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 حول مرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 2002( لسنة 3االقرتاح بقانون بتعديل املرسوم بقانون رقم )

 بشأن انتخاب أعضاء اجملالس البلدية

 :متهيد

يف كو  اوا للقلوا سا لواا  الص للحبولق   ود        تثمينًا للجهود  للوي لدليهوا  لوش لل ودوق ل ود         

لإلنلوواب سابلروواوؤ ل  الووق للداوولدولق للاوواانق قمالووق لق وود  ،لق لوواص للقااووق  ،اوو  كااوو    

 2002( للونق  3ل  اود  س واندب و و      لال رتلح س واندب سلقودل     إليها للل دل  لالبلراولص للي ل اي

سواجمللش  فو ب    ل  لفوا للقااوق ،للري وق   جلنوق  بلى طلب   ،سناًء س أب لنلخاب أبااء لجملالش للرلدلق

ل  الق للدطنيق حتي  ا اياتها حدل لال رتلح س اندب للجنق ل د  ة  ،الو  يف ل دلعو  للوي تو ق أب     

بلووى ح وود  لإلنلوواب ،ح لاتووة لواااوويق  ،لعووقق يف لالبلروواو أح ووا    اراشووً ل هلووا الاًاووا أ، تووأ ً ل 

 اص للد،ليق ق د  لإلنلاب الص للحبلق.للدالدو ،للحب دك ،لالتفا ي

 يف االقرتاح بقانون: تكما ورد (30املادة ) نص

ا  بود  لإلالوالل سألوق ب دسوق أشود انحبودا بليهوا يف  واندب للق دسواص أ، أخ  واندب  الو  لقا وب             

أ، س حودق اواتني للق ودسلني كو        لنواو  ألفي،سغ لاق ال جتا،ز  انلنيساقرش ادة ال تزلد بلى 

 ان لوت ب فقاًل ان لوفقال لآلتيق:
أ،و  سيانًا كااسًا ،اد بامل سذل  يف ألق ، ي ق  وداها واو  للقلوا لود،ل للناالرووني   أ، تقمود        -1

 سألق ،ايلق أال ق إ الال لا  فية أ، حذف لا  انة الالفًا وح ا  اذل لل اندب.
أالفى أ، أتلف أ، ا   جد،ل للناالروني أ، ،و ق ت شيح أ، ،و وق ل ورتلأ أ،    ز،َّو أ، ح َّف أ، شدَّؤ أ، -2

 ألق ، ي ق أال ق تولقلا سقملياص لالنلخاب س حبد تغيو  نليجق لالنلخاساص.
أال َّ   لق لالنلخاب أ، سنظا  إج لءلتة ساالقمال لل دة أ، لللهدلد أ، لللوو دل  أ، ساالشورتلك يف    -3

 لللجمه  أ، ل ظاا لص.
 لالقم  ح ة يف لالنلخاب أكث  ان ا ة ،لحدة يف لد  لال ورتلأ أ، لنلح  شخحبيق غ ؤ. -4
طر  أ، ن   ألق ،ايلق ان للدااا  للقلنيق س حبود للدبالوق لالنولخاسوويق  ،ب أب ل ودب ااردبوًا       -5

 بلى للحبفحق لو،ىل انها لا  ،بندلب للااس  أ، للناش .
 .بليها يف اذل لل اندب أ، أحد أباااها أ وناء تأ لق أبماهلا أااب ألق جلنق ان لللجاب ل نحبدا -6
اولدك أحود ل  شوحني أ، بون أالال وة       ادعدأ لالنلخواب أ، بون   ن وو  أ، أالأ أ دلالً  كااسق بن -7

 لالنلخاب.س حبد لللأ   يف نليجق 

،لقا ب بلى لل  ،أ يف   ،ال جيدز لق   سد ف تنفيذ ب دسق للغ لاق ل نحبدا بليها يف اذؤ ل ا ة

 لللااق.لجل لا  ل نحبدا بليها يف اذؤ ل ا ة سالق دسق ل نحبدا بليها للج ميق 

يف لجلو لا  ل نحبودا بليهوا يف اوذؤ ل وا ة       ،تن اي للودبدق لجلناايوق ،ال تلوم  للودبدق ل دنيوق     

  ان تاولخ إبالب نليجق لالنلخاب  أ، ان تاولخ أال  إج لء  اااي يف شأنها.  الق أشه مباي 
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،حيث أب لال رتلح س اندب حم  للدولاق ،حلب اا ،و  يف ل ذك ة لإللااحيق ل  ف ق سة لهودف إىل  

و و   ( ان ل  اود  س واندب   30ت دلد للق دساص ل   وة للج لا  لالنلخاسيق ل نحبدا بليها يف ل ا ة  

س ووأب لنلخوواب أباوواء لجملووالش للرلدلووق كدنهووا ال تلنااووب اوو  جلووااق لوفقووال      2002( للوونق 3 

ل  ت رق ،الادوتها بلى لل أخ للقا  ،تأ  اا للرالغ بلى للقمليق لالنلخاسيق  ف ب جاء لللقدل  ل  ورتح  

 لء لجلنااي انااًرا للج ميق ل  ت رق.لل دلد للق دسق مبا حي ا لل  أ للقا  ،لخلاا ،ل دب لجلز

( ان ل  اد  س اندب حم  للرياب س وأب  30 د  للق دسق ل نحبدا بليها يف ل ا ة  سل ، د جاء ل  رتح

جتا،ز ألفي  لناو  انلني ،سغ لاق ال بلىلقرش ادة ال تزلد ج لا  للقمليق لالنلخاسيق إىل ب دسق  

 ال وق أشوه  ،سغ لاوق ال     لقورش اودة ال تزلود بلوى    ب دسق   ( سدًلا انأ، س حدق ااتني للق دسلني

إل ل  ف  ة ت اي سقد  جدلز لق   ساإلعافق إىل   (أ، س حدق ااتني للق دسلني جتا،ز اااي  لناو

زلوا ة اودة    ة  فاوًلا بون   سد ف تنفيذ ب دسق للغ لاوق س وأب لجلو لا  ل نحبودا بليهوا يف اوذؤ ل وا       

بد  مسواأ للودبدق ل دنيوق للجو لا  ل نحبودا بليهوا يف اوذؤ ل وا ة إىل         لن ااء للدبدق لجلناايق أ، 

 (. ال ق أشه ( سدًلا ان ادة  الق أشه ادة  

 

 :،تأايًلا بلى اا اروووا

 ود جواءص أغلوب أح ااوة     لال رتلح س اندب حم  للدولاوق   أبل  الق للدطنيق ق د  لإلنلاب ت ق 

 جواء  لجلو لا   لالنلخاسيق  ال  أب للل دلد للذخ لنلهجة ل  رتح يفسل دلد للق دسق ل   وة للج لا  

،مبا للنااب ان  اذل للندأ انها  لوت اب بن لل  أ للقا  ،لخلاا ،حت يا تلمث  ،أادلف   اصد

 ،لق لواص  سواق د   لوفو ل   متلو   بلوى  أ وً ل  لورتك  للذخ للل دلد  ري  ان ُلقّد جلاالها  ،اد ال

لللقدلالص ل  رتحق يف لال رتلح س اندب ال متث  لنلهاكا ق د  لإلنلاب ،ف ًا  ا كما أب لواااّيق  

 أ،و تة للحب دك للد،ليق ق د  لإلنلاب الص للحبلق.
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