
 
 

 مبادرة حزب اجلبهة خبصوص قانون انتخابات اهليئة التأسيسية

 

متررالبالررمبرحلةااسررقلب ررمة يف لنيفءررقلةلاالرريفرلح الررقلبو ررم ابطل بال رريفل ول با بةالررقل بالهرر  ل با رريف ب  ل  مبرر  لنرر  لللللللل

باااسرررقلءررردلقاررر بحلخررريفل ولبلمايفاررريفيلباليترررقلبالمت ل رررلقلبالرررمل ممجرررالح رررم طلبالرررمبرحلبال ررريفح  ل  لهالررريفل هسررر لل

يتررقلبالمت ل ررلقلبالررمل ممجررال نرر لللءرر ضلوررا ط ل  نألررقل ول لرريفطئل رركلة ب ررتل ءيف لرريفيلب مأررالةلنرر  لباللللل

 قلشرخرريفملءرردلءمبرر  لل.لط لرر  لةلاالرريفرلح الررقلبال  ررم طلبيت  رر  لبالررمل شأررالقالل رريفلباللررهملبالسررل ل سرر لايفيف ررقلءيف ليف رر لللل

 نألررقلبالرريفط قل بعرراألاسررنل ول يفرر ول رركلءيف لرريفيلباللررهملءمأسسررقلةلباليتررقلبالررمل ملررا لاسررنلقارر بحلللللللللل

 ءيف لرريفيلب مأررالباامسمررقل ءررال  يف ررهل الررمب لاسلرر لق رريف للللللللءلررا البال  ررم ط ل رررولءلرريفط قلباررا  ل باللررمبيف لللل

 اسرررنل اررر لبدوررر أ لح طلبارررا  لةللمأهالررريف ليولالسأرررا  لبالسلمبلرررقلبعررر لةل رررالاللللللللل.لاأررركلنررر  لباليترررقلل

ء ررم مبكل االيف  رريفل االيف  رريف ل  ل رريفلمتسرركلخشيفارريفمل ب ررهيفملةلب مأررالليفنلرر لارردل  ل رريفلارر ربملةل رركلبايف لرريفيللللللللللللل

 لبحمليفءلرررقل بالشمبلمبرررقل بو رررميفة لبيتيفءهلرررقل با ال  رررق ل أررردلا  ررريفل ول يفررر ولءم باررر  للب مأهلرررق ل نرررهلبارررا 

اوررر ط لا ل لرررقل  هسلرررقل الرررلشللررراحل  باررر للررريفسهلةلنررر  لباليترررقلبالمت ل رررلق ل ولل رررمشلال وللم يفنررركلللل

ا  ررريفلةل ول يفررر ولمسسرررقل ءم باررر  ل ءلررريفط قلةل نررر لءااسرررقلءررردلءاباررركلاالررريفرلبال  الرررق ل ءررردلبالورررهمل ولل

ا  لاررر لبالررريفط قلةل اللخررريف لبلماررريفاهلقولةلاررريف ل ورررالءهررريف تل  ا لمبررريفيلةلخررريفل ولبولماررريف لللل مجرررأدلباررر

 بالسرر ب البالررمل ررالخ ل لرريفلكلنرر  لباليتررقل يفمرركلارر لمتسلرركلباررا  ل ارريفخهلبايف لرريفيلبالررمل ررمل ول رراألاسررنللللللل

يف ل ول مبررريفحطلةمبررريفحط ل ةلنررر  لباااسرررق لارءيفررريفولبارررعمتالبالررر ة لبالهررر.ل ول يفرر ولءمأسسرررقلةلباليترررقلبالمت ل رررلقل

 ءرردلنرر بلباالشسرر ل لررا اليفلةلارر  لبيتمب ررقللل.لق يفالررقلارردلةا رر لبارريفةل رر باتل  رريفن لةلف لرر لنرر بلبارر  لللل

بال ةاللررقل وللم رر  لا رر بلبا ررن لبالرر اللرراضل لرر لبعرركلبيل ررمل بوءسرركلةلنرر  لباااسررقلءرردل ارركلف لرر للللللللللللللل

ل:مساصلةلبآل هن  لبالمأسلكلبالليفءكلاليفيف قلءيف ليفيلب مأالبالسل  ل ن ل 

 
 : يف  دلباليتقلبالمت ل لقل متسلكلءيف ليفيلب مأا:ل  وم

 لاسرررنل ولامجررر بمل09قارررابرل هررر  كلح رررم طالةوررر ألباليترررقلبالمت ل رررلقل هررركلاررر حلبيامجررريفرللل .1

 ارررا دلءررردلخمبررركللامجررر بمل09  ول رررم لباملررريفطل(ل أررريفلنررر لءالوررر ألبآلو)لامجررر ل09 رررم لبلماررريف ل

امجرريفرلباررعمتالبالرر ة لبالهرريف لءرردل رركلءالش ررقلانلررلالارر حللللللل امجرريفرلباررعمتالبالرر ة لاهرر ل ول  رر  ل للل

 ل(.ءدل كلءالش قلقلمايفالقل19) يفةلءدلبانلةنيل

 لاسررنل ول يفرر ولبواملرريفطللل(امجرر بمل09)اهرر لو رر طللمرريف البلمارريف لباليتررقللللللامجرر ل09بالررر ررم لقاملرريفطلل .2

لرر لاليفيف ررقلل  رر للمررشلباهرريف تلبالررملارر حنيفلخرريفل ولبولمارريف ل ءرردل ارركلق ررميفأيف لبالمأسلرركلباا رر  ل لللللللل

 .ءيف ليفيلب مأا

ل09)حيررر حلبارررعمتالبالررر ة لبالهررريف لبالال رررمبقل  لبالهررر حلبالررر ال رررمل ول مررر  الةلبالهررر حلب  ررريفالهلللللللل .0

باررا   لباللررمبيف  لبايف لرريفيلبالس يف لررق لة اللل) لارردلةا رر لف  رر لطخرر لاليفرركلءيفرر ولءرردلبايف لرريفيلللللل(امجرر 

 .بوامليفايفيلبديف ق ل  تنيفلءدلبايف ليفيلبالملحي حنيفلباعمتا



 

ل7اال ررررررمبقل(لامجرررررر بمل09)فرررررر حلل ررررررمبقلمتسلرررررركلباررررررا  لةلباليتررررررقلبالمت ل ررررررلقلبايفمأسررررررقلللل .4

 .ادل كلءالش قلبلمايفالقلامج بي

ق ررميفأيف لمتسلرركلبوامويف رريفيلبالررمل ررمللللامجرر ل09الررر عارر لةلب اممبرريفطلاالرر لءااسررقلبواملرريفطللل أرريفل .5

يفا لاسأرررريفرلبالم رررر لل ول مجررررأ يفلباليتررررقلءسرررركلبي رررريفحعلني لبال رررريفل للني لاسأرررريفرلبالررررالمشل  لبوامأررررللللللل

 . باللا هق لطايف لبياأيف ل  ت لءدلبوامويف يفيلبالماللقلبيااض

 أرريفل ررر طلب لررريفط لقأل  ررريف ال امجررريفرلباليترررقلبالمت ل ررلقل ررر برلباالمارررمبنيلءررردلباللرررهمل  لءررردل للل .0

باملرريفطن لءرردلخمبرركل امجرريفرلباررعمتالةلاأسلرريفيلبالمورر  عل  ررت لمرريفل  ررم اهلبارريفةلخررابطلايفاليتررقلللللللللل

ل.بالمت ل لق

  
ل:ءليفط قلبيا ب لةلباليتقلبالمت ل لق:ليفلليفمث

 

   رررريفملالررررالصلبارررريفح لبال يفح ررررقلءرررردلب ارررررولبال  ررررم طالحيرررر لاليفرررركلبالسلمبررررلنيلبالنلررررالولمايفارررريفيلباليتررررقلللللللل

بالمت ل رررررلقلالررررر بل ررررررولب رررررممبهيفحلبيلرررررايفألة الب لمأررررريفربيلبع الرررررقل قخوررررريف   لاررررردلبالنلرررررال هررررر للللللل

 ةاللررررقلامجررررا ط ل ررررمالب رررريف ل ءرررريف ل رررركللللللخميفالمررررقلح ررررم ط ق لارررر بللشيفالررررمل رررردلةلارررر  لبيتمب ررررقلباللللللل

بالسلمبررررررلنيلح ولق ررررررمساليفرلءررررررال شمبلرررررر لءمبرررررر  لباللررررررميف لقلارررررررال ب لباالررررررالامجررررررا ط لب  ورررررريف لارررررردلللللللل

ل.ب م راللم ل  لقلمأيف  لبع اه

 
ل:بالس يفولب  مليفط قلالس ليتقلبالمت ل لق:لثيفالسيفم

 

يفسلررررقلءرررردلءالشسرررر لبعرررراألاسررررنلق رررريف لاأرررركلباليتررررقلبالمت ل ررررلقللرررراضل لرررر لءرررردلبالمجررررا ط لقامأرررريفحلنللللل

يتررررريفولق ملررررريفط قل هأررررركلءرررررالباليترررررقلبالمت ل رررررلقلاسرررررنل ول يفررررر ولءررررردلورررررأدلنررررر  لبالس ررررريفوليتالرررررقللللل

السةيفأررررريفرل باللرررررل كل طءررررر يلبايفررررر ولبوامأررررريفاهلامرررررنل يفررررر ولاررررر  لالميترررررقلح طلةل ررررراليفاقلبال  رررررم ط للللل

  .  ميفررررررر ولنررررررر  لبالس الرررررررقلءررررررردلبعيفأررررررريفرل بالررررررريف  لبالررررررر  دلعسسررررررر بل يف رررررررقلباالررررررريفة لبالسلمبلرررررررقللللللللللل

ل
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