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 91 -وكىفُد  عً الُىم الدولي للدًمقزاطُت

وفم اللشاس املشكم )أي  2007في الخامغ عشش مً أًلٌى ًدل الُىم الذولي للذًملشاؾُت، الزي أكشجه ألامم املخدذة في العام 

واملإظعاث املذهُت وألاهلُت واملذافعحن عً ( لُخدٌى الُىم ئلى مىاظبت حعخعشع فيها الشعىب واملىظماث 7/62-2007

، لغشع معشفت وجلُُم مذي جؿبُم املبادب الذًملشاؾُت ماداث خالت الذًملشاؾُت في بلذانهخضاب والاجدلىق إلاوعان وألا خ

هُت حمعُت ة لىػاالث ئوعاواهدشاس أفياسها والالتزام بمماسظاتها، ولم ًأِث هزا اللشاس مدطلت سغبت فشدًت، بل هىدُجت مباشش 

لت  ت والشمىلُت، ب العالمشعى  خاغتهاؾٍى زلافت الذًملشاؾُت بؿاكت عبىس بعذ أن أضبدذ مفاهُم و  غذ الذهخاجىٍس

جىظش . ذس العلؿاثمً الشعب مط خش اخخُاسشغبت و خضاب والىظم العُاظُت واملىظماث ئلى مشاهض الذولت ملماسظت اللشاس بألا 

الي هذاف الخىمُت املعخذامت وحعترف بالخمً أ (16)ذًملشاؾُت مً مىظىس الهذف ُت الئلى كػ 2030خؿت الخىمُت املعخذامت 

العلمُت واملإظعاث الشاملت والفاعلت واملعخجُبت والخاغعت  والخجمعاث ت بحن املجخمعاثبالشوابـ غحر اللابلت للخجضة

 للمعاءلت.

جفش ي فحروط وىسوها خٌى العالم، واغؿشاس العذًذ مً الحيىماث إلعالن خاالث املىاظبت مع اظخمشاس أحي هزا العام ج

عاث العادًت أو مىع الخجىاٌ أالؿىاسب  وإؾالق ًذ  ذ الحشهت أو وشش الجِش وحهاث ئهفار اللاهىن لُُو جوجلُُذ الدشَش

ٌ  املعلً ، في ظل الععيالعلؿاث ذ الػغـ على البنى الذًملشاؾُتمما  ،إلهفار ظُاظت الخباعذ الاحخماعي والعض ذد ويه ًٍض

ذ مً الشمىلُت وإظياث  بانهُاسها في بعؼ املىاؾم. أمام اظخغالٌ حضء مً العلؿاث الحالت الصحُت العامت لفشع مٍض

 ألاضىاث املعاسغت والهُمىت بشيل أهبر على الححز العام.

ت مزجكشاث  الدًمقزاطُت الضزوٍر

ت واخترام خلىق إلاوعان ومبذأ جىظُم  ت ل اللُم املخعللت بالحٍش ت هضيهت باالكتراع العام عىاضش غشوٍس ي اهخخاباث دوٍس

دًملشاؾُت. والذًملشاؾُت جىفش بذوسها جلً البِئت الؿبُعُت الالصمت لحماًت خلىق إلاوعان وإعمالها على هدى ًدعم 

ا. وبملذاس ظاظُت مً سواةض الذٌو الحشة، وهي ألاظاط لِغ لفهم املشاول وإهما للخعامل معهأسهحزة وحعخبر   .بالىفاءة

ٌ للبدث عً الحلى  ا في مىاحهت مباششة مع املعإولُت وجػؿشها مجخمعحنجػعى خػىسها همماسظت ًىمُت وهلىاعذ وجلالُذ

 .ومشاكبت جؿبُلها وجدمل هخاةجها

 عً ضُغ أفػل مً خالٌ الاسجلاء بالحلٌى ا
ً
ش، بدثا  ملىاضلت الاحتهاد واملشاحعت والخؿٍى

ً
لتي جم هما أنها جترن الباب مفخىخا

لت الفػلى ل خجىِب الخىضل ئليها في وكذ ظابم. وهىزا جطبذ الذًملشاؾُت ششؽ الخؿىس ووظُلخه في آن، وجطبذ الؿٍش

 شاسهت اللىي الحُت والفاعلت والجذًذة في جدمل املعإولُت.م، والطُغت التي جفسح املجاٌ أمام هُاساملجخمع الهضاث أو الان

مىظماث املجخمع املذوي والؿبلت العُاظُت مع غشوسة أن ًيىن لهزا الحىاس أزش خلُلي في وهي مبيُت على الحىاس الذاةم بحن 

 اللشاساث العُاظُت.



للذ اسجىضث املبادب الذًملشاؾُت على املشاسهت العُاظُت، والفػاء املذوي الحش، والحىاس الاحخماعي، وغمان خلىق إلاوعان 

اث العامت، ومبذأ الفطل بحن العلؿاث ال عُت والخىفُزًت واللػاةُت، والخذاٌو العلمي للعلؿت مً خالٌ والحٍش دشَش

ووشش والحم في الخجمع العلمي، الخمثُل والاهخخاب عبر ضىادًم الاكتراع، والخعذدًت العُاظُت، والذظاجحر الذًملشاؾُت، 

 .ظُادة اللاهىن مبذأ إعماٌ وخلىق إلاوعان، و  تحعالُم وزلافت وجشبُت الذًملشاؾُ

عُت للدًمقز   اطُتالبنى الدشَز

عُت للذًملشاؾُت هيئن  الىزُلت العاملُت ألاهم "إلاعالن العالمي لحلىق إلاوعان" املعخمذ مً الجمعُت  حىهش الشعاًت الدشَش

إرادة ( مىه على أن: "21خُث هظ البىذ الثالث مً املادة )في باَسغ،  1948العامت لألمم املخدذة في العاشش مً واهىن الاٌو 

 باإلقتراع العام على الشعب هي م  
ً
ا جب أن جخجلى هذه إلارادة مً خالل اهخخاباث هشيهت ججزي دوٍر لطت الحكم ٍو ىاط ض 

ذ" ت الخطٍى ذ الطزي أو بئجزاء مكافئ مً حُث ضمان حٍز  .قدم املطاواة بين الىاخبين وبالخطٍى

ت الخع  عً العهذ الذولي الخاص بالحلىق العُاظُت واملذهُت الزي هظ على خٍش
ً
ت فػال بحر والحم في الخجمع العلمي وخٍش

ً والحم في  ً الجمعُاث مع آخٍش  ، املشاسهت في ئداسة الشإون العامتجيٍى

هظام الحكم في فلططين هظام دًمقزاطي هُابي ٌعخمد ( على: "5أما اللاهىن ألاظاس ي الفلعؿُني فلذ هظ في مادجه سكم )

يخخب فُه ربِظ الط  مً قبل الشعب وجكىن الحكىمت على الخعددًت الطُاضُت والحشبُت ٍو
ً
 مباشزا

ً
لطت الىطىُت اهخخابا

عي الفلططُني  ".مطؤولت أمام الزبِظ واملجلظ الدشَز

 فلططيندولت حالت الدًمقزاطُت في 

بخىضُف خالت الذًملشاؾُت في فلعؿحن، ًمش الشعب الفلعؿُني بجملت مً الخغحراث العُاظُت والاحخماعُت والاكخطادًت 

خه الحذًث،  ا مشاول مشهبت مخعذدة، أبشصهٌعاوي الىظام العُاس ي الفلعؿُني مً الذساماجىُت هي ألاخؿش سبما في جاٍس

عي او املإظعاحي والزي أدي ئلى وحىد مىاؾىحن بدلىق وواحباث  اظخمشاس خالت الاهلعام الذاخلي ظىاء العُاس ي أو الدشَش

فشل الاهلعام مع خىشط ً خُت التي ٌعِشها الشعب الفلعؿُني.في الػفت الغشبُت وغضة وصاد خالت الششرمت الخاٍس مخخلفت

 عًختى اللحظت حهىد املطالحت الىؾىُت
ً
عي اظخمشاس حعؿُل ، فػال والزي الفلعؿُني  (بشملان الشعب) املجلغ الدشَش

ت خمل الشكم )خله جشسخ بعذ  خ 10/2018بلشاس جفعحري مً املحىمت الذظخىٍس والزي اكترن بذعىة  12/12/2018( بخاٍس

ت الخفعحري في الشةِغ مدمىد عباط ئلى ئعالن ئحشا خ وشش كشاس الذظخىٍس عُت خالٌ ظخت أشهش مً جاٍس ء اهخخاباث حشَش

ذة الشظمُت، وهى ما لم ًخم  خهالجٍش عيٌ . بشغم رلً،ختى جاٍس عغضة بمهامه الا  عخمش حشَش وإضذاس  عخُادًت التي حشمل الدشَش

ت.الل باإلغافت ئلى تهذًذاث الذًملشاؾُت التي خللها ئعالن خالت الؿىاسب للشهش العابع  ىاهحن على الشغم مً عُىب دظخىٍس

 على الخىالي وما حشي مً اهتهاواث للخجمع العلمي واعخلاٌ ملىاؾىحن على خلفُت الشأي خاللها.



 قُاص املؤشزاث

  

  أعلً الشةِغ الفلعؿُني خالت الؿىاسب في 2020ي الخامغ مً ماسط ف :إعالن غير دضخىري لحالت الطىارا 

في معاعي ملىاحهت حاةدت وىسوها، ورلً  2020( لعىت 1عبر املشظىم الشةاس ي سكم )، الفلعؿُيُتحمُع ألاساض ي 

 للىظام 
ً
ش الفلعؿُيُت ولللاهىن ألاظاس ي املعذٌ لعىت  يألاظاس اظدىادا وحعذًالجه، وال ظُما  2003ملىظمت الخدٍش

أخيام الباب العابع مىه، حاء في املشظىم: "جخىلى حهاث الاخخطاص اجخار حمُع إلاحشاءاث الالصمت ملىاحهت املخاؾش 

 30لشاس، وجيىن خالت الؿىاسب هزه ملذة الىاججت عً فحروط وىسوها وخماًت الصحت العامت وجدلُم ألامً والاظخ

 
ً
خٌى سةِغ الىصساء بالطالخُاث والاخخطاضاث الالصمت لخدلُم غاًاث هزا إلاعالن وافت مىز رلً الىكذ، ". ًىًما، ٍو

ملذة خىسي بلؿع اع الذظخاالث وان ًخم الالخفاف على ئسادة املشش في  –جمذًذ خالت الؿىاسب بشيل أو بأخش شي ح

ت هزه الحالت وغُاب املعبباث لشغالعابع على الخىالي. باللشهش  –ومً زم ئضذاس ئعالن حذًذ  م مً عذم دظخىٍس

عاث الصحت والذفاع عاث الفلعؿُيُت العادًت ظُما حشَش املذوي ما  الصحُت الحلُلُت إلعالنها، ئر ًىحذ في الدشَش

 على جشاحع الذًملشاؾُت. .ًىفي ملىاحهت الجاةدت
ً
ت هزا إلاعالن شيل مإششا  عذم دظخىٍس

  على البنى الزي خللخه خالت الؿىاسب باإلغافت ئلى الػغـ : الطلمُت خالل حالت الطىارا  ثللخجمعاقمع

اث ممىهجت مً أحل جىفُز اهتهاو  هااظخغالل حاالثالاكخطادًت والاحخماعُت، جخجه املإششاث ئلى أهه حشي في بعؼ ال

 للحم في الخجمع العلمي، مً ألامثلت الباسصة في هزا العُاق: 

خمل عىىان "ؾفذ الىُل"  ججمع ضلمي ضد الفطادألاحهضة ألامىُت على دواس املىاسة وظـ مذًىت سام هللا  كمع -

 بعذ غغـ شعبي ومذوي( مً وشؿاء الحشان كبل أن ًخم ئؾالق ظ20) اٌواعخل
ً
خ شاخهم الخلا ، بخاٍس

19/7/2020. 

ز ألاضىليوقفت لحشب الباللىة م هللا افي س ألاحهضة ألامىُت  جفٍشم - مىاهػت وافت أشياٌ الخمُحز غذ اجفاكُت  خحٍز

جدذًذ ظً الضواج عىذ سفؼ ئكشاس كاهىن خماًت ألاظشة مً العىف و للخعبحر عً سفؼ و  "ظُذاوغذ املشأة "

سفعذ الىكفت شعاساث هشاهُت وجدٍشؼ غذ فئاث مجخمعُت مخالفت لفىش الحضب املدشذد، ما . عام 18ظً 

 ٌ  مً الشً خى
ً
الخذسج في كىاعذ الخجمع. بامللابل لم جشاعي ألاحهضة ألامىُت شعاساث ظلمُت  مذي ًػع هثحرا

خالىكفت. في الخعامل اللىة عماٌ خظا  . 5/9/2020 بخاٍس

حػىس حلعت للىظش دخٌى مجمع املحاهم في مذًىت البحرة لمً  قضاة ومحامين كىاث هبحرة مً الششؾت مىع -

علذ مإجمش صحفي وجىظُم وكفت ػاء ألاعلى الاهخلالي، و لغ اللفي ؾعىهاث ملذمت منهم على كشاساث مج

ومىع بالحىاحض ملش املحىمت مدُـ الششؾت باغالق كىاث اخخجاحُت بالتزامً مع الجلعت، بعذ أن كامذ 

شذًذ الخؿىسة لهُبت اللػاء ُمّشهب في اهتهان خجحن مً الخىحه ئلى داخل املحىمت، املخلاغحن واملحامحن واملح

خ وللحم في الخعبحر وفي الخجمع العلميوالحم في الخلاض ي وظُادة اللاهىن   .7/9/2020. بخاٍس



 في املشاسهحن اعخلاٌ حشملعلمي، في الخجمع ال لحمل معخمشة هتهاواثال كمع هزه الخجمعاث ًأحي واظخمشاس 

 املخابشاث،) الغشبُت الػفت في املخخلفت ألامىُت ألاحهضة كبل مً اخخجاصهم، أو اظخذعائهم، أو العلمُت، الخجمعاث

ت، والاظخخباساث الىكاتي، ألامً الششؾت، ، غضة في الذاخلي وألامً الششؾت حهاصي  كبل ومً (الىؾني وألامً الععىٍش

 في املشاسهحن على والسحل بالػشب غضة كؿاع وفي الغشبُت الػفت في املخخلفت ألامىُت ألاحهضة فشادل  اعخذاءأو 

 والػفت غضة كؿاع مً ول في ألامىُت ألاحهضة كبل مً العلمُت الخجمعاث مً عذد علذ مىع، و .العلمُت الخجمعاث

ٌ  إعاكت، و الغشبُت باللىة املفشؾت والعىف غحر  العلمُت ججمعاث فؼو ، الاحخماعاث أماهً ئلى املشاسهحن وضى

ماملششوع  ججمعاث مخخلفت، ظُاظُت وزلافُت ومؿلبُت وهلابُت وؾالبُت  حشملوهي اهتهاواث . فيها املشاسهحن وجفٍش

ت. ت وحىذٍس  ووعٍى

  على خلفُت الخعبحر عً الشأي أو مداسبت الفعاد أو : ىارا خالل حالت الطملىاطىين حعطفُت  ثاعخقال

 العمل الصحفي وبالزاث عبر املىطاث الشكمُت خالٌ خالت الؿىاسب، مً ألامثلت: 

خ  - طيوكف أفشاد مً حهاص املباخث العامت في الخلُل املىاؾً أ 7/7/2020بخاٍس  مً خشبت 63) فاًش الطٍى
ً
( عاما

 .( أًام5ظالمت في مذًىت دوسا على خلفُت ميشىساجه خٌى الفعاد على ضفدخه على مىكع فِعبىن ملذة )

خ  - في مدافظت الخلُل الىاشـ في الحشان العمالي  واللىة املشترهت مً الىكاتياعخلل حهاص ألا  21/7/2020بخاٍس

 37) ضهُب ساهدة
ً
 لشهادة  ،( عاما

ً
 وفلا

ً
بلغ مً عمش عامحن وهطف وخُذا شن ؾفله الزي وان بشفلخه ٍو

ُ
وج

.
ً
 العاةلت. كبل أن ًفشج عىه الخلا

خ  -  مً 42) هشار بىاثاملىاؾً مجٌز في مدافظت الخلُل اللىة ألامىُت املشترهت  اكخدمذ 22/7/2020بخاٍس
ً
( عاما

وهذدث صوحخه بىعش الباب التي  ىاضل الاحخماعيبلذة دوسا على خلفُت وشاؾه غذ الفعاد عبر مىطاث الخ

، وخاولذ اللىة مطادسة  ئلى أن اعخلل حهاص ألامً . ىلالتهىاجف الالسفػذ فخده لعذم وحىد صوحها في املجٌز

 24/8/2020مالخلخه في  مًالىكاتي في مدافظت الخلُل املىاؾً هضاس بىاث بعذ شهش 
ً
 ، كبل أن ًفشج عىه الخلا

 . بعذ ششوعه في ئغشاب عً الؿعام

( 19) دمحم البلعاوي اعخلل حهاص ألامً الىكاتي في مدافظت ؾىلىشم املىاؾً ، 28/7/2020وفي في راث العُاق،  -

  .شاواث الشعبُت غذ الفعاد، لُفشج عىه بعذ أًامحعام على خلفُت جػامىه مع ال

خ  -  عبد الزحمً الظاهزواملخشج الفني املىاؾً في مدافظت هابلغ  حهاص ألامً الىكاتي اعخلل 17/8/2020بخاٍس

خهوالزي ما صاٌ كُذ الاعخلاٌ ، على خلفُت ميشىس له على مىكع فِعبىن ( عام،37)  .ختى جاٍس

خ  - بعذ دعىجه عبر  دمحم هضال عاٌشاملىاؾً  3/9/2020هما اعخللذ ألاحهضة ألامىُت في مذًىت بِذ لحم بخاٍس

 للاهىن خماًت ألاظشة مً العىف. ملؿ
ً
ع مطىس على مىكع فِعبىن ئلى الاخدشاد وظـ مذًىت سام هللا سفػا

.
ً
 حشي إلافشاج عىه الخلا



خ  - مجٌز  "خماط" خشهت -علؿت ألامش الىاكع مذ كىة مً ألاحهضة الامىُت الخابعت لدخكا 21/8/2020بخاٍس

 في حي 57) جالل كامل الطزحياملىاؾً 
ً
خىن دون خُاصتها على مزهشة جفخِش لخعخذي على ضاخب ( عاما الٍض

 املجٌز وصوحخه وأبىاءه وصوحاتهم وشلُلاتهم بالهشاواث وجىكف ازىحن منهم. 

خ  - حيىاؾً املخماط" لحشهت " ألاحهضة ألامىُت الخابعتخللذ اع 1/9/2020بخاٍس بعذ  ( عام،36) عبد هللا حٍى

ع الحشهت للمعاعذاث املالُت والغزاةُت  .وششه معلىماث شىىذ في آلُت جىَص

خ  -  عابلت القطاصفي مذًىت خاهُىوغ على أفشاد مً   "خماط"حشهت ألاحهضة ألامىُت ل اعخذث 4/9/2020بخاٍس

 .مً بُنهم وعاء وأؾفاٌ في مذًىت خاهُىوغ بذعىي مخالفت خظش الخجىاٌ ملىاحهت جفش ي فحروط وىسوها

  على خلفُت اهدشاس الجاةدت والحػىس ألامني الػعُف في مىاؾم )ج( أو ُتاملحل خالفاث مع لجان الطىارا :

ت حشيلذ  مً املجخمع ألاهلي في اللشي والخجمعاث واملخُماث لجان ؾىاسب  بمبادساثاللذط أو الخجمعاث البذٍو

مُت، وعلى جلُُذ الحشهت أو مىعها، مدلُت، هذفذ ئلى الحذ مً مخاؾش خشهت العماٌ، وإلى الخعاون مع الجهاث الشظ

عبر خظش للخجىاٌ خالٌ ظاعاث معُىت أو وغع الحىاحض على مذاخل اللشي، وجىظُم خشهت الذخٌى والخشوج منها، 

ع املعاعذاث. وإهفار الحجش في املىاؾم املىبىءة، هزه اللجان التي بذأث مشترهت بحن وافت  وحمع الخبرعاث وجىَص

في العذًذ مً ىاؾم لخذخالث امىُت ئكطاةُت للىان ظُاظُت معُىت، وهى ما حعبب الفئاث حعشغذ في بعؼ امل

بحن لجان الؿىاسب وأفشاد مً املجخمعاث املحلُت لشفػهم  وشأثإلاشيالُاث، باإلغافت ئلى املشاول والصجاساث التي 

وغُاب املأظعت والحىهمت ني س العاةلُت في املجخمع الفلعؿُمظاهش العلؿت التي جماسظها عليهم خاضت في ظل اهدشا

 لإلضابت بعذة ؾعىاث بعذ خالف مع شبان (. حع)حعشع املىاؾً  27/3/2020في  .الفعالت في لجان الؿىاسب 

خالٌ مداولخه املشوس عبر خاحض أكامه املعخذون في مىؿلت سأط العحن في مذًىت  ًماسظىن دوس حهاث ئهفار اللاهىن 

 هي شجاساث جىشسث في العذًذ مً املىاؾم.، و هابلغ

  مً 50عام بمجمىع  36)ول مً هى دون  حُل وامل :معطلتفي فلططين املشاركت الطُاضُت ل جشال %

على في أي اهخخاباث مً كبل،  ىالم ٌشاسوو  الاهخخاب  وأالعُاظُت بالترشح  مخلىكه ىالم ًماسظ الهُئت الىاخبت(

، ورلً هدُجت حملت مً وؾاكاتهم الشغم مً خغ املعإولُت العالي لذيهم وكذستهم على إلاداسة والخىظُم والحشذ

معُاس العً ظىاء على املعخىي الثلافي الزي ًىؿلم مً الىظام ألابىي، أو معىق ئليها  ، ًػافالعُاظُت املعىكاث

عام  28ولالهخخاباث املحلُت، عام  25وبلاء ظً الترشح عىذ الترشح وظً الاكتراع،  اللاهىوي الزي ًماًض بحن ظً

 عً وحىد عام لالهخخاباث الشةاظُت،  40لالهخخاباث البرملاهُت، و
ً
وهى ما ال ًلبي ؾمىح الشباب الفلعؿُني، فػال

ومفاضل ضىع  ث الشظمُتالىصاساث واملإظعا% فلـ مً الشباب الفلعؿُني في مشاهض وظُفُت علُا في 1أكل مً 

، ما اليعاء فداٌ املشاسهت العالعُاظاث، أ
ً
الشغم مً أن الترهُبت الىىعُت للعيان في  علىُاظُت لهً ًضداد جذهىسا

أهار، وحشىُل  100روىس ليل  103، أي أن هىان 2017في العام   103.3فلعؿحن بلغذ وعبت الجيغ فيها 

دُتخمعاث الؿالباث لليعبت ألاهبر مً املج ، ئال أن اللطىس الىاضح ال ًضاٌ ٌشىب الخمثُل الجامعُت ولللىة الخطٍى



، ورلً هدُجت لتراهماث مً ومجالغ الؿلبت في الجامعاث اليعىي الؿالبي في املشاهض اللُادًت ومشاهض ضىع اللشاس

 عً الترهُبت ال
ً
هشمُت الخللُذًت الخدذًاث الثلافُت والعُاظُت واللاهىهُت والاحخماعُت والاكخطادًت، فػال

% فلـ وفي هثحر مً 20، أما في مجالغ الهُئاث املحلُت حشيل املشآة الفلعؿُيُت وعبت  للمجخمع الفلعؿُني

الي اللاهىن الاهخخابي ووعبت اليىجا سغم حشىُلها خى  ألاخُان ًيىن جمثُل بذون فاعلُت لغاًاث جدلُم مخؿلباث

.ملُىن هاخبت في سجل الىاخبحن، وهى ما ًمثل ئ
ً
 خفاق في جمثُل الفئاث ألاهثر تهمِشا

 ت الخعبحر ظىاء في مل ٌعخمش الخأزحر الس يء :الفضاء املدوي الحز عجزاج عاث املػُلت على خٍش جمىعت مً الدشَش

 2017( لعىت 16كشاس بلاهىن الجشاةم إلالىتروهُت سكم سكم )لػفت الغشبُت أو كؿاع غضة، ًتربع على الهشم، ا

ت ومخالفاث اللتزاماث 2018( لعىت 10بلاهىن سكم ) وحعذًالجه عبر اللشاس ، والزي ًدخىي على مخالفاث دظخىٍس

اث العامت، مغ الحٍش داهم على ئزشه مجمىعت مً اليشؿاء والصحفُحن، باإلغافت ئلى  فلعؿحن الذولُت، ٍو ٍو

ىلىحُا التي تهمت ئظاءة اظخخذام الخىى ذ خشهت "خماط"زحجب عششاث املىاكع إلالىتروهُت، في غضة اظخدذ

 ، في ضشاع على الححز العام1936ت ( لعى74املعذٌ للاهىن العلىباث سكم ) 2009( لعىت 3أغُف لللاهىن سكم )

وفم املضاج الشظمي العام، وهى ما أزش على ُه وغبـ املىطاث الشكمُت بالعُؿشة علملخىاصعت وسغبت لذي الاؾشاف ا

اث العامت وخلىق إلاوعان بشيل هبحر.  حعبب الاهلعامملابل رلً، وعلى ضعُذ العمل املذوي املعخجُب:  الحٍش

ذ فشضتج ، فيالذاخلي وحعؿُل الاهخخاباث ضذوس اللىاهحن املعخجُبت لبِئت ئًجابُت للعمل املذوي مثل كاهىن  فٍى

ىن ضذوس كىاهحن جمغ بعمل مىظماث املجخمع املذوي، مثل كشاس بلاهأدي ئلى الحم في الحطٌى على املعلىماث، و 

ت واملإظعاث ألاهلُت لعام  الزي مىذ الحيىمت خم مطادسة أمىاٌ  2011املعذٌ للاهىن الجمعُاث الخحًر

ت أو الهُئاث بذون خىم كػاتي عىذ الخطفُت، وكاهىن الىلاباث سكم  في غضة الزي خالف  2/2013الجمعُاث الخحًر

اث غحر الشبدُت الزي مغ باظخلالٌ الششواث بشأن هظام الششو  8/2015الاجفاكُاث الذولُت، وكشاس مجلغ الىصساء 

لها للشكابت واملىافلت املعبلت مً وصاسة الذاخلُت في الخعذًل، لخلىم ألاحهضة ألامىُت  غحر الشبدُت وأخػع مطادس جمٍى

على أسع الىاكع بهزا الذوس وهى ما ًجشي هزلً في جشخُظ وحسجُل الجمعُاث، وغُاب كاهىن واخذ ًىظم عمل 

املجخمع املذوي على اخخالف أضىافها واهىاعها، واظخمشاس جىظُم بعػها بلىاهحن كذًمت مثل  حمُع مىظماث

 في الػفت الغشبُت. الىافز 1960الجضاءاث امللشسة على مىظماث املجخمع املذوي في كاهىن العلىباث ألاسدوي 

  الشغم مً جىكُع وبعؼ الاهتهاواث أضبدذ مضمىت وممىهجت ب :اضخمزث في الخدهىر حالت حقىق إلاوطان

فلعؿحن على معظم اجفاكُاث خلىق إلاوعان الذولُت، بعبب الىهً في أدواث املحاظبت واملعاءلت والخلاعغ في 

ت على خلفُت الاهخماء العُاس ي، والخىكُف على رمت املحافظحن في الػفت الغشبُت  جدلُم الشدع، ومنها اهتهاواث الحٍش

ت ف ي غضة، والاظخمشاس في اعخماد ششؽ العالمت ألامىُت، ما ًدشم بعؼ ومداهمت املذهُحن امام مداهم ععىٍش

املىاؾىحن مً خلهم في جللذ الىظاةف واملىاضب العامت، وجىشسث خاالث ظىء املعاملت أو الخعزًب في مشاهض 

 .ث في كؿاع غضة خالٌ العام الجاسي الخىكُف ومنها ما مغ صحفُحن وبالزا



 فبعذ اظخمشاس العُذ الشةِغ في  :جشاًدث املؤشزاث على ما ٌشبه انهُاره مبدأ الفطل بين الطلطاث

عي، ضذس  ع سغم الخالف على جىفش أو عذم جىفش خالت الػشوسة هدُجت غُاب املجلغ الدشَش اسخذام خله بالدشَش

ت العذًذ مً املشاكبحن أنها  عي، سغم سٍؤ ت بدل املجلغ الدشَش ال جملً كشاس مثحر للجذٌ عً املحىمت الذظخىٍس

حىد خاالث مً الفعاد هما جضاًذث املإششاث على و ضالخُت خل املجلغ، والخالف على آلُت وكاهىهُت حشىُلها، 

 فُه.مً العلؿت الخىفُزًت  ثجذخال على و ، داخل اللػاء

 على الشغم مً كشاس  :الخداول الطلمي للطلطت مً خالل الخمثُل والاهخخاب وضىادًق الاقتراع معطل

عي وسبـ رلً باحشاء الاهخخاباث واهتهاء املهلت التي  ت الخفعحري الزي أدي ئلى خل  املجلغ الدشَش املحىمت الذظخىٍس

كػاتي، وهى ما شفؼ لخىفُز خىم في أخعً خاالجه هىع مً المىدتها املحىمت إلعالن ئحشاء رلً، وهى ما ٌشيل 

 اوعىغ على الخعذدًت العُاظُت عبر خىم الحضب الىاخذ ظىاء في الػفت الغشبُت أو كؿاع غضة.

 

 

 الخىضُاث

 

 بىاء على ما ظبم، فان مشهض ئعالم خلىق إلاوعان والذًملشاؾُت "شمغ" ٌشذد على ما ًلي: 

والشاملت واملتزامىت على أظاط دعىة ظُادة الشةِغ مدمىد عباط ئلى إلاعالن عً مىعذ ئحشاء الاهخخاباث العامت  .1

  كاهىن اهخخابي ومدىمت للػاًا الاهخخاباث،
ً
عادة اللشاس للشعب ضاخب إملبذا الخذاٌو العلمي للعلؿت، و  اختراما

بعذ تهُئت بِئت اهخخابُت خشة هضيهت للعملُت الاهخخابُت واظخعادة العملُت  اللشاس، وأن ًخم رلً بخىافم وؾني واظع،

خبحن وسغباث املىاؾىحن جلبل ألاؾشاف وافت بيخاةج الاهخخاباث أًا واهذ وجمخثل للشاساث الىا الذًملشاؾُت، وأن

دُت،   الخطٍى

دعىة العلؿاث الشظمُت في الػفت الغشبُت وكؿاع غضة، ئلى اخترام التزاماث فلعؿحن الذولُت بمىحب الاجفاكُاث  .2

عاث التي حعاسغذ مع رلًواملعاهذاث واملىازُم التي اهػمذ ئليها، والتراحع عً ول ال ، والعمل على مىاءمت دشَش

عاث الذولُت. عاث الىؾىُت مع الدشَش  الدشَش

ت الخعبحر، ومعاكبت مىتهىيها بما  دعىة ألاؾشاف وافت ئلى اخترام خالت خلىق إلاوعان .3 والحم في الخجمع العلمي وخٍش

ت ألامىُت، والخىكُف على رمت ًدلم الشدعحن الخاص والعام، ووكف الاعخلاالث العُاظُت، وششؽ العالم

والخىكف عً اظخغالٌ جفش ي  املحافظحن، وظىء املعاملت والخعزًب، الهتهاهم لحلىق إلاوعان ومبادب اللاهىن.

اث والعُؿشة على الححز العام 19وىفُذ   .للمع الحلىق والحٍش


