
 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance 

 المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

 
 

 لجمهورية مصر العربية 2102دستور عام 

 تقاسم السلطة األفقي في اإلطار شبه الرئاسي

 "دراسة تحليلية"

 
 
 إعداد

 سوجيت شودري
 جامعة نيويوركبمركز التحوالت الدستورية في كلية الحقوق عميد الكلية، 

 ، كلية الحقوق بجامعة نيويوركأستاذ القانون
 

 ريتشارد ستايسي
 جامعة نيويوركبمدير البحوث، مركز التحوالت الدستورية في كلية الحقوق 

 العالمية، كلية الحقوق بجامعة نيويوركزميل مركز هاوزر لألبحاث 
 
 3102يوليو 

 
 

 

 (، بالتعاون معwww.idea.intت )تم إعداد هذه الدراسة بمبادرة من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخا

  (www.constitutionaltransitions.orgمركز التحوالت الدستورية في كلية الحقوق بجامعة نيويورك )

http://www.idea.int/
http://constitutionaltransitions.org/


 

 نيويورك جامعةب كلية الحقوق في الدستورية التحوالت مركز  اتواالنتخاب لديمقراطيةل يةالدول المؤسسة
www.idea.int                        constitutionaltransitions.orgwww.                     

 

 (International IDEA) المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات   

 المستدامة إلرساء الديمقراطيةبلدًا،  32تضم في عضويتها دولية  كمنظمة (International IDEA) واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة تعمل
 .والعمليات الديمقراطية المؤسسات دعم في تتمثل أهدافها حيث العالم، حول

 المنهجية، السياسات وتطوير المعرفة والخبرة، توفير مصادر خالل من وذلك الديمقراطية، النظم بناء على التحفيز في هام بدور   المؤسسة تضطلع
 رسم السياسات، على القائمين مع المؤسسة المعنية. وتعمل البلدان من محددة استجابة لدعوات اإلصالح الديمقراطي مبادرات مساندة باإلضافة إلى

 .الديمقراطي البناء مجاالت في اإلقليمية الناشطة والمنظمات لمتحدة،ا األمم لمنظمة التابعة والحكومات، والمؤسسات

والعمليات الدستورية، وعمليات المشاركة  ،االنتخابية العملياتذات الصلة، بما فيها  مجاالتعدة  في واالنتخابات للديمقراطية الدولية المؤسسة تختص
 اليدمقراطية والتنمية، باإلضافة إلى مسائل تتعلق بالنوع االجتماعي، والنزاعات واألمن.والتمثيل السياسي، وتمثيل المرأة، والرابط بين 

دية، والمساواة تعمل المؤسسة استنادًا إلى نهج يبتعد عن تقديم الوصفات، ويلتزم بمبادئ الشراكة، والتعاون، والحياد. وهي لذلك تؤكد على مسائل التعد
على قدم المساواة، وتدعيم جهود اإلصالح السياسي. ولهذا الغرض، تعمل المؤسسة على توفير منابر للحوار،  في المشاركة، وتمثيل المرأة والرجل

 وتنظيم فعاليات تتعلق ببناء القدرات، عماًل على توفير التجارب والمعارف المقارنة على المستوى العالمين، واإلقليمي والوطني. 

 اإلقليمية برامجهاو  السويدية، ستوكهولم، العاصمة في مقرها العام خالل من وذلك العالم، كافة أرجاء في تخاباتواالن للديمقراطية الدولية المؤسسة تعمل
 .وكذلك برنامجها الخاص بمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا وآسيا ،وأفريقيا الالتينية، أمريكا من كل في

 (.www.idea.int) المؤسسة موقع لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

   

  مركز التحوالت الدستورية بكلية الحقوق جامعة نيويورك   
 

صدار المراجع دعمًا لعمليات البناء الدستوريجامعة نيويورك ب كلية الحقوق في مركز التحوالت الدستورية يعمل  .على إعداد وا 

 المعرفة عن طريق تحديد القضايا ذات األهمية الحاسمة لنجاح التحوالت الدستورية، حيثمصادر  التحوالت الدستورية يقدم مركز :الدستورية ثابحاأل
 شبكات التحوالت الدستورية مركزجمع يعليه و . يةالدستور  للعمليات فنيةالالمساعدات فعالية  إلى الحد من ةالمحدثو  ةالكافي ثو البحتوافر عدم  ؤديي

المستندة إلى نجاالب مثيته لخدمة القائمين خيارات تهدف إلى توفير الالستكمال المشاريع البحثية الموضوعية التي ويعمل على قيادتها  الخبراء دولية من
 .على العمليات الدستورية والمعنيين بها

الداعمة  بحوثال موفرا مبتكر عالجيالمعرفة من خالل برنامج مصادر  التحوالت الدستورية مركزيقدم  التحوالت الدستورية:المعالجات المتعلقة ب
تقديم لخبراء والباحثين الميدانيين كما ويعمل على توفير الالخلفي" ، المخزن "للعاملين في تقديم االستشارات والخبرات الدستورية من خالل ما يعرف بـ

 لتأدية دورها فعاليتها وكفاءتها عزيزونشاملة، المن األبحاث احتياجات البعثات الميدانية  وعليه يعمل المركز على تلبيةعلى أرض الواقع. الفني لدعم ا
 .االستشاري

 (.constitutionaltransitions.org) المركز موقع لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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 2102العربية، دستور جمهورية مصر 

 / دراسة تحليلية رئاسيالطار شبه اإلفي  األفقي تقاسم السلطة

 †وريتشارد ستايسي *سوجيت شودري

 
 مقدمة .0

، مؤخرا هذا الدستورالعمل بق وقد تم تعلي. 3103ديسمبر  32لجمهورية مصر العربية حيز النفاذ في  3103دستور  دخل
والتي  3103دستور  ضمن لتلك النصوصتهدف هذه المذكرة إلى تقديم تحليل موجز و . حيث يجري العمل حاليًا على تعديله

 .الرئيس ورئيس الوزراءو التشريعية،  السلطة بين لسلطاتلاألفقي  لتقاسمأقرت ا
 
 الدستور وضعمبادئ . 2

لرئيس قوي حظي  دائما خالل مرحلة ما قبل الربيع العربي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياكل دولة من دول خضعت 
على  ينحلفاء الرئيس السياسي سيطر، حيث دولة الحزب الواحد أقامالعمليات السياسية، و  لىع هيمنو ، بسلطة سياسية مركزية

حد من سلطة الرئيس، العدم  على ذلك مسهمة فيالدستورية  النصوص ساعدت وقد . بيروقراطية الدولة وأجهزتها األمنية
لغاء اإلجراءات المؤسسية  جهاز رقابيكون بمثابة لتوتقويض قدرة السلطة التشريعية  من . و والضماناتعلى السلطة الرئاسية، وا 

قدرة في الوقت نفسه  وتضمنتكرار هذه اإلخفاقات الدستورية،  تمنعدستور للمبادئ التي التخضع عملية وضع ينبغي أن  ثم،
هذه المبادئ  نوجزو األهداف.  بهذه تتعلقالدستور  عدادإلقدما بفعالية وكفاءة. هناك أربعة مبادئ مضي ال علىالحكومة 

 .ضوء هذه المبادئ األربعة على 3103دستور لبعض المواد في  نقدم تحليالً  حيث أدناه 2و   3الجزئين األربعة في 
  
 االستبداد الرئاسي تفادي( أوال(

وشمال  لتحوالت الدستورية في منطقة الشرق األوسطل احتمي ادافعمن العودة إلى االستبداد الرئاسي  اإلحترازضرورة تعتبر 
 موضعينلألنه يؤسس  وتحديدا، مماثلة مستقبالالنتهاكات االالنظام شبه الرئاسي للحكومة طريقا واعدا لمنع يوفر . أفريقيا

لسلطة التشريعية المنتخبة من الوزراء يرأس الحكومة بدعم أو "ثقة" ل اانتخابا مباشرا ورئيس امنتخب السلطة التنفيذية: رئيسل
 األنظمة شبه الرئاسية في أظهرت مثلما، الرئاسيلمنع االستبداد  كافغير  الرئاسيشبه النظام  مما ال شك فيه أنديمقراطيا. 

                                                           
*
 .نيويورك بجامعة الحقوق كلية ،أستاذ القانون للحقوق نيويورك جامعة في الدستورية التحوالت مركز كلية، مدير 

†
 .نيويورك بجامعة الحقوق كلية ، ألبحاثلهاوزرالعالمي مركز  زميلو للحقوق نيويورك جامعة في الدستورية التحوالت مركز البحوث، مدير 
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رئاسي النظام شبه للعناصر محددة  وضعيتم ينبغي أن ذلك،  عن فضالو مصر وتونس.  فيالربيع العربي  ما قبلمرحلة 
 .محدودةالوذلك لضمان االلتزام بمبدأ السلطة الرئاسية بعناية 
 

 السلطة التنفيذية لىالتشريعية ع السلطة رقابة )ثانيا( 
؛ ويرجع ذلك بصفة فعالة على السلطة التنفيذيةال الرقابةعلى  قادرة غيرلربيع العربي في فترة ما قبل اكانت المجالس التشريعية 

بصفة جزئية و التنفيذية،  لسلطةل أو تقديم اللوم لرقابةلأية صالحيات ذات مغزى  تؤسسلم  التي الدستورية سساألإلى  ةجزئي
ينبغي أن فمن قبل الرئيس.  الحلكانت عرضة للتالعب من قبل الحزب المهيمن أو التي ها ذاتالسلطة التشريعية  أيضا إلى

 اتجراءاإل اتخاذو رئاسي السلطة التشريعية من ممارسة الرقابة على أنشطة كل من الرئيس والحكومة، النظام شبه كن اليم  
 الستجوابإجراءات ليضع : )أ( أن الرئاسي دستور شبهللينبغي فأكثر تحديدا، و . سلوكا غير مقبولعليهم إذا ما ثبت   ضدهم

قالة الحكومة إذا  ألعضاء الحكومة ثقة المجلس التشريعي، و )ب( تخويل المجلس التشريعي  ما فقدتفي المجلس التشريعي وا 
 إتهاممن منصبه مباشرة أو عن طريق  الجمهورية رئيس عزل، إما عن طريق  المتجاوز الجمهورية رئيسبأخذ إجراء ضد  

 يسيطر ماحيثو سلوك الرئيس.  يمكن أن يتم التدقيق في خاللها منوالتي المحاكمة تشبه إجراءات  والبدء في الجمهورية رئيس
 السلطة ال تحدأللسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، فمن األسهل للرئيس وحزب الرئيس ضمان  الموالي حاكمالحزب ال

السلطة التنفيذية. وهذا يؤكد على الدور الهام الذي تلعبه نتائج االنتخابات في تشكيل  من صالحياتقوية دستوريا التشريعية ال
 .السلطة التنفيذية، األمر الذي يقع خارج نطاق هذا التقرير كبحتطة التشريعية باعتبارها دور السل

  
 ثالثا( تقاسم السلطة) 

في  ةالعام الساحة التي تمأل  والجماعات المصالحو تقاسم السلطة بين األحزاب السياسية، ل بالحاجة الرئاسيشبه يفي النظام 
 فرع فيالمختلفة والجماعات المتنوعة وجهات النظر السياسية تمثيل ضمان ل الحاجةتعتبر فالسلطوية. المرحلة أجواء ما بعد 

 الحكومةتقدم و واحد. الحزب الدولة ذات الالسلطة التنفيذية استجابة لتجارب هيمنة الحزب الواحد والعواقب المترتبة على 
بشكل صحيح،  رئاسيشبه  نظاموضع تم إذا فشبه الرئاسي إطارا جذابا لتقاسم السلطة التنفيذية. في النظام الثنائية  التنفيذية

سهل ت السلطة التنفيذية بطريقة بسطعلى  قدرةأي و األحزاب السياسية، أ، الجمهورية و رئيسأرئيس الوزراء  ألي من فلن يكون
 .على الدولة ذستحوامن اال

 
 رابعا( القيادة التنفيذية) 

 وتقسيم تفتيتيتم  مخاوف من أنالستمرار القابلة لالندرة األحزاب السياسية ثير تما بعد السلطوية، التي تمر بمرحلة بلدان الفي 
قد تجد السلطة التشريعية صعوبة في االتفاق على و على توفير منبر لحكومة مستقرة.  ةغير قادر تكون البرلمانات، وبالتالي 
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سياسة واضحة ال  غيابظل قيادة بفعالية في الصعوبات في  الحكومات ممارسة السلطة التنفيذية، وقد تواجهلتشكيل حكومة 
 تفويضيحظى بو سلطة تنفيذية مستقلة يمثل سلطة تشريعية منقسمة. ويمكن للرئيس الذي  قبل من ضهايتم تفوي لبس فيها
" في أوقات الفوضى مستقل"مدير أزمة  باعتبارهرمز للوحدة الوطنية، ك يتصرفأن عن الهيئة التشريعية مستقل  انتخابي

 .البرلمانية والطوارئ
 

 .3103لسلسلة من القضايا المحددة في دستور  موجز تقييمننتقل اآلن إلى في ضوء هذه المبادئ, 
 
 (031تشكيل الحكومة )المادة  .3
لتعاون بين لفرص  إيجادمبدأ تقاسم السلطة يتطلب و الوزراء.  مجلس تشكيل الحكومة تعيين كل من رئيس الوزراء وبقية ضمنيت

حد من نفوذ الرئيس في اختيار وتعيين رئيس ؤدي الذلك، يالرئيس والمجلس التشريعي في عملية تشكيل الحكومة. وعالوة على 
 ضبطرغبة في والرئيس الوزراء ومجلس الوزراء عن رئيس الجمهورية  ستقاللية ااحتمال ةدازيإلى الوزراء ومجلس الوزراء 

  .الرئاسيالتجاوز 
 

تعيين رئيس ب منفرداالجمهورية  رئيستمكين ترتيبات يتم بموجبها عدم  المحدودة السلطة الرئاسيةو مبادئ تقاسم السلطة تدعم 
 عليهو رئيس الوزراء. ل الجمهورية تعيين رئيس إقراردور مركزي في تعيين، أو ب تقوم السلطة التشريعيةيجب أن حيث الوزراء. 

 :نوصي بما يلي
رئيس الوزراء ل الجمهورية تعيين رئيسا فور تلك السلطة  تقرأن رئيس الوزراء، أو بدال من ذلك،  السلطة التشريعية ينتع (0)

 تنصيب، وال علىمن خالل تصويت 
 .السلطة التشريعيةقبل من  إقراره عينتي يالذرئيس الوزراء مجلس الوزراء يعين  (3)

 
 ( تعيين رئيس الوزراء)أوال 

رئيس تعين السلطة التشريعية أن ب -ين أعاله تنا المذكور يبين توصيت 3103أحكام تعيين رئيس الوزراء في دستور تجمع 
 :ااإلبقاء عليهب وننصح ،في عملية متعددة الخطوات -رئيس مجلس الوزراء لتعيين الرئيس  افور  تقرالوزراء، أو 

 تشمل و التعاون.  الحث علىتعيين رئيس الوزراء مع  مأزقتساعد على كسر لعملية متعددة الخطوات  022 تنشيء المادة
 :ثالث خطوات تلك العملية

o  على ثقة مجلس النواب الحصول عليه جبتو لوزراء، الذي يل االرئيس رئيسيرشح : 0الخطوة. 
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o  يحظى ثقة، يجب على الرئيس ترشيح رئيس وزراء آخر من الحزب الذي المنح المرشح األول  : إذا لم يتم3الخطوة
 .النوابويتوجب حصول رئيس الوزراء على ثقة مجلس المقاعد في مجلس النواب.  أغلبيةب
o  وزراء لتشكيل حكومة، لل ايرشح رئيس أن مجلس النوابفعلى المرشح الثاني على الثقة،  لم يحصل: إذا 2الخطوة

ذاو على ثقة مجلس النواب.  تحصلأن حينذاك والتي يجب  يجب على فعلى الثقة، المرشح الثالث  حكومة حصللم ت ا 
 .دةجراء انتخابات جديا  و حل مجلس النواب  الجمهورية رئيس

 022 المادة شجعتو . الجمهورية رئيس لمشاركة افرص ئتنشدورا مركزيا لمجلس النواب، في حين  022 تضمن المادة 
 التعاون وتقاسم السلطة بين رئيس تعزيزبما يؤدي إلى على التعاون بين الرئيس والسلطة التشريعية في تشكيل الحكومة، 

في اختيار رئيس الوزراء تدريجيا خالل  النوابمجلس وسع دور تيعلى وجه الخصوص، و ورئيس الوزراء.  الجمهورية
   .متتاليةال الجمود حاالت

  رفضن رئيس الوزراء دون مشاركة الرئيس في حالة يعيتلمجلس التشريعي ل ه يجوزتنص على أن 022 المادةألن نظرا 
عملية  على من اإلستحواذلرئيس ا مكنتيال كفل أتهي فالسلطة التشريعية،  لدىمقبوال يكون الرئيس تعيين رئيس وزراء 

حكومة وخلق و وزراء من منع تعيين رئيس لرئيس ا مكنتال يللرئيس، وأ مواليتعيين رئيس وزراء وتأمين تشكيل الحكومة 
سلطة  يةمركز بمثابة قيد يحول دون  حكاماألهذه وتعد . على حد سواء الرئيس سلطة منيزيد ما م ،فراغ في السلطة

 .الرئيس
  جراء انتخابات بعد عدم قدرته  المجلس التشريعي بحل لزامياإلشرط الإن آلية  يعد بعد ذلكعلى تعيين رئيس للوزراء وا 

لوزراء. للوزراء ومجلس لتعيين رئيس بأن تتوج يجب لجمود السياسي خالل إطالق عملية ل إيجاد حل ضرورية لضمان
أن يحكم لرئيس يجوز لوزراء، الرئيس  خلو منصبحالة  أنه فيحيث ، الرئاسياالستبداد  الحد منأيضا على  ذلك يعملو 

 (.5 رقم بمرسوم )انظر كذلك
 

 ( تعيين بقية الوزراءاثاني)
أي دور في هذه بالرئيس ال يقوم و تعيين أعضاء مجلس الوزراء. لرئيس مجلس الوزراء  3103من دستور  022 المادة فوضت

تعد و تقاسم السلطة.  بما يؤدي إلى دعم، الجمهورية رئيس في مقابل منصبرئيس الوزراء  منصبهذا النهج ويدعم التعيينات. 
 .االحتفاظ بهاب ننصح للتعيين آلية مناسبة هذه
 

 

 



 تقاسم السلطة األفقي في اإلطار شبه الرئاسي / دراسة تحليلية -لجمهورية مصر العربية  3103دستور عام 
 

 

 نيويورك جامعةب كلية الحقوق في الدستورية التحوالت مركز  اتواالنتخاب لديمقراطيةل يةالدول المؤسسة
www.idea.int                        constitutionaltransitions.orgwww.                     

 

Page 5 www. 

 

 (021إقالة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء )المادة  .4
 ةسارئ( 3و) برلماني-يسارئ( 0مجلس الوزراء: )حل قالة رئيس الوزراء و إ فيما يتعلق بكيفية تنظيم مسألةن ارئيسي ناخيار  يوجد
 رئيس الجمهوريةيقوم أن أو  الوزراءمجلس  التشريعية السلطة تعزل ، إما أنةالبرلماني يةساالرئنظمة األي ف. فرئاسي-وزراء
مجلس الوزراء. ونتيجة لذلك، فإن الرئيس هو  للسلطة التشريعية إقالة فقط، يمكن ةالرئاسي-لوزراءا ةسارئأنظمة في و . بذلك

الخيار األفضل ألنه الوزراء الرئاسي  اسةرئ القائم على نظام عملالخيار يمثل و . الرئاسي-الوزراء ةسارئ نظامأضعف نسبيا في 
من الثقة  أصوات حجبمن يحد  أن دستورلل فيجوزويعزز تقاسم السلطة. وباإلضافة إلى ذلك،  الرئاسياالستبداد  من يحمي

قالة الحكومة الحالية. ويسمى هذا اإلجراء "التصويت موافقة على رئيس وزراء جديد قبل إلاالسلطة التشريعية  من خالل الطلب
 السلطةشجع ويحدوث فراغ في السلطة في أعقاب إقالة الحكومة  منالتصويت البناء لسحب الثقة يحمي و البناء لسحب الثقة." 

 .اقالة الحكومةب هابعناية قرار  تدرسأن  على التشريعية
 
 :نوصي بما يليهنا و 

 .اقالة رئيس الوزراء و / أو أعضاء مجلس الوزراءفي مسألة خول السلطة التشريعية فقط أن ت   (0)
 ." بحجب الثقة عنهالبناءعن طريق التصويت " ةالتشريعي سلطةالإقالة رئيس الوزراء من قبل كون تأن  (3)

 
( وليس 0) رقم عكس التوصيةت حيث قالة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء،إمسألة  3103من دستور  032 المادة ضبطت

 (:3) رقم التوصية
  اإلبقاء على ب ننصحلسلطة التشريعية اقالة الحكومة(. ل يجوز فقط )أي الرئاسي الوزراء اسةنموذج رئ 032المادة تعتمد

 .هذا النموذج، ألنه يحد من سلطة الرئيس
  قالة الحكومة )أي أغلبية بسيطة هي كل ما هو التشريعي إل مجلسعتبة مرتفعة على سلطة اليفرض الدستور متطلبات ال

سياسة  أفضلياتاتخاذ يس على تقاسم السلطة من خالل تشجيع الرئ وتدعم هذه العتبةسحب الثقة(.  إجراءمطلوب لتمرير 
 خاللمن  ما يسياسبرنامج وزراء، واالمتناع عن محاولة متابعة التعيين رئيس  عندالتشريعية في االعتبار  السلطة
بموجب ، اإلجراءاإلبقاء على هذا ب ننصحو لمصالح السياسية الممثلة في المجلس التشريعي. ، بما ال يتفق مع االحكومة

 (.3لتوصية )ا
 ل ذلكيتفعب ننصحلألسباب المذكورة أعاله، ونظرا بناء" بحجب الثقة. التصويت "العلى  3103دستور  ال ينص. 
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 (041، 031، 021)المواد  التشريعي للمجلس الرئاسةحل  . 5
إقالة رئيس الوزراء  شاملةآثار بعيدة المدى،  من لهابما  تعسفيةالمجلس التشريعي سلطة  على حل سلطة الرئاسيةلا إقداميعتبر 

ليكون بمثابة أساس لتقاسم السلطة، ألنها توفر  وضعرئاسي الذي النظام شبه الالزمة في  سلطة اوالحكومة. ومع ذلك، فإنه
عادة بناء عالقات تقاسم السلطة عمتصدبرلمان إلى طريق مسدود أو  صلو فرصة لحل برلمان  ، والدعوة النتخابات جديدة، وا 

االتفاق على رئيس للوزراء(.  على ريعيالتشلمجلس إلى تشجيع ا اإللزامي لحلالتهديد با ؤدييالتنفيذية )على سبيل المثال، 
 رئيس وزراء فضال عنعنيد، تشريعي  لحل مجلس الجمهورية ئيسسوء استخدامها من قبل ر لمنع بعناية  السلطة يجب تنظيمو 

 .ية للرئيسلسلطة االستبدادا ميدعتل، وفتح الطريق ةمعارض وحكومة
 
 لحكومة السلطة الرئاسيةل السلطة التشريعية إقالة يحركفي بعض األنظمة شبه الرئاسية، فاهتماما خاصا. تستحق  مسألة كهنا

الهيئة  ية أال تكونمن احتمال الحماية فيفي هذه الحاالت  للحلالمنطقي  السببويتمثل . لمجلس التشريعيا التقديرية لحل
، ما يؤدي إلى حدوث فراغ في السلطةبالثقة في الحكومة، على تشكيل حكومة جديدة، ان ، بعد فقدقادرة التشريعية الحالية

هذا االحتمال، ألن  منأعاله،  هنوصي بي الذلحجب الثقة،  البناء لتصويتيحمي او على السلطة. من خالله رئيس ال يستحوذ
ذاو . ومستعدة ةمنتظر حكومة بديلة تواجدت ذا إال إحكومة ال أن يقيليمكن ال  التشريعي المجلس قالة الحكومة عن إ ما توجب ا 

ي تالحاالت الفي  التشريعي المجلسمن سبب لمنح الرئيس سلطة تقديرية بحل فال يوجد ، البناءطريق تصويت حجب الثقة 
 .لحكومةبإقالة ا المجلس هاقوم فيي
 
 :نوصي بما يليعليه و 

ينبغي النص عليها في ظروف محددة، إال  التشريعي المجلسحل ل تقديريةبسلطة  الرئيسال يحظى : التقديريحل ال (0
 :الموضوعية ما يلي دوافعال تلك ان تشمل في الدستور. وينبغي

  ين.تين متعاقبيصو تبعد  وازنةتمرير قانون الماإلخفاق في  - أ
 :تشمل لقيود التقديريحل ال يخضعيجب أن  (3

 
 حل أثناء حالة الطوارئ؛ال عدم - أ
 ضد الرئيس؛ اإلقالةإجراءات  بدء أو بالتقصيرعدم الحل بعد إتهام الرئيس  - ب
 في غضون فترة محددة )ستة أشهر على األقل( بعد انتخاب المجلس التشريعي؛عدم الحل  - ت
 حل مرة واحدة فقط خالل مدة اثني عشر شهرا،بالسمح ي   - ث
 .لنفس السببألكثر من مرة  عدم الحل - ج
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تلقائيا  لمجلس التشريعياحل يجب ، أو التشريعي المجلسحل  على الرئيس : يجبللسلطة التشريعية لزامياإلل حال (2

وزراء والحكومة في غضون فترة محددة من للعلى رئيس  أن يصدقالمجلس التشريعي  لم يستطعبحكم القانون، إذا 
 ( وت)ب( و ) (3) اتالفقر  المبينة في التقديري الحلال تنطبق القيود المفروضة على و تاريخ االنتخابات التشريعية. 

 .لزامياإل الحل على (ج( و )ث)
 

 .ال يجوز إجراء أي تغييرات على قانون االنتخابات أو الدستور خالل فترة حل المجلس التشريعي (4
 
 بقاء عليهااإلب التي ننصح حكاماأل( أوال(

  لزامي في هذه اإلحل ال ويحدلوزراء. للزامي في حال عدم اقرار رئيس اإلحل العلى  3103من دستور  022 المادةتنص
 حلالالتهديد ب يحثو وزراء. للتعيين رئيس  فيالحالة من خطر فراغ السلطة الذي ينجم عن فشل المجلس التشريعي 

. تفاقفي حال عدم اال جديد تشريعي مجلساالتفاق على رئيس وزراء، ويضمن انتخاب على  التشريعي المجلس اإللزامي
 .النصاإلبقاء على هذا ب ننصحو 

  لنفس  المتعدد الحلحظر وتخالل الدورة السنوية األولى للمجلس التشريعي،  الحل 3103من دستور  031 المادةتحظر
 .اإلبقاء على هذه القيود ننصحو أثناء حالة الطوارئ.  الحل 041 المادةوتحظر السبب، 

 إذا لم يتم اجراء انتخابات جديدة تلقائيا المنحل  النصوص التي تعيد تشكيل المجلس التشريعياإلبقاء على ب كما وننصح
 .في غضون الفترة الزمنية المحددة

 
 شكاليةاإلذات الطبيعة  النصوصثانيا( (

  قرار ل" موضوعي دافع علىبناًء  التشريعي المجلسلرئيس بحل لسلطة تقديرية  3103من دستور  031 المادة تمنح
 ال يتم استدعاءيجب أو . التشريعي المجلسلرئيس بحل ل كبيرةسلطة  يمنحو ، اغامض سلوب تلك الفقرةأ عتبرويمسبب." 

 :، مثل وفي أضيق الحدود بوضوح شروط موضوعية محددةوفقا ل إالالسلطة التقديرية للرئيس بحل البرلمان 
 .متعاقبينتين يصو تتمرير قانون الموازنة بعد في  التشريعي المجلس إخفاق (0)

  ال بحل المثيرة للقلق: يجب الموافقة على  031 المادةحل في إطار الإجراءات تعتبر على الرئيس وجب االستفتاء، وا 
 :إشكالياتيطرح ثالث  من شانه أن االستقالة. وهذا
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الغرض من يتمثل . و حلسلطة ال دفعتمسبب"( التي القرار اللشروط الموضوعية )"ا أمد معقدةالحل ال طيل عمليةت (0)
عليه ، و  الشائك حل من الوضعالستفتاء للموافقة على االجراء إشرط يطيل و . حتمالهايمكن إنهاء وضع ال  في الحل
 هذا النص. بإعادة النظر في ننصح

الرئيس عن  ,في االستفتاء التشريعي المجلسحل ب هالرئيس إذا لم تتم الموافقة على قرار  استقالة سوف يثني شرط (3)
 .يضاد أمقي   النص. هذا بهاله للقيام  ينبغيالتي  الضرورية في الحاالتإال ممارسة هذه السلطة 

عدم  في حالالرئيس استقالة ستفتاء وشرط االأي  - الحلإجراءات حول  031 المادة تالواضح ما إذا كان غير من (2)
حل الإجراءات  تحديديجب و . 022 المادةحل في إطار التنطبق على  -حل الاالستفتاء على  موافقة األغلبية في

 .ام( بوضوح لكل منه022 المادة)أي  اإللزامي والحل( 031 المادة)أي  التقديري
  ( من022يوما )المادة  21( أو 031يوما )المادة  21االنتخابات في غضون  وجوب إجراءعلى  3103دستور ينص 

 التقديري الحلجديدة بعد النتخابات اال. والسبب في هذا التناقض ليس واضحا، ويجب التوفيق بين إجراءات الحل تاريخ
 022في المادة  عليهيوما المنصوص  21اإلطار الزمني لمدة  يرأينا فإنهذه الفترة الزمنية،. و  شاملة، الحل اإللزاميو 

نوصي عليه و . 031في المادة  عليهيوما المنصوص  21على اإلطار الزمني لمدة  تفضيلهوينبغي  بصورة أكبر؛ عمليا
 .يوما من حل المجلس التشريعي 21نتخابات في غضون االعقد نأن تبلتعكس هذا التفضيل  031 المادة تعديلب

 
 اننصحبالعمل على إضافتها أحكام إضافية)ثالثا(  

  ؛التشريعي حل المجلستغييرات في قانون االنتخابات خالل فترة أي يجب حظر 
 مرة واحدة فقط خالل مدة اثني عشر شهرا لحلبا يسمح 
 الجمهورية ضد رئيس اإلتهامحل أثناء انتظار اجراءات حظر ال. 
 
قالة الرئيس )المادتان  -1  (052، 033حدود المدة الرئاسية وا 

وسيلة بسيطة لكنها فعالة في الحد من  ،يشغلهاأن  جمهورية يمكن ألي رئيس التي ،مدد الرئاسةعلى عدد المفروضة د و القيتعد 
 لمرشحي افرصالرئاسية  المدةحدود توفر السلطة. وباإلضافة إلى ذلك،  ةيمركز تحقيق ل الجمهورية الفرص المتاحة لرئيس

تعتبر و . االنتهاء من مدتهالرئيس الحالي أن يترك منصبه بعد  جب علىتو ي حيث ،لرئاسةعلى اهادف اللرئاسة للتنافس ا
 سلطة رئيسعلى  اهادفضع قيدا تألنها  هامةالديمقراطية والدستورية  رئيس الجمهورية بالطرق لعزلفعالة الجراءات اإل

 .دستوريةالوسائل غير الدون اللجوء إلى العنف أو  الجمهورية رئيس بعزلسمح ت، و الجمهورية
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 :نوصي بما يليوفي هذا الخصوص 
 مدة الرئاسة أربع أو خمس سنوات؛أن تكون  (0)
 متتالية المدد تلكأو لم تكن  ت، سواء كانللجمهورية فترتين كرئيس الرئاسة دمدأال يتجاوز عدد  (3)
 :ما يليم أي عزل الرئيس بعدياتي  (2)

 والحكم عليهفي غرفة واحدة، األغلبية المطلقة أو  التشريعيين نمجلسيال كال في العاديةباألغلبية  تهاماال - أ
 خصيصا؛ أو تشكلفي محكمة عليا أو محكمة  تهمذنب بعد محاكم بكونه

 .ينالتشريعي نمجلسيكال الال يقل عن ثلثي أعضاء  بماباألغلبية المطلقة  المدعومتصويت ال - ب
 تقديم " في أعقاب سحب الثقة"التصويت على  عن طريقالرئيس  عزلب الشعب الفرصة لجمهورإعطاء  - ت

جراء استفتاء على ما إذا كان محددعدد ب مدعومالتماس   فيلرئيس أن يستمر ل ينبغي من الناخبين، وا 
 .أم ال المحددةمدته خالل منصب الرئاسة 

 
 المدةحدود )أوال(  
 المصري مدة أربع  الجمهورية رئيسيشغل " التي تنص على أن 3103من دستور  022 المادة اإلبقاء على ب ننصح

 مرة واحدة الرئيس إعادة انتخابالقائلة "بجواز القاعدة الدستورية تشير و . "أكثر من واليتين يشغلن سنوات وال يمكن أ
 .ال أم متتاليتينالرئيس  كانت مدتاينطبق سواء  الواليتين أن حد ىإل" أخري

 
 )ثانيا( العزل 

 تهاماالتعتبر أسباب و التنفيذية.  اءلةالمسأي ، تهاماالالتي تنظم  ،3103من دستور عام  053المادة  ننصح بالتأكيد على 
لى حد إبسيطة  تهاماالفإن إجراءات  ،إلى حد ما. وعالوة على ذلكالنطاق واسعة  - عظمى جناية أو خيانة رتكابا -

 .اإلبقاء على هذه النصوصب ننصحو لمجلس التشريعي، تليها محاكمة. ا ثلثييتطلب األمر أغلبية و كبير. 
  أن ينص الدستور على  من المنصوح بهو ". العزلعلى عزل الرئيس عن طريق "التصويت على  3103دستور ال ينص

في المائة من جميع الناخبين  35لعزل الرئيس من قبل عدد كبير من الناخبين المسجلين ) طلبتم التوقيع على  ما أنه إذا
 .في السلطةالمتبقية  تهستمرار مداالرئيس أو  عزل علىاستفتاء  تم إجراءيالمسجلين، على سبيل المثال(، 

 
 
 



 تقاسم السلطة األفقي في اإلطار شبه الرئاسي / دراسة تحليلية -لجمهورية مصر العربية  3103دستور عام 
 

 

 نيويورك جامعةب كلية الحقوق في الدستورية التحوالت مركز  اتواالنتخاب لديمقراطيةل يةالدول المؤسسة
www.idea.int                        constitutionaltransitions.orgwww.                     

 

Page 10 www. 

 

 (014, و012 و ،051 و ،040 و ،030)المواد والقرارات مراسيم ال. سلطات 1
السلطة السياسية في  تركيز لتقويض تقاسم السلطة أو ةاسعة وغير المقيدالو المرسوم التنفيذي يمكن أن يساء استخدام سلطات 

المرسوم مقيدة بعناية  سلطات تكون أو رئيس الوزراء،. نوصي بأن الجمهورية رئيس احتفظ بها، سواء مسؤول تنفيذي واحديد 
 :وفقا لما يليومحدودة 

 .مراسيم بشانها صدريورئيس الوزراء أن  الجمهورية كل من رئيسل يمكن لمجاالت التيل هيحصر ال التسمية (0)
 .الجمهورية ةرئاسرئيس الوزراء على جميع مراسيم تصديق  شتراطا (3)
 .رئاسة الوزراءلوائح على جميع  الجمهورية رئيس تصديقشتراط ا (2)
 المجلسرئاسة الوزراء بعد حل  مراسيم أو ةيالمراسيم الرئاس تغييرات على قانون االنتخابات من خاللإدخال  حظر (4)

 .وقبل انتخاب مجلس تشريعي جديد التشريعي
 

 عليها بقاءإلاب ننصح أحكام)أوال(  

 في سياق العمل المعتاد. بقانون مرسوم سلطة إصدار  الجمهورية رئيس مجلس الوزراء أو رئيس 3103دستور  منحال ي
 .الوضعإجراء أية تغييرات على هذا  عدمعليه ننصح بمحدودة وتقاسم السلطة. و السلطة الوهذا يتفق مع مبدأ 

  القوانين  لعمل تابعة مهمةهذه تمثل رئيس الوزراء سلطة تابعة إلصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين.  023 المادةتمنح
 .هذا الوضع اإلبقاء علىالمناسبة ويمكن 

 صدار اللوائح  المصالحإصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم سلطة رئيس الوزراء  024و  022 تانالماد منحت العامة وا 
يجب أن  باإلضافة إلى ذلك،و يجب أن تمارس هذه الصالحيات بالتشاور مع مجلس الوزراء؛ و ، على التوالي. التنظيمية

عند فرض النفقات على الموازنة العامة  022 ةالمادفي إطار  التي صدرت وائحللا تتم موافقة السلطة التشريعية على
 .ممارسة هذه السلطة عنداإلبقاء على هذه القيود اإلجرائية ب ننصحللدولة. 

 
 اإلشكالية ذات الطبيعةالنصوص )ثانيا(  

 التشريعيين نمجلسيال نحالل كالاستمرار ا لها قوة القانون عند أو قرارات ر مراسيماصدسلطة إالرئيس  020 المادة منحت. 
 05في غضون  التشريعي المجلس علىالرئيس في ظل هذه الظروف  يصدرهاالمراسيم التي من تلك أي  يجب عرضو 

 يقرهاقوة القانون إذا لم يتم تقديمها إلى السلطة التشريعية أو إذا لم  المراسيم الرئاسية يوما من بداية الدورة التشريعية. تفقد
 : نقاط مهمة  ثالث النصهذا ويتضمن . التشريعي المجلس
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يجوز للرئيس أن يصدر تلك مع ذلك، ال إقرارها من المجلس التشريعي، و  لحينتبقى المراسيم الرئاسية سارية المفعول  (0)
تبقى المراسيم الرئاسية سارية لمدة أطول من يمكن أن ". وبالتالي، ةالتشريعيغرفتي السلطة "في غياب إال المراسيم 

 .، قبل أن يتم تشكيل المجلس التشريعي020المنصوص عليها في المادة يوما  05فترة الـ
لديه الحافز لممارسة هذه إنه (، ف5سلطة حل المجلس التشريعي )انظر أعاله في الفقرة  يحظى بالرئيس نظرا ألن  (3)

 .لممارسة صالحيات إصدار المراسيم اإلمكانيةهذه  تحريكالسلطة من أجل 
 التشريعيمجلس ال غرفتيية "غياب" مجلس الشورى. وبالتالي فمن غير الواضح كيفعلى حل  3103دستور ال ينص  (2)

 .بإصدار مراسيم نشأ سلطة الرئيست، مما يجعل من غير الواضح متى 020 المادةألغراض 
 رئيس الوزراء"،  من خالل"يمارس السلطة الرئاسية  الجمهورية على أن رئيس 3103من دستور عام  040لمادة ا تنص

ق يصدالترئيس الوزراء أوال ثم من قبل النتخابات الدعوة إلجراء ا مرسوميتم التوقيع على أن ولقد اشترط القضاء اإلداري 
 ةلرئاسالمتعددة ختصاص الحصري االئل مسا نطاق ألن االنتخابات تقع خارج ، نظراالجمهورية رئيسمن جانب عليه 

 ه، ولكنالجمهورية على سلطة رئيس مرحب بها افرض هذا القرار قيودقد و . 040والمنصوص عليها بالمادة رقم  الجمهورية
 :الوضععلى هذا عديلين ت فرض قيودا واسعة النطاق أو واضحة على سلطة الرئيس. نقترحيال  3103دستور  أن يوضح

مع رئيس الوزراء ومجلس باالشتراك  هاسلطاتكل  رئاسة الجمهورية تمارس لتنص على أن 040 المادةتعديل   (0)
وزير الرئيس الوزراء و / أو  يمارس، على سبيل المثال: يجب أن للمشاركةالوزراء. وينبغي وضع إجراءات محددة 

القرارات التي وافق عملية التصديق من خالل  الجمهورية ةرئاسسلطة تمارس و ، صالحياته مجلس الوزراءبالمختص 
 .اجتماعات مجلس الوزراء سأر توي أن يعقد الجمهورية رئيس حق ، معبالكاملعليها مجلس الوزراء 

ما إذا فبالتشاور مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء،  الجمهورية ةرئاس اتمارس كل سلطفي حين نوصي أن ت   (3)
بتعداد صراحة  السلطاتهذه بالدستور قائمة  حدديجب أن يرئاسية محددة من هذا الشرط،  بعدت سلطاتاست  

أن ب 040الوارد في المادة  النص يعتبرعلى النقيض من ذلك، و . السلطاتتلك ل المنشئةالدستورية  النصوص
وأكثر  االتشاور غامض شروطالسلطات الرئاسية "المتعلقة بالدفاع واألمن القومي والسياسة الخارجية" مستثناة من 

 .لرئيسل السلطاتمنح الكثير من وي، شمولية
 
 (015، 041البيروقراطية )المواد  لألعمال ولينالمسئسلطة تعيين  . 1

لبيروقراطية، على ا" االستحواذالبيروقراطية من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى " التعيينات هيمنةؤدي تن أيمكن 
عادة دولة الحزب الواحد وتقويض تقاسم السلطة. و  توجد و عمليات التعيين بعناية للحد من هذه المخاطر.  تهيئةينبغي  ،وبالتاليا 

 :ورئيس الوزراء الجمهورية التعيين بين رئيس سلطات لتقاسمثالثة أساليب 
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 الجمهورية رئيس احتفاظ ، معتعيينهم سلطةيحظى رئيس الوزراء بالذين ن الدستور بوضوح المسؤولييحدد : 0الخيار 
إجراء بالرئيس قيام  إمكانيةالمتبقية لتعيين وعزل جميع المسؤولين اآلخرين. هذا الخيار ينطوي على خطر  بالسلطات
  .الجمهورية لدولة لرئيسباالهياكل اإلدارية  وضمان مواالةلبيروقراطية في اوسعة متعيينات 

 
 بالسلطةرئيس الوزراء  إحتفاظ ، معهمأن يعين الجمهورية يحق لرئيسالذين الدستور بوضوح المسؤولين يحدد : 3الخيار 

آلية إضافية في بعض األحيان جنبا إلى جنب مع هذا م استخدويتم االمتبقية لتعيين وعزل جميع المسؤولين اآلخرين. 
مجموعة السلطات الرئاسية  تؤديمن المرجح أن و . الجمهورية تعيينات رئيسعلى اء الوزر  رئاسة تصديق تتمثل فيالنهج 

  والتصديق إلى التشجيع على تقاسم السلطة. تعيينمتعددة والمحدودة بشأن متطلبات الال
 

رئيس الوزراء سلطة  وأ الجمهورية رئيسمنح أي من وال ي، محددةقالة غير اإلتعيين و ال سلطة : يترك الدستور2الخيار 
 .ينتعيين أو إقالة المسؤولين البيروقراطيلصريحة 

 
 :ما يلي على الدستورية حكاماأل تنص بحيث. 3الخيار اتباع ب نوصي
رئيس  لتصديقهذه التعيينات تخضع  أن . وينبغيةحاصر  ينمحددالالمسؤولين من قائمة  سلطة تعيينلرئيس تم منح اي (0)

 .السلطة التشريعيةقبل من  إقرارهاالوزراء أو 
صراحة.  همنيعيت الجمهورية لرئيسالسلطة المتبقية لتعيين جميع الموظفين الذين ال يحق برئيس الوزراء  حتفظي (3)

 .هذه التعيينات المتبقية في مجلس الوزراء، أي بقرار من مجلس الوزراء ككل إجراءوينبغي 
 

الرئيس صالحيات واسعة في مجال التعيين  وتمنح، 2 و 0 ينمزيج من الخيار  3103من دستور  025و  041ن تتبع المادتا
على أنها  فهمها: يمكن ةغامض 041 المادةتعد . وباإلضافة إلى ذلك، العامتحديد القانون  حسبسلطة التعيين  لوائح تتركو 

تنظيم القانون تعني أن الرئيس لديه السلطة المتبقية لتعيين جميع الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين الدبلوماسيين، مع 
 .ريةالجمهو  لرئيسالمخولة محددة الالتعيينات ون يحدد القانالتعيينات، أو أن  تلكمثل المتعلقة ب جراءاتلإل
 

 التعيين في توزيع صالحيات الشفافيةضمان لو  الجمهوريةرئيس التعيين لدى للحد من سلطات  النصوصتعديل هذه ب ننصح
جراءات التعيين  :وا 

  كي يحدده  ذلكال ينبغي أن يترك و . تعيينهم الجمهورية يحق لرئيس الذين نلمسؤوليا علىبوضوح  الدستور نصييجب أن
 .العامالقانون 



 تقاسم السلطة األفقي في اإلطار شبه الرئاسي / دراسة تحليلية -لجمهورية مصر العربية  3103دستور عام 
 

 

 نيويورك جامعةب كلية الحقوق في الدستورية التحوالت مركز  اتواالنتخاب لديمقراطيةل يةالدول المؤسسة
www.idea.int                        constitutionaltransitions.orgwww.                     

 

Page 13 www. 

 

 محددةالتعيينات الخاصة بالجراءات على اإل العامالقانون  نصيمكن أن ي. 
  كافة تعيينات المسؤولين المخولة لرئيس على تصديق رئيس الوزراء أو المجلس التشريعي الدستور  يشترطينبغي أن

 .الجمهورية
 بجميع التعيينات األخرى عدا تلك المخول بها رئيس الجمهورية  يتم تخويل رئيس الوزراء ينبغي أن ينص الدستور على أن

 .يتم إقرار أي مقترحات لرئيس الوزراء للتعيينات بقرار من مجلس الوزراء ككل( ، )بمعنى أن
 
 )055، 043رئاسة مجلس الوزراء )المادتان  . 1

ن أيمكن و سياسية. القرارات السياسة الدولة و علي التأثير من خاللها يمكن آلية هامة بمثابة السيطرة على مجلس الوزراء تعد 
 تشكيلورئيس الوزراء في  الجمهورية اجتماعات مجلس الوزراء بين رئيس ورئاسة في انعقادحق التخصيص  ساعد طريقةت

شارك في يمن خاللها أن  جمهوريةلرئيس ال يمكناجتماعات مجلس الوزراء آلية هامة  تعتبر سلطة رئاسةو تقاسم السلطة.  كيفية
دارة الحكمصنع السياسات  على من قدرة الرئيس  والحدتعكس توصياتنا الحاجة للحد من السلطة الرئاسية،  ،بالرغم من ذلك. وا 

م اسيلمر صدار اإلسلطات محدودة يكون لرئيس الجمهورية أن نوصي بعلى سبيل المثال، و على عملية صنع السياسات.  لهيمنةا
القيود المفروضة  تلكمن  كلالدستور على بها يحتوي  التيالحاالت  يف(. ف1 رقم قالة رئيس الوزراء )إه يمكن الوأ(، 4 رقم  )

 رئيسالئم أن يتم منح ، فمن الممحدود من ناحية أخرىتأثيره على عملية صنع السياسة  يكون على السلطة الرئاسية، وبالتالي
في صنع السياسة دون منح باإلدالء برأيه  الجمهورية لرئيسذلك يسمح اجتماعات مجلس الوزراء. و  رئاسة سلطة الجمهورية

رغما عن  من قبل مجلس الوزراء ككليتم اتخاذها ألن قرارات الحكومة يجب أن نظرا ، الجمهورية الكثير من السلطة لرئيس
 .ذلك

 
ورئاسة اجتماعات مجلس  عقدفي  الجمهورية رئيس أحقية بوجوبننا نوصي فإفي بقية هذا التقرير،  نافي ضوء توصيات

 .الوزراء
 
 النصوص ذات الطبيعة اإلشكالية)أوال(  

أن يدعو إلى  الجمهورية في أحسن األحوال، غامضة بشأن مسألة ما إذا كان يحق لرئيس ،3103دستور عام تعتبر نصوص 
اجتماعات مجلس الوزراء. ومع ورئاسة على أنه يجوز للرئيس دعوة  042 المادةتنص و اجتماعات مجلس الوزراء.  ورئاسة عقد

لدعوة ا سلطةعلى بما ينطوي أيضا ، هاويوجه عليها ، ويشرفالحكومة رأس رئيس الوزراءتعلى أن ي 055 المادةتنص ذلك، 
 يمكنه رئاسةرئيس ال إلى أن ال ،055 المادة مععند قراءتها  ،042 المادة تشيرو إلى عقد اجتماعات مجلس الوزراء. 

 الجمهورية لرئاسة سلطة رئيسن أرئيس الوزراء. يبدو  بدعوةبانتظام  لها االنعقاد قرري التياجتماعات مجلس الوزراء 
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في و نفسها. بأو نفسه/ب الجمهورية رئيس إليها يدعوالتي قتصر على اجتماعات مجلس الوزراء تاجتماعات مجلس الوزراء 
من فرص تقاسم السلطة في  الوزراء اجتماعات مجلس رئاسةلرئيس الجمهورية في  محدودةالهذه السلطة تقلص  قد ،الحقيقة
 .الحكومة

 
 شتراكباالالحكومة " تلتزمأن منه على  052 المادةبنص يي الذلدستور، لالقراءة السياقية  خاللمن  امعقد هذا التفسير يعتبر

 التشاركيالنهج هذا شير يعلى أقل تقدير، ف وعليهمع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة واإلشراف على تنفيذها." 
 حق رئيس الجمهورية في أنجميع اجتماعات مجلس الوزراء، رغم  رئيس الجمهورية حق حضوروجوب الدستور إلى  المتبع في

بصورة  هذا التفسير النص رئيس الجمهورية. ويؤيد إليها يدعوالتي الجتماعات اعلى  قتصرياجتماعات مجلس الوزراء  رئاسة
 الدستورية بوضوح وبشكل ال لبس فيه ما إذا كان يحق للرئيس أو رئيس الوزراء لنصوصأن تحدد ا. فمن األفضل ضعيفة
 .اجتماعات مجلس الوزراء رئاسة

 
 (014)المادة  االعتراضحق سلطات . 01
السلطة قبل التشريعات الصادرة حسب األصول من  على االعتراضأو  القانون إصدار على االعتراضفي  الرئاسيالحق  ديع

صدار التشريعات. و رئيس الوزراء ة مضادة لسلطة قو بمثابة التشريعية   ذلك تم تهيئةإذا فسلطة الحكومة في وضع السياسات وا 
 .تقاسم السلطةمن  ذلك عززي فقدض العملية التشريعية تماما، يلرئيس تقو ل ال يمكنبحيث 

 
 :االعتراضسلطة حق  صميم لتهناك نوعان من األسئلة ذات الصلة 

  ،(، المباشر صريحال االعتراضبمعني فقط ) مجملهتشريع في على  االعتراضحق  الجمهورية لرئيس يمكنهل أوال
 االعتراض علىمنفصلة ضمن التشريع ) نصوص االعتراض على إلى ذلك باإلضافة الجمهورية يمكن لرئيسهل أو 
المعترض أن يقترح تعديالت محددة على التشريعات  الجمهورية يمكن لرئيسهل عالوة على ذلك، و "(؟ مواد أو بنود"

 ؟ لزامي"(اإل االعتراض)" فيها لنظربا التشريعي المجلس تلزم، والتي عليها
 قرارالرئيس  عتراضاحق  بطالإلللمجلس التشريعي  المطلوبة تشريعيةال اتغلبياأل يثانيا، ما ه التشريعات رغم  وا 

أو ( الوفاء بها في األساس لتشريعاتاالتي تتطلب األغلبية ذات )أو  عاديةأغلبية يمكن اشتراط اعتراضات الرئيس؟ 
 .كبيرة مطلقةغلبية أ

 
الثالثة األولى من هذه ب بعدم األخذ. نوصي االعتراضحق  لتهيئةاألجوبة على هذين السؤالين عن أربعة خيارات تسفر 

 :4الخيار باعتماد الخيارات، و 
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  شرط يسمح  قد :األغلبية المطلقة إلبطالعرضة  اإللزامي االعتراض أو بنود محددةعلى  االعتراضيعتبر : 0الخيار

 وضمانعلى السلطة التشريعية  لهيمنةبالرئيس ل، ومجزأ مقسم تشريعي مجلس، وخاصة في حاالت األغلبية المطلقةتجاوز 
 االعتراض على ويمنح. أبداً  إلى قانون معتمد الحزب أو رئيس الجمهورية رئيسل المالئمةمشاريع القوانين غير  عدم تحول
من رئيس الوزراء ويقوض كبيرة مقارنة برئيس سلطة لا ،همن الصعب تجاوز  الذي ،اإللزامي االعتراض أو بنود محددة

 .0 الخيار وعليه نوصي بعدم اعتماد هذاتشريعية. ال السلطة سالمة وفعاليةحتمال ا
 

  الهشةالبرلمانات  وجودعتبر ي: األغلبية المطلقة بطالعرضة إل المباشر الصريحالكامل  االعتراضيعتبر : 3الخيار 
 ات؛التشريع القليل جدا من بالكاد يمرروضعا  األغلبية المطلقةتجاوز  شروطفرض قد تف، حدوثال ممكن اً أمر  منقسمةالو 

وعليه نوصي بعدم اعتماد رئيس مجلس الوزراء والمجلس التشريعي. مقارنة بأكبر من السلطة والنفوذ  االرئيس قدر  ويتولى
 .3الخيار  هذا

 
  والتي  األغلبية التشريعية المطلوبة أصالبطال من قبل إلرضة لالمباشر ع الصريحالكامل  عتراضيعتبر اال: 2الخيار(

 العاديةاألغلبية التشريعية من قبل التجاوز سهل  االعتراضقد يضمن  : ("لالمعط   االعتراضحق تعرف أيضا باسم "
لرئيس هو لالممنوح  االعتراضاستبعاد الرئيس إلى حد كبير من صنع السياسات والعملية التشريعية، وخاصة إذا كان حق 

وعليه نوصي بعدم اعتماد الرئيس. وي يد رئيس الوزراء في مواجهة وبالتالي فإنه يق. المباشر الصريحالكامل  االعتراض
 .2الخيار  هذا

 
  األغلبية التشريعية المطلوبة لتجاوز من قبل ل عرضة اإللزامي االعتراض أو بنود محددة على االعتراضيعتبر : 4الخيار

اقتراح تعديالت أو ممارسة  نفس الوقتفي و مشاريع القوانين على  االعتراضالسماح للرئيس باستخدام حق  يضمن :أصال
أن  يضمن ،ةباألغلبية األصلي التشريعيتجاوز بال السماحيضمن  ،نفسه في الوقتو ، بنود محددة على االعتراضحق 

 ؤديي. وعالوة على ذلك، على حد سواء حبط العملية التشريعيةيأن  للرئيس ال يمكنو  تؤخذ آراء الرئيس في االعتبار
الحوار والتفاوض بين إلى تعزيز  مشاريع القوانينلمنفصلة  نصوصعلى  االعتراضح تعديالت أو اقتر ابللرئيس  السماح

 .على التوالي من قبل الرئيس ورئيس الوزراء األحزاب الممثلة
 

 االعتراضكامل )مشروع قانون ل االعتراضاستخدام حق في الرئيس  014المادة  فوضتو . 3الخيار  3103يعكس دستور 
 نقساماو  بهشاشةالمصري  التشريعي المجلس يصابقد و . االعتراضحق  بطال( ويتطلب أغلبية الثلثين إلالمباشر الصريح
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 الرئيس تجعليزيد من المخاطر التي قد  من شأنه أن . وهذاالحد األدنى اعلى تلبية هذ قادرغير  كوني ،  وبالتاليمستقبال
تهميش السلطة التشريعية وتؤثر تأثيرا كبيرا على جدول األعمال بيسمح بما ، عليها جميع التشريعات التي ال يوافق منعي

 .سياسية أكبر سلطةل الرئاسة وتوليالتشريعية على السلطة الرئاسية  القيودحد من ، ويالتشريعي
 

 .المبين أعاله ، على النحو4( لتعكس الخيار 014المادة )تعديل ب بناًء عليه نوصي
 

 (011-013 و،041-041قوات الدفاع واألمن )المواد التي تحكم سلطات . ال00
التعيينات في المناصب العليا  سلطات: سلطة الرئيس على القوات المسلحةمن خاللهما في  ظرالنينبغي ن ارئيسي نمجاالهناك 

للقوات المسلحة.  العامالرئيس باعتباره القائد  يمارسها والسلطة التيفي قوات األمن )الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات(، 
 .دور المجالس القومية والمحاكم العسكرية 3103وتشمل المجاالت األخرى التي أثارها دستور عام 

 
 اتتعيينال( )أوال 

 :نوصي بما يلي
 عن الدفاع والجيش وقوات األمن؛ ينالمسؤولذلك األعضاء  رئيس الوزراء جميع أعضاء مجلس الوزراء، بما فييعين  (0)
هنا يمكن التمعن و رئيس الوزراء.  تشمل ة مركزيةمشترك تاإجراءاألمن من خالل و الدفاع والجيش  مسئوليكبار  تعيين (3)

 (:الخيار )بمقابل الخيار )أ( ب اعتمادبأننا نوصي ب مع العلم، بالخيارين التاليين
مجلس المختص بوزير ال تصديقمع ، واألمن ينالعسكري نمسؤوليالتعيين كبار بسلطة رئيس الوزراء حظى ي - أ

 االستخبارات أو األمن / الشرطة(، أو وأالوزراء )أي الوزراء المسؤولين عن الدفاع، 
 إقراربموجب و رئيس الوزراء  تصديقمع ، واألمن ينالعسكري ينمسؤولالكبار  بسلطة تعيينلرئيس حظى اي - ب

 .السلطة التشريعية
 

 :هذه التوصيات 3103دستور ال يعكس 
  يكون أن وجوب على  025المادة مع ذلك، تنص و  ؛يعين مجلس الوزراء نأ رئيس الوزراءلعلى أن  022تنص المادة

يسمح و . العسكريين "األفراد" رئيس الجمهورية عن تعيينمسؤولية على  041المادة تنص و  اعسكري اوزير الدفاع ضابط
وزير الدفاع  وجوب كونشرط  إلغاءبتدارك هذا  ويمكنالسيطرة غير المباشرة على هوية وزير الدفاع. بللرئيس ذلك 

  .اعسكريضابطا 
 يتمثل في إمكانية  اخطر ذلك يشكل و تعيين األفراد العسكريين.  في ةالرئيس صالحيات واسعة وغير مقيد 041المادة  منحت
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 لذا ننصحالجيش لتعزيز أهدافه السياسية.  تنظيم الحلفاء السياسيين، والجيش من خالل تعيين على لرئيس ستحوذ اي أن
 (.( )ب3عكس التوصية ) يبديال حاللكي يكون ، أو كحل مثالي( )أ( أعاله، 3عكس التوصية )يلكي  النصتعديل هذا ب

 
 للقوات المسلحة العامثانيا( سلطات القائد (

 :نوصي بما يلي
القوات والمسؤولية عن أعمال  مطلقةالسلطة الهذه تظل للقوات المسلحة، و  العامالرئيس باعتباره القائد  تصرفي (0)

 مملوكة للرئيسالمسلحة 
 النصوصللقوات المسلحة، بما في ذلك  عامإجراءات وحدود سلطات الرئيس كقائد على الدستور بوضوح  نصي (3)

 .المتعلقة بنشر القوات المسلحة داخل حدود البالد
 
 ليةاكاإلشذات الطبيعة نصوص ال
  على أن  025المادة  تنص على أن رئيس الجمهورية هو "القائد األعلى للقوات المسلحة"، في حين 042المادة  تنص

ا إذا كان م لنصوصلم توضح ا ، إذوزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة. وهذا يخلق مخاطر الصراع داخل الجيش
من هنا فمن األفضل التحقق من التأكيد على أن رئيس يمارس السلطة المطلقة على الجيش. هو من وزير الالرئيس أو 

 .الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة دون غيره
  بشكل جيد وواضح. ينبغي اإلبقاء  042نصوص اعالن الحرب ونشر القوات المسلحة في الخارج في المادة تمت صياغة

 .على ذلك
 تتمثل في  هذا الصمت مخاطريخلق و الصمت بشأن إجراءات نشر القوات المسلحة داخل مصر.  3103دستور عام لتزم ا

، مثل قمع دولةمسؤول سياسي آخر، نشر القوات المسلحة ألغراض سياسية داخل الأي ، أو الجمهورية رئيسل ه يمكنأن
 دوافعو ينص على إجراءات واضحة كي تعديل الدستور ب لذلك ننصحالمعارضة أو تقييد حقوق التنقل والتجمع والتعبير. 

 .البالد داخل القوات المسلحة موضوعية لنشر
 
 القومي الدفاع الوطني و األمنمجلسي ( اثالث) 

 :مجلس الدفاع الوطني ومجلس األمن القومي بشأن 3103دستور عديالت على أحكام بعض الت ننصح بإدخال
  مجلس الدفاع الوطني أو مجلس األمن  ومهامصف سلطات ت والعلى اختصاصات  021و  022ال تنص المواد

 :على وصريحةأن ينص الدستور وبعبارات واضحة  في الوقت الذي يفترض. القومي
 أغراض كال المجلسين، و   (0)



 تقاسم السلطة األفقي في اإلطار شبه الرئاسي / دراسة تحليلية -لجمهورية مصر العربية  3103دستور عام 
 

 

 نيويورك جامعةب كلية الحقوق في الدستورية التحوالت مركز  اتواالنتخاب لديمقراطيةل يةالدول المؤسسة
www.idea.int                        constitutionaltransitions.orgwww.                     

 

Page 18 www. 

 

 المجلسين. صالحيات ومهام ومسؤوليات كال (3)
 تتم مبهم وغامض، ويمكن أن وهو نص القوات المسلحة"  موازنةأن مجلس الدفاع الوطني "يناقش على  021 المادة نصت

إما  ،021 المادةتعديل ب لذلك ننصح. في الميزانية العامة األموال لتوزيعالسلطة التشريعية  حقتدخل في على أنه قراءته 
بشأن  التشريعيالقرار دور المجلس في  بوضوح وبشكل ال لبس فيه على النصعن طريق حذف هذه الفقرة أو من خالل 

 .الميزانية للقوات المسلحةمخصصات 
 

 )رابعا( المحاكم العسكرية
  .،عن هذه التوصيةيبتعد  3103دستور خاصًة وأن نوصي بالحظر التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين: 
  القوات بجرائم التي تضر لل" استثناءً  ئتنشا المحاكمات العسكرية للمدنيين، على الرغم من أنه 021المادة تحظر

 فساد أو انتهاكاتلغير الحكومية المؤسسات وسائل اإلعالم أو  تعرضخطر  طياتههذا االستثناء في يحمل و المسلحة." 
على  اخطر ذلك يشكل و القوات المسلحة." ب" تضر  كجرائمقد يحاكم في المحاكم العسكرية بما  ةالسياسي القوات المسلحة

 للتعسفوالتعرض  الصحفية التقارير عمل يكون له تأثير سلبي على وقدحرية التعبير، على لحق في محاكمة عادلة و ا
 .األمنأفراد قوات حد من مساءلة ما يبو قطاع األمن، من دوافع سياسية  بسبب

 
 )041سلطات الطوارئ )المادة . 02

على مخاطر كبيرة على مبادئ تقاسم السلطة والحكومة  ,طوارئالسلطات  اتخاذسلطات الرئيس في إعالن  الطوارئ و تنطوي 
لخروج من اإلطار الدستوري باحالة الطوارئ للرئيس تسمح و السلطة التنفيذية.  لىالتشريعية ع السلطة رقابةو محدودة، الالرئاسية 
ن حاالت الطوارئ مفي الماضي  وشمال أفريقيا الرؤساء في منطقة الشرق األوسط فرضلسلطة. من االرئيس  نصيبوتوسيع 

قيودا  أي دستوريجب أن يفرض و استهداف المعارضة السياسية، وتعزيز السلطة التنفيذية. أجل الحكم بموجب مرسوم رئاسي، و 
الرئيس  قدرةحالة الطوارئ، وعلى  أثناءالقوانين التنفيذية وضع الرئيس على إعالن حالة الطوارئ، في نطاق  قدرةحقيقية على 

شركاء في حكومة الأو  السياسيين لمعارضينستهداف ااو  الطوارئدة من جانب واحد لقطاع األمن أثناء حالة تولي القياعلى 
 .الرئاسيجنب االستبداد لتتقاسم السلطة 

 
 :نوصي بما يليو إلى القيود اإلجرائية والموضوعية إلعالن حالة الطوارئ وممارسة سلطات الطوارئ.  اإلنتباهيجب 
 : حالة الطوارئالقيود على بدء  (0)
 :التالية على حالة الطوارئ القيودالدساتير  تضع  ينبغي أن - أ

  مدة حالة الطوارئ )على سبيل المثال ستة أشهر(؛لحد مطلق  وضع (0
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ساعة، إلى  41أن يقدم الرئيس إعالن حالة الطوارئ إلى السلطة التشريعية للموافقة عليها في غضون ب شتراطاال (3
من  هانعالإ دون إقرار من السلطة التشريعية حسب ئيمكن أن تفرض فيها حالة الطوار التي سبعة أيام لاجانب حد 

 الرئيس ؛قبل 
إلى المجلس  رفعهاقيام الرئيس ب حالة الطوارئ في غضون سبعة أيام من المجلس التشريعي أن يقرشتراط باال (2

 الطوارئ؛ حالة تلغىوفي حال عدم اإلقرار التشريعي، 
 21الرئيس )على سبيل المثال  هاأعلنحسبما لها حالة الطوارئ مد التشريعية لسلطة لفترة التي يمكن للزمني حد  وضع (4

 يوما(؛
 .أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعيبيوم  21فترة  كل بعد المجلس التشريعي لحالة الطوارئ تجديدبشتراط اال (5
على النظر في إعالن  ةوبالتالي غير قادر  جتماعاالعلى  ةفي الحاالت التي تكون فيها السلطة التشريعية غير قادر   (2

ذا و . من االنعقاد السلطة التشريعيةتتمكن  سارية حتى حالة الطوارئ تظلحالة الطوارئ،  السلطة التشريعية  لم توافقا 
 .حالة الطوارئ تلقائيا تلغى، هذه ألولىتها اعلى حالة الطوارئ في جلس

 من تصديقالو لحكومة مع ارسمية المشاورات إال من خالل العلى إعالن حاالت الطوارئ  القدرةبالرئيس  حظىي الأ - ب
 .رئيس الوزراءقبل 

 الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى تقدير الرئيس إلعالن حالة الطوارئ. ويمكن أن تشمل هذه تحديدينبغي  - ت
خطيرا بالنظام الدستوري  أو إخالل تهديدأو أجنبية؛  من قوات، على سبيل المثال: عدوان فعلي أو وشيك الظروف

الكوارث في حالة الوفاء بااللتزامات الدولية، أو  عرقلةحيث يتم  أو السلطات العامة؛ ، حيث يتوقف عملالديمقراطي
 .الطبيعية

 :القيود الموضوعية أثناء حالة الطوارئ (3)
 .يجب حظر حل المجلس التشريعي أثناء حالة الطوارئ - أ
تعديل حظر صالحيات الرئيس ورئيس الوزراء، و ؤثر على القوانين التي تعلى تعديالت إدخال يجب حظر  - ب

 .ذاته. القوانين االنتخابية والدستور
يجب أن ال تنتقص مراسيم الطوارئ من الحقوق األساسية، بما في ذلك تلك التي يحددها العهد الدولي  - ت

 .للتقييدغير قابلة باعتبارها الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
يجب أن تخضع مراسيم الطوارئ لموافقة السلطة التشريعية، أو على األقل البد من إقرارها من السلطة  - ث

ال  في الظروف التي تكون فيها السلطة و قوة القانون.  فقدتالتشريعية في غضون فترة زمنية معينة وا 
السلطة التشريعية  لدىحين الوقت مراسيم الطوارئ سارية حتى يتظل ، جتماعاالالتشريعية غير قادرة على 
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العلى الفور من السلطة التشريعية  إقرار المراسيميجب مرحلة، ال، وعند هذه جتماع االقادرة على لتكون   وا 
  .قوة القانون فقدت

 
 القيود اإلجرائية )أوال( 

فتح المجال أمام يالغموض وااللتباس عالن حالة الطوارئ؛ ومع ذلك، فإن إلعلى بعض القيود اإلجرائية  3103دستور يحتوي 
 :عليه ننصح بتعديلهاو . ةالرئاسمن قبل  النصوصهذه استغالل إساءة 

  بعد أخذ رأى  عبارة "تعتبر و . يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئعلى أن  041تنص المادة
ذلك، ينبغي أال يكون بدال من و على سلطة الرئيس في إعالن حالة الطوارئ.  ةكبير  رقابةفرض ت" غامضة وال الحكومة 

 .رئيس الوزراء تصديقإال بموجب على إعالن حاالت الطوارئ  قادرارئيس الجمهورية 
 توقع الدستور أن النظام ويعلن الرئيس حالة الطوارئ. يأن في ظلها على الظروف التي يمكن نص في ال 041المادة  تخفق

قيودا كافية على سلطة الرئيس في إعالن حالة الطوارئ،  ذلك فرضيال و سلطات الطوارئ.  أحكامحدد بعض ياألساسي قد 
رئيس إلى  إعالن حالة الطوارئ متعاطفة مع الرئيس بتمرير قانون منح سلطةال السلطة التشريعية قامتخصوصا إذا 

دفع الرئيس تالظروف الموضوعية التي حديد تبدال من ذلك، ينبغي و على نطاق واسع.  الجمهورية في ظل ظروف محددة
 .إعالن حالة الطوارئإلى 

  اهغير واضحة سواء فيما يتعلق بإجراءات إعالن حالة الطوارئ واآلثار المترتبة على إعالن 041المادة تعتبر: 
إعالن حالة الطوارئ إلى السلطة التشريعية في غضون  يرفعالرئيس أن  من الواجب على واضح ما إذا كان غير (0)

السلطة التشريعية أن  كان يتوجب علىما إذا  و، أاعليه الموافقةالسلطة التشريعية  على يتوجب سبعة أيام، وبعد ذلك
يمكن أن  التي حالة الطوارئ دة، فإن مالرئيس. وبالتالي إعالن حالة الطوارئ في غضون سبعة أيام من على وافقت

 .ة غير واضحةتبقى سارية دون موافقة السلطة التشريعي
 .النتائج المترتبة على عدم الموافقة على إعالن حالة الطوارئ هي واضح ما غير  (3)

الرئيس إعالن حالة الطوارئ إلى السلطة التشريعية للموافقة عليها في  يرفعأن كي يشترط تعديل الدستور ب ننصحولذلك 
 يعيشر تاليقر المجلس تشريعي لسبعة أيام فقط، وأن  إقراردون  قائمة حالة الطوارئ تبقي أنيمكن ساعة، و  41غضون 

هذه  لم تتحقق أي منإذا  حالة الطوارئ تلغى، وأن هالرئيس إلى يرفعهاالطوارئ في غضون سبعة أيام عندما  حالة
 .الشروط

 وتعد مدة إذا وافقت عليها السلطة التشريعية. "ويكون إعالنها لمدة محددة ال تجاوز ستة أشهر"  القائل تعديل النصب ننصح
هذه الفترة،  ليصينبغي تقو أن يمارس سلطات الطوارئ دون رقابة تشريعية الحقة. بللرئيس  للسماحللغاية طويلة  ستة أشهر

 .يوما 21على سبيل المثال إلى 



 تقاسم السلطة األفقي في اإلطار شبه الرئاسي / دراسة تحليلية -لجمهورية مصر العربية  3103دستور عام 
 

 

 نيويورك جامعةب كلية الحقوق في الدستورية التحوالت مركز  اتواالنتخاب لديمقراطيةل يةالدول المؤسسة
www.idea.int                        constitutionaltransitions.orgwww.                     

 

Page 21 www. 

 

  ستة أشهر، على الرغم من التجديدات التشريعية، ما ال يتجاوز بمدة حالة الطوارئ المطلق ل التقييد نصومع ذلك، فإن
( 0( )أ( )0) رقمالتوصية  حسبوينبغي اإلبقاء عليه ب ؛استخدام سلطات الطوارئ فيالرئيس  تعسفيقلل من خطر 

 .أعاله
 يجب أن و الظروف الطارئة.  فيتنظيم استفتاء  ةبو صعلتجديد حالة الطوارئ عن طريق االستفتاء  إمكانية رفضب ننصح

 األغلبية المطلقةإال من خالل  أخرى يوما 21لمدة عدم إمكانية تجديد حالة الطوارئ على ينص الدستور بدال من ذلك 
  .أعاله خامسا() (( )أ0ثلثي أعضاء مجلس النواب، وفقا للتوصية )المتمثلة في 

 
 القيود الموضوعية )ثانيا(

  حل المجلس يتمثل في حظر على االستخدام الموضوعي لسلطات الطوارئ، فقط قيدا وحيدا  3103يفرض دستور
 .( )أ( أعاله3اإلبقاء على هذا الحظر، وفقا للتوصية )ب ننصحو التشريعي. 

 ويعد مارس أثناء حالة الطوارئ. التي يمكن أن ت   السلطاتعلى  اقيود يفرضأو  3103دستور ذلك، ال يحدد  بالرغم من
على  ( أعالهث( و )ت( )ب( و )3من خالل إضافة القيود الواردة في التوصيات ) معالجتهينبغي  افاضح اهذا قصور 

 .االقل
 


