نظام انتخاب مجلسي الشعب والشوري
جيمع نظام االنتخاب اجلديد جمللسي الشعب والشوري بني نظام
االنتخاب الفري واالنتخاب بالقائمة احلزبية املغلقة.

انتخابات جملس الشعب:
 عدد أعضاء جملس الشعب القادم  498عضوا منتخبني خيتارون بطريقةاالنتخاب املباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على األقل من
العمال والفالحني.
 جترى عملية االنتخاب على ثالث مراحل:املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

جتري االنتخابات
جتري االنتخابات
جتري االنتخابات يف
يف حمافظات املنيا -
يف حمافظات:
حمافظات :القاهرة
القليوبية  -الغربية
 الفيوم  -بورسعيد  -اجليزة  -بنى سويفدمياط  -اإلسكندرية  - -املنوفية  -الشرقية  - -الدقهلية  -مشال
كفر الشيخ  -أسيوط اإلمساعيلية  -السويس سيناء  -جنوب سيناء -
مطروح  -قنا  -الوادي
 البحرية  -سوهاج األقصر  -البحراجلديد
– أسوان
األمحر
يوم االثنني املوافق
 28نوفمرب  2011علي
ان جتري اإلعادة
يوم االثنني املوافق 5
ديسمرب.2011
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يوم األربعاء املوافق
 14ديسمرب  2011علي
ان جترى اإلعادة يوم
األربعاء املوافق 21
ديسمرب .2011

يوم الثالثاء املوافق
 3يناير  2012علي ان
جترى اإلعادة يوم
الثالثاء املوافق 10
يناير.2012

حمافظات املرحلة األوىل

حمافظات املرحلة الثانية

 يكون انتخاب ثلثي أعضاءجملس الشعب ،بنظام القوائم
احلزبية املغلقة ،والثلث
اآلخر النظام الفردي166( .
عضو بالفردي ،و 332عضو
بالقائمة).

166
عضو بالفردي

حمافظات املرحلة الثالثة

332
عضو بالقائمة

33

 83دائرة لالنتخاب
بالنظام الفردي

 46دائرة لالنتخاب
بنظام القوائم

 تقسيم مجهورية مصر العربيةإىل « »46دائرة ختصص
لالنتخاب بنظام القوائم،
و« »83دائرة أخرى ختصص
لالنتخاب بالنظام الفردي.

 جيب أن يكون عدد املرشحنيعلى أي من القوائم مساويا
لثلثي عدد املقاعد املخصصة
للدائرة ،على أن يكون نصفهم على األقل من العمال والفالحني.
 بالنسبة للقوائم احلزبية ،يراعى أال يلى مرشح من غري العمالوالفالحني مرشحا من غري هؤالء.
 جيب أن تتضمن كل قائمة مرشحة من النساء على األقل دون حتديدموقعها يف هذه القائمة أي الرتتيب الذي تأتى فيه.
تقديم القوائم مقصور على األحزاب السياسية املرخصة فقط .ولكن
جيوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب .وخيصص رمز
موحد على مستوى اجلمهورية لقوائم احلزب أو األحزاب ذات الصلة وذلك
بعد استطالع رأى اهليئة املختصة للحزب.
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انتخابات جملس الشورى
 عدد اعضاء جملس الشورى 270عضوا .وينتخب ثلثا أعضاء
اجمللس بطريق االنتخاب املباشر
السرى العام ،على أن يكون
نصفهم على األقل من العمال
والفالحني ،ويعني الثلث األخر
من رئيس اجلمهورية 90( ،عضو
معني ،و 180عضو منتخب).

عمال وفالحني

فئات

 180عضو يتم انتخابهم
باالنتخاب املباشر السرى العام
 90عضو
معينني

 يكون انتخاب ثلثي أعضاء جملس الشورى ( 180عضو) ،بنظام القوائم احلزبيةاملغلقة ،والثلث اآلخر النظام الفردي ( 60عضو بالفردي ،و 120عضو بالقائمة).
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 تقسم مجهورية مصر العربية إىل « »30دائرة ختصص لالنتخاب بنظام القوائم،و 30دائرة أخرى ختصص لالنتخاب بنظام الفردي.

 جترى عملية االنتخاب على ثالث مراحل:املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

جتري االنتخابات
جتري االنتخابات يف
جتري االنتخابات يف
حمافظات :اجليزة  -بنى يف حمافظات :املنيا -
حمافظات :القاهرة
القليوبية  -الغربية
سويف  -املنوفية -
 الفيوم  -بورسعيد -الشرقية  -اإلمساعيلية  -الدقهلية  -مشال
دمياط  -اإلسكندرية
 كفر الشيخ  -أسيوط  - -السويس  -البحرية  -سيناء  -جنوب سيناء -مطروح  -قنا  -الوادي
سوهاج – أسوان
األقصر  -البحر األمحر
اجلديد
يوم  14فرباير  ،2012علي يوم  4مارس  ،2012علي
يوم  29يناير  2012علي
ان جترى اإلعادة يوم  5ان جترى اإلعادة يوم  21ان جترى اإلعادة يوم 11
مارس .2012
فرباير 2011
فرباير .2012
فيما عدا ذلك ،يطبق ذات القواعد املنظمة النتخابات جملس الشعب على
انتخابات جملس الشورى.
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اللجنة العليا لالنتخابات
أفرد قانون مباشرة احلقوق السياسية الباب األول منه للحديث عن
اللجنة العليا لالنتخابات ،وأناط بها اإلشراف الكامل على االنتخابات
الربملانية.

تشكيل اللجنة
تشكل اللجنة العليا النتخابات جملسي الشعب والشورى من سبعة
أعضاء هم :رئيس حمكمة استئناف القاهرة (رئيساً اللجنة) وأقدم نائبني
من نواب كل من رئيس حمكمة النقض ورئيس جملس الدولة وأقدم
رئيسني مبحاكم االستئناف تاليني لرئيس حمكمة استئناف القاهرة.
وختتار اجملالس العليا هلذه اهليئات القضائية عضوا احتياطيا يُراعى يف
اختياره األقدمية ليحل حمل العضو األساسي إذا حدث مانع حيول دون
وجوده يف اللجنة .أما رئيس هذه اللجنة فيحل حمل أقدم رؤساء حماكم
االستئناف إذا قام مانع لديه .ويكون هلذه اللجنة أمانة فنية دائمة تعاونها
يف عملها .وهى تضم  16عضوا من القضاة واخلرباء وشخصيات عامة.
وجتتمع اللجنة العليا لالنتخابات بدعوة من رئيسها ،وال يكون اجتماعها
صحيحا إال حبضور رئيسها وأربعة من أعضائها على األقل ،وتصدر
قراراتها بأغلبية أربعة على األقل.
وتقوم اللجنة العليا لالنتخابات بتشكيل جلنة انتخابية بكل
حمافظة برئاسة رئيس مبحاكم االستئناف ،وعضوية مستشار مبجلس
الدولة ورئيس باحملكمة االبتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة
وأحد نواب رئيس هيئة النيابة اإلدارية ختتارهم اجملالس العليا للجهات
املشار إليها ،وختتار كل من تلك اجملالس العليا عضواً احتياطياً حيل
حمل العضو األصلي عند قيام مانع لديه.
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اختصاصات اللجنة العليا لالنتخابات
ختتص اللجنة العليا لالنتخابات مبا يأتي:
أو ً
ال :تشكيل اللجان العامة لالنتخابات وجلان االقرتاع والفرز ،وتعيني
أمني لكل جلنة.

ثانياً :اإلشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبني من واقع بيانات الرقم
القومي وحمتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وحتديثها،
واإلشراف على القيد بها وتصحيحها.

ثالثاً :وضع وتطبيق نظام للرموز االنتخابية بالنسبة ملرشحي األحزاب
السياسية واملستقلني.
رابعاً :تلقى البالغات والشكاوى املتعلقة بالعملية االنتخابية والتحقق من
صحتها وإزالة أسبابها.
خامساً :وضع القواعد املنظمة ملشاركة منظمات اجملتمع املدني املصرية
والدولية يف متابعة كافة العمليات االنتخابية.

سادساً :وضع القواعد املنظمة للدعاية االنتخابية وفقا للدستور وقانون
جملس الشعب ،على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات
أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية االنتخابية ذات الطابع الديين أو
على أساس التفرقة بسبب اجلنس أو األصل.

سابعاً :وضع قواعد توزيع الوقت املتاح خاصة يف أوقات الذروة للبث
التلفزيوني واإلذاعي بغرض الدعاية االنتخابية يف أجهزة اإلعالم
الرمسية واخلاصة على أساس املساواة التامة.
ثامناً :إعالن النتيجة العامة لالنتخاب.

تاسعاً :حتديد مواعيد االنتخابات التكميلية.
عاشراً :إبداء الرأي يف مشروعات القوانني املتعلقة باالنتخابات.
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كيف تدلي بصوتك يوم االقرتاع
مكان انتخابك
هو حمل اإلقامة املثبت يف بطاقة الرقم القومي وهو الذى حيدد مكان الدائرة
االنتخابية اخلاصة بك .وعلى الناخب أن يعرف يف أي جلنة فرعية من جلان هذه الدائرة
يوجد امسه .وحيسن أن حيدث ذلك قبل يوم االقرتاع حتى ال يضيع الناخب الوقت يف هذا
اليوم حبثا عن اللجنة اليت يوجد فيها امسه .وله أن يلجأ إىل الكشوف املطبوعة يف مقر
العمدة بقريته أو نقاط الشرطة وأقسامها ومراكزها ومقار احملاكم اجلزئية وتكون
اللجنة الفرعية اليت يدىل فيها الناخب بصوته يف مدرسة أو مركز شباب غالبا.
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بطاقة الرقم القومي
هي املستند الوحيد إلثبات الشخصية يف يوم االقرتاع ،وال يُقبل غريها مثل جواز السفر
أو بطاقات العضوية يف أية جهة من اجلهات.

خطوات االدالء بالصوت
عندما تدخل إىل مقر جلنة االنتخاب ستتسلم من رئيس اللجنة بطاقتني أو استمارتني
إحداهما للمرشحني األفراد والثانية للقوائم احلزبية .والبد أن تكون البطاقتان خمتومتني
على ظهرهما خبتم اللجنة .وعندها تأخذ البطاقتني وختتلى بنفسك (وراء ستار يف معظم
األحوال) لتدىل بصوتك يف كل منهما .وعندما تنتهى من اإلدالء بصوتك أي التأشري على
امسى مرشحني اثنني يف بطاقة املرشحني األفراد وقائمة حزبية واحدة يف بطاقة القوائم،
ينبغي عليك أن تطوى كال من البطاقتني حتى ال يرى أحد اختيارك وتذهب لوضعها يف
الصندوق وهى مطوية ثم تغمس إصبعك يف احلرب الفوسفوري .والبد أن ختتار مرشحني
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اثنني من بني املرشحني األفراد يف البطاقة األوىل وعليك أن ختتار قائمة حزبية واحدة
(تتضمن مرشحي حزب واحد أو أكثر من حزب معا) .وال حيق لك اختيار أكثر أو أقل
من مرشحني اثنني من بني املرشحني األفراد (بنظام االنتخاب الفردي) أو اختيار أكثر من
قائمة حزبية واحدة (بنظام االنتخاب بالقائمة احلزبية املغلقة) .فإذا اخرتت مرشحا واحد
من األفراد أو ثالثة أو أكثر يبطل صوتك .وكذلك احلال إذا اخرتت أكثر من قائمة واحدة،
أو إذا قمت بعمل أي تغيري يف األمساء املوجودة يف هذه القائمة .فال حيق لك أن تضيف امسا
أو حتذف امسا أو تغري ترتيب اسم من مكان إىل مكان داخل القائمة .وهذا هو املقصود بنظام
القائمة احلزبية املغلقة ،حيث يكون عليك أن ختتار إحدى القوائم كما هي دون إدخال أي
تعديل فيها .كما يبطل صوتك إذا وضعت امسك أو أية عالمة تدل على شخصيتك .ويف
النهاية ستقوم بالتوقيع أو التأشري أو البصم بإبهامك يف كشف الناخبني أمام امسك مبا يفيد
أنك أدليت بصوتك فعال.
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املخالفات االنتخابية والطعون عليها
تقدم الشكوى أو البالغ إىل اللجنة العليا لالنتخابات (مقرها القاهرة) أو اللجنة العامة
لالنتخابات يف احملافظة اليت حتدث فيها املخالفة.
• بالنسبة إىل الشكاوى أو البالغات املتعلقة مبخالفة قواعد الدعاية االنتخابية
كاستخدام شعارات أو رموز دينية أو تتعلق باجلنس أو األصل ،البد أن تقدم إىل
اللجنة العليا لالنتخابات أو يطلب مقدمها من اللجنة العامة يف حمافظته إحالتها إىل
اللجنة العليا ألن رئيسها هو املختص باإلحالة إىل احملكمة اإلدارية العليا للفصل يف
الشكوى أو البالغ .وله أن يطلب شطب املرشح .وتفصل احملكمة اإلدارية العليا يف األمر
على وجه السرعة بدون عرضه على هيئة مفوضي الدولة ،وال جيوز الطعن على احلكم
إال أمام احملكمة نفسها.
• يرتبط أكثر أسباب الطعن شيوعا بصفة العمال والفالحني الذين ال ينبغي أن يقل
عددهم عن نصف جممل أعضاء جملسي الشعب والشورى .فكثريا ما يلجأ مرشح ال
يعترب عامال أو فالحا إىل إحدى الصفتني إذا ساعده ذلك على الفوز كأن يكون هناك
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مرشح قوى عن الفئات يف دائرته االنتخابية ويريد أن يهرب من التنافس معه .وألن التحايل
على صفة الفالح والعمال ليس صعبا فهو أمر شائع يف االنتخابات .ويرتتب على ذلك أيضا
شيوع الطعون يف بعض من يرشحون أنفسهم بهذه الصفة وغالبا ما يكون الطعن من منافس
للمرشح.
• هناك أيضا الطعن على نتيجة االنتخابات إذا وجد املرشح أن هذه النتيجة ختالف ما يتوفر
له من معلومات عن سري عملية االقرتاع أو ميزان القوى االنتخابي يف الدائرة وكان لديه
من األدلة ما ميكن أن يثبت ذلك.

ب  -آليات الطعن:

يبدأ الطعن على صفة املرشح منذ مرحلة تقديم أوراق الرتشيح عندما تقوم جلنة االنتخابات
يف احملافظة بإعالن كشوف املرشحني يف اليوم التالي لغلق باب الرتشيح.
وسيكون هناك كشفان يف االنتخابات املقبلة أحدهما للمرشحني على املقاعد الفردية والثاني
ملرشحي القوائم احلزبية .ويتضمن كل كشف اسم املرشح وصفته .وعندها يكون ألي مرشح
احلق يف االعرتاض على إدراج اسم أي من املرشحني أو على إثبات صفة يعتربها غري صحيحة أمام
امسه .ولكل حزب يتقدم بقائمته احلق نفسه.
وتفصل يف هذه االعرتاضات جلنة ُتشكل بكل حمافظة بقرار من اللجنة العليا لالنتخابات.
وتكون جلنة الفصل هذه برئاسة قاض مبحاكم االستئناف وعضوية قاضيني بدرجة رئيس
باحملاكم االبتدائية خيتارهم جملس القضاء األعلى .ويتم الفصل خالل مدة أقصاها سبعة أيام
من تاريخ غلق باب الرتشيح.
وبعد انتهاء جلنة الفصل يف االعرتاضات من عملها ،تقوم جلنة االنتخابات العامة يف احملافظة
بإعداد كشفني نهائيني يتضمن أحدها أمساء املرشحني األفراد (بالنظام الفردي) ويتضمن اآلخر
أمساء مرشحي القوائم احلزبية والصفة اليت ثبتت لكل مرشح ،باإلضافة إىل الرمز االنتخابي
املخصص لكل مرشح أو قائمة وكذلك احلزب الذي قدم القائمة أو ينتمي إليه املرشح بالنظام
الفردي إذا ُوجد .وتنشر اللجنة العليا لالنتخابات هذه الكشوف يف صحيفتني يوميتني.
ولكن قرار جلنة الفصل يف االعرتاضات ليس نهائيا ،ألن من حق املعرتض أو مقدم الطعن أن
يلجأ إىل القضاء .ويكون الطعن على قرار جلنة الفصل يف االعرتاضات أمام حمكمة القضاء اإلداري
خالل األيام السبعة التالية إلعالن كشوف املرشحني :وتفصل احملكمة يف الطعن بدون عرضه
على هيئة مفوضي الدولة خالل سبعة أيام على األكثر.
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الطعن يف نتائج االنتخابات فيكون أمام حمكمة النقض اليت ختتص وحدها ودون غريها بالفصل
يف صحة عضوية أعضاء جملس الشعب ،حيث تقدم الطعون إليها خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوما
من تاريخ إعالن نتيجة االنتخابات ،وتفصل فيها خالل تسعني يوما من ورود الطعن إليها.

ما بعد التصويت

تتضمن خمرجات العملية االنتخابية ،وهى أدق عملية يف مراحل العملية االنتخابية حيث أنها
حتدد نتيجة السباق االنتخابي ومن الفائز ومن اخلاسر.
وتبدأ فور االنتهاء من عملية التصويت ،أي انتهاء موعد االقرتاع وخروج آخر ناخب من اللجنة ،إذا
كان حاضرا داخل مركز االقرتاع بعد انتهاء املوعد القانوني.
وتشتمل على جمموعة من العمليات الفرعية غاية يف الدقة والتعقيد واحلساسية ،مثل توقيت
اإلعالن عن انتهاء التصويت ،وغلق الصناديق ،وتأمني عملية نقلها ،وحتديد اجلهة اليت تضطلع
بعملية النقل واإلشراف عليه مبا ال يدع جما ً
ال للعبث بها ،وصوال إىل عملية الفرز وحتديد اللجنة
اخلاصة بهذه العملية ،وكيفية تأمني عملية الفرز ،وحساب األصوات الصحيحة والباطلة وحتى
إعالن النتائج والفصل يف الطعون أمام اللجنة ،وحتى الفصل يف الطعون على صحة قرارات اجلنة
أمام القضاء الدستوري والفصل يف صحة عضوية أعضاء الربملان املنتخبني ،حتى يبدأ الربملان بعدها
خاليا من الشبهات .

الفرز

بعد انتهاء الوقت احملدد للتصويت ،يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية االقرتاع ،وختتم
صناديق أوراق االنتخاب ،ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إىل رئيس جلنة الفرز.

جلنة الفرز

تشكل جلان الفرز بقرار من اللجنة العليا لالنتخابات برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة
العامة وعضوية اثنني من رؤساء اللجان الفرعية ،ويتوىل أمانة جلنة الفرز أمني اللجنة العامة.
وختتص جلنة الفرز بالفصل يف مجيع املسائل املتعلقة بعملية االنتخاب وفى صحة أو بطالن
إبداء كل ناخب لرأيه .وتكون املداوالت سرية ،وال حيضرها سوى رئيس اللجنة وأعضاؤها .وتصدر
القرارات باألغلبية املطلقة وفى حالة تساوى األصوات يرجح رأى اجلانب الذي منه الرئيس.
وتدون القرارات يف حمضر اللجنة وتكون مسببة ،ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها
ويتلوها الرئيس علناً.
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اين يتم الفرز ؟
يتم الفرز مبقر اللجنة العامة وحتت إشرافها وحبضور رئيس كل جلنة فرعية ،إال أنه جيوز
للجنة الفرز أن تعهد إىل رئيس اللجنة الفرعية بإجراء هذا الفرز حتت إشرافها .ولكل مرشح أن
يوكل عنه من حيضر جلنة الفرز وذلك يف الدائرة اليت ُرشح فيها ،وجيب على جلنة الفرز أن تتم
عملها يف اليوم التالي على األكثر .ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم احلزبية املغلقة يف اللجنة
العامة اخلاصة بالدائرة االنتخابية.
وترسل جلنة الفرز أوراق االنتخابات وحماضر الفرز إىل اللجنة العامة املشرفة على
االنتخابات اليت جترى على مقاعد القوائم باحملافظة ملراجعتها وحترير حمضر فرز جممع وإعالن
عدد األصوات الصحيحة اليت حصلت عليها كل قائمة.

اعالن النتائج

بعد انتهاء عملية الفرز تقوم جلنة الفرز بإرسال أوراق االنتخابات وحماضر الفرز إىل اللجنة
العامة املشرفة على االنتخابات اليت جترى على مقاعد القوائم باحملافظة ملراجعتها وحترير حمضر
فرز جممع وإعالن عدد األصوات الصحيحة اليت حصلت عليها كل قائمة .
يف حالة الدوائر املخصصة لالنتخاب بالنظام الفردي يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة
االنتخابات ،ويوقع هو وأمني اللجنة العامة يف اجللسة على ثالث نسخ من حمضرها ترسل إحداها
مع أوراق االنتخاب إىل اللجنة العليا لالنتخابات مباشرة والثانية إىل وزير الداخلية وحتفظ
النسخة الثالثة بلجنة االنتخابات باحملافظة.
وفى حالة الدوائر املخصصة لالنتخاب بنظام القوائم احلزبية املغلقة يعلن رئيس اللجنة
العامة عدد األصوات الصحيحة اليت حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق االنتخاب ونسخ
احملاضر الثالث إىل اللجنة العليا لالنتخاب وتتوىل هذه اللجنة عقب ورود أوراق االنتخاب واحملاضر
من مجيع الدوائر على مستوى اجلمهورية حساب النسبة املئوية اليت حصلت عليها قوائم كل حزب
وعدد املقاعد اليت حازتها كل قائمة يف كل دائرة وأمساء األعضاء املنتخبني عن كل دائرة من دوائر
القوائم احلزبية املغلقة.
أما النتيجة العامة ،فيعلنها رئيس اللجنة العليا لالنتخابات بقرار منه خالل األيام الثالثة
التالية إلعالن رؤساء اللجنة العامة نتائج االنتخاب يف الدوائر االنتخابية أو عقب انتهاء مراحل
االنتخابات الثالث ،وينشر هذا القرار يف الوقائع املصرية خالل يومني من تاريخ صدوره.
يرسل رئيس اللجنة العليا لالنتخابات عقب إعالن نتيجة االنتخاب إىل كل من املرشحني
املنتخبني شهادة بانتخابه خالل شهر من تاريخ اإلعالن.
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ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﻣﴩوع ﺗﻴﺠﻰ ﻧﻐري ﻟﺒﻜﺮة ﻳﺴﺘﻬﺪف رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻰ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻨني ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﻘﺪة وﴍﺣﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني ،وﻳﺴﺘﻬﺪف ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺎﺣﺔ وﺣﺎﻓﺰ ﻹﺟﺮاء
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﲆ ﺑﻨﺎء اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰱ ﻣﴫ .ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﴫﻳﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛرث ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰱ
اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﺳﺘﻮرﻫﻢ وﰱ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ  :ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

ﺑﻴﺖ ﺧﱪة ﻗﺎﻧﻮىن ﻋﺮىب ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ وﻧﴩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰱ
اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻮدة وﻣﺆﻣﻨﺎ ﺑﺄن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮة.
وﻳﻨﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﰱ أن اﺳﺘﻘﺮار اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻰ
وﻧﴩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﺪﻟﺲ

ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﳌﻮاﻃﻨﺔ راﻣﻴﺔ إﱃ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰱ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌني اﳌﴫي واﻟﻌﺮيب وﻳﻠﺘﺰم اﳌﺮﻛﺰ ﰱ ذﻟﻚ ﺑﺈﻋﻼن اﳌﺒﺎدئ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺬى اﻋﺘﻤﺪه
اﳌﺆمتﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﰱ دورﺗﻪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﴩﻳﻦ ،ﺑﺎرﻳﺲ ١٦ ،ﻧﻮﻓﻤﱪ  ١٩٩٥وﻛﺎﻓﺔ اﳌﻮاﺛﻴﻖ واﻟﻌﻬﻮد
واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻫﺬه اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﺮﻳيك ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
وﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬه اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻛﺎﺗﺒﻴﻬﺎ وﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﴬورة آراء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
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