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يتبوأ حق املشاااة في ال اوشاااعام اورةزي زصفا اولااابا ن وة  لةوالااابي اسي اية وح اولااابةلااابي لىلااا   ل  لةوالااابي اسي 

 و بةم ريط صاابي او اةس اولاابة اا   ال
ي
 ح ب بة

ي
اوباوي, فطة    لااة ص ح وح اسالااةم احص،ةألن  ذم الا ايةق مرب زربة ا

أنن يط ح ألصار اوشاار  اوصص ااي ورطشااة في ال اولااروي هزة لو ااصي  أهيااةا ال اويب ي اوتشااص ربي أا ال  اا   امل ة اا   

ااووظة ف اورةزي ال اولااااروي اوذ صبليي  أا املشااااة في لوص،ق ر ع زبة ااااص هي اص،ق اوذلااااو،ب ال اسنذ ةلة  ا شاااا    

 زبة ص هي اص،ق اسلذصذةاا  املخذرصي.

فطة ألى ق املشااة في ال اوشااعام اورةزي اسلااذ صا  هي اص،ق اسحلااةم لشااصهبي او اةس اولاابة اا   او ة    لو ااصن     

 هي ه ارن اوشاااااااااااااراا   األيراا  اوصصر مشااااااااااااارص ل بطذاان احاصازذاان اأاطبذاان اولااااااااااااابااةلااااااااااااابااي  األاباان ايةااةف  ووا بااةألاان  
ي
ز بث ااة

يا،ب زي ه ااااااااةهي اوربر ااوذوو  اسعذلااااااااةر     ازلااااااااعاوبةألن اعب ألىثن هاي اسلااااااااذيةلي ملوةو  املواا  م  اذزص اول  

 ااس ذطةعل.

 هي اوش لكم حق املشاااااااااااة في يط ح املواا  م حق زىةلااااااااااابي امللاااااااااااعاو م هي هرا ن رلي ايةا  ال اوبإر  ذم     
ي
لياااااااااااإ

املواا  م هي اص،ق املشاااة في ملاااذوبروم اورر  لطيص،ة  اذزو   زطة يطا ا  زي ايةا  هاي  ورن اسراا اية وز   

ا  بةب حق املشاة في ال اوشاعام اورةزي لكم اوش يبلا املواا  م اسي اووءوا اسي اذلاةوب  ر ع اوشاصهبي از اة اور ف 

 وذى بق زوةوبا   اذزص اول  يابر اسلذ صا  ال املءذطا ا، را  للو ن لرببي هربن.

 -الةذ  اوبىث ال زصيوس ااببري الا ايةق اهاي او ىو اآلت :

 

 املطلب األول 

 هوم حق املشاركة في الشؤون العامةمف

هم اسخذإف ال ا يااة  او اص حور زصيوس حق املشااااااااااااااة فااي ال اوشاااااااااااااعام اورااةزااي حااةر رام هييااةر هألصااةح  ااةلااب ارعبق  

ازىبر لشاااااهم زةابي الا ايةق, اأفذص  لةسألصةح حور زياااااطونن لشااااا   ملاااااذوه  هخذإف اوبة ي اولااااابةلااااابي وربار  

 از ذرصي ال زرا  اذحبةم  ها مشط  اوش ضصاب اوبيط صاابي  اإألبةهية ذناطي هيبيووو بي زذبة
ي
ي ي  زذرةاني أحبةنة

 هي ألبةيي  
ي
اوذ رببيي  طبرية هاي هخذإف زعلااااااااالاااااااااةياة لاااااااااواا أشةنب ألطثبربي ر ع زبة اااااااااصن أس  ااااااااابن زبة اااااااااصن  لياااااااااإ

 . (i)  ز ةهءية اور ة بيي

املشاااااة في فطصيوس م ألتلااااا  لةوبلاااااةاي لو اااااصية عبطي اووبي ال اووعب نصلااااان  ااو زة يياااااص  هر اة ا،ص ا اوش اسي أم 

 .(ii)اةلرية املصف 

ولوش ل ب تربر  األ وهب ترص،صة  املشااااااة في ال اوشااااااعام اورةزي لكخذإف اواذةب ااملصاص،ي  اإم شةم لريااااااي  عب 

 مللاااوول )امللاااةاطي  أ اااوول هاي تلاااطبي املشاااة في ال اوشاااعام اورةزي )لةملشاااة في ا
ي
  ريصة

ي
ولااابةلااابي( اول  يصر أحبةنة

 زلاااوول )ايةص،ي اولااابةلااابي( أا )اية وح اولااابةلااابي( أا ال أحبةم أخصت  
ي
 ازذياااط ة

ي
 أخصت زدعارلة

ي
اوشااارببي(  اأحبةنة

 .(  iii)يذباخ  زا زصيوس) اوذرب ي اولبةلبي(
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زي املشاااة في اولااابةلااابي اول  ي ذلاااص هاي   اإم شةم زلاااوول املشاااة في ال اوشاااعام اورةزي ي وو  هاي زصيوس أالاااا 

املشاة في ال اوذلاو،ب ااودع ابح  ازة يعفب اوش أم اسهإم اورةمل  ية وح اسالاةم عب ألاذرط  زلاوول املشاة في ال 

لذا سييم ا ال ط ا ا ا املفام ا اتل لفة للاشيياركة في ,  (iv)اوشااعام اورةزي   او  ملااذرط  ترب ع املشااة في اولاابةلاابي

 -عامة وعلا النحو اآلتي:الشؤون ال

 

 املفهوم اإلج ااعي: الف ع االول 

ي لاااااصف زصيوس املشاااااة في ال اوشاااااعام اورةزي زي ا يي ناص هر  اس ذطةل اسي اورطربي اوا  يطاي زي خإوية أم ي وس 

  اوصصر لبا  ال ايةبةن اولااااااااابةلااااااااابي ملءذطرن  ل لاااااااااب ألى بق أاباف اوذ طبي اس ذطةهبي ااسعذلاااااااااةريي  هاي أم ألذة  

اوصص اااااااااااي و   زوااي  لهم ملاااااااااااي  ال اضاااااااااااا الض اذاباف األىبيباة  ااوذرصف هاي أليااااااااااا  اوولاااااااااااة   ااذلاااااااااااةوب   

وذى ب ية  اهاي أم ي وم ه ااااادعاا املواا  م ال ألرش ايءيور هاي ألاااااةم اوبالا اولات   ااورط  اوذووعل اول  يدع   

 .(v) املشدعفي ملءذطري  رو  املواا  م لةمللعاوبي اس ذطةهبي أليةض أابالي  ااملشاإ   

اعب هصلب را صن زرة ف اورروس اس ذطةهبي املشاااااااااااااة في لهطاة )ألرش اذاشاااااااااااااوي اس اريي اوا  مشاااااااااااااة ا لط ذياااااااااااااةاة ألصار  

زيذطا ال هخذبة  ح ةزن اال  اااااا ةهي اولاااااابةلااااااي اورةزي لشاااااا   زبة ااااااص أا ر ع زبة ااااااص أ  أطاة تر   ه اااااادعاا اوصصر ال 

 .(vi)  لبة   (ز ذرف زلذو،ة  اورط  ااو اةس او

او ون ال لبطااة هصليااة وخصام لااهطاااة )ايءيور اسخذبااة ،ااي أا اوذووهبااي اوا  يباالويااة ألصار املءذطا نااابف اوذااه  ع هاي ل ااةا  

املءذطا ااسلااااايةس ال  ااااا ا او صا ا  ايخة اااااي لةملءذطا ال ضاااااوا املوعا اووب   اول  يذىطرن اذلصار ال اوب ةا اووب   

 لةوذلااااو،ب اسنذ ة    
ي
األذ  الض املشااااة في ال  ااااو  زذربرن لباي زي اساذطةس لهزو  املءذطا ااملرصلي اولاااابةلاااابي زصا ا

 .(vii)  طةا ايةا   اإنتاةاي لةور ف اولبة   (ااودع بح ورطعللة  اولبةلبي ااسنذ

 ال ايةبةن اولاااابةلاااابي ملءذطرن األ وم وبين اوصص ااااي  
ي
ال ح م هصلية أخص لهطاة )اورطربي اوا  زي خإوية يرر  اوصصر را ا

  فطة  (viii)  ذم مشااااة ا ال اضااااا اذاباف اورةزي ولوش املءذطا افلوش ألياااا  اوولااااة   وذى بق اإنية  الض اذاباف(

 هاي لاااا ع   هصلب
ي
املشااااة في لهطاة )زيطول اواشااااةاة  ايءطةهبي اوا  ي وس ناة املة وزوم األ وم عةلري ذم ترو ا  أله  عا

  هط  امل اوزي اولاااابةلاااابي ا، دعم الا املربة  ال او ا  اوبيط صاابي اوا  مرذقع ل اة عبطي ألااااةلاااابي لطصيوس املواا ي( 

(ix). 

  ال ضاااااااااااااوا زاة أل اابس زي ترص،صااة  ز ذرصااي ورطشااااااااااااااة  
ي
 ورطصيوس اس ذطااةعل ألطثاا  لاااااااااااااروشاة

ي
فاي ي ر  اوبااةحاث اسي أطاااة ال ااة

  مرذطب هاي  يور ألووهبي ااشةاة  ه اريي ي وس ناة ألصار املءذطا  ل بي ألى بق أاباف هةزي زشصاهي.
ي
 ه ذطةهبة

 

 املفهوم الس اس ي: الف ع الثاني

 ورطصيوس اولاااااااابة اااااااا   لكم زلااااااااوول املشااااااااة في ال اوشااااااااعام اورةزي ملااااااااذ بس  
ي
وربموي هاي أ  هط  مشاااااااا ع اسي  لا  ال ة

املوةو  ورلااااااااروي أا ألهيبب ألرش اولااااااااروي  اعب م ي ذلااااااااص املصيوس هاي زيصر ايءيور او ة طي ورذه  ع هاي اية وزي أا 
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سخذبة  عةرياة  اإنطة يطذب وةشاااااااااااط   يور لرف ايءطةهة  ال زىةامياة وذ ب ع اولااااااااااابةلاااااااااااة  أا اوقعاز  زي نةحبي أا 

 .(x)  ي نةحبي أخصت او ةرن ااذشخةص ز

 ال هطربي  اا ا او صا ا   
ي
اولاابةلاابي  اهصف لريااي  املشااة في لهطاة )تر   ال أالااا زرةن اة حق املوااي ال أم يعر  را ا

اال أضااااااااااابق زرةن اة تر   حق اوش املوااي ال أم يصاع  الض او صا ا  لةوذ و،  ااوياااااااااااب  ه    ااااااااااابا اة زي  ةن   

 .(xi) ايةةف (

 .(xii)اهصلية أخص لهطاة )اشةط لبة    يصزا اسي زلةاطي املواا  م ارا ا  ال هاة  او اةس اولبة   ( 

اوشااا   زي املطة لاااي اولااابةلااابي اول  يتبح ذلصار اوشااار  احإ ألطب   لبطة اا  اسي ترص،صية لرف اواذةب لهطاة )اوش   

حق املشااااااااااااة في ال هأل ةا او صا ا  ا اااااااااااا ةهتاة لشاااااااااااا   ياص  أل اب  ايءطةا ع اوشاااااااااااارببي اترب ي اةعةياة اإاإح عوااة  

 .(xiii)ايخإعي لطة يى ق أابالية املص ون(

رق لالاابي او اةس اولاابة اا   اووبة  هطربةألن املخذرصي فطة هصلية وخصام لهطاة تر   ) اا   زي املطة لااي اولاابةلاابي يذر

ها ياطي زوعرية راخ  او اةس اولاااااابة اااااا   ال املبخإ  لااااااواا شةنب اوذهيبب أا امللااااااةنبن أا املرة ضااااااي اوا اة تلااااااتابف 

 .(xiv)ت ب ع ز ص ة  او اةس اولبة    لةولو ن اوا  ألإ   زوةو  اذلصار اايءطةهة  اوليي ي بزوم هر اة(

 هي
 
 لهطاة )اواشاةط اول  ي وس لن املواا وم اورةريوم ل لاب اوذه  ع ال هطربي  ا ا   الياإ

ي
اوش هصلب املشاة في أيياة

 أس ر ع  ااصعل  
ي
  ااصهبة

ي
 أس ز  ورة

ي
 زذوا ااإ

ي
 أا هصو،ة

ي
 ز اطة

ي
 أس  طةهبة

ي
او صا  اية وز  لااواا أشةم الا اواشااةط لصرية

 .  (xv)لرةر أس ر ع لرةر(

يوس اولبة    ورطشة في ي لصف اسي اواشةط اول  ي وس لن املواا وم ال زطة لي اولروي  يذضل زطة أل بس اسي أم املص

 أا املشة في ل اة.

 

 املفهوم القانوني :  الف ع الثالث

ورطشاااة في ال اوشاااعام اورةزي هاي اوولاااة   او ةنونبي ورطشاااة في ا،ىةار هلصا  ايءةن  او ةنوا  يصفا املصيوس او ةنوا   

ويلض املطة لااااااااااي اا يلا  أحب اوص يةا اسي ترص،ف املشااااااااااة في لهطاة )ايةق اول  ي ور اذلصار امللااااااااااةاطي ااملشااااااااااة في ال 

صذةاا  املذ وهي افلوش حق اودع اااااااابح  حا  أنصلااااااااي  ا،ذيااااااااطي الا ايةق اس اااااااادعاا ال اسنذ ةلة  املخذرصي ااسلااااااااذ

 حق اوذوظف احلاااااااااااااصاي هةزي املشاااااااااااااة في ال هأل اةا او صا ا  اوا  أللاااااااااااااب اة اذ يان  
ي
وريب اة  ااملءاةو  امل ذ باي  اأخ عا

 .(xvi)  )ااولروة  اية وزبي

اودع اااااابح  ا،إحظ هاي الا اوذرص،ف أنن عب ألص  الااااااة   املشااااااة في احبراة ال اس اااااادعاا لةسنذ ةلة  ااسلااااااذصذةاا  ا 

 امللااااااااةاطي ال او صا ا  اية وزبي فطة ز ح الا ايةق 
ي
ورطعلاااااااالااااااااة  اوذطثبربي اايةق ال ألووبي اووظبصي اورةزي اأييااااااااة

وأللصار هةزي ال ح م أم الا ايةق ي ذلااااااااااص هاي املواا  م ل   زطي أل وبق هربن اوشااااااااااصاط   ولا ل بهصلية وخصام 

لاااةوصأ  ال   امنذ اااةب احق اودع ااااااااااااابح ال اسنذ اااةلاااة لاااهطااااة )حق اوصصر ال املشاااااااااااااااة فاااي ال لااااااااااااارواااي ايةا  فىق   ااسرما 

اسلااااذصذةاا  اورةزي احق ز ةابي اولااااروة  اورةزي زي خإر اورصا ف ااوشاااا ةا  احق ألوسل اووظة ف اورةزي هاي 
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 يءطبا اذلصار لهنن عب    ا،إحظ هاي الا اوذرص،ف(xvii)(هخذإف زلااااااااااذو،ةياة ال ةياة
ي
 هضااااااااااةلي اسي  ررن املشااااااااااة في ح ة

 أاط  الة   املشة في ايءطةهبي ال اوشعام اورةزي زث  اذحااب اولبةلبي ازعللة  املءذطا املبا .

اح ةاي هاي اوش اا   أ  أخص اسي ترص،ف املشة في لهطاة )حصص اوصصر هاي أم ي وم ون را  هيية   ال ايةبةن اولبةلبي  

مل ذ بي أا ز ةعشااااي او يااااةية اولاااابةلاااابي زا اآلخص،ي أا زي خإر املاااوي اس اريي يةق اوذلااااو،ب ااودع اااابح وريب ة  ا

  ا،إحظ هاي االا اوذرص،ف أنان عاب أضاااااااااااااةف اسنتلاااااااااااااةب اسي ز اطاة  أا (xviii)اسنياااااااااااااطاةس اسي ز اطاة  املءذطا املابا (

 زعللة  املءذطا املبا  اسي اوولة   ايخة ي لةملشة في.

( اسي Roland pennokةبيث ل ب اا  ) امنب لة وااال زرصض اوذطب   ل م املصيوس او بي  ورطشااااااااااة في ازصيوزية اي

 )لااةملشااااااااااااااة فااي اواابيط صاابااي( أا 
ي
اوذطب   ل م زلاااااااااااااوول املشااااااااااااااة فااي ال حااب ااألاان اح م زااة أ اااااااااااااوول هاي تلاااااااااااااطبذاان حاابيثااة

)ريط صاابي املشاااااااااااة في(  ا،عفب هاي أم امللاااااااااااوول اذار عب أ ألب  لةملصيوس او بي  ورطشاااااااااااة في اول  م مر   أف ع زي  

اولاابة اا   ال هو ةا ا عي اسعدعال ال  اا باح اسنذ ةب زي اعب آلخص  اأم الا املصيوس او بي  ورطشااة في    حق املوااي

م يىذصظ لةولاااااااااااااو ن اوذ رببيي نصلاااااااااااااية أا ألذربت زاةاصاة زصيوس اوبيط صاابي اوا  تلااااااااااااات ب هاي ناص،ي اوذطثب  أا 

 هي  زطة لاااااااي  ااااااا  ا زي  او بةلي شهلاااااااةم وية اسي اوذوببق اوواعفل ملخذرف  اااااااو  اوبيط صاابي  
ي
 ااااااابن املبة اااااااصن لياااااااإ

 .(xix)  اوبيط صاابي املبة صن لولة    اى اهاي زلذو،ة  ز ذرصي

املصبب اوذطب   ل م املشااااااااة في اسنذ ةلبي املةلااااااااو ن ال هاة   هاي أنن زي   V.O.Key)اال اسأليةض نصلاااااااان يعفب املااااااااذةا )

اولااااااروا اوبلااااااب  وانذ ةب ااذنطةط اذخصت اذف ع لةهربي ورطشااااااة في  ا، ور )أم املصيوس ايةبيث ورطشااااااة في يتبح 

ا  الااة   فث عن الصص االااري أزةس املواا  م ورذرب ع هي زواعصي  و  ب أا ألهيبب لاابةلااي اية وزي زي خإر هيااو،ت

ال زيطوهة  اواشاةاة  اورةزي شةو  ةلة  ااسألىةرا  ااذحااب ار عاة زي اوذ ابطة  ايءطةهبي اوا  أ ابىب اا   

 . (  xx)را  لرةر اخو ع ال هرا ن اوشعام اورةزي(

 ملة أل بس زي ترة ،ف ز ذرصي ورطشااة في ال اوشااعام اورةزي مرصف اوبةحث حق املشااة في لةنن )حق املوااي ال 
ي
هلاات ةرا

مللااااااةاطي لكرا ن اولااااااروي ال اوباوي لوص،ق زبة ااااااص أا ر ع زبة ااااااص هقع اوولااااااة   او ةنونبي زث  اوذلااااااو،ب ااودع اااااابح  ا

األوسل اووظبصي اورةزي األهلااة  اذحااب اولاابةلاابي ازعلاالااة  املءذطا املبا  أااسنيااطةس هو اة از ةابي اولااروة   

  اورةزي(.

 املطلب الثاني 

 لشؤون العامة الطب عة القانون ة للاشاركة في ا

 هم ألىبيب اببري املشة في ال اوشعام اورةزي ألذور  اس ةلي هاي اولعار اآلت : 

 م  اقاقوا أم  
ن
 في تسييي م  ايييؤون اقاًا والسييي اسييية حقا

ن
 اي ات ا

ن
 ارابيا

ن
 انسيييان ا

ن
مل أن املشييياركة تبع بارما نشييياسا

 م  اقاقوا والواجبات
ن
 م  الواجبات أم مزي ا

ن
 .(xxi)؟واجبا

س ةلي هاي الا اولاااعار نيب أم اوص ن اوبلاااذو   عب أخذرف ال ألاببف املشاااة في ال اوذلاااو،ب ااودع ااابح  ال زرصض ا

وذوسل زصافا لابةلابي ال املءذطا لاواا هاي  اربب اوقعملةم أا اوو ا ن أا   ةلاي اوباوي أا أ  زصفا اظبص  وخص  الاب   
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 زي  اناص،ي لاااابةرن اوشاااار   ألااااةلااااةذ م اطة ناص،ي لاااابةرن اذ   (xxii)الا اسخذإف ا ور ناص،ذ م
ن
وب وز ات اممن تبعا

 -لذلك اضافة ا ا ات اه ثالث حاول املزج تمن النظ ي من وكاا يأتي:

 

 املشاركة واجب: الف ع االول 

 وي   ا لااااات ب ةل اوش هاي ناص،ي  
ي
 هاي املصار اوة  ح ة

ي
يصت الا اسأليةض أم املشاااااة في ال اوشاااااعام اورةزي ترب اا بة

 ووةةف   اإنطة تل زرش وألزي ألطة لااااااية لةووص، ي اوا   لاااااابةرن امزي  لب
ي
طو   الض او اص،ي لهم اولاااااابةرن وةلااااااب زر ة

 هو اة لىلاااااااااااابةطاة احبن زلااااااااااااذ ري هي اذلصار امل ون م وية  أ  أم (xxiii)ألى ق زلااااااااااااوةتاة
ي
  اواي اولاااااااااااابةرن وألزي ز او ا

 
ي
 ذلصار اذزي زلاااااذ ر م  لر  ياي ش  ز ا  زةو ة

ي
 يءاا زي اولااااابةرن اإنطة شةم ورلااااابةرن  اااااةح   اولااااابةرن و  ألاي زر ة

 .(xxiv) ااحب ااو اذزي  اوا  تل شخ   طةعل زلذ   هي اذلصار اوليي يتبروطاة

لةولااااااااااااطو  لإ تررواة ام أل ةللااااااااااااية لاااااااااااابةرن أخصت, فطة أم الض اولاااااااااااابةرن أل وم احبن ر ع عةلري  األذط   لاااااااااااابةرن اذزي  

 .(xxv)ورذيا ي  ام ييو  أللصف اذزي ل  رية اسي  يي أخصت 

ا،دعأل  هاي ناص،ي لاااابةرن اذزي اهبس أليا تاة ا وب هخذبة  زي يطة لااااوم اولااااروي   ازي    تلااااذوبا أمزي أم تر م  

  (xxvi)  شااااااصاط اوك زي سفتلااااااةب  ااااااصي او ةخ    احةوذةسل ألياااااابق زي هبر او ةخب م  فطة تشااااااةا ااااااصاط اووظبصي أ  او

 ال اسنذ ةب حبث أليا اذزي لطىف ه ارياة اوشصاط املةوبي أا اوررطبي أا 
ي
اس ذطةهبي ال احلوش ي وم اسعدعال ز ببا

 يةلااااااص اواصةاا  اوا  ييو  وية اودعشاااااال ور بةلي اورةزي األطثب  اذزي
ي
او ب أرت اوذوببق اورطال   (xxvii) او ةخ  ألطيببا

ويااالض او اص،اااي ال زرا  اوبإر اوا  أخااال  نااااة اسي ا ور نوه م أا اب ذ م زي املواا  م اب اااي املواا  م اولاااااااااااااربب م 

رام اية وح اولاااااااااابةلاااااااااابي ااب ي املواا  م اسييةلب م )اواشااااااااااوةا( اوليي يذطذروم اوليي يذطذروم لةية وح املبنبي 

 وشااصاط زرب ي  
ي
لةية وح اولاابةلاابي هضااةلي اسي ح وعي  املبنبي امل لااوص هر اة ال اوبلااذو   ا، وم ألىبيبا  ال ة

 .(xxviii)أاطية هزذإا ش  ز ا  و لةب زةسل زر م

 

 املشاركة حق : الف ع الثاني

 ورطواا  م   ا لااااااااااات ب الا اسأليةض هاي ناص،ي  يصت أصاااااااااااةةب الا اسأل
ي
يةض أم املشاااااااااااة في ال اوشاااااااااااعام اورةزي ترب ح ة

 ملءطول ألصار اوشااااااااااااارا   احالواش ألذصق او اص،اي زي االض  
ي
 ويالض او اص،اي زر اة

ي
لاااااااااااااباةرن اوشااااااااااااارا   اا تراب اولاااااااااااااباةرن ال اة

احاااابن زيصرن زلاااااااااااااذ رااااي هي   او ااااةحبااااي زا لااااااااااااااااةل تاااااة  اوا اااااة أل ذرف ه اااااة زي حبااااث او اص اسي املءطول   ها م ترااااب

 ويلض  (xxix)اذلصار
ي
  اواي لو اااااااااااااصية ألذ وم زي هبر زي اذلصار  احةوذةسل أل وم اولااااااااااااابةرن و   لصر ل اة, لةولااااااااااااابةرن ال ة

 زي اولاااااااااابةرن
ي
  ااذ ص املدعأل  هاي (xxx)  او اص،ي أل  لاااااااااا  ل م ألصار ايءطةهي  طبري  أ : هم ش  لصر لااااااااااب وم ون  ااا

 و   لصر زي ألصار اوشااااار   ذنن يطرش  ااي زي اولااااابةرن  ام ييو  ل ةاي هاي اوش أل ببب اوش أم اسنذ ةلة  ترب ح 
ي
ة

 ويلض او اص،ي
ي
  اح ةاي هربن م ييو   (xxxi)  الا ايةق لشاااااااااصاط زرب ي  ها هم اسعدعال اورةس او اول  يي  اذخل لن اب ة

 وشااصاط هلااذ  ة بي شةيةب اذرا 
ي
زي اوذررب  أا او لااةب املةسل أا اسنذطةا اسي   حصزةم أ  زوااي زي اسنذ ةب هلاات ةرا
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اب ي ه ذطةهبي زرب ي  أزة هاا شةنب ا ةا  اااصاط اخصت لبي  أم م ألذربت اوشاااصاط اوذ ابطبي فشاااصط ايءالااابي  

 .(xxxii)ااولي ااذاربي

 ورطوااي  األ ا ضاااااطي زلاااااةف اية وح اولااااابةلااااابي اوا  يذطذا ناة  ا شااااا 
ي
 ولوش لكم املشاااااة في ترب ح ة

ي
ة ا  اإلااااات ةرا

 لطو باة ال زطة لي اولروي اولبةلبي.

 

 املشاركة حق وواجب :  الف ع الثالث

يصت أنلااااااااااااااة  ااالا اسأليااةض هم املشااااااااااااااة فااي ال اوشاااااااااااااعام اورااةزااي ترااب اا  اببرااي زارا ااي  أ : أطاااة زا،  زي اية وح  

 ال راوي زرب ي ي
ي
 زي اية وح اولااااااابةلااااااابي اوا  ألدعأل  ورصصر لو اااااااصن زواا ة

ي
ذطذا ليالااااااابتاة   ااووا بة  له  ترب ح ة

 اسي ألىرب  األصلاااااااااااا ع او لااااااااااااوص اوبلااااااااااااذو ،ي ااو ةنونبي امل اطي  
ي
 اا اببري ه اريي  هلاااااااااااات ةرا

ي
 هالااااااااااااةنبة

ي
اأطاة ترب اا بة

)املرغل( اول    1971ملءةم  املشااااااة في اولاااااابةلاااااابي ال أ  راوي ااملثةر هاي اوش زة ن  هربن اوبلااااااذو  امللااااااص  ورةس 

 ذح ةس او ةنوم    ز ن هاي أم )ورطوااي 62نلاااااااااااب املةرن  
ي
حق اسنذ ةب ااودع ااااااااااابح االباا اوصأ  ال اسلاااااااااااذ لاااااااااااةا ال ة

 2014( زي رلاااذو   طيو ،ي زلاااص اورصحبي ورةس 87, فطة أل   املةرن )(xxxiii)ازلاااةاطذن ال ايةبةن اورةزي اا   اا  (

ا اوصأ  ال اسلذصذةا  هاي ام )زشة في املوااي ال ايةبةن اورةزي اا   اا   او   زوااي حق اسنذ ةب ااودعشل اإلبا

 .(xxxiv)ا، ا  او ةنوم زبة صن الض اية وح ا،يو  اسهصةا زي هراا الا اووا   ال حةم  زىبرن لب اة او ةنوم...(

 هربان  ااالا 
ي
 زصصاضاااااااااااااة

ي
 ورطوااي اوة  اا باة

ي
ا،ع،اب اوباةحاث اوصأ  اوال  يالاا  اسي ا اااااااااااااف املشاااااااااااااة فاي لاهطااة تراب ح اة

  20  اول  ي   هاي اوش ال املةرن )(xxxv)2005قل ورةس ياساء  زا زة ا ر ال اوبلاذو  اورصا
ي
( ز ن لهم )ورطواا  م   ةم

ااوذطذا لةية وح اولاااابةلاااابي لطة ل اة حق اوذلااااو،ب ااسنذ ةب ااودع اااابح(   االااااةاي حق املشااااة في ال اوشااااعام اورةزي  

 زا زة أل ملاااااااا   لن املةرن )ايخةزلااااااااي( زي اوبلااااااااذو  اورصاقل ورةس  
ي
ااوا   ررب اوشاااااااار  زلااااااااب    2005فطة يذصق أييااااااااة

 .(xxxvi)  اولروة  ازلب   صهبتاة
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(xxv)  220د. ةحند ا ةق لامه  ةصد  س بف  ص. 
(xxvi)  196د. ثفةت بدةي  ةصد  س بف  ص. 
(xxvii)   276  ص1999، دي  يلثو  ل لمنةف ةيل, زحح  عن ص لل يد دص  1 سال ةيلو ا ص يلدس,  ي   د. اان ص يلخةاب  يل ساط  م يلنظم يلسا. 
(xxviii)  340د. ثفةت بدةي  ةصد  س بف  ص. 
(xxix)  294د. ةحند ا ةق لامه  ةصد  س بف  ص. 
(xxx)  197د. ثفةت بدةي  ةصد  س بف  ص. 
(xxxi)  58د. عود يل,نم بسا ام  ةصد  س بف  ص. 
(xxxii)    277ةصد  س بف  صد. اان ص يلخةاب. 
(xxxiii)  118د. ألنديص ةحند سا  يل,فمم  ةصد  س بف  ص. 
(xxxiv)  2014ةصف،، ,لدي  يلهائل يلا ةل لإلس,االة ت  2014لا ا  دس,    نه  حل ةصف يلافبال. 
(xxxv )( م 4012ةنة    م  فحدة يل ي ئح يلافييال ب لادد  )28/12/2005. 
 (xxxvi )( ةن دسل,    نه  حل يلافيق5تنص يلن دة )   عمى أص )يلسلا دة لمو ا ص ةيلةلاب ةصلد  يلسلمة ت ةشلفعا,ه  حن  سله  ب إلي,فيع   2005لا ا

 يلسفي يلا ا يلنو شف ةعوف ةمسس ته يلدس,  حل(.


