
 النظام السياسي الفرنسي

يعتبررالنظامررلسلنظي للررنلنظما يررنل ررعلنظررام لنظعاي رربل ررنلنظعررلظ ل يررب لنظت ررل  ل

نظغا بلنظتنل ال هللهذنلنظاملسلعبالتل يخهلنظطويل،لونألثرالنظرذتلتا رهلعكريل م رال رعل

ح ثلنلتملدتلدولل م اةل علهذهلنظت ا بلنظغا بل رنل لر للنظام لنظي لل بلظدوللنخاى

ل علظ ل مل هللنظي للن.

وظ رردلدررهدلنظامررلسلنظيررف للنلنظما يررنلخررهلل ترراةلتطررو هلعرردةلثررو نتل   يرر بل

،لوصرررانرل ايرررال ررر علن يرررل لنظوكي ررربلونظ وهو يررربل1848-1830ل-1814ل-1789

وترردخللخررل  نلونإل بانطو يررب،ل ررتهلعاهررللصررانرلدنخكررنل رر علطب ررلتلنظو تورر ل

ونحررتهللظما يررلل ررعلنظرردوللنظو ررلو ةلنظتررنللررعىلظايرراةلطررا لعكرريل خررالحوليرربل

لظويلظحهللنولخو لًل علن تدندلنظمو ةلنظ هل.

 نظام الحكم:

نظامررلسلنظما يررنلهررول مررلسل وهررو تل  ررل نلديو انطررنللخكرر  ل ررلل رر علنظا ررل نل

 رر علنظدوظرربللونظا للررن ،لوهررولل وهررو ت للألنلنظ ررل ونلهررولنظررذتليحيرر لنظعه ررلت

ونظوررونطا علو ختكررال  ررليتلنظح ررلة.لوهررولويرررلًللديوررو انطن للألنلهررذنلنظ ررل ونل

 يتو لو  ددلو عدل رعل برلل هرل يعلل للر  عل اتخبر عليورمهنللركطت عل   ير ت ع،ل

وهوررللنظباظوررلنلنظررذتليوررل  لنظيرركطبلنظتيررايع بلو  رر ذلنظ وهو يرربلنظررذتليوررل  ل

لنظيكطبلنظتام ذيبل  لنظحيو ب

 طة التنفيذية :السل

لويومكهلل لل عل   ذلنظ وهو يبلو   ذلنظو  نء:

 للراونتل رلي تانرلنظعرلسلنظوبلدرالطب رلًل5ويُرفاتخ لظوردةلللرئيي  المهورريية:• 

ظكدلتو لللكطتهلتعكول رو للركطبل  ر ذلنظرو  نء ،لوييرتودللركطتهل رعلنظيرع لأل رهل



يكطبلنظي للر بل عيرذل اتخ ل اه لوظ ذل علنظباظولن..لويول  ل   ذلنظ وهو يبلنظ

ل   ذلنظو  نءلنظذتليول  لنظيكطبلنإلدن يب..

 علنظالح بلنظعوك بليتيلعدل مرو ل  ر ذلنظ وهو يربلن نل رلنلياتورنلالظريلني كب ربل

 نل  كذلنظعوروسلوتتعرل  ل وترهلولرطوتهلعكريل  ليرلتلنظدوظرب،لو لظرذنتلنظتام ذيرب،ل

ز ل  ر ذلنظ وهو يربلتهترزلوعكيلنظعيذل عل ظكللن نل ل رىلني كب ربلتاتورنلظغ رالحر

لصو تهل عك للوظ ذلدلتو يل.

 

 صالحيات رئي  المهوررية:

ل لحللنظ وع بلنظوطا ب.1

 ل رعل16 لو يلحلظبلتعاضلنظربهدلألتلخطرال ب رال   رهليحرطلظرهلطب رلًلظكباردلل2

لنظدلتو ل ول لبللكطلتلنلتمال  بلوييتوظنلعكيلنظيكطت علنظتام ذيبلونظتيايع بل.

لنظباظولنلظه ع لدلو ضلن ع لدهل.ل لنظحطل نلدعوة3

ل لحطلنيعتانضلعكيلنظ ون  علنظتنلييد هللنظباظولنل.4

ل لنظحطل نل خلطببلنظباظولنل.5

ل لحطلت لو لنظباظولنلو خلطببلنظيع ل بلداةل نل يل للنظتياي ل.6

ل ليييللنظحيو بلويختل لنظو  نءل وللياو لن تولعلتلنظحيو بل.7

لي لنأل مايبلنظباظول  بل. ليختل ل   ذلنظو  نءلح8

ل لييونلنظو  نءل الءلعكيلن تانحل   ذلنظو  نءل.9

ل ليا  لالظيلنظيع ل ليلتمتلءل نلحلظبلنظازنرل  لنظ وع بلنظتيايع بل.10

ل لصل  ل ان نتلنظي للبلنظخل   بل هولنظ ل  لنظوبلدالعك هل.11



ل ليع عل و  ل  كذلنظ رلءلنألعكيل.12

لوعرلءلنظو كذلنظدلتو تلنألعكيل. ليع علثهثبل عل13

 لي رروسلنظررا  ذل مرررللصررهح لتهل لظيررهالعكرريللرر النظيرركطلتلنظعوو  رربلول14

لنلتوان يبل  ليلتلنظدوظب.

ل لي ودلنظ ونتلنظويكحب15

ل ليباسلنيتمل  لت.16

ل ل ل لنظي لللتلنظعل بل يمتهل   ذل  كذلنظو  نء.17

وهرنلنإل لظرربلنظوعككرربللللظرر ذل لييرتط  لال لظرربل  ررذلنظرو  نءل ررنلحلظرربلونحرردل18

دلررتو يللوال وررللنتخررذل للررلءلنظ وهو يرربلهررذنلعكرريلعررلت ه ل رر لونل  رر ذلنظررو  نءليل

لياحيلاليلال نلنلت لظىلنظو ن ةل وللي وللنظدلتو ل  

 


