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سلسي ا وراق بق ياناطي
هي سلسلللة جديللدة من اصللدارات مركللجز ااحللق وا هي تهتم بمشللرواعات ااقللوانين االلتي
يناقشها اابرامان اامصري
وا يسل للعى اامركل للجز من للل تلل للك ااسلسل للة متابعل للة النشل للطة ااتشل للريعية في اابرامل للان
اامص للري وا ااعم للل على رص للدها وا تحليله للا من اج للل اطلا ن للواب اابرام للان على اب للرز
ااتحليلت في ااشللأن اامعللرواض وا كللاا اطلا اامللواطن اامصللري على اعمللال اابرامللان
وااارأي فيها.
وا ي للأتي ه للاا ااع للدد ااخ للاص من سلس لللة اواراق براماني للة ايتن للاوال ااتع للديلت اادس للتورية
اامقدمة من قبل ائتلف دعم مصر ااي اابرامان .
وا عليلله فاننللا للل اليللام ااقليلللة ااقادمللة سلليتم تنللاوال ااتعللديلت اادسللتورية وا قرائتهللا
واااتعليللق عليهللا من اجللل تمكين ااسللادة اانللواب باابرامللان من الطلا على اكللبر قللدر
ممكن من الراء اامختلف ل للة بش ل للأن اانص ل للوص اادس ل للتورية اامعرواض ل لله وا ج ل للاا تمكين
اامواطن اامصري من ااتعرف على ماهية اليلابيات وا ااسلبيات في تلك ااتعديلت بما
يمكنل لله – اذا مل للا تم اقل للرار ااتعل للديلت من قبل للل اابرامل للان – من الدلء برأيل للة في شل للأن
ااموافقة على ااتعديلت من عدمة من للل الستفتاء ااشغبي .
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هذه ا ورقي
تللأتي اوااى الواراق اابرامانيللة ِبشللأن ااتعللديلت اادسللتورية بهللدف ايضللاح ااصللورة بشللكل
اكبر امام اامواطن اامصري .
فقد شهد ااشارا اامصري حااة من االدل حول ماهية ااتعديلت اادسللتورية اامقترحللة
وا مل ل للاهي فحل ل للوى تلل ل للك ااتعل ل للديلت وا اكن غل ل للاب على ااعديل ل للد الطلا على اانصل ل للوص
اادس ل للتورية ااحااي ل للة وا تم تن ل للاوال ااتع ل للديلت اامقترح ل للة فقل ل ل لغ ل للير دوان مقارنته ل للا
باانصللوص ااحاايللة وا هللو المللر االلاي من شللأنه ان يلعللل حكم اامللواطن اوا اابللاحث اوا
اامحلل ااسياسي على ااتعديلت غير سديد اعدم اكتمال اارؤية باانسبة اه.
من للل تلك ااورقة سنسعى ااي تناوال التي
اوال  :ااية تعديل اادستور في ااتظام اادستوري اامصري
ثاني للا  :اس للتعراض اانص للوص اامحص للنة من ااتع للديل في اانظ للام اادس للتوري اامص للري
وااانظم اامقارنه
ثااثا  :استعراض نصوص اامقترحة التعديل وا مقارنتها باانص الصلي التعديل
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مقلمي
في مسللاء ااسللبت ااموافللق  2فللبراير  2019اعلن بعض من نللواب اابرامللان اامصللري من
اعضاء ائتلف دعم مصر(الئتلف االلاي يشللكل الغلبيللة دالللل اابرامللان اامصللري) عن
توقيعهم على مقترح ابعض ااتعللديلت اادسللتورية واانهللا سللتقدم اللرئيس مللس اانللواب
صباح الحد  3فبراير
وا حقيقي للة ام يكن ه للاا العلن مف للاجئ العدي للد من اامحلل لليين وا ااسياس لليين ب للل ه للو
اجراء متوقع واكان منتظر حدواثة بين ااحين وا اللر .
وااكن كي نستطيع ان نتفهم اامشهد بشللكل اكللبر علينللا ااعللودة ااي االلوراء قرابللة ثلثا
سنوات وا نصف وا تحديدا اسبتمبر عام 2015م
فخلل اقاء اارئيس عبللد اافتللاح ااسيسللي بااشللباب فى أسللبوا شللباب االامعللات بلامعللة
قن للاة ااس للويس وا قللد ص للرح اا للرئيس في متن حديث للة ق للائل ان "اادس للتور كتب بنواي للا
حسنة وااادوال ل تبنى باانوايا ااحسنة فق ".1
شكل هاا ااتصريح اارئاسي بداية فكره تناوال ااتعديلت اادستورية في مصر.
واكان اانللائب سللماعيل نصللر االلدين اوال من دعللا اى تعللديل اادسللتور وا ذاللك من للل
مد فترة حكم اارئيس اى ست سنوات بدل من اربع سللنوات وافي أغسللطس  2017قللام
اان للائب باع للداد مق للترح التع للديل ال أن ه للاا اامق للترح ام يحظى بااتأي للد ااكام للل في ذا للك
ااوقت وا تراجع ااحديث عن ااتعديلت اادستورية افتره من ااجزمن
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تم نشر التصريح بجريدة اليوم السابع و يمكن اطاعا عليه عبر الرابط التالي
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وا قد اعاد ااكاتب ااصحفي "ياسر رزق" اادستور اامصري المشهد العلمي واااسياسللي
مللرة الللرى حينمللا كتب مقللال بعنللوان "عللام اصصلللح ااسياسللي االلاي تللألر" مطاابللا
بتعديل مواد عدة في دستور .
وااقترح "رزق" عبر مقااة تعديل مدة اارئاسة ااي ست سنوات بللدل من اربعللة بالضللاف
ااي مطاابت لله بع للودة ااغرف للة ااثاني للة البرام للان (مللس ااش للورى) تحت مس للمى "مللس
ااشيوخ" كما دعا اى حاف اانص ااخاص ااعدااة النتقااية من اادستور
وا في اعقللاب نشللر مقللال "رزق " تعللددت حللالت ااتنللاوال العلمي وا ااسياسللي الدسللتور
اامصري وا ضروارة تعديلة من عدمه وا هو اامشهد اااي بلللغ ذرواتلله مللع مطلللع فللبراير
 2019م حينما اعلن ائتلف دعم مصر تقدمه بمقترح اتعديل اادستور اامصري.
وا في جلسللة الحللد  3فللبراير تقللدم اانللائب " عبللد ااهللادي ااقصللبي " رئيس ائتلف دعم
مصل للر بل للاامقترح موقل للع عليل لله من اغلبيل للة بمللس اانل للواب تلل للاواز اانصل للاب ااقل للانوني
اامخصص التعديلت اادستورية.
وا تضمنت ماكره ااطلب اانصوص اامقترح تعديلها وا السباب اادافعة التعديل
وا في ذات االلسللة واافللق اامللس على اقللتراح ااتعللديل وا اسللتيفائه الشللرواط ااقانونيللة
وااحااته اللنة ااعامة المناقشة .
وافي اعق للاب انته للاء االلس للة ااعام للة ق للامت االلن للة ااعام للة بالنعق للاد امناقش للة ااتع للديلت
اامقترح للة ثم عق للدت ث للاني جلس للاتها ي للوم ااثلث للاء اامواف للق " “5ف للبراير ايع للرض على
االلسللة ااعامللة باابرامللان في ذات اايللوم ايتم اقللراره من االلسللة ااعامللة وا احااتلله اللنللة
ااتشريعية بعد استيفاء االلنة ااعامة اتقريرها بشأن مقترح ااتعديلت اادستورية.
وا من للل اانقاط ااتااية سنتعرف سويا على ماهيللة الجللراءات اادسللتورية وا االئحيللة
بشأن تعديل اادستور وا اافترات ااجزمنية اامعنية بااتعديل .
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ا ول  :ا طي تعلدل ا لستور في ا تظام ا لستوري ا يصقي
اادستور االامد وا اادستور اامرن
تنقسللم اادسللاتير ااي نللوعين من حيث اشللكال ااتعللديل وا ااتغيللير فيهللا فهنللاك اادسللاتير
االامدة ااتي تحتاج ااي ااعديد من الجراءات ااخاصة من اجل تعديل نصوصها
املا اادسلاتير اامرنله فهي من اادسلاتير االتي يتم ااتعاملل ملع نصوصلها وا تعلديلها طبقلا
لايات تعديل اوا اقرار ااتشريعات ااوطنية
وا يعللد اادسللتور اامصللري من اادسللاتير االامللدة فل يمكن تعللديل اانصللوص اادسللتورية
ال من للل سلسلة من الجراءات اامتعددة وا للل توقيتات زمنية محللددة اضللافة ااي
ضروارة استفتاء ااشعب على ااتعديلت اادستورية لقرارها.
ااية ااتعديل في اادستور ااحااي
ح للددت اام للادة  226من اادس للتور ااح للااي ااي للات وا اج للراءات تع للديل نص للوص اادس للتور
اامصري وا ذاك على اانحو ااتااي.
نص اامادة 226
اخمس أعضللاء مللس اانللواب طلب تعللديل مللادة أوا أكللثر من
اللرئيس االمهوريللة أوا ٌ
ملواد اادسلتور وايلب أن ُيلاكر فى ااطلب ااملواد اامطللوب تعلديلها واأسلباب ااتعلديل.
وافى جميلع اححلوال ينلاقش مللس اانلواب طلب ااتعلديل للل ثلثين يوملاً من تلاريخ
ججزئيللا بأغلبيللة أعضللائه.
كليللا أوا
تسلمه وايصدر اامللس قراره بقبللول طلب ااتعللديل
ً
ً
وا ذا ُر فض ااطلب ل يل للوز ع للادة طلب تع للديل اام للواد ذاته للا قب للل حل للول دوار النعق للاد
ااتااى .وا ذا واافق اامللس على طلب ااتعديل ينلاقش نصلوص ااملواد اامطللوب تعلديلها
بعد ستين يوماً من تللاريخ ااموافقللة فللإذا واافلق على ااتعللديل ثلثللا علدد أعضللاء اامللس
عرض على ااشعب لسلتفتائه عليله للل ثلثين يوملاً من تلاريخ صلدوار هلاه ااموافقلة
وايك ل للون ااتع ل للديل ناف ل للااً من ت ل للاريخ علن اانتيل ل للة واموافق ل للة أغلبي ل للة ع ل للدد احص ل للوات
ااصحيحة المشللاركين فى السللتفتاء .وافى جميلع اححلوال ل يللوز تعلديل اانصللوص
اامتعلقللة بإعللادة انتخ للاب رئيس االمهوري للة أوابمبللادئ ااحريللة أوااامس للاوااة م للا ام يكن
ااتعديل متعل ًقا باامجزيد من ااضمانات.
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اوال حص للر اادس للتور اامص للري امكاني للة ااتق للدم بطلب ااتع للديل م للا بين ك للل من رئيس
االمهوريللة اوا لمس اعضللاء مللس اانللواب – كللان دسللتور  1971قللد اسللتلجزم تقللديم
طلب ااتعديل من ثلث اعضاء مللس ااشعب-
وااش ل ل ل للترط اانص اادس ل ل ل للتوري ض ل ل ل للروارة أن ُي ل ل ل للاكر في ااطلب اام ل ل ل للواد اامطل ل ل ل للوب
تعديلها واأسباب ااتعديل على أن يناقش مللس اانواب طلب ااتعديل للل  30يوماً من
تل للاريخ تسل لللمه وايصل للدر قل للراره بقبل للول طلب ااتعل للديل كلي ل لاً أوا ججزئي ل لاً بل"أغلبيل للة"
.أعضائه
وا ذا واافق اامللس على طلب ااتعديل يناقش نصوص اامواد اامطلوب تعلديلها بعلد 60
يوماً من تاريخ ااموافقة فلإذا واافللق على ااتعلديل "ثلللثي" علدد أعضللاء اامللس علرض
على ااشعب لستفتائه عليه للل  30يوماً من تاريخ صدوار هاه ااموافقة
الجراءات االئحية البرامان اتعديل اادستور
ح للددت لئح للة مللس اان للواب سلس لللة من الج للراءات وا اامواعي للد بش للأن طلب العض للاء
بتعديل اي من اانصوص اادستورية وا ذاك على اانحو ااتااي
اابداي للة م للع نص اام للادة  140وا اا للتي اش للارت ان لله حعض للاء اامللس ح للق اق للتراح تع للديل
اادسللتور بنللاء على طلب كتللابى يقل َ ّلدم اللرئيس اامللس مو َ ّقللع من ُلمس عللدد احعضللاء
على احق للل وايلب أن تت للوافر فى ه للاا ااطلب ااش للرواط اا للواردة فى اافق للرة ااثاني للة من
اامادة ( )133من االئحة.
ااطلب اامقللدم بللاقتراح تعللديل
رئيس اامللس بعللرض
وا اواضللحت اامللادة  141ان يقللوم
َ
ُ
اادستور من أعضاء اامللس للل سبعة أيام من تقديمه على االلنللة ااعامللة النظللر فى
مللدى تللوافر اححكللام واااشللرواط اامنصللوص عليهللا فى اامللادة ( )226من اادسللتور وافى
اافق للرة ااثاني للة من اام للادة ( )133من االئح للة وا اا للتي تنص على ان لله يلب أن يتض للمن
واأسباب هاا ااتعللديل وامبررا ِتلله .وايللأمر
تحديد مواد اادستور اامطلوب تعديلُها
ااطلب
َ
َ
رئيس اامللس بإتاح للة كت للاب رئيس االمهوري للة بطلب ااتع للديل وااابي للان اامرف للق ب لله
حعضاء اامللس كاف ًة للل أربع واعشرين ساعة من وارواده اى اامللس.
ذا ق للرر اامللس أوا ق للررت االلن للة ااعام للة ت للوافر ااش للرواط اادس للتورية وااصجرائي للة فى
طلب ااتعللديل اامقلدم من احعضللاء تعلد االلنلة ااعاملة تقريل ًلرا برأيهلا فى مبللدأ ااتعللديل
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واير َفل للق بتقريل للر االلنل للة نص طلب ااتعل للديل
للل سل للبعة أيل للام اعرضل لله على اامللسُ .
مبدئيا المللواد
مشرواعا
اامقدم من احعضاء وامبرراته وايلوز أن يتضمن تقرير االلنة
ً
ًّ
اامقترح تعديلُها أوا ضافتها فى حااة موافقتها على مبدأ ااتعديل وا (م ) 142
واي تلى مشرواا تقرير االلنلة عليهلا فى جلسلة يحضلرها ثلثلا أعضلاء االلنلة على احقلل
ُ
قب للل تقديم لله اى اامللس .كم للا يلب موافق للة االلن للة بأغلبي للة أعض للائها على مش للرواا
تقريرهللا بعللد مناقشللتها الله .م ()134وايتللاح تقريللر االلنللة ااعامللة العضللاء كاف ل ًة قبللل
االلسة اامحددة امناقشته بسبعة أيام على احقل .وافى جميللع اححللوال ينللاقش اامللس
يوما من تاريخ تسلمه اه.
طلب ااتعديل للل ثلثين ً
بع للدها ُي تلى تقري للر االلن للة ااعام للة فى ش للأن مب للدأ تع للديل اادس للتور على اامللس قب للل
ججزئيللا أوا
كليا أوا
مناقشته وايصدر قرار اامللس فى شأن ااموافقة على مبدأ ااتعديل
ًّ
ًّ
حل جز طلب ااتع للديل على قب للول أغلبي للة
رفض لله بأغلبي للة أعض للائه ن للداء بالس للم .وا ذا ام َي ُل
أعضاء اامللس أعلَن رئيس اامللس رفض ااطلب من حيث اامبدأ .م ()135
تحدد جلسة انظلر تقريلر النلة ااشلئون اادسلتورية واااتشلريعية فى شلأن
في اعقاب ذاك
َّ
تع للديل اادس للتور للل ااخمس للة عش للر يوم للا ااتااي للة لنقضل للاء س للتين يوم للا على موافق للة
وايتلى تقريللر االلنللة بللاامللس قبللل مناقشللته.
اامللس على مبللدأ ااتعللديل .م (ُ )139
وايص ل ُلدر ق للرار اامللس بااموافق للة على ااتع للديل بأغلبي للة ثل للثى ع للدد أعض للائه وايل للرى
ااتصويت فى هاه ااحااة نداء بالسم.
في اعقللاب النتهللاء من ااتصللويت على ااتعللديلت اادسللتورية وا اقرارهللا من قبللل ثلللثي
لفوعا
اامللس يقل للوم رئيس اامللس بألطل للار
رئيس االمهوريل للة بقل للرار اامللس مشل ل ً
َ
ببيان احسلباب االتى بلنى عليهلا اامللس قلراره وااصجلراءات االتى اتُبعت فى شلأنه واذالك
لتخاذ اصجراءات اادستورية االزمة اعرض ااتعديل على ااشعب لستفتائه فى شأنه.
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ثاناطا  :استعقاض ا نصوص ا يلصني من ا تعلدل في ا نظام ا لستوري ا يصقي  و ا نظم ا يقارناه
استعرضل للنا في اابنل للد ااسل للابق بل للأن نص اامل للادة  226من اادسل للتور نظمت اايل للات تعل للديل
اخمس أعضللاء
اادسللتور اامصللري وا منحت هللاا ااحللق اكللل من" رئيس االمهوريللة أوا ُ
مللس اانواب" ال ان هاا اانص حظر امكانية تعديل اادستور فيمللا يخص "اانصللوص
اامتعلقللة بإعللادة انتخ للاب رئيس االمهوري للة أوابمبللادئ ااحريللة أوااامس للاوااة م للا ام يكن
ااتعديل متعل ًقا باامجزيد من ااضمانات“ .
واه ل للو م ل للا يع ل للني 2أن ل لله ل يل ل للوز تع ل للديل اانص ل للوص اامتعلق ل للة بإع ل للادة انتخ ل للاب رئيس
مشيرا اى أن نلواب اابراملان أوا رئيس مللس اانلواب أوا رئيس االمهوريلة
االمهورية
ً
ل يملكون تعديل اادستور واف ًقا الفقرة ااخامسة من اامادة  226من اادستور.
حيث أن اامللادة واضللعت حظللرا مطلقللا على رئيس االمهوريللة وامللس اانللواب واااشللعب
بعل للدم جل للراء أى تعل للديل النصل للوص اامتعلقل للة بإعل للادة نتخل للاب رئيس االمهوريل للة فى
اادستور
وا يع للد هللاا اانص هللو الوال من نوع للة في اادسللتور اامص للري حيث ام تشللهد اادسللاتير
اامص للرية ااس للابقة نص للا مش للابها بش للأن حظ للر تع للديل اانص للوص اادس للتورية اامتعلق للة
بصلحيات اارئيس اوا مدد واليته.
واقللد اواضللح اابعض في متن حللديثهم حللول اادسللتور ااحللااي ان هنللاك نصللوص واضللعت
كنتيلة مباشرة لحداثا ثورتي  25يناير وا  30يونيو .
ال ان ااحقيق للة ان مث للل تل للك اانص للوص ايس حاا للة فري للدة على مس للتوى ااع للاام فهن للاك
ااعديللد من اادسللاتير حللول ااعللاام واضللعت حظللرا امنللع تعللديل بعض اانصللوص ااخاصللة
بشللكل اادوااللة اوا هويتهللا اوا حللدوادها اوا مللدد ااوليللات اارئاسللية اوا امكانيللة ترشللح رئيس
االمهورية لكثر من والية وا ذاك على اانحو ااتااي .
2
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اادكتور فؤاد عبداانبي أستاذ ااقانون اادستوري بلامعة اامنوفية اقاء صحفي بجريدة التحرير تحت عنوان " بنص الدستور  ..ط
يجوز تعديل مدة رئاسة الجمهورية " نشر بتاريخ 12/8/2017م لعاعا عن المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي
https://www.tahrirnews.com/Story/820199/%D8%A8%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF
%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA
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%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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حظر تعديل بعض اانصوص اادستورية في بعض اادساتير
ففي اادستور الواركاني ااصادر في  1996وا اامعدل في  2014فقد اشارت اامللادة 157
أنه " ل يلوز تعديل دستور أواكرانيا ذا كانت ااتعديلت اامقترحة تعمل على اغللاء
أوا تقييد حقوق اصنسان وااامواطنين واحرياتهم أوا ذا كانت هاه ااتعديلت تتله نحو
اامساس باستقلل أواكرانيا أوا انتهاك سلمة أراضيها.
امللا اادسللتور المللريكي ااصللادر في  1789اامعللدل في  1992جللاءت اامللادة ااخامسللة من
اادستور اتشير ااي انه " يقترح ااكونغرس كلما رأى ثلثللا أعضللاء اامللسللين ضللروارة
اااك تعديلت اهاا اادستور أوا يدعو بناء على طلب ااهيئات ااتشريعية اثلثي مختللف
ااوليات اى عقد مؤتمر لقتراح تعديلت تصبح في كلتا ااحااتين قانونية من حيث
جمي للع اامقاص للد واااغاي للات كل للجزء من ه للاا اادس للتور عن للدما تص للادق عليه للا ااهيئ للات
ااتشريعية اثلثة أرباا مختلف ااوليات أوا مؤتمرات تعقد في ثلثللة أربللاا ااوليللات أيللا
كللانت واسلليلة اامصللادقة االلتي يقترحهللا ااكللونغرس من بين هللاتين شللرط (أل يلؤثر أي
تع للديل يتم وايق للر قب للل س للنة أا للف واثمانمئ للة واثماني للة  1808في أي للة ص للورة ك للانت على
ااعبارتين احوااى وااارابعة من اافقلرة ااتاسلعة من ااملادة احوااى وا) أل تحلرم أيلة واليلة
دوان رضاها من حق تساواي احصوات في مللس ااشيوخ.
اما دستورهندروااس ااصلادر في  1982اامعلدل في 2013م فقلد اشلارت ااملادة  374بانله
" ل يل للوز تع للديل اام للادة ااس للابقة واه للاه اام للادة وام للواد اادس للتور اامتعلق للة بتش للكيل
ااحكوم للة واباحراض للي ااوطني للة وابااولي للة اارئاس للية وابحظ للر ع للادة النتخ للاب ارئاس للة
االمهوري ل للة واب ل للاامواطن اا ل للاي ش ل للغل منص ل للب اا ل للرئيس في أي ظ ل للرف من ااظ ل للرواف
واباحشخاص اااين ل يلوز انتخابهم اتواي منصب رئاسة االمهورية الفترة االحقة.
وا جاء اادستور ااتونسللي ااصللادر في  2014اواضللحت اامللادة  75منلله على انلله "ل يلللوز
حي تعديل أن ينال من عدد اادوارات اارئاسية وامددها بااجزيادة "
وا يتض للح من اانصلللوص ااس للابق استعراض للها ان هن للاك ااعدي للد من اادسلللاتير تبنت ذات
رؤي للة اامش للرا اادس للتوري اامص للري في حظ للر اات للدلل بااتع للديل في بعض اانص للوص
اادستورية وا انه ايس باانص الستثنائي اظرف محدد ثم يتم ااتخلي عنه اوا ااغاؤه.
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ثا ثا  :استعقاض ا نصوص ا يقتقحي لتعلدل  و مقارناتها با نص الصلي لتعلدل

1

النص كما هو في الدستور الحالي

ممتحر التتعديل اقمدم

الامدة 102

مادة  102فمرة أخلى:

يشكل ممجلس النواب من عدد ل يمل عن

يُشكل ممجلس النواب من عدد ل يمل عن أربتعمائة

أربتعمائة خممي

عضوا ،ينتخبون

بالقاتارع التعام السى اقباش.ر

عضوا ،ينتخبون بالقاتارع التعام السير
خممي
 ً
اقباش ،على أن ُيخصص بماام يقل عن ربع
عدد القامعد للمارأة.

مادة  102فمرة :3
خيب

المانون شخط التشرح المرى،

خناام النتخاب ،ختمييم الدخائر
2

النتخابية ،بما يراعى التمثيل التعادل

مادة  102فمرة :3
خيب

المانون شخط التشرخ المرى خناام

النتخاب ختمييم الدخائر النتخابية بما يراعي

لجيكان ،خاقحافاات ،توالتمماثيل التمكامفئ التمثيل التعادل لجيكان خاقحافاات ،خيمو المذ
بالناام النتخابي الفردير أخ المائمة أخ الممع بأير
للنامخبي ،خيمو المذ بالناام
نيبة بينهما.ر
النتخابى الفردى أخ المائمة أخ الممع
بأير نيبة بينهما.ر
الامدة  140فقرة أتولى:
يُنتخخ رئيلس الممهورية قدة أربع

3

سنوات ميددية ،تبدأ من اليوم التالى
لنتهاء مدة سجفه ،تو يجوز إعامدة
انتمخامبإ إ لرة تواحدة.

مادة  140فمرة أخلى:
ينتخخ رئيلس الممهورية لدة ست سنوات
ميلدية ،تبدأ من اليوم التالي لنتهاء ممدة سجفه،
خ يجوز أن يتمولى الرئامسة لكأث من مدتي
رئامسيتمي متمتمامليتمي.
مادة انتمالية:

4

5
12

يمو لرئيلس الممهورية الحالي عمخ انتهاء مدته الحالية إعادة ترشرحه عجى النحو الوارد
باقادة  140اقتعدلة من الدستور.ر
الامدة  160فقرة أتولى:

مادة  160فمرة أخلى:
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إإا قاام مانع ممقاق يحول دخن مباشة
رئيلس الممهورية ليجطاته ،حل محجه
رئيلس ممجلس الو راء

حيلي راقب ناائب

إإا قاام مانع ممقاق يحول دخن مباشة رئيلس
الممهورية ليجطاته ،حل محلإ نامئب رئيس
الجماهورية أتو رئيس مجلس لوزراء عند عدم
توجود نامئب لرئيس الجماهورية أتو تعذر حلولإ
محلإ.

مادة  160فمرة أمية:

6

مادة  160فمرة أمية:

خل يمو لرئيس الجماهورية الؤمقت أن خليمو قن حل محل رئيلس الممهورية أخ لرئيلس
يتشرح لهذا اقنصخ ،خل أن يطجخ تتعديل الممهورية اقمقاق ،أن يطجخ تتعديل الدستور ،خل
الدستور ،خل أن يحل ممجلس النواب ،خل أن يحل ممجلس النواب أخ مجلس الشيوخ ،خل أن
يُميل الحكومة ،كما ل يمو لرئيلس الممهورية
أن يميل الحكومة.ر
اقمقاق أن يتشرح لهذا اقنصخ.ر

7

الامدة 185
تموم كل جهة ،أخ هيئة قاضائية عجى
شرئونها ،تويكون لكل منهام موازنة
مستمقلة ،ينامقشهام مجلس النواب بكاممل
عنامههام ،توتدرج بعد إقرارهام فى
الوازنة العاممة للدتولة رقماامً تواحداً،
تويؤمخذ رأيهام فى موتوعامت القواني
النظماة لشئونهام.

مادة :185
تموم كل جهة ،أخ هيئة قاضائية عجى شرمخنها،
خيممذ رأيا في م شخعات الموان

اقنامة

لشمخنها.ر
تويعي رئيس الجماهورية رؤسامء الجهامت
توالهيئامت القضامئية من بي خماسة ترشهم
مجاملسهم العليام من بي أقدم سبعة من نوابهم،
توذلك لدة  4سنوات أتو للمادة البامقية حت
بلووإ سن التمقامعد أيهماام أقرب ،تولرة تواحدة
طوال مدة عمالإ توذلك على النحو الذي ينظماإ
القامنون.
تويقوم على شئونهام الشتككأة مجلس أعلى
للجهامت توالهيئامت القضامئية يرأسإ رئيس
الجماهورية توعند ويامبإ يحل محلإ توزير العدل
تويختمص باملنظر ف وتوط تعيي أوضامء
الجهامت توالهيئامت ،تو ُيبي القامنون تشكيل
الجلس تواختمصامصامتإ الخرى توقواعد سي
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العمال بإ.

الامدة  189فقرة ثامنية:
يتولى النيابة التعامة نائخ عام يختمامره
مجلس القضامء العلى ،من ب

نواب

رئيلس محكمة النمض ،أخ الرؤساء
8

بمحاكم الستئناف ،أخ النواب التعام
اقياعدين ،خيصدر بتتعيينه قارار من
رئيلس الممهورية قدة أربع سنوات ،أخ
لجمدة الباقاية ح

بجوغه سن التماعد،

أيهما أقارب ،خقرة خاحدة طوال مدة

اقادة  189فمرة ثانية:
خيتولى النيابة التعامة نائخ عام يصدر بتمعيينإ
قرار من رئيس الجماهورية من بي ثلثة
يرشحهم مجلس القضامء العلى من بي نواب
رئيس محكماة النقض أتو الرؤسامء بماحامكأم
ا ستمئنامف أتو النواب العاممي اقياعدين ،خإلك
قدة  4سنوات ،أخ لجمدة الباقاية ح

بجوغه سن

التماعد أيهما أقارب خقرة خاحدة طوال مدة عمجه.ر

عمجه.ر
الامدة 190
ممجلس الدخلة جهة قاضائية ميتمجة،
يختص دخن غير بالفصل فى اقنا عات
الدارية ،خمنا عات التنفيذ اقتتعجمة
بمميع أحكامه ،كما يختص بالفصل في
الدعاخى خالطتعون التأديبية ،خيتولى
خحدر الفتاء فى اقيائل المانونية

9

اقادة :190
ممجلس الدخلة جهة قاضائية ميتمجة يختص دخن
غير بالفصل في اقنا عات الدارية خمنا عات
التنفيذ اقتتعجمة بمميع أحكامه ،كما يختص

لجمهات ال يحددها المانون ،تومراجعة ،بالفصل في الدعاخى خالطتعون التأديبية ،خيتولى
الفتاء في اقيائل المانونية لجمهات ال يحددها
توصياموة موتوعامت القواني
توالقرارات ذات الصفة التمويعية،

المانون خمراجتعة خصياغة م شخعات الموان

تحامل إليإ،

تومراجعة موتوعامت العقود ال تكون خالمرارات إات الصفة الت شيتعية ال
خيحدد المانون امتصاصاته المرى.ر
الدتولة ،أتو إحدى الهيئامت العاممة طرفامً
فيهام ،خيحدد المانون امتصاصاته
المرى.ر
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خيختار رئيس الجماهورية رئيس الحكماة

مقرك ا لح للديققااطي  و حقوق الناسان

حيلي راقب ناائب

أ وراق بق ياناطي

الدستمورية من بي أقدم خماسة نواب رئيس
ختختار الجماعية العاممة رئيس اقحكمة

الحكماة ،خيتع

رئيلس الممهورية نائخ رئيلس

أقادم ثدثة نواب لرئيلس اقحكمة،

اقحكمة من ب

ترشرح أحدهما الممتعية

من ب

كما تختار نواب الرئيلس ،خأعضاء هيئة
اقفوض

بها ،خيصدر بتتعيينهم قارار من

اثن

التعامة لجمحكمة ،خيرشرح المر رئيلس اقحكمة.ر
خيتع

رئيلس هيئة اقفوض

خأعضاؤر بمرار من

بناء عجى ترشريح رئيلس اقحكمة
رئيلس الممهورية ،خإلك كجه عجى النحو رئيلس الممهورية
 ً
خبتعد أمذ رأير الممتعية التعامة لجمحكمة خإلك كجه
اقب بالمانون.ر
عجى النحو اقب

بالمانون.ر

الامدة  200الفقرة التولى:

اقادة  200الفمرة الخلى:

الموات اقيجحة مجك لجشتعخ ،مهمتها

الموات اقيجحة مجك لجشتعخ مهمتها حماية البدد

حماية البدد ،خالحفاظ عجى أمنها
خسدمة أراضيها ،خالدخلة خحدها هى

خالحفاظ عجى أمنها خسدمة أراضيها توصون
الدستمور توالديماقراطية توالحفامظ على القومامت

 11ال تنءء هذر الموات ،خيحار عجى أير السامسية للدتولة تومدنيتمهام ،تومتمكسبامت الشعب
فرد أخ هيئة أخ جهة أخ جماعة إنشاء توحقوق توحريامت الفراد خالدخلة خحدها هي ال
تشكيدت أخ فرق أخ تنايمات عيكرية أخ تن
شربه عيكرية.ر

مادة  204فمرة :2

خل يمو محاكمة مدنى أمام المضاء
تمثل

إعتداء مباشا ً عجى اقنشأت التعيكرية أخ
 ً
متعيكرات الموات اقيجحة أخ ما فى

 12حكمها ،أخ اقناطق التعيكرية أخ الحدخدية
اقمررة كذلك ،أخ متعداتها أخ مركباتها أخ
أسجحتها أخ إمائرها أخ خثائمها أخ
أاارها التعيكرية أخ أموالها التعامة أخ
اقصانع الحربية ،أخ المرائم اقتتعجمة
بالتمنيد ،أخ المرائم ال
15

جهة أخ جماعة إنشاء تشكيدت أخ فرق أخ
تنايمات عيكرية أخ شربه عيكرية.ر

الامدة  204فقرة 2
التعيكرى ،إل فى المرائم ال

هذر الموات ،خيحار عجى أير فرد أخ هيئة أخ

إعتداء
تمثل
 ً

خل يمو محاكمة مدني أمام المضاء التعيكرير إل
في المرائم ال

مثل اعتداء عجى اقنشآت

التعيكرية أخ متعيكرات الموات اقيجحة أخ في
حكمها أخ النشآت ال

تتمولى حمااميتمهام ،أخ

اقناطق التعيكرية أخ الحدخدية اقمررة كذلك ،أخ
متعداتها أخ مركباتها أخ أسجحتها أخ إمائرها أخ
خثائمها أخ أاارها التعيكرية أخ أموالها التعامة أخ
اقصانع الحربية أخ المرائم اقتتعجمة بالتمنيد ،أخ
المرائم ال

تمثل إعتداء مباش ًا عجى ضباطها أخ

أفرادها بيبخ تأدية أعمال خظائفهم.ر

مقرك ا لح للديققااطي  و حقوق الناسان

حيلي راقب ناائب

أ وراق بق ياناطي

مباشا ً عجى ضباطها أخ أفرادها بيبخ
تأدية أعمال خظائفهم.ر
الامدة 234
يكون تتعي

خ ير الدفارع بتعد موافمة

اقمجلس العجى لجموات اقيجحة ،توتسى
13

أحكامم هذه الامدة لدتورتي رئامسيتمي

مادة :234
خ ير الدفارع بتعد موافمة اقمجلس

يكون تتعي

العجى لجموات اقيجحة.ر

كأامملتمي اعتمبامرا من تامريخ العمال
باملدستمور.

الامدة 243
مادة :243

تتعمل الدخلة عجى تمثيل التعمال

 14خالفدح تمثيد ً ملئماامً ف أتول مجلس تتعمل الدخلة عجى تمثيل التعمال خالفدح تمثيد ً
مدئما ،خإلك عجى النحو الذير يحددر المانون.ر
 ً
للنواب ُينتمخب بعد إقرار هذا الدستمور،
خإلك عجي النحو الذير يحددر المانون.ر
الامدة 244
تتعمل الدخلة عجى تمثيل الشباب
15

خاقييحي

خالشرخاص إخير العاقاة

تمثيد ً مدئما ً ف أتول مجلس للنواب
ُينتمخب بعد إقرار هذا الدستمور ،خإلك

مادة :244
تتعمل الدخلة عجى تمثيل الشباب خاقييح
خالشرخاص إخير العاقاة خاقيي

اقميم

بالخارج تمثيد مدئما ،خإلك عجى النحو الذير
يحددر المانون.ر

عجى النحو الذير يحددر المانون.ر
مواد مستمحدثة
لرئيلس الممهورية أن يتع
1

نائبا له أخ أك ،،خيحدد امتصاصاتهم ،خيتعفيهم من مناصبهم
خأم يميل استمالتهم.ر

ختسير في شرأن نواب رئيلس الممهورية الحكام الواردة بالدستور في اقواد  141خ  144خ
 145خ 173
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يختص ممجلس الشيو بدراسة خاقاتاحر ما يرار كفيد بالحفاظ عجى مباديرء ثورتي  25يناير

مقرك ا لح للديققااطي  و حقوق الناسان

حيلي راقب ناائب

أ وراق بق ياناطي

_ 30يونيو ،خدعم الوحدة الوطنية ،خاليدم الجتماعي ،خاقمومات الساسية لجممتمع خقايمه
التعجيا خالحموق خالحريات خالواجبات التعامة ختتعميق الناام الديممراطي ختوسيع
يممذ رأير ممجلس الشيو فيما يجي:
القاتاحات الخاصة بتتعديل مادة أخ أك ،من مواد الدستور
م شخعات الموان

اقكمجة لجدستور

م شخرع الخطة التعامة لجتنمية الجتماعية خالقاتصادية

3

متعاهدات الصجح خالتحالف خجميع اقتعاهدات ال
م شخعات الموان

ال

تتتعجق بحموق الييادة.ر

يحيجها إليه رئيلس الممهورية

ما يحيجه رئيلس الممهورية إلى اقمجلس مق موضوعات تتصل باليياسة التعامة لجدخلة أخ
بيياستها في الشئون التعربية أخ الخارجية.ر

4

يشكل ممجلس الشيو من عدد من العضاء يحددر المانون عجى أل يمل عن  250عضوا
ختكون مدة اقمجلس مملس سنوات.ر
خينتخخ ثجثا أعضاء اقمجلس بالقاتارع التعام السير اقباش خيتع رئيلس الممهورية الثجث
الباقاي ختمرى النتخابات طبما قا ينامه المانون.ر
يشتط فيمن يتشرح لتعضوية ممجلس الشيو أخ من يتع

فيه أن يكون ميا متمتتعا

بحموقاه اقدنية خاليياسية ،حاصد عجى ممهل جامتعي أخ ما يتعادله عجى القال ،خأل يمل سنه
5

يوم فتح باب التشرح عن مملس خثدث
خب

سنة ميددية.ر

المانون شخط التشرح المرى خناام النتخاب ،ختمييم الدخائر النتخابية ،بما يراعي

التمثيل التعادل لجيكان خاقحافاات ،خيحو المذ بالناام النتخابي الفردير أخ المائمة أخ
الممع بأير نيبة بينهما.ر
6
7

8

17

ل يمو الممع ب

عضوية ممجلس الشيو خممجلس النواب

رئيلس ممجلس الو راء خنوابه خالو راء خغيهم من أعضاء الحكومة غي ميئول

أمام ممجلس

الشيو .ر
تسير في شرأن ممجلس ال َْي ْو َم الحكام الواردة بالدستور في اقواد "-107-106-105-104 -103
 -121-120-119-118-117-116-115-114-113-112-111-110-109-108فمرة "1خ -133-132 ،"2
137-136-134

