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  تقديم األستاذ محمد فائق
  رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان

  

يملك الشعب المصري خبرة تاريخية مهمـة مـع الدسـاتير بإيجابياتهـا               
وسلبياتها، توارثتها األجيال عبر طريق محفوف بالمعاناة واألمل، بدءا من دسـتور           

ر  الذي انقض علـى دسـتو      ١٩٣٠، إلى دستور    ١٩٢٣، ومرورا بدستور    ١٨٧٩
 الذي مسخ   ١٩٧١ الذي لم ير النور وصولًا إلى دستور         ١٩٥٤، إلى دستور    ١٩٢٣

النظام األسبق بتعديالته أفضل ما فيه ليحيله في نهاية األمر إلـى ركيـزة  لتأبيـد                 
  . السلطة والتوريث

 - انتظـر دهـرا      الـذي  - يناير تطلع الشعب المـصري       ٢٥ومنذ ثورة     
لمصالح العليا للمجتمع وعلى مـسار التطـور        ليتخلص من دستور كان عبًئا على ا      

السياسي واالجتماعي في البالد، لكن خيب اإلعالن الدستوري رجـاءه بنـصوص            
قابلة للتأويل، أتاحت لفريق سياسي واحد أن يهيمن على صنع الدستور، فلم يـشعر              

  . المجتمع أنه يعبر عنه كي يتملكه فيحترمه ويدافع عنه
 يونيو هو لفـظ دسـتور   ٣٠أول استحقاق لثورة    ولم يكن مفاجًئا أن يكون        
، وأن تتبنى خارطة الطريق إعداد دستور جديد ال يقوم على الغلبـة، بـل               ٢٠١٢

أساس توافقي يعبر عن تطلعات المجتمع ويحترم تعددية رؤاه، ويستند على المبادئ            
وى الراسخة للديمقراطية والتنمية وحقوق اإلنسان، ويفصل في المصالح المتنافسة لق         

  . المجتمع 
من البديهي أن يعبر أي دستور توافقي عن اإلطـار العـريض للتوافـق                

، ٢٠١٣وهكذا جاء دستور    . الوطني، أال يتطابق مع رؤية فريق واحد في المجتمع        
 لنقـول كلمتنـا فـي     وهكذا ينبغي أن ننظر له ونحن نتوجه إلى صناديق االنتخاب           

  . شأنه
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ور لمختلف فئـات المجتمـع بإعـادة        ويهدف هذا الكتاب إلى تقريب الدست       
تبويبه على قاعدة الحقوق، وتصنيف المواد بحسب ترابط الحقوق للتعريـف بمـا             

  . تضمنته من حقوق لمختلف فئاته، ويدعوه للتصويت عليه
ويبقي واجب الشكر لألستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض علـى الجهـد              

قى التقدير للمنظمـة العربيـة لحقـوق      الذي بذله في إعداد هذا العمل المهم، كما يب        
وسوف ,  إنجاز هذا العمل   في لحقوق اإلنسان،    القومي شاركت المجلس    التياإلنسان  

إذ يظل الفيصل في نهاية األمر هـو وعـي          . تشارك في الوصول به إلى المجتمع     
  .المجتمع بحقوقه، فكم من بلدان لديها دساتير وال تتمتع بحياة دستورية
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  ٢٠١٤حقوقك في دستورك 
  

  :مبدأ المساواة وعدم التمييز 
  :ديباجة الدستور

......................  
 العـالمي لحقـوق   اإلعـالن ا يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع       نكتب دستور 

  . صياغته ووافقنا عليهفي شاركنا الذياإلنسان 
تمييزأيوالواجبات دون  الحقوق فيا يحقق المساواة بيننا نكتب دستور .  

  )٤(مادة 
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويـصون وحدتـه            

 المساواة والعـدل وتكـافؤ الفـرص بـين جميـع            مبادئ ىالوطنية التي تقوم عل   
  . الدستورفيالمواطنين، وذلك على الوجه المبين 

  )٩(مادة 
  .جميع المواطنين، دون تمييزتلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين 

  )١١(مادة 
 جميع الحقوق المدنية والسياسية     فيتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل        

  .ا ألحكام الدستورواالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقً
  )١٤(مادة 

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفـاءة، ودون محابـاة أو وسـاطة،              
للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بـأداء           وتكليف  
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 ١٢

، إال  التـأديبي  رعاية مصالح الشعب، وال يجوز فصلهم بغير الطريق          فيواجباتهم  
  . األحوال التي يحددها القانونفي
  

  )٥٣(مادة 
 الحقوق والحريـات والواجبـات      فيالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون       

عامة، ال تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو األصل، أو العرق، أو               ال
 الـسياسي أو    االنتمـاء ، أو   االجتمـاعي اللون، أو اللغة، أو اإلعاقة، أو المستوى        

  .خرآ سبب أليالجغرافي، أو 
  التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون

 كافة أشكال التمييز، وينظم القانون      ىابير الالزمة للقضاء عل   تلتزم الدولة باتخاذ التد   
  .إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض

  )٧٤(مادة 
وال يجوز مباشرة   . للمواطنين حق تكوين األحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون       

، أو بناء علـى التفرقـة   ديني، أو قيام أحزاب سياسية على أساس     سياسي  نشاط أي
، أو ممارسة نشاط معاد     جغرافي أو   طائفيأو على أساس     . أو األصل  بسبب الجنس 

وال يجـوز   . عسكري أو شبه    عسكري طابع   ذي، أو   يلمبادئ الديمقراطية، أو سر   
  .قضائيحل األحزاب إال بحكم 

  )٩٢(مادة 
وال يجوز  . الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ال تقبل تعطيالً وال انتقاصا         

  .ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها قانون ينظم ألي
  )٩٣(مادة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٣

تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنـسان التـي تـصدق             
  .ا لألوضاع المقررةعليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقً

  )١٨٠(مادة 
المباشر، السريلعام ا باالقتراع اتنتخب كل وحدة محلية مجلس   

...............  
على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثالثين سـنة، وربـع               

 أال تقل نسبة تمثيل العمال والفالحين عن خمسين بالمائـة مـن             ىالعدد للمرأة، عل  
ا للمـسيحيين وذوي     مناسـب  إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثـيالً        

  .اإلعاقة
  )٢٣٦(مادة 

تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية االقتصادية، والعمرانيـة الـشاملة للمنـاطق           
الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومنـاطق النوبـة، وذلـك            

 أولوية االستفادة منهـا، مـع مراعـاة         ي مشروعات التنمية وف   فيبمشاركة أهلها   
، خالل عشر سنوات من تاريخ العمل بهـذا  ي المحلاألنماط الثقافية والبيئية للمجتمع 

  . ينظمه القانونالذيالدستور، وذلك على النحو 
 مناطقهم األصلية   ى وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إل       ىوتعمل الدولة عل  

  . ينظمه القانونالذيوتنميتها خالل عشر سنوات، وذلك على النحو 
  )٢٤٣(مادة 

ا فـي أول مجلـس للنـواب        عمال والفالحين تمثيالً مالئم    تمثيل ال  ىتعمل الدولة عل  
  . النحو الذي يحدده القانونىينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك عل

  )٢٤٤(مادة 
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ا  تمثيالً مالئم  اإلعاقة ذوي   واألشخاص تمثيل الشباب والمسيحيين     ىتعمل الدولة عل  
 النحو الذي يحدده    ى عل في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك         

  .القانون
  )٢٢٦(مادة 

  ل مادة، أو أكثر ـمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديلرئيس الجمهورية، أو لخ
  ..... الدستور،من مواد

.............  
 رئـيس   انتخـاب  جميع األحوال، ال يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعـادة           يوف

 بالمزيد مـن    ا ما لم يكن التعديل متعلقً     ساواة،الم بمبادئ الحرية، أو   الجمهورية، أو 
  .الضمانات

  

  :الحق في الحرية واألمان الشخصي 
  )٥١(مادة 

  .يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ، والالكرامة حق لكل إنسان
  )٥٣(مادة 

 الحقوق والحريـات والواجبـات      فيالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون       
 تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو األصل، أو العرق، أو              العامة، ال 

 الـسياسي أو    االنتمـاء ، أو   االجتمـاعي أو اإلعاقة، أو المستوى     اللون، أو اللغة،    
  . سبب آخرأليالجغرافي، أو 

  التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون
 كافة أشكال التمييز، وينظم القانون      ىالزمة للقضاء عل  تخاذ التدابير ال  تلتزم الدولة با  

  .إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض
  )٥٤(مادة 
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 مصونة ال تُمس، وفيما عدا حالة التلـبس، ال          ي، وه طبيعيالحرية الشخصية حق    
 قيـد إال بـأمر      بـأي يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته            

  .تحقيق مسبب يستلزمه القضائي
  )٥٧(مادة 

  ة، والبرقية، ـوللمراسالت البريدي. ة ال تمسـ مصونيللحياة الخاصة حرمة، وه
واإللكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل االتصال حرمة، وسـريتها          

 قـضائي مكفولة، وال تجوز مصادرتها، أو االطالع عليها، أو رقابتهـا إال بـأمر              
  .األحوال التي يبينها القانون يمسبب، ولمدة محددة، وف

ئل االتصال العامة بكافـة      استخدام وسا  فيكما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين       
، تعـسفي ، وال يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بـشكل             أشكالها

  .وينظم القانون ذلك
  )٥٨(مادة 

 يجـوز دخولهـا، وال      االسـتغاثة ال   للمنازل حرمة، وفيما عدا حاالت الخطر، أو      
 مـسبب، يحـدد المكـان،     قضائيتفتيشها، وال مراقبتها أو التنصت عليها إال بأمر         

 القانون، وبالكيفية التـي  في األحوال المبينة فيوالتوقيت، والغرض منه، وذلك كله    
 المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطالعهم علـى         فيينص عليها، ويجب تنبيه من      

   .هذا الشأن فياألمر الصادر 
  )٥٩(مادة 

الحياة اآلمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير األمن والطمأنينـة لمواطنيهـا،             
  .ولكل مقيم على أراضيها

  )٩٩(مادة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٦

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من            
 جريمة ال تسقط الـدعوى      الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون،      

وللمـضرور إقامـة الـدعوى الجنائيـة         الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم،     
  .بالطريق المباشر

  لحقـوق   القـومي  لمن وقع عليه االعتداء، وللمجلـس        ا عادالً وتكفل الدولة تعويض 
   المدنية ن يتدخل في الدعوي انتهاك لهذه الحقوق، وله أأياإلنسان إبالغ النيابة عن 

طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانونى المضرور بناء على إلامنضم .  
  )٢٢٦(مادة 
 رئـيس   انتخـاب  جميع األحوال، ال يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعـادة           يوف

 بالمزيد مـن    اساواة، ما لم يكن التعديل متعلقً     الم بمبادئ الحرية، أو   الجمهورية، أو 
  .الضمانات

  

  ":حظر التعذيب" سالمة الجسد فيالحق 
  :ديباجة الدستور

 العـالمي لحقـوق   اإلعـالن  يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع       انكتب دستور 
  . صياغته ووافقنا عليهفي شاركنا يالذاإلنسان 

  )٩٢(مادة 
  . الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ال تقبل تعطيالً وال انتقاصا

نظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصـلها           قانون ي  أليوال يجوز   
  .وجوهرها

  )٩٣(مادة 
تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنـسان التـي تـصدق             

  . لألوضاع المقررةا لها قوة القانون بعد نشرها وفقًعليها مصر، وتصبح
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  )٥١(مادة 
  .اس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتهايجوز المس ، والالكرامة حق لكل إنسان

  )٥٢(مادة 
  .التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة ال تسقط بالتقادم

  )٥٥(مادة 
  ه ـد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليـه، أو يحبس، أو تقيـكل من يقبض علي

نويا، وال  كرامته، وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنيا أو مع            
، وتلتـزم   امخصصة لذلك الئقة إنسانيا وصحي     أماكن   فييكون حجزه، أو حبسه إال      

 مـن ذلـك     شـيء ومخالفة  . الدولة بتوفير وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة      
  .ا للقانونجريمة يعاقب مرتكبها وفقً

وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء ممـا            . وللمتهم حق الصمت  
  .ل عليهوع، أو التهديد بشيء منه، يهدر وال يتقدم

  )٩٩(مادة 
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من            
الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة ال تسقط الـدعوى            

إقامـة الـدعوى الجنائيـة      وللمـضرور    الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم،     
  .بالطريق المباشر

  لحقـوق   القـومي  لمن وقع عليه االعتداء، وللمجلـس        ا عادالً وتكفل الدولة تعويض 
 المدنية  ىه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعو       انتهاك لهذ  أياإلنسان إبالغ النيابة عن     

ون طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانى المضرور بناء علىا إلمنضم.  
  

  : التحقيقأثناء اإلنسانحقوق 
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  )٩٤(مادة 
وتخضع الدولة للقانون، واستقالل القـضاء،      . سيادة القانون أساس الحكم في الدولة     

  .وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات
  )٩٥(مادة 

 إال  ع عقوبـة  قَّوالعقوبة شخصية، وال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون، وال تُ           
  .، وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانونقضائيبحكم 
  )٩٦(مادة 

 حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيهـا ضـمانات              يءالمتهم بر 
وتـوفر  .  الجنايـات  فيوينظم القانون استئناف األحكام الصادرة      . الدفاع عن نفسه  
ـ      عليهم و  للمجنيالدولة الحماية    ـ  الشهود والمتهمين والمبلغين عند االقت  اضاء، وفقً

  .للقانون
  )٩٧(مادة 

تعمل ، و التقاضيوتلتزم الدولة بتقريب جهات     .  حق مصون ومكفول للكافة    التقاضي
 مـن  إداري عمـل أو قـرار    أيعلى سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين        
محـاكم االسـتثنائية    ، وال الطبيعيرقابة القضاء، وال يحاكم شخص إال أمام قاضيه         

  .محظورة
  )٩٩(مادة 

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من            
الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة ال تسقط الـدعوى            

 وللمـضرور إقامـة الـدعوى الجنائيـة        الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم،     
  .بالطريق المباشر
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  لحقـوق   القـومي  لمن وقع عليه االعتداء، وللمجلـس        ا عادالً وتكفل الدولة تعويض 
   المدنية ىه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعو انتهاك لهذأياإلنسان إبالغ النيابة عن 

طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانونى المضرور بناء علىا إلمنضم .  
  )٥٤(مادة 
، وهى مصونة ال تُمس، وفيما عدا حالة التلـبس، ال           طبيعي الشخصية حق    الحرية

 قيـد إال بـأمر      بـأي يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته            
  . مسبب يستلزمه التحقيققضائي

ن كَّ ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويم     ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب        
ا، وأن يقدم إلى سـلطة التحقيـق خـالل أربـع            بمحاميه فور ويه و  بذ االتصالمن  

  .وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته
،  حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محـام           فيوال يبدأ التحقيق معه إال      

  . القانونفي لإلجراءات المقررة ا اإلعاقة، وفقًيمع توفير المساعدة الالزمة لذو
ه، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء، والفـصل           ولكل من تقيد حريت   

  .جراء، وإال وجب اإلفراج عنه فورفيه خالل أسبوع من ذلك اإل
، ومدتـه، وأسـبابه، وحـاالت اسـتحقاق         االحتياطيوينظم القانون أحكام الحبس     

 ، أو عن تنفيذ عقوبة صدر     االحتياطي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس       الذيالتعويض  
  .حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه

 يجوز الحبس فيها إال     التي الجرائم   فييجوز محاكمة المتهم      جميع األحوال ال   يفو
  .بحضور محام موكل أو منتدب

  )٥٥(مادة 
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملتـه بمـا يحفـظ عليـه                  

 إكراهه، وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا، وال        كرامته، وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال      
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 أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانيا وصحياً، وتلتـزم         فييكون حجزه، أو حبسه إال      
 مـن ذلـك     شـيء ومخالفة  . الدولة بتوفير وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة      

  .ا للقانونجريمة يعاقب مرتكبها وفقً
ر من محتجز تحت وطأة شيء ممـا        وكل قول يثبت أنه صد    . وللمتهم حق الصمت  

تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر وال يعل عليهو.  
  )٥٨(مادة 

  ا، وال ـاالستغاثة ال يجوز دخوله دا حاالت الخطر، أوـللمنازل حرمة، وفيما ع
 مـسبب، يحـدد المكـان،     قضائيتفتيشها، وال مراقبتها أو التنصت عليها إال بأمر         

 القانون، وبالكيفية التـي  في األحوال المبينة فيوذلك كله والتوقيت، والغرض منه،    
 المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطالعهم علـى         فيينص عليها، ويجب تنبيه من      

    . هذا الشأنفياألمر الصادر 
  )٨٠(مادة 

  ..... كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ،يعد طفالً
......  

وال .  عليهم، والشهود  المجني خاص باألطفال    ائيقضكما تلتزم الدولة بإنشاء نظام      
   وتـوفر  . ا للقانون وللمدة المحددة فيه    ا أو احتجازه إال وفقً    يجوز مساءلة الطفل جنائي

 أماكن مناسبة ومنفـصلة عـن أمـاكن         فيله المساعدة القانونية، ويكون احتجازه      
 كافـة   فـي وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفـل         . احتجاز البالغين 

  . تتخذ حيالهالتياإلجراءات 
  

  :الطبيعي القاضي أمامقيود على محاكمة المواطن 
  )٢٠٤(مادة 
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 كافة الجرائم   في جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل         العسكريالقضاء  
 حكمهم، والجرائم المرتكبـة     فيالمتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن       

  .العامة أثناء وبسبب الخدمة المخابرات أفرادمن 
 اعتـداء  تمثل   التي الجرائم   في، إال   العسكري أمام القضاء    مدنيوال يجوز محاكمة    

حكمها، أو   في العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما         المنشآت على   امباشر 
المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسـلحتها             

ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية،            أو  
 على ضـباطها أو     ا مباشر اعتداء تمثل   التيأو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم       

  .أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم
  .األخرى العسكريويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء 

 مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات         العسكريوأعضاء القضاء   
  .والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية

  

  ":المحاماة "حقوق الدفاع
  )٥٤(مادة 

 مصونة ال تُمس، وفيما عدا حالة التلـبس، ال          ي، وه طبيعيالحرية الشخصية حق    
 قيـد إال بـأمر      بـأي ه، أو حبسه، أو تقييد حريته       يجوز القبض على أحد، أو تفتيش     

  . مسبب يستلزمه التحقيققضائي
   بلغ فوركل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة،           اويجب أن ي من كَّوي

، وأن يقدم إلى سـلطة التحقيـق خـالل أربـع        ا بذويه وبمحاميه فور   االتصالمن  
  .وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته

،  حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام          فييبدأ التحقيق معه إال     وال  
  . القانونفي لإلجراءات المقررة ا اإلعاقة، وفقًيمع توفير المساعدة الالزمة لذو
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ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء، والفـصل              
  .اوجب اإلفراج عنه فورجراء، وإال فيه خالل أسبوع من ذلك اإل
، ومدتـه، وأسـبابه، وحـاالت اسـتحقاق         االحتياطيوينظم القانون أحكام الحبس     

، أو عن تنفيذ عقوبة صدر      االحتياطي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس       الذيالتعويض  
  .حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه

س فيهـا    يجوز الحب  يالت الجرائم   فييجوز محاكمة المتهم      جميع األحوال ال   يوف
نتدبإال بحضور محام موكل أو م.  

  )٥٥(مادة 
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملتـه بمـا يحفـظ عليـه                  
كرامته، وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا، وال              

وتلتـزم  ،  ا إنسانيا وصحي  مخصصة لذلك الئقة   أماكن   فييكون حجزه، أو حبسه إال      
 مـن ذلـك     شيءومخالفة  . الدولة بتوفير وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة      

  .ا للقانونجريمة يعاقب مرتكبها وفقً
وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء ممـا            . وللمتهم حق الصمت  

تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر وال يعل عليهو.  
  )٨٠(مادة 
  .... كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، د طفالًيع

.....  
وال .  عليهم، والشهود  المجني خاص باألطفال    قضائيكما تلتزم الدولة بإنشاء نظام      

   وتوفر .  وللمدة المحددة فيه   ،ا أو احتجازه إال وفقا للقانون     يجوز مساءلة الطفل جنائي
ن مناسبة ومنفـصلة عـن أمـاكن         أماك فيله المساعدة القانونية، ويكون احتجازه      
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 كافـة   فـي وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفـل         . احتجاز البالغين 
  . تتخذ حيالهالتياإلجراءات 

  )٩٦(مادة 
تكفل له فيهـا ضـمانات       حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة،         يءالمتهم بر 

وتـوفر  .  الجنايـات  فيرة  وينظم القانون استئناف األحكام الصاد    . الدفاع عن نفسه  
ـ       عليهم والشهود والمتهم   للمجنيالدولة الحماية     اين والمبلغين عند االقتـضاء، وفقً

  .للقانون
  

  )٩٨(مادة 
واستقالل المحاماة وحماية حقوقهـا ضـمان       . حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول     

ء إلى القضاء،   ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل االلتجا      . لكفالة حق الدفاع  
  .والدفاع عن حقوقهم

  

  اةــالمحام
  )١٩٨(مادة 

المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسـيادة القـانون،             
وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقالً، وكذلك محامو الهيئـات وشـركات            

 أثناء تأديتهم حق الدفاع     اويتمتع المحامون جميع  . ال العام القطاع العام وقطاع األعم   
أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها علـيهم             

  .واالستداللأمام جهات التحقيق 
 مباشرته حق   أثناء المحامي أو احتجازه     ىظر في غير حاالت التلبس القبض عل      ويح

  . النحو الذي يحدده القانونىالدفاع، وذلك كله عل
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  :ة حقوق الالجئين حماي
  )٩١(مادة 

 اضطهد بسبب الدفاع عن مـصالح       أجنبي لكل   السياسيللدولة أن تمنح حق اللجوء      
  . الشعوب أو حقوق اإلنسان أو السالم أو العدالة

  .وتسليم الالجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون
  

  
  

  :حقوق الشهداء والمصابين
  :ديباجة الدستور

..............  
 نية، بكثافة   تاريخ اإلنسا  في يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى       ٣٠ يناير   ٢٥وثورة  

تقبل  بعشرات الماليين، وبدور بارز لشباب متطلع لمس        قدرت التيالمشاركة الشعبية   
فاق وطنية وإنسانية أكثر    آمشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات واإليديولوجيات نحو       

الشريف والكنيسة   وبمباركة األزهر    ،لإلرادة الشعبية رحابة، وبحماية جيش الشعب     
 الحريـة والعدالـة    فريدة بسلميتها وبطموحهـا أن تحقـق  ا أيضيالوطنية لها، وه  
ااالجتماعية مع.  

تقبل ، وبـشارة بمـس    ازال حاضـر   هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض ما       
  .تتطلع إليه اإلنسانية كلها

...................  
 الماضي استبداد، ونعالج فيه جراح      وأي فساد   أي نغلق به الباب أمام      اب دستور نكت

 زماننـا،   فيمن زمن الفالح الفصيح القديم، وحتى ضحايا اإلهمال وشهداء الثورة           
  . عانى طويالً الذيونرفع الظلم عن شعبنا 
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  )١٦(مادة 
ربين القـدماء   تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحـا         

سر المفقودين في الحرب وما فـي حكمهـا، ومـصابي العمليـات             أوالمصابين، و 
األمنية، وأزواجهم وأوالدهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلـك            

  .على النحو الذي ينظمه القانون
  .وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه األهداف

  
  )٢٤١(مادة 

 قـانون   بإصـدار  أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور          فييلتزم مجلس النواب    
طنيـة،  للعدالة االنتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الو      

  . للمعايير الدوليةاوتعويض الضحايا، وذلك وفقً
  

  : التنقل والسفرفيالحق 
  )٦٢(مادة 

 مـواطن عـن إقلـيم       أيوال يجوز إبعاد    . لهجرة مكفولة حرية التنقل، واإلقامة، وا   
  .الدولة، وال منعه من العودة إليه

وال يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض اإلقامة الجبرية عليه، أو حظـر               
 األحـوال   ي مسبب ولمدة محددة، وف    قضائي جهة معينة عليه، إال بأمر       فياإلقامة  
  . القانونفيالمبينة 

  

  : الخارجفيريين حقوق المص
  )٨٨(مادة 

  تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم 
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وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فـي            
  .تنمية الوطن

ضاع الخاصة  وينظم القانون مشاركتهم في االنتخابات واالستفتاءات، بما يتفق واألو        
بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام االقتراع والفرز وإعالن النتـائج المقـررة بهـذا               
الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهـة عمليـة االنتخـاب أو               

  .االستفتاء وحيادها
  

  : والتعبيرالرأي حرية فيالحق 
  )٦٥(مادة 

 رأيه بالقول، أو الكتابـة،      نتعبير ع الولكل إنسان حق    .  مكفولة والرأيحرية الفكر   
  .أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر

  )٧١(مادة 
 وجه فرض رقابة علـى الـصحف ووسـائل اإلعـالم المـصرية أو               بأييحظر  

 زمن  في فرض رقابة محددة عليها      استثناءويجوز  . مصادرتها أو وقفها أو إغالقها    
  .الحرب أو التعبئة العامة

 ترتكب بطريق النشر أو العالنيـة،       التي الجرائم   فيقع عقوبة سالبة للحرية     وال تو 
 العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بـالطعن         ىما الجرائم المتعلقة بالتحريض عل    أ

  .في أعراض األفراد، فيحدد عقوباتها القانون
  

  :حرية الصحافة
   )٧٠(مادة 
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 مكفولة،  واإللكتروني والمسموع   والمرئي الورقيحرية الصحافة والطباعة والنشر     
، حق  ين أو شخصيات عامة أو خاصة     ري أو اعتبا  ينوللمصريين من أشخاص طبيعي   

، ووسـائط   لمـسموعة ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل اإلعالم المرئيـة وا        
  .الرقمياإلعالم 

وينظم القـانون   .  ينظمه القانون  الذيوتصدر الصحف بمجرد اإلخطار على النحو       
  . والصحف اإللكترونيةوالمرئي اإلذاعي إنشاء وتملك محطات البث إجراءات

  )٧١(مادة 
  ل اإلعالم المصرية أو ـة على الصحف ووسائـه فرض رقابـ وجأيـبيحظر 

 زمن  في فرض رقابة محددة عليها      استثناءويجوز  . مصادرتها أو وقفها أو إغالقها    
  .الحرب أو التعبئة العامة

 ترتكب بطريق النشر أو العالنيـة،       التي الجرائم   فية للحرية   ع عقوبة سالب  قَّووال تُ 
 العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بـالطعن         ىريض عل أما الجرائم المتعلقة بالتح   

  .في أعراض األفراد، فيحدد عقوباتها القانون
   )٧٢(مادة 

، تلتزم الدولة بضمان استقالل المؤسسات الصحفية ووسائل اإلعالم المملوكـة لهـا     
بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل اآلراء واالتجاهات السياسية والفكرية والمصالح           

  . مخاطبة الرأي العامفيضمن المساواة وتكافؤ الفرص تجتماعية، واال
  )٢١١(مادة 

 تتمتـع بالشخـصية االعتباريـة       المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم هيئـة مـستقلة       
  .موازنتها مستقلة، وواإلداري والمالي الفنيواالستقالل 

، وتنظـيم الـصحافة     والمرئـي ويختص المجلس بتنظيم شئون اإلعالم المـسموع        
  .المطبوعة، والرقمية، وغيرها
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ويكون المجلس مسئوالً عن ضمان و حماية حرية الـصحافة واإلعـالم المقـررة              
بالدستور، والحفاظ على استقاللها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسـات          

كارية، ومراقبة سالمة مصادر تمويل المؤسـسات الـصحفية واإلعالميـة،           االحت
ووضع الضوابط والمعايير الالزمة لضمان التـزام الـصحافة ووسـائل اإلعـالم          

 في، وذلك على الوجه المبين      القوميبأصول المهنة وأخالقياتها، ومقتضيات األمن      
  .القانون

  .ضاع الوظيفية للعاملين فيهيحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، واألو
  . مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملهفي المجلس يويؤخذ رأ

  )٢١٢(مادة 
، تقوم علـى إدارة المؤسـسات الـصحفية         الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة    

المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقاللها، وحيادها،         
  . رشيدواقتصادي، وإداري، مهنيامها بأداء والتز

  .ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، واألوضاع الوظيفية للعاملين فيها
  . مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملهافي الهيئة يويؤخذ رأ

   )٢١٣(مادة 
اإلعالمية المرئية  ، تقوم على إدارة المؤسسات      الهيئة الوطنية لإلعالم هيئة مستقلة    

واإلذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقاللها         
  . رشيدواقتصادي، وإداري، مهنيوحيادها، والتزامها بأداء 

  .ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، واألوضاع الوظيفية للعاملين فيها
  .انين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها مشروعات القوفي الهيئة يويؤخذ رأ

  

  : الحصول على المعلوماتفيالحق 
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  )٦٨(مادة 
المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، واإلفصاح عنها         
من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتـزم الدولـة بتوفيرهـا              

القانون ضـوابط الحـصول عليهـا وإتاحتهـا         وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم     
وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبـة            

  .اات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدحجب المعلوم
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فترة العمل بها بدار             

  اع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، ـا وتأمينها من الضيالوثائق القومية، وحمايته
  . للقانونايثة، وفقًبجميع الوسائل واألدوات الحد

  

  :حماية حقوق الملكية الفكرية
  )٦٩(مادة 

 كافـة المجـاالت،     فـي تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها          
وتُنشئ جهازها القانونية، وينظم القانون ذلك لرعاية تلك الحقوق وحمايتاا مختص.  

  

  :واألدبي الفني اإلبداعحرية 
   )٦٧(مادة 

 مكفولة، وتلتزم الدولـة بـالنهوض بـالفنون واآلداب،          واألدبي الفنيحرية اإلبداع   
  .ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع الالزمة لذلك

ادرة األعمـال الفنيـة واألدبيـة       وال يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مص        
والفكرية أو ضد مبدعيها إال عن طريق النيابة العامة، وال توقـع عقوبـة سـالبة                

، الفكـري  أو األدبـي  أو الفني ترتكب بسبب عالنية المنتج التي الجرائم   فيللحرية  
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 فيأما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن             
  .اض األفراد، فيحدد القانون عقوباتهاأعر

جزائي للمـضرور مـن      إلزام المحكوم عليه بتعويض      األحوال هذه   فيوللمحكمة  
  منها، أضرار المستحقة له عما لحقه من       األصلية تالتعويضا إلى  إضافة ،الجريمة

  .ا للقانونوذلك كله وفقً
  

  : حرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينيةفيالحق 
  :لدستورديباجة ا

  . مصر مهد الدين، وراية مجد األديان السماوية
 طـور   في، وتنزلت عليه الرسالة     يكليم اهللا، وتجلى له النور اإلله      أرضها شب    في
  .نينيس

يدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آالف الـشهداء       وعلى أرضها احتضن المصريون الس    
ا عن كنيسة السيد المسيحدفاع.  

يدنا محمد عليه الصالة والسالم، للناس كافـة، ليـتمم           س وحين بعث خاتم المرسلين   
           ا مكارم األخالق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور اإلسالم، فكنا خير أجناد األرض جهاد

  . العالمينفي سبيل اهللا، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين في
 أن  للتـشريع، و    المصدر الـرئيس   اإلسالمية يؤكد أن مبادئ الشريعة      انكتب دستور

العليا فـي   وما تضمنه مجموع أحكام المحكمة       الدستورية   في تفسيرها هو  المرجع  
  .أنذلك الش

 العـالمي لحقـوق   اإلعـالن نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع        
  . صياغته ووافقنا عليهفي شاركنا يالذاإلنسان 
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 يهـدد وحـدتنا   ه أو الوطن من كل ما يهـدد ي يصون حرياتنا، ويحم انكتب دستور 
  .الوطنية

تمييزأي الحقوق والواجبات دون في يحقق المساواة بيننا انكتب دستور .  
   )٢(مادة 

الـشريعة اإلسـالمية    اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبـادئ          
  . للتشريعالمصدر الرئيس

  )٣(مادة 
 للتـشريعات   الـرئيس المسيحيين واليهود المـصدر     مبادئ شرائع المصريين من      

  .المنظِّمة ألحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية
  

   )٧(مادة 
ره بالقيام على كافـة     األزهر الشريف هيئة إسالمية علمية مستقلة، يختص دون غي        

 العلوم الدينيـة والـشئون اإلسـالمية، ويتـولى          فيالمرجع األساسي    شئونه، وهو 
  . مصر والعالم فيونشر علوم الدين واللغة العربية مسئولية الدعوة 

  .وتلتزم الدولة بتوفير االعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه
وشيخ األزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختيـاره مـن بـين               

  .أعضاء هيئة كبار العلماء
  )٦٤(مادة 

ر الدينيـة وإقامـة دور العبـادة        وحرية ممارسـة الـشعائ    . حرية االعتقاد مطلقة   
  .ألصحاب األديان السماوية، حق ينظمه القانون

   )٢٣٥(مادة 
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 لتنظـيم   اه بعد العمل بهذا الدستور قانونً      دور انعقاد ل   أول فييصدر مجلس النواب    
  .بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية

  

  :السلمي التجمع فيالحق 
  )٧٣(دة ما

للمواطنين حق تنظيم االجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشـكال          
 الـذي  نوع، بإخطار على النحـو     أي السلمية، غير حاملين سالحا من       االحتجاجات
  .ينظمه القانون

   يجـوز    مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سـابق، وال        اوحق االجتماع الخاص سلمي
  .راقبته، أو التنصت عليهلرجال األمن حضوره أو م

  
   )١٥(مادة 

  . حق ينظمه القانونالسلمياإلضراب 
  

  : التنظيمفيالحق 
  )٧٤(مادة 

وال يجـوز   . ، بإخطار ينظمـه القـانون     األحزاب السياسية للمواطنين حق تكوين    
، أو بناء علـى     ديني، أو قيام أحزاب سياسية على أساس         سياسي  نشاط أيمباشرة  

، أو ممارسـة    جغرافـي  أو   طائفيأو على أساس      األصل التفرقة بسبب الجنس أو   
. عسكري أو شبه    عسكري طابع   ذي، أو   ي معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سر     نشاط

  .قضائيوال يجوز حل األحزاب إال بحكم 
  )٧٥(مادة 
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، ديمقراطـي  علـى أسـاس      الجمعيات والمؤسسات األهلية  للمواطنين حق تكوين    
   .مجرد اإلخطاروتكون لها الشخصية االعتبارية ب

 شئونها، أو حلها أو     فيوتمارس نشاطها بحرية، وال يجوز للجهات اإلدارية التدخل         
  .قضائيحل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إال بحكم 

هلية يكون نظامهـا أو نـشاطها       ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أ       
ـ    عسكري أو شبه    عسكري أو ذا طابع     اسري ل األحـزاب إال بحكـم      ، وال يجوز ح

  . ينظمه القانونالذيقضائي وذلك كله على النحو 
  )٧٦(مادة 

وتكـون لهـا    .  حق يكفله القانون   ديمقراطي على أساس    النقابات واالتحادات إنشاء  
 رفع مستوى الكفاءة بين     فيالشخصية االعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم       

  .حهمأعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصال
وتكفل الدولة استقالل النقابات واالتحادات، وال يجوز حل مجالس إدارتها إال بحكم            

  . منها بالهيئات النظاميةأي، وال يجوز إنشاء قضائي
   )٧٧(مادة 

، ويكفـل   ديمقراطـي  وإدارتها علـى أسـاس       النقابات المهنية ينظم القانون إنشاء    
 ومساءلتهم عـن سـلوكهم فـي        استقاللها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها،     

  . لمواثيق الشرف األخالقية والمهنيةاممارسة نشاطهم المهني، وفقً
وال يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل       .  نقابة واحدة  ى لتنظيم المهنة سو   وال تنشأ 
 في شئونها، كما ال يجوز حل مجالس إدارتها إال بحكم قـضائي،             اإلداريةالجهات  

  .القوانين المتعلقة بهاويؤخذ رأيها في مشروعات 
  

  : المشاركة السياسيةفيالحق 
  :ديباجة الدستور
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 العـالمي لحقـوق   اإلعـالن  يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع       انكتب دستور 
  . صياغته ووافقنا عليهفي شاركنا الذياإلنسان 

 ه أو يهـدد وحـدتنا    الوطن من كل ما يهـدد ياتنا، ويحم يصون حري انكتب دستور
  .يةالوطن

  . تمييزأي الحقوق والواجبات دون في يحقق المساواة بيننا اورنكتب دست
  )٤(مادة 

يـصون وحدتـه    السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، و        
 المساواة والعـدل وتكـافؤ الفـرص بـين جميـع            مبادئ ىالوطنية التي تقوم عل   

  . الدستورفيالمواطنين، وذلك على الوجه المبين 
   )٥(مادة 

   يـالسلمداول ـيقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والت
للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتالزم المـسئولية مـع الـسلطة،             

  . الدستورفيواحترام حقوق اٍإلنسان وحرياته، على الوجه المبين 
  )٩(مادة 

  .فرص بين جميع المواطنين، دون تمييزتلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ ال
   )١١(مادة 

 جميع الحقوق المدنية والسياسية     فيتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل        
وتعمل الدولة على اتخـاذ     . ا ألحكام الدستور  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقً   

      المجالس النيابية، على النحـو      يفا  التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيالً مناسب 
 الوظـائف العامـة ووظـائف       ي تول فيالذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها        

  . الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدهافي الدولة والتعيين فياإلدارة العليا 
  )١٨٠(مادة 
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    بع سـنوات،    المباشر، لمدة أر   السري باالقتراع العام    اتنتخب كل وحدة محلية مجلس
ويشترط في المترشح أال يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميالدية، وينظم القانون             
شروط الترشح األخرى، وإجراءات االنتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد           

 أال تقل نسبة تمثيـل      ىثين سنة، وربع العدد للمرأة، عل     للشباب دون سن خمس وثال    
 من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتـضمن تلـك          العمال والفالحين عن خمسين بالمائة    

  .اإلعاقة للمسيحيين وذوي ا مناسبالنسبة تمثيالً
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنميـة، ومراقبـة أوجـه النـشاط              

 السلطة التنفيذية من اقتراحـات، وتوجيـه        ىختلفة، وممارسة أدوات الرقابة عل    الم
 سحب الثقة من رؤساء الوحدات      يات وغيرها، وف  ات إحاطة، واستجواب  أسئلة، وطلب 

  . ينظمه القانونالذيالمحلية، على النحو 
، ومواردها المالية وضمانات    األخرى المجالس المحلية    اختصاصاتويحدد القانون   

  .أعضائها واستقاللها
  )١٨٠(مادة 

  ..... المباشر،السريتنتخب كل وحدة محلية مجلساً باالقتراع العام 
  خصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثالثين سـنة، وربـع             على أن ي

 أال تقل نسبة تمثيل العمال والفالحين عن خمسين بالمائـة مـن             ىالعدد للمرأة، عل  
 للمـسيحيين وذوي    ا مناسـب  إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثـيالً        

  .اإلعاقة
  )٢٤٣(مادة 

 فـي أول مجلـس للنـواب        امحين تمثيالً مالئ   تمثيل العمال والفال   ىتعمل الدولة عل  
  . النحو الذي يحدده القانونى بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علينتخب
  )٢٤٤(مادة 
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 ا تمثيالً مالئم  اإلعاقة ذوي   واألشخاص تمثيل الشباب والمسيحيين     ىتعمل الدولة عل  
 الذي يحدده    النحو ى بعد إقرار هذا الدستور، وذلك عل      في أول مجلس للنواب ينتخب    

  .القانون
   )٨٧(مادة 

، ولكل مـواطن حـق االنتخـاب        وطني الحياة العامة واجب     فيمشاركة المواطن   
 االستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجـوز         في الرأيوالترشح وإبداء   

  . حاالت محددة يبينها القانونفياإلعفاء من أداء هذا الواجب 
ل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متـى          وتلتزم الدولة بإدراج اسم ك    

ـ               ا توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بـصورة دوريـة وفقً
وتضمن الدولة سالمة إجـراءات االسـتفتاءات واالنتخابـات وحيـدتها           . للقانون

 ودور ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامـة         
 األغـراض   فـي العبادة ومؤسسات قطاع األعمال والجمعيات والمؤسسات األهلية        

  .السياسية أو الدعاية االنتخابية
  )٨٨(مادة 

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم          
إسهامهم فـي   وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع و         

  .تنمية الوطن
  وينظم القانون مشاركتهم في االنتخابات واالستفتاءات، بما يتفق واألوضاع الخاصة

بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام االقتراع والفرز وإعالن النتـائج المقـررة بهـذا               
الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهـة عمليـة االنتخـاب أو               

  .يادهااالستفتاء وح
  )٢٠٨(مادة 
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، تختص دون غيرها بإدارة االسـتفتاءات،       الهيئة الوطنية لالنتخابات هيئة مستقلة    
    ا من إعداد قاعدة بيانـات النـاخبين        واالنتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدء

وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعايـة والتمويـل، واإلنفـاق            
واإلعالن عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تـصويت المـصريين          ،  االنتخابي
  . الخارج، وغير ذلك من اإلجراءات حتى إعالن النتيجةفيالمقيمين 

  . ينظمه القانونالذيوذلك كله على النحو 
   )٢٠٩(مادة 

يقوم على إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون            
ندب من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم االستئناف،          بالتساويا  ا كلي 

ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة اإلدارية، يختارهم مجلس           
القضاء األعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمـة بحـسب           

 ويكـون . من رئيس الجمهوريةاألحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار        
   ندبهم للعمل بالهيئة ندب لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها ألقدم         اا كلي 

  .أعضائها من محكمة النقض
  .ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثالث سنوات

لعامـة المـستقلة، والمتخصـصين،      وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات ا       
  .ال االنتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت مجفي الخبرة يوذو

 دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمـل بـه، وحقـوق            تنفيذييكون للهيئة جهاز    
  .وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد واالستقالل والنزاهة

   )٢١٠(مادة 
تابعون للهيئـة    االستفتاءات، واالنتخابات أعضاء     فييتولى إدارة االقتراع، والفرز     

  . تستعين بأعضاء من الهيئات القضائيةأنتحت إشراف مجلس إدارتها، ولها 
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 السنوات العشر   في تجرى   التي االنتخابات، واالستفتاءات    فيويتم االقتراع، والفرز    
التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات            

  .و المبين بالقانونالقضائية، وذلك على النح
 قرارات الهيئة المتعلقـة     ى العليا بالفصل في الطعون عل     اإلداريةوتختص المحكمة   

 انتخابات  ىنيابية ونتائجها، ويكون الطعن عل    باالستفتاءات واالنتخابات الرئاسية وال   
ويحدد القانون مواعيد الطعن علـى هـذه        . اإلداريالمحليات أمام محكمة القضاء     

 خالل عشرة أيام مـن تـاريخ قيـد          نهائيأن يتم الفصل فيه بحكم      القرارات على   
  .الطعن

  

  

  

  األحكام االنتقالية
   )٢٢٨(مادة 

 تاريخ العمل   فين  اجنة االنتخابات الرئاسية القائمت   تتولى اللجنة العليا لالنتخابات، ول    
بالدستور، اإلشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل بـه،            

  .تؤول إلى الهيئة الوطنية لالنتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتينو
  )٢٢٩(مادة 

ـ    تكون انتخابات مجلس النواب الت      ألحكـام المـادة   االية لتاريخ العمل بالدستور وفقً
  . منه١٠٢
   )٢٣٠(مادة 

ا لما ينظمه القانون علـي أن    يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقً       
ا وال تتجاوز    منها خالل مدة ال تقل عن ثالثين يوم        ى االنتخابات األول   إجراءات أتبد
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 اإلجـراءات  تبـدأ  األحـوال  وفي جميع    ،التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور     
  . أشهر من تاريخ العمل بالدستورةاالنتخابية التالية خالل مدة ال تتجاوز ست

  )٢٣١(مادة 
الدستور من تـاريخ إعـالن النتيجـة النهائيـة          تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا       

  .لالنتخابات
  )٢٣٢(مادة 

 مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهوريـة       فييستمر رئيس الجمهورية المؤقت     
  . الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوريةفي

   )٢٣٣(مادة 
لمؤقت لـسلطاته، حـل     إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية ا         

  .محله رئيس مجلس الوزراء
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت لالستقالة، أو الوفاة، أو العجز الـدائم             

 سبب آخر، حل محله بالصالحيات ذاتها أقـدم نـواب رئـيس             أليعن العمل، أو    
  .المحكمة الدستورية العليا

   )٢٤٣(مادة 
 فـي أول مجلـس للنـواب        اين تمثيالً مالئم  العمال والفالح  تمثيل   ىتعمل الدولة عل  

  . النحو الذي يحدده القانونى بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علينتخب
  )٢٤٤(مادة 

   ا تمثيالً مالئماإلعاقة ذوي واألشخاص تمثيل الشباب والمسيحيين ىتعمل الدولة عل
الذي يحدده   النحو   ى بعد إقرار هذا الدستور، وذلك عل      في أول مجلس للنواب ينتخب    

  .القانون
   )٢٤٢(مادة 
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 أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه       إلى المحلية القائم    اإلدارةيستمر العمل بنظام    
 الدستور بالتدريج خالل خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخـالل بأحكـام              في

  .رمن هذا الدستو) ١٨١(المادة 
  

  :ب مجلس النوافييجابية لتمثيل بعض الفئات إ إجراءات
  :المرأة الفالحين، العمال، ،اإلعاقة ذوى  األشخاص،ن المسيحييالشباب،

   )٢٤٣(مادة 
 فـي أول مجلـس للنـواب        االعمال والفالحين تمثيالً مالئم   تعمل الدولة علي تمثيل     

  . النحو الذي يحدده القانونى بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علينتخب
  )٢٤٤(مادة 

   ا تمثيالً مالئماإلعاقة ذوي واألشخاصباب والمسيحيين  تمثيل الشىتعمل الدولة عل
 النحو الذي يحدده    ى بعد إقرار هذا الدستور، وذلك عل      في أول مجلس للنواب ينتخب    

  .القانون
  )١٨٠(مادة 

     المباشر، لمدة أربع سنوات،     السري باالقتراع العام    اتنتخب كل وحدة محلية مجلس 
 إحدى وعشرين سنة ميالدية، وينظم القانون       ويشترط في المترشح أال يقل سنه عن      

على أن يخصص ربع عدد المقاعد      شروط الترشح األخرى، وإجراءات االنتخاب،      
ـ      للشباب دون سن خمس وثال      أال تقـل نـسبة      ىثين سنة، وربع العدد للمرأة، عل

تمثيل العمال والفالحين عن خمسين بالمائة مـن إجمـالي عـدد المقاعـد، وأن               
  .اإلعاقة للمسيحيين وذوي ا مناسببة تمثيالًتتضمن تلك النس

   )١١(مادة 
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 جميع الحقوق المدنية والسياسية     فيتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل        
  . ا ألحكام الدستورواالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقً

 فـي ا  مناسـب وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثـيالً            
 ي تـول  فيالمجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها            

 الجهـات والهيئـات     في الدولة والتعيين    فيالوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا      
  .القضائية، دون تمييز ضدها

  

  :رأةـوق المـحق
  :ديباجة الدستور
...............  

 العـالمي لحقـوق   اإلعـالن مامنا طريق المستقبل، ويتسق مع      يفتح أ  انكتب دستور 
  . صياغته ووافقنا عليهفي شاركنا الذياإلنسان 
  . تمييزأي الحقوق والواجبات دون في يحقق المساواة بيننا استورنكتب د

 الوطن السيد، هـذه     فييد  لمواطنين، نحن الشعب المصري، الس    نحن المواطنات وا  
  .تناوهذا دستور ثور إرادتنا،
   )٤(مادة 

السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويـصون وحدتـه            
 المساواة والعـدل وتكـافؤ الفـرص بـين جميـع            مبادئ ىالوطنية التي تقوم عل   

  . الدستورفيالمواطنين، وذلك على الوجه المبين 
  )٦( مادة 

  القانوني به ومنحه عتراف الجنسية حق لمن يولد ألب مصري أو ألم مصرية، واال
  . رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمهاأوراقً

  .ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية
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  )٩(مادة 
  .تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز 

  )١٠(مادة 
ص الدولة علـى    األسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق والوطنية، وتحر        

  .تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها
   )١١(مادة 

 جميع الحقوق المدنية والسياسية     فيتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل        
وتعمل الدولة على اتخـاذ     . ا ألحكام الدستور  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقً   

 المجالس النيابية، على النحـو      فيا   مناسب التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيالً     
 الوظـائف العامـة ووظـائف       ي تول فيالذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها        

  . الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدهافي الدولة والتعيين فياإلدارة العليا 
 من التوفيق   وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة          

  .بين واجبات األسرة ومتطلبات العمل
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمـرأة المعيلـة والمـسنة             

اوالنساء األشد احتياج.  
  )٥٣(مادة 

 الحقوق والحريـات والواجبـات      فيالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون       
ن، أو العقيدة، أو الجنس، أو األصل، أو العرق، أو          العامة، ال تمييز بينهم بسبب الدي     

 الـسياسي أو    االنتمـاء ، أو   االجتمـاعي أو اإلعاقة، أو المستوى     اللون، أو اللغة،    
  . سبب آخرأليالجغرافي، أو 

  .التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون
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أشكال التمييز، وينظم القانون     كافة   ىزمة للقضاء عل  تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الال    
  .إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض

  )٨٩(مادة 
 لإلنسان، وتجارة   يسترقاق والقهر واالستغالل القسر   تُحظر كل صور العبودية واال    

  . البشر، ويجرم القانون كل ذلكفيالجنس، وغيرها من أشكال االتجار 
   )٢١٤(مادة 

 لحقـوق اإلنـسان،     القومية، ومنها المجلس    يحدد القانون المجالس القومية المستقل    
 القـومي  للطفولة واألمومة، والمجلس     القومي، والمجلس    للمرأة القوميوالمجلس  

 اإلعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منهـا، واختـصاصاتها،           يلألشخاص ذو 
 أي إبالغ السلطات العامة عـن       فيوضمانات استقالل وحياد أعضائها، ولها الحق       

  .يتعلق بمجال عملهاانتهاك 
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية االعتبارية واالستقالل الفنـي والمـالي واإلداري،           

  . مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالهافيويؤخذ رأيها 
  )١٨١(مادة 

     المباشـر، لمـدة أربـع       الـسري  باالقتراع العـام     اتنتخب كل وحدة محلية مجلس 
  ....سنوات
.......  

على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثالثـين سـنة،              ..... 
 أال تقل نسبة تمثيل العمال والفالحين عن خمسين بالمائـة           ى، عل وربع العدد للمرأة  

 للمـسيحيين وذوي    ا مناسب من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيالً        
  .اإلعاقة

  

  :حقوق الطفل
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  )٨٠(مادة 
 اسـم  فـي ، ولكل طفـل الحـق   من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره   كل   يعد طفالً  

، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذيـة        مجاني إجباريوأوراق ثبوتية، وتطعيم    
  . آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفيةومأوىأساسية، 

وتلتزم .  المجتمع يف اإلعاقة وتأهيلهم واندماجهم     يوتكفل الدولة حقوق األطفال ذو    
الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف واإلساءة وسـوء المعاملـة             

  .والتجاري الجنسيواالستغالل 
 الـسادسة مـن عمـره،       حتىلكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة          
 في، كما يحظر تشغيله     األساسيويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم         

  . تعرضه للخطرالتياألعمال 
وال .  عليهم، والشهود  المجني خاص باألطفال    قضائيكما تلتزم الدولة بإنشاء نظام      

   وتـوفر  . ا أو احتجازه إال وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه        يجوز مساءلة الطفل جنائي
 أماكن مناسبة ومنفـصلة عـن أمـاكن         فيله المساعدة القانونية، ويكون احتجازه      

 كافـة   فـي وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفـل         . تجاز البالغين اح
  . تتخذ حيالهالتياإلجراءات 

  

  :اإلعاقة األشخاص ذويحقوق 
  :ديباجة الدستور
تمييزأي الحقوق والواجبات دون في يحقق المساواة بيننا انكتب دستور .  

  )٨١(مادة 
ا ا واقتـصادي  ة واألقزام، صـحي    اإلعاق ياألشخاص ذو تلتزم الدولة بضمان حقوق     

واجتماعي ا وثقافي ا وترفيهي ا ورياضي ا، وتوفير فـرص العمـل لهـم، مـع          ا وتعليمي
تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارسـتهم            
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لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعماالً لمبادئ المساواة           
  .العدالة وتكافؤ الفرصو

  )٤(مادة 
يـصون وحدتـه    السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، و        

 المساواة والعـدل وتكـافؤ الفـرص بـين جميـع            مبادئ ىالوطنية التي تقوم عل   
  . الدستورفيالمواطنين، وذلك على الوجه المبين 

  )٥٣(مادة 
 الحقوق والحريـات والواجبـات      فيون  المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساو     

العامة، ال تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو األصل، أو العرق، أو               
 الـسياسي أو    االنتمـاء ، أو   االجتمـاعي ، أو المستوى    أو اإلعاقة اللون، أو اللغة،    

  . سبب آخرأليالجغرافي، أو 
  .ا القانونالتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليه

 كافة أشكال التمييز، وينظم القانون      ىزمة للقضاء عل  تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الال    
  .إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض

  )٥٥(مادة 
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملتـه بمـا يحفـظ عليـه                  

ذاؤه بدنيا أو معنويا، وال     كرامته، وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إي         
وتلتـزم  ،  امخصصة لذلك الئقة إنسانيا وصحي     أماكن   فييكون حجزه، أو حبسه إال      

 مـن ذلـك     شيءومخالفة  . ذوي اإلعاقة  الدولة بتوفير وسائل اإلتاحة لألشخاص    
  .ا للقانونجريمة يعاقب مرتكبها وفقً

  )٨٠(مادة 
   .......ره ، كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عميعد طفالً
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.  المجتمـع  فـي  اإلعاقة وتأهيلهم وانـدماجهم      يوتكفل الدولة حقوق األطفال ذو    
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنـف واإلسـاءة وسـوء              

  .والتجاري الجنسيالمعاملة واالستغالل 
  )٢٤٤(مادة 

 ا تمثيالً مالئم  اقةاإلع ذوي   واألشخاص تمثيل الشباب والمسيحيين     ىتعمل الدولة عل  
 النحو الذي يحدده    ى بعد إقرار هذا الدستور، وذلك عل      في أول مجلس للنواب ينتخب    

  .القانون
  )١٨٠(مادة 

   .....اشرـ المبريـالسام ـراع العـ باالقتاة مجلسـدة محليـتنتخب كل وح
......  

بـع  على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثالثين سـنة، ور             
 أال تقل نسبة تمثيل العمال والفالحين عن خمسين بالمائـة مـن             ىالعدد للمرأة، عل  

وذوي  للمـسيحيين    ا مناسـب  إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثـيالً        
  .اإلعاقة

  

  :حقوق المسنين
  )٨٣(مادة 

ـ  واقتـصاديا تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صـحياً،         ـ  ، واجتماعي اا، وثقافي ،
 وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فـي             افيهيوتر

ا وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كم        . الحياة العامة 
ـ . ة في رعاية المسنين المشاركىتشجع منظمات المجتمع المدني عل   ىوذلك كله عل

  .النحو الذي ينظمه القانون
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  :حقوق الشباب
 اكتـشاف مـواهبهم،     ىتكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل عل        )٨٢(مادة  

، وتشجيعهم على العمل     والبدنية واإلبداعية  وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية    
  .، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامةوالتطوعي الجماعي

  )٨٤(مادة 
المجتمع اكتشاف الموهوبين   ات الدولة و   مؤسس ىممارسة الرياضة حق للجميع، وعل    

ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضةارياضي .  
ا للمعـايير الدوليـة،      وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية األهلية وفقً       

  . المنازعات الرياضيةفيوكيفية الفصل 
  )٢٤٤(مادة 

 ا تمثيالً مالئم  اإلعاقة ذوي   واألشخاصوالمسيحيين   تمثيل الشباب  ىتعمل الدولة عل  
 النحو الذي يحدده    ى بعد إقرار هذا الدستور، وذلك عل      في أول مجلس للنواب ينتخب    

  .القانون
  )١٨٠(مادة 

    المباشر، لمدة أربع سـنوات،      السري باالقتراع العام    اتنتخب كل وحدة محلية مجلس 
وعشرين سنة ميالدية، وينظم القانون     ويشترط في المترشح أال يقل سنه عن إحدى         

على أن يخصص ربع عدد المقاعد      شروط الترشح األخرى، وإجراءات االنتخاب،      
 أال تقل نسبة تمثيل     ى، وربع العدد للمرأة، عل    للشباب دون سن خمس وثالثين سنة     

العمال والفالحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتـضمن تلـك              
  .اإلعاقة للمسيحيين وذوي ا مناسبيالًالنسبة تمث

  

  :األعضاء فيحظر االتجار 
  )٦٠(مادة 
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لجسد اإلنسان حرمة، واالعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمـة يعاقـب              
يجوز إجراء أية تجربـة طبيـة، أو          بأعضائه، وال  االتجارويحظر  . عليها القانون 

 مجـال العلـوم   فـي ا لألسس المستقرة علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقً      
  . ينظمه القانونالذيالطبية، على النحو 

  

  :باألعضاء التبرع فيالحق 
  )٦١(مادة 

التبرع باألنسجة واألعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده            
  لية أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آ

  .ا للقانونلتنظيم قواعد التبرع باألعضاء وزراعتها وفقً
  

  : البشرفيحظر االتجار 
  )٨٩(مادة 

 لإلنسان، وتجارة   يسترقاق والقهر واالستغالل القسر   تُحظر كل صور العبودية واال    
  . البشر، ويجرم القانون كل ذلكفيالجنس، وغيرها من أشكال االتجار 

  

  : الصحةفيالحق 
  )١٨(مادة 
 لمعايير الجـودة،  اي الرعاية الصحية المتكاملة وفقً الصحة وففيل مواطن الحق    لك

   تقدم خدماتها للشعبالتيوتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة 
  . العادلالجغرافيودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها 

مـن  % ٣ تقل عـن      ال  للصحة الحكوميوتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق       
  .ا حتى تتفق مع المعدالت العالمية تتصاعد تدريجياإلجمالي القوميالناتج 
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ـ        صحيوتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين        كـل   ي شـامل لجميـع المـصريين يغط
ـ       فياألمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين        ا اشتراكاته أو إعفاءهم منهـا طبقً

  .لمعدالت دخولهم
 حاالت الطـوارئ    فيعن تقديم العالج بأشكاله المختلفة لكل إنسان        ويجرم االمتناع   

  .أو الخطر على الحياة
 القطـاع   فـي وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع األطباء وهيئات التمريض والعـاملين          

  .الصحي
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعايـة المتعلقـة           

   في يـواألهلاص ـالدولة مشاركة القطاعين الخبالصحة لرقابة الدولة، وتشجع 
  .خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون

  )٢٣٨(مادة 
 على  الحكومي اإلنفاق تنفيذ التزامها بتخصيص الحد األدنى لمعدالت        الدولةتضمن  

ور تدريجياً   هذا الدست  في المقررة   العلميوالبحث   ،والصحة،  العاليالتعليم، والتعليم   
 أن تلتزم به كامالً في موازنة الدولة للسنة المالية          ىالعمل به، عل  تاريخ  اعتباراً من   

 تمـام المرحلـة الثانويـة    حتـى  اإللزامي وتلتزم الدولة بمد التعليم     ٢٠١٦/٢٠١٧
  .٢٠١٦/٢٠١٧  الدراسيبطريفة تدريجية تكتمل في العام

  

  : التعليم فيالحق 
  )١٩(مادة 

ية المصرية، والحفـاظ علـى الهويـة        التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخص      
 التفكير، وتنمية المواهب وتـشجيع االبتكـار،        في العلميالوطنية، وتأصيل المنهج    
والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنـة والتـسامح وعـدم          وترسيخ القيم الحضارية  
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ـ    مناهفيالتمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه        اج التعليم ووسـائله، وتـوفيره وفقً
  .يير الجودة العالميةلمعا

 حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولـة مجانيتـه             إلزاميوالتعليم  
  . للقانوناي مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًبمراحله المختلفة ف

مـن  % ٤ للتعليم ال تقل عـن       الحكوميوتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق       
  .ا حتى تتفق مع المعدالت العالميةاعد تدريجي، تتصاإلجمالي القوميالناتج 

وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهـد العامـة والخاصـة             
  .بالسياسات التعليمية لها

  )٢٠(مادة 
  في  وتطويره، والتوسع المهني والتدريب والتقني الفنيتلتزم الدولة بتشجيع التعليم 

  .ودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العملا لمعايير الجأنواعه كافة، وفقً
  )٢١(مادة 

ية، وتوفير التعليم الجـامعي     تكفل الدولة استقالل الجامعات والمجامع العلمية واللغو      
 في وتكفل مجانيته    الجامعي لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم         اوفقً

  .ا للقانونجامعات الدولة ومعاهدها، وفقً
 ال تقـل عـن      الجامعي للتعليم   الحكوميوتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق       

  .ا حتى تتفق مع المعدالت العالمية تتصاعد تدريجياإلجمالي القوميمن الناتج % ٢
 ال تستهدف الربح، وتلتـزم      التيوتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات األهلية        

معات الخاصة واألهليـة والتزامهـا بمعـايير         الجا فيالدولة بضمان جودة التعليم     
  الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص

  .نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية
  )٢٢(مادة 
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المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة األساسـية للتعلـيم، تكفـل        
ة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية واألدبية،          الدول

  .بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه
  )٢٤(مادة 

 التعليم  في بكل مراحله مواد أساسية      الوطنياللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ      
س حقـوق اإلنـسان      والخاص، وتعمل الجامعات على تدري     الحكوميقبل الجامعي   

  .والقيم واألخالق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة
  )٢٥(مادة 

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علـى األميـة الهجائيـة والرقميـة بـين                
  ع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات ـزم بوضـ جميع األعمار، وتلتفيالمواطنين 
  .، وذلك وفق خطة زمنية محددةالمدنيالمجتمع 

  )٢٣٨(مادة 
 على  الحكومي اإلنفاق تنفيذ التزامها بتخصيص الحد األدنى لمعدالت        الدولةتضمن  
 هـذا الدسـتور     فـي  المقـررة    العلميوالبحث   ،والصحة،  العاليوالتعليم  ،  التعليم
تدريجي أن تلتزم به كامالً في موازنـة الدولـة          ى من تاريخ العمل به، عل     اا اعتبار 

 تمام المرحلـة    حتى اإللزامي وتلتزم الدولة بمد التعليم      ٢١١٦/٢٠١٧للسنة المالية   
  . ٢٠١٧/ ٢٠١٦  الدراسية تدريجية تكتمل في العامقالثانوية بطري

  

  :العلميتشجيع البحث 
  )٢٣(مادة 

   وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة العلميتكفل الدولة حرية البحث 
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عى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة      الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وتر    
ا  تتصاعد تـدريجي اإلجمالي القوميمن الناتج % ١ ال تقل عن     الحكوميمن اإلنفاق   

  .حتى تتفق مع المعدالت العالمية
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص واألهلي وإسهام المصريين           

  .العلمي نهضة البحث في الخارج في
  )٦٦(مادة 

عين وحمايـة    مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمختر      العلميحرية البحث   
  . تطبيقهاىابتكاراتهم والعمل عل

  )٢٣٨(مادة 
 على  الحكومي اإلنفاق تنفيذ التزامها بتخصيص الحد األدنى لمعدالت        الدولةتضمن  

ا دريجيا الدستور ت   هذ في المقررة   العلميوالبحث   ،والصحة،  العاليالتعليم، والتعليم   
أن تلتزم به كامالً في موازنة الدولة للسنة المالية          ىالعمل به، عل  ا من تاريخ    اعتبار 
 تمـام المرحلـة الثانويـة    حتـى  اإللزامي وتلتزم الدولة بمد التعليم     ٢٠١٦/٢٠١٧

  . ٢٠١٧/ ٢٠١٦  الدراسيبطريفة تدريجية تكتمل في العام
  

  : العملفيالحق 
  )١٢(مادة 

 مـواطن بالعمـل     أيوال يجوز إلـزام     . ، وشرف تكفله الدولة   جب، ووا قالعمل ح 
إال بمقتضى قانون، وألداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عـادل، ودون             اجبر ،

  .الحقوق األساسية للمكلفين بالعملإخالل ب
  

  :حقوق العمال
  )١٣(مادة 
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ت عمل متوازنـة     حقوق العمال، وتعمل على بناء عالقا      ىتلتزم الدولة بالحفاظ عل   
، وتعمل علـى حمايـة   الجماعي، وتكفل سبل التفاوض   اإلنتاجيةبين طرفي العملية    

صحة المهنية، ويحظر   العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط األمن والسالمة وال        
وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانونافصلهم تعسفي ،.  

  )١٤(مادة 
 الكفـاءة، ودون محابـاة أو وسـاطة،         الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس     

وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بـأداء            
، إال  التـأديبي  رعاية مصالح الشعب، وال يجوز فصلهم بغير الطريق          فيواجباتهم  

  . األحوال التي يحددها القانونفي
  )١٥(مادة 

  . حق ينظمه القانونالسلمياإلضراب 
  

  )٤٢(مادة 
 أرباحها، ويلتزمون بتنمية اإلنتاج     ي إدارة المشروعات وف   فييكون للعاملين نصيب    

والمحافظة على أدوات اإلنتـاج     .  وحداتهم اإلنتاجية، وفقا للقانون    فيوتنفيذ الخطة   
  .وطنيواجب 

 المائة  في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين         فيويكون تمثيل العمال    
 مجالس إدارات شـركات قطـاع       فياألعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم     من عدد   

  . العام وفقا للقانونعمالاأل
وينظم القانون تمثيل صغار الفالحين، وصغار الحرفيين، بنسبة ال تقل عن ثمـانين             

  . مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفيةفي المائة في
  )٧٦(مادة 
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وتكـون لهـا    .  حق يكفله القانون   ديمقراطيبات واالتحادات على أساس     إنشاء النقا 
 رفع مستوى الكفاءة بين     فيالشخصية االعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم       

  .أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم
وتكفل الدولة استقالل النقابات واالتحادات، وال يجوز حل مجالس إدارتها إال بحكم            

  . منها بالهيئات النظاميةأي، وال يجوز إنشاء ئيقضا
  

  :االجتماعي الضمان والتأمين فيالحق 
  )١٧(مادة 

ولكل مواطن ال يتمتع بنظام التأمين      . االجتماعيتكفل الدولة توفير خدمات التأمين      
، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لـم يكـن           االجتماعي الضمان   في الحق   االجتماعي

  . حاالت العجز عن العمل والشيخوخة والبطالةي نفسه وأسرته، وفادرا على إعالةق
  ال الزراعيين ـر معاش مناسب لصغار الفالحين، والعمـوتعمل الدولة على توفي

  .والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشـكال الحمايـة            

 امستفيدين منها، وتـستثمر اسـتثمار   وعوائدها حق للية لألموال العامة، وه المقرر
  . للقانوناا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًآمنً

  .وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات
  )٨(مادة 

وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة االجتماعيـة      . يقوم المجتمع على التضامن االجتماعي    
ـ االجتماعي، بما يضمن الح   وتوفير سبل التكافل      ىياة الكريمة لجميع المواطنين، عل

  .النحو الذي ينظمه القانون
  

  : السكنفيالحق 
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  )٤١(مادة 
 تحقيق التوازن بـين معـدالت النمـو         ىولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إل     تلتزم الد 

السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم االسـتثمار فـي الطاقـة البـشرية وتحـسين              
  . إطار تحقيق التنمية المستدامةفي، وذلك خصائصها

  )٧٨(مادة 
، بمـا يحفـظ   والـصحي  المسكن المالئم واآلمـن  فيتكفل الدولة للمواطنين الحق  

  .الكرامة اإلنسانية ويحقق العدالة االجتماعية
تكفل إسهام   الخصوصية البيئية، و   يولة بوضع خطة وطنية لإلسكان تراع     وتلتزم الد 

ـ     فيلتعاونية  المبادرات الذاتية وا    الدولـة ومـدها     ي تنفيذها، وتنظيم استخدام أراض
 إسـتراتجية  شامل للمـدن والقـرى و      عمراني إطار تخطيط    فيبالمرافق األساسية   

يحفـظ  وتحسين نوعية الحياة للمـواطنين و     لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام       
  .حقوق األجيال القادمة

لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة     كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة        
التخطيط وتوفير البنية األساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامـة،           

  .كما تكفل توفير الموارد الالزمة للتنفيذ خالل مدة زمنية محددة
  )٢٣٦(مادة 

  .....تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية االقتصادية
.....  

 مناطقهم األصلية   ىات تعيد سكان النوبة إل     وضع وتنفيذ مشروع   ىوتعمل الدولة عل  
  . ينظمه القانونالذيوتنميتها خالل عشر سنوات، وذلك على النحو 

  )٦٣(مادة 
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 للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفـة ذلـك   التعسفييحظر التهجير القسري    
    .تسقط بالتقادم جريمة ال

  

  : الملكيةفيالحق 
  )٣٣(مادة 
 الدولة الملكية بأنواعها الثالثة، الملكية العامة، والملكية الخاصـة، والملكيـة            تحمى

  .التعاونية
  )٣٤(مادة 

  .للملكية العامة حرمة، ال يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون
  )٣٥(مادة 

  الملكية الخاصة مصونة، وحق اإلرث فيها مكفول، وال يجوز فرض الحراسة عليها 
 القانون، وبحكم قضائي، وال تنزع الملكيـة إال للمنفعـة           فياألحوال المبينة    فيإال  

  .ا للقانونالعامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقً
  )٣٦(مادة 

 خدمـة   فـي وليته االجتماعيـة    ئعلى تحفيز القطاع الخاص ألداء مس     تعمل الدولة   
  .االقتصاد الوطني والمجتمع

  )٣٧(مادة 
صونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفـل القـانون حمايتهـا،          الملكية التعاونية م  

يجوز حلها أو حل مجـالس إدارتهـا إال بحكـم            وال. ودعمها، ويضمن استقاللها  
  .قضائي
  )٤٠(مادة 
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وال تجـوز المـصادرة الخاصـة، إال بحكـم          . المصادرة العامة لألموال محظورة   
  .قضائي

  

  :المقومات االقتصادية للدولة 
  )٢٧(مادة 
 البالد من خالل التنمية المـستدامة       في إلى تحقيق الرخاء     االقتصاديف النظام   يهد

، ورفـع   القـومي  لالقتصاد   الحقيقيوالعدالة االجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو        
  .مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدالت البطالة، والقضاء على الفقر

فافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع      ويلتزم النظام االقتصادي بمعايير الش    
   االستثمار، والنمو المتوازن جغرافي ا وقطاعي ا، ومنع الممارسات االحتكارية،    ا وبيئي

 والتجاري والنظام الضريبي العـادل، وضـبط آليـات          الماليمع مراعاة االتزان    
فـة،   المختل افاألطرالسوق، وكفالة األنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح         

  . المستهلكيبما يحفظ حقوق العاملين ويحم
   والتوزيع العادل لعوائد، بضمان تكافؤ الفرصاتماعيويلتزم النظام االقتصادي اج

 وااللتزام بحد أدنى لألجور والمعاشات يضمن       ، وتقليل الفوارق بين الدخول    ،التنمية
  .ا للقانونمل بأجر، وفقً أجهزة الدولة لكل من يعفيالحياة الكريمة، وبحد أقصى 

  )٢٨(مادة 
األنشطة االقتصادية اإلنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسـية لالقتـصاد          
الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيـادة تنافـسيتها، وتـوفير المنـاخ الجـاذب              

  .لالستثمار، وتعمل على زيادة اإلنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم االستيراد
 بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الـصغر       اا خاص لدولة اهتمام  ا يوتول
  . كافة المجاالت، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيلهفي
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  )٢٩(مادة 
وتلتزم الدولة بحماية الرقعـة الزراعيـة       . الزراعة مقوم أساسي لالقتصاد الوطني    

ية الريف ورفع مـستوي معيـشة       وزيادتها، وتجريم االعتداء عليها، كما تلتزم بتنم      
ـ       سكانه وحمايت   تنميـة اإلنتـاج الزراعـي       ىهم من المخاطر البيئية، وتعمـل عل

  .والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي والحيواني، وشـراء المحاصـيل           

الح، وذلـك باالتفـاق مـع       الزراعية األساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للف       
االتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة مـن األراضـي        

 الزراعـي المستصلحة لصغار الفالحين وشباب الخريجين، وحماية الفالح والعامل         
  . النحو الذي ينظمه القانونىمن االستغالل، وذلك كله عل

  )٣٠(مادة 
مكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولـة        تلتزم الدولة بحماية الثروة الس    

  . ينظمه القانونالذيأعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو 
  

  )٣١(مادة 
أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة االقتصاد واألمن القومي، وتلتزم           

  .حو الذي ينظمه القانون النىلتدابير الالزمة للحفاظ عليه، علالدولة باتخاذ ا
  )٣٢(مادة 

موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن اسـتغاللها،            
  .وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق األجيال القادمة فيها
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 االستغالل األمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيـز        ىكما تلتزم الدولة بالعمل عل    
وتعمل الدولـة علـى تـشجيع      . شجيع البحث العلمي المتعلق بها    وت االستثمار فيها، 

  . للجدوى االقتصاديةا قيمتها المضافة وفقًتصنيع المواد األولية، وزيادة
وال يجوز التصرف في أمالك الدولة العامة، ويكون منح حق اسـتغالل المـوارد              

  .ا عامون، ولمدة ال تتجاوز ثالثينالطبيعية أو التزام المرافق العامة بقان
ويكون منح حق استغالل المحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات، أو مـنح التـزام             

ا بناء على قانونالمرافق العامة لمدة ال تتجاوز خمسة عشر عام.  
 أمالك الدولة الخاصة، والقواعـد واإلجـراءات        فيويحدد القانون أحكام التصرف     

  .المنظمة لذلك
  )٣٨(مادة 

 تنمية موارد الدولة، وتحقيق     ىغيره من التكاليف العامة إل    يبي و يهدف النظام الضر  
  .العدالة االجتماعية، والتنمية االقتصادية

ال يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إال بقـانون، وال يجـوز               
 غيـر   أداءوال يجوز تكليف أحـد      .  القانون في األحوال المبينة    في منها إال    اإلعفاء

  . حدود القانونفيضرائب، أو الرسوم، إال ذلك من ال
  ىوتكون الضرائب عل. ادرـتعددة المص فرض الضرائب أن تكون مفيويراعى 

ا لقدراتهم التكليفيـة، ويكفـل النظـام        دخول األفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقً     
التنميـة   فـي  االقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورهـا        األنشطة تشجيع   الضريبي

  .، والثقافيةصادية، واالجتماعيةاالقت
 تحقـق الكفـاءة     التي النظم الحديثة    يباالرتقاء بالنظام الضريبي، وتبن   تلتزم الدولة   

ق وأدوات تحـصيل    ويحدد القانون طـر   .  تحصيل الضرائب  في واألحكامواليسر  
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 الخزانـة   في متحصالت سيادية أخرى، وما يودع منها        وأي،  الضرائب، والرسوم 
  .العامة للدولة

  .وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة
  )٣٩(مادة 

ا لما ينظمـه    االدخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقً        
  .القانون
  )٤٣(مادة 

ـ  ا مائي يتها، والحفاظ عليها بصفتها ممر    تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنم      ا ا دولي
  .اا متميزا اقتصادي قطاع القناة، باعتباره مركز لها، كما تلتزم بتنميةامملوكً
  )٤٤(مادة 

تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقـة بـه،             
كما تلتـزم الدولـة     . تلويثها وترشيد االستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو       

 ودعم البحـث    المائي بتحقيق األمن    بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة     
  . هذا المجالفي العلمي

  علـى حرمـه أو     التعـدي  التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر       فيوحق كل مواطن    
اإلضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك علـى              

  . ينظمه القانونالذيالنحو 
  )٤٥(مادة 

ها وشواطئها وبحيراتها وممراتهـا المائيـة ومحمياتهـا         تلتزم الدولة بحماية بحار   
استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتهـا،   تلويثها، أو  عليها، أو  التعديويحظر  . الطبيعية

حة  التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنميـة المـسا           فيوحق كل مواطن    
والسمكية، وحمايـة    النباتية والحيوانية    الثروة ىالخضراء في الحضر، والحفاظ عل    
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 الـذي  أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو   لالنقراضالمعرض منها   
  .ينظمه القانون

  )٤٦(مادة 
وتلتـزم الدولـة    . لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني         

باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليها، وعدم اإلضرار بهـا، واالسـتخدام الرشـيد             
لموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق األجيال القادمة           ل

  .فيها
  )٢٣٦(مادة 

تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية االقتصادية، والعمرانيـة الـشاملة للمنـاطق           
الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومنـاطق النوبـة، وذلـك            

 أولوية االستفادة منهـا، مـع مراعـاة         يعات التنمية وف   مشرو فيبمشاركة أهلها   
، خالل عشر سنوات من تاريخ العمل بهـذا  يالثقافية والبيئية للمجتمع المحلاألنماط  

  . ينظمه القانونالذيالدستور، وذلك على النحو 
 مناطقهم األصلية   ىفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إل      وضع وتن  ىوتعمل الدولة عل  
  . ينظمه القانونالذي عشر سنوات، وذلك على النحو وتنميتها خالل

  

  
  

  :التنمية االقتصادية والعمرانية للدولة
  )٢٣٦(مادة 

تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية االقتصادية، والعمرانيـة الـشاملة للمنـاطق           
الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومنـاطق النوبـة، وذلـك            
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 مشروعات التنمية وفى أولوية االستفادة منهـا، مـع مراعـاة            بمشاركة أهلها فى  
  األنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خالل عشر 

  .سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة الى مناطقهم االصلية            

  .ا خالل عشر سنوات ،وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وتنميته
 

  :المقومات الثقافية للدولة
  )٤٧(مادة 

  .تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة
  )٤٨(مادة 

 الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافيـة بجميـع    
 الجغرافيأنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع            

  .ا النائية والفئات األكثر احتياج بالمناطقاا خاصوتولي اهتمام. أو غير ذلك
  .وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها

  )٤٩(مادة 
مناطقها، وصيانتها، وترميمهـا،    تلتزم الدولة بحماية اآلثار والحفاظ عليها، ورعاية        

  .واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها واإلشراف عليه
واالعتداء عليها واالتجار فيهـا جريمـة ال   .  منهاشيء أيويحظر إهداء أو مبادلة  

  .تسقط بالتقادم
  )٥٠(مادة 

لـه  ، بجميـع تنوعاتـه ومراح     والمعنوي المادي،  والثقافي الحضاريتراث مصر   
الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، واإلسالمية، ثروة قوميـة وإنـسانية، تلتـزم            
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 واألدبـي الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعمـاري        
  . جريمة يعاقب عليها القانونوالفني بمختلف تنوعاته، واالعتداء علي أي من ذلك 

  . مصرفيلحفاظ على مكونات التعددية الثقافية ا باا خاص الدولة اهتماميوتول
  

  :م ـام الحكـنظ
  :ديباجة الدستور

............  
 ومستقبالً وأسلوب حيـاة، وبالتعدديـة الـسياسية،         اقراطية طريقً نحن نؤمن بالديم  

 -وحده–هو    صنع مستقبله،  في للسلطة، ونؤكد على حق الشعب       السلميوبالتداول  
رامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية حق لكل مـواطن،  مصدر السلطات، الحرية والك  
  . وطن سيدفيولنا وألجيالنا القادمة السيادة 

   يجسد حلم األجيال بمجتمع مزدهر متالحم، ودولة عادلة اب دستورنحن اآلن نكت
 نحن اآلن نكتب دستوراً يـستكمل بنـاء دولـة           ،تحقق طموحات اليوم والغد للفرد    

  .تها مدنيةديمقراطية حديثة، حكوم
  )٤(مادة 

السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويـصون وحدتـه            
 المساواة والعـدل وتكـافؤ الفـرص بـين جميـع            مبادئ ىلالوطنية التي تقوم ع   

  . الدستورفيالمواطنين، وذلك على الوجه المبين 
  

  )٥(مادة 
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 الـسلمي الحزبيـة، والتـداول     يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية و       
للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتالزم المـسئولية مـع الـسلطة،             

  . الدستورفيواحترام حقوق اٍإلنسان وحرياته، على الوجه المبين 
  )٩٤(مادة 

وتخضع الدولة للقانون، واستقالل القـضاء،      . سيادة القانون أساس الحكم في الدولة     
  .، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحرياتوحصانته، وحيدته

  )٧٤(مادة 
وال يجوز مباشرة   . للمواطنين حق تكوين األحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون       

، أو بناء علـى التفرقـة   ديني، أو قيام أحزاب سياسية على أساس     سياسي  نشاط أي
 معاد  شاط، أو ممارسة ن   جغرافي أو   طائفيأو على أساس     بسبب الجنس أو األصل   

وال يجـوز   . عسكري أو شبه    عسكري طابع   ذي، أو   يلمبادئ الديمقراطية، أو سر   
  .قضائيحل األحزاب إال بحكم 

  

  ":الثالث"سلطات الدولة 
  )١٣٨ إلى ١٠١المواد من (مجلس النواب " : السلطة التشريعية* 
  : السلطة التنفيذية* 

  )١٦٢ إلى ١٣٩ المواد من(رئيس الجمهورية  -
  )١٧٤لى  إ١٦٣المواد من (ة الحكوم -
  )١٨٣ لى إ١٧٥ المواد من(اإلدارة المحلية  -

  )١٩٩لى  إ١٨٤ المواد من (: السلطة القضائية*
  

  
  :السلطة التشريعية
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  :ـواب مجلـس الن
  : العامةاألحكام
  )١٠٢(المادة 

ي            ا، ينتخبـون   شكل مجلس النواب من عدد ال يقل عن أربعمائة وخمـسين عـضو
  . المباشرالسريم باالقتراع العا

ا بحقوقـه المدنيـة     ، متمتع االمجلس أن يكون مصري    المترشح لعضوية    فيويشترط  
 على األقل، وأال تقل سنه يوم       األساسيوالسياسية، حاصالً على شهادة إتمام التعليم       

  .فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميالدية
يم الدوائر االنتخابية،   ، وتقس ويبين القانون شروط الترشح األخرى، ونظام االنتخاب      

 التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز         يبما يراع 
  . أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهماالفردي االنتخابياألخذ بالنظام 

 مجلس النواب ال يزيـد      فيكما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من األعضاء         
  .د القانون كيفية ترشيحهمويحد% ٥على 
  : هيئة مكتب مجلس النواب)١١٧(مادة 

   أول اجتماع لدور االنعقاد     في ووكيلين من بين أعضائه      اينتخب مجلس النواب رئيس 
، ينتخب المجلس من يحل     ، فإذا خال مكان أحدهم    تشريعي لمدة فصل    العادي السنوي

ـ    جلس قواعد وإجراءات  محله، وتحدد الالئحة الداخلية للم      حالـة   ي االنتخـاب، وف
إخالل أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائـه منـه،             

 جميع األحوال،ال يجوز انتخاب الرئيس      يوف.  األعضاء ثلثيويصدر القرار بأغلبية    
  . من الوكيلين ألكثر من فصلين تشريعيين متتاليينأيأو 
  

  )١٠٦(المادة 
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 ٦٦

  .وات ميالدية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له       مدة عضوية مجلس النواب خمس سن     
  . السابقة على انتهاء مدتها المجلس الجديد خالل الستين يوم انتخابيويجر

  )١٠٧(المادة 
 صحة عضوية أعضاء مجلس النـواب، وتقـدم         فيتختص محكمة النقض بالفصل     

لنهائيـة   من تاريخ إعالن النتيجـة ا      ان خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوم      إليها الطعو 
   حالة يوف. ا من تاريخ وروده إليها الطعن خالل ستين يومفيلالنتخاب، وتفصل 

  .الحكم ببطالن العضوية، تبطل من تاريخ إبالغ المجلس بالحكم
  )١١٤(المادة 

 الظروف االستثنائية عقد جلـساته      فيويجوز له   . مقر مجلس النواب مدينة القاهرة    
. الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلـس       مكان آخر، بناء على طلب رئيس        في

  .واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل
  )١١٥(المادة 

 قبـل يـوم     الـسنوي  العادييدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لالنعقاد للدور        
الخميس األول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدسـتور              

 لمدة تسعة أشـهر علـى األقـل،         العاديويستمر دور االنعقاد    .  اليوم المذكور  في
ويفض رئيس الجمهورية دور االنعقاد بعد موافقة المجلس، وال يجوز ذلك للمجلس            

  .قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة
  )١١٦(مادة 

 لنظر أمر عاجـل، بنـاء علـى    ي اجتماع غير عاد   فييجوز انعقاد مجلس النواب     
  .عوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على األقلد
  

  )١١٨(مادة 
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 ٦٧

يضع مجلس النواب الئحته الداخليـة لتنظـيم العمـل فيـه، وكيفيـة ممارسـته                
  .الختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون

  )١١٩(مادة 
  .تولى ذلك رئيس المجلسيختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، وي

  )١٢٠(مادة 
 جلسة سرية، بنـاء علـى       فيويجوز انعقاد المجلس    . جلسات مجلس النواب علنية   

طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عـشرين       
 فيمن أعضائه على األقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة              

  . جلسة علنية أو سريةفي يروح أمامه تجرالموضوع المط
  )١٢١(مادة 

. هال يكون انعقاد المجلس صحيحا، وال تتخذ قراراته، إال بحضور أغلبية أعـضائ            
بية المطلقـة   غير األحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات باألغل         يوف

ـ  جـرت المداولـة      الذي اآلراء، يعتبر األمر     يللحاضرين، وعند تساو    شـأنه   يف
  .مرفوضا

 القوانين باألغلبية المطلقة للحاضرين، وبما ال يقل عن ثلـث           ىوتصدر الموافقة عل  
  .عدد أعضاء المجلس

وتعـد  . كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعـضاء المجلـس           
  الـسياسية،  واألحـزاب القوانين المنظمة لالنتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية،       

الهيئـات القـضائية، والمنظمـة للحقـوق        ة القضائية، والمتعلقة بالجهات و    والسلط
  .والحريات الواردة في الدستور، مكملة له

  
  )١٣٦(مادة 
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لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب،          
الستعانة  بناء على طلب المجلس، ولهم ا      اإحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبي    أو  

  .بمن يرون من كبار الموظفين
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم، وعليهم الرد علـى القـضايا موضـوع               

  .الرأيالنقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ 
  

  :مهام مجلس النواب
 .سلطة التشريع ) ١

 . السياسة العامة للدولةإقرار ) ٢
 . الخطة العامة للتنمية االقتصاديةإقرار ) ٣

 . الموازنة العامة للدولةرارإق ) ٤
  . الحكومةأعمالالرقابة على  ) ٥
  )١٠١(المادة 

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة           
للتنمية االقتصادية، واالجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابـة علـى         

  . الدستورفيى النحو المبين أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله عل
  

  ":سلطة التشريع" مهام مجلس النواب
  )١٢٢ ( مادة

 مجلـس النـواب اقتـراح       فيلرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو       
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس            . القوانين

  ه وتقديم تقرير عنه إلى ـان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصـى اللجـإل
  . الموضوعفي الخبرة يمع إلى ذوالمجلس، ويجوز للجنة أن تست
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قانون المقدم من أحد األعضاء إلى اللجنـة النوعيـة، إال إذا            الوال يحال االقتراح ب   
أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة           

  .ان قرارها مسبببقانون وجب أن يكواالقتراح 
 فـي وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، ال يجوز تقديمه ثانيـة              

  .دور االنعقاد نفسه
  )١٢٣(مادة 

وإذا اعترض رئـيس    . لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو االعتراض عليها       
 من  الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خالل ثالثين يوما           

 هـذا الميعـاد اعتبـر قانونًـا         فيإبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون         
  .وأصدر

 أعضائه، اعتبـر    ثلثي الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية         فيوإذا رد   
  .صدرقانونًا وُأ

  

  " : الموازنة العامة للدولةإقرار" مهام مجلس النواب
  )١٢٤(مادة 

لعامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون اسـتثناء، ويعـرض          تشمل الموازنة ا  
مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على األقل من بدء السنة المالية، وال              

  .تكون نافذة إال بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً
 ا التي ترد تنفيذً   ع الموازنة، عدا   مشرو فيويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة       

  .اللتزام محدد على الدولة
 النفقات، وجب أن يتفـق المجلـس مـع          إجمالي فيوإذا ترتب على التعديل زيادة      

الحكومة على تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعـادة التـوازن بينهمـا، وتـصدر              
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 ٧٠

 قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق هـذا        فيالموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديالً       
  .التوازن

 نص يكون من شـأنه      أي جميع األحوال، ال يجوز أن يتضمن قانون الموازنة          يوف
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة       . تحميل المواطنين أعباء جديدة   

  .العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها
اب إلى آخر من أبـواب الموازنـة         مبلغ من ب   أيوتجب موافقة المجلس على نقل      

العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائـد علـى تقـديراتها، وتـصدر          
  .الموافقة بقانون

  )١٢٥(مادة 
 للموازنة العامة للدولة على مجلس النـواب، خـالل      الختامييجب عرض الحساب    

التقريـر  مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه              
ويـتم  . الختـامي  للمحاسبات ومالحظاته على الحـساب       المركزي للجهاز   السنوي

  . بابا بابا، ويصدر بقانونالختاميالتصويت على الحساب 
  . للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرىالمركزيوللمجلس أن يطلب من الجهاز 

  )١٢٦(مادة 
  .العامة وإجراءات صرفهاينظم القانون القواعد األساسية لتحصيل األموال 

  )١٢٧(مادة 
ال يجوز للسلطة التنفيذية االقتراض، أو الحـصول علـى تمويـل، أو االرتبـاط               

 الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفـاق مبـالغ مـن            فيبمشروع غير مدرج    
  .الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إال بعد موافقة مجلس النواب

  )١٢٨(مادة 
  المكافآت ن قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات و القانويبين
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 ٧١

التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حاالت االستثناء منها، والجهات التي            
  .تتولى تطبيقها

  

  : السلطة التنفيذيةأعمالالرقابة على " مهام مجلس النواب
  : الرقابةأدوات
 حد نوابـه،  أ  أو ، لرئيس مجلس الوزراء،    موضوع معين  في األسئلةتوجيه   ) ١

 .حد الوزراءأ أو

 حد الـوزراء،  أ  أو حد نوابه، أ  أو توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء،     ) ٢
 . اختصاصاتهمفي تدخل التي الشئون لمحاسبتهم على

  أو حد الوزراء،  أو أ  حد نوابه، أ  أو سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء،      ) ٣
 .نوابهم

وبنـاء علـى اقتـراح عـشر        االستجواب، جراءإويكون سحب الثقة بعد      ·
 .األقل مجلس النواب على أعضاء

 . مجلس النوابأعضاءويكون سحب الثقة بأغلبية  ·

 دور فـي  فصل فيـه    أن موضوع سبق للمجلس     فيوال يجوز سحب الثقة      ·
 .االنعقاد ذاته

 عضو الحكومـة   أو قرر المجلس سحب الثقة ، وجب استقالة الحكومة،        إذا ·
 .موضوع سحب الثقةالمتعلق به 

، الستيضاح سياسة الحكومـة بـشأنه، ويقـدم         طلب مناقشة موضوع عام    ) ٤
األقلا على الطلب من عشرين عضو. 

حد أ  أو  رئيس مجلس الوزراء،    إلى ،في موضوع عام  إبداء اقتراح برغبة     ) ٥
 .حد نوابهمأ أوحد الوزراء، أ  أونوابه،
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 رئـيس مجلـس     لىإ األهمية العاجلة ذات    األمور في  إحاطةتقديم طلب    ) ٦
 .حد نوابهمأ أوحد الوزراء، أ  أوحد نوابه،أ  أوالوزراء،

 رئـيس مجلـس     إلـى  األهمية العاجلة ذات    األمور  في تقديم بيان عاجل،   ) ٧
  .حد نوابهمأ أوحد الوزراء، أ  أوحد نوابه،أ  أوالوزراء،

 إحـدى  بفحص نـشاط      أو ،في موضوع عام   الحقائق   تشكيل لجنة لتقصي   ) ٨
 . المشروعات العامة أو الهيئات العامة، أو ،اإلداريةالجهات 

 معلومات من الحكومة تتعلق بأداء عمله       أو بيانات   أيةحق الحصول على     ) ٩
 . المجلسفي

  )١٢٩(مادة 
، أو أحد   ب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء      لكل عضو من أعضاء مجلس النوا     

تصاصاتهم،  اخ في موضوع يدخل    أي فينوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة        
  . دور االنعقاد ذاتهفيوعليهم اإلجابة عن هذه األسئلة 
 وقت، وال يجوز تحويل السؤال إلى استجواب        أي فيويجوز للعضو سحب السؤال     

  . الجلسة ذاتهافي
  )١٣٠(مادة 

 مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلـس الـوزراء، أو أحـد       فيلكل عضو   
 فـي لمحاسبتهم عـن الـشئون التـي تـدخل          نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم،       

  .اختصاصاتهم
ل من تـاريخ تقديمـه، وبحـد        ويناقش المجلس االستجواب بعد سبعة أيام على األق       

  . حاالت االستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومةفي، إال ان يوميأقصى ست
  )١٣١(مادة 

  ، أود نوابهـح سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو ألمجلس النواب أن يقرر
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وال يجوز عرض طلب سحب الثقة إال بعـد اسـتجواب،           . أحد الوزراء، أو نوابهم   
وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على األقل، ويصدر المجلس قراره عقـب        

  .مناقشة االستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية األعضاء
جلس أن فـصل     موضوع سبق للم   في كل األحوال، ال يجوز طلب سحب الثقة         يوف

  . دور االنعقاد ذاتهفيفيه 
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحـد            
الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقـدم             
  الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت 

  .استقالته
  )١٣٢(مادة 

  من مجلس النواب على األقل طلب مناقشة موضـوع عـام            ايجوز لعشرين عضو 
  .الستيضاح سياسة الحكومة بشأنه

  )١٣٣(مادة 
 موضوع عـام إلـى      فيلكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة          

  .رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم
  )١٣٤( مادة

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عـاجالً، إلـى                
 األمـور   فـي ، أو أحد الوزراء، أو نـوابهم،         مجلس الوزراء، أو أحد نوابه     رئيس

  .العامة العاجلة ذات األهمية
  )١٣٥ ( مادة

 في الحقائق   بتقصيلمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه            
موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات اإلداريـة، أو الهيئـات العامـة، أو               
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 موضوع معـين، وإبـالغ      في الحقائق   يت العامة، وذلك من أجل تقص     المشروعا
المجلس بحقيقة األوضاع المالية، أو اإلدارية، أو االقتصادية، أو إجـراء تحقيقـات      

يرها، ويقرر المجلس ما يراه      موضوع يتعلق بعمل من األعمال السابقة أو غ        أي في
  . هذا الشأنفيمناسبا 
 سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سـماع مـن                فيوللجنة  

ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تـضع تحـت           
  .تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك

 الحـصول علـى أيـة       في مجلس النواب الحق     في عضو    لكل األحوال جميع   يوف
  . المجلسفي تتعلق بأداء عمله ةالتنفيذيبيانات أو معلومات من السلطة 

  

  :عالقة مجلس النواب برئيس الجمهورية
  :ترشيح رئيس الجمهورية

  )١٤٢(مادة 
أن يزكى المترشح عشرون عضوا علـى       يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية      

 أو أن يؤيده ما ال يقل عن خمسة وعشرين ألـف            مجلس النواب،  عضاءاألقل من أ  
مواطن ممن لهم حق االنتخاب في خمس عشرة محافظة على األقل، وبحـد أدنـى           

  .ألف مؤيد من كل محافظة منها
 جميع األحوال، ال يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه              يوف

  .القانون
  

  : مجلس النوابأماماليمين  رئيس الجمهورية أداء
  )١٤٤(مادة 

   يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب أنيشترط 
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، وأن الجمهـوري أقسم باهللا العظيم أن أحافظ مخلصا علـى النظـام       ''اليمين اآلتية   
أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على            

  .''استقالل الوطن ووحدة وسالمة أراضيه
 حالـة عـدم   فـي ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا          

  .وجود مجلس النواب
  

  :دعوة المجلس لالنعقاد، وفض دور االنعقاد
  )١١٥(المادة 

 قبـل يـوم     الـسنوي  العادييدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لالنعقاد للدور        
ميس األول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدسـتور              الخ
 لمدة تسعة أشـهر علـى األقـل،         العاديويستمر دور االنعقاد    .  اليوم المذكور  في

ويفض رئيس الجمهورية دور االنعقاد بعد موافقة المجلس، وال يجوز ذلك للمجلس            
  .قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة

  )١١٦(مادة 
 لنظر أمر عاجـل، بنـاء علـى    ي اجتماع غير عاد   فييجوز انعقاد مجلس النواب     

  .دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على األقل
  )١٢٠(مادة 

 جلسة سرية، بنـاء علـى       فيويجوز انعقاد المجلس    . جلسات مجلس النواب علنية   
زراء، أو رئيس المجلس، أو عـشرين  طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الو     

  فيمن أعضائه على األقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة 
  . جلسة علنية أو سريةفي يالموضوع المطروح أمامه تجر
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  : غير مدينة القاهرةفيعقد مجلس النواب 
  )١١٤(المادة 

وف االستثنائية عقد جلـساته      الظر فيويجوز له   . مقر مجلس النواب مدينة القاهرة    
.  مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلـس             في

  .واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل
  : واالعتراض عليهاوأصدراها، القوانين اقتراح فيحق رئيس الجمهورية 

  )١٢٢ ( مادة
 مجلـس النـواب اقتـراح       فيزراء، ولكل عضو    لرئيس الجمهورية، ولمجلس الو   

ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس            . القوانين
إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقـديم تقريـر عنـه إلـى               

  . الموضوعفي الخبرة يلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوالمج
  )١٢٣(مادة 

وإذا اعترض رئـيس    . ية حق إصدار القوانين أو االعتراض عليها      لرئيس الجمهور 
الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خالل ثالثين يوما من             

 هـذا الميعـاد اعتبـر قانونًـا         فيإبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون         
  .صدروُأ

 أعضائه، اعتبـر    ثلثي ثانية بأغلبية     الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره     فيوإذا رد   
  .صدرقانونًا وُأ

  )١٥٦(مادة 
 اتخاذ تـدابير ال     في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب اإلسراع          فيإذا حدث   

  .  طارئ لعرض األمر عليهالنعقادتحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس 
   قرارات دارـإصورية م، يجوز لرئيس الجمهـر قائـوإذا كان مجلس النواب غي
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ـ بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خالل خمسة عشر يو             ام 
 ولـم يقرهـا      عرضـت  إذاوتنـاقش أو     من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض      

 ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار            يالمجلس، زال بأثر رجع   
 الفترة السابقة، أو تسوية مـا ترتـب         في اعتماد نفاذها    بذلك، إال إذا رأى المجلس    

  .عليها من آثار
  

  : حل مجلس النوابفيحق رئيس الجمهورية 
  )١٣٧(مادة 

ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إال عند الضرورة، وبقرار مـسبب،             
 حـل مـن أجلـه       الذييجوز حل المجلس لذات السبب       وبعد استفتاء الشعب، وال   

  . السابقالمجلس
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء االسـتفتاء علـى            

 االستفتاء بأغلبيـة    فيالحل خالل عشرين يوما على األكثر، فإذا وافق المشاركون          
األصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلـى انتخابـات             

ويجتمـع المجلـس    . تاريخ صدور القرار  جديدة خالل ثالثين يوما على األكثر من        
  .الجديد خالل األيام العشرة التالية إلعالن النتيجة النهائية

  

  :وجوب موافقة النواب على إعالن حالة الحرب
  )١٥٢(مادة 

رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة، وال يعلن الحرب، وال يرسـل             
 مجلـس   ي حدود الدولة، إال بعد أخذ رأ      ارج قتالية إلى خ   مهمة فيالقوات المسلحة   

  .الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي األعضاء
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 المجلس األعلى للقوات المسلحة،     يجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأ      فإذا كان م  
  .وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني

  

  :الموافقة على إعالن حالة الطوارئ
  )١٥٤(مادة 

 مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحـو        يخذ رأ أيعلن رئيس الجمهورية، بعد     
الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا اإلعالن على مجلس النواب خالل األيـام             

  .السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه
وإذا حدث اإلعالن في غير دور االنعقاد العادي، وجب دعوة المجلـس لالنعقـاد              

  .رض عليهفورا للع
 جميع األحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعـالن حالـة               يوف

الطوارئ، ويكون إعالنها لمدة محددة ال تجاوز ثالثة أشـهر، وال تمـد إال لمـدة                
 كان المجلس غير قـائم،      وإذا. أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس       

ة، على أن يعرض على مجلس النـواب        يعرض األمر على مجلس الوزراء للموافق     
  .الجديد في أول اجتماع له

  .وال يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ
  

  : استقالة رئيس الجمهوريةتلقي
  )١٥٨(مادة 

  فإذا كان المجلس غير قـائم      ،لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب       
  .لدستورية العلياقدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة ا
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  :سحب الثقة من رئيس الجمهورية
  )١٦١(مادة 

 انتخابـات  وإجراءيجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية،          
 ى من أغلبية أعضاء مجلس النواب عل      رئاسية مبكرة، بناء علي طلب مسبب وموقع      

لذات السبب خالل المـدة     يجوز تقديم هذا الطلب      وال. أعضائهاألقل، وموافقة ثلثي    
  .الرئاسية إال مرة واحدة

 سـحب الثقـة مـن رئـيس     أمر اقتراح سحب الثقة، يطرح   ىوبمجرد الموافقة عل  
 انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بـدعوة مـن رئـيس             وإجراءالجمهورية  

 قـرار سـحب الثقـة، يعفـى رئـيس           ىالوزراء، فإذا وافقت األغلبية عل    مجلس  
 االنتخابـات   ى، وتجر  خاليا ويعد منصب رئيس الجمهورية   ن منصبه   الجمهورية م 

  .الرئاسية المبكرة خالل ستين يوماً من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء
، ويـدعو رئـيس     مـنحالً  كانت نتيجة االستفتاء بالرفض، عد مجلس النواب         وإذا

  .لحل من تاريخ ايوماالجمهورية النتخاب مجلس جديد للنواب خالل ثالثين 
  

  :طلب اتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية
  )١٥٩(مادة 

 الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أيـة        أحكام بانتهاكيكون اتهام رئيس الجمهورية     
جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على األقـل،              

قيق يجريه معـه    وال يصدر قرار االتهام إال بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تح          
  .حد مساعديهأ كان به مانع يحل محله وإذا. النائب العام

ـ      القرار، يوقف رئيس الجم    اصدور هذ وبمجرد   ا هورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانع
  . الدعوىفي يحول دون مباشرته الختصاصاته حتى صدور حكم امؤقتً
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اء األعلى،  ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القض         
وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لـرئيس مجلـس            
الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم االستئناف، ويتولى االدعاء أمامها النائب العـام، وإذا            

 األقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة       فيقام بأحدهم مانع، حل محله من يليه        
  .للطعن

ا حكم بإدانة رئـيس الجمهوريـة       انون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذ    وينظم الق 
  . من منصبه، مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرىيأعف

  

  : حالة خلوهفي الجمهورية رئيس مجلس النواب منصب رئيس تولي
  )١٦٠(مادة 

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس             
  .الوزراءمجلس 

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية لالستقالة، أو الوفاة، أو العجـز الـدائم عـن               
 المنصب بأغلبية ثلثي     خلو إعالنويكون  . العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب     

ويخطر مجلس النـواب الهيئـة    . ، إذا كان ذلك ألي سبب آخر      األقل ىاألعضاء عل 
  . سلطات رئيس الجمهوريةا النواب مؤقتً، ويباشر رئيس مجلسالوطنية لالنتخابات

وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدسـتورية العليـا            
  .ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم

ـ في جميع األحوال، يجب أن ينتخب الرئيس الجديد       يوف ا مدة ال تجاوز تسعين يوم 
 هذه الحالة من تاريخ إعالن نتيجـة        فيالرئاسة  من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة       

  .االنتخاب
  وال يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، وال أن يطلب تعديل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨١

  .الدستور، وال أن يحل مجلس النواب، وال أن يقيل الحكومة
  

  :مجلس النوابالذمة المالية ألعضاء 
  )١٠٥(المادة 

كافأة، ال ينفذ التعـديل     لقانون، وإذا جرى تعديل الم    يتقاضى العضو مكافأة يحددها ا    
تقرر فيهالذي للفصل التالي التشريعي من الفصل اإال بدء .  
  )١٠٩(المادة 

، أو يستأجر، بالـذات أو      يلمجلس طوال مدة العضوية، أن يشتر     ال يجوز لعضو ا   
ت  من أشخاص القانون العـام أو شـركا        أيبالواسطة، شيًئا من أموال الدولة، أو       

القطاع العام، أو قطاع األعمال العام، وال يؤجرها أو يبيعها شيًئا مـن أموالـه، أو              
يقايضها عليه، وال يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرهـا، ويقـع              

  . من هذه التصرفاتأيباطالً 
   يعند شغل العضوية، وعند تركها، وفويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، 

وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تـؤول     . نهاية كل عام  
  . ينظمه القانونالذيوكل ذلك على النحو . ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة

  )١٠٣(المادة 
ـ         يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية،       ا ويحتفظ له بوظيفتـه أو عملـه وفقً

  .للقانون
  

  :نة الجنائية لعضو مجلس النوابالحصا/لحمايةا
  )١١٢(المادة 

   المجلس أو فيال يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله 
  . لجانهفي
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  )١١٣(المادة 
 ضد عضو مجلس    جنائي إجراء   أي غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ       فيال يجوز،   

ـ .  من المجلـس   جنح إال بإذن سابق    مواد الجنايات وال   فيالنواب    غيـر دور    يوف
االنعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخـذ              

  .من إجراء
 ضد العضو خـالل     الجنائي طلب اتخاذ اإلجراء     في كل األحوال، يتعين البت      يوف

  .ثالثين يوما على األكثر، وإال عد الطلب مقبوالً
  

  :حل مجلس النواب
  )١٣٧(مادة 

 يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إال عند الضرورة، وبقرار مـسبب،             ال
 حـل مـن أجلـه       الذييجوز حل المجلس لذات السبب       وبعد استفتاء الشعب، وال   

  .المجلس السابق
   بوقف جلسات المجلس، وإجراء االسـتفتاء علـى         اويصدر رئيس الجمهورية قرار 

 االستفتاء بأغلبيـة    فيوافق المشاركون   الحل خالل عشرين يوما على األكثر، فإذا        
األصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلـى انتخابـات             

ويجتمـع المجلـس    . جديدة خالل ثالثين يوما على األكثر من تاريخ صدور القرار         
  .الجديد خالل األيام العشرة التالية إلعالن النتيجة النهائية

  

  : مجلس النوابأعضاءإسقاط العضوية واستقالة 
  )١١٠(المادة 

ال يجوز إسقاط عضوية أحد األعضاء إال إذا فقد الثقة واالعتبـار، أو فقـد أحـد                 
  ويجب أن يصدر . شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها
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  . أعضائهثلثيقرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية 
  )١١١(مادة 

ستقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويـشترط لقبولهـا أال      يقبل مجلس النواب ا   
  . اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضوفييكون المجلس قد بدأ 

  

  :عالقة المواطنين بمجلس النواب
  )١٣٨(مادة 

لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامـة،             
كاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا        وله أن يقدم إلى المجلس ش     

  .اإليضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها
  

  : أول دور انعقاد بعد إقرار الدستورفيمهام مجلس النواب 
  )٢٤١(مادة 

ن  قـانو  بإصـدار  أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور          فييلتزم مجلس النواب    
للعدالة االنتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنيـة،        

  . للمعايير الدوليةاوفقًوتعويض الضحايا، وذلك 
  )٢٤٣(مادة 

 فـي أول مجلـس للنـواب        االعمال والفالحين تمثيالً مالئم    تمثيل   ىتعمل الدولة عل  
  .لذي يحدده القانون النحو اى بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علينتخب
  )٢٤٤(مادة 

  ا تمثيالً مالئماإلعاقة ذوي واألشخاص تمثيل الشباب والمسيحيين ىتعمل الدولة عل
ـ    في أول مجلس للنواب ينتخب      النحـو الـذي   ى بعد إقرار هذا الدستور، وذلك عل

  .يحدده القانون
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  )٢٣٥(مادة 
 لتنظـيم   االدستور قانونً ه بعد العمل بهذا      دور انعقاد ل   أول فييصدر مجلس النواب    

  .بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية
  )٢٣٩(مادة 

ا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئـات         يصدر مجلس النواب قانونً   
اللجـان    لغير الجهات القضائية أو    والجزئي يائية، بما يضمن إلغاء الندب الكل     القض
 أو إلدارة شئون العدالة أو اإلشراف على االنتخابـات،          القضائياالختصاص  ذات  

  .وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور
  )٢٣٨(مادة 

 على  الحكومي اإلنفاق تنفيذ التزامها بتخصيص الحد األدنى لمعدالت        الدولةتضمن  
 ا هذا الدستور تدريجي   في المقررة   العلميوالبحث   ،والصحة،  العاليالتعليم، والتعليم   

أن تلتزم به كامالً في موازنة الدولة للسنة المالية          ىالعمل به، عل   من تاريخ    ااعتبار 
  تمـام المرحلـة الثانويـة   حتـى  اإللزامي وتلتزم الدولة بمد التعليم     ٢٠١٦/٢٠١٧
  .٢٠١٦/٢٠١٧ة تدريجية تكتمل في العام قبطري
  )٢٣٦(مادة 

وضع وتنفيذ خطة للتنمية االقتصادية، والعمرانيـة الـشاملة للمنـاطق         تكفل الدولة   
الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومنـاطق النوبـة، وذلـك            

 أولوية االستفادة منهـا، مـع مراعـاة         ي مشروعات التنمية وف   فيبمشاركة أهلها   
من تاريخ العمل بهـذا  ، خالل عشر سنوات يالثقافية والبيئية للمجتمع المحلاألنماط  

  . ينظمه القانونالذيالدستور، وذلك على النحو 
 مناطقهم األصلية   ىفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إل      وضع وتن  ىوتعمل الدولة عل  

  . ينظمه القانونالذيوتنميتها خالل عشر سنوات، وذلك على النحو 
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  :ةالسلطة التنفيذي
  :رئيس الجمهورية

  )١٣٩(مادة 
ة هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب          رئيس الجمهوري 

ويحافظ على استقالل الوطن ووحدة أراضيه وسالمتها، ويلتزم بأحكـام الدسـتور            
  .ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به

  

  :مدة والية رئيس الجمهورية
  )١٤٠(مادة 

 النتهـاء   التـالي أ من اليوم    ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميالدية، تبد       
  .مدة سلفه، وال يجوز إعادة انتخابه إال لمرة واحدة

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائـة وعـشرين             
ا على األقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثالثين يوما على يوم  

  .األقل
  . طوال مدة الرئاسةحزبي منصب أيأن يشغل وال يجوز لرئيس الجمهورية 

  

  :شروط ترشح رئيس الجمهورية
 . مصريينأبوينا من مصريأن يكون  ) ١

 .، هو وزوجهأخرىعدم حمل جنسية دولة  ) ٢

 . من حقوقه المدنية والسياسيةأال يكون محروما ) ٣

 . الخدمة العسكريةأداء ) ٤

  . سنةأربعينال يقل سنه عن  ) ٥
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  )١٤١(مادة 
ئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مـصريين، وأال          يشترط فيمن يترشح ر   

يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعـا                
ا، عفي منها قانونً  بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُ          

ية، ويحدد القانون شروط    وأال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميالد          
  .الترشح األخرى

  

  : ترشيح رئيس الجمهوريةإجراءات
 .وابن مجلس الأعضاءا من ن عضوتزكية من عشري ·

 تأييد خمسة وعشرين ألف مواطن، في خمس عشرة محافظة، بحد أدنى            أو ·
  .ألف مؤيد في كل محافظة

  . الصحيحةاألصوات المطلقة لعدد األغلبية المرشح الحاصل على يفوز ·
  )١٤٢(مادة 

 المترشح عشرون عضوا علـى      ي الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزك     يشترط لقبول 
األقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما ال يقل عن خمسة وعشرين ألـف                
مواطن ممن لهم حق االنتخاب في خمس عشرة محافظة على األقل، وبحـد أدنـى           

  .ألف مؤيد من كل محافظة منها
حوال، ال يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه             جميع األ  يوف

  .القانون
  )١٤٣(مادة 

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع العام السري المباشر، وذلك باألغلبية           
المطلقة لعدد األصوات الصحيحة، ويـنظم القـانون إجـراءات انتخـاب رئـيس              

  .الجمهورية
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  :ريةالذمة المالية لرئيس الجمهو
  )١٤٥(مادة 

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، وال يجوز لـه أن يتقاضـى أي مرتـب أو           
مكافأة أخرى، وال يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيهـا،               
وال يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليـه المنـصب، بالـذات أو               

اريا، أو ماليا، أو صناعيا، وال أن يـشتري، أو          بالواسطة، مهنة حرة، أو عمالً تج     
ا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القـانون العـام، أو شـركات               يستأجر شيئً 

ا من أموالـه،    القطاع العام، أو قطاع األعمال العام، وال أن يؤجرها، أو يبيعها شيئً           
و مقاولـة، أو    أن يقايضها عليه، وال أن يبرم معها عقد التـزام، أو توريـد، أ              وال

  . التصرفاتهذه من أي ويقع باطالً. غيرها
وعنـد  ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنـصب،             

  . نهاية كل عام، وينشر اإلقرار في الجريدة الرسميةيتركه، وف
 وإذا.  أوسمة، أو نياشين، أو أنـواط      أيوال يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه        

لقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تـؤول   ت
  .ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة

  

  : سلطات رئيس الجمهورية
  )١٣٩(مادة 

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب           
سالمتها، ويلتزم بأحكـام الدسـتور      ويحافظ على استقالل الوطن ووحدة أراضيه و      

 :، وهي كالتاليويباشر اختصاصاته على النحو المبين به

باالشتراك مع مجلس الـوزراء، ويـشرفان        وضع السياسة العامة للدولة،    )١
 .على تنفيذها
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 افتتاح دور    في ، العامة للدولة أمام مجلس النواب      بيانات حول السياسة   إلقاء )٢
 . المجلسإلى أخرىبيانات ورسائل  توجيه ، ولهالسنوياالنعقاد 

 .، بتشكيل الحكومةتكليف رئيس مجلس الوزراء )٣

 . مجلس النوابأعضاء أغلبية، بموافقة أداء عملها الحكومة من إعفاء )٤

 الالزمـة للموافقـة   األغلبية حال الحصول على ثقة فيحل مجلس النواب     )٥
 .على الحكومة

 .لخارجية، العدل، ا الدفاع، الداخلية:السياديةاختيار الوزارات  )٦

 أغلبيـة وموافقـة    بعد التشاور مع رئيس الـوزراء، وزاري تعديل  إجراء )٧
 . المجلسأعضاءوبما ال يقل عن ثلث  مجلس النواب،

 أو  لنوابـه،  أو  يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الـوزراء،       أنله   )٨
 . يفوض غيرهأن منهم ألحديجوز  وال  للمحافظين، أوللوزراء،

 . مجلس النوابأمامالسياسة العامة للدولة  بيانات حول إلقاء )٩

 الدولية  تالمعاهداويبرم ويصدق على      عالقتها الخارجية،  فييمثل الدولة    )١٠
 أحكـام  معاهدات تخـالف     أي إبراموال يجوز    .بعد موافقة مجلس النواب   

 . الدولةإقليمالتنازل عن جزء من   يترتب عليهاأوالدستور، 

 .المسلحة للقوات األعلىالقائد  )١١  

أخـذ  ، بعد   في مهام قتالية بالخارج   ، ويرسل القوات المسلحة      الحرب يعلن )١٢
 . مجلس النوابأعضاء ثلثي أغلبيةوموافقة  ،الوطني مجلس الدفاع رأي

هم من   وإعفاؤ  السياسيين، نوالمثلي ، الموظفين المدنيين، والعسكريين   تعيين )١٣
 .األجنبيةوالهيئات  للدول نالسياسييواعتماد الممثلين  ،مناصبهم

وعرضه على مجلس    ، مجلس النواب  خذ رأي أ بعد   ، إعالن حالة الطوارئ   )١٤
 .النواب
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  . مجلس الوزراءيخذ رأأبعد  ،أو تخفيفهاالعفو عن العقوبة  )١٥
 .، واالعتراض عليهاالقوانيناقتراح  )١٦

 . غير دور انعقاد مجلس النوابفي بقوانين قرارات  إصدار)١٦

  . تتصل بمصالح البالد العلياالتي المسائل فياخبين لالستفتاء دعوة الن )١٧
  

  : اختيار الوزارات السيادية فيسلطة رئيس الجمهورية 
  )١٤٦(مادة 

يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه          
   على مجلس النواب،

..............   
أو االئتالف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس        حال اختيار الحكومة من الحزب       في

   اختيارالنواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، 
  .وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل

  

  :عالقة رئيس الجمهورية بالحكومة، ومجلس النواب 
١ ( بتشكيل الحكومةا لمجلس الوزراءيكلف رئيس الجمهورية رئيس . 

 أغلبيةللحصول على موافقة     عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب،     ي ) ٢
 . مجلس النوابأعضاء

 :ا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب، خالل ثالثين يومإذا ) ٣

 االئـتالف   أوا لمجلس الوزراء من الحزب      يكلف رئيس الجمهورية رئيس     - أ
 .أكثرية مقاعد مجلس النوابالحائز على 

 مجلـس النـواب، خـالل       أعضاء أغلبيةمة على ثقة     لم تحصل الحكو   إذا  - ب
 .عد المجلس منحالً ثالثين يوما،
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ا مـن   يدعو رئيس الجمهورية النتخاب مجلس نواب جديد خالل ستين يوم           - ت
 .تاريخ صدور قرار الحل

 .ا خالل ستين يومفي اإلجراءاتتتم جميع  ) ٤

في حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته            ) ٥
 . على مجلس النواب الجديد،وبرنامجها

 حال اختيار الحكومة من الحزب أو االئتالف الحائز على أكثرية مقاعد            في ) ٦
مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مـع رئـيس مجلـس            

 . وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدلاختيارالوزراء، 

لها بشرط موافقـة أغلبيـة      لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عم       ) ٧
 .أعضاء مجلس النواب

 بعد التشاور مع رئيس الـوزراء       وزاري تعديل   إجراءلرئيس الجمهورية    ) ٨
يقل عن ثلـث     وموافقة مجلس النواب باألغلبية المطلقة للحاضرين وبما ال       

 . المجلسأعضاء

  )١٤٦(مادة 
   برنامجه  بتشكيل الحكومة وعرض      لمجلس الوزراء  ايكلف رئيس الجمهورية رئيس

 مجلس النواب   أعضاء أغلبيةعلى مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة          
  ى عل اخالل ثالثين يوم     ا لمجلـس الـوزراء      األكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس

 لـم   فإذابترشيح من الحزب أو االئتالف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب،            
ـ      اء م تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعض      ـد  اجلس النواب خالل ثالثـين يومع ، 

خالل سـتين    المجلس منحالً ويدعو رئيس الجمهورية النتخاب مجلس نواب جديد        
من تاريخ صدور قرار الحلايوم .  
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 هـذه   في جميع األحوال يجب أال يزيد مجموع مدد االختيار المنصوص عليها            يوف
االمادة على ستين يوم.  

رئيس مجلس الـوزراء تـشكيل حكومتـه،         حالة حل مجلس النواب، يعرض       يوف
  . أول اجتماع لهفيوبرنامجها على مجلس النواب الجديد 

 حال اختيار الحكومة من الحزب أو االئتالف الحائز على أكثرية مقاعد مجلـس    في
 اختيـار النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلـس الـوزراء،            

  .والعدلوزراء الدفاع والداخلية والخارجية 
  )١٤٧(مادة 

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقـة أغلبيـة أعـضاء            
  .مجلس النواب

 بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقـة        وزاري تعديل   إجراءولرئيس الجمهورية   
  . المجلسأعضاءيقل عن ثلث  مجلس النواب باألغلبية المطلقة للحاضرين وبما ال

  

  : الدعوة لالستفتاءفيلجمهورية سلطة رئيس ا
  )١٥٧(مادة 

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لالستفتاء في المسائل التي تتـصل بمـصالح             
  .البالد العليا، وذلك فيما ال يخالف أحكام الدستور

، وجب التـصويت علـى كـل        مسألةوإذا اشتملت الدعوة لالستفتاء على أكثر من        
  .واحدة منها

  

  :يس الجمهورية رئقة منسحب الث
  :  سحب الثقةإجراءات
  ثلثيوموافقة   مجلس النواب،أعضاءطلب مسبب وموقع من أغلبية  ) ١
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 .أعضائه     

 . لمرة واحدة خالل المدة الرئاسيةإاليجوز تقديم الطلب لذات السبب  ال ) ٢

 . الموافقة على سحب الثقة ت تمإذا ) ٣
قة مـن رئـيس     على سحب الث   رئيس الجمهورية إلى االستفتاء العام       يدعو ) ٤

 . انتخابات رئاسية مبكرة وإجراءالجمهورية،
عفـى رئـيس   ي ،على قرار سحب الثقة  إذا جاءت نتيجة االستفتاء بالموافقة       ) ٥

 .لياالجمهورية من منصبه ،ويعد منصبه خا

٦ (       إعـالن ا من تـاريخ     تجرى االنتخابات الرئاسية المبكرة خالل ستين يوم 
 .نتيجة االستفتاء

، ويـدعو   عد مجلس النـواب مـنحالً      ستفتاء بالرفض،  جاءت نتيجة اال   إذا ) ٧
ـ    النتخاب م  رئيس الجمهورية  مـن  ا جلس جديد للنواب خالل ثالثـين يوم

 .تاريخ الحل

  )١٦١(مادة 
 انتخابـات  وإجراءيجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية،          

 ىلس النواب عل   من أغلبية أعضاء مج     طلب مسبب وموقع   ىرئاسية مبكرة، بناء عل   
يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خالل المـدة          وال. أعضائهاألقل، وموافقة ثلثي    

  .الرئاسية إال مرة واحدة
 سـحب الثقـة مـن رئـيس     أمر اقتراح سحب الثقة، يطرح   ىوبمجرد الموافقة عل  

 انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بـدعوة مـن رئـيس             وإجراءالجمهورية  
 قـرار سـحب الثقـة، يعفـى رئـيس           ىراء، فإذا وافقت األغلبية عل    الوزمجلس  

 االنتخابـات   ىرية خالياً، وتجر  الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهو      
    كانـت   وإذا . من تاريخ إعالن نتيجة االسـتفتاء      االرئاسية المبكرة خالل ستين يوم 
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ئـيس الجمهوريـة    ، ويـدعو ر   اء بالرفض، عد مجلس النواب منحالً     نتيجة االستفت 
  . من تاريخ الحلاجلس جديد للنواب خالل ثالثين يومالنتخاب م

  

  :استقالة رئيس الجمهورية
  )١٥٨(مادة 

  فإذا كان المجلس غير قـائم      ،لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب       
  .قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا

  

  :يس الجمهوريةالخلو المؤقت لمنصب رئ
  )١٦٠(مادة 

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس             
  .مجلس الوزراء

  

  :الخلو الدائم لمنصب رئيس الجمهورية 
 :بسبب  ) ١

  . العجز الدائم عن العمل- الوفاة-االستقالة
 .األعضاء عدد ثلثييعلن مجلس النواب خلو المنصب، بأغلبية  ) ٢

  .مجلس النواب الهيئة الوطنية لالنتخاباتيخطر  ) ٣

 .ا سلطات رئيس الجمهوريةيتولى رئيس مجلس النواب مؤقتً ) ٤
 كان  إذا، محل مجلس النواب     العامة للمحكمة الدستورية العليا   تحل الجمعية    ) ٥

 .غير قائم
 .ا تجرى االنتخابات خالل تسعين يومفي ) ٦

 رئيس/برئيس مجلس النوا - ال يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت ) ٧
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 : القيام بالمهام التالية- المحكمة الدستورية العليا   

 .الترشح لمنصب رئيس الجمهورية  - أ

 .أن يطلب تعديل الدستور  - ب
 . أن يحل مجلس النواب  - ت

  . أن يقيل الحكومة  - ث
  )١٦٠(مادة 

.........  
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية لالستقالة، أو الوفاة، أو العجـز الـدائم عـن               

 المنصب بأغلبية ثلثي     خلو إعالنويكون  . جلس النواب خلو المنصب   العمل، يعلن م  
ويخطر مجلس النـواب الهيئـة    . ، إذا كان ذلك ألي سبب آخر      األقل ىاألعضاء عل 

  . سلطات رئيس الجمهوريةاالنواب مؤقتًالوطنية لالنتخابات، ويباشر رئيس مجلس 
مة الدسـتورية العليـا   وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحك         

  .ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم
ـ  مدة ال تجاوز في جميع األحوال، يجب أن ينتخب الرئيس الجديد       يوف اتسعين يوم 

 هذه الحالة من تاريخ إعالن نتيجـة        فيمن تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة        
  .االنتخاب

ح لهذا المنصب، وال أن يطلب تعديل       وال يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترش      
  .الدستور، وال أن يحل مجلس النواب، وال أن يقيل الحكومة

  

  : انتخابات رئيس الجمهوريةأولوية
  )١٦٢(مادة 

  اب مجلس ـاء، أو انتخـإذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفت
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لمجلس لحـين إتمـام     النواب، تُعطى األسبقية النتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر ا       
  .انتخاب الرئيس

  

  : محاكمة رئيس الجمهوريةإجراءات
  :الجرائم محل المحاكمة

 . الدستورأحكامانتهاك  ) ١

 .الخيانة العظمى ) ٢

 .أخرىأية جناية  ) ٣

  : المحاكمةإجراءات
 .طلب موقع من أغلبية مجلس النواب ) ١

 . مجلس النوابأعضاء ثلثييصدر قرار االتهام بأغلبية  ) ٢

 .حد مساعديهأ أونائب العام يتولى التحقيق ال ) ٣

 .يوقف رئيس الجمهورية عن مباشرة عمله  ،إذا صدر قرار االتهام ) ٤

٥ (     يحول دون مباشرته الختـصاصاته     ا  ا مؤقتً يعتبر صدور قرار االتهام مانع
     ، ويحل محلـه رئـيس مجلـس الـوزراء         في الدعوى حتى صدور حكم    

  ).١٦٠ مادة(
  

  :المحكمة المختصة بالمحاكمة
 أقدموعضوية   ،األعلىبرئاسة رئيس مجلس القضاء      ،مة خاصة تشكل محك  ) ١

 ،دولـة  نائب لرئيس مجلس ال    لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم    نائب  
 قام بأحدهم مانع حل محله من يليـه       وإذا.  رئيسين بمحاكم االستئناف   وأقدم
 .قدمية األفي

 . المحاكمةفييمثل النائب العام االدعاء  ) ٢
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 .ائية غير قابلة للطعن المحكمة نهأحكام ) ٣

اإلخالل مع عدم    ،نة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه      صدر حكم بإدا   إذا ) ٤
 .األخرىبالعقوبات 

  )١٥٩(مادة 
 الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أيـة        أحكام بانتهاكيكون اتهام رئيس الجمهورية     

قـل،  جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على األ            
وال يصدر قرار االتهام إال بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معـه              

  .حد مساعديهأ كان به مانع يحل محله وإذا. النائب العام
ـ      هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية     وبمجرد صدور  ا  عن عمله، ويعتبر ذلك مانع

  .عوى الدفي يحول دون مباشرته الختصاصاته حتى صدور حكم امؤقتً
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء األعلى،           
وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لـرئيس مجلـس            
الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم االستئناف، ويتولى االدعاء أمامها النائب العـام، وإذا            

 األقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة       فييه  قام بأحدهم مانع، حل محله من يل      
  .للطعن

ـ          يس الجمهوريـة   وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئ
  . من منصبه، مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرىيعفُأ
  

  :السلطة التنفيذية
  :ـةالحكومـ

  )١٦٣(مادة 
العليا للدولة، وتتكون مـن رئـيس مجلـس          الهيئة التنفيذية واإلدارية     هيالحكومة  

  .الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم
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 فيويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها           
  .أداء اختصاصاتها

  

  :شروط تولى منصب الوزارة
 . مصريينأبوينمصريا من أن يكون ) ١

 .أخرىزوجه جنسية دولة أو ال يحمل هو ) ٢
 .متمتعا بحقوقه المدنية والسياسيةأن يكون 

  .عفي منها قانونامة العسكرية أو ُأأدى الخد

  . تاريخ التكليففيأال تقل سنه عن خمس وثالثين سنة ميالدية 
  )١٦٤(مادة 

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريا من أبوين مـصريين،             
خرى، وأن يكون متمتعـا بحقوقـه المدنيـة        وأال يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أ       

أدى الخدمة العسكرية أو ُأعفى منها قانونًا، وأال تقل سنة          ن يكون قد    أوالسياسية، و 
ويشترط فيمن يعـين عـضوا      عن خمس وثالثين سنة ميالدية في تاريخ التكليف،         

أدى  وأن يكون قـد      ،بالحكومة، أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية       
، بالغًا من العمر ثالثين سنة ميالديـة علـى          اعفى منها قانونً  الخدمة العسكرية أو أُ   

  . تاريخ التكليففياألقل 
ـ           ين أحـد  وال يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا ع

  . المجلس من تاريخ هذا التعيينفي الحكومة، يخلو مكانه فيأعضاء المجلس 
  

  : الحكومةألعضاء الذمة المالية
  )١٦٦(مادة 

   منهم ألييحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وال يجوز 
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 مرتب، أو مكافأة أخرى، وال أن يزاول طوال مدة توليه منـصبه،             أيأن يتقاضى   
بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عمالً تجاريا، أو ماليـا، أو صـناعيا، وال أن                

 من أشخاص القـانون العـام، أو        اا من أموال الدولة، أو أي     و يستأجر شيئً  يشتري، أ 
ا مـن  شركات القطاع العام، أو قطاع األعمال العام، وال أن يؤجرها، أو يبيعها شيئً            

وال أن يقايضها عليه، وال أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولـة،                أمواله،
  .تصرفات من هذه الأي أو غيرها ويقع باطالً

ة عنـد   ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالي          
  . الجريدة الرسميةفي نهاية كل عام، وينشر يتوليهم وتركهم مناصبهم، وف

 منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منـصبه، أو             أيوإذا تلقى   
 الـذي العامة للدولة، وذلك كله علـى النحـو         بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة      

  .ينظمه القانون
  

  :اختصاصات الحكومة
  )١٦٧(مادة 

  :تمارس الحكومة، بوجه خاص، االختصاصات اآلتية
 وضع السياسة العامة للدولـة، واإلشـراف        فياالشتراك مع رئيس الجمهورية     . ١

  .على تنفيذها
  .ن ومصالح الدولةالمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطني. ٢
توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها،          . ٣

  .ومتابعتها
  .إعداد مشروعات القوانين، والقرارات. ٤
  .إصدار القرارات اإلدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها. ٥
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  .إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. ٦
  .لموازنة العامة للدولةإعداد مشروع ا. ٧
  .عقد القروض، ومنحها، وفقًا ألحكام الدستور. ٨
  .تنفيذ القوانين. ٩

  

  :اتهام ومحاكمة الوزراء
  )١٧٣(مادة 

 إلجراءاتيخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة          
ئفهم أو   حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسـة مهـام وظـا          فيالتحقيق والمحاكمة،   

  . الدعوى عليهم أو االستمرار فيهاإقامةبسببها، وال يحول تركهم لمناصبهم دون 
) ١٥٩( المادة   في الواردة   األحكام شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى،       فيوتطبق  

  .من الدستور
  

  : الخيانة العظمىة المحاكمة عن جريمإجراءات
  : المحاكمةموضوع/الجريمة محل

 .الخيانة العظمى

  : المحاكمةإجراءات
 .طلب موقع من أغلبية مجلس النواب) ١

 . مجلس النوابأعضاء ثلثييصدر قرار االتهام بأغلبية ) ٢
 .حد مساعديهأ أويتولى التحقيق النائب العام )٣

 .يوقف المتهم عن مباشرة عمله  ،إذا صدر قرار االتهام

    ته الختـصاصاته حتـى     يحول دون مباشر   ا،ا مؤقتً يعتبر صدور قرار االتهام مانع
  . الدعوىفيصدور حكم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٠٠

  :المحكمة المختصة بالمحاكمة
 أقـدم وعـضوية    ،األعلى،برئاسة رئيس مجلس القضاء     تشكل محكمة خاصة    ) ١

 وأقـدم  ، نائب لرئيس مجلس الدولـة     ا، وأقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العلي    
 .قدمية األفيمن يليه  قام بأحدهم مانع حل محله إذاو. رئيسين بمحاكم االستئناف

 . المحاكمةفييمثل النائب العام االدعاء )٢

 . المحكمة نهائية غير قابلة للطعنحكامأ)٣

 بالعقوبـات   اإلخـالل مع عـدم     ،عفى من منصبه  كم بإدانة المتهم، أُ    صدر ح  إذا)٤
 .األخرى

  )١٥٩(مادة 
مى، أو أيـة     الدستور، أو بالخيانة العظ    أحكام بانتهاكيكون اتهام رئيس الجمهورية     

جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على األقـل،              
وال يصدر قرار االتهام إال بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معـه              

  .حد مساعديهأ كان به مانع يحل محله وإذا. النائب العام
ـ    هورية عن عم  هذا القرار، يوقف رئيس الجم     وبمجرد صدور  ا له، ويعتبر ذلك مانع

  . الدعوىفي يحول دون مباشرته الختصاصاته حتى صدور حكم امؤقتً
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء األعلى،           
وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لـرئيس مجلـس            

ناف، ويتولى االدعاء أمامها النائب العـام، وإذا        الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم االستئ    
 األقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة       فيقام بأحدهم مانع، حل محله من يليه        

  .للطعن
وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئـيس الجمهوريـة            

  .عفى من منصبه، مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرىُأ
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 ١٠١

  : العامةحكاماأل
  )١٦٥(مادة 

 رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية،         ييشترط أن يؤد  
أقسم باهللا العظيم أن أحافظ مخلصا على       '' قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين اآلتية       

النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية           
  .''أحافظ على استقالل الوطن ووحدة وسالمة أراضيه كاملة، وأن 

  )١٦٨(مادة 
يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيـذها،            

  . إطار السياسة العامة للدولةفيوالتوجيه والرقابة، وذلك 
سـتقرار  ، بما يكفل تحقيـق اال      العليا لكل وزارة وكيالً أولً     اإلدارةوتشمل مناصب   

  . تنفيذ سياستهافي ورفع مستوى الكفاءة المؤسسي
  )١٦٩(مادة 

 من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن             ألييجوز  
  . اختصاصهفيموضوع يدخل 
  . ما يرى بشأنهيس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدويناقش المجل

  )١٧٠(مادة 
ئح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو         يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوا    

 إصدارها، إال إذا حدد القانون      فيتعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره          
  .من يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذه

  )١٧١(مادة 
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات الالزمة إلنشاء المرافق والمصالح العامـة           

  .وافقة مجلس الوزراءوتنظيمها، بعد م
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 ١٠٢

  )١٧٢(مادة 
  .يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء

  )١٧٤(مادة 
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء باالستقالة، وجب تقديم كتاب االستقالة إلـى رئـيس              
الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقـديمها إلـى رئـيس مجلـس               

  .الوزراء
  

  :لطة التنفيذيةالس
  :ـة المحلياإلدارة
  )١٧٥(مادة 

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية االعتباريـة، منهـا المحافظـات،             
والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إداريـة أخـرى تكـون لهـا الشخـصية               

  .االعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
الحدود بين الوحـدات المحليـة، الظـروف         إلغاء أو تعديل أو     إنشاءويراعى عند   

  . النحو الذي ينظمه القانونىتصادية واالجتماعية، وذلك كله علاالق
  )١٧٦(مادة 

 والمالية واالقتصادية، وينظم القانون وسـائل       اإلداريةتكفل الدولة دعم الالمركزية     
ارتها، تمكين الوحدات اإلدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إد          

  . المحليةاإلدارة وحدات ىنقل السلطات والموازنات إلويحدد البرنامج الزمني ل
  )١٧٧(مادة 

تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإداريـة،             
ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مـستويات          

  . العدالة االجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانونالتنمية، وتحقيق
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 ١٠٣

  )١٧٨(مادة 
 مواردها مـا تخصـصه      فييدخل  . يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة     

ـ       الدولة لها من موارد، والـضرائب       األصـلية،   ي والرسـوم ذات الطـابع المحل
 تحصيل أمـوال    فيمتبعة   تحصيلها القواعد، واإلجراءات ال    فيواإلضافية، وتطبق   

  .الدولة
  . ينظمه القانونالذيوكل ذلك على النحو 

  )١٧٩(مادة 
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحـافظين، ورؤسـاء الوحـدات             

  .اإلدارية المحلية األخرى، ويحدد اختصاصاتهم
  )١٨٠(مادة 

    لمدة أربع سـنوات،      المباشر، السري باالقتراع العام    اتنتخب كل وحدة محلية مجلس 
ويشترط في المترشح أال يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميالدية، وينظم القانون             
شروط الترشح األخرى، وإجراءات االنتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد           

 أال تقل نسبة تمثيـل      ىثين سنة، وربع العدد للمرأة، عل     للشباب دون سن خمس وثال    
 تتـضمن تلـك      بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن      العمال والفالحين عن خمسين   

  .اإلعاقة للمسيحيين وذوي ا مناسبالنسبة تمثيالً
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنميـة، ومراقبـة أوجـه النـشاط              

 السلطة التنفيذية من اقتراحـات، وتوجيـه        ىختلفة، وممارسة أدوات الرقابة عل    الم
 سحب الثقة من رؤساء الوحدات      يواستجوابات وغيرها، وف  ات إحاطة،   أسئلة، وطلب 

  . ينظمه القانونالذيالمحلية، على النحو 
، ومواردها المالية وضمانات    األخرى المجالس المحلية    اختصاصاتنون  ويحدد القا 

  .أعضائها واستقاللها
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 ١٠٤

  )١٨١(مادة 
خّل  حدود اختصاصه نهائية، وال يجـوز تـد        في الصادرة   يقرارات المجلس المحل  

السلطة التنفيذية فيها، إال لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو اإلضرار بالمصلحة            
  .العامة، أو بمصالح المجالس المحلية األخرى

وعند الخالف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المـدن،             
مجـالس  وفي حالة الخالف على اختصاص ال     . يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة    

المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه االستعجال الجمعيـة العموميـة لقـسمي             
  .الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون

  )١٨٢(مادة 
  . ينظمه القانونالذي، على النحو الختامي موازنته، وحسابه ييضع كل مجلس محل

  )١٨٣(مادة 
 أيوينظم القانون طريقة حـل   .  شامل إداريية بإجراء   ال يجوز حل المجالس المحل    

  .منها، وإعادة انتخابه
  )٢٤٢(مادة 

 أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه       إلى المحلية القائم    اإلدارةيستمر العمل بنظام    
 الدستور بالتدريج خالل خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخـالل بأحكـام              في

  .من هذا الدستور) ١٨١(المادة 
  

  :السلطة القضائية
  :أحكام عامة

  )٩٤(مادة 
وتخضع الدولة للقانون، واستقالل القـضاء،      . سيادة القانون أساس الحكم في الدولة     

  .وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات
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 ١٠٥

  )٩٧(مادة 
تعمل ، و التقاضيوتلتزم الدولة بتقريب جهات     .  حق مصون ومكفول للكافة    التقاضي

 مـن  إداري عمـل أو قـرار    أي سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين        على
، والمحـاكم االسـتثنائية     الطبيعيرقابة القضاء، وال يحاكم شخص إال أمام قاضيه         

  .محظورة
  )١٠٠(مادة 

 النحـو الـذي     ى، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها عل     تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب    
ن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب المـوظفين         ويكون االمتناع ع  . ينظمه القانون 

العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هـذه الحالـة             
 النيابة العامة بناء    ىوعل. مباشرة إلى المحكمة المختصة   حق رفع الدعوى الجنائية     

 تنفيـذ    الجنائية ضد الموظف الممتنع عـن      ى طلب المحكوم له، تحريك الدعو     ىعل
  .الحكم أو المتسبب في تعطيله

  )١٨٤(مادة 
ها ودرجاتها، وتصدر   السلطة القضائية مستقلة، تتوالها المحاكم على اختالف أنواع       

 شـئون العدالـة أو      فـي  للقانون، ويبين القانون صالحياتها، والتدخل       اأحكامها وفقً 
  .القضايا، جريمة ال تسقط بالتقادم

  )١٨٥(مادة 
هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنـة مـستقلة،           تقوم كل جهة، أو     

 الموازنـة العامـة   فييناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها  
للدولة رقممشروعات القوانين المنظمة لشئونهافي، ويؤخذ رأيها اا واحد .  

  )١٨٦(مادة 
   عملهم لغير القانون، وهم يفالقضاة مستقلون غير قابلين للعزل، ال سلطان عليهم 
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 ١٠٦

 الحقوق والواجبات، ويحدد القـانون شـروط وإجـراءات تعييـنهم،            فيمتساوون  
ـ     اتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبي   ، و وإعارتهم ـ   ، وال يجوز ندبهم كلي ا إال  ا أو جزئي

 يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ اسـتقالل القـضاء           التي األعمال   يللجهات وف 
ويبـين القـانون الحقـوق      . يدتهم، ويحول دون تعـارض المـصالح      والقضاة وح 

  . لهمالمقررةوالواجبات والضمانات 
  )١٨٨(مادة 

 كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تخـتص بـه جهـة            فييختص القضاء بالفصل    
 المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويـدير       فيقضائية أخرى، ويفصل دون غيره      

  .قانون تشكيله واختصاصاتهشئونه مجلس أعلى ينظم ال
  )١٨٧(مادة 

عـاة للنظـام العـام، أو       جلسات المحاكم علنية، إال إذا قررت المحكمة سريتها مرا        
  . جلسة علنيةفي جميع األحوال يكون النطق بالحكم ياآلداب، وف

  )٢٣٩(مادة 
ا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئـات         يصدر مجلس النواب قانونً   

اللجـان    لغير الجهات القضائية أو    والجزئي يمن إلغاء الندب الكل   ية، بما يض  القضائ
 أو إلدارة شئون العدالة أو اإلشراف على االنتخابـات،          القضائيذات االختصاص   

  .وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور
  

  : محاكمة المدنيينفي الطبيعي القاضيقيود على 
  )٢٠٤(مادة 

 كافة الجرائم   في جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل         العسكريالقضاء  
   حكمهم، والجرائم المرتكبة فيالمتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن 
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 ١٠٧

  .من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة
 اعتـداء  تمثل يالت الجرائم في، إال العسكري أمام القضاء   مدنيوال يجوز محاكمة    

 حكمهـا،   في العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما         المنشآتمباشراً على   
أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كـذلك، أو معـداتها أو مركباتهـا أو               
أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسـرارها العـسكرية أو أموالهـا العامـة أو                

 اعتـداء  تمثـل    التـي  المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم      المصانع الحربية، أو الجرائم   
على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهمامباشر .  

  .األخرى العسكريويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء 
 مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات         العسكريوأعضاء القضاء   
  .بات المقررة ألعضاء السلطة القضائيةوالحقوق والواج

  

  :النيابة العامة
  )١٨٩(مادة 

النيابة العامة جزء ال يتجزأ من القضاء، تتـولى التحقيـق، وتحريـك، ومباشـرة               
  .الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها األخرى

 األعلى، من بين نواب رئيس      ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء       
محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم االستئناف، أو النـواب العـامين المـساعدين،             
ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى             

  .بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله
  

  :مجلس الدولة
  )١٩٠(مادة 
   المنازعات فيل ـره بالفصـلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيمج
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 ١٠٨

اإلدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كمـا يخـتص بالفـصل فـي              
 المسائل القانونية للجهات التي     فيالدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده اإلفتاء       
لقوانين والقـرارات ذات الـصفة      يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات ا     

لة، أو إحدى الهيئات العامة     التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدو      
  . فيها، ويحدد القانون اختصاصاته األخرىاطرفً

  

  :المحكمة الدستورية العليا
  : المحكمةاستقالل

  )١٩١(مادة 
ها، مقرها مدينة القـاهرة،     المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذات       

 مكان آخر داخل البالد، بموافقة الجمعية       أي في حالة الضرورة انعقادها     فيويجوز  
العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مـستقلة، يناقـشها مجلـس النـواب بكامـل               

ـ     فيعناصرها، وتدرج بعد إقرارها      الموازنة العامة للدولة رقم   وتقـوم   اا واحـد ،
 مشروعات القوانين المتعلقة    فيلمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها      الجمعية العامة ل  
  .بشئون المحكمة

  )١٩٤(مادة 
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضـين           

 عملهم لغير القانون، ويبين     فيبها، مستقلون وغير قابلين للعزل، وال سلطان عليهم         
ـ    افرها فيهم، وتت  القانون الشروط الواجب تو    علـى  ،  اولى المحكمة مساءلتهم تأديبي
الـضمانات   بشأنهم جميـع الحقـوق والواجبـات و        يالوجه المبين بالقانون، وتسر   

  .المقررة ألعضاء السلطة القضائية
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 ١٠٩

  )١٩٥(مادة 
 الجريدة الرسمية األحكام والقرارات الصادرة من المحكمـة الدسـتورية           فيتنشر  

جية مطلقة بالنـسبة    ة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها ح      العليا، وهي ملزمة للكاف   
  .لهم

  . من آثارتشريعيوينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص 
  

  : المحكمة الدستورية العليااختصاص
 .واللوائحالرقابة الدستورية على القوانين  ·
 .تفسير النصوص التشريعية ·
 .ضائية الهيئات القاصات تنازع اختصفيالفصل  ·
 .يني النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائفيالفصل  ·

 . منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامهافيالفصل  ·

 .أعضائها المنازعات المتعلقة بشئون فيالفصل  ·

  )١٩٢(مادة 
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابـة القـضائية علـى دسـتورية              

زعات المتعلقـة    المنا فييعية، والفصل   القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشر    
 تنازع االختصاص بين جهـات القـضاء، والهيئـات ذات           يبشئون أعضائها، وف  

 النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمـين نهـائيين          في، والفصل   القضائياالختصاص  
 جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختـصاص         أيمتناقضين صادر أحدهما من     

أخرى منها، والمنازعـات المتعلقـة بتنفيـذ أحكامهـا،          ، واآلخر من جهة     قضائي
  .والقرارات الصادرة منها

  . تتبع أمامهاالتيويعين القانون االختصاصات األخرى للمحكمة، وينظم اإلجراءات 
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 ١١٠

  : المحكمةوأعضاءتعيين رئيس 
  )١٩٣(مادة 

وتؤلف هيئة المفوضـين    . تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس        
حكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين          بالم

  .المساعدين
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثالثة نواب لرئيس المحكمة،            
كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعييـنهم قـرار             

  .حو المبين بالقانونمن رئيس الجمهورية، وذلك كله على الن
  

  :هيئة قضايا الدولة
  )١٩٦(مادة 

 قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها مـن              
 مرحلة من مراحل التقاضي، واإلشراف      أي في ا، وفي اقتراح تسويتها ودي    ىدعاو
 التـي   ىلنسبة للدعاو  للدولة با  اإلداري على إدارات الشئون القانونية بالجهاز       الفني

 اإلداريـة تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهـات            
  . لما ينظمه القانونا فيها، وذلك كله وفقًالدولة طرفًوتكون ا

ويحدد القانون اختصاصاتها األخرى، ويكون ألعضائها كافة الضمانات والحقـوق          
  .اساءلتهم تأديبيائية، وينظم القانون موالواجبات المقررة ألعضاء السلطة القض

  

  :اإلداريةالنيابة 
  )١٩٧(مادة 

 المخالفات اإلدارية والمالية،    فيالنيابة اإلدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق        
 ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقـررة لجهـة           ، تحال إليها  التيوكذا  
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 ١١١

 قراراتهـا أمـام المحكمـة    فيتأديبية، ويكون الطعن  توقيع الجزاءات ال فياإلدارة  
التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعـون           

  .ا لما ينظمه القانونالتأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقً
ويحدد القانون اختصاصاتها األخرى، ويكـون ألعـضائها الـضمانات والحقـوق         

  .وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً. جبات المقررة ألعضاء السلطة القضائيةوالوا
  

  :الشرعيالخبراء القضائيون والطب 
  )١٩٩(مادة 

 الفنيون بالشهر العقـاري     واألعضاءالخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي،      
هم،  عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية الالزمة لتأدية أعمـال        أداءمستقلون في   

  . ينظمه القانونالذيعلى النحو 
  

  :القوات المسلحة
  )٢٠٠(مادة 

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البالد، والحفاظ على أمنهـا وسـالمة             
   هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة تنشئ التي هيأراضيها، والدولة وحدها 

  .سكريةععسكرية أو شبه أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيالت أو فرق أو تنظيمات 
  . ينظمه القانونالذيويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو 

  )٢٠١(مادة 
  .وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها

  )٢٠٢(مادة 
 القـوات   فـي ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد          

  .المسلحة
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 ١١٢

 فيوتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل           
 شأنهم، ويـنظم القـانون      فيكافة المنازعات اإلدارية الخاصة بالقرارات الصادرة       

  . قرارات هذه اللجانفيقواعد وإجراءات الطعن 
  )٢٣٤(مادة 

 يلمـسلحة، وتـسر  جلس األعلى للقـوات ا يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة الم   
ا من تاريخ العمل بالدستورأحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبار.  

  

  العسكريالقضاء 
  )٢٠٤(مادة 

 كافة الجرائم   في جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل         العسكريالقضاء  
رتكبـة   حكمهم، والجرائم الم   فيالمتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن       

  .من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة
 اعتـداء  تمثل   التي الجرائم   في، إال   العسكري أمام القضاء    مدنيوال يجوز محاكمة    

حكمها، أو   في العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما         المنشآت على   امباشر 
و مركباتها أو أسـلحتها     المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أ        

أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية،             
 على ضـباطها أو     ا مباشر اعتداء تمثل   التيأو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم       

  .أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم
  .األخرى العسكريات القضاء ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاص

 مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات         العسكريوأعضاء القضاء   
  .والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية
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 ١١٣

  :القومي  واألمن،الوطنيمجلسا الدفاع 
  الوطنيمجلس الدفاع 

  )٢٠٣(مادة 
جمهورية، وعضوية رئـيس مجلـس      ، برئاسة رئيس ال   الوطنينشأ مجلس الدفاع    ي

الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخليـة،       
ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقـادة القـوات            
البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومـدير           

  .ات الحربية واالستطالعإدارة المخابر
 الشئون الخاصة بوسائل تأمين الـبالد، وسـالمتها، ومناقـشة           فيويختص بالنظر   

 الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه      في اا واحد وازنة القوات لمسلحة، وتدرج رقم    م
  . مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحةفي

  . األخرىاختصاصاتهويحدد القانون 
اقشة الموازنة، يضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيـسا           وعند من 
  . بمجلس النوابالقومي الخطة والموازنة، والدفاع واألمن لجنتي

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتمـاع            
  .المجلس دون أن يكون له صوت معدود

  

  القوميمجلس األمن 
  )٢٠٥(مادة 

 برئاسة رئيس الجمهورية، وعـضوية رئـيس مجلـس          القوميينشأ مجلس لألمن    
الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والماليـة،       
  والعدل، والصحة، واالتصاالت، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة 
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 ١١٤

  . بمجلس النوابالقوميالدفاع واألمن 
قرار إستراتيجيات تحقيق أمن الـبالد، ومواجهـة حـاالت الكـوارث،            ويختص بإ 

، وتحديد مصادر األخطار على     الحتوائها ما يلزم    واتخاذواألزمات بشتى أنواعها،    
 لهـا   للتـصدي  الداخل، والخارج، واإلجراءات الالزمة      في المصري القومياألمن  

  .والشعبي الرسميعلى المستويين 
 لحضور اجتماعه، دون    واالختصاص الخبرة   ين ذو وللمجلس أن يدعو من يرى م     

  . يكون لهم صوت معدودأن
  .ويحدد القانون اختصاصاته األخرى، ونظام عمله

  

  :هيئة الشرطة
  )٢٠٦(مادة 

 خدمة الشعب، ووالؤها لـه، وتكفـل للمـواطنين          فيالشرطة هيئة مدنية نظامية،     
وتلتـزم بمـا     العامـة،    الطمأنينة واألمن، وتسهر على حفظ النظام العام، واآلداب       

حقوق اإلنـسان وحرياتـه    يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام    
 وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجبـاتهم، ويـنظم القـانون             األساسية،

  .الضمانات الكفيلة بذلك
  )٢٠٧(مادة 

  ة الفتوى يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدار
 تنظيم هيئـة    فيالمختص بمجلس الدولة ، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية          

الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته األخرى، ويؤخذ رأيه          
  . أية قوانين تتعلق بهافي
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 ١١٥

  :المجالس القومية
 اإلنسان لحقوق القوميالمجلس  ·

  للمرأةالقوميالمجلس  ·

 واألمومة للطفولة ميالقوالمجلس  ·
 اإلعاقة لألشخاص ذوي القوميالمجلس  ·

  غيرها ·
  )٢١٤(مادة 

 لحقـوق اإلنـسان،     القومييحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس        
 القـومي  للطفولة واألمومة، والمجلـس      القومي للمرأة، والمجلس    القوميوالمجلس  

 تشكيل كل منهـا، واختـصاصاتها،        اإلعاقة، ويبين القانون كيفية    يلألشخاص ذو 
 أي إبالغ السلطات العامة عـن       فيوضمانات استقالل وحياد أعضائها، ولها الحق       

  .انتهاك يتعلق بمجال عملها
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية االعتبارية واالستقالل الفنـي والمـالي واإلداري،           

  . وبمجال أعمالها مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها،فيويؤخذ رأيها 
  

  : الرقابيةواألجهزةالهيئات المستقلة 
  : الرقابيةاألجهزة

 المركزيالبنك  ·
 الهيئة العامة للرقابة المالية ·

  للمحاسباتيالجهاز المركز ·

 اإلداريةهيئة الرقابة  ·
 غيرها ·
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 ١١٦

  )٢١٥(مادة 
 وتتمتع تلك الهيئـات واألجهـزة     . يحدد القانون الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية     

، ويؤخـذ رأيهـا فـي       واإلداري والمالي   الفنيبالشخصية االعتبارية، واالستقالل    
عـد مـن تلـك الهيئـات        يو. اللوائح المتعلقة بمجال عملها   مشروعات القوانين، و  

 البنك المركزي والهيئة العامة للرقابـة الماليـة، والجهـاز المركـزي             واألجهزة
  .للمحاسبات، هيئة الرقابة اإلدارية

  )٢١٦(مادة 
 قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظـام      رقابييصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز        

عملها، وضمانات استقاللها، والحماية الالزمـة ألعـضائها، وسـائر أوضـاعهم            
  .الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد واالستقالل

يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات واألجهزة بعد موافقة مجلـس النـواب             
 أي منهم من    ىلة للتجديد لمرة واحدة، وال يعف     ية أعضائه لمدة أربع سنوات قاب     بأغلب

  .منصبه إال في الحاالت المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء
  )٢١٧(مادة 

تقدم الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية، تقارير سـنوية إلـى كـل مـن رئـيس                
  .س مجلس الوزراء، فور صدورهاالجمهورية، ومجلس النواب، ورئي

 مدة ال تجاوز    فيوعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ اإلجراء المناسب حيالها          
  . العامالرأيأربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على 

  وتبلغ الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من 
يال تلك التقـارير    لى ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ الالزم ح         دالئل ع 

  .وذلك كله وفقًا ألحكام القانون ،خالل مدة محددة
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 ١١٧

  )٢١٩(مادة 
مـوال الدولـة، واألشـخاص      يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علـى أ       

بة تنفيذ الموازنة    يحددها القانون، ومراق   التي، والجهات األخرى    ين العام يناالعتباري
  .العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية

  )٢٢٠(مادة 
واالئتمانية والمصرفية، ويـشرف     بوضع السياسات النقدية     المركزييختص البنك   

، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمـل        المصرفي تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز      ىعل
سة  إطـار الـسيا    فـي ي والمصرفي واستقرار األسـعار      على سالمة النظام النقد   

  . النحو الذي ينظمه القانونىاالقتصادية العامة للدولة، عل
  )٢٢١(مادة 

ـ     تختص الهيئة العامة للرقا     األسـواق واألدوات    ىبة المالية بالرقابة واإلشراف عل
المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقـود اآلجلـة           

يلي، والتخصيم والتوريق، وذلك    وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمو     
  . النحو الذي ينظمه القانونىعل

  

  

  : الدولة بمكافحة الفسادالتزام
  :ديباجة الدستور

............  
 الماضي استبداد، ونعالج فيه جراح      وأي فساد   أينكتب دستوراً نغلق به الباب أمام       

 زماننـا،   فيح الفصيح القديم، وحتى ضحايا اإلهمال وشهداء الثورة         من زمن الفال  
  . عانى طويالًالذيونرفع الظلم عن شعبنا 

  )٢١٨(مادة 
  دد القانون الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية ـتلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويح
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  .المختصة بذلك
 مكافحة الفـساد،    فييما بينها   وتلتزم الهيئات واألجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق ف      

 لحسن أداء الوظيفة العامـة والحفـاظ علـي    از قيم النزاهة والشفافية، ضمانً   وتعزي
 الوطنية لمكافحة الفساد بالمـشاركة      اإلستراتيجيةالمال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ      

  . النحو الذي ينظمه القانونى المعنية، وذلك علواألجهزةمع غيرها من الهيئات 
  

  : العامةحكاماأل
  :المبادئ فوق الدستورية

  )٢٢٦(مادة 
.........  

 رئـيس   انتخـاب ال يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعـادة         ، األحوال جميع   وفي
 بالمزيد مـن    اساواة، ما لم يكن التعديل متعلقً     الم بمبادئ الحرية، أو   الجمهورية، أو 

  .الضمانات
  

  : لديباجة الدستورالدستوريالمركز 
ـ نصوصه نسيج جميع  يشكل الدستور بديباجته و     )٢٢٧(مادة   ، وكـالً ال  اا مترابطً

  . وحدة عضوية متماسكةفييتجزأ، وتتكامل أحكامه 
  

  :نفاذ الدستور
  )٢٤٧(مادة 

 االسـتفتاء،   فييعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعالن موافقة الشعب عليها           
  .يهوذلك بأغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركين ف

  )٢٤٦(مادة 
  ، واإلعالن ٢٠١٣ه سنة ـ السادس من يوليفي الصادر الدستورييلغى اإلعالن 
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 نـصوص دسـتورية أو      وأي،  ٢٠١٣ الثامن من يوليه سنة      فيالدستوري الصادر   
 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدسـتورية       ٢٠١٢أحكام وردت في الدستور الصادر سنة       

  .يبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثارتعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، و
  

  : للقوانين السابقة إلصدار الدستوروالدستوري القانونيالمركز 
  )٢٢٤(مادة 

، وال  اام قبل صدور الدستور، يبقـى نافـذً       كل ما قررته القوانين واللوائح من أحك      
  . الدستورفي للقواعد، واإلجراءات المقررة اا، وال إلغاؤها إال وفقًيجوز تعديله

  .وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة ألحكام هذا الدستور
  )٢٢٥(مادة 

رها،  من تـاريخ إصـدا  اريدة الرسمية خالل خمسة عشر يوم    الج فيتنشر القوانين   
    عمل بها بعد ثالثين يوملتاريخ نـشرها، إال إذا حـددت لـذلك          التالي من اليوم    اوي 

  .ميعاداً آخر
 في على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز             أحكام القوانين إال   يوال تسر 

 القانون على خالف ذلك، بموافقة أغلبية       فيغير المواد الجنائية والضريبية، النص      
  .ثلثي أعضاء مجلس النواب

  

  :التزام الدولة باالتفاقيات الدولية
  :ديباجة الدستور

................  
 العـالمي لحقـوق   اإلعـالن  ويتسق مع    يفتح أمامنا طريق المستقبل،    انكتب دستور 

  .ا عليه صياغته ووافقنًفي شاركنا الذيإلنسان ا
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 ١٢٠

  )٩٣(مادة 
تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنـسان التـي تـصدق             

  . لألوضاع المقررةانون بعد نشرها وفقًعليها مصر، وتصبح لها قوة القا
  )١٥١(مادة 

 رية الدولة في عالقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويـصدق        يمثل رئيس الجمهو  
عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًـا ألحكـام               

  .الدستور
ويجب دعوة الناخبين لالستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقـوق            

  . نتيجة االستفتاء بالموافقةالسيادة، وال يتم التصديق عليها إال بعد إعالن
يترتـب   جميع األحوال ال يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدسـتور، أو              يوف

  . جزء من إقليم الدولةأيعليها التنازل عن 
  

  : المكملة للدستورالقوانين
 .قانون االنتخابات الرئاسية )١
 .قانون انتخاب مجلس النواب )٢

 . المحليةاإلدارةقانون  )٣

 . السياسيةباألحزاقانون  )٤
 .قانون السلطة القضائية )٥

 .قانون الهيئات القضائية )٦

 .القوانين المنظمة للحقوق والحريات )٧

  )١٢١(مادة 
............  

  وتعد . ي عدد أعضاء المجلسـا تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثـكم
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 ١٢١

 الـسياسية،   بواألحـزا القوانين المنظمة لالنتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية،       
الهيئـات القـضائية، والمنظمـة للحقـوق        لقة بالجهات و  والسلطة القضائية، والمتع  

  ".والحريات الواردة في الدستور، مكملة له
  

  :القوانين المنفذة  للدستور
  )٢٢٤(مادة 

، وال  اام قبل صدور الدستور، يبقـى نافـذً       كل ما قررته القوانين واللوائح من أحك       
  . الدستورفي للقواعد، واإلجراءات المقررة الغاؤها إال وفقًز تعديلها، وال إيجو

  .وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة ألحكام هذا الدستور
 )٢٣٥ المادة( قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس ) ١

 ).٦٤ المادة(  السماويةاألديان ألصحاب دور العبادة إقامةقانون  ) ٢

يناء ومطـروح والنوبـة والمنـاطق       قانون التنمية االقتصادية للصعيد وس     ) ٣
 ).٢٣٦المادة ( الحدودية والمحرومة

 ).٢٣٧ المادة(اإلرهاب قانون مكافحة  ) ٤

 ).٢٣٩المادة ( قانون تنظيم قواعد ندب القضاة ) ٥

المادة (  الجنايات في الصادرة   األحكام فاستئنا - الجنائية اإلجراءاتقانون   ) ٦
٩٦،٢٤٠.( 

 .)٢٤١ المادة(قانون العدالة االنتقالية  ) ٧

 ذوى   واألشـخاص  والمسيحيين، والشباب، قانون تمثيل العمال والفالحين،    ) ٨
 ).٢٤٤ والمادة ،٢٤٣ المادة( مجلس النوابفي اإلعاقة

 لحقـوق اإلنـسان،     القـومي  المجلـس    :لس القومية المستقلة  اقانون المج  ) ٩
 للطفولة واألمومة، والمجلـس     القومي للمرأة، والمجلس    القوميوالمجلس  

 ).٢١٤ المادة( وى اإلعاقة لألشخاص ذالقومي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٢٢

 البنك المركزي والهيئة العامـة      : الرقابية واألجهزةقانون الهيئات المستقلة     )١٠
 .للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئـة الرقابـة اإلداريـة          

  ).٢١٥ المادة(
  ).٢١٨ المادة(قانون مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية )١١
 ، والهيئة الوطنية للـصحافة،    اإلعالم لتنظيم   األعلى تشكيل المجلس    قانون )١٢

  ).٢١١،٢١٢،٢١٣المادة  (لإلعالموالهيئة الوطنية 
  ).٢٠٨ المادة(قانون إنشاء الهيئة الوطنية لالنتخابات  )١٣
 الفنيـون    واألعـضاء  ،الشرعيقانون الخبراء القضائيون،وخبراء الطب      )١٤

  .)١٩٩/المادة(العقاري بالشهر 
  ).١٧٦( المحليةاإلدارةقانون  )١٥
  ).١٥ المادة(اإلضرابقانون  )١٦
 األمنيـة  العمليات    ومصابي  الثورة، مصابيقانون تكريم الشهداء ورعاية      )١٧

  ).١٦المادة(
والعمـال الـزراعيين     قانون توفير معاش مناسـب لـصغار الفالحـين،        )١٨

  ).١٧ المادة( والعمالة غير المنتظمة والصيادين،
  .)١٧ المادة( التأمينات والمعاشات أموالانون حماية ق )١٩
 الخطر  أو حاالت الطوارئ    فيوحق العالج    ،الصحيقانون نظام التأمين     )٢٠

 خـدمات الرعايـة     في ، ومشاركة القطاعين الخاص واألهلي    على الحياة 
  ).١٨ المادة(الصحية

مية وتقليـل   تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التن     قانون تكافؤ الفرص    )٢١
الفوارق بين الدخول وااللتزام بحد أدنى لألجور والمعاشـات يـضمن الحيـاة             

  ).٢٧ المادة.( أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجرفيالكريمة، وبحد أقصى 
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توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصـيل        قانون   )٢٢
تخصيص نسبة من   والح،الزراعية األساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للف       

األراضي المستصلحة لصغار الفالحين وشباب الخـريجين، وحمايـة الفـالح           
  ).٢٩ المادة.( من االستغاللالزراعيوالعامل 

  ).٣١ المادة(قانون أمن الفضاء المعلوماتي )٢٣
  مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز والحض علـى الكراهيـة         إنشاءقانون   )٢٤

  ).٥٣/المادة(
  ).٥٤ المادة(اإلعاقة لألشخاص ذويالمساعدة القانونية قانون  )٢٥
  )٥٥ المادة(اإلعاقةقانون حماية المحتجزين ،وحق الوصول للعدالة لذوى  )٢٦
  )٥٦ المادة( االحتجازوأماكن على السجون القضائيف اشرقانون األ )٢٧
  )٦ المادة(قانون الجنسية )٢٨
  )٧المادة(األزهرقانون  )٢٩
  )٨المادة(  والعدالة االجتماعيةقانون التضامن )٣٠
  )١٣المادة(قانون العمل )٣١
  )١٤المادة( العامةالوظائفقانون  )٣٢
  )١٩المادة(قانون التعليم ومجانيته حتى نهاية المرحلة الثانوية )٣٣
  )٢١المادة(قانون الجامعات  )٣٤
  )٣٠المادة(قانون حماية الثروة السمكية،ودعم الصيادين )٣٥
  )٣٢المادة ( الموارد الطبيعيةقانون حماية )٣٦
  )٣٥،٣٦المادتان(اصةوالخ ،قانون حماية الملكية العامة )٣٧
  )٣٨المادة(قانون الضرائب العامة )٣٨
  )٣٩المادة(قانون االدخار )٣٩
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قانون تمثيل العمال وصغار الفالحين وصغار الحـرفيين فـى مجـالس             )٤٠
  )٤٢المادة(اإلدارة
  )٤٤ادةالم(قانون حماية نهر النيل )٤١
  )٤٥المادة(قانون حماية البحار والشواطئ )٤٢
  )٤٩المادة(والثقافي الحضاريقانون حماية التراث  )٤٣
  )٥٧المادة(قانون استخدام وسائل االتصال العامة )٤٤
  )٦٠المادة(وحماية سالمة الجسد ،األعضاء فيقانون حظر االتجار  )٤٥
  )٦١المادة (باألعضاءقانون التبرع  )٤٦
  )٦٧،٦٩المادتان(ماية حقوق الملكية الفكريةن حقانو )٤٧
  )٦٨المادة(قانون حماية الوثائق الرسمية )٤٨
 ةالمرئيـة والمـسموع    اإلعـالم  وسائل   وإنشاء الصحف،   إصدارقانون   )٤٩

  )٧٠المادة (الرقمي اإلعالمووسائط 
 والـصحف   والمرئـي  ن إنشاء وتملـك محطـات البـث اإلذاعـي         قانو )٥٠

  )٧٠المادة (االلكترونية
 ترتكـب   التي الجرائم   فيحظر العقوبات السالبة للحرية     -قانون العقوبات  )٥١

  أو  التمييـز،  أوعدا جرائم التحريض على العنـف        ،أو العالنية بطريق النشر   
  )٧١المادة(اإلعراض فيالطعن 

  )٧٣المادة(قانون التظاهر  )٥٢
  )٧٤المادة ( السياسيةاألحزابقانون  )٥٣
  )٧٥مادةال(قانون الجمعيات )٥٤
  )٧٧( النقابات المهنيةإنشاءقانون  )٥٥
  )٨٠المادة(قانون الطفل  )٥٦
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  )٨١المادة(اإلعاقة األشخاص ذويقانون حقوق  )٥٧
  )٨٣المادة(قانون حقوق المسنين  )٥٨
  )٨٤المادة(األهلية شئون الرياضة والهيئات الرياضية قانون )٥٩
 ير واالستغالل القـسر   حظر كل صور العبودية واالسترقاق والقه     قانون   )٦٠

  )٨٩المادة ( البشرفيلإلنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال االتجار 
  )٩٠المادة (الخيري الوقف قانون )٦١
  )٩١المادة(قانون حق اللجوء السياسي )٦٢
  )٩٦المادة( عليهم والمبلغين والمتهمينوالمجنيقانون حماية الشهود  )٦٣
  )٩٨المادة( القادرينقانون حماية حق الدفاع لغير )٦٤
 فـي  اإلنـسان  لحقوق   القومي تدخل المجلس    - الجنائية اإلجراءاتقانون   )٦٥

  )٩٩المادة( المضرور من االعتداءإلىالدعوى المدنية منضما 
  )١١٨(قانون الئحة مجلس النواب )٦٦
  )١٢٦المادة( العامة األموالقانون تحصيل  )٦٧
 التي والمكافآت واإلعاناتعويضات  قانون تحديد المرتبات والمعاشات والت     )٦٨

  )١٢٨المادة(تتقرر على الخزانة العامة للدولة 
  )١٤٢،١٤٣المادتان (نتخاب رئيس الجمهوريةقانون ا )٦٩
  )١٥٤المادة( الطوارئة حالقانون )٧٠
  )١٥٩المادة( التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهوريةإجراءاتقانون  )٧١
  )١٧٥،١٧٦ المادتان(اإلدارة المحلية قانون  )٧٢
  )١٧٩المادة(قانون تعيين المحافظين )٧٣
  )١٨٦( السلطة القضائيةقانون )٧٤
  )١٩٦المادة(قانون هيئة قضايا الدولة )٧٥
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  )١٩٧(اإلداريةقانون النيابة  )٧٦
  )٢٠٤المادة( العسكريةاألحكامقانون  )٧٧
  )٢٠٣(الوطنيقانون مجلس الدفاع  )٧٨
  )٢٠٥المادة(القومي األمنقانون مجلس  )٧٩
  )٢٠٦المادة(قانون هيئة الشرطة )٨٠

  

  : القوانين المنظمة لعملهافي يؤخذ رأيها التيالهيئات 
  :قوانين الهيئات القضائية )١
  )١٨٥(مادة 

تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنـة مـستقلة،                
زنـة العامـة    الموافييناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها  

للدولة رقممشروعات القوانين المنظمة لشئونهافيويؤخذ رأيها ، اا واحد .  
 :قانون المحكمة الدستورية العليا )٢

   )١٩١(مادة 
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القـاهرة،            

لبالد، بموافقة الجمعية    مكان آخر داخل ا    أي في حالة الضرورة انعقادها     فيويجوز  
العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مـستقلة، يناقـشها مجلـس النـواب بكامـل               

ـ     فيعناصرها، وتدرج بعد إقرارها      الموازنة العامة للدولة رقم   وتقـوم   اا واحـد ،
 مـشروعات القـوانين     فـي ويؤخذ رأيهـا    الجمعية العامة للمحكمة على شئونها،      

  .المتعلقة بشئون المحكمة
 :قوات المسلحةال )٣
  )٢٠٣(مادة 

  الوطنيمجلس الدفاع 
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 ١٢٧

..........  
 الشئون الخاصة بوسائل تأمين الـبالد، وسـالمتها، ومناقـشة           فيويختص بالنظر   

ويؤخـذ   الموازنة العامة للدولـة،      في اا واحد لمسلحة، وتدرج رقم  اوازنة القوات   م
  . مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحةفيرأيه 
 :لشرطةهيئة ا )٤
   )٢٠٧ (مادة

يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى             
 تنظيم هيئـة    فيالمختص بمجلس الدولة ، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية          

ويؤخذ رأيه  الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته األخرى،         
  . أية قوانين تتعلق بهافي

 :اإلعالم لتنظيم األعلىالمجلس  )٥
  ) ٢١١ (مادة

المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل          
  .، وموازنتها مستقلةواإلداري والمالي الفني

، وتنظـيم الـصحافة     والمرئـي ويختص المجلس بتنظيم شئون اإلعالم المـسموع        
  .المطبوعة، والرقمية، وغيرها

.....  
 . مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملهفيويؤخذ رأى المجلس 

 :الهيئة الوطنية للصحافة )٦
  )٢١٢ (مادة

  الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة
  لتزامها للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقاللها، وحيادها، وا
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 ١٢٨

  . رشيدواقتصادي، وإداري، مهنيبأداء 
......  

  . مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملهافيويؤخذ رأى الهيئة 
  :لإلعالمالهيئة الوطنية  )٧
   )٢١٣(مادة 

الهيئة الوطنية لإلعالم هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات اإلعالمية المرئيـة            
مملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقاللها       واإلذاعية والرقمية ال  

  . رشيدواقتصادي، وإداري، مهنيوحيادها، والتزامها بأداء 
.....  

  . مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملهافي الهيئة يويؤخذ رأ
 :المجالس القومية )٨

  )٢١٤(مادة 
 لحقـوق اإلنـسان،     القوميها المجلس   يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومن     

 القـومي  للطفولة واألمومة، والمجلـس      القومي للمرأة، والمجلس    القوميوالمجلس  
   ..... اإلعاقةيلألشخاص ذو

.....  
  . مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالهافيويؤخذ رأيها 

 : الرقابيةواألجهزةالهيئات المستقلة  )٩

   )٢١٥(مادة 
وتتمتع تلك الهيئـات واألجهـزة      . يحدد القانون الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية     

ويؤخـذ رأيهـا فـي      ،  واإلداري والمالي   الفنيبالشخصية االعتبارية، واالستقالل    
وتعد مـن تلـك الهيئـات       . القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها     مشروعات
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 ١٢٩

لرقابـة الماليـة، والجهـاز المركـزي         البنك المركزي والهيئة العامة ل     واألجهزة
  .للمحاسبات، هيئة الرقابة اإلدارية

 :النقابات المهنية )١٠

  )٧٧(مادة 
وال يجوز فرض الحراسة عليهـا أو       . وال تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة       ...

 إال بحكـم    تدخل الجهات اإلدارية في شئونها، كما ال يجوز حل مجـالس إدارتهـا            
  . في مشروعات القوانين المتعلقة بهاقضائي، ويؤخذ رأيها

  

  :هيئات تدرج ميزانيتها رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة
  :الهيئات القضائية )١

  )١٨٥(مادة 
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنـة مـستقلة،                

زنة العامـة    الموا فيوتدرج بعد إقرارها    يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها،      
   مشروعات القوانين المنظمة لشئونهافي، ويؤخذ رأيها للدولة رقماً واحداً

  :المحكمة الدستورية العليا )٢
  )١٩١(مادة 

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة،            
د، بموافقة الجمعية    مكان آخر داخل البال    أي في حالة الضرورة انعقادها     فيويجوز  

العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مـستقلة، يناقـشها مجلـس النـواب بكامـل               
، وتقـوم    الموازنة العامة للدولة رقمـاً واحـداً       فيإقرارها   وتدرج بعد عناصرها،  

 مشروعات القوانين المتعلقة    فيالجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها        
  .بشئون المحكمة
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 ١٣٠

  :وات المسلحةالق)٣
  ) ٢٠٣( مادة

  الوطنيمجلس الدفاع 
........  

ومناقـشة   الشئون الخاصة بوسائل تأمين الـبالد، وسـالمتها،    فيويختص بالنظر   
ويؤخـذ   الموازنة العامة للدولـة،  في اا واحدوازنة القوات لمسلحة، وتدرج رقم م

  . مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحةفيرأيه 
....  
 مناقشة الموازنة، يضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيـسا            وعند
  . بمجلس النوابالقومي الخطة والموازنة، والدفاع واألمن لجنتي

  

  : االنتقاليةاألحكام
  )٢٢٨(مادة 

 تاريخ العمل   فين  اجنة االنتخابات الرئاسية القائمت   تتولى اللجنة العليا لالنتخابات، ول    
إلشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل بـه،           بالدستور، ا 

  .وتؤول إلى الهيئة الوطنية لالنتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين
  )٢٢٩(مادة 

ـ    تكون انتخابات مجلس النواب الت      ألحكـام المـادة   االية لتاريخ العمل بالدستور وفقً
  . منه١٠٢
  )٢٣٠(مادة 

ا لما ينظمه القانون علـي أن    هورية أو مجلس النواب وفقً    يجري انتخاب رئيس الجم   
ا وال تتجاوز    منها خالل مدة ال تقل عن ثالثين يوم        ى االنتخابات األول   إجراءات تبدأ

  .ا من تاريخ العمل بالدستورين يومالتسع
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 ١٣١

 ة االنتخابية التالية خالل مـدة ال تتجـاوز سـت          اإلجراءات تبدأ األحوالوفي جميع   
  خ العمل بالدستورأشهر من تاري

  )٢٣١(مادة 
تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تـاريخ إعـالن النتيجـة النهائيـة                

  .لالنتخابات
  )٢٣٢(مادة 

 مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهوريـة       فييستمر رئيس الجمهورية المؤقت     
  . الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوريةفي

  )٢٣٣(مادة 
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لـسلطاته، حـل              

  .محله رئيس مجلس الوزراء
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت لالستقالة، أو الوفاة، أو العجز الـدائم             

 سبب آخر، حل محله بالصالحيات ذاتها أقـدم نـواب رئـيس             أليعن العمل، أو    
  .ستورية العلياالمحكمة الد

  )٢٣٤(مادة 
 يس األعلى للقـوات المـسلحة، وتـسر   يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجل   

ا من تاريخ العمل بالدستورأحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبار.  
  )٢٣٥(مادة 

ـ  اه بعد العمل بهذا الدستور قانونً      دور انعقاد ل   أول فييصدر مجلس النواب     يم  لتنظ
  .بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية

  )٢٣٦(مادة 
  ة للمناطق ـة، والعمرانية الشاملـتكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية االقتصادي
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 ١٣٢

الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومنـاطق النوبـة، وذلـك            
 أولوية االستفادة منهـا، مـع مراعـاة         ينمية وف  مشروعات الت  فيبمشاركة أهلها   

، خالل عشر سنوات من تاريخ العمل بهـذا  يلمجتمع المحلاألنماط الثقافية والبيئية ل 
  . ينظمه القانونالذيالدستور، وذلك على النحو 

 مناطقهم األصلية   ىفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إل      وضع وتن  ىوتعمل الدولة عل  
  . ينظمه القانونالزىوات، وذلك على النحو وتنميتها خالل عشر سن

  )٢٣٧(مادة 
، بكافة صوره وأشكاله، وتعقـب مـصادر تمويلـه          اإلرهابتلتزم الدولة بمواجهة    

 للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامـة، وفـق           ا تهديد باعتباره
  .برنامج زمني محدد

تعويض العادل عن األضـرار     وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة اإلرهاب وال      
  .الناجمة عنه وبسببه

  )٢٣٨(مادة 
 على  الحكومي اإلنفاق تنفيذ التزامها بتخصيص الحد األدنى لمعدالت        الدولةتضمن  

ا  هذا الدستور تدريجي   في المقررة   العلميوالبحث   ،والصحة،  العاليالتعليم، والتعليم   
به كامالً في موازنـة الدولـة        العمل به، علي أن تلتزم    / ٢١١٧. من تاريخ    ااعتبار 

 تمام المرحلة الثانويـة     حتى اإللزامي وتلتزم الدولة بمد التعليم      ٢١١٦للسنة المالية   
  .٢١١٦الدراسي / ٢١١٧.بطريفة تدريجية تكتمل في العام 

  )٢٣٩(مادة 
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئـات            

اللجـان    لغير الجهات القضائية أو    والجزئيضمن إلغاء الندب الكلى     القضائية، بما ي  
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 أو إلدارة شئون العدالة أو اإلشراف على االنتخابـات،          القضائيذات االختصاص   
  .وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور

  )٢٤٠(مادة 
 الـصادرة   األحكام باستئنافعلقة   المادية والبشرية المت   اإلمكانياتتكفل الدولة توفير    

 في الجنايات، وذلك خالل عشر سنوات من تاريخ العمل بهـذا الدسـتور، ويـنظم             
  .القانون ذلك

  )٢٤١(مادة 
 قـانون   بإصـدار  أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور          فييلتزم مجلس النواب    

طنيـة،  لمصالحة الوللعدالة االنتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر ا      
  . للمعايير الدوليةاوتعويض الضحايا، وذلك وفقً

  )٢٤٢(مادة 
 أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه       إلى المحلية القائم    اإلدارةيستمر العمل بنظام    

 الدستور بالتدريج خالل خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخـالل بأحكـام              في
  .من هذا الدستور) ١٨١(المادة 
  )٢٤٣(مادة 

 فـي أول مجلـس للنـواب        االعمال والفالحين تمثيالً مالئم   تعمل الدولة علي تمثيل     
  .ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون

  )٢٤٤(مادة 
 ا تمثيالً مالئم  اإلعاقة ذوي   واألشخاصتعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين       

 بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده          في أول مجلس للنواب ينتخب    
  .القانون
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  )٢٤٥(مادة 
 تاريخ العمل بالدستور إلـى      فيينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة       

 هذا التاريخ، ويحـتفظ     فيمجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها        
سائر الحقوق المالية المقررة لهـم بـصفة        لهم بالمرتبات، والبدالت، والمكافآت، و    

  .شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة
  )٢٤٦(مادة 

 ، واإلعـالن    ٢٠١٣ السادس من يوليه سـنة       في الصادر   الدستورييلغى اإلعالن   
 نـصوص دسـتورية أو      وأي،  ٢٠١٣ الثامن من يوليه سنة      فيالدستوري الصادر   

 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدسـتورية       ٢٠١٢ر الصادر سنة    أحكام وردت في الدستو   
  .تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار

  )٢٤٧(مادة 
 االسـتفتاء،   فييعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعالن موافقة الشعب عليها           

  .وذلك بأغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركين فيه
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