مقياس الديمقراطية العربي

الملحق رقم ()3
مالحظات على المعلومات التي تم جمعها للقراءة الراهنة
مالحظات أخرى
االستعاضة عن إجراء
استخدام
مؤشرات تم استخدم رأي خبير لتقييم
استطالع للرأي خاص
عالمات
عالمة المؤشر
تعليقها لهذه
بالقراءة الراهنة
القراءة السابقة
القراءة
لم تتوفر معلومات تتعلق بالشق الثاني من المؤشر 12
11؛ 11؛ 11؛ 11؛ 11؛ .12
.11
الخاصة بعدد حاالت الفساد.
11؛ 12؛ 12؛ 11؛ .11
استعيض عن استطالع
11؛ 11؛ 12؛ 11؛ .11
الرأي بمجموعات بؤرية
تم تعديل عالمة المؤشر رقم ( )1بأثر رجعي بسبب
استخدمت عالمات
.12
11؛ 11؛ .12
المؤشرات حسب استطالع اإلطالع على نصوص قانونية لم تذكر في القراءات
السابقة .أنظر الجدول أدناه.
الرأي الخاص بالقراءة
السابقة ( )1111لعدم التمكن لم تتوفر معلومات تتعلق بالشق الثاني من المؤشر 12
الخاصة بعدد حاالت الفساد.
من إجراء استطالع رأي.
تم تعديل عالمة المؤشر رقم ( )11بأثر رجعي لخطأ
استعيض عن استطالع
.11
11؛ 11؛ 11؛ 12؛ 12؛
في تفسير النص في القراءة السابقة .أنظر الجدول
الرأي بمجموعات بؤرية
11؛ 11؛ 11؛ .12
أدناه.
لم تتوفر معلومات تتعلق بالشق الثاني من المؤشر 12
الخاصة بعدد حاالت الفساد.
11؛ 12؛ .11
11؛ 11؛ 11؛ .11
لم تتوفر معلومات تتعلق بالشق الثاني من المؤشر 12
.11
11؛ 11؛ .12
الخاصة بعدد حاالت الفساد.
جرى قياس المؤشرات ( )12-11في الضفة الغربية
.11
.11
فقط (وليس في قطاع غزة).
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لشرح تفصيلي لكل حالة يمكن مراجعة الفصل الثالث – قسم المؤشرات المنفردة.
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لم تتوفر معلومات تتعلق بالشق الثاني من المؤشر 12
الخاصة بعدد حاالت الفساد.
لم تتوفر معلومات تتعلق بالشق الثاني من المؤشر 12
الخاصة بعدد حاالت الفساد.
لم تتوفر معلومات تتعلق بالشق الثاني من المؤشر 12
جرى تغيير على منهجية
اختيار عينة استطالع الرأي الخاصة بعدد حاالت الفساد.
لم تتوفر معلومات تتعلق بالشق الثاني من المؤشر 12
استعيض عن استطالع
الخاصة بعدد حاالت الفساد.
الرأي بمجموعات بؤرية
تم تعديل عالمتي المؤشرين رقم ( 1و  )1بأثر رجعي
استخدمت عالمات
المؤشرات حسب استطالع بسبب اإلطالع على نصوص قانونية لم تذكر في
القراءات السابقة .أنظر الجدول أدناه.
الرأي الخاص بالقراءة
السابقة ( )1111لعدم التمكن لم تتوفر معلومات تتعلق بالشق الثاني من المؤشر 12
الخاصة بعدد حاالت الفساد.
من إجراء استطالع رأي.
لم تتوفر معلومات تتعلق بالشق الثاني من المؤشر 12
الخاصة بعدد حاالت الفساد.
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رقم

المؤشر

11

تشريع
المساواة
بين
الجنسين

مقارنة للمؤشرات التي تم تعديل العالمات التي حصلت عليها في القراءة السابقة
تقرير 9000
تقرير 9002
العالمة
المعطيات
العالمة
المعطيات
سورية
 ) 0التتتنص الدستتتتوري علتتتى المستتتاواة تننننص الفقنننرة  1منننن 111
النص الدستتوري علتى المستاواة تننص الفقنرة  1منن المنادة 211
المننادة  11للدسننتور السننوري علننى أو طالمواطنننوو متسنناووو
 11للدسننتور السننوري علننى أو طالمواطنننوو متسنناووو أمنننام
أمننام القننانوو فنني الحقننوق والواجبننات.ط والفقننرة 2ـ ن علننى أنننت
القانوو في الحقوق والواجبات.ط والفقرة 2ـن علنى أننت طتكفنل
طتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.ط وتننص المنادة
الدولة مبدأ تكافؤ الفنرص بنين المنواطنين.ط وتننص المنادة 16
 16علننى أو طلكننل مننواطن حننق اإلسننهام فنني الحينناة السياسننية
علنننى أو طلكنننل منننواطن حنننق اإلسنننهام فننني الحيننناة السياسنننية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وينظم القانوو ل .ط والمادة
واالقتصنننادية واالجتماعينننة والثقافينننة ويننننظم القنننانوو لننن .ط
 21على أو الدولنة تكفنل طللمنرأة جمين الفنرص التني تتنيه لهنا
والمنادة  21علنى أو الدولننة تكفنل طللمنرأة جمين الفنرص التنني
المسننالمة الفعالننة والكاملننة فنني الحينناة السياسننية واالجتماعيننة
تتنننيه لهنننا المسنننالمة الفعالنننة والكاملنننة فننني الحيننناة السياسنننية
والثقافينننة واالقتصنننادية وتعمنننل علنننى إدالنننة القينننود التننني تمنننن
واالجتماعيننة والثقافيننة واالقتصننادية وتعمننل علننى إدالننة القيننود
تطورلا ومشاركتها في بناء المجتم العربي االشتراكي.ط
التننني تمنننن تطورلنننا ومشننناركتها فننني بنننناء المجتمننن العربننني
 )1الميتترا  :تنننص المننادة ( :)121م ن مراعنناة حكننم المننادتين
االشتراكي.ط
 122و :111
 )1الميتترا  :تنننص المننادة ( :)121من مراعنناة حكننم المننادتين
 -1للواحنندة مننن اتخننوات الشننقيقات فننرال النص ن ولالثنتننين
 122و :111
فأكثر الثلثاو.
 -1للواحنندة مننن اتخننوات الشننقيقات فننرال النصن ولالثنتننين
ً
 في ميراث وي اترحام مطلقا للذكر مثل حظ اتنثيين.فأكثر الثلثاو.
ً
ً
 إ ا وجد منهم واحد استقل بالميراث كرا كاو أو أنثى. في ميراث وي اترحام مطلقا للذكر مثل حظ اتنثيين. )1المستتاواة فتتي إجتتراءات الطتتال تنننص المننادة ( )11مننن
 إ ا وجد منهم واحد استقل بالميراث كرا ً كاو أو أنثى.قانوو اتحوال الشخصية إ ا طلق الرجل دوجتت وتبين للقاضي
 )1المستتاواة فتتي إجتتراءات الطتتال تنننص المننادة ( )11مننن
أو الزوم متعس في طالقها دوو ما سبب معقول وأو الزوجة
قنننانوو اتحنننوال الشخصنننية إ ا طلنننق الرجنننل دوجتنننت وتبنننين
سيصننيبها بننذل بننؤس وفاقننة جنناد للقاضنني أو يحكننم لهننا علننى
للقاضني أو النزوم متعسن فنني طالقهنا دوو منا سنبب معقننول
مطلقهننا بحسننب حالننت ودرجننة تعسننفت بتعننويض ال يتجنناود مبلننق
وأو الزوجة سيصيبها بذل بؤس وفاقة جاد للقاضي أو يحكنم
نفقة ثالث سنوات تمثالها فوق نفقنة العندة وللقاضني أو يجعنل
لهنننا علنننى مطلقهنننا بحسنننب حالنننت ودرجنننة تعسنننفت بتعنننويض ال
ً
دف لذا التعويض جملة أو شهريا بحسب مقتضى الحال.
يتجنناود مبلننق نفقننة ثننالث سنننوات تمثالهننا فننوق نفقننة العنندة
ً
تنننص المننادة ( )11علننى أنننت طيكننوو الرجننل متمتعننا باتلليننة
وللقاضي أو يجعل دف لذا التعنويض جملنة أو شنهريا ً بحسنب
الكاملة للطالق في تمام الثامنة عشرة من عمرهط.
مقتضى الحال.
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تنننص المننادة ( )11علننى أنننت طيكننوو الرجننل متمتع نا ً باتلليننة
الكاملة للطالق في تمام الثامنة عشرة من عمرهط.
والمادة ( )111للزوجنة طلنب التفرينق بينهنا وبنين دوجهنا فني
الحننالتين التنناليتين - :إ ا كنناو فيننت إحنندى العلننل المانعننة مننن
الدخول بشرط سالمتها لي منها - .إ ا جن الزوم بعد العقدط.
وفي الباب الثاني من كتابت انحالل الزوام ينص القانوو علنى
جواد الخل للمرأة شريطة عدم إلزام النزوم بندف مؤخرلنا أو
حقهننا فنني الممتلكننات الزوجيننة .وبالنسننبة للم نواد المتعلقننة فنني
الخل فهي المواد  12 -16 -11من قانوو اتحنوال الشخصنية
السورية

1

تشريع
فصل
السلطات

والمننادة ( )111للزوجننة طلننب التفريننق بينهننا وبننين دوجهننا فنني
الحالتين التاليتين - :إ ا كاو فيت إحدى العلل المانعة من الندخول
بشرط سالمتها لي منها - .إ ا جن الزوم بعد العقدط.
وفي الباب الثاني من كتابت انحالل الزوام يننص القنانوو علنى
جواد الخل للمرأة شريطة عندم إلنزام النزوم بندف مؤخرلنا أو
حقها في الممتلكات الزوجية .وبالنسبة للمواد المتعلقة في الخل
فهنننني المننننواد  12 -16 -11مننننن قننننانوو اتحننننوال الشخصننننية
السورية

 )2منح األم السورية الجنسية ألبنائها
تننص المننادة  1منن الجنسننية قنانوو الجنسننية علنى أنننت طيعتبننر
عربيا ً سوريا ً حكماً :أ ـ من ولد في القطنر أو خارجنت منن والند
عربي سوري.
المادة  11ـ فيما عندا اتحنوال المنصنوص عليهنا صنراحة فني
لذا المرسوم التشريعي يتب اتوالد القاصروو جنسية والدلم.
الكويت
1111
 .مبدأ فصل السلطات
تنص المادة  11من الدستور على أنت طيقنوم نظنام الحكنم علنى
أسنناس فصننل السننلطات من تعاونهننا وفقننا تحكننام الدسننتور وال
يجود تي سلطة منها النزول عن كنل أو بعنض اختصاصناتها
المنصوص عليت في لذا الدستورط.
 .9مساءلة الحكومة
المادة ( )11لكل عضو من أعضاء مجلس اتمة أو يوجت إلى
رئيس مجلس الودراء وإلى الودراء أسئلة لالستيضاح عن
اتمور الداخلة في اختصاصاتهم .والمادة ( )111تنص على
االستجواب والمادة ( )111تنص على سحب الثقة من
الودراء .والمادة ( )112تشكيل لجاو تحقيق .والمادة ()111
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 )2منح األم السورية الجنسية ألبنائها
تنننص المننادة  1مننن الجنسننية قننانوو الجنسننية علننى أنننت طيعتبننر
عربيا ً سوريا ً حكماً :أ ـ منن ولند فني القطنر أو خارجنت منن والند
عربي سوري.
المنادة  11ـ فيمنا عندا اتحنوال المنصنوص عليهنا صنراحة فني
لذا المرسوم التشريعي يتب اتوالد القاصروو جنسية والدلم.

مبدأ فصل السلطات
تنص المادة مادة  11من الدستور يقوم نظام الحكنم علنى أسناس
فصل السلطات م تعاونها وفقا تحكام الدستور وال يجنود تي
سلطة منها النزول عن كل أو بعنض اختصاصناتها المنصنوص
عليت فني لنذا الدسنتور .لكتن المتادة  00متن الدستتور الكتويتي
والتي تنص على  ..ويعتبتر التواراء ريتر المنتخبتين بمجلتس
األمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
 .9مساءلة الحكومة
المادة ( )11لكل عضو من أعضاء مجلس اتمة أو يوجت إلى
رئيس مجلس الودراء وإلى الودراء أسئلة الستيضاح اتمور
الداخلة في اختصاصاتهم .والمادة ( )111تنص على
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على سحب الثقة من الحكومة ما عدا رئيس الودراء.

1

تشريع
فصل
السلطات

1

االستجواب والمادة ( )111تنص على سحب الثقة من الودراء.
والمادة ( )112تشكيل لجاو تحقيق .والمادة ( )111سحب الثقة
من الحكومة بأغلبية اتعضاء الذين يتأل منهم المجلس فيما
عدا الودراء وال يشترك الودراء في التصويت على الثقة.

مصر
 1111ينننننظم الدسننننتور السننننلطات الثالثننننة التنفيذيننننة (رئننننيس الدولننننة
ينظم الدستور السلطات الثالثة التنفيذية (رئيس الدولة
والحكومننة) والتشننريعية (مجلننس الشننعب) والسننلطة القضننائية.
والحكومة) والتشريعية (مجلس الشعب) والسلطة القضائية.
يمنه الدستور المصري رئيس الجمهورية الحق بتعيين عدد من
يمنه الدستور المصري رئيس الجمهورية الحق بتعيين عدد
أعضنننناء مجلننننس الشننننعب مننننادة ( :)12بأنننننت طيجننننود لننننرئيس
من أعضاء مجلس الشعب مادة ( :)12بأنت طيجود لرئيس
الجمهوريننة أو يعننين فنني مجلننس الشننعب عننددا ً مننن اتعضنناء ال
الجمهورية أو يعين في مجلس الشعب عددا ً من اتعضاء ال
يزينند علننى عشننرةط علننى اعتبننار أو لننذا التعيننين يضننمن تمثيننل
يزيد على عشرةط على اعتبار أو لذا التعيين يضمن تمثيل
اتقلينننات فننني المجتمننن المصنننري منننن اتقبننناط والمنننرأة .لكتتتن
اتقليات في المجتم المصري من اتقباط والمرأة .وتضمن
الدستور المصري العديد من المواد التي تتحدث عن حق
الرئيس يعين ثلت أعضتاء مجلتس الشتورى المكتون متن 039
عضتتوا أمننا الثلثننين فيننتم انتخننابهم (علننى أو يكننوو نصننفهم مننن
مجلس الشعب في مساءلة الودراء (.)111-112 111
العمنننال والفالحنننين) فننني انتخابنننات مباشنننرة تجنننرى كنننل سنننت
سنوات في حين يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (المادتين
 111 116من الدستور المصري).
وتضمن الدستور المصري العديند منن المنواد التني تتحندث عنن
حق مجلس الشعب في مساءلة الودراء (.)111-112 111
 )0 111دورية االنتخابات
دورية االنتخابات
تنننص المننادة  11مننن الدسننتور المصننري علننى أو طمنندة مجلننس
تنص المادة  11منن الدسنتور المصنري علنى أو طمندة مجلنس
الشنننعب خمنننس سننننوات ميالدينننة منننن تننناري أول أجتمننناع لنننت.
الشننعب خمننس سنننوات ميالديننة مننن تنناري أول أجتمنناع لننت.
ويجننرى االنتخنناب لتجدينند المجلننس خننالل السننتين يومننا السنابقة
ويجرى االنتخناب لتجديند المجلنس خنالل السنتين يومنا السنابقة
على انتهاء مدتتط
على انتهاء مدتتط
تنص المادة  22من الدستور المصنري علنى أو ط مندة الرئاسنة
تنص المادة  22من الدستور المصري على أو ط مندة الرئاسنة
سننت سنننوات ميالديننة تبنندأ مننن تنناري إعننالو نتيجننة االسننتفتاء
سنت سننوات ميالدينة تبندأ منن تناري إعنالو نتيجنة االسننتفتاء
ويجود إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.ط
ويجود إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.ط
تننننص المنننادة  21منننن الدسنننتور المصنننري علنننى أننننت ط تبننندأ
تننننص المنننادة  21منننن الدسنننتور المصنننري علنننى أننننت ط تبننندأ
اإلجننراءات الختيننار رئننيس الجمهوريننة الجدينند قبننل انتهنناء منندة
اإلجراءات الختينار رئنيس الجمهورينة الجديند قبنل انتهناء مندة

5

211

121

رئيس الجمهورية بستين يوما ويجب أو يتم اختياره قبل انتهاء
المنندة بأسننبوع علننى اتقننل فننذ ا انتهننت لننذه المنندة دوو أو يننتم
اختيار الرئيس الجديد تي سبب كاو استمر الرئيس السابق فني
مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختينار خلفنت .وإ ا أعلنن انتخناب
الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفت بدأت مدة رئاستت منن الينوم
التالي النتهاء تل المدة.ط
 )9لجنة لالنتخابات مستقلة
االنتخابتتات الرئاستتية :تنننص المننادة  26مننن الدسننتور علننى أنننت
ط....تقنندم طلبننات الترشننيه إلننى لجنننة تسننمى طلجنننة االنتخابننات
الرئاسنننيةط تتمتننن باالسنننتقالل وتشنننكل منننن رئنننيس المحكمنننة
الدسنننتورية العلينننا رئيسنننا وعضنننوية كنننل منننن رئنننيس محكمنننة
استئنال القالرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العلينا
واقدم نواب رئنيس محكمنة الننقض وأقندم ننواب رئنيس مجلنس
الدولننة وخمننس مننن الشخصننيات العامننة المشننهود لهننا بالحينناد
يختننار ثنننالث منننهم مجلنننس الشنننعب ويختننار االثننننين اآلخنننرين
مجلس الشورى و ل بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسنين
و ل لمدة خمس سنوات ويحدد القانوو منن يحنل محنل رئنيس
اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مان لديتط

رئننيس الجمهوريننة بسننتين يومننا ويجننب أو يننتم اختينناره قبننل
انتهاء المدة بأسبوع على اتقل فنذ ا انتهنت لنذه المندة دوو أو
ينننتم اختينننار النننرئيس الجديننند تي سنننبب كننناو اسنننتمر النننرئيس
السابق فني مباشنرة مهنام الرئاسنة حتنى ينتم اختينار خلفنت .وإ ا
أعلن انتخاب الرئيس الجديند قبنل انتهناء مندة سنلفت بندأت مندة
رئاستت من اليوم التالي النتهاء تل المدة.ط
 )9لجنة لالنتخابات مستقلة
االنتخابات الرئاستية تننص المنادة  26منن الدسنتور علنى أننت
ط....تقندم طلبنات الترشنيه إلنى لجننة تسنمى طلجننة االنتخابنات
الرئاسننيةط تتمتنن باالسننتقالل وتشننكل مننن رئننيس المحكمننة
الدسننتورية العليننا رئيسننا وعضننوية كننل مننن رئننيس محكمننة
اسنننتئنال القنننالرة وأقننندم ننننواب رئنننيس المحكمنننة الدسنننتورية
العليا واقدم نواب رئيس محكمنة الننقض واقندم ننواب رئنيس
مجلنس الدولننة وخمسننة مننن الشخصننيات العامنة المشننهود لهننا
بالحينناد يختننار ثالثننة منننهم مجلننس الشننعب ويختننار االثننننين
اآلخرين مجلس الشورى و ل بناء على اقتراح مكتب كل من
المجلسين و ل لمندة خمنس سننوات ويحندد القنانوو منن يحنل
محل رئيس اللجنة أو أى منن أعضنائها فنى حالنة وجنود منان
لديتط.
االنتخابات التشريعية تنص المادة  11منن الدسنتور علنى أننت
ط....وتتولى لجنة عليا تتمت باالستقالل والحيدة اإلشرال علي
االنتخابننات علننى النحننو الننذي ينظمننت القننانوو ويبننين القننانوو
اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على
أو يكوو من بين أعضائها أعضاء من ليئنات قضنائية حناليين
وسنننابقين .وتشنننكل اللجننننة اللجننناو العامنننة التننني تشنننرل علننني
االنتخابات على مستوى الدوائر االنتخابية واللجاو التي تباشر
إجراءات االقتراع ولجاو الفنرد علني أو تشنكل اللجناو العامنة
من أعضاء من ليئنات قضنائية وأو ينتم الفنرد تحنت إشنرال
اللجننناو العامنننة و لننن كلنننت وفقنننا للقواعننند واإلجنننراءات التننني

االنتخابات التشتريعية :تننص المنادة  11منن الدسنتور علنى أننت
ط....وتتولى لجنة عليا تتمت باالستقالل والحيدة اإلشنرال علنى
االنتخابنننات علنننى النحنننو النننذي ينظمنننت القنننانوو ويبنننين القنننانوو
اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضنمانات أعضنائها علنى
أو يكوو من بين أعضنائها أعضناء منن ليئنات قضنائية حناليين
وسنننابقين .وتشنننكل اللجننننة اللجننناو العامنننة التننني تشنننرل علنننى
االنتخابات على مستوى الدوائر االنتخابية واللجناو التني تباشنر
إجراءات االقتنراع ولجناو الفنرد علنى أو تشنكل اللجناو العامنة
منن أعضناء منن ليئنات قضننائية وأو ينتم الفنرد تحنت إشننرال
اللجاو العامة و ل كلت وفقا للقواعد واإلجراءات التي يحنددلا
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يحددلا القانووط.

القانووط.

 )3منتتع التمييتتز :ال يوجنند نننص قننانونى يحننول دوو إمكانيننة
ترشه المواطنين ولكن لنناك مجموعنة منن الضنوابط للترشنه
لمجلسي الشعب والشورى
أو يكوو مصرى الجنسية من أب مصري. أو يكوو اسمت مقيدا فى أحد جداول االنتخاب وأال يكوو قندطرأ عليت سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانوو الخاص بذل
أو يكوو بالغا من العمر ثالثين عاما ميالدية على اتقنل ينوماالنتخاب ويختل لن عنن مجلنس الشنورى حينث ينبغنى أو
يكوو عمر المرشه خمسا وثالثوو عام.
أو يجيد القراءة والكتابة..أو يكوو قد أدى الخدمنة العسنكرية اإللزامينة أو أعفنى منهناطبقا للقانوو.
أال تكوو قند أسنقطت عضنويتت بقنرار منن مجلنس الشنعب أومجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو االعتبار أو بسبب اإلخالل
بواجبنات العضنوية بنالتطبيق تحكنام المنادة  16منن الدسنتور
وم لن يجنود لنت الترشنه فني أي منن الحنالتين اآلتيتنين-1 :
انقضنناء الفصننل التشننريعي الننذي صنندر خاللننت قننرار إسننقاط
العضنننوية -1 .صننندور قنننرار منننن مجلنننس الشنننعب أو مجلنننس
الشورى بذلغاء اتثر المان من الترشيه المترتنب علنى إسنقاط
العضوية بسبب اإلخالل بواجباتها.
 )4المساواة في اإلنفا واستخدام وسائل اإلعالم الحكومية
االنتخابات الرئاستية :تننص المنادة ( )1منن قنانوو االنتخابنات
على أنت طتختص لجننة االنتخابنات الرئاسنية دوو غيرلنا بمنا
يننننأتي )2( :التحقننننق مننننن تطبيننننق القواعنننند المنظمننننة للدعايننننة
االنتخابيننة المنصننوص عليهننا فنني لننذا القننانوو ومننن تطبيننق
المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل اإلعالم المسموعة
والمرئية المملوكة للدولة تغنراال الدعاينة االنتخابينة واتخنا

 )3منتتع التمييتتز ال يوجنند نننص قننانونى يحننول دوو امكانيننة
ترشنه المننواطنين ولكنن لننناك مجموعنة مننن الضنوابط للترشننه
لمجلسى الشعب والشورى
أو يكوو مصري الجنسية من أب مصري.أو يكوو اسمت مقيدا فنى أحند جنداول االنتخناب وأال يكنوو قندطرأ عليت سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانوو الخاص بذل .
أو يكوو بالغا من العمر ثالثين عاما ميالدينة علنى اتقنل ينوماالنتخنناب ويختلن لن عننن مجلننس الشننورى حيننث ينبغنني أو
يكوو عمر المرشه خمس وثالثوو عاما.
أو يجيد القراءة والكتابة.أو يكنوو قند أدى الخدمنة العسنكرية اإللزامينة أو أعفني منهناطبقا للقانوو.
أال تكنوو قند أسنقطت عضنويتت بقنرار منن مجلنس الشنعب أومجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو االعتبنار أو بسنبب اإلخنالل
بواجبننات العضننوية بننالتطبيق تحكننام المننادة  16مننن الدسننتور
وم ل يجود لت الترشه فى أي من الحالتين اآلتيتين:
 انقضنناء الفصننل التشننريعى الننذى صنندر خاللننت قننرار إسننقاطالعضوية - .صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشنورى
بذلغاء اتثر المان من الترشيه المترتنب علنى إسنقاط العضنوية
بسبب اإلخالل بواجباتها.
 )2المساواة في اإلنفا واستخدام وسائل اإلعالم الحكومية
االنتخابتتات الرئاستتية :تنننص المننادة ( )1مننن قننانوو االنتخابننات
علنى أنننت طتخنتص لجنننة االنتخابنات الرئاسننية دوو غيرلنا بمننا
يأتي )2( :التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية االنتخابية
المنصنوص عليهنا فني لنذا القننانوو ومنن تطبينق المسناواة بننين
المرشننحين فنني اسننتخدام وسننائل اإلعننالم المسننموعة والمرئيننة
المملوكة للدولة تغراال الدعاية االنتخابية واتخا ما تنراه منن
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تدابير عند مخالفتهاط.
والمننادة ()12ط يكننوو الحنند اتقصننى لمننا ينفقننت كننل مرشننه فنني
الحملة اإلنتخابية عشرة ماليين جنيت ويكوو الحد اتقصنى فني
حالة انتخابات اإلعادة مليوني جنيتط.
االنتخابتتات التشتتريعية :تنننص المننادة  11مننن القننانوو  11لسنننة
 1121أو حتنننى فنننى قنننانوو رقنننم  121لسننننة  1111فننني شنننأو
مجلننس الش نعب علننى أنننت طو ل ن فضننال عننن القواعنند الخاصننة
بالوسنائل واتسنناليب المنظمننة للدعايننة االنتخابينة بمننا فيهننا الحنند
اتقصى الذي ال يجنود تجناوده فني االنفناق علنى تلن الدعاينة
والتي يصدر بها قنرار منن اللجننة العلينا لالنتخابنات ينشنر فني
جريدتين يوميتين واسعتي االنتشارط  .في حين ال يذكر القنانوو
المساواة في وسائل االعالم العامة.
فيما ال يحدد قانوو مجلس الشنور أينا منن القواعند المحنددة للحند
اتقصننننى لالنفنننناق والمسنننناوة فنننني الظهننننور بوسننننائل االعننننالم
الرسمية.

ما تراه من تدابير عند مخالفتهاط.
والمننادة ()12ط يكننوو الحنند اتقصننى لمننا ينفقننت كننل مرشننه فنني
الحملة اإلنتخابية عشرة ماليين جنيت ويكوو الحد اتقصى في
حالة انتخابات اإلعادة مليوني جنيتط.
االنتخابات التشريعية :ال يوجد حد أقصى حيث لم يرد فى
القانوو  11لسنة  1121أو حتى فى قانوو رقم  121لسنة
 1111في شأو مجلس الشعب .
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