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 رؤية قاوووية حول قرار احملكمة االحتادية انعهيا ذي انعدد
)*(-(9102/ احتادية/ 8)

-  

ت فاضمد.     
َّ
 حممد عز

 مدرس انقاوون اندستوري 
 كهية احلقوق/ جامعة املوصم

شٖ العسز قطاضٍا احملهن٘ االذبازٓ٘ العلٔا  اصسضت 26/8/2012بتاضٓذ 
اشباص  1/2012/ 24يف  25لؼ اليْاب املطقه املتطنً الػاٛ قطاض صب( 2012/اذبازٓ٘/8)

 غاٜطٌّامُلسعِ )ب. ر. ر( علٙ صخ٘ عطْٓ٘ الياٜب٘ )ض.ر.ج( مً قاٜن٘  اعرتاضبـطز 
نْىُ احل  -الهْتا املدصص لليػاٛ ليظاواليت شػلت مكعسٍا اتباعًا -)الكاٜن٘ االعلٙ( 

الىتدابات يف الٜختَا يف شػل مكعسٍا, ّاٍنلت احملهن٘ زفع املفْضٔ٘ العلٔا املػتكل٘ ل
ىظاو تْظٓع اشبطْٗ الجالج٘ مً  مً (4, 2/ب/2ازبْابٔ٘ الكاٜل باٌ تفػري ىص الفكطٗ )

جيعل مكاعس اليػاٛ مً حص٘ قاٜنيت )غاٜطٌّ  (1)2018لػي٘  12مكاعس صبلؼ اليْاب ضقه 
مً ّالفتح(, ّمبا اٌ االخريٗ لسُٓ مطشخ٘ فاٜعٗ بأصْاتَا فتهٌْ بصلو قس اغتْفت حصتَا 

 اليػاٛ, ّبكٕ مكعس ّاحس أصبح مً حص٘ غاٜطٌّ... 
 (4/ب/2احملهن٘ بكبْل الطعً ّالصريّضٗ اىل تطبٔل احهاو الفكطٗ ) قطتحٔح 

اعالِ, ّالصٍاب اىل الكاٜن٘ االزىٙ  ىظاو تْظٓع مكاعس صبلؼ اليْاباشبطْٗ الجالج٘ مً  مً
َا باملطشخ٘ اسباصل٘ علٙ اعلٙ )قاٜن٘ الفتح( ّاغتبسال املطشح الفاٜع باملكعس الجاىٕ فٔ

الكاٜن٘ لٔته اغتهنال املكاعس املدصص٘ لليػاٛ يف ضبافظ٘ املجيٙ.  ىفؼاالصْات ضنً 
  .ّدبس احملهن٘ باٌ ّجْز امطأٗ

                          

 ة.مقال مراجع)*( 
حساب العدد المتبقي من مقاعد النساء في ( من تمك الفقرة عمى انو "2إذ ينص البند ) (1)

كل قائمة فائزة من خالل طرح عدد مقاعد النساء الفائزات وفقًا لمفقرة )أ( اعاله من حصة 
عمى انو "اذا لم يتم استكمال  ( من الفقرة نفسها4القائمة من النساء", في حين ينص البند )

قاعد المطموبة لمنساء وفقًا لما ورد اعاله فيتم تخصيص مقعد لمنساء من مقاعد القوائم الم
 لتي حصمت عمى مقعدين ومن االدنى الى االعمى ...".
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فاظت باألصْات اسباصل٘ لصاسبَا يف الكاٜن٘ ال مييع مً ّجْز امطأٗ اخطٚ جاٛت 
ٌ السغتْض ّالكاىٌْ ال مييع مً ّجْز عً ططٓل تأمني حص٘ اليػاٛ اىل جاىبَا )الهْتا( ال

امطأتني يف قاٜن٘ مً الكْاٜه, ّبيفؼ الْقت ال حيطو الكاٜن٘ مً حكْقَا يف مكعسًٓ يف صبلؼ 
ٍّ بالهامل للنطنع الكاىْىٕ  اليْاب تشػلُ امطأتني, غٔنا ّاٌ املطنع الكاىْىٕ للنطأٗ مػا

( مً السغتْض, ّاٌ 14زًا اىل املازٗ )للياٜب مً الطجال ّهلنا ىفؼ اسبكْم ّااللتعامات اغتيا
مً اشبطْٗ الجالج٘ مً ىظاو تْظٓع مكاعس صبلؼ اليْاب ٓأتٕ  (4/ب/2تطبٔل ىص الفكطٗ )

% ننا تكطٕ بصلو املازٗ 25لتأمني ىػب٘ اليػاٛ يف اجمللؼ ّمكساضٍا ال ٓكل عً 
ٖ انست احملهن٘ يف قاٜن٘ مً الكْاٜه. ا 2005/ضابعًا( مً زغتْض مجَْضٓ٘ العطام لػي٘ 42)

علٙ اٌ احكٔ٘ املسعِ يف شػل العطْٓ٘ الئابٔ٘ بساًل عً الياٜب٘ )ض.ر.ج( عً قاٜن٘ 
غاٜطٌّ)الكاٜن٘ االعلٙ(, ّاىُ ال ماىع مً شػل املكعسًٓ املدصصني لليػاٛ ضنً قاٜن٘ 

, يف ّاحسٗ )الفتح( ٍّٕ الكاٜن٘ االزىٙ االّىل فاظت بكْتَا االىتدابٔ٘ ّالجاىٔ٘ بهْتا اليػاٛ
شلو ىػجل املالحظات الكاىْىٔ٘ علٙ الكطاض املصنْض مً الياحٔتني الشهلٔ٘ ّاملْضْعٔ٘ 

 ّننا ٓأتٕ:
 مه انىاحية انشكهية:  :اوالا 

حْل صخ٘  مصلخ٘ لالعرتاض اماو صبلؼ اليْاب )ب.ر.ر( ال حينل املسعِ
االذبازٓ٘ العلٔا  باليظط الىتفاٛ الصف٘, ّمً ثه الطعً اماو احملهن٘ عطْٓ٘ الياٜب٘ )ض.ر.ج(

 اعطاُٜ( مً السغتْض علٙ اىُ "ٓبت صبلؼ اليْاب يف صخ٘ عطْٓ٘ 52, إش ىصت املازٗ )
( مً قاىٌْ اغتبسال اعطاٛ صبلؼ اليْاب لػي٘ 1ّحسزت املازٗ ) ,ْٓو...." 30خالل مسٗ 

العطْٓ٘, ّحٔح اٌ شلو ٓفرتض ّجْز صف٘  إلىَاٛمعٔي٘  ًااملعسل اليافص اغباب 2006
 ذبازٓ٘ العلٔا.ُ اىل صبلؼ اليْاب ّاحملهن٘ االٜفاٌ املسعِ غري ضبل يف زبْ ,ب""الياٜ

فخنآ٘ مصاحل املطشخني تيخصط يف العالق٘ مع املفْضٔ٘ العلٔا املػتكل٘ لالىتدابات 
ّاليت غبل هلا البت يف الكطٔ٘ . ابات اليت اّجسٍا قاىٌْ املفْضّٔ٘اهلٔٝ٘ الكطأٜ٘ لالىتد

 .احرتامًا الغتكاللٔتَا -احملانه علٙ غاٜط-٘ بكطاض ىَاٜٕ شٖ حجٔ
امط ّمً ثه فاٌ مطٕ احملهن٘ االذبازٓ٘ العلٔا يف السعْٚ ّاصساض الكطاض فَٔا  

, املعسل اليافص 1262لػي٘  83ضقه  ( مً قاىٌْ املطافعات املسى81٘ٔدباٍل للنازٗ ) فُٔ
ناٌ علٙ , ّاليظاو العاومً فالسفع بعسو جْاظ اليظط يف السعْٚ لػبل الفصل فَٔا ٓعُس 

 احملهن٘ ضز السعْٚ مً تلكاٛ ىفػَا.
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: مه انىاحية املوضوعية :   ثاوياا
 45ّقاىٌْ اىتدابات صبلؼ اليْاب ضقه  2005العطام لػي٘  زغتْضْٓجب نل مً 

اّ  بأصْاتَااملطأٗ غْاٛ فاظت فباال تكل ىػب٘ متجٔل اليػاٛ عً ضبع االعطاٛ,  2013لػي٘ 
ٓتعني ططح مكاعس  ممابالهْتا فاٌ التنجٔل ٓهٌْ متخككًا طاملا ّصل اىل تلو اليػب٘, 

( 4/ب/2)( 1ّتني )علٙ ّفل اشبطْٗ الجالج٘ الفكط قاٜنيت غاٜطٌّ ّالفتحاليػاٛ مً حص٘ 
 نلتاتطبٔل تفػري ّإش ٓفرتض  2018لػي٘  12مً ىظاو تْظٓع مكاعس صبلؼ اليْاب ضقه 

( علٙ اىُ )تْظع مجٔع املكاعس علٙ 1تيص الفكطٗ ) إش ,ٓكبل التجعٜ٘بشهل ال الفكطتني 
 . اٜعًٓ بصطف اليظط عً جيؼ املطشح(املطشخني الف

( علٙ اٌ )ٓطنً ٍصا اليظاو ذبكٔل ىػب٘ مكاعس لليػاٛ ال تكل 2ّىصت الفكطٗ )
لجاىٕ عسو ذبكل اليػب٘ املصنْضٗ ّحػب ما ّضز يف ازبسّل يف الكػه ا ّيف حال٘% ,  25عً 

( مً تلو الفكطٗ علٙ 4مً ٍصا اليظاو لهل ضبافظ٘ ٓته اتباع اآلتٕ...(. إش ىص البيس )ب/
فٔته ربصٔص مكعس  ّضز اعالِ)اشا مل ٓته اغتهنال املكاعس املطلْب٘ لليػاٛ ّفكًا ملا اىُ 

لليػاٛ مً مكاعس الكْاٜه ليت حصلت علٙ مكعسًٓ ّمً االزىٙ اىل االعلٙ ّٓته اغتبسال 
 ح الفاٜع باملكعس الجاىٕ باملطشخ٘ اسباصل٘ علٙ اعلٙ االصْات ضنً ىفؼ الكاٜن٘(. املطش

 فأىَاعيَا الياٜب٘ )اشْام نطٓه ( بكْتَا االىتدابٔ٘  تّحٔح اٌ قاٜن٘ الفتح قس فاظ
, بٔينا ٓشػل املكعس الجاىٕ ( اعال1ِ) الفكطّٗفل تططح مً حص٘ الكاٜن٘ مً اليػاٛ علٙ 

بسالل٘ صٔػ٘ )اشا مل ٓته  (4/ب/2الفكطٗ )ّفل  علٙ ٜن٘ غاٜطٌّقا مًاملدصص لليػاٛ 
  ....(ملا ّضز اعالِاغتهنال املكاعس املطلْب٘ لليػاٛ ّفكًا 

لصا ناٌ علٙ احملهن٘ اليظط علٙ حنْ ّاحس يف تفػري ىصْص اشبطْٗ الجالج٘ بساًل 
ممً مت اٛ ّال ميهً االخص مبطلل ضأٖ بعض اشبربٍصا (, 4مً التنػو حبطفٔ٘ البيس )

اٌ تعامل املطأٗ الفاٜعٗ بكْتَا االىتدابٔ٘ معامل٘ ب الكاٜل -االغتعاى٘ خبربتَه يف السعْٚ
/ت/  213الطجل الفاٜع بيفؼ الططٓك٘ مػتيسًٓ يف شلو اىل قطاض احملهن٘ االذبازٓ٘ العلٔا ضقه 

تخكك٘ ّلهً يف الْقت ىفػُ تهٌْ ىػب٘ التنجٔل اليػاٜٕ م ,ال غباض علُٔ فاألمط, 2018
ال جيْظ  ًااغتجيأٜ ًآعس ىظام , الصٖاّ بيظاو الهْتا ,بْجْز ىػاٛ فاظّا بكْتَه االىتدابٔ٘

 التْغع فُٔ, ّٓعين خالف شلو اٍساض املػاّاٗ يف اجملتنع.
ّٓلخظ علٙ قطاض احملهن٘ آطًا اىُ تعامل مع فطاغ تشطٓعٕ, اٖ اٌ مْضْع 

إعنااًل ليص الفكطٗ )ثالجًا( مً املازٗ  ٌْبكاىاملْضْعات اليت جيب اٌ تيظه السعْٚ مً 
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تيظه بكاىٌْ شطّط املطشح اليت تيص علٙ اىُ " 2005( مً زغتْض العطام لػي٘ 42)
ننا ال ميهً االغتياز اىل فهطٗ "اٌ  ".ّنل ما ٓتعلل باالىتداب ٓيظه بكاىٌْ ,ّالياخب

اليت اشاضت الَٔا احملهن٘ السغتْض ّالكاىٌْ ال مييع مً ّجْز امطأتني يف قاٜن٘ مً الكْاٜه" 
يف تػبٔبَا الكاىْىٕ؛ لهٌْ االمط ٓعس مػأل٘ تيظٔنٔ٘ ذبتاج اىل معازب٘ تشطٓعٔ٘. ّمً ثه 

الصازض مً  2018فنً غري املنهً االغتياز اىل ىظاو تْظٓع مكاعس صبلؼ اليْاب لػي٘ 
 .صبلؼ املفْضني يف املفْضٔ٘ العلٔا املػتكل٘ لالىتدابات

 
 

 


