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 .1ضَبُ رَضٞو مبفخ أطٞبف اىَغزَغ ٍِ خاله ٍَضي ِٞػِ اىقطبػبد اىشئٞغٞخ ثٔ ٗاىزَٝ ٜنِ رقغَٖٞب
إى ٚقطبػبد عجؼخ ،ثؾٞش ُٝشؽؼ ػِ مو قطبع صالصخ أٍضبه اىؼذد اىَؾذد ىٔ ٍِ أػضبء اىغَؼٞخٗ ،رقً٘
اىقطبػبد ٗاىغٖبد اىَؼْٞخ ثبىَؾبسمخ فٍ ٜغئ٘ىٞخ اىزشؽٞؼ ف ٜاىَ٘اػٞذ اىَؾذدح ٗإسعبىٖب إى ٚأٍبّخ
ٍغيغ ٜاىؾؼت ٗاىؾ٘س ،ٙىٞنُ٘ إعَبى ٜاى٘ػبء االّزخبث ٜصالصَبئخ اعَب ػي ٚاألقو ىيقطبػبد اىغجؼخ
ٍغزَؼخٝٗ ،شاػ ٚأُ رنُ٘ ٕزٓ األعَبء ألؽخبؿ طجٞؼ ،ِٞٞمبٍي ٜاألٕيٞخٝ ،ؾَيُ٘ اىغْغٞخ اىَقشٝخ
ٗال ٝؾَيُ٘ عْغٞخ دٗىخ أخشٍ ،ٙؾٖ٘د ىٌٖ ثبىْضإخ ٗاىنفبءح ٗاىؾظ اى٘طْٗ ،ٜأال ٝنُ٘ قذ فذس
ضذ أ ٌٍْٖ ٛأؽنبً عْبئٞخ  ،أٗ رنُ٘ قذ ؽبثذ عَؼزٌٖ أ ٛؽبئجخ رطؼِ ف ٜاىؾشف أٗ اىزٍخ اىَبىٞخ أٗ
االّزَبء اى٘طْ.ٜ
ٗ .2ػيٕ ٚزا األعبطٝ ،نُ٘ ْٕبك ػي ٚاألقو صالصَبئخ إعٌ رُ ََضِو اى٘ػبء االّزخبث ٜاىزٝ ٛقً٘ اىغبدح
أػضبء ٍغيغ ٜاىؾؼت ٗاىؾ٘س ٙغٞش اى َُؼ ِْٞٞثبالّزخبة ٍِ داخئ ،ػي ٚأُ ٝزٌ اّزخبة ٍبئخ اعَب
ىؼض٘ٝخ اىغَؼٞخ طجقبً ىَب عٞأر ٜثٞبّٔ ف ٜآىٞخ اىقطبػبد اىغجؼخٗ ،اىز ٍِ ٜؽأّٖب أُ رؾقق اىز٘اصُ ثِٞ
اإلػالُ اىذعز٘س ٛاىزْٝ ٛـ ػي ٚاّزخبة أػضبء اىغَؼٞخ ٍِ قجو أػضبء اىَغيغ ِٞاىَُْزخَ ج،ِٞ
ٗث ِٞال ٍشمضٝخ اىزشؽٞؼ ث ِٞأغيت قطبػبد اىجالد اىَؤصشح ،ثؾٞش ٝؾبسك مو قطبع ٗاى٘ؽذاد اىزبثؼخ
ىٔ فٍ ٜغؤٗىٞخ رشؽٞؼ ٍَُضي.ٔٞ
ٝٗ .3زٌ اّزخبة ٍبئخ ػض٘ا ٍِ اى٘ػبء االّزخبث ٜػي ٚأعبط اىق٘اػذ اىزبىٞخٗ ،اىز ٜعٞشد رفقٞيٖب فٜ
اىغذٗه سقٌ (:)1


اىقطبع األٗهْٝٗ :زخت ٍْٔ صالصُ٘ ػض٘اً ٍِ 1اىؼؾشح أؽضاة األٗى ٚاىز ٜؽقيذ ػي ٚأػي ٚػذد ٍِ
اىَقبػذ فٍ ٜغيظ اىؾؼت ،2ثؾٞش ٝشاػ ٚاىزَضٞو اىْغج ٜىنو ؽضة ٍِ ؽٞش ػذد األػضبء اىَْزخجِٞ
ٍِ ٕزا اىقطبع ٍغ ّغجخ ٍقبػذ اىؾضة إلعَبى ٜػذد أػضبء ٍغيظ اىؾؼت اىَْزخجٗ .ِٞػي ٔٞفئُ مو
ؽضة ٝقً٘ ثزشؽٞؼ صالصخ أٍضبه ػذد األػضبء اىز ِٝعَٞضيّ٘ٔ ف ٜاىغَؼٞخ ف ٜؽنيٖب اىْٖبئٗ .ٜػيٚ
عجٞو اىَضبه فئُ اىؾضة األٗه ٍِ ؽٞش ػذد اىَقبػذ (ؽضة اىؾشٝخ ٗاىؼذاىخ) ٝقً٘ ثزشؽٞؼ ٍ 36شؽؾب
ٍِ أػضبئٔ (ع٘اء ٍِ اىجشىَبّ ِٞٞأٗ غٞش اىجشىَبّ )ِٞٞػي ٚأُ ٝقً٘ األػضبء غٞش اىَؼٍِ ِْٞٞ
ٍغيغ ٜاىؾؼت ٗاىؾ٘س ٙثبّزخبة اصْ ٜػؾش ٌٍْٖ مٝ ٜنّ٘٘ا أػضبء ف ٜاىغَؼٞخ اىزأعٞغٞخٕٗ .نزا ٍغ
مو ؽضة ٍِ األؽضاة اىؼؾشح األٗى ٚاىََضيخ فٍ ٜغيظ اىؾؼت.



اىقطبع اىضبّْٝٗ :ٜزخت ٍْٔ ػؾشح أػضبء ٍِ األمبد ،َِٞٞٝػي ٚأال ٝقو رَضٞو اىَشأح ف ٔٞػِ صالصخ
أػضبء.



اىقطبع اىضبىشْٝٗ :زخت ٍْٔ صَبّٞخ أػضبء ٍِ ث ِٞاىْقبثبد اىَْٖٞخ ٗارؾبداد اىؼَبىٞخ اىضَبّٞخ األٗائو
ٍِ ؽٞش ػذد اىَؾزشم ِٞثٖبٍ ،غ اّزخبة أػضبء ٍغيظ اىؾؼت ىََضي ِٞاصْ ِٞػِ اىفالؽ.ِٞ



اىقطبع اىشاثغْٝٗ :زخت ٍْٔ عجغ ؽخقٞبد دْٞٝخ إعالٍٞخ ٗصالصخ ٍغٞؾٞخ.

 1كمحاولة لعدم تعطٌل البرلمان عن القٌام بؤعماله ،فإن هذا المشروع ٌقترح أن ٌكون أعضاء البرلمان المنتخبٌن للجمعٌة التؤسٌسٌة فً أقل حدود
ممكنة.
 2كان االكتفاء بمجلس الشعب كمعٌار للتمثٌل النسبً حٌث إن نسبة المشاركة التصوٌتٌة فً انتخابات مجلس الشورى كانت ضعٌفة نسبٌا فضال
عن إحجام العدٌد من األحزاب عن المشاركة فٌها.
ّغخخ أٗىٞخ ٍقزشؽخ
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اىقطبع اىخبٍظْٝٗ :زخت ٍْٔ ػؾشح أػضبء ٍَِ ىٌٖ خيفٞخ ػغنشٝخ ٗؽنٍ٘ٞخ ٗدثيٍ٘بعٞخ ،ثؾٞش ال
ٝنُ٘ أٝ ٌٍْٖ ٛؼَو ثبىذٗىخ ٗقذ اىزشؽٞؼٗ ،ال ٝقو رَضٞو اىَشأح فٕ ٜزا اىقطبع ػِ صالصخ أػضبء.



اىقطبع اىغبدطْٝٗ :زخت ٍْٔ ػؾشح قضبٓ.



اىقطبع اىغبثغْٝٗ :زخت ٍْٔ ػؾشُٗ ػض٘اًٝ ،زٌ رشؽٞؾٌٖ ٍِ قجو عَٞغ األؽضاة راد اىٖٞئبد
اىجشىَبّٞخ ،ػي ٚأال ٝقو رَضٞو اىَشأح فٕ ٜزا اىقطبع ػِ أسثؼخ أػضبءٗ ،أال ٝقو رَضٞو األػضبء رؾذ
عِ األسثؼ ِٞػِ أسثؼخ أػضبء.

ٗرىل طجقب ً ىَب ٝأر ٜرفقٞئ ف ٜاىغذٗه اىزبىٟ ٜىٞخ اىقطبػبد اىغجؼخ.
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 .4ف ٜاى ً٘ٞاىزبى ٜىذخ٘ه ٕزا اىقبُّ٘ ؽٞض اىْفبرٝ ،قً٘ سئٞظ ٍغيظ اىؾؼت ثز٘ع ٔٞاىذػ٘ح ىيقطبػبد
اىَزم٘سح
 .5ىزشؽٞؼ األعَبء اىخبفخ ثٖب ٗإسعبىٖب ىغٞبدرٔ فٍ٘ ٜػذ أققبٓ (ٍٗ .)2112\--\--غ ٍشاػبح إدساط مو
إعٌ ٍِ أعَبء اىَشؽؾ ِٞفٗ ٜسقخ ٍغزقيخ رؾز٘ ٛػي ٚاىجٞبّبد اىزبىٞخ :اإلعٌ اىشثبػ ،ٜف٘سح
ف٘ر٘غشافٞخ ٗاضؾخ ،ف٘سح ٍِ ثطبقخ اىشقٌ اىقٍ٘ ،ٜاىؼَو اىؾبى ،ٜاىَؤٕالد ٗاىذسعبد اىؼيَٞخ،
ٍنبُ ٗربسٝخ اىَٞالدٍ ،غ ٍجشساد االخزٞبس ٗٝزٌ فٞبغزٖب ثؾذ أقق ٚأسثؼخ أعطش.

72
73
74

ٗ .6ف ٜؽبىخ اّقضبء اىَذح اىَؾذدح دُٗ رقذ ٌٝاألعَبء ٍِ أ ٛقطبع رز٘ى ٚاى٘صاسح اىَخزقخ اخزٞبس ّفظ
اىؼذد اىَطي٘ة ٍِ األعَبء ٍِ داخو اىقطبع ٗرقذَٖٝب ألٍبّخ ٍغيظ اىؾؼت ثؾذ أقق ٚصالصخ أٝبً ثؼذ
اىَ٘ػذ اىَؾذد.
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ٝٗ .7زٌ ػشك األعَبء فٍ ٜؤرَش فؾفَ ُٝ ٜؼذ ثَؼشفخ األٍبّخ اىؼبٍخ ىَغيظ اىؾؼتٗ ،رطشػ األعَبء
3
ىيؾ٘اس اىَغزَؼٗ ٜىْقبؽبد اىٖٞئبد اىجشىَبّٞخ ىَذح ال رضٝذ ػِ صالصخ أٝبً ػَو.

77
78

ٗ .8فقب ىيَبدح  ٍِ 61اإلػالُ اىذعز٘سٝ ،ٛقً٘ اىَغيظ األػي ٚىيق٘اد اىَغيؾخ ثذػ٘ح أػضبء ٍغيغٜ
اىؾؼت ٗاىؾ٘سٙ

79
80

 .9غٞش اى َُ َؼ ِْٞٞىغيغخ اعزضْبئٞخ الّزخبة أػضبء اىغَؼٞخ ٍِ اى٘ػبء االّزخبث ٜاىْبرظ ػِ اإلعشاءاد
اىغبثقخ ،ثؾذ أقق.)2112\--\--( ً٘ٝ ٚ

81
82
83

َْٝ .11ؼ أػضبء اىغَؼٞخ اىزأعٞغٞخ رفشغب ً مبٍالً ٗإعبصح ٍذف٘ػخ األعش مبٍالً ٍِ عَٞغ اىَؤعغبد
اىؾنٍ٘ٞخ ٗغٞش اىؾنٍ٘ٞخ اىؼبٍيخ ف ٜعَٖ٘سٝخ ٍقش اىؼشثٞخ ىَذح ؽٖش ،4ِٝقبثيخ ىيزغذٝذ ،إلّٖبء
اىََٖخ.

 3أو عدد أٌام أكثر وفقا للجدول الزمنً الذي تتفق علٌه القوى السٌاسٌة فً البرلمان.
 4أو لمدة أطول وفقا لما تتفق علٌه القوى السٌاسٌة فً البرلمان.
ّغخخ أٗىٞخ ٍقزشؽخ
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صبّٞب :اىٖٞنو اإلداسٗ ٛاإلطبس اىزْظَٜٞ

85
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 .11اّزخبة األٍبّخ اىؼبٍخ ىيغَؼٞخ ٗرؾذٝذ اخزقبفبرٖبٝ :ذػ٘ سئٞظ ٍغيظ اىؾؼت أػضبء اىغَؼٞخ
اىزأعٞغٞخ ىؾض٘س اىغيغخ اإلعشائٞخ األٗى ٚىيغَؼٞخ ف ٜاىقبٕشح ثَقش اىَغيظ ،ثؾذ أقق--\--( ً٘ٝ ٚ
\ٝٗ .)2112قً٘ أػضبء اىغَؼٞخ ثبّزخبة ػؾشح أػضبء َٝضيُ٘ األٍبّخ اىؼبٍخ ىٖب ػي ٚاىْؾ٘ اىزبى:ٜ

88
89

ٝ زقذً مو ػض٘ ساغت ف ٜاىزشؽؼ ثبعَٔ إى ٚسئٞظ ٍغيظ اىؾؼت ػي ٚأال ٝقو ػذد اىَشؽؾِٞ
ىؼض٘ٝخ األٍبّخ ػِ ػؾشح أػضبء.

90

ٝ قً٘ سئٞظ ٍغيظ اىؾؼت ثؼشك األعَبء اىز ٜرقذٍذ ثبىزشؽٞؼ.

91
92

ٝ قً٘ مو ػض٘ ٍِ أػضبء اىغَؼٞخ اىزأعٞغٞخ ثبىزق٘ٝذ اىغش ٛىضالصخ أعَبء ٍِ األعَبء اىزٜ
رقذٍذ ثبىزشؽٞؼ.

93

 رزنُ٘ األٍبّخ اىؼبٍخ ٍِ اىَشؽؾ ِٞاىؼؾشح األمضش ؽق٘ال ػي ٚأف٘اد األػضبء.

94

 رزنشس اىؼَيٞخ اىغبثقخ ٗف٘ال إى ٚاعزنَبه أػضبء األٍبّخ اىؼبٍخ إُ ىٌ رزٌ ٍِ أٗه ٍشح.

95
96
97

ٗ ثؾنٌ طجٞؼخ ػَو األٍبّخ اىؼبٍخ ٍٗغئ٘ىٞزٖب ػِ مزبثخ اىَغ٘دح اىَجذئٞخ ىيذعز٘سٗ ،رشأط
أفشادٕب ىَغَ٘ػبد اىؼَو اىؼؾش اىز ٜعزْبقؼ ٍغ٘دح اىذعز٘س ،فئّٔ ٝفضو ف ٜأُ ٝغيت ػيٚ
أػضبئٖب اىخجشح اىذعز٘سٝخ ٗاىقبّّ٘ٞخ ٗاألمبدَٞٝخ اىَْبعجخ.
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ٗ .12ثؼذ اّزخبة األٍبّخ اىؼبٍخ ْٝزٖ ٜاىذٗس اإلداس ٛىشئٞظ ٍغيظ اىؾؼت ،إال إرا مبُ ػض٘ا ف ٜاىغَؼٞخ
اىزأعٞغٞخ.

101
102

ٗ .13فّ ٜفظ اىغيغخْٝ ،زخت األٍ ِٞاىؼبً ىيغَؼٞخ ٍِ ث ِٞأػضبء األٍبّخ اىؼبٍخ ثأغيجٞخ أف٘اد أػضبء
األٍبّخ اىؼبٍخ ػي ٚاىْؾ٘ اىزبى:ٜ

103

ٝ قً٘ أمجش أػضبء األٍبّخ اىؼبٍخ عْب ثئداسح اىغيغخ األٗى ٚىألٍبّخ اىؼبٍخ.

104
105

ٝ زقذً مو ػض٘ ساغت ف ٜاىزشؽؼ ىَْقت األٍ ِٞاىؼبً ىيغَؼٞخ اىزأعٞغٞخ ثطيت رشؽٞؼ إىٚ
ٍذٝش اىغيغخ اإلعشائٞخ ىألٍبّخ.

106

ٝ قً٘ ٍذٝش اىغيغخ ثؼشك األعَبء اىز ٜرقذٍذ ثبىزشؽٞؼ.

107
108

ٝ قً٘ مو ػض٘ ٍِ أػضبء األٍبّخ اىؼبٍخ ثبىزق٘ٝذ اىغش ٛىضالصخ أعَبء ٍِ األعَبء اىزٜ
رقذٍذ ثبىزشؽٞؼ.

109
110

ٝ قجؼ اىَشؽؼ اىؾبفو ػي ٚأمضش األف٘اد ٕ٘ األٍ ِٞاىؼبًٗ ،اىؾخـ اىزبى ٜىٔ ٕ٘ األٍِٞ
اىؼبً اىَغبػذ.

111
112

 رزنشس اىؼَيٞخ اىغبثقخ ٗف٘ال إى ٚاّزخبة األٍٗ ِٞاألٍ ِٞاىَغبػذ إرا ؽذس رؼبده فٜ
األف٘اد.

113
114
115
116
117

ٗ .14ثبإلضبفخ ىذٗسٌٕ مأػضبء ف ٜاىغَؼٞخ اىزأعٞغٞخٝ ،ز٘ى ٚمو ػض٘ ٍِ أػضبء األٍبّخ اىؼبٍخ ،ثَِ
ف ٌٖٞاألٍ ِٞاىؼبً ،إداسح اىؾ٘اس ف ٜمو ٍغَ٘ػخ ٍِ ٍغَ٘ػبد اىؼَو اىؼؾش ىيغَؼٞخ اىز ٜعٞيٜ
رفقٞيٖبٗ .ثبإلضبفخ ىذٗسٓ مؼض٘ ف ٜاىغَؼٞخ اىزأعٞغٞخ ٗاألٍبّخ اىؼبٍخ ىٖبٝ ،ز٘ى ٚاألٍ ِٞاىؼبً
اإلؽشاف ػي ٚر٘فٞش مبفخ اىْ٘اؽ ٜاىفْٞخ ٗاىي٘عغزٞخ اىَطي٘ثخ إلّٖبء أػَبه اىغَؼٞخ ػي ٚاى٘عٔ
األٍضو.
ّغخخ أٗىٞخ ٍقزشؽخ
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119
120
121
122

ٗ .15فقب ىقبُّ٘ رْظ ٌٞاىغَؼٞخ اىزأعٞغٞخ إلػذاد اىذعز٘س فئّٔ ٍؾظ٘س ػي ٚأ ٛػض٘ ٍِ أػضبء اىغَؼٞخ
أٗ األٍبّخ اىؼبٍخ ىٖب أُ ٝزؾذس أٗ ٝز٘افو ٍغ أ ٛعٖخ فؾفٞخ أٗ إػالٍٞخ ػِ أػَبه اىغَؼٞخ أٗ
اىَ٘اد اىزٝ ٜزٌ ٍْبقؾزٖبٝٗ ،نُ٘ اىز٘افو اإلػالٍ ٜفقظ ػِ طشٝق األٍ ِٞاىؼبً أٍِٗ ْٞٝجٔ ٍِ خاله
ٍؤرَشاد فؾفٞخ ىجٞبُ عٞش أػَبه اىغَؼٞخ ٍِ اىْبؽٞخ اإلعشائٞخٍٗ ،قبسّزٖب ثبىغذٗه اىضٍْ ٜاىَؼذ
ىٖب.

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

 .16فٍ٘ ٜػذ أققبٓ (ٝ ،)2112\--\--قً٘ أػضبء األٍبّخ اىؼبٍخ ثئػذاد ٍغ٘دح ٍجذئٞخ ىيذعز٘س م ٜرنُ٘
اىْغخخ األٗىٞخ ىيْقبػ داخو اىغَؼٞخ.
 .17رن٘ ِٝاىغٖبص اإلداس ٛاىَؼبُٗٝ :قً٘ األٍ ِٞاىؼبً ثزغَٞخ ػؾشح ٍؼبّٗ ِٞىَغَ٘ػبد اىغَؼٞخ اىؼؾشح،
فضال ػِ ػذد مبف ٍِ اىَزخقق ِٞف ٜأػَبه اىقٞبغبد ٗاىغنشربسٝخ ٗاىذػٌ اىفْٗ ٜرؾشٝش
اىْق٘ؿ ،ثؾٞش ٝنُ٘ دٗسٌٕ ٍقق٘ساً ف ٜاىَغبػذاد اىي٘عغزٞخ ٗاإلعشائٞخ ثذُٗ اىذخ٘ه فٜ
ّقبؽبد اىيغبُ ؽ٘ه ٍ٘اد اىذعز٘سٗ .رغَٗ ٜصاسح اىَبىٞخ ٍشاقجب ٍبىٞب ىز٘ى ٜاىؾؤُٗ اىَبىٞخ ٗٝؼَو ٍِ
ٍقش ػَئ ثبىزْغٞق ٍغ األٍ ِٞاىؼبً ىيغَؼٞخَٝٗ ،نِ إعزذػبءح ٍِ قجو األٍ ِٞاىؼبً ىَقش اىغيغبد إرا
5
اقزض ٚاألٍش.
 .18ارخبر قشاساد اىغَؼٞخ ٗاىْ٘اؽ ٜاإلعشائٞخ :ثؼذ اّزٖبء أػضبء األٍبّخ اىؼبٍخ ىيغَؼٞخ ٍِ إػذاد
اىَغ٘دح اىَجذئٞخ ىيذعز٘سٗ .ف ٜخاله صالصخ أٝبً ػَو ثؾذ أقق ٍِ ٚربسٝخ إػذادٕبٝ ،قً٘ األٍ ِٞاىؼبً
ثئػالُ اىَغ٘دح اىَجذئٞخ ى يذعز٘س فٍ ٜؤرَش فؾفٗ ٜرطشػ ىيؾ٘اس اىَغزَؼ ٜقجو أُ رْبقؼ ٍِ قجو
أػضبء اىغَؼٞخ اىزأعٞغٞخ ثنبٍو ٕٞئزٖب فٍ٘ ٜػذ غبٝزٔ (ٗ ،)2112\--\--اىز ٛرْؼقذ ف ٔٞأٗه عيغخ
ىيغَؼٞخ ىَْبقؾخ اىَغ٘دح.

ٌ 5مكن لبٌت الحكمة للدراسات اإلستراتٌجٌة كمإسسة مستقلة غٌر حزبٌة أن تقوم متطوعة بتقدٌم المساعدات الفنٌة واإلجرائٌة الالزمة لتطبٌق
هذا المقترح.
ّغخخ أٗىٞخ ٍقزشؽخ
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صبىضب :إعشاءاد أػَبه اىغَؼٞخ

137

إن فكرة آلية القطاعات السبعة لم تنشأ فقط لضمان المركزية الترشيح وتحميل كل قطاع ووحداتو مسؤولية

138

الترشيح قبل عممية االنتاا من أعضاء المجمسين غير ال ُمعينين ،وانما نشأت ىذه الفكرة أيض ًا لتسييل عممية
النقاش بين أعضاء الجمعية ،حيث أثبتت التجار العممية أن طرح موضوع لمنقاش بين مجموعة ما ذات قوام

139
140

أكثر من عشرة أفراد ،عادةً ال تؤتي ثمارىا ،ااصة إذا كان األمر في مثل أىمية موضوع ىذا االقتراح ،وبين أفراد
غير متجانسين بطبيعة الحال الاتالف الفكر واالتجاىات .وبناء عميو ،تتبنى ىذه المذكرة اإليضاحية لمقانون

142

فكرة تكوين عشر مجموعات عمل دستورية بحيث تضم كل مجموعة عشرة أعضاء يجمسون عمى طاولة واحدة،

143

بينما تتواجد جميع المجموعات داال نفس القاعة ،لضمانة الشفافية ولمحفاظ عمى تماسك كيان الجمعية ،عمى أن

141

144

تفصل كل طاولة عن األارى مسافة ال تقل عن ثالثة أمتار من جميع االتجاىات .وتكون الميمة األساسية ليذه

145

المجموعة مناقشة المسودة المبدئية لمدستور التي قدمتيا األمانة العامة.

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

 .99ولضمان أن يكون تشكيل كل مجموعة عمل معب ار عن الجمعية التأسيسية بصفة عامة واثراء لمنقاش
في كل مجموعة ،يوصي ىذا المقترح بتكوين المجموعات من األعضاء المنتابين وفقا لترتي
أسمائيم األبجدي ومع ترأس كل عضو أمانة لمجموعة عمل وفقا لمترتي

األبجدي أيضا:

 تحتوي كل مجموعة عمى ثالثة برلمانيين ينتمون لحزبين ماتمفين ،قطاع رقم 9
 عضو واحد أكاديمي ،قطاع رقم 2
 عضو واحد نقابي أو ميني ،قطاع رقم 3
 عضو واحد من الشاصيات الدينية ،قطاع رقم 4

 عضو واحد من الابراء ورجال الدولة والعسكريون ،قطاع رقم 5
 عضو واحد من القضاه ،قطاع رقم 6
 عضوين من الشاصيات العامة ،قطاع رقم 7

156

ويكون كذلك الترتي

157

المعتمدة لضمان وجود آلية حيادية لتوزيع األعضاء عمى مجموعات العمل ،ويشرف عمييا ويعمنيا

158

لألعضاء األمين العام لمجمعية.

159

األبجدي من داال كل قطاع عمى المجموعات من واحد إلى عشرة ىو اآللية

 .22وتنظم أعمال مجموعات العمل عمى النحو الذي يضمن أن يجتمع كل األعضاء في اجتماع واحد

160

كل صباح يرأسو األمين العام لتوضيح ميام اليوم وعرض المواد المطروحة لمنقاش قبل بدء مجموعات

161

العمل لمناقشتيا.

162

 .29بعد انقسام األعضاء إلى مجموعات العمل الماتمفة ،يتم طرح كل مادة من مواد المسودة المبدئية

163

لمدستور المعد مسبقاً من األمانة العامة لمجمعية لمنقاش عمى كل طاولة ،ويتولى المعاون المنوط

164
165

بالعمل مع كل مجموعة توزيع األوراق عمى األعضاء العشرة لكل طاولة ،بحيث يتم طرح كل بند عمى

حدة ،عمى أن يكون مكتوباً في ورقة واحدة أو أكثر حس
ّغخخ أٗىٞخ ٍقزشؽخ

المساحة المطموبة لكل مادة ،ولكن ال يتم
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166

عرض مادتين في نفس الوقت عمى الطاولة ،وكذلك يتم طرح كل مادة من مواد المسودة األولية ،عمى

167

جميع الطاوالت العشرة في نفس الوقت ،وال يصح ألي مجموعة (طاولة) مناقشة مادة أارى إال بعد

168

انتياء باقي المجموعات من ىذه المادة بالتنسيق مع معاوني األمين العام لمجمعية.

169

 .22يقوم عضو األمانة العامة الذي يرأس كل مجموعة عمل ،بتالوة المادة ،وشرح األبعاد القانونية

170

والمنطقية ليا من وجية نظر األمانة العامة لمجمعية والتي قد تحتاج إليضاح لبعض األعضاء داال

171

مجموعة العمل ،ومن ىنا تأتي توصية ىذا الممحق بتولي عضو األمانة العامة المنتا

إدارة الحوار

172

عمى كل طاولة ،ويج

173

مجموعة ،ثم تطرح المادة لمنقاش بين أعضاء المجموعة الواحدة بحد أقصى ساعة واحدة لكل مادة.

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

تدال األمين العام لمجمعية في حالة وجود أي امل في إدارة الحوار في أي

 .23وبناء عمى ما تقدم ،تكون نتيجة النقاش واحدة من سبعة احتماالت:
 الموافقة الجماعية عمى مضمون وصياغة المادة (يتم اتم المادة باتم "موافقة جماعية" والذي يحمل رقم
المجنة ،وذلك عمى ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء في المسودة األولية وتقدم لممجموعة عن طريق

معاون المجموعة بناء عمى توصية عضو األمانة العامة ليا).
 الموافقة باألغمبية عمى مضمون وصياغة المادة (يتم اتم المادة باتم "موافقة أغمبية" والذي يحمل رقم
المجنة ،وذلك عمى ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء في المسودة األولية ،وتقدم لممجموعة عن
طريق معاون المجموعة بناء عمى توصية عضو األمانة العامة ليا).

 اإلجماع عمى اعتماد المضمون مع طم

تعديل في الصياغة (يتم اتم المادة باتم "طم

جماعي لتعديل

في الصياغة" والذي يحمل رقم المجنة ،وذلك عمى ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء في المسودة
المبدئية ،وتقدم لممجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء عمى توصية عضو األمانة العامة ليا).
 الموافقة باألغمبية عمى اعتماد المضمون مع طم

تعديل في الصياغة (يتم اتم المادة باتم "موافقة

باألغمبية لتعديل في الصياغة" والذي يحمل رقم المجنة ،وذلك عمى ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء

في المسودة المبدئية ،وتقدم لممجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء عمى توصية عضو األمانة العامة
ليا).
 رفض مضمون المادة بإجماع أعضاء المجموعة (يتم اتم المادة باتم "رفض المضمون باإلجماع" والذي

يحمل رقم المجنة ،وذلك عمى ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء في المسودة المبدئية ،وتقدم

لممجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء عمى توصية عضو األمانة العامة ليا).


رفض مضمون المادة بأغمبية أعضاء المجموعة (يتم اتم المادة باتم "رفض المضمون باألغمبية" والذي
يحمل رقم المجنة ،وذلك عمى ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء في المسودة المبدئية ،وتقدم

لممجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء عمى توصية عضو األمانة العامة ليا).
 انتياء مدة الساعة قبل الوصول لموقف نيائي في المادة من ِقَبل المجموعة ،عندىا يقوم رئيس المجموعة
بإغالق با المناقشة في ىذه المادة ،واتم المادة باتم " ُمعمّق" والذي يحمل رقم المجنة ،وذلك عمى ورقة
جديدة تحمل نص المادة كما جاء في المسودة المبدئية ،وتقدم لممجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء

عمى توصية عضو األمانة العامة ليا).

ّغخخ أٗىٞخ ٍقزشؽخ
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 .24يقوم األمين العام لمجمعية بعرض نتائج اليوم في الجمسة الثالثة لميوم (الاتامية).

199

 .25يعتمد األمين العام ق اررات الموافقة والرفض باإلجماع لسبعة مجموعات فيما أكثر.

200

 .26يعتمد األمين العام ق اررات الموافقة والرفض باألغمبية لتسعة مجموعات فيما أكثر.

201

 .27في حالة وجود أربع مجموعات عمل رافضة إلحدى المواد ،يقوم األمين العام بدعوة أصحا

202

الرأي

المعارض لعرض وجية نظرىم في مدة ال تزيد عن امس دقائق لكل عضو ممن يطمبون الكممة ،ثم

203

يتم عمل تصويت جماعي عمى االقتراحات المقدمة من أصحا
لممائة عضو سوياً بدون اعتبار إنتمائيم لممجموعات ،وي َّ
غم الرأي الحاصل عمى األقل عمى 59
ُ
صوت من أصوات أعضاء الجمعية.

206

النقاش في المواد التي لم يتنو فييا النقاش االل

204
205

207
208
209

الرأي المعارض ،ويتم التصويت

 .28لألمين العام لمجمعية الحق في تأجيل فتح با

الوقت المحدد لعدد أربعة مجموعات عمل فيما أكثر ،أو عرضيا لمتصويت الجماعي بدون التقيد بعدد
مرات فتح با

النقاش.

 .29يتولى األمين العام لمجمعية تكميف أعضاء األمانة العامة إلعادة الصياغة لمادة بعينيا ،أو استحداث

210

مادة بعينيا إذا لزم األمر ،وذلك في حالة اتفاق أكثر من  59عضو عمى إضافة مادة معينة لم تكن

211

مدرجة أصالً في المسودة األولية.

212
213
214

 .32تجتمع األمانة العامة لمجمعية التأسيسية بعد انتياء المناقشات لمصياغة النيائية لمشروع الدستور
وضمان اتساقو الداامي واالستعانة بابراء لغويين قبل عرضو عمى الرأي العام في استفتاء عام.

.39تقدر إجمالي عدد أيام عمل الجمعية بثالثين يوماً ،6بواقع ستة أيام في األسبوع تبدأ من (--\--

215

\ )2292وتنتيي يوم ( ،)2292\--\--ويكون الجمعة راحة بداال الفندق أو المدينة محل االجتماع،

216

بحس

ما سيأتي تفصيمو الحقاً ،بحد أقصى عشرة ساعات عمل في اليوم ،تقسم االل اليوم عمى

217

ثالث جمسات ،الجمسة األولى من التاسعة صباح ًا إلى الواحدة ظي اًر ،ثم الجمسة الثانية من الثانية

218
219
220
221

مساء إلى العاشرة والنصف
مساء ،ثم من الثامنة والنصف
مساء إلى السادسة والنصف
والنصف
ً
ً
ً
مساء ،ليكون اإلجمالي ثالثمائة ساعة عمل االل الفترة األولى ألعمال الجمعية والتي تنتيي بإجراء
ً

االستفتاء الشعبي األول عمى مشروع الدستور.

.32يعقد األمين العام لمجمعية مؤتم اًر صحفياً موسعاً يوم ( )2292\--\--لعرض مشروع الدستور عمى

222

وسائل اإلعالم والرأي العام ويطرح لمحوار المجتمعي قبل االستفتاء في يوم ( ،)2292\--\--عمى

223

أن تبدأ إجراءات التحضير لالستفتاء في اليوم التالي لممؤتمر الصحفي .ويصدر المجمس األعمى
 6أو أي عدد من األٌام تتفق علٌها القوى السٌاسٌة الممثلة فً البرلمان.
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224

لمثقافة قرار باستحداث جائزة استثنائية تسمى (قالدة الدستور) ،تمنح لجميع أعضاء الجمعية الذين

225

أتموا ميمتم ،وتمنح معيا مكافأة مالية رمزية ،وتقدم ليم عن طريق رئيس الدولة المنتا .

226
227
228
229
230

أٍ .نبُ االّؼقبد
 .33توفي اًر لموقت والمجيود الذي يمكن أن يستيمك في انتقال أعضاء الجمعية التأسيسية ،وكذلك لدواعي
التركيز وامق روح واحدة بين أعضاء الجمعية عمى إاتالف اتجاىاتيم وامفياتيم ،بل وحتى عمى

231

مستوى المجان العشرة ،يزكي ىذا االقتراح فكرة توفير إقامة كاممة ألعضاء الجمعية التأسيسية

232

والمعاونين في فندق امسة نجوم في إحدى المنتجعات بعيدا عن القاىرة.

233
234
235

 .34يتم حجز غرفة فردية لكل عضو ،وال يجوز ألي عضو إصطحا
الااص.

ذويو حتى ولو عمى حسابو

.35كما توصي ىذه المذكرة بأن يتم حجز قاعة دائمة االل فترة انعقاد الجمعية ،عمى ان تحتمل عدد 92

236

طاوالت وتحس

237

االتجاىات حول كل طاولة ،لضمان حرية الحركة وعدم ااتالط األصوات بين المجان أثناء النقاش.

238
239
240

المساحة عمى أساس توفير مساحة فراغ تقدر عمى األقل بثالثة أمتار من جميع

 .36وتوصي ىذه المذكرة بأن يتم توفير شاشة بالزما  62بوصة عمى األقل وجياز كمبيوتر واحد عمى
األقل موصول بالشاشة البالزما لزوم العرض الجماعي،

.37وفي ىذا السياق ينصح أن يقوم األمين العام بتكميف التمفزيون المصري بإنتاج كممات مصورة تعبر
الشع

لمدستور الجديد وآمالو في نجاح أعمال الجمعية ،عمى أن يتم إنتاج ثالثين حمقة

241

عن ترق

242

قصيرة تحتوي عمى كممات لشاصيات عامة وسياسيين ورجال دولة ومواطنين عاديين ،من اارج

243

أعضاء الجمعية ،عمى أال تزيد مدة الحمقة الواحدة عن امسة دقائق لعرض حمقة واحدة كل يوم قبل

244

بداية الجمسات عمى أعضاء الجمعية بيدف شحذ اليمم وتذكير الحضور باليدف السامي الذي من

245

أجمو تتم ىذه االجتماعات.

246

 .38يتم توفير وسائل االنتقال الالزمة ألعضاء الجمعية ،مع مراعاة قواعد األمن والسالمة المتعارف عمييا

247

عالمياً ،فال يصح تواجد أكثر من عشرة من أعضاء الجمعية في وسيمة مواصالت واحدة في نفس

248

الوقت ،وال يصرح بترك الفندق ألعضاء الجمعية االل المرحمة األولى من انعقاد الجمعية ،والتي

249

تنتيي بطرح مشروع الدستور لالستفتاء الشعبي لممرة األولى.

250

 .اإلطبس اىضٍْٜ
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 .39لضمان الحيادية والمينية عند إعداد ىذا المشروع ،تم االتفاق عمى عدم تحديد تاريخ أي اطوة في

252

ىذا المقترح منذ إصدار القانون وحتى طرح مشروع الدستور لالستفتاء العام ،لذلك تم كتابة التاريخ في

253

مشروع القانون والممحقات الااصة بو ،وحتى في ىذه المذكرة عمى ىذا النحو.)2112\--\--( :

254
255
256

 .42يقترح ىذا المشروع الجدول الزمني التالي ،مع مالحظة أنو ال يحدد تواريخ بذاتيا ،وانما يكتفي
عدد األيام لكل اطوة ،مع اعتبار يوم إصدار القانون ىو اليوم األول ،وبذلك يمكن احتسا

بحسا

اليوم المقترح في الجدول الزمني اآلتي ،وتطبيقو عمى التقويم الفعمي بالنسبة لتاريخ اليوم األول ،ثم

257

إحالل اليوم والتاريخ الفعمي لكل اطوة محل ( )2112\--\--في القانون والممحقات الااصة بو ،وكذا

258

ىذه المذكرة ،مع مراعاة ترحيل أي يوم يوافق يوم جمعة ليوم السبت الذي يميو مباشرةً.

259

 .49وعمى ىذا ،ينصح في ىذا المشروع أن يكون إجمالي الفترة الزمنية ليذا المشروع تسعين يوماً منذ

260

صدور القانون إلى إجراء االستفتاء الشعبي األول عمى مشروع الدستور ،وذلك عمى حس

261

الزمني اآلتي:

262

 33.9إصدار القانون في اليوم األول.

263

 33.2توجيو دعوة رئيس مجمس الشع

264

 33.3إرسال القطاعات أسماء مرشحييا لرئيس مجمس الشع

الجدول

لمقطاعات المعنية بترشيح أسمائيا في اليوم الثاني.
بحد أقصى اليوم الثامن.

265

 33.4انتاا

أعضاء الجمعية بحد أقصى اليوم الخامس عشر.

266

 33.5انتاا

األمانة العامة لمجمعية بحد أقصى اليوم التاسع عشر.

267

 33.6انتياء أعضاء األمانة العامة من المسودة األولية لمدستور بحد أقصى اليوم التاسع والعشرون.

268

 33.7انعقاد أول جمسة لكافة أعضاء الجمعية لمناقشة بنود المسودة األولية لمدستور بحد أقصى اليوم
الثامن والثالثون.

269
270

 33.8االنتياء من االتفاق وصياغة جميع بنود الدستور بحد أقصى اليوم الواحد والسبعون.

271

 33.9المؤتمر الصحفي قبل االستفتاء بحد أقصى اليوم الخامس والسبعون.

272

33.92

االستفتاء عمى الدستور الجديد بحد أقصى اليوم التسعون.

273

وقد تم اعداد مسودة مشروع قانون انتاا

274

الااص بيا وفقاً ليذا التصور لعرضو عمي مجمس الشع

ّغخخ أٗىٞخ ٍقزشؽخ

الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد لمبالد والنظام الداامي
لممناقشة والتعديل وحال الموافقة عمية اصداره .
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ساثؼب :اإلطبس اىقبّّ٘ ٜىزأعٞظ ٗػَو اىغَؼٞخ
وٌتضمن مشروع قانون انتخابات الجمعٌة التؤسٌسٌة ومالحقه.

277

مشروع قانىن انحخاب الجمعية الحأسيسية للدسحىر المصري

278
279
280

رئيس المجمس األعمى لمقوات المسمحة

281

أو

282

رئيس الجميورية

283
284
285

بعد اإلطالع عمى نتيجة االستفتاء في  2299\3\99وعمى اإلعالن الدستوري الصادر في 2299\3\32
قرر مجمس الشع

القانون اآلتي نصو...

286

وقد أصدرناه .

287
288
289
290

تشكل الجمعٌة التؤسٌسٌة للدستور من مائة عضو لتمثل فئات المجتمع المصري وتٌاراته السٌاسٌة والفكرٌة والدٌنٌة ،على أن ٌتم
انتخابهم من قبل أعضاء مجلسً الشعب والشورى غٌر المُعٌنٌن ،وفقا ً للقواعد واإلجراءات المبٌنة تفصٌالً فً الملحق رقم ()1
المرافق لهذا القانون.

291
292
293
294
295
296

اىَبدح سقٌ ()1

اىَبدح سقٌ ()2
ٌنتخب أعضاء مجلسً الشعب والشورى غٌر المعٌنٌن أعضاء الجمعٌة التؤسٌسٌة إلعداد مشروع الدستور فً موعد أقصاه (--\--
\.)2112

اىَبدح سقٌ ()3
إذا حل مانع بؤحد أعضاء الجمعٌة ٌتعذر معه القٌام بمهامه أو اعتذر عن المهمةٌ ،حل محله الشخص الذي حصل على تالً أعلى
أصوات أعضاء المجلسٌن من ذات القطاع.

297
298
299
300

اىَبدح سقٌ ()4

301
302
303

اىَبدح سقٌ ()5

304
305

تعقد الجمعٌة اجتماعها األول بعد تشكٌلها مباشر ًة فً مدة ال تجاوز ثالثة أٌام ،وتقوم الجمعٌة باختٌار أمانة عامة تتكون من عشرة
من بٌن أعضائها .تنتخب األمانة العامة أمٌنا عاما من بٌن أعضائها ،وتباشر اختصاصاتها تفصٌالً على النحو المبٌن فً الملحق رقم
( )2لهذا القانون.

تشكل عشر مجموعات عمل تضم كافة أعضاء الجمعٌة على النحو المبٌن تفصٌله فً الملحق رقم ( )3لمشروع القانون ،وٌسري فً
شؤن إجراءات العمل بهذه المجموعات القواعد المنصوص علٌها فً المحلق رقم ( )3المشار إلٌه.

اىَبدح سقٌ ()6
المقر الرئٌسً للجمعٌة مجلس الشعب ،ولها أن تعقد جلساتها بؤي مكان آخر بقرار من أغلبٌة أعضائها.
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اىَبدح سقٌ ()7

ٌتم تخصٌص اعتماد مالً لبنود المكافآت واالنتقاالت واإلقامة وغٌرها.

اىَبدح سقٌ ()8
تنهً الجمعٌة إعداد مشروع الدستور فً موعد غاٌته ( ،)2112\--\--وتودع نسخة منه لدي كل من مجلس الشعب ورئاسة الدولة
واللجنة العلٌا لالنتخابات التخاذ اإلجراءات الالزمة لطرح المشروع على الشعب فً استفتاء عام فً خالل خمسة عشر ٌوما ً من
تارٌخ انتهاء الجمعٌة من إعداد مشروع الدستور.

اىَبدح سقٌ ()9
ٌنشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل به من تارٌخ نشره.
صدر بالقاهرة فً (. )2112\--\--

315
316

رئٌس المجلس األعلى للقوات المسلحة

317

أو

318

رئٌس الجمهورٌة

319
320
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الملحق رقم ()1

322
323
324
325
326

قىاعد وإجراءات انحخاب أعضاء الجمعية الحأسيسية للدسحىر

327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
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339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

ٗفقب ً ىإلػالُ اىذعز٘سٝ ٛنُ٘ اّزخبة أػضبء اىغَؼٞخ اىزأعٞغٞخ اىَبئخ ٍِ ،قجو أػضبء ٍغيغ ٜاىؾؼت
ٗاىؾ٘س ٙغٞش اى َُؼٗ ،ِْٞٞؽشفب ً ػي ٚاىز٘افق اى٘طْ ٜػي ٚأػضبء اىغَؼٞخ اىزأعٞغٞخٗ ،اؽزشاٍب ىْزبئظ االعزفزبء
اىز ٛرٌ فٍ 19 ٜبسط ٗ ،2111ضَبّب ىيزَضٞو اىؼبده ٗاىَز٘اصُ ىألػضبءٗ ،سغجخ ف ٜر٘افش اىخجشاد اىفْٞخ
ٗاىؼيَٞخ ،فئّٔ ٍِ اىَفضو أُ ٝنُ٘ رؾنٞو اىغَؼٞخ اىزأعٞغٞخ ٝزٌ ٗفقب ىيق٘اػذ ٗاإلعشاءاد اىزبىٞخ:
 .42ضَبُ رَضٞو مبفخ أطٞبف اىَغزَغ ٍِ خاله ٍَضي ِٞػِ اىقطبػبد اىشئٞغٞخ ثٔ ٗاىزَٝ ٜنِ رقغَٖٞب
إى ٚقطبػبد عجؼخ ،ثؾٞش ُٝشؽؼ ػِ مو قط بع صالصخ أٍضبه اىؼذد اىَؾذد ىٔ ٍِ أػضبء اىغَؼٞخٗ ،رقً٘
اىقطبػبد ٗاىغٖبد اىَؼْٞخ ثبىَؾبسمخ فٍ ٜغئ٘ىٞخ اىزشؽٞؼ ف ٜاىَ٘اػٞذ اىَؾذدح ٗإسعبىٖب إى ٚأٍبّخ
ٍغيغ ٜاىؾؼت ٗاىؾ٘س ،ٙىٞنُ٘ إعَبى ٜاى٘ػبء االّزخبث ٜصالصَبئخ اعَب ػي ٚاألقو ىيقطبػبد اىغجؼخ
ٍغزَؼخٝٗ ،شاػ ٚأُ رنُ٘ ٕزٓ األعَبء ألؽخبؿ طجٞؼ ،ِٞٞمبٍي ٜاألٕيٞخٝ ،ؾَيُ٘ اىغْغٞخ اىَقشٝخ
ٗال ٝؾَيُ٘ عْغٞخ دٗىخ أخشٍ ،ٙؾٖ٘د ىٌٖ ثبىْضإخ ٗاىنفبءح ٗاىؾظ اى٘طْٗ ،ٜأال ٝنُ٘ قذ فذس
ضذ أ ٌٍْٖ ٛأؽنبً عْبئٞخ ،أٗ رنُ٘ قذ ؽبثذ عَؼزٌٖ أ ٛؽبئجخ رطؼِ ف ٜاىؾشف أٗ اىزٍخ اىَبىٞخ أٗ
االّزَبء اى٘طْ.ٜ
ٗ .43ػيٕ ٚزا األعبطٝ ،نُ٘ ْٕبك ػي ٚاألقو صالصَبئخ إعٌ رُ ََضِو اى٘ػبء االّزخبث ٜاىزٝ ٛقً٘ اىغبدح
أػضبء ٍغيغ ٜاىؾؼت ٗاىؾ٘س ٙغٞش اى َُؼ ِْٞٞثبالّزخبة ٍِ داخئ ،ػي ٚأُ ٝزٌ اّزخبة ٍبئخ اعَب
ىؼض٘ٝخ اىغَؼٞخ طجقبً ىَب عٞأر ٜثٞبّٔ ف ٜآىٞخ اىقطبػبد اىغجؼخٗ ،اىز ٍِ ٜؽأّٖب أُ رؾقق اىز٘اصُ ثِٞ
اإلػالُ اىذعز٘س ٛاىزْٝ ٛـ ػي ٚاّزخبة أػضبء اىغَؼٞخ ٍِ قجو أػضبء اىَغيغ ِٞاىَُْزخَ ج،ِٞ
ٗث ِٞال ٍشمضٝخ اىزشؽٞؼ ث ِٞأغيت قطبػبد اىجالد اىَؤصشح ،ثؾٞش ٝؾبسك مو قطبع ٗاى٘ؽذاد اىزبثؼخ
ىٔ فٍ ٜغؤٗىٞخ رشؽٞؼ ٍَُضي.ٔٞ
ٝٗ .44زٌ اّزخبة ٍبئخ ػض٘ا ٍِ اى٘ػبء االّزخبث ٜػي ٚأعبط اىق٘اػذ اىزبىٞخٗ ،اىز ٜعٞشد رفقٞيٖب فٜ
اىغذٗه سقٌ (:)1


اىقطبع األٗهْٝٗ :زخت ٍْٔ صالصُ٘ ػض٘اً ٍِ 7اىؼؾشح أؽضاة األٗى ٚاىز ٜؽقيذ ػي ٚأػي ٚػذد ٍِ
اىَقبػذ فٍ ٜغيظ اىؾؼت ،8ثؾٞش ٝشاػ ٚاىزَضٞو اىْغج ٜىنو ؽضة ٍِ ؽٞش ػذد األػضبء اىَْزخجِٞ
ٍِ ٕزا اىقطبع ٍغ ّغجخ ٍقبػذ اىؾضة إلعَبى ٜػذد أػضبء ٍغيظ اىؾؼت اىَْزخجٗ .ِٞػي ٔٞفئُ مو
ؽضة ٝقً٘ ثزشؽٞؼ صالصخ أٍضبه ػذد األػضبء اىز ِٝعَٞضيّ٘ٔ ف ٜاىغَؼٞخ ف ٜؽنيٖب اىْٖبئٗ .ٜػيٚ
عجٞو اىَضبه فئُ اىؾضة األٗه ٍِ ؽٞش ػذد اىَقبػذ (ؽضة اىؾشٝخ ٗاىؼذاىخ) ٝقً٘ ثزشؽٞؼ ٍ 36شؽؾب
ٍِ أػضبئٔ (ع٘اء ٍِ اىجشىَبّ ِٞٞأٗ غٞش اىجشىَبّ )ِٞٞػي ٚأُ ٝقً٘ األػضبء غٞش اىَؼٍِ ِْٞٞ
ٍغيغ ٜاىؾؼت ٗاىؾ٘س ٙثبّزخبة اصْ ٜػؾش ٌٍْٖ مٝ ٜنّ٘٘ا أػضبء ف ٜاىغَؼٞخ اىزأعٞغٞخٕٗ .نزا ٍغ
مو ؽضة ٍِ األؽضاة اىؼؾشح األٗى ٚاىََضيخ فٍ ٜغيظ اىؾؼت.



اىقطبع اىضبّْٝٗ :ٜزخت ٍْٔ ػؾشح أػضبء ٍِ األمبد ،َِٞٞٝػي ٚأال ٝقو رَضٞو اىَشأح ف ٔٞػِ صالصخ
أػضبء.



اىقطبع اىضبىشْٝٗ :زخت ٍْٔ صَبّٞخ أػضبء ٍِ ث ِٞاىْقبثبد اىَْٖٞخ ٗارؾبداد اىؼَبىٞخ اىضَبّٞخ األٗائو
ٍِ ؽٞش ػذد اىَؾزشم ِٞثٖبٍ ،غ اّزخبة أػضبء ٍغيظ اىؾؼت ىََضي ِٞاصْ ِٞػِ اىفالؽ.ِٞ

 7كمحاولة لعدم تعطٌل البرلمان عن القٌام ب ؤعماله ،فإن هذا المشروع ٌقترح أن ٌكون أعضاء البرلمان المنتخبٌن للجمعٌة التؤسٌسٌة فً أقل حدود
ممكنة.
 8كان االكتفاء بمجلس الشعب كمعٌار للتمثٌل النسبً حٌث إن نسبة المشاركة التصوٌتٌة فً انتخابات مجلس الشورى كانت ضعٌفة نسبٌا فضال
عن إحجام العدٌد من األحزاب عن المشاركة فٌها.
ّغخخ أٗىٞخ ٍقزشؽخ
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363
364
365
366
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369
370
371
372

بيت احلمكة لدلراسات الإسرتاثيجية



اىقطبع اىشاثغْٝٗ :زخت ٍْٔ عجغ ؽخقٞبد دْٞٝخ إعالٍٞخ ٗصالصخ ٍغٞؾٞخ.



اىقطبع اىخبٍظْٝٗ :زخت ٍْٔ ػؾشح أػضبء ٍَِ ىٌٖ خيفٞخ ػغنشٝخ ٗؽنٍ٘ٞخ ٗدثيٍ٘بعٞخ ،ثؾٞش ال
ٝنُ٘ أٝ ٌٍْٖ ٛؼَو ثبىذٗىخ ٗقذ اىزشؽٞؼٗ ،ال ٝقو رَضٞو اىَشأح فٕ ٜزا اىقطبع ػِ صالصخ أػضبء.



اىقطبع اىغبدطْٝٗ :زخت ٍْٔ ػؾشح قضبٓ.



اىقطبع اىغبثغْٝٗ :زخت ٍْٔ ػؾشُٗ ػض٘اًٝ ،زٌ رشؽٞؾٌٖ ٍِ قجو عَٞغ األؽضاة راد اىٖٞئبد
اىجشىَبّٞخ ،ػي ٚأال ٝقو رَضٞو اىَشأح فٕ ٜزا اىقطبع ػِ أسثؼخ أػضبءٗ ،أال ٝقو رَضٞو األػضبء أقو ٍِ
 41عْخ ٍٞالدٝخ ٗقذ إفذاس اىقبُّ٘ ػِ أسثؼخ أػضبء.

ٗرىل طجقب ً ىَب ٝأر ٜرفقٞئ ف ٜاىغذٗه اىزبىٟ ٜىٞخ اىقطبػبد اىغجؼخ.

ّغخخ أٗىٞخ ٍقزشؽخ

ففؾخ سقٌ 16

امجلعية التأسيس ية لدلس تور – الإطار القانوين وأليات العمل

بيت احلمكة لدلراسات الإسرتاثيجية

373

374

375
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376
377
378
379
380
381

 .45ف ٜاى ً٘ٞاىزبى ٜىذخ٘ه ٕزا اىقبُّ٘ ؽٞض اىْفبرٝ ،قً٘ سئٞظ ٍغيظ اىؾؼت ثز٘ع ٔٞاىذػ٘ح ىيقطبػبد
اىَزم٘سح ىزشؽٞؼ األعَبء اىخبفخ ثٖب ٗإسعبىٖب ىغٞبدرٔ فٍ٘ ٜػذ أققبٓ (ٍٗ .)2112\--\--غ ٍشاػبح
إدساط مو إعٌ ٍِ أعَبء اىَشؽؾ ِٞفٗ ٜسقخ ٍغزقيخ رؾز٘ ٛػي ٚاىجٞبّبد اىزبىٞخ :اإلعٌ اىشثبػ،ٜ
ف٘سح ف٘ر٘غشافٞخ ٗاضؾخ ،ف٘سح ٍِ ثطبقخ اىشقٌ اىقٍ٘ ،ٜاىؼَو اىؾبى ،ٜاىَؤٕالد ٗاىذسعبد
اىؼيَٞخٍ ،نبُ ٗربسٝخ اىَٞالدٍ ،غ ٍجشساد االخزٞبس ٗٝزٌ فٞبغزٖب ثؾذ أقق ٚأسثؼخ أعطش.

382
383
384

ٗ .46ف ٜؽبىخ اّقضبء اىَذح اىَؾذدح دُٗ رقذ ٌٝاألعَبء ٍِ أ ٛقطبع رز٘ى ٚاى٘صاسح اىَخزقخ اخزٞبس ّفظ
اىؼذد اىَطي٘ة ٍِ األعَبء ٍِ داخو اىقطبع ٗرقذَٖٝب ألٍبّخ ٍغيظ اىؾؼت ثؾذ أقق ٚصالصخ أٝبً ثؼذ
اىَ٘ػذ اىَؾذد.

385
386

ٝٗ .47زٌ ػشك األعَبء فٍ ٜؤرَش فؾفَ ُٝ ٜؼذ ثَؼشفخ األٍبّخ اىؼبٍخ ىَغيظ اىؾؼتٗ ،رطشػ األعَبء
9
ىيؾ٘اس اىَغزَؼٗ ٜىْقبؽبد اىٖٞئبد اىجشىَبّٞخ ىَذح ال رضٝذ ػِ صالصخ أٝبً ػَو.

387
388
389

ٗ .48فقب ىيَبدح  ٍِ 61اإلػالُ اىذعز٘سٝ ،ٛقً٘ اىَغيظ األػي ٚىيق٘اد اىَغيؾخ ثذػ٘ح أػضبء ٍغيغٜ
اىؾؼت ٗاىؾ٘س ٙغٞش اى َُ َؼ ِْٞٞىغيغخ اعزضْبئٞخ الّزخبة أػضبء اىغَؼٞخ ٍِ اى٘ػبء االّزخبث ٜاىْبرظ
ػِ اإلعشاءاد اىغبثقخ ،ثؾذ أقق.)2112\--\--( ً٘ٝ ٚ

390
391
392

َْٝ .49ؼ أػضبء اىغَؼٞخ اىزأعٞغٞخ رفشغب ً مبٍالً ٗإعبصح ٍذف٘ػخ األعش مبٍالً ٍِ عَٞغ اىَؤعغبد
اىؾنٍ٘ٞخ ٗغٞش اىؾنٍ٘ٞخ اىؼبٍيخ ف ٜعَٖ٘سٝخ ٍقش اىؼشثٞخ ىَذح ؽٖش ،10ِٝقبثيخ ىيزغذٝذ ،إلّٖبء
اىََٖخ.

393

 9أو عدد أٌام أكثر وفقا للجدول الزمنً الذي تتفق علٌه القوى السٌاسٌة فً البرلمان.
 10أو لمدة أطول وفقا لما تتفق علٌه القوى السٌاسٌة فً البرلمان.
ّغخخ أٗىٞخ ٍقزشؽخ
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394

الملحق رقم ()2

395

انحخاب األمانة العامة للجمعية وجحديد اخحصاصاجها

396
397
398
399
400

يدعو السيد رئيس مجمس الشع

المائة عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية لحضور الجمسة األولي

لمجمعية في القاىرة بمجمس الشع  ،بحد أقصى يوم (.)2292\--\--
يقوم أعضاء الجمعية بانتاا
عمى أن ينتا

عشرة أعضاء يمثمون األمانة العامة ليا بأغمبية أصوات أعضاء الجمعية،

األمين العام لمجمعية من بين أعضاء األمانة العامة بأغمبية أصوات أعضائيا.

باإلضافة لدورىم كأعضاء في الجمعية التأسيسية ،يتولى كل عضو من أعضاء األمانة العامة ،بمن فييم

401

األمين العام ،إدارة الحوار في كل مجموعة من مجموعات العمل العشر لمجمعية ،عمى النحو المبين في الممحق

402

رقم (.)3

403

وباإلضافة ل دوره كعضو في الجمعية التأسيسية واألمانة العامة ليا ،يتولى األمين العام اإلشراف عمى

404

توفير كافة النواحي الفنية والموجستية المطموبة إلنياء أعمال الجمعية عمى الوجو األمثل ،وال يصح أن يتحدث أي

405

عضو من أعضاء الجمعية أو األمانة العامة ليا مع أي جية صحفية أو إعالمية عن أعمال الجمعية أو المواد

406

التي يتم مناقشتيا ،ويكون التواصل اإلعالمي فقط عن طريق األمين العام أومن ينيبو ،عمى أن يكون التوصل

407

اإلعالمي من االل مؤتمرات صحفية لبيان سير أعمال المجنة من الناحية اإلجرائية ،ومقارنتيا بالجدول الزمني

408

المعد ليا.

409
410

ويقوم أعضاء األ مانة العامة بكتابة مسودة مبدئية لمدستور كمسودة لمنقاش داال الجمعية ،كما يأتي بيانو

تفصيالً في الممحق رقم (.)3

411

يقوم األمين العام بتسمية عشرة معاونين لمجان الجمعية ،فضال عن عدد كاف من المتاصصين في

412

أعمال الصياغات والسكرتارية والدعم الفني وتحرير النصوص ،بحيث يكون دورىم مقصو اًر في المساعدات

413
414
415
416
417
418

الموجستية واإلجرائية بدون الداول في نقاشات المجان حول مواد الدستور.
ويجوز بناء عمى طم

عشرة أعضاء عمى األقل دعوة شاصيات عامة أو ابراء أو سياسيين لجمسات

إستماع أو تكميف لجان فنية لدراسة موضوعات دستورية او تكميف أجيزة الدولة بإعداد إحصاءات أو بيانات بناء

عمى تكميف األمين العام لمجمعية.

تسمي و ازرة المالية مراقبا ماليا لتولي الشؤون المالية ويعمل من مقر عممو بالتنسيق مع األمين العام
لمجمعية ،ويمكن إستدعاءة من قبل األمين العام لمقر الجمسات إذا اقتضى األمر.

ّغخخ أٗىٞخ ٍقزشؽخ
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419

الملحق رقم ()3

420

اجخاذ قرارات الجمعية والنىاحي اإلجرائية

421
422

تتكون عشر مجموعات عمل فرعية بحيث تضم كل مجموعة عشرة أعضاء يجمسون عمى طاولة واحدة،

بينما تتواجد جميع المجموعات داال نفس القاعة ،لضمانة الشفافية ولمحفاظ عمى تماسك كيان الجمعية ،عمى أن

423

تفصل كل طاولة عن األارى مسافة ال تقل عن ثالثة أمتار من جميع االتجاىات .وتكون الميمة األساسية ليذه

424

المجموعة مناقشة المسودة المبدئية لمدستور التي قدمتيا األمانة العامة.

425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

 .52تشكل كل مجموعة عمل عمى نحو يعبر عن الجمعية التأسيسية بصفة عامة .وتتكون المجموعات
من األعضاء المنتابين وفقا لترتي

لمترتي

أسمائيم األبجدي ومع ترأس كل عضو أمانة لمجموعة عمل وفقا

األبجدي أيضا:

 تحتوي كل مجموعة عمى ثالثة برلمانيين ينتمون لحزبين ماتمفين ،قطاع رقم 9
 عضو واحد أكاديمي ،قطاع رقم 2

 عضو واحد نقابي أو ميني ،قطاع رقم 3
 عضو واحد من الشاصيات الدينية ،قطاع رقم 4
 عضو واحد من الابراء ورجال الدولة والعسكريون ،قطاع رقم 5
 عضو واحد من القضاه ،قطاع رقم 6

 عضوين من الشاصيات العامة ،قطاع رقم 7

ويكون كذلك الترتي

األبجدي من داال كل قطاع عمى المجموعات من واحد إلى عشرة ىو اآللية

436

المعتمدة لضمان وجود آلية حيادية لتوزيع األعضاء عمى مجموعات العمل ،ويشرف عمييا ويعمنيا

437

لألعضاء األمين العام لمجمعية.

438
439

.59يجتمع كل األعضاء الجمعية التأسيسية في صباح كل يوم عمل في جمسة عامة يرأسيا األمين العام
لتوضيح ميام اليوم وعرض المواد المطروحة لمنقاش قبل بدء مجموعات العمل لمناقشتيا.

440

 .52بعد انقسام األعضاء إلى مجموعات العمل الماتمفة ،يتم طرح كل مادة من مواد المسودة المبدئية

441

لمدستور المعد مسبقاً من األمانة العامة لمجمعية لمنقاش عمى كل طاولة ،ويتولى المعاون المنوط

442

بالعمل مع كل مجموعة توزيع األوراق عمى األعضاء العشرة لكل طاولة ،بحيث يتم طرح كل بند عمى

443

المساحة المطموبة لكل مادة ،ولكن ال يتم

444

حدة ،عمى أن يكون مكتوباً في ورقة واحدة أو أكثر حس

عرض مادتين في نفس الوقت عمى الطاولة ،وكذلك يتم طرح كل مادة من مواد المسودة األولية ،عمى

445

جميع الطاوالت العشرة في نفس الوقت ،وال يصح ألي مجموعة (طاولة) مناقشة مادة أارى إال بعد

446

انتياء باقي المجموعات من ىذه المادة بالتنسيق مع معاوني األمين العام لمجمعية.

ّغخخ أٗىٞخ ٍقزشؽخ
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447

 .53يقوم عضو األمانة العامة الذي يرأس كل مجموعة عمل ،بتالوة المادة ،وشرح األبعاد القانونية

448

والمنطقية ليا من وجية نظر األمانة العامة لمجمعية والتي قد تحتاج إليضاح لبعض األعضاء داال

449

إدارة الحوار

مجموعة العمل  ،ومن ىنا تأتي توصية ىذا الممحق بتولي عضو األمانة العامة المنتا

450

عمى كل طاولة ،ويج

451

مجموعة ،ثم تطرح المادة لمنقاش بين أعضاء المجموعة الواحدة بحد أقصى ساعة واحدة لكل مادة.

452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

تدال األمين العام لمجمعية في حالة وجود أي امل في إدارة الحوار في أي

 .54وبناء عمى ما تقدم ،تكون نتيجة النقاش واحدة من سبعة احتماالت:
 الموافقة الجماعية عمى مضمون وصياغة المادة (يتم اتم المادة باتم "موافقة جماعية" والذي يحمل رقم
المجنة ،وذلك عمى ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء في المسودة األولية وتقدم لممجموعة عن طريق

معاون المجموعة بناء عمى توصية عضو األمانة العامة ليا).

 الموافقة باألغمبية عمى مضمون وصياغة المادة (يتم اتم المادة باتم "موافقة أغمبية" والذي يحمل رقم
المجنة ،وذلك عمى ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء في المسودة األولية ،وتقدم لممجموعة عن
طريق معاون المجموعة بناء عمى توصية عضو األمانة العامة ليا).
 اإلجماع عمى اعتماد المضمون مع طم

تعديل في الصياغة (يتم اتم المادة باتم "طم

جماعي لتعديل

في الصياغة" والذي يحمل رقم المجنة ،وذلك عمى ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء في المسودة
المبدئية ،وتقدم لممجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء عمى توصية عضو األمانة العامة ليا).

 الموافقة باألغمبية عمى اعتماد المضمون مع طم

تعديل في الصياغة (يتم اتم المادة باتم "موافقة

باألغمبية لتعديل في الصياغة" والذي يحمل رقم المجنة ،وذلك عمى ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء
في المسودة المبدئية ،وتقدم لممجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء عمى توصية عضو األمانة العامة

ليا).
 رفض مضمون المادة بإجماع أعضاء المجموعة (يتم اتم المادة باتم "رفض المضمون باإلجماع" والذي
يحمل رقم المجنة ،وذلك عمى ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء في المسودة المبدئية ،وتقدم
لممجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء عمى توصية عضو األمانة العامة ليا).


رفض مضمون المادة بأغمبية أعضاء المجموعة (يتم اتم المادة باتم "رفض المضمون باألغمبية" والذي

يحمل رقم المجنة ،وذلك عمى ورقة جديدة تحمل نص المادة كما جاء في المسودة المبدئية ،وتقدم
لممجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء عمى توصية عضو األمانة العامة ليا).
 انتياء مدة الساعة قبل الوصول لموقف نيائي في المادة من ِقَبل المجموعة ،عندىا يقوم رئيس المجموعة
بإغالق با المناقشة في ىذه المادة ،واتم المادة باتم " ُمعمّق" والذي يحمل رقم المجنة ،وذلك عمى ورقة
جديدة تحمل نص المادة كما جاء في المسودة المبدئية ،وتقدم لممجموعة عن طريق معاون المجموعة بناء

عمى توصية عضو األمانة العامة ليا).

476

 .55يقوم األمين العام لمجمعية بعرض نتائج اليوم في الجمسة الثالثة لميوم (الاتامية).

477

 .56يعتمد األمين العام ق اررات الموافقة والرفض باإلجماع لسبعة مجموعات فيما أكثر.
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478

 .57يعتمد األمين العام ق اررات الموافقة والرفض باألغمبية لتسعة مجموعات فيما أكثر.

479

 .58في حالة وجود أربع مجموعات عمل رافضة إلحدى المواد ،يقوم األمين العام بدعوة أصحا

480

الرأي

المعارض لعرض وجية نظرىم في مدة ال تزيد عن امس دقائق لكل عضو ممن يطمبون الكممة ،ثم

481

يتم عمل تصويت جماعي عمى االقتراحات المقدمة من أصحا
ويغمَّ الرأي الحاصل عمى األقل عمى 59
لممائة عضو سوياً بدون اعتبار انتمائيم لممجموعاتُ ،
صوت من أصوات أعضاء الجمعية.

484

النقاش في المواد التي لم ينتو فييا النقاش االل

482
483

485
486
487

الرأي المعارض ،ويتم التصويت

 .59لألمين العام لمجمعية الحق في تأجيل فتح با

الوقت المحدد لعدد أربعة مجموعات عمل فيما أكثر ،أو عرضيا لمتصويت الجماعي بدون التقيد بعدد
مرات فتح با

النقاش.

 .62يتولى األمين العام لمجمعية تكميف أعضاء األمانة العامة إلعادة الصياغة لمادة بعينيا ،أو استحداث

488

مادة بعينيا إذا لزم األمر ،وذلك في حالة اتفاق أكثر من  59عضو عمى إضافة مادة معينة لم تكن

489

مدرجة أصالً في المسودة األولية.

490
491
492

 .69تجتمع األمانة العامة لمجمعية التأسيسية بعد انتياء المناقشات لمصياغة النيائية لمشروع الدستور
وضمان اتساقو الداامي واالستعانة بابراء لغويين قبل عرضو عمى الرأي العام في استفتاء عام.
 .62تقدر إجمالي عدد أيام عمل الجمعية بثالثين يوم ًا ،11بواقع ستة أيام في األسبوع تبدأ من (--\--

493

\ )2292وتنتيي يوم ( ،)2292\--\--ويكون الجمعة راحة بداال الفندق أو المدينة محل االجتماع،

494

ما سيأتي تفصيمو الحقاً ،بحد أقصى عشرة ساعات عمل في اليوم ،تقسم االل اليوم عمى

495
496
497
498
499

بحس

ثالث جمسات ،الجمسة األولى من التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظي اًر ،ثم الجمسة الثانية من الثانية
مساء إلى العاشرة والنصف
مساء ،ثم من الثامنة والنصف
مساء إلى السادسة والنصف
والنصف
ً
ً
ً
مساء ،ليكون اإلجمالي ثالثمائة ساعة عمل االل الفترة األولى ألعمال الجمعية والتي تنتيي بإجراء
ً

االستفتاء الشعبي األول عمى مشروع الدستور.

 .63يعقد األمين العام لمجمعية مؤتم اًر صحفي ًا موسعاً يوم ( )2292\--\--لعرض مشروع الدستور عمى

500

وسائل اإلعالم والرأي العام ويطرح لمحوار المجتمعي قبل االستفتاء في يوم ( ،)2292\--\--عمى

501

أن تبدأ إجراءات التحضير لالستفتاء في اليوم التالي لممؤتمر الصحفي.

 11أو أي عدد من األٌام تتفق علٌها القوى السٌاسٌة الممثلة فً البرلمان.
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 .64يصدر المجمس األعمى لمثقافة قرار باستحداث جائزة استثنائية تسمى (قالدة الدستور) ،تمنح لجميع

503

أعضاء الجمعية الذين أتموا ميمتم ،وتمنح معيا مكافأة مالية رمزية ،وتقدم ليم عن طريق رئيس الدولة

504

المنتا .

505
506
507
508

تٍ .نبُ االّؼقبد
 .65بعد االنتياء من االجتماع اإلجرائي بمقر مجمس الشع

بالقاىرة ،يتم توفير إقامة كاممة ألعضاء

509

الجمعية التأسيسية والمعاونين في فندق امسة نجوم في إحدى المنتجعات اارج القاىرة الستكمال

510

إجراءات إعداد الدستور .

511
512
513

 .66يتم حجز غرفة فردية لكل عضو ،وال يجوز ألي عضو اصطحا
الااص.

ذويو حتى ولو عمى حسابو

 .67يتم حجز قاعة دائمة االل فترة انعقاد الجمعية ،عمى ان تحتمل عدد  92طاوالت وتحس

المساحة

514

عمى أساس توفير مساحة فراغ تقدر عمى األقل بثالثة أمتار من جميع االتجاىات حول كل طاولة،

515

لضمان حرية الحركة وعدم ااتالط األصوات بين المجان أثناء النقاش.

516
517
518

 .68يتم توفير شاشة بالزما  62بوصة عمى األقل وجياز كمبيوتر واحد عمى األقل موصول بالشاشة
البالزما لزوم العرض الجماعي،

 .69يقوم األمين العام بتكميف التمفزيون المصري بإنتاج كممات مصورة تعبر عن ترق

الشع

لمدستور

519

الجديد وآمالو في نجاح أعمال الجمعية ،عمى أن يتم إنتاج ثالثين حمقة قصيرة تحتوي عمى كممات

520

لشاصيات عامة وسياسيين ورجال دولة ومواطنين عاديين ،من اارج أعضاء الجمعية ،عمى أال تزيد

521
522
523

مدة الحمقة الواحدة عن امسة دقائق.

 .71يتم توفير وسائل االنتقال الالزمة ألعضاء الجمعية ،مع مراعاة قواعد األمن والسالمة المتعارف

عمييا عالمياً ،فال يصح تواجد أكثر من عشرة من أعضاء الجمعية في وسيمة مواصالت واحدة في

524

نفس الوقت ،وال يصرح بترك الفندق ألعضاء الجمعية االل المرحمة األولى من انعقاد الجمعية ،والتي

525

تنتيي بطرح مشروع الدستور لالستفتاء الشعبي لممرة األولى.

526

ث .اإلطبس اىضٍْٜ

527

 .79يتم االلتزام بالجدول الزمني التالي ،مع اعتبار يوم إصدار القانون ىو اليوم األول ،وبذلك يمكن

528

اليوم المقترح في الجدول الزمني اآلتي ،وتطبيقو عمى التقويم الفعمي بالنسبة لتاريخ اليوم

احتسا
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529

األول ،ثم إحالل اليوم والتاريخ الفعمي لكل اطوة محل ( )2112\--\--في القانون والممحقات الااصة

530

بو ،وكذا ىذه المذكرة ،مع مراعاة ترحيل أي يوم يوافق يوم جمعة ليوم السبت الذي يميو مباشرةً.

531

.72وعمى ىذا ،ينصح في ىذا المشروع أن يكون إجمالي الفترة الزمنية ليذا المشروع تسعين يوماً منذ

532

صدور القانون إلى إجراء االستفتاء الشعبي األول عمى مشروع الدستور ،وذلك عمى حس

533

الزمني اآلتي:

534

.9

إصدار القانون في اليوم األول.

535

.2

توجيو دعوة رئيس مجمس الشع

536

.3

إرسال القطاعات أسماء مرشحييا لرئيس مجمس الشع

الجدول

لمقطاعات المعنية بترشيح أسمائيا في اليوم الثاني.
بحد أقصى اليوم الثامن.

537

.4

انتاا

أعضاء الجمعية بحد أقصى اليوم الخامس عشر.

538

.5

انتاا

األمانة العامة لمجمعية بحد أقصى اليوم التاسع عشر.

539

.6

انتياء أعضاء األمانة العامة من المسودة األولية لمدستور بحد أقصى اليوم التاسع والعشرون.

540

.7

انعقاد أول جمسة لكافة أعضاء الجمعية لمناقشة بنود المسودة األولية لمدستور بحد أقصى اليوم الثامن
والثالثون.

541
542

.8

االنتياء من االتفاق وصياغة جميع بنود الدستور بحد أقصى اليوم الواحد والسبعون.

543

.9

المؤتمر الصحفي قبل االستفتاء بحد أقصى اليوم الخامس والسبعون.

544

االستتتاء على الدستور الجديد بحد أقصى اليوم التسعون.

545
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اىغذٗه ()1
اىقطبػبد اىغجغ اىز ٜرشؽؼ أػضبء اىغَؼٞخ اىزأ

546
547

)(1
حزبٌون
وبرلمانٌون

)(2
الجامعات

)(3
النقابات المهنٌة
واإلتحادات
العمالٌة

ترشح األحزاب اآلتٌة عددا من
أعضائها من داخل البرلمان أو
خارجه للجمعٌة التؤسٌسٌة بواقع ثالثة
أمثال عدد األعضاء المذكور  ،وٌقوم
البرلمان بانتخاب ثلث العدد المرشح
من كل حزب

الحرٌة
والعدالة
()12

ٌقدم المجلس األعلى للجامعات ثالثٌن
إسما ألكادٌمٌٌن من تخصصات
مختلفة على أال ٌكون لهم أي صفة
إدارٌة بالجامعات أو المجلس األعلى
للجامعات وقت الترشٌح
النقابات المهنٌة الثمانً األول من
حٌث عدد األعضاء ،و تحدد وزارة
القوى العاملة والهجرة أسماء النقابات
 ،وٌرشح رئٌس كل نقابة بعد موافقة
مجلس إدارتها ثالثة أسماء من
أعضائها على أال ٌكون لهم أي صفة
إدارٌة بها .وٌنتخب عضو واحد فقط
من كل نقابة فضال عن ممثلٌن اثنٌن
للفالحٌن ٌختارهما أغلب أعضاء
مجلس الشعب.

النور
()6

الوفد
الجدٌد
()3

ٌتم انتخاب عشرة أعضاء من بٌن الثالثٌن اسما المقدمة على أال ٌقل تمثٌل المرأة عن ثالث

النقابة
1

النقابة
2

النقابة
3

ٌقوم األزهر الشرٌف بتسمٌة عشرٌن
)(4
شخصٌة إسالمٌة ٌتم انتخاب سبعة
المؤسسات
الدٌنٌة والدعوٌة منهم ،وتقوم الكنٌسة المصرٌة بتسمٌة
عشر شخصٌات مسٌحٌة ٌتم انتخاب
ثالثة منهم لعضوٌة الجمعٌة
التؤسٌسٌة.
ٌرشح المجلس األعلى للقوات
)(5
المسلحة بالتشاور مع الحكومة ثالثٌن
خبراء ورجال
من أصحاب الكفاءات العلمٌة والفنٌة
دولة وعسكرٌون
من بٌن رإساء الوزارات والوزراء
والدبلوماسٌٌن السابقٌن وضباط
القوات المسلحة المتقاعدٌن.
)(6
قضاه

)(7
شخصٌات عامة

النقابة
4

النقابة
5

سبع شخصٌات إسالمٌة

النقابة
6

النقابة
7

النقابة
8

ممثالن عن الفالحٌن

ثالث شخصٌات مسٌحٌة

ٌتم انتخاب عشرة أعضاء من بٌن الثالثٌن اسم المقدمة على أال ٌقل تمثٌل المرأة عن ثالث

ٌتم ترشٌح ثالثٌن إسما بواقع عشرة
أسماء من كل جهة قضائٌة من
الجهات اآلتٌة ،على أن ٌنتخب عشرة
أعضاء من بٌنها مجتمعة

المجلس األعلى للقضاء  -المحكمة الدستورٌة العلٌا  -مجلس الدولة

ٌقوم كل حزب ممثل بعضو واحد
على األقل فً أي من مجلسً الشعب
والشورى بترشٌح ثالثة أسماء من
الشخصٌات العامة غٌر الحزبٌة،
والتً لم ٌتم إدراج أسمائهم فً أي
من القطاعات السابقة ،على أن
ٌُراعى تمثٌل من المرأة باسم واحد
على األقل وتمثٌل القطاع تحت سن
األربعٌن باسم واحد على األقل فً
ترشٌحات كل حزب ،مع إمكانٌة
ترشٌح برلمانٌٌن مستقلٌن.

ٌقوم كل عضو من أعضاء مجلسً الشعب والشورى غٌر ال ُمعٌنٌن بالتصوٌت على األسماء المقدمة من
األحزاب البرلمانٌة ،وٌتم فرز األصوات الختٌار األسماء العشرٌن الحاصلة على أعلى عدد من األصوات،
على أال ٌقل تمثٌل المرأة عن أربعة ،وأال ٌقل تمثٌل األعضاء تحت سن األربعٌن عن أربعة.

المجموع النهائً:

ّغخخ أٗىٞخ ٍقزشؽخ

الدٌمقراطً
اإلجتماعً
()2

المصرٌٌن
األحرار
()2

البناء
والتنمٌة
()1

الوسط
()1

اإلصالح
والتنمٌة
()1

الثورة
مستمرة
()1

الكرامة
()1

مائة عضوا منتخبا

ففؾخ سقٌ 25

امجلعية التأسيس ية لدلس تور – الإطار القانوين وأليات العمل

بيت احلمكة لدلراسات الإسرتاثيجية

548

ّغخخ أٗىٞخ ٍقزشؽخ

ففؾخ سقٌ 19

