
يىَيى سُة  8انًىافك  2553شىال عاو  37انًؤرخ في 32/ ق.و د/34لزار رلى 

انًؤرخ  267-77، يتعهك بًزالبة دستىرية األيز انذي يعدل ويتًى األيز رلى 3232

 .و انًتضًٍ لاَىٌ انعمىبات 2:77يىَيى سُة  9انًىافك  2497صفز عاو  29في 

 إٌ انًجهػ انسؼرىضٌ،

، 2222َىَُى ؼُح  2انجًهىضَح انًجهػ انسؼرىضٌ، تانطؼانح انًؤضذح فٍ تُاء عهً اذطاض ضئُػ 

، قظس يطاقثح 66ذحد ضقى  2222َىَُى ؼُح  2وانًؽجهح تاألياَح انعايح نهًجهػ انسؼرىضٌ تراضَد 

 8انًىافق  2886طفط عاو  28انًؤضخ فٍ  256-66زؼرىضَح األيط انصٌ َعسل وَرًى األيط ضقى 
 ضًٍ قاَىٌ انعقىتاخ،وانًر 2966َىَُى ؼُح 

 يُه، 224و  298انفقطج األونً( ( 297و  242و  289وتُاء عهً انسؼرىض، الؼًُا انًىاز  -

انًحسز نقىاعس  2229ياَى ؼُح  22انًىافق  2442ضيضاٌ عاو  7و تًقرضً انُظاو انًؤضخ فٍ  -

 عًم انًجهػ انسؼرىضٌ، انًعسل وانًرًى،

 ،و تعس االؼرًاع إنً انعضى انًقطض -

 في انشكم :

  

، تًىجة انًطؼىو 2222اعرثاضا نشغىض انًجهػ انشعثٍ انىطٍُ انصٌ ذى حهه فٍ أول ياضغ ؼُح  -

 ،2222فثطاَط ؼُح  22انًىافق  2442ضجة عاو  9انًؤضخ فٍ  77-22انطئاؼٍ ضقى 

 82واعرثاضا أٌ األيط يىضىع اإلذطاض ذى عطضه عهً يجهػ انىظضاء فٍ جهؽره انًُعقسج تراضَد  -

 ، تعس أذص ضأٌ يجهػ انسونح،2222ياَى ؼُح 

 يٍ انسؼرىض، 242( و 7)انُقطح  289واعرثاضا أٌ األيط، يىضىع اإلذطاض ، جاء وفقا نهًازذٍُ  -

واعرثاضا أٌ إذطاض ضئُػ انجًهىضَح انًجهػ انسؼرىضٌ انًطاقثح زؼرىضَح األيط انصٌ َعسل وَرًى  -

وانًرضًٍ قاَىٌ  2966َىَُى ؼُح  8انًىافق  2886و طفط عا 28انًؤضخ فٍ  256-66األيط ضقى 

 ( يٍ انسؼرىض2)انفقطج  242انعقىتاخ، جاء وفقا ألحكاو انًازج 

 في انًىضىع :

  

 فًُا َرض ذأشُطاخ األيط يىضىع اإلذطاض : -



جًازي انثاَُح عاو  22انًؤضخ فٍ  22-25فًُا َرض عسو االؼرُاز إنً انقاَىٌ انعضىٌ ضقى  -

وانًرعهق تانرُظُى انقضائٍ، ضًٍ ذأشُطاخ األيط يىضىع  2225َىنُى ؼُح  27فق انًىا 2426

 اإلذطاض :

انًىافق  2426جًازي انثاَُح عاو  22انًؤضخ فٍ  22-25اعرثاضا أٌ أحكاو انقاَىٌ انعضىٌ ضقى  -

حُث  وانًرعهق تانرُظُى انقضائٍ، ذرُاول انرُظُى انقضائٍ انجهاخ انقضائُح يٍ 2225َىنُى ؼُح  27

ذشكُهرها وذُظًُها واذرظاطاذها، فهى ؼُس أؼاؼٍ نأليط، يىضىع اإلذطاض، ألٌ تعض أحكايه نها 

طهح تانرُظُى انقضائٍ، ال ؼًُا فًُا َرض انًراتعح أياو انجهح انقضائُح انجعائُح ويا َُجى عُها يٍ 

 آثاض وإجطاءاخ،

ضًٍ ذأشُطاخ  22-25انعضىٌ ضقى واعرثاضا تانُرُجح، فئٌ عسو االؼرُاز إنً أحكاو انقاَىٌ  -

 األيط، يىضىع اإلذطاض، َعس ؼهىا َرعٍُ ذساضکه.

 6انًىافق  2425شٌ انحجح عاو  27انًؤضخ فٍ  22-25فًُا َرض عسو االؼرُاز إنً انقاَىٌ ضقى  -
وانًرعهق تانىقاَح يٍ ذثُُض األيىال وذًىَم اإلضهاب ويكافحرهًا، انًعسل  2225فثطاَط ؼُح 

 وانًرًى:

فثطاَط ؼُح  6انًىافق  2425شٌ انحجح عاو  27انًؤضخ فٍ  22-25واعرثاضا أٌ انقاَىٌ ضقى  -

وانًرعهق تانىقاَح يٍ ذثُُض األيىال وذًىَم اإلضهاب ويكافحرهًا، انًعسل وانًرًى، َشكم  2225

ؼُسا أؼاؼُا نأليط يىضىع اإلذطاض، ألٌ أحكايه نها طهح يثاشطج تًكافحح اإلضهاب، يىضىع 

 حكاو انًعسنح وانًرًًح،األ

، ضًٍ ذأشُطاخ األيط يىضىع 22-25واعرثاضا تانُرُجح، فئٌ عسو اإلؼرُاز إنً انقاَىٌ ضقى  -

 اإلذطاض، َعس ؼهىا َرعٍُ ذساضکه.

  

 نهذِ األسباب :

  

 يمزر يا يأتي :

  

 في انشكم :

انًؤضخ فٍ  256-66ضقى أٌ إجطاءاخ اإلعساز وانًظازقح عهً األيط انصٌ َعسل وَرًى األيط  أوال :

وانًرضًٍ قاَىٌ انعقىتاخ، جاءخ ذطثُقا نهًازج  2966َىَُى ؼُح  8انًىافق  2886طفط عاو  28

 يٍ انسؼرىض، فهٍ زؼرىضَح 242



أٌ إذطاض ضئُػ انجًهىضَح انًجهػ انسؼرىضٌ ترظىص يطاقثح زؼرىضَح األيط انصٌ َعسل  ثاَيا:

وانًرضًٍ  2966َىَُى ؼُح  8انًىافق  2886ط عاو طف 28انًؤضخ فٍ  256-66وَرًى األيط ضقى 

 يٍ انسؼرىض، فهى زؼرىضٌ. 224( و 2)انفقطج  242قاَىٌ انعقىتاخ، ذى ذطثُقا ألحكاو انًازذٍُ 

  

 في انًىضىع :

  

 فًُا َرض ذأشُطاخ األيط يىضىع اإلذطاض : أوال :

َىنُى  27انًىافق  2426او جًازي انثاَُح ع 22انًؤضخ فٍ  22-25إزضاج انقاَىٌ انعضىٌ ضقى  -

 وانًرعهق تانرُظُى انقضائٍ، ضًٍ ذأشُطاخ األيط يىضىع اإلذطاض. 2225ؼُح 

 2225فثطاَط ؼُح  6انًىافق  2425شٌ انحجح عاو  27انًؤضخ فٍ  22-25إزضاج انقاَىٌ ضقى  -

ًٍ ذأشُطاخ وانًرعهق تانىقاَح يٍ ذثُُض األيىال وذًىَم اإلضهاب ويكافحرهًا، انًعسل وانًرًى، ض

 األيط يىضىع اإلذطاض.

 2886طفط عاو  28انًؤضخ فٍ  256-66ذعس أحكاو األيط انصٌ َعسل وَرًى األيط ضقى  ثاَيا :

 وانًرضًٍ قاَىٌ انعقىتاخ، يىضىع اإلذطاض ، زؼرىضَح. 2966َىَُى ؼُح  8انًىافق 

 َثهغ هصا انقطاض إنً ضئُػ انجًهىضَح. ثانثا :

 فٍ انجطَسج انطؼًُح نهجًهىضَح انجعائطَح انسًَقطاطُح انشعثُح. ضاتعا: َُشط هصا انقطاض

انًىافق  2442شىال عاو  26و 25و 24تهصا ذساول انًجهػ انسؼرىضٌ فٍ جهؽاذه انًُعقسج تراضَد 

 .2222َىَُى ؼُح  7و 6و 5

  

 رئيس انًجهس اندستىري

 كًال فُيش

  

  

 حثشٍ، َائثا نهطئُػ، يحًس

 ؼهًُح يؽطاذٍ، عضىج

 شازَح ضحاب، عضىج ،



 إتطاهُى تىذرُم، عضىا،

 يحًس ضضا أو ؼههح، عضىا،

 عثس انُىض قطاوی، عضىا،

 ذسَجح عثاز، عضىج،

 اؼًاعُم تهُظ، عضىا، انهاشًٍ تطاهًٍ، عضىا،

 أيحًس عسج جهىل، عضىا،

 عًط تىضاوٌ، عضىا

 


