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 أعمال اللجىت :
عقضث لجىت الحقىق والحغٍاث والعالقاث الخاعحُت حلؿت اؾخمعذ زاللها بلى ممثلين عً
عثاؾت الجمهىعٍت وطلو في بَاع ؤلاعضاص لضعاؾت ومىاقكت مكغوع القاهىن ألاؾاس ي عضص 2012/91
اإلاخعلق بدىظُم خالت الُىاعت،
واؾتهل الؿُض هبُل عجغوص ،اإلاؿدكاع اإلاهل

بالكاون القاهىهُت لضي عثاؾت الجمهىعٍت

مضازلخه باإلقاعة بلى ؤن اإلاباصعة الدكغَعُت لغثاؾت الجمهىعٍت لخىظُم خالت الُىاعت جإحي في بَاع
اإلاالثمت مع مقخًُاث الباب الثاوي مً الضؾخىع ،اإلاخعلق بالحقىق والحغٍاث وزانت الفهل  56مىه،
الظي ًىو على ؤن جخسظ قهل قىاهين ؤؾاؾُت الىهىم اإلاخعلقت بالحغٍاث وخقىق ؤلاوؿان .والحاى
ؤن خالت الُىاعت جىظم خالُا بمقخض ى ؤمغ ؤال وهى ألامغ عضص  60لؿىت  1902اإلااعر في  25حاهفي
 1902والظي ؤنبذ غير ميسجم مع واقع البالص.
لما ؤوضح ؤن اإلاكغوع اإلاعغوى يهضف بلى ويع مجمىعت مً ؤلاحغاءاث والخضابير في مىاحهت
ؤخضار جندس ي زُىعتها نبغت الهاعزت ؤو خالت زُغ يهضص ألامً والىظام العام وؾالمت ألافغاص
واإلااؾؿاث واإلامخلهاث واإلاهالح الحُىٍت للضولت ،مكيرا في طاث الىقذ بلى ؤن هظه ؤلاحغاءاث ال ًجب
ؤن حكهل في ؤي خاى مً ألاخىاى طعَعت للمؿاؽ بالحقىق والحغٍاث.
وخىى اإلاىهجُت اإلاعخمضة في بعضاص اإلاكغوع اإلاعغوى ،بين الؿُض هبُل عجغوص ،ؤهه جم الدكاوع
في قإهه مع مل مً وػاعة العضى في الجىاهب اإلاخعلقت باإلاسالفاث والعقىباث اإلاالُت والبضهُت اإلاقترخت
باإليافت بلى مل مً وػاعحي الضازلُت والضفاع بلى حاهب بعٌ الىػاعاث ألازغي والخبراء اإلاسخهين في
مجاالث معُىت طاث نبغت جقىُت تهم اإلاكغوع.
هظا وؤلض ؤهه جم الحغم عىض نُاغت الىو القاهىوي اإلاىظم لحالت الُىاعت على مغاعاة مل
ّ
مً مقخًُاث ألامً القىمي والىظام العام واإلاباصت الضؾخىعٍت وخماًت الحقىق
والحغٍاث والخىفُق
بُنها ،مً زالى جىفير مؼٍض مً الًماهاث الدكغَعُت ،مً طلو الخىهُو على الاؾدكاعة اإلاؿبقت عىض
بعالن خالت الُىاعت إلاجلـ ألامً القىمي ،الظي جًم جغلُبخه مل مً عثِـ الحهىمت وعثِـ مجلـ
هىاب الكعب والىػعاء اإلاهلفىن بالعضى والضفاع وألامً والكاون الخاعحُت واإلاالُت واإلاغاقبت القًاثُت،
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هظا بلى حاهب اؾدكاعة عثِـ الحهىمت ،بدُث ًخم ؤلاعالن عً خالت الُىاعت بالدكاوع مع حمُع
ألاَغاف طاث العالقت.
لما بين ؤهه يماها لعضم اؾخغالى الؿلُت اإلاسىلت للجهاث اإلاعىُت بخُبُق ؤخهام خالت
الُىاعت والخعؿ

فيها ،جم الخىهُو يمً الفهل  12مً اإلاكغوع على بمهاهُت الُعً في القغاعاث

التي ًخم اجساطها في ؾُاق خالت الُىاعت ؤمام اإلادنمت ؤلاصاعٍت بما ٌكهل يماهت ؤزغي قًاثُت.
ومً حاهبه ،بين الؿُض لماى العنغوث ،مؿدكاع ألامً القىمي لضي عثِـ الجمهىعٍت ،ؤن
ؤلاعالن عً خالت الُىاعت ؤو الخمضًض فُه ًخم بمقخض ى ؤمغ عثاس ي مىضحا في هظا الخهىم ؤن بؾىاص
هظا الازخهام بلى عثِـ الجمهىعٍت ًدىاغم مع ما حاء يمً الفهل  00مً الضؾخىع ،خُث ًسخو
هظا ألازير بًبِ الؿُاؾاث العامت في مجاالث الضفاع والعالقاث الخاعحُت وألامً القىمي اإلاخعلق
بدماًت الضولت والتراب الىَني مً التهضًضاث الضازلُت والخاعحُت ،هظا فًال عً مىهه القاثض الاعلى
للقىاث اإلاؿلحت ومً البضًهي ؤن ًىمل هظا الازخهام بلُه .
لما ؤقاع بلى ؤهه زالف ألخهام ألامغ عضص  60لؿىت  1902آه

الظلغٌ ،ؿمذ مكغوع القاهىن

ألاؾاس ي اإلاعغوى بخضزل قىاث الجِل الىَني عىض الًغوعة بهضف صعم قىاث ألامً الضازلي في
خماًت الىظام العام ،عبر زُِ جهىن معضة مؿبقا لحماًت اإلاقغاث الؿُاصًت واإلايكأث الحؿاؾت
وغيرها.
وفي جضزله بين الؿُض بىبنغ عمُضي ،اإلاهل

بالكاون القاهىهُت بغثاؾت الجمهىعٍت ؤهه جم

الاؾخعاهت عىض نُاغت مكغوع قاهىن ألاؾاس ي اإلاىظم لحالت الُىاعت بالخجاعب اإلاقاعهت الؾُما
الفغوؿُت والنىضًت.
وفي جفاعلهم ،بين بعٌ الؿاصة الىىاب ؤن الؿلُاث اإلاعىُت باجساط ؤلاحغاءاث اإلاغجبُت بةعالن
َعت للخًُِق على خقىق وخغٍاث اإلاىاَىين
خالت الُىاعت ال ًمننها ؤن جلجإ بلى هظه ؤلاحغاءاث لظع ٍ
والعىصة بالخالي بلى الىظام الاؾدبضاصي.
هظا وقضص ؤخض ؤعًاء اللجىت على ؤهمُت عضم الخلِ بين خالتي الُىاعت والخضابير
الاؾخثىاثُت اإلاىهىم عليها بالفهلين  00و 20مً الضؾخىع ،مكيرا في هظا الهضص ؤن خالت الُىاعت
جضزل في خالت الخضابير الاؾخثىاثُت في خين ؤن العنـ غير صحُذ ،مكيرا في هظا الخهىم بلى عضًض
الىظغٍاث الفقهُت واإلاباصت التي اؾخيبُها القاض ي ؤلاصاعي الفغوس ي في الغغى.
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لما ؤحمع بعٌ الىىاب على ؤن اعخماص عباعاث غير واضحت وفًفايت نلب اإلاكغوع
اإلاعغوى مً قإهه ؤن ًىاى عىض الخُبُق مً اإلاندؿباث اإلادققت في جىوـ في مجاى الحغٍاث العامت.
وؤقاعوا في هظا الهضص بلى غُاب حعغٍ

صقُق لبعٌ اإلاهُلحاث على غغاع "خالت الُىاعت" و"الخُغ

الضاهم" و "مً قإهه تهضًض ألامً العام" خُث جم الدؿائى بن مان اإلاقهىص بالخُغ الضاهم زُغ
الىاحم عً فعل ؤلاوؿان ؤو الهىاعر الُبُعُت وصعىا جبعا لظلو بلى جضاعك طلو.
وفي ؾُاق مخهل ،قضص ؤخض ؤعًاء اللجىت على يغوعة جفعُل اإلادنمت الضؾخىعٍت بالىظغ بلى
ّ
ؤهمُت صوعها باعخباعها هُئت قًاثُت مؿخقلت خامُت للحقىق
والحغٍاث.
لما اهخقض ؤخض ؤعًاء اللجىت بعُاء ؾلُت الخقضًغٍت لغثاؾت الجمهىعٍت في ؤلاعالن ؤو الخمضًض
في قاهىن الُىاعت صون ؤن ًسًع في مماعؾخه لهظه الهالخُت بلى عقابت مجلـ هىاب الكعب ؤو
اإلادنمت الضؾخىعٍت ،مكيرا في طاث الهضص بلى ؤن الًىابِ اإلاخعلقت بالحقىق والحغٍاث والتي ًخم
ويعها لًغوعة حؿخضعيها مخُلباث ألامً العام لِؿذ بال اؾخثىاء ًجب جإوٍله بُغٍقت يُقت ًغاعي
فيها اخترام الخىاؾب بين هظه الًىابِ ومىحباتها وطلو َبقا إلاا هو علُه الفهل  49مً الضؾخىع.
هظا وؤقاع ؤخض الىىاب بلى يع

الًماهاث التي حاءث يمً اإلاكغوع اإلاعغوى وقضص بالخالي

على ؤهمُت مغاحعخه في اججاه مؼٍض حعمُق هظه الًماهاث بما مً قإهه ؤن ًمىع اهدغاف الجهاث
اإلاعىُت باجساط القغاعاث اإلاغجبُت بدالت الُىاعت بالؿلُت ألغغاى خخهُت وطلو زانت بالىظغ بلى
الهالخُاث الىاؾعت التي ًجيزها اإلاكغوع في نُغخه اإلاقترخت بلى مل مً وػاعة الضازلُت والىالي.
في خين اعخبر ؤخض ؤعًاء اللجىت ؤن مكغوع القاهىن ألاؾاس ي اإلاخعلق بدىظُم خالت الُىاعت،
ولئن مان ًدض مً الحغٍاث غير ؤهه ًجب مغاعاة الؿُاق العام الظي حاء فُه هظا اإلاكغوع باعخباعه
ًإحي في ظل ظغوف زانت جمغ بها البالص مً تهضًضاث ؤمىُت وبعهاب .وبالخالي ؤلض مً هظا اإلاىُلق على
يغوعة مؼٍض جىيُذ اإلافاهُم وؤلاحغاءاث الىاعصة بهظا القاهىن ومغاعاة ألاخهام اإلاًمىت بمجلت
ؤلاحغاءاث الجؼاثُت ختى ال ًهىن هىاك جًاعب بين القاهىن العام (اإلاجلت الجؼاثُت) والقاهىن الخام
(مكغوع قاهىن جىظُم خالت الُىاعت).
هظا واقترح ؤخض ؤعًاء اللجىت بالىظغ بلى غمىى بعٌ اإلافاهُم ؤن ًخم الاؾخماع لرطَغاف
طاث الهلت والتي مً بُنها وػاعجا الضازلُت والعضى ومىظماث اإلاجخمع اإلاضوي.
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لما حؿاءى ؤخض الىىاب عً الجضوي مً الخىهُو يمً الفهل  10مً مكغوع القاهىن
ألاؾاس ي اإلاظمىع على بعالم ولُل الجمهىعٍت اإلاسخو جغابُا عىض بنضاع وػٍغ الضازلُت لقغاع بخفخِل
اإلادالث بالنهاع واللُل في اإلاىاَق الخايعت لحالت الُىاعت في نىعة جىفغ معُُاث حضًت عً وحىص
ؤخخام بضازلها حعلقذ بهم قبهت مماعؾت وكاٍ يهضص ألامً والىظام العام وٍخًمً القغاع زانت
جاعٍش وؾاعت ومهان الخفخِل مكيرا في هظا الخهىم بلى ؤن وػٍغ الضازلُت غير ملؼم بخعلُل قغاعاجه.
لما اهخقض ؤخض ؤعًاء اللجىت عضم اؾدكاعة عثِـ مجلـ هىاب الكعب عىض بعالن خالت
والالخفاء في خالت جمضًض خالت الُىاعت بةعالمه باألؾباب التي اؾخىحب هظا الخمضًض.
ومً حاهب آزغ ،ؤلض ؤخض ؤعًاء اللجىت على يغوعة بعماى قاعضة الخىاؾب بين اإلادافظت
على الىظام العام وخماًت الحقىق والحغٍاث التي لفلها الضؾخىع بدُث حعض يماهت باليؿبت للمىَىين
الخعؿ في ّ
ّ
مً ّ
ّ
الحض مً الحقىق
والحغٍاث ،بط ّؤن الًىابِ التي مً قإهه الحض مً
مل اهتهاك هدُجت
مل ّ
مماعؾت ّ
خق ؤو ّ
خغٍت ال ًمنً جإوٍلها جُبُقا ألخهام الفهل  49مً الضؾخىع بال بهفت يُقت
خُث ًجب ؤن جخسظ هظه ؤلاحغاءاث الاؾخثىاثُت في ؤيُق الحضوص اإلامنىت التي ًخُلبها الىيع.
وؤقاع ؤخض الىىاب في طاث الهضص بلى ؤن القغاعاث التي ًخم اجساطها في بَاع خالت الُىاعت ولئن
ماهذ جسًع للغقابت للقاض ي ؤلاصاعي بال ؤن هظه الغقابت حعض عقابت صهُا.
لما اؾدىنغ ؤخض ألاعًاء جىانل بعالن خالت الُىاعت في جىوـ مكيرا بلى الخإزيراث الؿلبُت
التي ًمنً ؤن جترجب عً طلو مً الىاخُت الاقخهاصًت والؿُاخُت.
ومً حاهب آزغ ،بين ؤخض الىىاب ؤهه بالغحىع بلى الفهل  4مً اإلاكغوع اإلاعغوى فةهه ًمنً
بعالن خالت الُىاعت بعض اؾدكاعة مل مً عثِـ الحهىمت ومجلـ ألامً القىمي وحؿاءى عً َبُعت
هظه الاؾدكاعة.
جقضًغ
وفي ع ّصه ،بين الؿُض لماى العنغوث ّؤن بعالن هظه الحالت ًجب ؤن ًخم على يىء
ٍ
مىيىعي لرطخضار ؤو ألاؾباب التي صعذ لإلعالن عً خالت الُىاعت بدُث جهىن الخضابير اإلاخسظة
ٍ
ً
ّ
مىاؾبت للىيعُت القاثمت ،مًُفا في طاث الىقذ ؤن يماهاث الىاعصة يمً مكغوع القاهىن ألاؾاس ي
ّ
ال ًجب ؤن حعُل ؾير ؾغعت الخىفُظ التي ٌؿخىحبها بعالن خالت َىاعت.

5

هظا واهخقض ؤخض الىىاب ما جم الخىهُو علُه يمً الفهلين 11و  12مً بمهاهُت حعلُق
وكاٍ مل حمعُت زبدذ مؿاهمتها ؤو مكاعلتها زالى فترة خالت الُىاعت في ؤعماى مسلت باألمً والىظام
العام ؤو ًمثل وكاَها عغقلت لعمل الؿلِ العمىمُت ،مبِىا ؤن طلو ًخعاعى وؤخهام الفهل  49مً
الضؾخىع وَعض اهتهاما ناعزا للحقىق والحغٍاث.
لما اهخقض ؤلاحغاء اإلاقترح بجباعه عىض حعلُق وكاٍ الجمعُت خُث بالغحىع بلى الفهل  11مً
اإلاكغوع اإلاعغوى واإلاخمثل في حعلُق وكاٍ الجمعُت بقغاع مً عثِـ ؤلاصاعة اإلاهلفت بالعالقت مع
الجمعُاث بىاء على جقغٍغ مً وػٍغ الضازلُت وبعض ؾماع اإلامثل القاهىوي للجمعُت.
ومً حاهب آزغ ،قضص ؤخض الىىاب على ؤهمُت الخدلي باإلاىيىعُت الالػمت عىض مىاقكت
اإلاكغوع اإلاعغوى بما ًًمً نُاغت هو قاهىوي ًخالءم مع مقخًُاث الضولت اإلاضهُت الضًمقغاَُت
وٍغاعي خقىق اإلاىاَىين والؾُما ألاحُاى القاصمت.
هظا واهخقض ؤخض الىىاب في عالقت بالحنم اإلادلي ،عضم مغاعاة ؤخهام القاهىن ألاؾاس ي عضص
ّ
 29لؿىت  2012اإلااعر في  9ماي  2012واإلاخعلق بمجلت الجماعاث اإلادلُت القاهىن والظي ًًبِ
ّ
القىاعض اإلاخعلقت بدىظُم هُامل الؿلُت اإلادلُت ونالخُاتها وَغق حؿُيرها مبِىا ؤهه جم الالخفاء
بالخىهُو يمً الفهل  6على نالخُاث الىالي في ؾُاق خالت الُىاعت صون الخىهُو على
نالخُاث مل مً اإلاجالـ الجهىعٍت وعئؾاء البلضًاث.
لما اهخقض ؤغلب الىىاب جىانل بعالن خالت الُىاعت في جىوـ لفتراث مُىلت مىظ ؾىت 2016
مكيرًً في هظا الخهىم بلى الخهالُ

اإلاالُت الهامت الىاحمت عً جىانل هظه الحالت هظا بلى حاهب

الاهُباع الؿيئ في الخاعج.
وفي طاث الؿُاق ،ؤلض ؤخض ؤعًاء اللجىت على ؤن ال ًمخض ؤلاعالن عً خالت الُىاعت على فترة
مضة َىٍلت معخبرا اإلاضة اإلاقترخت يمً اإلاكغوع اإلاعغوى (ؾخت ؤقهغ) مضة حعض َىٍلت وؿبُت مقاعهت
ّ
باإلاضة اإلاىهىم عليها يمً ألامغ عضص  60لؿىت  1902آه الظلغ والتي ال جخجاوػ الكهغ.
هظا واهخقض ؤخض ؤعًاء اللجىت ما حاء يمً الفقغة الثاهُت مً الفهل  10مً اإلاكغوع
واإلاخعلقت باقتراٍ خًىع قاهضًً في خالت غُاب قاغل اإلادل ؤزىاء الخفخِل وحؿاءى عً الجهت التي
ؾدخىلى حعُنهم ،مكضصا في طاث الىقذ على ؤهمُت مغاعاة ؤخهام اإلاجلت الجؼاثُت في هظا الخهىم
والخإلُض على الخىهُو على يماهاث في هظا الخهىم ختى ال ًخم الاعخضاء على خقىق ألافغاص.
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هظا وؤلض ؤغلب الؿاصة الىىاب الحايغون ؤهه بمىحب خالت الُىاعت ،جملو الؿلُاث
نالخُاث اؾخثىاثُت وبحغاءاث اختراػٍت واؾعت على غغاع مىع ؤلايغاباث ،وخظغ الاحخماعاث وجفخِل
اإلادالث بلى بلخ ،مكيرا بلى الاهتهاماث التي َالذ عضصا مً اإلاىاَىين خُث جم بزًاع عضًض ألاخخام
جدذ ؤلاقامت الجبرًت ماهذ اإلادنمت ؤلاصاعٍت قض ؤنضعث قغاعاث بلغاء ويع بعًهم جدذ ؤلاقامت
الجبرًت.
لما ازخلفذ آلاعاء خىى الجهت اإلاسىى لها اجساط قغاع بعالن خالت الُىاعت ،خُث طهب عؤي
بعٌ الىىاب بلى ؤن ٌعهض هظا الازخهام بلى عثِـ الحهىمت في خين طهب الغؤي آلازغ بلى ؤن ًهىن
مً ازخهام عثِـ الجمهىعٍت وطلو اؾدىاصا بلى ؤخهام مل مً الفهلين  02و 00مً الضؾخىع.
في خين اعخبر بعٌ الىىاب ؤن القؿم الثاوي مً اإلاكغوع واإلاخعلق بخضزل قىاث ألامً الضازلي
والجِل الىَني ًسغج عً هُاق وؾُاق خالت الُىاعت واقترح بالخالي ؤن ًخم خظف هظا القؿم.
وفي عصوصهم على مسخل

جضزالث ومقترخاث الؿاصة الىىاب خىى مكغوع القاهىن ألاؾاس ي

اإلاعغوى قضص الؿاصة ممثلى عثاؾت الجمهىعٍت على ؤهمُت الخعاَي اإلاىيىعي والخجغص عىض صعاؾت
اإلاكغوع وحغلُب اإلاهلحت العامت عً الخجاطباث الؿُاؾُت.
وبين الؿاصة ممثلى عثاؾت الجمهىعٍت ؤن اؾدكاعة مجلـ ألامً القىمي مً قبل عثِـ
الجمهىعٍت لإلعالن عً خالت الُىاعت حعض يماهت في خض طاتها باعخباعه هُهل حماعي ًًم حمُع
ألاَغاف طاث الهلت وبالخالي فةن الغؤي الظي طهب بلُه بعٌ الؿاصة الىىاب مً بمهاهُت اؾخئثاع
عثِـ الجمهىعٍت باجساط قغاع بعالن خالت الُىاعت ٌعض في غير مدله.
ؤما فُما ًسو الًماهاث  ،فقض بِىىا ؤن خالت الُىاعت حعض خالت اؾخثىاثُت وغير عاصًت ًخم
زاللها اجساط بحغاءاث للحُلىلت صون اؾخمغاع ؤخضار ؤو الخىقي منها (بحغاءاث جدفظُت حعض مً
الىاخُت القاهىهُت قغاعاث بصاعٍت يبُُت قابلت للُعً ؤمام القاض ي ؤلاصاعي وبالخالي جسًع على هظا
اإلاعنى بلى الغقابت الالخقت القًاثُت.
وفُما ًخعلق بغُاب حعغٍفاث صقُقت لبعٌ اإلاهُلحاث ،فقض جمذ ؤلاقاعة مثال باليؿبت بلى
عباعة " خالت الُىاعت "بلى ؤن بعٌ اإلاهُلحاث ّ
حعغف مً زالى ماهُتها والهضف اإلايكىص منها وبالخالي
جم حعغٍ

خالت الُىاعت يمً الفهل  2مً اإلاكغوع على ؤنها الحالت التي جدهل فيها ؤخضار

جندس ي زُىعتها نبغت الهاعزت ؤو خالت زُغ وقُو يهضص ألامً والىظام العام.
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ّ
وفي الخخام ،زمىذ الؿُضة عثِؿت اللجىت اإلاباصعة الدكغَعُت التي جقضمذ بها حهت اإلاباصعة
وؤلضث على ؤهه ؾِخم فخذ باب الىقاف مع مسخل

ألاَغاف اإلاعىُت خىى مكغوع القاهىن ألاس ي

اإلاعغوى على ؤهظاعها لخضاعك الىقاثو التي قابذ اإلاكغوع في وسخخه اإلاقترخت.
وصعذ ؤعًاء اللجىت بلى عضم مغاصعة القاعت لغاًت بعالمهم بما جىنل بلُه منخب اللجىت فُما
ّ
ًخعلق بترجِب ؤولىٍاث هظغها ،مكيرة بلى ؤن اللجىت ؾدخىلى الىظغ في ألاًام القاصمت وبعض الاهتهاء مً
مىاقكت مكغوع القاهىن ألاؾاس ي عضص  2012 / 91اإلاخعلق بدىظُم خالت الُىاعت في مل مً مكغوع
القاهىن ألاؾاس ي اإلاخعلق بدماًت اإلاعُُاث الشخهُت ومكغوع القاهىن ؤؾاس ي اإلاخعلق بهُئت الاجهاى
الؿمعي البهغي ومكغوع القاهىن ألاؾاس ي اإلاخعلق بمجلت الحغٍاث الفغصًت.
هظا بالخىاػي مع مىاقكت حملت مً مكاعَع القىاهين ألاؾاؾُت اإلاخعلقت باإلاىافقت على عضص مً
الاجفاقاث التي وعصث على اإلاجلـ مع اؾخعجاى الىظغ.
لما بُيذ في معغى جىاولها ألولىٍاث اللجىت ؤهه ؾِخم جىظُم ػٍاعاث مُضاهُت بلى مل مً مغلؼ
ؤلاًىاء بالىعصًت واإلاهضًت وحغحِـ.
ومً حاهب آزغ ،ؤقاعث الؿُضة عثِؿت اللجىت بلى ؤن اإلافىيُت الؿامُت لحقىق ؤلاوؿان
صعذ اللجىت بلى اإلاكاعلت في نُاغت الخقغٍغ الضوعي الكامل لحقىق ؤلاوؿان في جىوـ.
لما ؤقاعث بلى ؤهه ؾِخم جىظُم حلؿت عمل مكترلت بين ؤعًاء مل مً لجىت الحقىق
والحغٍاث والعالقاث الخاعحُت ولجىت ألامً والضفاع خىى ؤلاحغاء الحضوصي  S17والاهتهاماث الحانلت
في مجاى خقىق ؤلاوؿان.
وؤعلمذ عثِؿت اللجىت ألاعًاء بإهه جم جدضًض مىعض إلانخب اللجىت لالحخماع مع ماجب الضولت
للخاعحُت الؿُض خاجم الفغحاوي ،وطلو للقُام بجلؿت عمل والاجفاق خىى جىظُم وبغهامج الضوعة
الخهىٍيُت التي ُ
ؾُإمنها معهض الضعاؾاث الضًبلىماؾُت لفاثضة ؤعًاء لجىت الحقىق والحغٍاث
والعالقاث الخاعحُت ومؿدكاعيها.
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 قرار اللجىت:
قغعث اللجىت مىانلت الىظغ في مكغوع القاهىن ألاؾاس ي عضص  2012/91اإلاخعلق بدىظُم خالت
الُىاعت ،وجىظُم حلؿت اؾخماع بلى الؿاصة الىىاب الظًً جقضمىا بمقترح قاهىن ؤؾاس ي في طاث
الغغى.
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رئيست اللجىت

مقـ ـرر اللجىت

لطيفت حباش ي

عماد الذايمي

