المملكة المغزبية
المحكمة الدستىرية

الحمد هلل وحده،

ملف عدد036/86 :
قزار رقم 84/86 :

باسم جاللة الملك وطبقا للقانىن
المحكمة الدستىرية،
بؼذ اطالػٓا ػهٗ انشسانت انًسجهت بأياَتٓا انؼايت فَٕ 2 ٙفًبش  ،2186انتٚ ٙطهب فٓٛا
انسٛذ سئٛس انذكٕيت يٍ انًذـكًت انـذستـٕسٚت انـتظشٚخ بـأٌ أدـكاو انظٓـٛش انـششٚف سلـى
 87357588انـظادس فـ 2 ٙجًادٖ انثاَٛت  22( 8555دجُبش  )8735بشأٌ االػتشاف بأٌ انجًؼٛت
انًذػٕة "الهالل األحمز" يٍ انًظهذت انؼًٕيٛت ،ال تكتس ٙطابؼا تششٚؼٛا بانشغى يٍ ٔسٔدْا فٙ
َظٕص تششٚؼٛت يٍ دٛث انشكم ،بم ٚشًهٓا اختظاص انسهطت انتُظًٛٛتًٚٔ ،كٍ ،بُاء ػهٗ
رنك ،تغٛٛشْا بًشسٕو؛
ٔبُاء ػهٗ انذستٕس ،انظادس بتُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  8788778بتاسٚخ  25يٍ
شؼباٌ ٕٚ 27( 8252ن ،)2188 ٕٛالسًٛا انفظٕل  55ٔ 52ٔ 58يُّ؛
ٔبُاء ػهٗ انمإٌَ انتُظ ًٙٛسلى  144785انًتؼهك بانًذكًت انذستٕسٚت ،انظادس بتُفٛزِ
انظٓٛش انششٚف سلى  87827857بتاسٚخ  84يٍ شٕال  85( 8253أغسطس  ،)2182السًٛا انًادة
 27يُّ؛
ٔبؼذ االستًاع إنٗ تمشٚش انؼضٕ انًمشس ٔانًذأنت طبك انمإٌَ؛
دٛث إٌ انظٓٛش انششٚف انًستفتٗ ف ٙشأَّٚ ،تضًٍ ستت فظٕل تتؼهك باالػتشاف نهجًؼٛت
انًذػٕة "الهالل األحمز" بظفت انًظهذت انؼًٕيٛتٔ ،بًُذٓا انفٕائذ ٔااليتٛاصاث انًخٕنت نهجًؼٛاث
انًتًتؼت بٓزِ انظفتٔ ،يٓاو انجًؼٛت ٔشاستٓا انشيضٚت َٔطاق َشاطٓا انتشابٙ؛
ٔدٛث إَّٚ ،ب ٍٛيٍ ْزِ انًمتضٛاث أَٓا ال تتُأل انًٕاد انتٚ ٙختض بٓا انمإٌَ بًمتضٗ
انذستٕس السًٛا انفظم  58يُّ ،األيش انز٘ تكٌٕ يؼّ يُذسجت ف ٙيجال اختظاص انسهطت انتُظًٛٛت؛
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لهذه األسباب:
ظشح بأٌ يمتضٛاث انظٓٛش انششٚف سلى  87357588انظادس ف 2 ٙجًادٖ انثاَٛت
أوال ـ ت ّ
 22( 8555دجُبش  )8735بشأٌ االػتشاف نهجًؼٛت انًذػٕة "الهالل األحمز" بظفت انًظهذت
انؼًٕيٛت تُذسج ف ٙيجال اختظاص انسهطت انتُظًٛٛت؛
ثانيا ـ تأيش بتبهٛغ َسخت يٍ لشاسْا ْزا إنٗ انسٛذ سئٛس انذكٕيتٔ ،بُششِ ف ٙانجشٚذة
انشسًٛت7
ٔطذس بًمش انًذكًت انذستٕسٚت بانشباط فٕٚ ٙو األسبؼاء  4يٍ سبٛغ األٔل 8221
(َٕ 82فًبش )2186

اإلمضاءات
اسؼٛذ إْشا٘

ػبذ األدذ انذلاق

انذسٍ بٕلُطاس

دمحم بٍ ػبذ انظادق

دمحم األَظاس٘

أدًذ انسانً ٙاإلدسٚسٙ

يٕال٘ ػبذ انؼضٚض انؼهٕ٘ انذافظٙ

َذٚش انًٕيُٙ

دمحم أتشكٍٛ

دمحم انًشُٙٚ

دمحم بٍ ػبذ انشدًاٌ جْٕش٘

ملف عدد 306/81 :

