكن لمن   مأوى له  

وينا  الحق فن السكن فن التشريعات الفلسك ينية، 
ضمن قكوانين يعكود غالبهكا ولكى فتكر  الحكك  األردنكن 

، كاككانون 1966-1951الواقككع فككن الفتككر  مككا بككين 
، 1966( لعكككككككا  79تناككككككي  المككككككدن والاككككككرى رقكككككك  )

وقانون تسجيل األموال غير المناولة التن ل  يسبق 
، وقكككككوانين الكككككرهن 1964( لعكككككا  6تسكككككجيلها رقككككك  )

العاكككككككار ، وقكككككككانون المكككككككالكين والمسكككككككتأجرين لعكككككككا  
  أمككا حككديثا، فاككد قامككت السككل ة الفلسكك ينية 1953

بسككككن بعكككك  الاككككوانين واألنامككككة التككككن تتعلككككق فككككن 
لكدخل الحاوي السككنية واألراضكن، كاكانون ضكريبة ا

( لسككنة 6، وقككرار مجلكك  الككوزراء رقكك  )2008لعككا  
 ، وقوانين تشجيع ا ستثمار 2011

هككككذه العمليككككة التشككككريعية سككككواء كانككككت قبككككل أو بعككككد 
، تشككككابهت فككككن 2006ا ناسككككا  الككككذ  حككككدث عككككا  

رث التشككريعن عكد   وجكود جهككود منامكة لتفكيك  اإ
ا سكككتعمار ، بكككل هنكككا  تعمكككد فكككن بعككك  الحكككا ت 

، وا سكككككتفاد  منكككككه بمكككككا يخكككككد  تايكككككد ل باكككككاء عليهكككككا
و  أن العمليكككة التشكككريعية التكككن بكككدأت  32الحريكككات ،
فكككن وجكككود عكككاملين همكككا تع يكككل  2007بعكككد عكككا  

ت بيككككككككق السياسككككككككيات  ءالمجلكككككككك  التشككككككككريعن وقككككككككد
ت ا قتصكككادية  الفياضكككية ، أنتجكككت بكككدورها االسياسككك

جديكككد ، حيكككث خلاكككت هكككذه الاكككوانين  امتيكككازات  بكككاً نخ
وأن الجهككات  33هككا بتأسككي  حاككوي أكثككر مككن اهتمام

المكككؤثر  التكككن سكككاعدت فكككن صكككياغة هكككذه الاكككوانين، 
األعمككككككال  صككككككةهككككككن  المصككككككالل ا قتصككككككادية وقخا

الكبير ، وهذا ياهر من الك  الكبيكر فكن التشكريعات 
 34التن جاءت لخدمة هذه األعمال  

عنكككككككككد الحكككككككككديث عكككككككككن العدالكككككككككة ا جتماعيكككككككككة  أمكككككككككا
وا قتصككككادية، فككككك عاد  مككككا يككككت  التككككذر  بالصككككعوبات 
الماليككككككككككة لتلتككككككككككزا  بت بياهككككككككككا  وضككككككككككافة ولككككككككككى  أن 
التشكككريعات ترككككز علكككى جانكككب الحكومكككة أكثكككر مكككن 
جانكككب التناكككي   علكككى سكككبيل المثكككال، قكككانون سكككل ة 
األراضكككن يكككنا  عمكككل الهيئكككة التكككن تكككنا  األراضكككن 

                                                           
  14 ، مصلل،  دراسة حول الارارات باوانين  32
  16المرجع السابق،   33
  17المرجع السابق،   34
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هككككككككا ومهامهككككككككا، و  يككككككككنا  موضككككككككو  وكيفيككككككككة تعيين
األراضككككن، مككككع أنككككه فككككن فلسكككك ين، ا عتبككككارات أن 
موضككو  األراضككن هككو مككن أكثككر المواضككيع ولحاحككا 

 35و نية واقتصادية واجتماعية  

  أنتجته التحو ت ا جتماعية ذهذا التوجه العا  ال
ودعمتككه مناومككة الاككوانين  ،والسياسككية وا قتصككادية

ات فككككن التوجككككه العككككا  أ فككككن حككككدوث ت ييككككر تلكككك ، نبخكككك
السياسكككاتن وا قتصكككاد  للسككككن والاكككوانين المتعلاكككة 
بكككه  وهكككو األمكككر الكككذ  ُيشكككهد حاليكككا فكككن الت ييكككرات 

يجكار  فمككثت التناككي  التكن تحككدث علكى مواضككيع اإ
أع كى  1954الاانونن للمالكين والمستأجرين لعكا  

ولوية للمستأجرين فن ال تل  الاواعد التن تسكمل أ
و ا متداد الاانونن الفعلن للعاد، وعد  با ستمرار أ

ومكانية زياد  اإيجار لألمت  التن ت  تأجيرها بعد 
، وعلى الرغ  من أن هذا الاانون يكؤثر 1967عا  

مكانيككة زيككاد  وسككلبا علككى حاككوي المككالكين فككن عككد  
األجكككر ضكككمن اعتبكككارات غكككتء المعيشكككة أو ارتفكككا  

لمككالكين مسككتوى الضككريبة، و  أن مككا قدمككه قككانون ا
 ع أن تلكككك  يسكككك 2017والمسككككتأجرين الجديككككد لعككككا  

يككوازن فككن هككذه المفارقككة والحاككوي، بككل فككن الماابككل، 
ف ن قانون المالكين والمسكتأجرين الجديكد يشكير ولكى 

ب المسكتأجرين، ا انحيازه الكامل للمالكين على حسك

                                                           
  16المرجع السابق،  35

دون تحايكككككق تكككككوازن عكككككادل يأخكككككذ بعكككككين ا عتبكككككار 
 36مصالل المستأجرين والمالكين  

ويعد أخ ر تجليات هذا الاانون فيما يتعلق مباشكر  
فن الحق فن السكن، هو توسعه فن الحا ت التكن 
يسككت ا  فيهككا وخككتء المككأجور  بنككاء علككى الحككا ت 

( منه، فمثت، تكنص الفاكر  16الاانونية  فن الماد  )
( فككككن ومكانيككككة وخككككتء المككككأجور فككككن حالككككة كككككان 9)

تعككديل أساسككن  وأالمالكك  يرغككب فككن وجككراء ت ييككر، 
وضكككرور  فكككن العاكككار، أو فكككن البنكككاء الكككذ  يؤلكككف 

ر فكككن العاكككار ، يضكككالعاكككار قسكككما منكككه علكككى وجكككه 
حي أو  أن وجراء الت يير المذكور ل  يارن فكن يتو 

كلمكككة ضكككرور ، وهكككو األمكككر الكككذ  قكككد يكككؤد  ولكككى 
است تل النص، وضكافة ولكى أن هكذه المصك لحات 

 األساسكككن ، وذ العامككة والواسككعة كككالت يير والتعككديل 
 مكانيكككككة اسكككككت تل هكككككذا التوسكككككع مكككككن قبكككككل بتسكككككمل 
 المالكين 

ويوسع مشرو  المكالكين والمسكتأجرين فكن األسكباب 
( والتككن تككرى 2التكن يخلككى بهككا المككأجور فكن الفاككر  )

بأحايكككككة المالككككك  فكككككن وخكككككتء المسكككككتأجر فكككككن حكككككال 
 اسككككتعمال المككككأجور أو أ  جككككزء منككككه ل ايككككة غيكككككر 

تكى لك  تككذكر علكى سككبيل مشكروعة   ولك  تحككدد أو ح
                                                           

سكككتأجرين عابكككدين لكككو ن: مشكككرو  قكككرار قكككانون المكككالكين والم  ،و كككن 36
   2018شبا   1، يهدد السل  األهلن  2018
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المثال ما الذ  يندر  كحالة غير مشروعة  وضافة 
( التككككن يسككككت يع 8( و الفاككككر  )7ولكككى نككككص الفاككككر  )

فيهككككا المالكككك  بككككأن يخلككككن المككككأجور ون كككككان مايمككككا 
خارط الكبتد، أو رغكب فكن وشك ال العاكار بنفسكه أو 
 أحككككد فروعككككه  ولكككك  ياتصككككر األمككككر علككككى أو ده بككككل 

ولك  تكرد علكى هكذه المكاد  أ  على الفرو  أجمعهك ، 
ة، كحالكككككة أن ايكككككمحكككككددات أو ضكككككوابط قانونيكككككة حاي

 يكون متوافرا لدى المال  أ  عاارات أخرى 

أما المخالفات التن يست يع المؤجر وخكتء العاكار، 
فهن  مخالفة المستأجر أل  شر  من شرو  عاود 

الكككنص يجكككار ، ويكككرى عصكككا  عابكككدين بكككأن هكككذا  اإ
بمعنكى أن مخالفكة أ  شكر   وارٌد على نحو م لقإ
ن ككككان بسكككي ًا أو  وارد فكككن عاكككد اإيجكككار، حتكككى وات

شكككليًا أو تافهككًا فككن قيمتككه، يعككد سككببًا كافيككًا إخككتء 
( 2وضكافة ولكى مكا تكنص عليكه الفاكر  ) 37المأجور  

خكككتء فكككن حكككال  مخالفكككة المسكككتأجر فكككن ومكانيكككة اإ
يجكككار أو أ  جكككزء منكككه مسككككتحق عكككن دفكككع بكككدل اإ

يجككار فككالنص اكتفككى فككن فكككر  عككد  دفككع اإاألداء   
دون وضع أ  ضوابط زمنية، وضكافة ولكى وضكافته 

أ  جككزء منككه مسككتحق األداء  والككذ  يككوفر ومكانيككة  
وخككتء المككأجور بسككبب اسككتحااي مككاد  سككخيف أو 

   يذكر 
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و  ي كككر  هكككذا الاكككانون فاكككط وشككككاليات تتعلكككق فكككن 
رقا اإخكككتل فكككن العدالكككة ا جتماعيكككة والمكانيكككة ضكككا

حاككككوي المسككككتأجرين عككككر  الحككككائط، ونمككككا يؤسكككك  
ل  كككاء قكككانونن فكككن ومكانيكككة هكككد  األمكككاكن الاديمكككة 

ن الفصكل و، حيكث  هاومعالم وت يير متمل المدينة
المتعلككق بتعميككر وهككد  العاككار المككؤجر، الككذ  يعتبككر 
قيككا  المككالكين بهككد  العاككارات الاديمككة واتعككاد  بنائهككا 

المسكككتأجرين منهكككا، مكككن جديكككد، سكككببًا إخكككتء كافكككة 
مكككن شكككأنه أن ُي يخكككر وعلكككى نحكككو واسكككع مكككن المعكككال  

 38التراثية والثاافية فن مختلف المدن الفلس ينية  

جدليييية التطبييييق القانونيييية فيييي الوا ييي  . 3
 الفلسطيني: 

الحاككككوي ا قتصككككادية وا جتماعيككككة والثاافيككككة  ترتككككب
وشكككالية تتعلككق فككن ت بيككق هككذه الحاككوي سككواء فككن 
كيفيككككككة تحاياهككككككا، وكيفيككككككة ضككككككمها ولككككككى السياسككككككات 
العامة، ومدى ا عتراف بها فن الدساتير الو نيكة، 
وقكككككدر  المككككككوارد المتككككككوفر  علكككككى تحايككككككق مثككككككل هككككككذه 
ضككافة ولككى هككذه البوتاككة، ي ككر  الوضككع  الحاككوي  وات

فلسكككك ينن وشكككككالية قانونيككككة تتجلككككى فككككن مسككككؤولية ال
الجهككة التككن يجككب أن تتكفككل فككن هككذا الحككق  هنككا  
ثتثككة التزامككات تترتككب علكككى الدولككة إيفككاء التزامهكككا 
فكككككككن تكككككككوفير الحاكككككككوي ا قتصكككككككادية وا جتماعيكككككككة، 
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تككتلخص فككن احتككرا ، وحمايككة، وتككوفير الحككق  وهككذه 
ؤولة الثتثيكة ت ككر  سككؤا  يتعلكق بهويككة الجهككة المسكك

قانونيكككا عكككن تكككوفير هكككذه المت لبكككات فكككن األراضكككن 
 الفلس ينية 

سكككككككرائيلية لعكككككككا  اإ-نامكككككككت ا تفاقيكككككككة الفلسككككككك ينية
مواضيع  ا نتاكال السكلمن ، ونصكت المكاد   1993

( بناكككككل وسكككككرائيل صكككككتحياتها ومسكككككؤوليتها ولكككككى 1)
السككككككل ة الفلسكككككك ينية ممثلهككككككا بمجلسككككككها،  وسككككككوف 

تها ومسكؤوليتها تستمر وسرائيل فن ممارسة صكتحي
سرائيل و( تخلن 20لتن ل  يت  نالها   وفن الماد  )ا

مسككككككككككككؤولياتها، حيككككككككككككث تككككككككككككنص المككككككككككككاد  أن ناككككككككككككل 
الصكككتحيات يتضكككمن جميكككع الحاكككوي والمسكككؤوليات 

سككككككرائيل لككككككن تتحمككككككل أ  تبعككككككة ووا لتزامككككككات، وأن 
مسككككككؤولية ماليككككككة  وحسككككككب تاسككككككي   أوسككككككلو ، فكككككك ن 

ق عكككن منكككا   المجلككك  الفلسككك ينن سكككيكون مسكككؤو 
 )أ(، والتن تعتبر را  هللا من ضمنها  

، نككص 1995عككتن المبككادئ لعككا  و أمككا فككن اتفاقيككة 
سكيت  ناكل السكل ة مكن  الحكومكة  نخه( بأ6فن البند )

سككرائيلية   ولككى  الفلسكك ينيين المخككولين العسكككرية اإ
لهكككذه المهمكككة ، وأن هكككذا الناكككل يشكككمل حسكككب الفاكككر  

(  التعلكككككككككككككي  والثاافكككككككككككككة والصكككككككككككككحة، والشككككككككككككككؤون 2)
ا جتماعية، والضرائب المباشر  والسياحة   ول  يت  
ذكر أ  مواضيع تتعلق فن  السككن  بشككل صكريل 
أو مباشكككرإ وهكككذا السكككهو قكككد يعتبكككر ماصكككودا ككككون 

فككككن مواضككككيع األر  والملكيككككة،  ان مرتب ككككسكككككااإ
 التن يأخذها ا ستعمار شكت أساسيا لوجوده  

، صككككككدر قككككككرار استشككككككار  مككككككن 2003وفككككككن عككككككا  
محكمة العدل الدولية بناء على  لكب مكن الجمعيكة 

يبحكككككث فككككككن ااثككككككار  2017تمككككككوز  9العامكككككة فككككككن 
الاانونيكككة المترتبكككة لبنكككاء جكككدار الفصكككل العنصكككر   

بعكككككككاد سياسككككككية واقتصكككككككادية وت ككككككري الاكككككككرار ولككككككى أ
واجتماعيككككككككة خاصككككككككة فككككككككن الاضككككككككية الفلسكككككككك ينية، 
وصكككككككككككككرحت المحكمكككككككككككككة بككككككككككككك عتن أن األراضكككككككككككككن 
الفلسكككك ينية الواقعككككة بككككين الخككككط األخضككككر والحككككدود 
الشرقية السكاباة لفلسك ين ا نتدابيكة تحكت  السكي ر  
الاائمككة لتحككتتل  وبالتككالن تن بككق عليهككا اتفاقيككات 

وهكككو األمكككر الكككذ   39 جنيكككف الخاصكككة فكككن الحكككرب
يرتككككب التزامككككات علككككى دولككككة ا حككككتتل فككككن تككككوفير 
الحاكككككوي ا قتصكككككادية وا جتماعيكككككة  ونكككككص الاكككككرار 
أيضككا علككى  ثككار ونشككاء الجككدار ا سككتعمارية حيككث 
 كان هذا البناء )الجدار وملحااته(، الماترن ب نشاء 
مسككتعمرات، يهككدف فككن الواقككع ولككى تعككديل التكككوين 

 ينية المحتلكككة، وهكككو أمكككر السكككانن لألراضكككن الفلسككك
مكككككن اتفاقيكككككة  6الفاكككككر   49يخكككككالف أحككككككا  المكككككاد  

                                                           
محمكككككد خليكككككل الموسكككككى،  رأ  محكمكككككة العكككككدل الدوليكككككة فكككككن الجكككككدار  39

 18المجلككككد  مجلكككة الدراسككككات الفلسككك ينية،الفاصكككل: األبعكككاد الاانونيككككة،  
  2(، 2007) 69عدد 
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وقككرارات مجلكك  األمككن  1949جنيككف الرابعككة لسككنة 
 40ذات الصلة  

، استحصكككككككلت فلسككككككك ين علكككككككى 2014وفككككككن عكككككككا  
عضكككوية عضكككو غيكككر مراقكككب فكككن األمككك  المتحكككد ، 
وناككل فيهككا تمثيككل الفلسكك ينيين مككن منامككة التحريككر 

ة فلسككك ين، هكككذا األمكككر مكنهكككا الفلسككك ينية ولكككى دولككك
من ا نضما  ولى ا تفاقيكات والمواثيكق الدوليكة فكن 
جملككككة دون وصككككدار أ  تحفاككككات فككككن أ  اتفاقيككككة  
هذه ا ندفا  نحو التصكديق علكى ا تفاقيكات، رتكب 
التزامككككات قانونيككككة علككككى دولككككة فلسكككك ين لموا نيهككككا 
بتككككوفير هككككذه الحاككككوي، وأهكككك  هككككذه ا تفاقيككككات كككككان 

ن للحاككككوي ا قتصككككادية وا جتماعيككككة  العهككككد الككككدول
( مككككككن العهككككككد الككككككدولن للحاككككككوي 2وترسكككككك  المككككككاد  )

ا قتصكككككككادية وا جتماعيكككككككة مسكككككككؤولية الكككككككدول فكككككككن 
ت بياهكككا للحاككككوي ا قتصكككادية وا جتماعيككككة، حيككككث 
تنص تتعهكككد ككككل دولكككة  كككرف فكككن هكككذا العهكككد بكككأن 
تتخككككذ، بمفردهككككا وعككككن  ريككككق المسككككاعد  والتعككككاون 

لككككى الصككككعيدين ا قتصككككاد  الككككدوليين، و  سككككيما ع
والتانن، وبأقصى ما تسمل به مواردها المتاحة، ما 
يلككز  مككن خ ككوات لضككمان التمتككع الفعلككن التككدريجن 
بككالحاوي المعتككرف بهككا فككن هككذا العهككد، سككالكة ولككى 
ذلككككك  جميكككككع السكككككبل المناسكككككبة، وخصوصكككككا سكككككبيل 
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  ويفه  من نص هذه الماد  .اعتماد تدابير تشريعية
لكككى تكككوفير الحاكككوي ا قتصكككادية بمسكككؤولية الكككدول ع

وا جتماعية، وعد  قدرته  علكى التكذر  فكن المكوارد 
ع بمفردهكككا أو  عكككن  ريككككق ي تالمحكككدود ، ونمكككا تسكككك

المسككككككاعد  والتعكككككككاون الكككككككدوليين ، وضكككككككافة ولكككككككى أن 
تحايككق هككذه الحاككوي يككت  مككن خككتل  ليككات تشككريعية 

 وضمن خ ة تدريجية 

 خاتمة:

اجتماعيككككا وسياسككككيا، ون الفضككككاء هككككو مكككككان منككككتج 
 ويمكككككن التتعككككب بككككه ل ايككككات اجتماعيككككة وسياسككككية
أيضا، وفن شرعنة الاكانون للسياسكات الخاصكة فكن 
نشائه، يصبل المكان شكت جديدا  تصمي  المكان وات
مككن أشكككال السككي ر ، وتجليككًا ماديككا للهيمنككة  والحككق 
المكككرتبط فكككن المككككان ارتبا كككا وثياكككا هكككو الحكككق فكككن 

شككككالياته السككككن، ولهكككذا يصكككعب ف هككك  هكككذا الحكككق وات
دون التنبكككككككه لأل كككككككر ا سكككككككتعمارية واأل كككككككر التكككككككن 

 ت ا قتصاد النيوليبرالن الجديد  ات رحها سياس

لاككد تبككين أن الاككوانين التككن تكك  اختتقهككا بنككاء علككى 
األنامة التن حكمت فلسك ين، أبايكت علكى حالهكا، 
بككككل وتعككككززت فككككن اككككل سككككياقات جديككككد   فالعمليككككة 

أ  ضكمانات قانونيكة تتعلكق التشريعية ل  تخصكص 
فن التمويتت لكذو  الكدخل المحكدود، و التشكريعات 
السككككائد    تسككككاعد هككككذه الفئككككة علككككى تملكككك  مسككككاكن 
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متئمككة لهككا ب ريككق ميسككر : للاصككور الحاصككل فككن 
أنامككة الككرهن العاككار ، ومحدوديككة السككوي الثككانو ، 
بككل وترشككل هككذا السككوي لتنككدثار   ولكك  تاكك  فككن أ  

ين األراضكككن وخاصكككة تلككك  التكككن تعكككديتت فكككن قكككوان
تتعلككق فككن التسككجيتت للملكيككة، األمككر الككذ  وضككع 
أما  الموا نين عابات خاصة فن تسجيل ملكيكاته  

ووضكككككككككعت قكككككككككوانين ت كككككككككر   41 أو حتكككككككككى وثباتهكككككككككا
شككككككككاليات أكبكككككككر بالنسكككككككبة للمسكككككككتأجرين، كاكككككككانون و

المكككككالكين والمسكككككتأجرين الجديكككككد الكككككذ  يوسكككككع مكككككن 
باإضككافة ولككى أنهككا  ن ككاي اإخككتء بالمككأجور، هككذا

لكك  ت ككر  أ  مشككاريع عامككة تخصككص أمككاكن لككذو  
الككدخل المحككدود أو المتوسككط تمكككنه  مككن ا سككتفاد  
ت افكككككن الملكيكككككة والسككككككن  هكككككذا عكككككدا عكككككن السياسككككك

سكككرائيل فكككن مدينكككة را  هللا وسكككرائيلية الكككن تتبعهكككا اإ
ومكككككككككككا حولهكككككككككككا مكككككككككككن انتكككككككككككزا  األراضكككككككككككن، وقنكككككككككككاء 
ى المسككككككككتو نات، وفككككككككر  ضككككككككرائب خاصككككككككة علكككككككك

 األدوات البنائية 

لذا، ف ن هنا  حاجة ضرورية لمراجعة المناومات 
التشككككككريعية والسياسككككككات الككككككن تككككككدعمها، وا هتمككككككا  

رفكككككك   لككككككةبالم الككككككب األساسككككككية للمككككككوا ن، ومحاو 
األنمكككككككككا  التكككككككككن ولكككككككككدتها األنامكككككككككة ا سكككككككككتعمارية 

                                                           
 ككككار الاككككانونن للمسككككاكن فككككن األراضككككن اإمحمككككود دوديككككن،  اناككككر: 41

)را  هللا: معهكككد أبحكككاث السياسكككات  يكككةالفلسككك ينية المحتلكككة: دراسكككة تحليل
 (   2014  ،ما  ا قتصادية الفلس ينن 

وا قتصككادية ومككا زالككت تولككدها والتككن تفككر  أدوات 
فن السكن، وفن الحيز جديد  فن الهيمنة، والتحك  

 العا  والخاص 
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