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( 1)حول مشروع القانون االنتخابي 

 

 يٍ انزُظٛى انًؤلذ 6ٚظذس انمبٌَٕ االَزخبثٙ ثًٕجت لبٌَٕ أسبسٙ ػًال ثبنفظم 

األغهجٛخ انًغهمخ ألػضبء  نهسهظ انؼًٕيٛخ ٔرسزٕجت انًظبدلخ ػهّٛ حظٕل

ٚزٕاطم انؼًم ) يٍ َفس انزُظٛى انًؤلذ 4انًجهس انٕعُٙ انزأسٛسٙ ػًال ثبنفظم 

 148 يٍ انفظم 1 يٍ انزُظٛى انًؤلذ عجمب ألحكبو انُمغخ 4 ٔانفظم 6ثبنفظم 

.  (يٍ انذسزٕس ٔانًُذسجخ ضًٍ األحكبو االَزمبنٛخ

ٔٚؼزجش انمبٌَٕ االَزخبثٙ فٙ ْزِ انًشحهخ يٍ أْى انزحذٚبد انزٙ ٚشرجظ ثٓب َجبح 

انًشحهخ االَزمبنٛخ األخٛشح ٔانزٙ رسزٕجت ضًبٌ دسزٕسٚخ ْزا انمبٌَٕ يٍ َبحٛخ 

. ٔضًبٌ جٕدرّ َٔجبػزّ يغ اإلسشاع فٙ سُّّ يٍ َبحٛخ أخشٖ

ٔحزٗ ٚزى أخز انذسزٕس ثؼٍٛ االػزجبس فٙ إػذاد َض لبٌَٕ االَزخبثبد انًمجم فئَّ 

يٍ انًزجّ اػزًبد انًٕاػٛذ االَزخبثٛخ ٔيخزهف انششٔط ٔانحمٕق االَزخبثٛخ انًضًُخ 

ثّ ٔنكٍ أٚضب ثمٛخ انًجبدا ٔانحمٕق ٔانحشٚبد ٔيٍ ثُٛٓب لٛبو انذٔنخ ػهٗ انًٕاعُخ 

ٔإسادح انشؼت ٔػهٕٚخ انمبٌَٕ ٔحشٚخ انًؼزمذ ٔانضًٛش ٔانفكش ٔانزؼجٛش ٔيُغ انفسبد 

كًب أَّ يٍ انًزجّ األخز ثؼٍٛ االػزجبس ... ٔحٛبد اإلداسح ٔانًحبكًخ انؼبدنخ ٔغٛشْب

.  ثشأٌ رهك انًجبدا ٔانحشٚبد ٔدٔس انمضبء فٙ إَفبرْب49يمزضٛبد انفظم 

ٔرؼّذ يًٓخ يغبثمخ ٔيالءيخ يحزٕٖ انمبٌَٕ االَزخبثٙ يغ انذسزٕس يُٕعخ ثٕاضغ 

. انُض االَزخبثٙ رحذ سلبثخ انٓٛئخ انًخزظخ ثًشالجخ دسزٕسٚخ انمٕاٍَٛ

ٔفٙ ْزا اإلعبس َّض انذسزٕس فٙ انمسى انثبَٙ يٍ انجبة انخبيس يُّ ػهٗ أٌ رُشأ 

يحكًخ دسزٕسٚخ يخزظخ فٙ يشالجخ دسزٕسٚخ انمٕاٍَٛ رُظش فٙ دسزٕسٚخ يشبسٚغ 

انمٕاٍَٛ عجك إجشاءاد ٔششٔط يؼُٛخ كًب رُظش فٙ انذفغ ثال دسزٕسٚخ انمٕاٍَٛ انزٙ 

سجمذ انًظبدلخ ػهٛٓب ٔانزٙ رحبل ػهٛٓب حٍٛ ٚزًّسك األعشاف فٙ انًُبصػبد أيبو 

.    ثال دسزٕسٚزٓبيخزهف أطُبف انًحبكى

ٌّ انفظم   حكبواأل رذخم انٕاسد فٙ ثبة األحكبو االَزمبنٛخ الزضٗ أٌ 148إال أ

 رشكٛجخ أٔل أػضبء رؼٍٛٛ اسزكًبل ػُذ انُفبر حٛض انذسزٕسٚخ ثبنًحكًخح انًزؼهك

ّٔل اَزخبثبد رششٚؼٛخ ٔفٙ أجم ألظبِ . حانذسزٕس٘ نهًحكًخ ْٕٔ يب نٍ ٚزّى إال ػمت أ

 ٔثبنزبنٙ، ٔثبنُظش إنٗ أَّ رى انزُظٛض ػهٗ أٌ ٚزى .سُخ يٍ اإلػالٌ ػٍ َزبئجٓب

فئٌ إسسبء , 2014إجشاء أٔل اَزخبثبد سئبسٛخ ٔرششٚؼٛخ فٙ أجم ألظبِ يٕفٗ سُخ 
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ٔإنٗ حّذ رنك انزبسٚخ رسش٘ . 2015انًحكًخ انذسزٕسٚخ ٚكٌٕ فٙ أجم ألظبِ يٕفٗ 

 ٚحذس ٔانزٙ َظذ ػهٗ أٌ 148 يٍ انفظم 7األحكبو االَزمبنٛخ انٕاسدح ثبنُمغخ 

 انذسزٕس، خزى رهٙ انزٙ انثالثخ األشٓش خالل أسبسٙ، ثمبٌَٕ انزأسٛسٙ انٕعُٙ انًجهس

ٌّٕ انمٕاٍَٛ يشبسٚغ دسزٕسٚخ ثًشالجخ رخزض ٔلزٛخ ْٛئخ  انشئٛس األٔل يٍ رزك

نًحكًخ انزؼمٛت ٔانشئٛس األٔل نهًحكًخ اإلداسٚخ ٔانشئٛس األٔل نذائشح انًحبسجبد 

 يٍ كم ثُٛٓى ٔثبنزسبٔ٘ رجبػب ٚؼُٛٓى انمبََٕٙ االخزظبص رٔ٘ يٍ أػضبء ثالثخٔ

. انحكٕيخ ٔسئٛس انجًٕٓسٚخ ٔسئٛسسٙ انزأسٙ انٕعُٙ انًجهس سئٛس

ٌّ انٓٛئخ انٕلزٛخ ال رزؼٓذ إال ثًًٓخ يشالجخ دسزٕسٚخ يشبسٚغ انمٕاٍَٛ  ٔثبنُظش إنٗ أ
دٌٔ ثمٛخ يٓبو انًحكًخ انذسزٕسٚخ أ٘ أَٓب ال رخزض ثبنذفغ ثالدسزٕسٚخ انمٕاٍَٛ 

 طبسد رؼزجش ٔفك َض انذسزٕس ٔأحكبيّ انًحبكى سبئشٔأٌ , انُبفزح أيبو انًحبكى
ّٕنخ غٛش االَزمبنٛخ فئٌ إطذاس انمبٌَٕ ,  انمٕاٍَٛ ػٍ عشٚك انذفغدسزٕسٚخ نًشالجخ يخ

االَزخبثٙ لجم إحذاس انٓٛئخ انٕلزٛخ نًشالجخ انذسزٕسٚخ
1

يٍ شأَّ أٌ ٚحّظُّ يٍ , 
انشلبثخ ػهٗ دسزٕسّٚخ، يثهّ فٙ رنك يثم يخزهف انمٕاٍَٛ انزٙ لذ رظذس ػٍ انًجهس 

انٕعُٙ انزأسٛسٙ فٙ انفزشح انفبطهخ ثٍٛ ربسٚخ دخٕل انذسزٕس حٛض انُفبر ٔ ربسٚخ 
. إحذاس انٓٛئخ انٕلزّٛخ نًشالجخ انذسزٕسٚخ

 
نزا ٔضًبَب نؼهٕٚخ انذسزٕس ٔرأيُٛب نساليخ انؼًهٛبد االَزخبثٛخ انًمجهخ يٍ انُبحٛخ 

انمبََٕٛخ
2

ّٓذِ   ّٓذ انًجهس انٕعُٙ انزأسٛسٙ ثبنزٕاص٘ يغ رؼ فئَّ يٍ انًزجّ أٌ ٚزؼ
ثًششٔع انمبٌَٕ االَزخبثٙ ثًششٔع لبٌَٕ أسبسٙ إلحذاس ْٛئخ ٔلزٛخ نًشالجخ 

دسزٕسٚخ انمٕاٍَٛ ٔأٌ ٚزى إسسبء انٓٛئخ حزٗ رزًكٍ ػُذ االلزضبء ٔدٌٔ إحذاس 
. رأخٛش فٙ انًظبدلخ ػهٗ انمبٌَٕ االَزخبثٙ يٍ انُظش فٙ دسزٕسٚزّ

 

                                                           
1
 لذلك فإّن إحداث الهيئة الوقتية الدستورية يمكه أن يمتّد حسب األحكبم االوتقبلية  2014 جبوفي 27تم ختم الدستور بتبريخ   

 2014 أفزيل 27إلى تبريخ 

2
ًُّّ انًششٔع انًحبل ػهٗ نجُخ انششٚغ انؼبو ثبنًجهس انٕعُٙ انزأسٛسٙ يٍ أحكبو لذ رزسى ثبنخغٕسح ٔرزؼهك    سًٛب ثبنُظش نًب رض

. ثحك االلزشاع أٔ ثشخظٛخ انؼمٕثخ أٔ ثًجبدا انًحبكًخ انؼبدنخ


