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الدستور المصري في مرآة ثورة النيل
الحلقة الثالثة  :مقارنة في التعديالت المقترحة
شبلي مالّط
مع ماريا فاف فاجنربج  ،مصطفى عبد الكرمي وجولياف سيمكوؾ*

مدخل
يوفّر اجلدوؿ التايل الئحة بنصوص الدستور ادلصري مقارنةً مع التعديالت اليت اقًتحتها رلموعة العمل يف كلية احلقوؽ جبامعة ىارفارد  1،ومع التعديالت اليت أقرىا اجمللس
3

األعلى للقوات ادلسلحة يف  38فرباير -شباط  2،واليت أعلنها اجمللس يف  5مارس – آذار  3122أساساً لالستفتاء عليها يف  2:مارس.

http://www.harvardilj.org/2011/02/online_52_mallat/ English, http://www.righttononviolence.org/images/PDF/20110227_revising%20egypts%20constitution%20ar.pdf,
Arabic.
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http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=44395
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http://www.sis.gov.eg/Ar/LastPage.aspx?Category_ID=1638
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مرة واحدة  ،والثاين يف ادلواد
أىم موضوعني تناولتهما اللجنة  ،األ ّوؿ يف ادلادة  88واقتصار الوالية الرئاسية إىل أربع سنوات قابلة للتجديد ّ
يالحظ اتفاؽ الئحيت التعديالت يف ّ
 ،99 ،87و ،:4حيث يلتقي التعديالف على ختويل االشراؼ التاـ على االنتخابات الرئاسية والربدلانية ذليئة وطنية مؤلّفة من كبار القضاة ادلصريني .كما أف إلغاء ادلا ّدة 28:
مستوى آخر بنيوي مل تأخذ هبا اللجنة  ،فقد حلظ بياف اجمللس األعلى اقًتاح رئيس اللجنة
مشًتؾ يف الالئحتني .وفيما تق ّدمت رلموعة ىارفارد باقًتاحات إضافية على
ً
4
الدكتور طارؽ البشري  ،يف ضرورة "وضع دستور جديد للبالد" يف مرحلة الحقة.

ادلتزوج "من غري مصريّة" غري دستوري يف
أما التعديل ادلقًتح يف ّ
ادلادة  ، 86فهو مؤسف دلا حيمل من استهداؼ يطغى عليو الطابع الشخصي  ،فمنع تر ّشح ادلواطن ادلصري ّ
قرار حملكمة الدستورية العليا ادلصريّة صدر يف  29مارس – آذار  5،2::6إضاف ًة إىل غموض الديباجة  ،فيلتبس إدراؾ ما إذا كاف الزوج أو الزوجة احلاصل على اجلنسية
ادلادة  86مع ّدلة.
ادلتأىل هبا حبسب ّ
ادلصرية بعد الزواج أيضاً سبباً يف منع ترشيح ّ
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http://www.sis.gov.eg/Ar/LastPage.aspx?Category_ID=1638
English summary in Kevin Boyle and Adel Omar Sharif, HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY- THE ROLE OF THE SUPREME CONSTITUTIONAL COURT OF
أألصل العربي منشور في الجريدة الرسميّة في  6أبريل – نيسان EGYPT (1996) 235-37. .5991
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مادة()75شروط التأهل لمنصب الرئيس

تعديالت المادة  75المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد

يشًتط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أف يكوف مصريا من أبوين مصريني ،وأف يكوف
متمتعا باحلقوؽ ادلدنية والسياسية ،وإال تقل سنو عن اربعني سنة ميالدية.

(تعترب الدراسة التعديل غري ضروري)

المقرر للمادة 75
اللجنة :تعديل الدستور ّ

يشًتط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أف يكوف مصريا من أبوين مصريني  ،وأف يكوف متمتعا
حبقوقو ادلدنية والسياسية  ،وأال يكوف قد حصل أو أى من والديو على جنسية دولة أخرى ،
وأال يكوف متزوجا من غري مصرية  ،وأال يقل سنو عن أربعني سنة ميالدية.

مادة( 1-)76اإلنتخابات الرئاسية

تعديالت المادة  1 - 76المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد

المقرر للمادة )1( 76
اللجنة :تعديل الدستور ّ

ينتخب رئيس اجلمهورية عن طريق االقًتاع السرى العاـ ادلباشر  .ويلزـ لقبوؿ الًتشيح
لرئاسة اجلمهورية أف يؤيد ادلتقدـ للًتشيح مائتاف ومخسوف عضوا على األقل من األعضاء
ادلنتخبني جمللسى الشعب والشورى واجملالس الشعبية احمللية للمحافظات  ،على أال يقل
عدد ادلؤيدين عن مخسة وستني من أعضاء رللس الشعب ومخسة وعشرين من أعضاء
رللس الشورى  ،وعشرة أعضاء من كل رللس شعىب زللى للمحافظة من أربع عشرة
زلافظة على األقل  .ويزداد عدد ادلؤيدين للًتشيح من أعضاء كل من رللسى الشعب

ينتخب رئيس اجلمهورية من الشعب عن طريق االقًتاع السري العاـ ادلباشر،

والشورى ومن أعضاء اجملالس الشعبية احمللية للمحافظات مبا يعادؿ نسبة ما يطرأ من زيادة
على عدد أعضاء أى من ىذه اجملالس  .وىف يميع األحواؿ ال وجوز أف يكوف التأييد ألكثر
من مرشح  ،وينظم القانوف اإلجراءات اخلاصة بذلك كلو .

ينتخب رئيس اجلمهورية عن طريق اإلقًتاع السرى العاـ ادلباشر.ويلزـ لقبوؿ الًتشيح لرئاسة
اجلمهورية أف يؤيد ادلتقدـ للًتشح ثالثوف عضوا على األقل من األعضاء ادلنتخبني جمللسى
الشعب أو الشورى  ،أو أف حيصل ادلرشح على تأييد مااليقل عن ثالثني ألف مواطن ممن ذلم
حق اإلنتخاب ىف مخس عشرة زلافظة على األقل  ،حبيث اليقل عدد ادلؤيدين ىف أى من تلك
احملافظات عن ألف مؤيد.
وىف يميع األحواؿ الوجوز أف يكوف التأييد ألكثر من مرشح  ،وينظم القانوف اإلجراءات اخلاصة
بذلك كلو.

ولكل حزب من األحزاب السياسية اليت مضي علي تأسيسها مخسة أعواـ متصلة علي
األقل قبل إعالف فتح باب الًتشيح ،واستمرت طواؿ ىذه ادلدة يف ممارسة نشاطها مع
حصوؿ أعضائها يف آخر انتخابات علي نسبة( )%4علي األقل من رلموع مقاعد
ادلنتخبني يف رللسي الشعب والشوري ،أو ما يساوي لك ىف أحد اجمللسني ،أف يرشح
لرئاسة اجلمهورية أحد أعضاء ىيئتو العليا وفقا لنظامو األساسي ميت مضت علي عضويتو
يف ىذه اذليئة سنة متصلة علي األقل،
واستثناء من حكم الفقرة السابقة  ،وجوز لكل حزب من األحزاب السياسية ادلشارإليها،
اليت حصل أعضاؤىا باالنتخاب على مقعد على األقل يف أى من اجمللسني يف
آخرانتخابات ،أف يرشح يف أى انتخابات رئاسية جتري خالؿ عشر سنوات اعتبارا من
أوؿ يو  ، ٧٠٠٢أحد أعضاء ىيئتو العليا وفقا لنظامو األساسى مىت مضت على عضويتو
يف ىذه اذليئة سنة متصلة على األقل.

مادة( 2-)76الرئاسية

تعديالت المادة  2 - 76المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد

وتقدـ طلبات الًتشيح إىل جلنة تسمى " جلنة االنتخابات الرئاسية " تتمتع باالستقالؿ ،

وتقدـ طلبات الًتشيح إىل جلنة تسمى " جلنة االنتخابات الوطنية " تتمتع باالستقالؿ ،

3

المقرر للمادة )2( 76
اللجنة :تعديل الدستور ّ

ولكل حزب من األحزاب السياسية الىت حصل أعضاؤىا على مقعد على األقل بطريق
اإلنتخاب ىف أى من رللسى الشعب والشورى ىف آخر إنتخابات أف يرشح أحد أعضائو لرئاسة
اجلمهورية.
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مادة (3-)76

تعديالت المادة  3- 76المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد

وتشكل من رئيس احملكمة الدستورية العليا رئيسا ،وعضوية كل من رئيس زلكمة استئناؼ
القاىرة  ،وأقدـ نواب رئيس احملكمة الدستورية العليا  ،واقدـ نواب رئيس زلكمة النقض ،
واقدـ نواب رئيس رللس الدولة  ،ومخسة من الشخصيات العامة ادلشهود ذلا باحلياد ،
خيتار ثالثة منهم رللس الشعب وخيتار االثنني اآلخرين رللس الشورى وذلك بناء على
اقًتاح مكتب كل من اجمللسني وذلك دلدة مخسة سنوات  ،وحيدد القانوف من حيل زلل
رئيس اللجنة أو أى من أعضائها ىف حالة وجود مانع لديو  .وختتص ىذه اللجنة دوف
غريىا مبا يلى ;
 -2إعالف فتح باب الًتشيح واإلشراؼ على إجراءاتو وإعالف القائمة النهائية
للمرشحني.
 -3اإلشراؼ العاـ على إجراءات االقًتاح والفرز.

وتشكل من رئيس احملكمة الدستورية العليا رئيسا ،وعضوية كل من رئيس زلكمة استئناؼ القاىرة  ،وأقدـ نواب
رئيس احملكمة الدستورية العليا  ،واقدـ نواب رئيس زلكمة النقض  ،واقدـ نواب رئيس رللس الدولة  ،ومخسة من
يتوىل اختيارىم أعضاء اللجنة السابق ذكرىم وذلك دلدة مخسة
الشخصيات العامة ادلشهود ذلا باحلياد واإلنصاؼ ّ ،
سنوات غري قابلة للتجديد  ،وال وجوز ألي من أعضاء جلنة االنتخابات اجلمع بني عضويتهم يف اللجنة وعضويتهم
يف أي حزب سياسي  ،كما الوجوز ذلم الًت ّشح يف أية انتخابات زللّيّة ،أو بردلانية  ،أو رئاسية خالؿ ثالث سنوات
من تاريخ عضويتهم باللجنة أو تق ّدمهم باالستقالة منها.
وختتص ىذه اللجنة دوف غريىا مبا يلى ;
 -2إعالف فتح باب الًتشيح واإلشراؼ على إجراءاتو وإعالف القائمة النهائية للمرشحني.
 -3اإلشراؼ العاـ على إجراءات االقًتاح والفرز.
 -4إعالف نتيجة االنتخاب.

وتتوىل جلنة قضائية عليا تسمى "جلنة اإلنتخابات الرئاسية" اإلشراؼ على إنتخابات رئيس
اجلمهورية بدءا من اإلعالف عن فتح باب الًتشيح وحىت إعالف نتيجة اإلنتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس احملكمة الدستورية العليا رئيسا  ،وعضوية كل من رئيس زلكمة
إستئناؼ القاىرة وأقدـ نواب رئيس احملكمة الدستورية العليا  ،وأقدـ نواب رئيس زلكمة النقض
 ،وأقدـ نواب رئيس رللس الدولة.
وتكوف قرارات اللجنة هنائية ونافذة بذاهتا  ،غري قابلة للطعن عليها بأى طريق وأماـ أية جهة ،
كما الوجوز التعرض لقراراهتا بوقف التنفيذ أو اإللغاء  ،كما تفصل اللجنة ىف إختصاصها ،
وحيدد القانوف اإلختصاصات األخرى للجنة.
وتشكل جلنة اإلنتخابات الرئاسية اللجاف الىت تتوىل اإلشراؼ على اإلقًتاع والفرز على النحو
ادلبني ىف ادلادة(88).

 -4إعالف نتيجة االنتخاب.
 -5الفصل ىف كافة التظلمات والطعوف وىف يميع ادلسائل ادلتعلقة باختصاصها مبا ىف ذلك
تنازع االختصاص.
 -6وضع الئحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاهتا.

 -5الفصل ىف كافة التظلمات والطعوف وىف يميع ادلسائل ادلتعلقة باختصاصها مبا ىف ذلك تنازع االختصاص.
 -6وضع الئحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاهتا.

ويعرض مشروع القانوف ادلنظم لالنتخابات الرئاسية على احملكمة الدستورية العليا قبل إصداره
لتقرير مدى مطابقتو للدستور.
وتصدر احملكمة الدستورية العليا قرارىا ىف ىذا الشأف خالؿ مخسة عشر يوما من تاريخ عرض
األمر عليها  ،فإذا قررت احملكمة عدـ دستورية نص أو أكثر وجب إعماؿ مقتضى قرارىا عند
إصدار القانوف  ،وىف يميع األحواؿ يكوف قرار احملكمة ملزما للكافة وجلميع سلطات الدولة ،
وينشر ىف اجلريدة الرمسية خالؿ ثالثة أياـ من تاريخ صدوره.

وتصدر قراراهتا بأغلبية سبعة من أعضائها على األقل  ،وتكوف قراراهتا هنائية ونافذة بذاهتا
 ،غري قابلة للطعن عليها بأى طريق وأماـ أية جهة  ،كما ال وجوز التعرض لقراراهتا بالتأويل
أو بوقف التنفيذ  .وحيدد القانوف ادلنظم لالنتخابات الرئاسية االختصاصات األخرى
للجنة  .كما حيدد القانوف القواعد ادلنظمة لًتشيح من خيلو مكانو من أحد ادلرشحني ألى
سبب غري التنازؿ عن الًتشيح ىف الفًتة بني بدء الًتشيح وقبل انتهاء االقًتاع.
ووجرى االقًتاع ىف يوـ واحد وتشكل جلنة االنتخابات الرئاسية اللجاف الىت تتوىل مراحل
العملية االنتخابية والفرز  ،على أف تقوـ باإلشراؼ عليها جلاف عامة تشكلها اللجنة من
أعضاء اذليئات القضائية  .وذلك كلو وفقا للقواعد واإلجراءات الىت حتددىا اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس اجلمهورية حبصوؿ ادلرشح على األغلبية ادلطلقة لعدد األصوات
الصحيحة  ،فإذا مل حيصل أى من ادلرشحني على ىذه األغلبية أعيد االنتخاب بعد سبعة
أياـ على األقل بني ادلرشحني الذين حصال على أكرب عدد من األصوات  ،فإذا تساوى
مػع ثانيهما غريه ىف عػدد األصوات الصحيحة اشًتؾ ىف انتخابات اإلعادة  ،وىف ىذه
احلالة يعلن فوز من حيصل على أكرب عدد من األصوات الصحيحة.
ويتم االقًتاع النتخاب رئيس اجلمهورية حىت ولو تقدـ للًتشيح مرشح واحد  ،أو مل يبق
سواه بسبب تنازؿ باقى ادلرشحني أو لعدـ ترشيح أحد غري من خال مكانة  ،وىف ىذه

4

وتصدر بأغلبية أعضائها  ،وتكوف قراراهتا هنائية ونافذة بذاهتا  ،غري قابلة للطعن عليها بأي طريق وأماـ أية جهة ،
كما ال وجوز التعرض لقراراهتا بالتأويل أو بوقف التنفيذ  .و يف حاؿ خلو مكاف أحد ادلرشحني ألي سبب غري
التنازؿ عن الًتشيح يف الفًتة بني بدء الًتشيح وقبل انتهاء االقًتاع  ،يتم شغل مكانو من خالؿ انتخابات جترى
خالؿ مدة معقولة حتت إشراؼ اللجنة.
ووجري االقًتاع يف يوـ واحد وتشكل جلنة االنتخابات الوطنية اللجاف الفرعية اليت تتوىل مراحل العملية االنتخابية
والفرز  ،على أف تقوـ باإلشراؼ عليها جلاف عامة تشكلها اللجنة من أعضاء اذليئات القضائية  .وذلك كلو وفقا
للقواعد واإلجراءات اليت حتددىا اللجنة الوطنية.
يتم إعالف انتخاب الرئيس عند حصوؿ ادلرشح على األغلبية ادلطلقة من عدد األصوات وذلك من قبل اللجنة
الوطنية لإلنتخابات .ويف حاؿ مل حيصل أي من ادلرشحني على ىذه األغلبية ،يتم تكرار العملية اإلنتخابية بعد
سبعة أياـ .تعلن اللجنة يف ىذه احلاؿ إنتخاب رئيس اجلمهورية حبصوؿ ادلرشح على األغلبية ادلطلقة لعدد األصوات
الصحيحة .

لمقرر للمادة )3( 76
اللجنة :تعديل الدستور ا ّ
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احلالة يعلن فوز ادلرشح احلاصل على األغلبية ادلطلقة لعدد من أدلوا بأصواهتم الصحيحة .
وينظم القانوف ما يتبع ىف حالة عدـ حصوؿ ادلرشح على ىذه األغلبية.
ويعرض رئيس اجلمهورية مشروع القانوف ادلنظم لالنتخابات الرئاسية على احملكمة
الدستورية العليا بعد إقراره من رللس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقتو للدستور .
وتصدر احملكمة قرارىا ىف ىذا الشأف خالؿ مخسة عشر يوما من تاريخ عرض األمر عليها
 .فإذا قررت احملكمة عدـ دستورية نص أو أكثر من نصوص ادلشروع رده رئيس اجلمهورية
إىل رللس الشعب إلعماؿ مقتضى ىذا القرار  .وىف يميع األحواؿ يكوف قرار احملكمة
ملزما للكافة وجلميع سلطات الدولة  ،وينشر ىف اجلريدة الرمسية خالؿ ثالثة أياـ من تاريخ
صدوره.

مادة()77مدة الرئاسة

تعديالت المادة  77المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد

مدة الرئاسة ست سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ إعالف نتيجة االستفتاء ،ووجوز إعادة
انتخاب رئيس اجلمهورية دلدد أخرى.

مدة الرئاسة أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ إعالف نتيجة اإلنتخابات ،ووجوز إعادة انتخاب رئيس اجلمهورية
دلدة أخرى فقط.

مدة الرئاسة أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ إعالف نتيجة اإلنتخاب  ،والوجوز إعادة
إنتخاب رئيس اجلمهورية إال دلدة واحدة تالية.

مادة()88انتخابات مجلس الشعب

تعديالت المادة  88المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد

المقرر للمادة 88
اللجنة :تعديل الدستور ّ

حيدد القانوف الشروط الواجب توافرىا يف أعضاء رللس الشعب ،ويبني أحكاـ االنتخاب
واالستفتاء ،ووجري االقًتاع يف يوـ واحد ،وتتويل جلنة عليا تتمتع باالستقالؿ واحليدة
اإلشراؼ علي االنتخابات على النحو الذي ينظمو القانوف ويبني القانوف اختصاصات
اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أف يكوف من بني أعضائها أعضاء من
ىيئات قضائية حاليني وسابقني ،وتشكل اللجنة اللجاف العامة اليت تشرؼ علي
االنتخابات علي مستوي الدوائر االنتخابية واللجاف اليت تباشر إجراءات االقًتاع وجلاف
الفرز علي أف تشكل اللجاف العامة من أعضاء من ىيئات قضائية ،وأف يتم الفرز حتت
إشراؼ اللجاف العامة  ،ولك كلو وفقا للقواعد واإلجراءات اليت حيددىا القانوف.

مادة()93تحديات انتخابات مجلس الشعب
خيتص اجمللس بالفصل ىف صحة عضوية أعضائو وختتص زلكمة النقض بالتحقيق ىف صحة
الطعوف ادلقدمة إىل اجمللس بعد إحالتها إليها من رئيسو ووجب إحالة الطعن إىل زلكمة
النقض خالؿ مخسة عشر يوما من تاريخ علم اجمللس بو ،ووجب االنتهاء من التحقيق
خالؿ تسعني يوما من تاريخ إحالتو إىل زلكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليو احملكمة على اجمللس للفصل ىف صحة
الطعن خالؿ ستني يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على اجمللس.
وال تعترب العضوية باطلة إال بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء اجمللس.
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المقرر للمادة 77
اللجنة :تعديل الدستور ّ

على االنتخابات أف تكوف حرًة و نزيهةً ،ووجري االقًتاع يف يوـ واحد  ،وتتوىل اللجنة اإلشراؼ على االنتخابات
وتشكل اللجاف العامة اليت تشرؼ عليها على مستوى الدوائر االنتخابية واللجاف اليت تباشر إجراءات االقًتاع
وجلاف الفرز  ،على أف تشكل يميع ىذه اللجاف من أعضاء من ىيئات قضائية حاليني وسابقني ،وأف يتم الفرز
حتت إشراؼ اللجنة .

حيدد القانوف الشروط الواجب توافرىا ىف أعضاء رللس الشعب ويتبني أحكاـ اإلنتخاب
واإلستفتاء  ،وتتويل جلنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل اإلشراؼ علي االنتخاب واالستفتاء,
بدءا من القيد جبداوؿ االنتخاب وحيت إعالف النتيجة وذلك كلو علي النحو الذي ينظمو
القانوف  ،ووجري االقًتاع والفرز حتت إشراؼ أعضاء من ىيئات قضائية ترشحهم رلالسها العليا
ويصدر باختيارىم قرار من اللجنة العليا.

تعديالت المادة  93المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد

المقرر للمادة 93
اللجنة :تعديل الدستور ّ

خيتص القضاء بالفصل يف قانونية انتخاب أحد أعضاء رللس الشعب عند التنازع عليها وختتص زلكمة النقض
بالتحقيق يف صحة الطعوف ادلقدمة إىل اجمللس بعد إحالتها إليها من رئيسو ووجب إحالة الطعن إىل زلكمة النقض
خالؿ مخسة عشر يوماً من تاريخ علم اجمللس بو ،وتقوـ زلكمة النقض بالتحقيق يف صحة الطعن وتصدر قراراً يف
غضوف ستني يوماً من تاريخ الذي مت إحالتو إىل احملكمة .وينبغي أف تقدـ التحقيق والقرار الذي توصلت إليو
احملكمة إىل جلنة االنتخابات الوطنية للموافقة عليو خالؿ  26يوما فإذا وافقت عليو اللجنة يتم تنفيذه على الفور .

ختتص احملكمة الدستورية العليا بالفصل ىف صحة عضوية أعضاء رللس الشعب.
وتقدـ الطعوف إىل احملكمة خالؿ مدة الجتاوز ثالثني يوما من تاريخ إعالف نتيجة اإلنتخاب ،
وتفصل احملكمة ىف الطعن خالؿ تسعني يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعترب العضوية باطلة من تاريخ إبالغ رللس الشعب بقرار احملكمة.
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مقارنة :اقتراحات التعديل الدستوري في مصر

المستوى الثاني :اإلصالحات البنيوية
مادة( )55حق تكوين الجمعيات

تعديالت المادة  55المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد

للمواطنني حق تكوين اجلمعيات على الوجو ادلبني ىف القانوف ،وحيظر إنشاء يمعيات

حتض على العنف أو التمييز على أساس اجلنس أو
للمواطنني حق تكوين اجلمعيات .وحيظر إنشاء يمعيات ّ

يكوف نشاطها معاديا لنظاـ التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.

مادة()87تقسيم المناطق
حيدد القانوف الدوائر االنتخابية الىت تنقسم إليها الدولة وعدد
أعضاء رللس الشعب ادلنتخبني ،على إال يقل عن ثلثمائة ومخسني
عضوا  ،نصفهم على األقل من العماؿ والفالحني ،ويكوف
إنتخاهبم عن طريق االنتخاب ادلباشر السرى العاـ.
ويبني القانوف تعريف العامل والفالح.
ووجوز لرئيس اجلمهورية أف يعني ىف رللس الشعب عددا من
األعضاء ال يزيد على عشرة.
مادة( )108سلطة الرئيس في إصدار القوانين
لرئيس اجلمهورية عند الضرورة وىف األحواؿ االستثنائية وبناء على
تفويض من رللس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائو أف يصدر قرارات
ذلا قوة القانوف ووجب أف يكوف التفويض دلدة زلدودة وأف تبني فيو
موضوعات ىذه القرارات واألسس الىت تقوـ عليها ،ووجب عرض
ىذه القرارات على رللس الشعب ىف أوؿ جلسة بعد انتهاء مدة
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األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

تعديالت المادة  87المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد
حيدد القانوف الدوائر االنتخابية اليت تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء رللس الشعب ادلنتخبني ،على أال يقل
توزع ادلقاعد مبا يوفّر صورًة انتخابية صادقة للمجتمع.
عن ثالمثائة ومخسني عضوا  ،وأال يزيد عن أربعمائة  ،على أف ّ

تعديالت المادة 108المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد
لرئيس اجلمهورية يف حالة اخلطر احلاؿ واجلسيم أف يصدر قرارات ذلا قوة القانوف ،ووجب عرض ىذه القرارات على
رللس الشعب خالؿ ستني يوما من تاريخ اختاذىا ، ،فإذا مل تعرض أو عرضت ومل يوافق اجمللس عليها زاؿ ما كاف
ذلا من قوة القانوف.
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مقارنة :اقتراحات التعديل الدستوري في مصر
التفويض ،فإذا مل تعرض أو عرضت ومل يوافق اجمللس عليها زاؿ ما
كاف ذلا من قوة القانوف.
مادة( )134وزراء يخدمون كممثلين
وجوز لرئيس رللس الوزراء ونواهبم أف يكونوا أعضاء ىف رللس
الشعب ،كما وجوز لغري األعضاء منهم حضور جلسات رللس
الشعب وجلانو.
مادة()136سلطة الرئيس في حل مجلس الشعب
ال وجوز لرئيس اجلمهورية إصدار قرار حبل رللس الشعب إال عند
الضرورة..
وإذا حل اجمللس يف أمر فال وجوز حل اجمللس اجلديد لذات األمر،
ووجب أف يشتمل القرار علي دعوة الناخبني إلجراء انتخابات
جديدة جمللس الشعب يف ميعاد ال وجاوز ستني يوما من تاريخ
صدور قرار احلل.
وعلى اجمللس اجلديد أف وجتمع خالؿ عشرة أياـ من تاريخ انتهاء
االنتخابات.
مادة( )139تعيين نواب الرئيس
لرئيس اجلمهورية أف يعني نائبا لو أو أكثر ،وحيدد اختصاصهم
ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد ادلنظمة دلساءلة رئيس اجلمهورية على نواب رئيس
اجلمهورية.

تعديالت المادة  134المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد
ال وجوز لرئيس رللس الوزراء ونوابو أف يكونوا أعضاء يف رللس الشعب ،ولكن وجوز ذلم حضور جلسات رللس
الشعب وجلانو

تعديالت المادة  136المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد
ال وجوز لرئيس اجلمهورية إصدار قرار حبل رللس الشعب.

تعديالت المادة  139المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد
(تعترب الدراسة التعديل غري ضروري)

المقرر للمادة 139
اللجنة :تعديل الدستور ّ

يعني رئيس اجلمهورية  ،خالؿ ستني يوما على األكثر من مباشرتو مهاـ
منصبو  ،نائبا لو أو أكثر وحيدد إختصاصاتو  ،فإذا إقتضت احلاؿ
إعفاءه من منصبو وجب أف يعني غريه.
وتسرى الشروط الواجب توفرىا ىف رئيس اجلمهورية والقواعد ادلنظمة
دلساءلتو على نواب رئيس اجلمهورية.

مادة( )147قدرة الرئيس في إصدار قرارات بقوة القانون
إذا حدث ىف غيبة رللس الشعب ما يوجب اإلسراع ىف اختاذ تدابري
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تعديالت المادة  147المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد
بالنظر إىل التعديالت ادلقًتحة للمادة  ،247ينبغي إلغاء ادلادة .258
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مقارنة :اقتراحات التعديل الدستوري في مصر
ال حتتمل التأخري جاز لرئيس اجلمهورية أف يصدر ىف شأهنا قرارات
تكوف هبا قوة القانوف.
ووجب عرض ىذه القرارات على رللس الشعب خالؿ مخسة عشر
يوما من تاريخ صدورىا إذا كاف اجمللس قائما ،وتعرض ىف أوؿ
اجتماع لو ىف حالة احلل أو وقف جلساتو فإذا مل تعرض زاؿ بأثر
رجعى ما كاف ذلا من قوة القانوف دوف احلاجة إىل إصدار قرار
بذلك وإذا عرضت ومل يقرىا اجمللس زاؿ بأثر رجعى ما كاف هبا من
قوة القانوف إال إذا رأى اجمللس إعتماد نفاذىا ىف الفًتة السابقة أو
تسوية ما يًتتب على أثارىا بوجو آخر.
مادة( )148حالة الطوارىء
يعلن رئيس اجلمهورية حالة الطوارئ على الوجو ادلبني ىف القانوف
ووجب عرض ىذا اإلعالف على رللس الشعب خالؿ مخسة عشر
يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنو.

تعديالت المادة  148المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد
نظراً للتعديالت ادلقًتحة للمادتني  219و  ،247ينبغي إلغاء ادلادة . 258

وإذا كاف رللس الشعب منحال يعرض األمر على اجمللس اجلديد ىف
أوؿ اجتماع لو.
وىف يميع األحواؿ يكوف إعالف حالة الطوارئ دلدة زلدودة ،وال
وجوز مدىا إال مبوافقة رللس الشعب.

المقرر للمادة 148
اللجنة :تعديل الدستور ّ

يعلن رئيس اجلمهورية حالة الطوارئ على الوجو ادلبني ىف القانوف ووجب
عرض ىذا اإلعالف على رللس الشعب خالؿ السبعة أياـ التالية ليقرر
مايراه بشأنو.
فإذا مت اإلعالف ىف غري دورة اإلنعقاد وجبت دعوة اجمللس لالنعقاد فورا
للعرض عليو وذلك مبراعاة ادليعاد ادلنصوص عليو ىف الفقرة السابقة.
وإذا كاف رللس الشعب منحال يعرض األمر على اجمللس اجلديد ىف أوؿ
إجتماع لو  ..ووجب موافقة أغلبية أعضاء رللس الشعب على إعالف
حالة الطوارئ.
وىف يميع األحواؿ يكوف إعالف حالة الطوارئ دلدة زلددة الجتاوز ستة
أشهر والوجوز مدىا إال بعد إستفتاء الشعب وموافقتو على ذلك.

مادة( )149قدرة الرئيس على منح العفو
لرئيس اجلمهورية حق العفو عن العقوبة أو ختفيفها ،أما العفو
الشامل فال يكوف إال بقانوف.
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تعديالت المادة  149المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد
لرئيس اجلمهورية حق العفو عن العقوبة أو ختفيفها يف حالة الضرورة فقط ،أما العفو الشامل فال يكوف إال بقانوف.
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مقارنة :اقتراحات التعديل الدستوري في مصر
مادة()152الدعوة إلجراء استفتاء

تعديالت المادة  152المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد

لرئيس اجلمهورية أف يستفىت الشعب ىف ادلسائل العامة الىت تتصل
مبصاحل البالد العليا.

إقًتاح إلغاء ادلادة ()263

مادة()167إدارة القضاء

تعديالت المادة  167المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد

حيدد القانوف اذليئات القضائية واختصاصاهتا وينظم طريقة تشكيلها
ويبني شروط واجراءات تعيني أعضائها ونقلهم.

مبجرد
إقتراح تعديل المادة ( )167إللغاء ختويل السلطة القضائية إىل اجملاؿ التشريعي ودلنع إنشاء زلاكم خاصة ّ
تعسفية يف التعيينات القضائية وعمل احملاكم
قانوف أو اللجوء إىل إجراءات ّ

مادة()171محاكم أمن الدولة

تعديالت المادة  171المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد

ينظم القانوف ترتيب زلاكم أمن الدولة ويبني اختصاصاهتا والشروط
الواجب توافرىا فيمن يتولوف القضاء فيها

إقًتاح إلغاء ادلادة ( )282ويميع احملاكم اخلاصة واالستثنائية.

مادة()173استقالل القضاء

تعديالت المادة  173المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد

تقوـ كل ىيئة قضائية علي شئوهنا ,ويشكل رللس يضم رؤساء
اذليئات القضائية يرأسو رئيس اجلمهورية ,يرعي شئوهنا ادلشًتكة,
ويبني القانوف تشكيلو واختصاصاتو وقواعد سري العمل فيو.

تقوـ كل ىيئة قضائية على شئوهنا ,ويشكل رللس يضم رؤساء اذليئات القضائية ,يرعى شئوهنا ادلشًتكة .

مادة()179المدعي العام االشتراكي

تعديالت المادة  179المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد

تعمل الدولة علي محاية األمن والنظاـ العاـ يف مواجهة أخطار
اإلرىاب ,وينظم القانوف أحكاما خاصة بإجراءات االستدالؿ
والتحقيق اليت تقتضيها ضرورة مواجهة ىذه األخطار  ,وحبيث ال
حيوؿ اإلجراء ادلنصوص عليو ىف كل من الفقرة األوىل من ادلادة 52
وادلادة  55والفقرة الثانية من ادلادة  56من الدستور دوف تلك
ادلواجهو  ،وذلك كلو حتت رقابة القضاء ،ولرئيس اجلمهورية أف
حييل أية جردية من جرائم اإلرىاب إيل أية جهة قضاء منصوص
عليها يف الدستور أو القانوف.

إقًتاح إلغاء ادلادة ()28:

مادة()189التعديل الدستوري

تعديالت المادة  189المقترحة في دراسة مجموعة هارفارد
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المقرر للمادة 179
اللجنة :تعديل الدستور ّ
تلغى ىذه ادلادة

مقارنة :اقتراحات التعديل الدستوري في مصر
لكل من رئيس اجلمهورية ورللس الشعب طلب تعديل مادة أو
أكثر من مواد الدستور ،ووجب أف يذكر ىف طلب التعديل ادلواد
ادلطلوب تعديلها واألسباب الداعية اىل ىذا التعديل.

 8آذار 3122
إقتراح االحتفاظ بالمادة ) (189مع تحديد اإلجراءات االنتقالية الضرورية في

الظرف الحاضر :ال حتتاج ىذه ادلادة بشكلها احلايل إىل تعديل ،إمنا احلاجة حالّة إىل
إجراءات انتقالية لوضع التعديالت ادلقًتحة موضع التطبيق.

فإذا كاف الطلب صادرا من رللس سالشعب وجب أف يكوف موقعا
من ثلث أعضاء اجمللس على األقل.

خالؿ مخس عشرة يوما من إعداده  ،على الشعب إلستفتائو ىف شأنو ،
ويعمل بالدستور من تاريخ إعالف موافقة الشعب عليو ىف اإلستفتاء.

وىف يميع األحواؿ يناقش اجمللس مبدأ التعديل ويصدر قراره ىف شأنو
بأغلبية أعضائو فإذا رفض الطلب ال وجوز إعادة طلب تعديل ادلواد
ذاهتا قبل مضى سنة على ىذا الرفض.

ادلادة ( )29:مكرراً; وجتمع األعضاء غري ادلعينني ألوؿ رللسى شعب
وشورى تاليني إلعالف نتيجة اإلستفتاء على تعديل الدستور إلختيار
اجلمعية التأسيسية ادلنوط هبا إعداد مشروع الدستور اجلديد خالؿ ستة
أشهر من إنتخاهبم  ،وذلك كلو وفقا ألحكاـ الفقرة األخرية من ادلادة
. 29:
ادلادة ( )29:مكررا ;2
ديارس أوؿ رللس شورى  ،بعد إعالف نتيجة اإلستفتاء على تعديل
الدستور  ،بأعضائو ادلنتخبني إختصاصاتو.
ويتوىل رئيس اجلمهورية  ،فور إنتخابو  ،إستكماؿ تشكيل اجمللس بتعيني
ثلث أعضائو  ،ويكوف تعيني ىؤالء إلستكماؿ ادلدة الباقية للمجلس
على النحو ادلبني بالقانوف.

وإذا وافق رللس الشعب على مبدأ التعديل يناقش ،بعد شهرين من
تاريخ ادلوافقة ادلواد ادلطلوب تعديلها ،فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء
اجمللس عرض على الشعب الستفتائو ىف شأنو.
فإذا ووفق على التعديل اعترب نافذا من تاريخ إعالف نتيجة
االستسفتاء.

الجزء السابع  -الفصل 1 -مجلس الشورى ( المواد – 194
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فقرة أخرية مضافة:
ولكل من رئيس اجلمهورية  ،وبعد موافقة رللس الوزراء  ،ولنصف
أعضاء رللسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد  ،وتتوىل
يمعية تأسيسية من مائة عضو  ،ينتخبهم أغلبية أعضاء اجمللسني من
غري ادلعينني ىف إجتماع مشًتؾ  ،إعداد مشروع الدستور ىف موعد غايتو
ستة أشهر من تاريخ تشكيلها  ،ويعرض رئيس اجلمهورية ادلشروع ،

إقتراح إلغاء الباب السابع  :الفصل األ ّول ; ينبغي إلغاء رللس الشورى ويميع

مقارنة :اقتراحات التعديل الدستوري في مصر
)205
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 8آذار 3122
اإلشارات إليو يف الدستور  ،ومنها يف ادلواد 73و  85و  ، 87نظراً لعدـ احلاجة إىل
بردلاف من رللسني يف مصر طادلا ال يقوـ النظاـ الدستوري ادلصري على النمط
الفيدرايل.

