
، يتعهق بًزاقبة 0202أبزيم سُة  00انًىافق  2440ريضاٌ عاو  22يؤرخ في  02/ق.و د/ 02قزار رقى 

 دستىرية األيز انذي يعذل ويتًى األيز انًتضًٍ انقاَىٌ انعضىي انًتعهق بُظاو االَتخابات.

 إٌ انًجهض انسطرٕري،

، ٔانًظجهح 1212أتزٌم طُح  12انًؤرذح فً تُاء عهى إذطار رئٍض انجًٕٓرٌح انًجهض انسطرٕري، تانزطانح 

، قظس يزاقثح زطرٕرٌح األيز انذي 64ذحد رقى  1212أتزٌم طُح  12تاألياَح انعايح نهًجهض انسطرٕري ترارٌد 

 ٌعسل ٌٔرًى األيز انًرضًٍ انقإٌَ انعضٕي انًرعهق تُظاو االَرراتاخ،

 يُّ، 116ٔ 298( ٔ 1)انفقزج  291ٔ 261ٔ 262( ٔ 1)انفقزج  8ٔتُاء عهى انسطرٕر، ال طًٍا انًٕاز  -

، انًحسز نقٕاعس عًم انًجهض 1229يإٌ طُح  21انًٕافق  2662ريضاٌ عاو  1ٔ تًقرضى انُظاو انًؤرخ فً  -

 انسطرٕري، انًعسل ٔانًرًى،

 ٔتعس االطرًاع إنى انعضٕ انًقزر،  -

 في انشكم :

 11-12، تًٕجة انًزطٕو انزئاطً رقى 1212فً أٔل يارص  اعرثارا نشغٕر انًجهض انشعثً انٕطًُ انذي ذى حهّ -

 ،1212فثزاٌز طُح  12انًٕافق  2661رجة عاو  29انًؤرخ فً 

أتزٌم طُح  28ٔاعرثارا أٌ األيز يٕضٕع اإلذطار ذى عزضّ عهى يجهض انٕسراء فً جهظرّ انًُعقسج ترارٌد  -

 تعس أذذ رأي يجهض انسٔنح، 1212

ٌعسل ٌٔرًى األيز انًرضًٍ انقإٌَ انعضٕي انًرعهق تُظاو االَرراتاخ يٕضٕع اإلذطار،  ٔاعرثارا أٌ األيز انذي -

 يٍ انسطرٕر، 261ٔ 262جاء ٔفقا نهًازذٍٍ 

 في انًىضىع :

 أوال : فيًا يخص تأشيزات األيز يىضىع اإلخطار :

 ذطار:يٍ انسطرٕر ضًٍ ذأشٍزاخ األيز يٕضٕع اإل 122فًٍا ٌرض عسو االطرُاز انى انًازج  -

يٍ انسطرٕر، ذُض عهى كٍفٍح ذعٍٍٍ رئٍض ٔأعضاء انظهطح انٕطٍُح انًظرقهح نالَرراتاخ،  122اعرثارا أٌ انًازج  -

ٔيسج عٓسذٓى ٔشزط حٍاز أعضائٓا، ٔأٌ انقإٌَ انعضٕي انًرعهق تُظاو االَرراتاخ ٌحسز قٕاعس ذُظًٍٓا ٔطٍزْا 

طرٕرٌا أطاطٍا نأليز انًعسل ٔانًرًى نأليز انًرضًٍ انقإٌَ ٔطالحٍاذٓا، ٔيٍ ثى فئٌ ْذِ انًازج، ذعس طُسا ز

 انعضٕي انًرعهق تُظاو االَرراتاخ، يٕضٕع اإلذطار،

يٍ انسطرٕر، ضًٍ ذأشٍزاخ األيز يٕضٕع اإلذطار، تعس  122ٔاعرثارا تانُرٍجح، فئٌ عسو االطرُاز إنى انًازج  -

 طٕٓا ٌرعٍٍ ذسارکّ.

 ىع اإلخطار:ثاَيا: فيًا يخص يىاد األيز يىض



اعرثارا أٌ أحكاو األيز انذي ٌعسل ٌٔرًى األيز انًرضًٍ انقإٌَ انعضٕي انًرعهق تُظاو االَرراتاخ يٕضٕع  -

اإلذطار، ال ذظرسعً أٌح يالحظح ذاطح حٕل زطرٕرٌرٓا، ٔال ذًض تانضًاَاخ انسطرٕرٌح نًًارطح انًٕاطٍ نحقّ 

 فً انرزشح، ٔيٍ ثى فًٓ زطرٕرٌح. 

 نهذِ األسباب

 يقزر يا يأتي :

 في انشكم :

أٌ إجزاءاخ اإلعساز ٔانًظازقح عهى األيز انذي ٌعسل ٌٔرًى األيز انًرضًٍ انقإٌَ انعضٕي انًرعهق تُظاو  أوال :

 .يٍ انسطرٕر، فًٓ زطرٕرٌح 261االَرراتاخ، جاءخ ذطثٍقا نهًازج 

رٌح األيز انذي ٌعسل ٌٔرًى األيز أٌ إذطار رئٍض انجًٕٓرٌح انًجهض انسطرٕري ترظٕص يزاقثح زطرٕ ثاَيا:

يٍ  116( ٔانًازج 1)انفقزج  261انًرضًٍ انقإٌَ انعضٕي انًرعهق تُظاو االَرراتاخ، ذى ذطثٍقا ألحكاو انًازج 

 .انسطرٕر، فٕٓ زطرٕري

 في انًىضىع :

 أوال : فيًا يخص تأشيزات األيز يىضىع اإلخطار :

 ضًٍ انرأشٍزاخ يٍ انسطرٕر 122إضافح اإلشارج إنى انًازج  -

 .ذعرثز أحكاو األيز انذي ٌعسل ٌٔرًى األيز انًرضًٍ انقإٌَ انعضٕي انًرعهق تُظاو االَرراتاخ، زطرٕرٌح ثاَيا:

 ٌثهغ ْذا انقزار إنى رئٍض انجًٕٓرٌح. ثانثا :

 ٌُشز ْذا انقزار فً انجزٌسج انزطًٍح نهجًٕٓرٌح انجشائزٌح انسًٌقزاطٍح انشعثٍح رابعا:

 .1212أتزٌم طُح  11انًٕافق  2661ريضاٌ عاو  22انًجهض انسطرٕري فً جهظرّ انًُعقسج ترارٌد  تٓذا ذسأل

  

رئي                                                                                                                                           

 س انًجهس انذستىري

 کًال فُيش                                      

  

 يحًس حثشً، َائثا نهزئٍض،

 طهًٍح يظزاذً، عضٕج،

 شازٌح رحاب، عضٕج،



 اتزاٍْى تٕذرٍم، عضٕا،

 يحًس رضا أٔ طٓهح، عضٕا،

 عثس انُٕر قزأي، عضٕا،

 ذسٌجح عثاز، عضٕج،

 انٓاشًً تزاًًْ، عضٕا،

 أيحًس عسج جهٕل، عضٕا،

  

 


