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ȴɆǵȀȱǟ ȸƥȀȱǟ ǃǟ ȴȆǣ

ǠȹǿɀǪȅǻ ǟǾȽ

مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين لإلنسانية.
مص��ر العربية - بعبقرية موقعه��ا وتاريخها - قلب العال��م كله، فهى ملتقى 
حضارات��ه وثقافاته، ومفت��رق طرق مواصالته البحري��ة واتصاالته، وهى رأس 

أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل.
هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سالم ومحبة لكل الشعوب.

ف��ى مطلع التاريخ، الح فجر الضمير اإلنس��انى وتجلى ف��ى قلوب أجدادنا 
العظام فاتحدت إرادتهم الخيرة، وأسس��وا أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت 
حي��اة المصريين على ضفاف النيل، وأبدع��وا أروع آيات الحضارة، وتطلعت 

قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف األرض األديان السماوية الثالثة.
مصر مهد الدين، وراية مجد األديان السماوية. 

فى أرضها ش��ب كليم اهلل موس��ى عليه الس��الم، وتجلى ل��ه النور اإللهى، 
وتنزلت عليه الرسالة فى طور سنين.

وعلى أرضها احتضن المصريون الس��يدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آالف 
الشهداء دفاعًا عن كنيسة السيد المسيح عليه السالم.

وحين ُبعث خاتم المرسلين محمد عليه الصالة والسالم، للناس كافة، ليتمم 
مكارم األخالق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور اإلس��الم، فكنا خير أجناد األرض 

جهادا فى سبيل اهلل، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين.
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هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا.
وفى العصر الحديث، اس��تنارت العقول، وبلغت اإلنسانية ُرشدها، وتقدمت 
أمم وش��عوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد 
على الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطنى، ودعا ابن األزهر رفاعة أن 
يكون الوطن “محاًل للس��عادة المشتركة بين بنيه”، وجاهدنا - نحن المصريين- 
للح��اق برك��ب التقدم، وقدمنا الش��هداء والتضحيات، فى العدي��د من الهّبات 
واالنتفاضات والثورات، حتى انتصر جيش��نا الوطنى لإلرادة الشعبية الجارفة فى 
ثورة “25 يناير – 30 يونية” التى دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت 

ظالل العدالة االجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة.
هذه الثورة امتداد لمس��يرة نضال وطنى كان من أبرز رموزه أحمد عرابى، 
ومصطف��ى كام��ل، ومحم��د فريد، وتتوي��ج لثورتي��ن عظيمتين ف��ى تاريخنا 

الحديث: 
ث��ورة 1919 التى أزاحت الحماية البريطانية ع��ن كاهل مصر والمصريين، 
وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وسعى زعيمها سعد 
زغل��ول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية، مؤكدين أن »الحق 
فوق القوة، واألمة فوق الحكومة«، ووضع طلعت حرب خاللها حجر األس��اس 

لالقتصاد الوطنى.
وثورة “ 23 يولي��ة 1952” التى قادها الزعيم جمال عبد الناصر، واحتضنتها 
اإلرادة الش��عبية، فتحقق حلم األجيال فى الجالء واالس��تقالل، وأكدت مصر 
انتماءها العربى وانفتحت على قارتها األفريقية، والعالم اإلس��المى، وس��اندت 
حركات التحرير عبر القارات، وسارت بخطى ثابتة على طريق التنمية والعدالة 

االجتماعية.
هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة الوثقى 
بين الشعب المصرى وجيشه الوطنى، الذى حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن، 
والتى حققنا بفضلها االنتصار فى معاركنا الكبرى، من دحر العدوان الثالثى عام 
1956، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر الذى منح للرئيس أنور السادات مكانة 

خاصة فى تاريخنا القريب.
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وثورة 25 يناير- 30 يونية، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ اإلنسانية، 
بكثافة المش��اركة الش��عبية التى ُقدرت بعش��رات الماليين، وبدور بارز لشباب 
متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات واإليديولوجيات نحو آفاق 
وطنية وإنس��انية أكثر رحابة، وبحماية جيش الش��عب لإلرادة الشعبية وبمباركة 
األزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضًا فريدة بسلميتها وبطموحها أن 

تحقق الحرية والعدالة االجتماعية معًا.
هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضرًا، وبشارة بمستقبل 

تتطلع إليه اإلنسانية كلها.
فالعالم اآلن يوش��ك أن يطوى الصفحات األخي��رة من العصر الذى مزقته 
صراعات المصالح بين الش��رق والغرب، وبين الش��مال والجنوب، واش��تعلت 
فيه النزاعات والحروب، بين الطبقات والش��عوب، وزادت المخاطر التى تهدد 
الوجود اإلنس��انى، وتهدد الحياة على األرض التى اس��تخلفنا اهلل عليها، وتأمل 
اإلنس��انية أن تنتقل من عصر الرش��د إلى عص��ر الحكمة، لنبنى عالمًا إنس��انيًا 
جديدًا تسوده الحقيقة والعدل، وتصان فيه الحريات وحقوق اإلنسان، ونحن - 

المصريين - نرى فى ثورتنا عودة إلسهامنا فى كتابة تاريخ جديد لإلنسانية.
نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضى وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق 

الطريق إلى المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا.
نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق فى العيش على أرض هذا الوطن فى أمن 

وأمان، وأن لكل مواطن حقًا فى يومه وفى غده.
نح��ن نؤم��ن بالديمقراطية طريقًا ومس��تقباًل وأس��لوب حي��اة، وبالتعددية 
السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله، 
هو - وحده - مصدر الس��لطات، الحرية والكرامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية 

حق لكل مواطن، ولنا وألجيالنا القادمة - السيادة فى وطن سيد.
نحن اآلن نكتب دس��تورًا يجس��د حلم األجيال بمجتم��ع مزدهر متالحم، 

ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع.
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 نح��ن - اآلن - نكتب دس��تورًا يس��تكمل بن��اء دولة ديمقراطي��ة حديثة، 
حكومتها مدنية.

نكتب دس��تورًا نغلق به الباب أمام أى فساد وأى استبداد، ونعالج فيه جراح 
الماضى من زمن الفالح الفصيح القديم، وحتى ضحايا اإلهمال وشهداء الثورة 

فى زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طوياًل.
نكتب دستورًا يؤكد أن مبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسى للتشريع، 
وأن المرجع فى تفس��يرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدس��تورية 

العليا فى ذلك الشأن)1).
نكتب دس��تورًا يفتح أمامنا طريق المس��تقبل، ويتس��ق مع اإلعالن العالمى 

لحقوق اإلنسان الذى شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه.
نكتب دس��تورًا يصون حرياتنا، ويحمى الوط��ن من كل ما يهدده أو يهدد 

وحدتنا الوطنية.
نكتب دستورًا يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز.

نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصرى، السيد فى الوطن السيد، 
هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا.

هذا دستورنا.

)1)  يتم إيداع األحكام فى المضابط.
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ȯȿɉǟ ǡǠǤȱǟ
ǦȱȿǼȱǟ

(Č) ǥǻǠȵ
جمهورية مص�ر العربية دولة ذات س��ي�ادة، وهى موح�دة ال تقبل التجزئة، 
وال ُين��زل عن ش��ىء منها، ونظامها جمه��ورى ديمقراطى، يقوم على أس��اس 

المواطنة وسيادة القانون.
 الشعب المصرى جزء من األمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر 
جزء من العالم اإلسالمى، تنتمى إلى القارة األفريقية، وتعتز بامتدادها اآلسيوى، 

وتسهم فى بناء الحضارة اإلنسانية.
(č) ǥǻǠȵ

اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
المصدر الرئيسى للتشريع. 

(Ď) ǥǻǠȵ
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات 

مة ألحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. المنظِّ
(ď) ǥǻǠȵ

السيادة للشعب وحده، يمارس��ها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون 
وحدته الوطنية التى تقوم على مبادىء المس��اواة والع��دل وتكافؤ الفرص بين 

جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
(Đ) ǥǻǠȵ

يقوم النظام السياس��ى على أس��اس التعددية السياس��ية والحزبية، والتداول 
السلمى للس��لطة، والفصل بين الس��لطات، والتوازن بينها، وتالزم المسئولية مع 

السلطة، واحترام حقوق اإلنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
(đ) ǥǻǠȵ

الجنس��ية حق لمن يولد ألب مصرى أو ألم مصرية، واالعتراف القانونى به 
ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. 

ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.



ē

 ƅǠǮȱǟ ǡǠǤȱǟ
ȜȶǪǲȶȲȱ ǦɆȅǠȅɉǟ ǧǠȵɀȪƫǟ
 ȯȿɉǟ ȰȎȦȱǟ
ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǧǠȵɀȪƫǟ

(Ē) ǥǻǠȵ
األزهر الش��ريف هيئة إسالمية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على 
كافة شئونه، وهو المرجع األساسى فى العلوم الدينية والشئون اإلسالمية، ويتولى 

مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.  
وتلتزم الدولة بتوفير االعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وشيخ األزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين 
أعضاء هيئة كبار العلماء.

(ē) ǥǻǠȵ
يقوم المجتمع على التضامن االجتماعى.

وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير س��بل التكافل االجتماعى، 
بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.

(Ĕ) ǥǻǠȵ
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

(Čċ) ǥǻǠȵ
األسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق والوطنية، وتحرص الدولة 

على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
(ČČ) ǥǻǠȵ

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقا ألحكام الدستور.

 وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثياًل مناسبًا 
ف��ى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها 
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فى تولى الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات 
والهيئات القضائية ، دون تمييز ضدها.

 وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة 
من التوفي��ق بين واجبات األس��رة ومتطلبات العمل. كما تلت��زم بتوفير الرعاية 

والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجًا.
(Čč) ǥǻǠȵ

العم��ل حق، وواجب، وش��رف تكفله الدولة. وال يج��وز إلزام أى مواطن 
بالعم��ل جبرًا، إال بمقتضى قانون، وألداء خدمة عام��ة، لمدة محددة، وبمقابل 

عادل، ودون إخالل بالحقوق األساسية للمكلفين بالعمل.
(ČĎ) ǥǻǠȵ

تلت��زم الدولة بالحفاظ على حقوق العم��ال، وتعمل على بناء عالقات عمل 
متوازن��ة بين طرفى العملية اإلنتاجية، وتكفل س��بل التفاوض الجماعى، وتعمل 
على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر ش��روط األمن والس��المة والصحة 

المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
(Čď) ǥǻǠȵ

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، 
وتكليف للقائمي��ن بها لخدمة الش��عب، وتكفل الدولة حقوقه��م وحمايتهم، 
وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، وال يجوز فصلهم بغير الطريق 

التأديبى، إال فى األحوال التى يحددها القانون.
(ČĐ) ǥǻǠȵ

اإلضراب السلمى حق ينظمه القانون.
(Čđ) ǥǻǠȵ

تلت��زم الدولة بتكريم ش��هداء الوطن، ورعاية مصابى الث��ورة، والمحاربين 
القدماء، والمصابين، وأس��ر المفقودين فى الحرب وم��ا فى حكمها، ومصابى 
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العمليات األمني��ة، وأزواجهم وأوالدهم ووالديه��م، وتعمل على توفير فرص 
العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

وتش��جع الدول��ة مس��اهمة منظم��ات المجتم��ع المدنى ف��ى تحقيق هذه 
األهداف.

(ČĒ) ǥǻǠȵ
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين االجتماعى. 

ولكل مواطن ال يتمتع بنظام التأمين االجتماعى الحق فى الضمان االجتماعى، 
بم��ا يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفس��ه وأس��رته، وفى 

حاالت العجز عن العمل، والشيخوخة والبطالة.
 وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين، والعمال الزراعيين 

والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفًقا للقانون. 
وأموال التأمينات والمعاش��ات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأش��كال 
الحماية المقررة لألموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وُتستثمر 

استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون.
 وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

(Čē) ǥǻǠȵ
لكل مواطن الحق فى الصحة وف��ى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير 
الج��ودة، وتكفل الدول��ة الحفاظ على مراف��ق الخدمات الصحي��ة العامة التى 
تقدم خدماتها للش��عب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى 

العادل. 
 وتلتزم الدولة بتخصيص نس��بة من اإلنفاق الحكوم��ى للصحة ال تقل عن 
3 % م��ن الناتج القوم��ى اإلجمالى تتصاعد تدريجيًا حت��ى تتفق مع المعدالت 

العالمية.
 وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى ش��امل لجميع المصريين يغطى كل 
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األمراض، وينظم القانون إس��هام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا 
لمعدالت دخولهم.

 وُيجرم االمتناع عن تقديم العالج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حاالت 
الطوارئ، أو الخطر على الحياة. 

وتلتزم الدولة بتحس��ين أوضاع األطب��اء وهيئات التمري��ض والعاملين فى 
القطاع الصحى.

 وتخضع جميع المنش��آت الصحية، والمنتجات والمواد، ووس��ائل الدعاية 
المتعلق��ة بالصحة لرقاب��ة الدولة، وتش��جع الدولة مش��اركة القطاعين الخاص 

واألهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
(ČĔ) ǥǻǠȵ

التعليم ح��ق لكل مواطن، هدفه بناء الش��خصية المصري��ة، والحفاظ على 
الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتش��جيع 
االبتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح 
وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره 

وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
 والتعلي��م إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوي��ة أو ما يعادلها، وتكفل الدولة 

مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون.
وتلت��زم الدولة بتخصيص نس��بة من اإلنفاق الحكوم��ى للتعليم ال تقل عن 
4% م��ن الناتج القوم��ى اإلجمالى، تتصاعد تدريجيًا حت��ى تتفق مع المعدالت 

العالمية.
 وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة 

بالسياسات التعليمية لها.
(čċ) ǥǻǠȵ

تلتزم الدولة بتش��جيع التعلي��م الفنى والتقنى والتدري��ب المهنى وتطويره، 
والتوس��ع ف��ى أنواعه كافة، وفق��ا لمعايير الج��ودة العالمية، وبما يتناس��ب مع 

احتياجات سوق العمل.



Čč

(čČ) ǥǻǠȵ
تكفل الدولة استقالل الجامعات، والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم 
الجامع��ى وفقًا لمعايير الج��ودة العالمية، وتعمل على تطوي��ر التعليم الجامعى 

وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقًا للقانون. 
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للتعليم الجامعى ال تقل 
ع��ن 2% من الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدالت 

العالمية. 
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات األهلية التى ال تستهدف الربح، 
وتلتزم الدولة بضم��ان جودة التعليم فى الجامعات الخاص��ة واألهلية والتزامها 
بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، 

وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
(čč) ǥǻǠȵ

المعلم��ون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة األساس��ية للتعليم، 
تكفل الدول��ة تنمية كفاءاتهم العلمي��ة، ومهاراتهم المهني��ة، ورعاية حقوقهم 

المادية واألدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
(čĎ) ǥǻǠȵ

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق 
السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص 
له نسبة من اإلنفاق الحكومى ال تقل عن 1% من الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد 

تدريجيًا حتى تتفق مع المعدالت العالمية. 
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص واألهلى وإسهام 

المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
(čď) ǥǻǠȵ

اللغة العربي��ة، والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساس��ية 
ف��ى التعليم قبل الجامعى، الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس 



ČĎ

حقوق اإلنسان والقيم، واألخالق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
(čĐ) ǥǻǠȵ

تلتزم الدولة بوضع خطة ش��املة للقضاء على األمي��ة الهجائية والرقمية بين 
المواطنين فى جميع األعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمش��اركة مؤسسات 

المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
(čđ) ǥǻǠȵ

إنشاء الرتب المدنية محظور.

 ƅǠǮȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǦɅǻǠȎǪȩɍǟ ǧǠȵɀȪƫǟ

(čĒ) ǥǻǠȵ
يه��دف النظام االقتص��ادى إلى تحقيق الرخاء فى الب��الد من خالل التنمية 
المس��تدامة والعدالة اإلجتماعية، بما يكفل رف��ع معدل النمو الحقيقى لالقتصاد 
القومى، ورفع مستوى المعيش��ة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدالت البطالة، 

والقضاء على الفقر.
 ويلتزم النظام االقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية 
وتشجيع االس��تثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات 
االحتكاري��ة، م��ع مراعاة االتزان المال��ى والتجارى والنظ��ام الضريبى العادل، 
وضبط آليات الس��وق، وكفالة األنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح 

األطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
 ويلتزم النظام االقتص��ادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل 
لعوائ��د التنمي��ة وتقليل الف��وارق بين الدخ��ول وااللتزام بح��د أدنى لألجور 
والمعاش��ات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى ف��ى أجهزة الدولة لكل من 

يعمل بأجر، وفقًا للقانون.



Čď

(čē) ǥǻǠȵ
األنش��طة االقتصادي��ة اإلنتاجية والخدمي��ة والمعلوماتية مقومات أساس��ية 
لالقتص��اد الوطنى، وتلتزم الدول��ة بحمايتها، وزيادة تنافس��يتها، وتوفير المناخ 
الج��اذب لالس��تثمار، وتعمل على زي��ادة اإلنتاج، وتش��جيع التصدير، وتنظيم 

االستيراد.
 وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمش��روعات المتوس��طة والصغيرة ومتناهية 

الصغر فى كافة المجاالت، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
(čĔ) ǥǻǠȵ
الزراعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطنى. 

 وتلت��زم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادته��ا، وتجريم االعتداء عليها، 
كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مس��توى معيش��ة س��كانه وحمايتهم من المخاطر 
البيئية، وتعمل على تنمية اإلنتاج الزراعى والحيوانى، وتش��جيع الصناعات التى 

تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات اإلنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل 
الزراعية األساس��ية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفالح، وذلك باالتفاق مع 
االتح��ادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نس��بة 
من األراضى المس��تصلحة لصغار الفالحين وشباب الخريجين، وحماية الفالح 

والعامل الزراعى من االستغالل، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
(Ďċ) ǥǻǠȵ

تلتزم الدولة بحماية الثروة الس��مكية وحماي��ة ودعم الصيادين، وتمكينهم 
من مزاولة أعمالهم دون إلح��اق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى 

ينظمه القانون.
(ĎČ) ǥǻǠȵ

أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساس��ى من منظومة االقتصاد واألمن القومى، 
وتلت��زم الدولة باتخاذ التدابي��ر الالزمة للحفاظ عليه، عل��ى النحو الذى ينظمه 

القانون.



ČĐ

(Ďč) ǥǻǠȵ
موارد الدولة الطبيعية ملك للش��عب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وُحسن 

استغالله�ا، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق األجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على االس��تغالل األمثل لمصادر الطاقة المتجددة، 
وتحفيز االستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها. وتعمل الدولة على 
تشجيع تصنيع المواد األولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى االقتصادية.

وال يجوز التصرف ف��ى أمالك الدولة العامة، ويكون منح حق اس��تغالل 
الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة ال تتجاوز ثالثين عامًا.

 ويكون منح حق استغالل المحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات، أو منح 
التزام المرافق العامة لمدة ال تتجاوز خمسة عشر عامًا بناًء على قانون.

 ويح��دد القانون أحكام التص��رف فى أمالك الدول��ة الخاصة، والقواعد 
واإلجراءات المنظمة لذلك.

(ĎĎ) ǥǻǠȵ
تحمى الدول��ة الملكية بأنواعها الثالثة، الملكي��ة العامة، والملكية الخاصة، 

والملكية التعاونية.
(Ďď) ǥǻǠȵ

للملكية العامة حرمة، ال يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.
(ĎĐ) ǥǻǠȵ

الملكية الخاصة مصونة، وحق اإلرث فيها مكفول، وال يجوز فرض الحراسة 
عليه��ا إال فى األحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، وال تنزع الملكية إال 

للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون.
(Ďđ) ǥǻǠȵ

تعم��ل الدولة على تحفيز القط��اع الخاص ألداء مس��ئوليته االجتماعية فى 
خدمة االقتصاد الوطنى والمجتمع.



Čđ

(ĎĒ) ǥǻǠȵ
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، 

ودعمها، ويضمن استقاللها. 
وال يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائى.

(Ďē) ǥǻǠȵ
يهدف النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، 

وتحقيق العدالة االجتماعية، والتنمية اإلقتصادية.
 ال يكون إنش��اء الضرائ��ب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤه��ا، إال بقانون، وال 
يج��وز اإلعفاء منها إال فى األح��وال المبينة فى القانون. وال يجوز تكليف أحد 

أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إال فى حدود القانون.
ويراعى فى فرض الضرائ��ب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب 
على دخول األفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل 
النظام الضريبى تش��جيع األنش��طة االقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى 

التنمية االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية.
 تلت��زم الدولة باالرتقاء بالنظام الضريبى، وَتَبنِّ��ى النظم الحديثة التى تحقق 
الكفاءة واليسر واإلحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات 
تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصالت سيادية أخرى، وما يودع منها فى 

الخزانة العامة للدولة.
وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.

(ĎĔ) ǥǻǠȵ
االدخ��ار واجب وطنى تحميه الدولة وتش��جعه، وتضمن المدخرات، وفًقا 

لما ينظمه القانون.
(ďċ) ǥǻǠȵ

المصادرة العامة لألموال محظورة. 
وال تجوز المصادرة الخاصة، إال بحكم قضائى.



ČĒ

(ďČ) ǥǻǠȵ
تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج س��كانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدالت 
النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم االستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين 

خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
(ďč) ǥǻǠȵ

يك��ون للعاملين نصيب فى إدارة المش��روعات، وف��ى أرباحها، ويلتزمون 
بتنمية اإلنتاج، وتنفيذ الخطة ف��ى وحداتهم اإلنتاجية، وفقًا للقانون. والمحافظة 

على أدوات اإلنتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، بنسبة خمسين 
فى المائة م��ن عدد األعضاء المنتخبين، ويك��ون تمثيلهم فى مجالس إدارات 

شركات قطاع األعمال العام وفقًا للقانون.
 وينظ��م القانون تمثيل صغ��ار الفالحين، وصغار الحرفيين، بنس��بة ال تقل 
عن ثمانين ف��ى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية 

والحرفية.
(ďĎ) ǥǻǠȵ

تلتزم الدولة بحماية قناة الس��ويس وتنميتها، والحف��اظ عليها بصفتها ممرًا 
مائي��ًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قط��اع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا 

متميزًا.
(ďď) ǥǻǠȵ

تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة 
به، وترش��يد االس��تفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم 
الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوس��ائل الكفيل��ة بتحقيق األمن المائى 

ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.
 وح��ق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه 
أو اإلضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليها من تعديات، وذلك 

على النحو الذى ينظمه القانون.



Čē

(ďĐ) ǥǻǠȵ
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها 

الطبيعية.
ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق 
كل مواطن ف��ى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المس��احة 
الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية 
المع��رض منها لالنقراض أو الخطر، والرفق بالحي��وان، وذلك كله على النحو 

الذى ينظمه القانون.
(ďđ) ǥǻǠȵ

لكل شخص الحق فى بيئة صحية س��ليمة، وحمايتها واجب وطنى. وتلتزم 
الدول��ة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليها، وعدم اإلضرار بها، واالس��تخدام 
الرش��يد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المس��تدامة، وضمان حقوق 

األجيال القادمة فيها.

 ǬȱǠǮȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǦɆȥǠȪǮȱǟ ǧǠȵɀȪƫǟ 

(ďĒ) ǥǻǠȵ
تلتزم الدول��ة بالحفاظ على الهوي��ة الثقافية المصري��ة بروافدها الحضارية 

المتنوعة.
(ďē) ǥǻǠȵ

الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية 
بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع 
الجغراف��ى أو غير ذلك. وتولى اهتمامًا خاص��ًا بالمناطق النائية والفئات األكثر 

احتياجًا، وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.



ČĔ

(ďĔ) ǥǻǠȵ
تلت��زم الدول��ة بحماية اآلثار والحف��اظ عليها، ورعاية مناطقه��ا، وصيانتها، 
وترميمها، واس��ترداد ما ُأس��تولى علي��ه منها، وتنظيم التنقيب عنها واإلش��راف 

عليه. 
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. 

واالعتداء عليها واالتجار فيها جريمة ال تسقط بالتقادم.
(Đċ) ǥǻǠȵ

تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله 
الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، واإلس��المية، ثروة قومية وإنس��انية، تلتزم 
الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى واألدبى 
والفنى بمختل��ف تنوعاته، واالعتداء على أى من ذل��ك جريمة يعاقب عليها 
القان��ون. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالحفاظ عل��ى مكونات التعددية الثقافية 

فى مصر.



čċ

ǬȱǠǮȱǟ ǡǠǤȱǟ
ǦȵǠȞȱǟ ǧǠǤǱǟɀȱǟȿ ǧǠɅȀƩǟȿ ȧɀȪƩǟ 

(ĐČ) ǥǻǠȵ
الكرامة حق لكل إنس��ان، وال يجوز المس��اس بها، وتلتزم الدولة باحترامها 

وحمايتها.
(Đč) ǥǻǠȵ

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة ال تسقط بالتقادم.
(ĐĎ) ǥǻǠȵ

المواطن��ون لدى القانون س��واء، وهم متس���اوون فى الحق��وق والحريات 
والواجبات العامة، ال تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو األصل، 
أو الع��رق، أو اللون، أو اللغة، أو اإلعاقة، أو المس��توى االجتماعى، أو االنتماء 

السياسى أو الجغرافى، أو ألى سبب آخر. 
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. 

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم 
القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

(Đď) ǥǻǠȵ
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة ال ُتمس، وفيما عدا حالة التلبس، 
ال يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إال بأمر 

قضائى ُمسبَّب يستلزمه التحقيق.
 ويج��ب أن ُيبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأس��باب ذلك، ويحاط بحقوقه 
كتابة، وُيمٌكن من االتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن ُيقّدم إلى سلطة التحقيق 

خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
 وال يب��دأ التحقيق معه إال فى حض��ور محاميه، فإن لم يكن له محام، ُندب 
له محام، مع توفير المس��اعدة الالزمة ل��ذوى اإلعاقة، وفقًا لإلجراءات المقررة 

فى القانون.
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 ول��كل من ُتقيَّد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء، 
والفصل فيه خالل أسبوع من ذلك اإلجراء، وإال وجب اإلفراج عنه فورًا.

 وينظ��م القانون أح��كام الحبس االحتياط��ى، ومدته، وأس��بابه، وحاالت 
اس��تحقاق التعويض ال��ذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحب��س االحتياطى، أو عن 

تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم الُمنفَّذة بموجبه.
وفى جميع األحوال ال يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس 

ل أو ُمنتدب. فيها إال بحضور محام ُموكَّ
(ĐĐ) ǥǻǠȵ

كل من ُيقبض عليه، أو ُيحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه 
كرامت��ه، وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، 
وال يكون حجزه، أو حبسه إال فى أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانيًا وصحيًا، 

وتلتزم الدولة بتوفير وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوى اإلعاقة.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة ُيعاَقب مرتكبها وفقًا للقانون.

 وللمته��م حق الصمت. وكل قول يثبت أن��ه صدر من محتجز تحت وطأة 
شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر وال ُيعّول عليه.

(Đđ ) ǥǻǠȵ
السجن دار إصالح وتأهيل. 

تخضع الس��جون وأماكن االحتجاز لإلشراف القضائى، وُيحَظر فيها كل ما 
ينافى كرامة اإلنسان، أو يعرض صحته للخطر. 

وينظم القانون أحكام إصالح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة 
الكريمة لهم بعد اإلفراج عنهم.

(ĐĒ) ǥǻǠȵ
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة ال تمس. 

وللمراسالت البريدية، والبرقية، واإللكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها 
من وس��ائل االتصال حرمة، وسريتها مكفولة، وال تجوز مصادرتها، أو االطالع 
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عليه��ا، أو رقابتها إال بأمر قضائى ُمس��بَّب، ولمدة مح��ددة، وفى األحوال التى 
يبينها القانون. 

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل االتصال العامة 
بكافة أش��كالها، وال يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بش��كل 

تعسفى، وينظم القانون ذلك.
(Đē) ǥǻǠȵ

للمن��ازل حرمة، وفيما عدا حاالت الخط�ر، أو االس��تغاثة ال يجوز دخولها، 
وال تفتيش��ها، وال مراقبته��ا أو التنصت عليه��ا إال بأمر قضائى ُمس��بَّب، يحدد 
المكان، والتوقيت، والغرض من��ه، وذلك كله فى األحوال المبينة فى القانون، 
وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، 

وإطالعهم على األمر الصادر فى هذا الشأن.
(ĐĔ) ǥǻǠȵ

الحي��اة اآلمنة حق لكل إنس��ان، وتلتزم الدول��ة بتوفير األم��ن، والطمأنينة 
لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها. 

(đċ) ǥǻǠȵ
لجس��د اإلنس��ان حرمة، واالعتداء عليه، أو تش��ويهه، أو التمثيل به، جريمة 
يعاقب عليها القانون. ويحظر االتجار بأعضائه، وال يجوز إجراء أية تجربة طبية، 
أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفًقًا لألسس المستقرة فى مجال العلوم 

الطبية، على النحو الذى ينظمه القان�ون.
(đČ) ǥǻǠȵ

التبرع باألنسجة واألعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء 
جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موث�َّقة، وتلتزم الدولة 

بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع باألعضاء وزراعتها وفقًا للقانون.
(đč) ǥǻǠȵ
حرية التنقل، واإلقامة، والهجرة مكفولة. 

وال يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، وال منعه من العودة إليه. 
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وال يك��ون منعه من مغادرة إقليم الدول����ة، أو فرض اإلق�امة الجبرية عليه، 
أو حظر اإلقامة فى جهة معينة عليه، إال بأمر قضائى ُمسبًّب ولمدة محددة، وفى 

األحوال المبينة فى القانون.
(đĎ) ǥǻǠȵ

يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة 
ذلك جريمة ال تسقط بالتقادم.

(đď) ǥǻǠȵ
حرية االعتقاد مطلقة.

وحري��ة ممارس��ة الش��عائر الدينية وإقام��ة دور العبادة ألصح��اب األديان 
السماوية، حق ينظمه القانون.

(đĐ) ǥǻǠȵ
حرية الفكر والرأى مكفولة. 

ولكل إنس��ان حق التعبيرع��ن رأيه بالقول، أو الكتاب��ة، أو التصوير، أو غير 
ذلك من وسائل التعبير والنشر.

(đđ) ǥǻǠȵ
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدول��ة برعاية الباحثين والمخترعين 

وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
(đĒ) ǥǻǠȵ

حري��ة اإلبداع الفن��ى واألدبى مكفول��ة، وتلتزم الدولة بالنه��وض بالفنون 
واآلداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع الالزمة 

لذلك.
 وال يج��وز رفع أو تحريك الدع��اوى لوقف أو مص��ادرة األعمال الفنية 
واألدبية والفكرية أو ضد مبدعيه��ا إال عن طريق النيابة العامة، وال توقع عقوبة 
س��البة للحرية فى الجرائم ال�تى ُترتكب بس�بب عالنية الُمَنّتج الف��نى أو األدبى 
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أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين 
أو الطعن فى أعراض األفراد، فيحدد القانون عقوباتها.

 وللمحكمة فى هذه األحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور 
من الجريمة، إضافة إلى التعويضات األصلية المس��تحقة له عما لحقه من أضرار 

منها، وذلك كله وفقًا للقانون.
(đē) ǥǻǠȵ

المعلوم��ات والبيان��ات واإلحصاءات والوثائق الرس��مية ملك للش��عب، 
واإلفص��اح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم 
الدول��ة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بش��فافية، وينظم القانون ضوابط الحصول 
عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، 

كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
 وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فترة العمل 
بها ب��دار الوثائق القومية، وحمايته��ا وتأمينها من الضي��اع أو التلف، وترميمها 

ورقمنتها، بجميع الوسائل واألدوات الحديثة، وفقًا للقانون.
(đĔ) ǥǻǠȵ

تلت��زم الدولة بحماي��ة حق��وق الملكية الفكرية بش��تى أنواعه��ا فى كافة 
المجاالت، وُتنش��ئ جه��ازًا مختصًا لرعاية تلك الحق��وق وحمايتها القانونية، 

وينظم القانون ذلك.
(Ēċ) ǥǻǠȵ

حرية الصحافة والطباعة والنش��ر الورقى والمرئى والمسموع واإللكترونى 
مكفول��ة، وللمصريين من أش��خاص طبيعية أو اعتبارية، عام��ة أو خاصة، حق 
ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وس��ائل اإلعالم المرئية والمسموعة، ووسائط 

اإلعالم الرقمى.
 وتصدر الصح��ف بمجرد اإلخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم 
القانون إجراءات إنش��اء وتملك محطات البث اإلذاع��ى والمرئى والصحف 

اإللكترونية.
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(ĒČ) ǥǻǠȵ
يحظر ب��أى وجه فرض رقابة على الصحف ووس����ائل اإلعالم المص��رية 
أو مصادرتها أو وقفها أو إغالقها. ويجوز إس��تثناء فرض رقابة محددة عليها فى 

َزمن الحرب أو التعبئة العامة.
 وال توقع عق��وبة س����البة للحرية فى الج��رائم التى ترتكب بطريق النش��ر 
أو العالنية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين 

أو بالطعن فى أعراض األفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
(Ēč) ǥǻǠȵ

تلت��زم الدول��ة بضمان اس��تقالل المؤسس��ات الصحفية ووس��ائل اإلعالم 
المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل اآلراء واالتجاهات السياسية 
والفكرية والمصالح االجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة 

الرأى العام.
(ĒĎ) ǥǻǠȵ

للمواطنين حق تنظيم االجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع 
أش��كال االحتجاجات السلمية، غير حاملين س��الحًا من أى نوع، بإخطار على 

النحو الذى ينظمه القانون. 
وح��ق االجتماع الخاص س��لميًا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار س��ابق، 

واليجوز لرجال األمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
(Ēď) ǥǻǠȵ

للمواطنين حق تكوين األحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. وال يجوز 
مباش��رة أى نشاط سياس��ى، أو قيام أحزاب سياسية على أس��اس دينى، أو بناًء 
على التفرقة بس����بب الجن��س أو األص�ل أو على أس���اس طائفى أو جغرافى، 
أو ممارسة نش��اط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عس��كرى 

أو شبه عسكرى. 
وال يجوز حل األحزاب إال بحكم قضائى.
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(ĒĐ) ǥǻǠȵ
للمواطني��ن ح��ق تكوين الجمعي��ات والمؤسس��ات األهلية على أس��اس 

ديمقراطى، وتكون لها الشخصية االعتبارية بمجرد اإلخطار .
وتمارس نش����اطها بحرية، وال يجوز للجهات اإلدارية التدخل فى شئونها، 

أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إال بحكم قضائى.
 ويحظر إنش���اء أو اس��تمرار جمعيات أو مؤس�س��ات أهلية يكون نظ��امها 
أو نش��اطها سريًا أو ذا طابع عس��كرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو 

الذى ينظمه القانون.
(Ēđ) ǥǻǠȵ

إنش��اء النقابات واالتحادات على أس��اس ديمقراطى ح��ق يكفله القانون. 
وتك��ون لها الش��خصية االعتبارية، وتمارس نش��اطها بحرية، وتس��هم فى رفع 

مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.
وتكف��ل الدولة اس��تقالل النقاب��ات واالتحادات، وال يج��وز حل مجالس 

إدارتها إال بحكم قضائى، وال يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.
(ĒĒ) ǥǻǠȵ

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل 
اس��تقاللها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى 

ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف األخالقية والمهنية.
 وال ُتنش��أ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. وال يجوز فرض الحراسة عليها 
أو تدخ��ل الجهات اإلدارية فى ش��ئونها، كما ال يجوز حل مجالس إدارتها إال 

بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
(Ēē) ǥǻǠȵ

تكف��ل الدولة للمواطنين الحق فى المس��كن المالئم واآلمن والصحى، بما 
يحفظ الكرامة اإلنسانية ويحقق العدالة االجتماعية.
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 وتلت��زم الدولة بوض��ع خطة وطنية لإلس��كان تراعى الخصوصي��ة البيئية، 
وتكفل إس��هام المب��ادرات الذاتية والتعاوني��ة فى تنفيذها، وتنظيم اس��تخدام 
أراضى الدولة ومدها بالمرافق األساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن 
والقرى واس��تراتيجية لتوزيع الس��كان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية 

الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق األجيال القادمة.
 كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية ش��املة لمواجهة مش��كلة العش��وائيات 
تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية األساس��ية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة 
والصح��ة العامة، كم��ا تكفل توفير الم��وارد الالزمة للتنفيذ خ��الل مدة زمنية 

محددة.
(ĒĔ) ǥǻǠȵ

ل��كل مواطن الحق فى غذاء صح��ى وكاف، وماء نظي��ف، وتلتزم الدولة 
بتأمين الم��وارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل الس��يادة الغذائية بش��كل 
مس��تدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراع��ى وأصناف النباتات 

المحلية للحفاظ على حقوق األجيال.
(ēċ) ǥǻǠȵ

ُيع��د طفاًل كل من لم يبلغ الثامنة عش��رة من عمره، ول��كل طفل الحق فى 
اس��م وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، 

وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
 وتكف��ل الدول��ة حقوق األطف��ال ذوى اإلعاقة وتأهيله��م واندماجهم فى 

المجتمع. 
وتلت��زم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أش��كال العنف واإلس��اءة 

وسوء المعاملة واالستغالل الجنسى والتجارى. 
ل��كل طفل الحق فى التعلي��م المبكر فى مركز للطفولة حتى السادس��ة من 
عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم األساسى، كما يحظر 

تشغيله فى األعمال التى تعرضه للخطر. 
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كم��ا تلتزم الدولة بإنش��اء نظام قضائى خ��اص باألطف��ال المجنى عليهم، 
والش��هود. وال يجوز مس��اءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إال وفقًا للقانون وللمدة 
المحددة فيه. وُتوفر له المس��اعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة 
ومنفصل��ة عن أماكن احتج��از البالغين. وتعمل الدولة عل��ى تحقيق المصلحة 

الفضلى للطفل فى كافة اإلجراءات التى ُتتخذ حياله.
(ēČ) ǥǻǠȵ

تلت��زم الدولة بضمان حق��وق األش��خاص ذوى اإلعاقة واألق��زام، صحيًا 
واقتصادي��ًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضي��ًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل 
لهم، مع تخصيص نس��بة منها لهم، وتهيئة المراف��ق العامة والبيئة المحيطة بهم، 
وممارس��تهم لجمي��ع الحقوق السياس��ية، ودمجهم مع غيرهم م��ن المواطنين، 

إعمااًل لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
(ēč) ǥǻǠȵ

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية 
قدراتهم الثقافية والعلمية والنفس��ية والبدنية واإلبداعية، وتشجيعهم على العمل 

الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.
(ēĎ) ǥǻǠȵ   

تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، 
وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة 
فى الحياة العامة. وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، 

كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين. 
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

(ēď) ǥǻǠȵ
ممارس��ة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف 
الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. 
وينظم القانون ش��ئون الرياضة والهيئات الرياضية األهلية وفقا للمعايير الدولية، 

وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.



čĔ

(ēĐ) ǥǻǠȵ
لكل فرد حق مخاطبة الس��لطات العامة كتابة وبتوقيعه، وال تكون مخاطبتها 

باسم الجماعات إال لألشخاص االعتبارية.
(ēđ) ǥǻǠȵ

الحفاظ على األمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مس��ئولية وطنية، 
يكفله��ا القانون. والدف��اع عن الوطن، وحماية أرضه ش��رف وواجب مقدس، 

والتجنيد إجبارى وفًقًا للقانون.
(ēĒ) ǥǻǠȵ

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق االنتخاب 
والترشح وإبداء الرأى فى االستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز 

اإلعفاء من أداء هذا الواجب فى حاالت محددة يبينها القانون.
 وتلتزم الدولة بإدراج اس��م كل مواط��ن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب 
من��ه، متى توافرت فيه ش��روط الناخب، كما تلتزم بتنقية ه��ذه القاعدة بصورة 
دورية وفقًا للقانون. وتضمن الدولة سالمة إجراءات االستفتاءات واالنتخابات 
وحيدتها ونزاهتها، ويحظر اس��تخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق 
العامة ودور العبادة ومؤسس��ات قطاع األعمال والجمعيات والمؤسسات األهلية 

فى األغراض السياسية أو الدعاية االنتخابية.
(ēē) ǥǻǠȵ

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

وإسهامهم فى تنمية الوطن.
 وينظم القانون مشاركتهم فى االنتخابات واالستفتاءات، بما يتفق واألوضاع 
الخاصة به��م، دون التقيد فى ذلك بأح��كام االقتراع والف��رز وإعالن النتائج 
المقررة بهذا الدس��تور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية 

االنتخاب أو االستفتاء وحيادها.



Ďċ

(ēĔ) ǥǻǠȵ
ُتحظر كل صور العبودية واالس��ترقاق والقهر واالستغالل القسرى لإلنسان، 
وتجارة الجنس، وغيرها من أش��كال االتجار فى البش��ر، ويج��رم القانون كل 

ذلك.
(Ĕċ) ǥǻǠȵ

تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى إلقامة ورعاية المؤسسات العلمية، 
والثقافية، والصحية، واالجتماعية وغيرها، وتضمن استقالله، وُتدار شئونه وفقًا 

لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
(ĔČ) ǥǻǠȵ

للدول��ة أن تمنح حق اللجوء السياس��ى لكل أجنبى ُاضطهد بس��بب الدفاع 
عن مصالح الشعوب أو حقوق اإلنس��ان أو السالم أو العدالة. وتسليم الالجئين 

السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
(Ĕč) ǥǻǠȵ

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ال تقبل تعطياًل وال انتقاصًا. 
وال يجوز ألى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس 

أصلها وجوهرها.
(ĔĎ) ǥǻǠȵ

تلتزم الدول��ة باالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنس��ان التى 
تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لألوضاع المقررة.



ĎČ

 ȜǣǟȀȱǟ ǡǠǤȱǟ
ȷɀȹǠȪȱǟ ǥǻǠɆȅ 
(Ĕď) ǥǻǠȵ
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. 

وتخضع الدولة للقانون، واس��تقالل القض��اء، وحصانته، وحيدته، ضمانات 
أساسية لحماية الحقوق والحريات.

(ĔĐ) ǥǻǠȵ
العقوبة ش��خصية، وال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون، وال ُتوقع عقوبة 

إال بحكم قضائى، وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون.
 

(Ĕđ) ǥǻǠȵ
المته��م برئ حت��ى تثبت إدانته ف��ى محاكمة قانونية عادل��ة، ُتكفل له فيها 
ضمان��ات الدف��اع عن نفس��ه. وينظم القانون اس��تئناف األح��كام الصادرة فى 

الجنايات. 
وتوفر الدول��ة الحماية للمجنى عليهم والش��هود والمتهمين والمبلغين عند 

االقتضاء، وفقًا للقانون.
(ĔĒ) ǥǻǠȵ

التقاض��ى ح��ق مصون ومكف��ول للكافة. وتلت��زم الدول��ة بتقريب جهات 
التقاض��ى، وتعمل على س��رعة الفصل فى القضايا، وُيحظ��ر تحصين أى عمل 
أو ق��رار إدارى من رقابة القضاء، وال يحاكم ش��خص إال أمام قاضيه الطبيعى، 

والمحاكم االستثنائية محظورة.
(Ĕē) ǥǻǠȵ

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واس��تقالل المحاماة وحماية حقوقها 
ضمان لكفالة حق الدفاع. 

ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وس��ائل االلتج��اء إلى القضاء، والدفاع 
عن حقوقهم.



Ďč

(ĔĔ) ǥǻǠȵ
كل اعت��داء عل��ى الحرية الش��خصية أو حرمة الحياة الخاص��ة للمواطنين، 
وغيرها م��ن الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدس��تور والقانون، جريمة 
ال تس��قط الدعوى الجنائية وال المدنية الناش��ئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة 

الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .
وتكف��ل الدولة تعويضًا عاداًل لمن وقع عليه االعت��داء، وللمجلس القومى 
لحقوق اإلنس��ان إبالغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى 
الدع��وى المدنية منضمًا إلى المضرور بن��اء على طلبه، وذلك كله على الوجه 

المبين بالقانون.
(Čċċ) ǥǻǠȵ

تصدر األحكام وتنفذ باس��م الش��عب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على 
النحو الذى ينظمه القانون. 

ويكون االمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين 
المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع 
الدعوى الجنائية مباش��رة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناًء على 
طل��ب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ 

الحكم أو المتسبب فى تعطيله.



ĎĎ

ȄȵǠƪǟ ǡǠǤȱǟ
ȴȮƩǟ ȳǠȚȹ
ȯȿɉǟ ȰȎȦȱǟ
 ǦɆȞɅȀȊǪȱǟ ǦȖȲȆȱǟ
(ǡǟɀȺȱǟ ȄȲƭ)
(ČċČ) ǥǻǠȵ

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

على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
(Čċč) ǥǻǠȵ

ُيش��كل مجلس الن��واب من عدد ال يق��ل عن أربعمائة وخمس��ين عضوًا، 
ُينتخبون باالقتراع العام السرى المباشر. وُيشترط فى المترشح لعضوية المجلس 
أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياس��ية، حاصاًل على شهادة إتمام 
التعليم األساس��ى على األقل، وأال تقل س��نه يوم فتح باب الترش��ح عن خمس 

وعشرين سنة ميالدية.
 وُيبين القانون شروط الترش��ح األخرى، ونظام االنتخاب، وتقسيم الدوائر 
االنتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ 
للناخبين، ويجوز األخذ بالنظام االنتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة 
بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من األعضاء فى مجلس النواب 

ال يزيد على 5% ، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
(ČċĎ) ǥǻǠȵ

يتف��رغ عضو مجلس النواب لمهام العضوي��ة، وُيحتفظ له بوظيفته أو عمله 
وفقًا للقانون.

(Čċď) ǥǻǠȵ
ُيش��ترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباش��ر عمله، اليمين 
اآلتية »أقس��م باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم 



Ďď

الدس��تور والقانون، وأن أرعى مصالح الش��عب رعاية كاملة، وأن أحافظ على 
استقالل الوطن ووحدة وسالمة أراضيه«.

(ČċĐ) ǥǻǠȵ
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، ال ينفذ 

التعديل إال بدءًا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.
(Čċđ) ǥǻǠȵ

مدة عضوية مجلس النواب خمس س��نوات ميالدي��ة، تبدأ من تاريخ أول 
اجتماع له. 

ويجرى انتخاب المجلس الجديد خالل الس��تين يومًا الس��ابقة على انتهاء 
مدته.

(ČċĒ) ǥǻǠȵ
تختص محكمة النق��ض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، 
وتقدم إليها الطعون خالل مدة ال تج��اوز ثالثين يومًا من تاريخ إعالن النتيجة 
النهائية لالنتخاب، وتفصل فى الطعن خالل ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. 
وف��ى حالة الحك��م ببط��الن العضوية، تبطل م��ن تاريخ إب��الغ المجلس 

بالحكم.
(Čċē) ǥǻǠȵ

إذا خال مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على األقل، 
وجب ش��غل مكانه طبقًا للقانون، خالل س��تين يومًا من تاريخ تقرير المجلس 

خلو المكان.
(ČċĔ) ǥǻǠȵ

ال يج��وز لعضو المجل��س طوال مدة العضوية، أن يش��ترى، أو يس��تأجر، 
بالذات أو بالواس��طة، ش��يئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام 
أو ش��ركات القطاع العام، أو قطاع األعمال العام، وال يؤجرها أو يبيعها شيئًا من 



ĎĐ

أموال����ه، أو يقايض��ها عليه، وال يبرم معها عقد التزام، أو ت�وريد، أو مق���اولة، 
أو غيرها، ويقع باطاًل أى من هذه التصرفات.

 ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، 
وفى نهاية كل عام. 

وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها 
إلى الخزانة العامة للدولة. 

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(ČČċ) ǥǻǠȵ

ال يجوز إس��قاط عضوية أحد األعضاء إال إذا فق��د الثقة واالعتبار، أو فقد 
أحد ش��روط العضوية التى اُنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن 

يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
(ČČČ) ǥǻǠȵ

يقبل مجلس النواب اس��تقالة أعضائه، ويجب أن ُتقدم مكتوبة، وُيش��ترط 
لقبوله��ا أال يكون المجل��س قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إس��قاط العضوية ضد 

العضو.
(ČČč) ǥǻǠȵ

ال ُيس��أل عضو مجل��س النواب عما يبديه من آراء تتعل��ق بأداء أعماله فى 
المجلس أو فى لجانه.

(ČČĎ) ǥǻǠȵ
ال يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو 
مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إال بإذن سابق من المجلس. وفى غير 
دور االنعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، وُيخطر المجلس عند أول انعقاد 

بما اُتخذ من إجراء.
 وفى كل األحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ اإلجراء الجنائى ضد العضو 

خالل ثالثين يومًا على األكثر، وإال ُعد الطلب مقبواًل.



Ďđ

(ČČď) ǥǻǠȵ
مق��ر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف االس��تثنائية عقد 
جلس��اته فى مكان آخر، بناًء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء 
المجل��س. واجتماع المجلس على خالف ذل��ك، وما يصدر عنه من قرارات، 

باطل.
(ČČĐ) ǥǻǠȵ

يدع��و رئيس الجمهورية مجل��س النواب لالنعقاد للدور العادى الس��نوى 
قبل يوم الخميس األول من ش��هر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس 

بحكم الدستور فى اليوم المذكور. 
ويس��تمر دور االنعقاد العادى لمدة تسعة أش��هر على األقل، ويفض رئيس 
الجمهوري��ة دور االنعقاد بعد موافقة المجل��س، وال يجوز ذلك للمجلس قبل 

اعتماد الموازنة العامة للدولة.
(ČČđ) ǥǻǠȵ

يج��وز انعقاد مجلس الن��واب فى اجتماع غير عادى لنظ��ر أمر عاجل، بناًء 
على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من ُعشر أعضاء المجلس على 

األقل.
(ČČĒ) ǥǻǠȵ

ينتخ��ب مجلس النواب رئيس��ًا ووكيلين من بين أعضائ��ه فى أول اجتماع 
لدور االنعقاد الس��نوى العادى لمدة فصل تش��ريعى، ف��إذا خال مكان أحدهم، 
ينتخ��ب المجلس من يحل محل��ه، وتحدد الالئحة الداخلي��ة للمجلس قواعد 
وإج��راءات االنتخاب، وفى حالة إخالل أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث 

أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى األعضاء. 
وفى جميع األحوال، ال يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين ألكثر من 

فصلين تشريعيين متتاليين.
(ČČē) ǥǻǠȵ

يضع مجلس الن��واب الئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارس��ته 
الختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.
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(ČČĔ) ǥǻǠȵ
يختص مجل��س النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس 

المجلس.
(Ččċ) ǥǻǠȵ

جلسات مجلس النواب علنية. 
ويجوز انعقاد المجلس فى جلس��ة سرية، بناًء على طلب رئيس الجمهورية، 
أو رئي��س مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عش��رين م��ن أعضائه على 
األقل، ثم يق��رر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقش��ة فى الموضوع 

المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
(ČčČ) ǥǻǠȵ

ال يك��ون انعقاد المجل��س صحيحًا، وال ُتتخذ قرارات��ه، إال بحضور أغلبية 
أعضائه. وفى غير األحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات باألغلبية 
المطلقة للحاضرين، وعند تس��اوى اآلراء، يعتبر األمر الذى جرت المداولة فى 

شأنه مرفوضًا.
 وتص��در الموافقة على القوانين باألغلبي��ة المطلقة للحاضرين، وبما ال يقل 

عن ثلث عدد أعضاء المجلس. 
كما تصدر القوانين المكملة للدس��تور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. 
وتع��د القوانين المنظمة لالنتخابات الرئاس��ية، والنيابي��ة، والمحلية، واألحزاب 
السياسية، والس��لطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة 

للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له.
(Ččč) ǥǻǠȵ

لرئي��س الجمهورية، ولمجل��س الوزراء، ولكل عضو ف��ى مجلس النواب 
اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من ُعشر أعضاء 
المجل��س إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير 

عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. 
وال يح��ال االقتراح بقان��ون المقدم من أحد األعضاء إل��ى اللجنة النوعية، 
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إال إذا أجازت��ه اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا 
رفضت اللجنة االقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبّبًا وكل مشروع قانون 

أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، ال يجوز تقديمه ثانية فى دور االنعقاد نفسه.
(ČčĎ) ǥǻǠȵ

لرئيس الجمهورية حق إصدار القواني��ن أو االعتراض عليها. وإذا اعترض 
رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خالل ثالثين 
يومًا من إبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مش��روع القانون فى هذا الميعاد ُاعتبر 
قانونًا وُأصدر. وإذا ُرد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى 

أعضائه، ُاعتبر قانونًا وُأصدر.
(Ččď) ǥǻǠȵ

تش��مل الموازن��ة العامة للدولة كاف��ة إيراداتها ومصروفاتها دون اس��تثناء، 
وُيعرض مش��روعها على مجلس النواب قبل تس��عين يوم��ًا على األقل من بدء 

السنة المالية، وال تكون نافذة إال بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
 ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مش��روع الموازنة، عدا التى 

ترد تنفيذًا اللتزام محدد على الدولة.
 وإذا ترت��ب على التعدي��ل زيادة ف��ى إجمالى النفقات، وج��ب أن يتفق 
المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، 
وتص��در الموازنة بقانون يجوز أن يتضم��ن تعدياًل فى قانون قائم بالقدر الالزم 

لتحقيق هذا التوازن.
 وفى جميع األحوال، ال يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من 

شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. 
ويح��دد القانون الس��نة المالية، وطريقة إع��داد الموازنة العام��ة، وأحكام 

موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. 
وتج��ب موافق��ة المجلس على نقل أى مبلغ من ب��اب إلى آخر من أبواب 
الموازن��ة العامة، وعلى كل مص��روف غير وارد بها، أو زائ��د على تقديراتها، 

وتصدر الموافقة بقانون.
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(ČčĐ) ǥǻǠȵ
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، 
خالل مدة ال تزيد على س��تة أش��هر من تاري��خ انتهاء الس��نة المالية، وُيعرض 
معه التقرير الس��نوى للجهاز المركزى للمحاس��بات ومالحظاته على الحساب 

الختامى.
 ويتم التصويت على الحس��اب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون. وللمجلس 

أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
(Ččđ) ǥǻǠȵ

ينظم القانون القواعد األساسية لتحصيل األموال العامة وإجراءات صرفها.
(ČčĒ) ǥǻǠȵ

ال يجوز للس��لطة التنفيذية االقتراض، أو الحصول على تمويل، أو االرتباط 
بمش��روع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترت��ب عليه إنفاق مبالغ من 

الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إال بعد موافقة مجلس النواب.
(Ččē) ǥǻǠȵ

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاش��ات والتعويضات واإلعانات 
والمكاف��آت التى تتق��رر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حاالت االس��تثناء 

منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
(ČčĔ) ǥǻǠȵ

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، 
أو أح��د نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أس��ئلة ف��ى أى موضوع يدخل فى 

اختصاصاتهم، وعليهم اإلجابة عن هذه األسئلة فى دور االنعقاد ذاته. 
ويجوز للعضو سحب الس��ؤال فى أى وقت، وال يجوز تحويل السؤال إلى 

استجواب فى الجلسة ذاتها.
(ČĎċ) ǥǻǠȵ

لكل عضو فى مجل�س النواب توجي�ه اس��تجواب لرئيس مجلس الوزراء، 
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أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاس��بتهم عن الش��ئون التى تدخل 
فى اختصاصاتهم.

 ويناقش المجلس االستجواب بعد سبعة أيام على األقل من تاريخ تقديمه، 
وبحد أقصى س��تون يومًا، إال فى حاالت االس��تعجال التى يراها، وبعد موافقة 

الحكومة.
(ČĎČ) ǥǻǠȵ

لمجلس النواب أن يقرر س��حب الثقة من رئي��س مجلس الوزراء، أو أحد 
نواب��ه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. وال يجوز عرض طلب س��حب الثقة إال بعد 
استجواب، وبناًء على اقتراح ُعشر أعضاء المجلس على األقل، ويصدر المجلس 

قراره عقب مناقشة االستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية األعضاء.
 وفى كل األحوال، ال يجوز طلب س��حب الثقة فى موضوع سبق للمجلس 
أن فص��ل فيه فى دور االنعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس س��حب الثقة من رئيس 
مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة 
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة اس��تقالتها، وإذا كان قرار 

سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
(ČĎč) ǥǻǠȵ

يجوز لعش��رين عضوًا من مجلس النواب على األقل طلب مناقشة موضوع 
عام الستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

(ČĎĎ) ǥǻǠȵ
ل��كل عضو من أعضاء مجلس النواب إب��داء اقتراح برغبة فى موضوع عام 

إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
(ČĎď) ǥǻǠȵ

ل��كل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجاًل، 
إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى األمور 

العامة العاجلة ذات األهمية.
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(ČĎĐ) ǥǻǠȵ
لمجلس النواب أن ُيش��كل لجنة خاص��ة، أو ُيكلف لجنة من لجانه بتقصى 
الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات اإلدارية، أو الهيئات 
العام��ة، أو المش��روعات العامة، وذلك من أجل تقص��ى الحقائق فى موضوع 
معين، وإبالغ المجل��س بحقيقة األوضاع المالي��ة، أو اإلدارية، أو االقتصادية، 
أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من األعمال الس��ابقة أو غيرها، 

ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع 
من ترى س��ماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع 
تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وفى جميع األحوال 
لكل عضو فى مجل��س النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات 

من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.
(ČĎđ) ǥǻǠȵ

لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس 
النواب، أو إحدى لجان��ه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناًء على طلب المجلس، 

ولهم االستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. 
ويج��ب أن ُيس��تمع إليهم كلما طلبوا ال��كالم، وعليهم ال��رد على القضايا 

موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
(ČĎĒ) ǥǻǠȵ  

ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجل��س النواب إال عند الضرورة، وبقرار 
ُمس��ّبب، وبعد استفتاء الشعب، وال يجوز حل المجلس لذات السبب الذى ُحل 

من أجله المجلس السابق.
 ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء االستفتاء 
على الحل خالل عشرين يومًا على األكثر، فإذا وافق المشاركون فى االستفتاء 
بأغلبية األص��وات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية ق��رار الحل، ودعا إلى 
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انتخاب��ات جديدة خ��الل ثالثين يومًا عل��ى األكثر من تاريخ ص��دور القرار. 
ويجتمع المجلس الجديد خالل األيام العشرة التالية إلعالن النتيجة النهائية.

(ČĎē) ǥǻǠȵ
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل 
العام��ة، وله أن يقدم إلى المجلس ش��كاوى يحيلها إلى ال��وزراء المختصين، 
وعليهم أن يقدموا اإليضاحات الخاص��ة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط 

صاحب الشأن بنتيجتها.

ƅǠǮȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǦɅǾɆȦȺǪȱǟ ǦȖȲȆȱǟ
ȯȿɉǟ țȀȦȱǟ
ǦɅǿɀȾȶƨǟ ȄɆǝǿ
(ČĎĔ) ǥǻǠȵ

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح 
الشعب ويحافظ على استقالل الوطن ووحدة أراضيه وسالمتها، ويلتزم بأحكام 

الدستور وُيباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
(Čďċ) ǥǻǠȵ

ُينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع س��نوات ميالدية، تبدأ من اليوم التالى 
النتهاء مدة سلفه، وال يجوز إعادة انتخابه إال لمرة واحدة.

 وتب��دأ إجراءات انتخ��اب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاس��ة بمائة 
وعش��رين يومًا على األقل، ويجب أن ُتعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثالثين 

يومًا على األقل.
 وال يج��وز لرئي��س الجمهورية أن يش��غل أى منصب حزب��ى طوال مدة 

الرئاسة.
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(ČďČ) ǥǻǠȵ
ُيشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، 
وأال يك��ون ق��د حمل، أو أّى من والديه أو زوجه جنس��ية دول��ة أخرى، وأن 
يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياس��ية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية 
أو أعفى منها قانونًا، وأال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميالدية، 

ويحدد القانون شروط الترشح األخرى.
(Čďč) ǥǻǠȵ

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا 
عل��ى األق��ل من أعضاء مجل��س الن��واب، أو أن يؤيده ما ال يقل عن خمس��ة 
وعش��رين ألف مواطن ممن لهم حق االنتخاب فى خمس عشرة محافظة على 

األقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
 وف��ى جميع األحوال، ال يجوز تأييد أكثر من مترش��ح، وذلك على النحو 

الذى ينظمه القانون.
(ČďĎ) ǥǻǠȵ

ُينتخب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع العام الس��رى المباشر، وذلك 
باألغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيح��ة، وينظم القانون إجراءات انتخاب 

رئيس الجمهورية.
(Čďď) ǥǻǠȵ

ُيش��ترط أن يؤدى رئي��س الجمهورية، قب��ل أن يتولى مه��ام منصبه، أمام 
مجلس النواب اليمين اآلتية »أقس��م باهلل العظي��م أن أحافظ مخلصًا على النظام 
الجمهورى، وأن أحترم الدس��تور والقانون، وأن أرعى مصالح الش��عب رعاية 
كاملة، وأن أحافظ على اس����تقالل الوطن ووحدة وس����المة أراضيه« ويكون 
أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدس��تورية العليا فى حالة عدم وجود 

مجلس النواب.

ُ
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(ČďĐ) ǥǻǠȵ
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، وال يجوز له أن يتقاضى أى مرتب 
أو مكافأة أخرى، وال يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر 
فيه��ا، وال يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات 
أو بالواس��طة، مهنة حرة، أو عماًل تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، وال أن يش��ترى، 
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات 
القطاع العام، أو قطاع األعمال العام، وال أن يؤجرها، أو يبيعها ش��يئًا من أمواله، 
وال أن يقايض��ه��ا عليه، وال أن يبرم معه�ا عق��د التزام، أو توريد، أو مق��اولة، 

أو غيرها. ويقع باطال أى من هذة التصرفات.
 ويتعي��ن على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، 

وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وُينشر اإلقرار فى الجريدة الرسمية.
 وال يج��وز لرئيس الجمه�ورية أن يمنح نفس��ه أى أوس��مة، أو نياش��ين، 

أو أنواط. 
وإذا تلقى بال�ذات أو بالواس��طة ه�دية نق��دية، أو عينية، بسبب المنص��ب 

أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
(Čďđ) ǥǻǠȵ

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض 
برنامج��ه على مجلس النواب، فإذا لم تحص��ل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء 
مجلس النواب خالل ثالثين يومًا على األكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا 
لمجل��س الوزراء بترش��يح من الحزب أو االئتالف الحائ��ز على أكثرية مقاعد 
مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب 
خ��الل ثالثين يومًا، ُع��ّد المجلس منحاًل ويدعو رئي��س الجمهورية النتخاب 

مجلس نواب جديد خالل ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
 وفى جميع األحوال يجب أال يزيد مجموع مدد االختيار المنصوص عليها 
فى هذه المادة على س��تين يومًا وفى حالة ح��ل مجلس النواب، يعرض رئيس 
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مجلس الوزراء تش��كيل حكومته، وبرنامجها عل��ى مجلس النواب الجديد فى 
أول اجتماع له. 

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو االئتالف الحائز على أكثرية مقاعد 
مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتش��اور مع رئيس مجلس الوزراء، 

اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
(ČďĒ) ǥǻǠȵ

لرئي��س الجمهورية إعفاء الحكوم��ة من أداء عملها بش��رط موافقة أغلبية 
أعضاء مجلس النواب.

 ولرئي��س الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التش��اور مع رئيس الوزراء 
وموافقة مجلس النواب باألغلبية المطلقة للحاضرين وبما اليقل عن ثلث أعضاء 

المجلس.
(Čďē) ǥǻǠȵ

لرئي��س الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصات��ه لرئيس مجلس الوزراء، 
أو لنواب��ه، أو للوزراء، أو للمحافظين، وال يج��وز ألحد منهم أن يفوض غيره، 

وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(ČďĔ) ǥǻǠȵ

لرئي��س الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع للتش��اور فى األمور المهمة، 
ويتولى رئاسة االجتماع الذى يحضره.

(ČĐċ) ǥǻǠȵ
يض��ع رئيس الجمهورية، باالش��تراك مع مجلس الوزراء، السياس��ة العامة 

للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور. 
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياس��ة العامة للدولة أمام مجلس 

النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى. 
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
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(ČĐČ) ǥǻǠȵ
يمثل رئيس الجمهورية الدولة ف��ى عالقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، 
ويص��دق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نش��رها 

وفقًا ألحكام الدستور.
 ويجب دع��وة الناخبين لالس��تفتاء على معاهدات الصل��ح والتحالف وما 
يتعلق بحقوق الس��يادة، وال يتم التصديق عليها إال بعد إعالن نتيج�ة االس��تفتاء 
بالموافق��ة. وف��ى جميع األح��وال ال يجوز إب��رام أية معاه��دة تخالف أحكام 

الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
(ČĐč) ǥǻǠȵ

رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة، وال يعلن الحرب، وال 
يرسل القوات المس��لحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إال بعد أخذ 

رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى األعضاء.
 فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس األعلى للقوات 

المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
(ČĐĎ) ǥǻǠȵ

ُيَعيَّ��ن رئي��س الجمهورية الموظفي��ن المدنيين، والعس��كريين، والممثلين 
السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات 

األجنبية، وفقًا للقانون.
(ČĐď) ǥǻǠȵ

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على 
النح��و الذى ينظم��ه القانون، ويجب عرض هذا اإلع��الن على مجلس النواب 

خالل األيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
 وإذا ح��دث اإلعالن فى غير دور االنعق��اد العادى، وجب دعوة المجلس 

لالنعقاد فورًا للعرض عليه.
 وف��ى جميع األحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعالن 
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حالة الطوارئ، ويكون إعالنها لمدة محددة ال تجاوز ثالثة أش��هر، وال ُتمد إال 
لم��دة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس 
غي��ر قائم، ُيَعرض األمر عل��ى مجلس الوزراء للموافقة، عل��ى أن ُيَعرض على 

مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له .
وال يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

(ČĐĐ) ǥǻǠȵ
لرئيس الجمه��ورية بعد أخذ رأى مجلس ال��وزراء العف��و عن العق��وب�ة، 
أو تخفيفه��ا. وال يك��ون العفو الش��امل إال بقانون، ُيقر بموافق��ة أغلبية أعضاء 

مجلس النواب.
(ČĐđ) ǥǻǠȵ

إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب اإلس��راع فى اتخاذ 
تدابي��ر ال تحتم��ل التأخير، يدعو رئي��س الجمهورية المجل��س إلنعقاد طارئ 
لعرض األمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية 
إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقش��تها والموافقة عليها خالل 
خمس��ة عش��ر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا 
عرض��ت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون 
حاج��ة إلى إصدار قرار بذلك، إال إذا رأى المجل��س اعتماد نفاذها فى الفترة 

السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
(ČĐĒ) ǥǻǠȵ

لرئي��س الجمهورية أن يدعو الناخبين لالس��تفتاء فى المس��ائل التى تتصل 
بمصالح البالد العليا، وذلك فيما ال يخالف أحكام الدستور. 

وإذا اش��تملت الدعوة لالستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على 
كل واحدة منها.

(ČĐē) ǥǻǠȵ
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس 

غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
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(ČĐĔ) ǥǻǠȵ
يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، 
أو أية جناية أخرى، بناًء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على 
األق��ل، وال يصدر قرار االتهام إال بأغلبية ثلث��ى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق 

يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدور هذا القرار، ُيَوًقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك 

مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته الختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
 ويحاك��م رئيس الجمهوري��ة أمام محكمة خاصة يرأس��ها رئيس مجلس 
القضاء األعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدس��تورية العليا، وأقدم 
نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم االستئناف، ويتولى االدعاء 
أمامه��ا النائب العام، وإذا ق��ام بأحدهم مانع، حل محله م��ن يليه فى األقدمية، 

وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. 
وينظ��م القانون إج��راءات التحقيق، والمحاكم��ة، وإذا ُحكم بإدانة رئيس 

الجمهورية ُأعفى من منصبه، مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى.
(Čđċ) ǥǻǠȵ

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

 وعند خلو منصب رئيس الجمهورية لالس��تقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم 
ع��ن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنص��ب. ويكون إعالن خلو المنصب 
بأغلبية ثلثى األعضاء على األقل، إذا كان ذلك ألى سبب آخر. ويخطر مجلس 
النواب الهيئة الوطنية لالنتخابات، ويباش��ر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات 

رئيس الجمهورية.
 وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية 

العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.
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 وف��ى جميع األحوال، يج��ب أن ُينتخب الرئيس الجديد فى مدة ال تجاوز 
تس��عين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاس��ة ف��ى هذه الحالة من 

تاريخ إعالن نتيجة االنتخاب.
 وال يج��وز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترش��ح له��ذا المنصب، وال أن 

يطلب تعديل الدستور، وال أن يحل مجلس النواب، وال أن يقيل الحكومة.
(ČđČ) ǥǻǠȵ

يجوز لمجلس النواب اقتراح س��حب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء 
إنتخابات رئاسية مبكرة، بناًء على طلب ُمسبَّب وُموقع من أغلبية أعضاء مجلس 
الن��واب على األقل، وموافقة ثلثى أعضائ��ه. وال يجوز تقديم هذا الطلب لذات 

السبب خالل المدة الرئاسية إال مرة واحدة.
 وبمج��رد الموافقة على اقتراح س��حب الثقة، يطرح أمر س��حب الثقة من 
رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاس��ية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من 
رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت األغلبية على قرار سحب الثقة، ُيعفى رئيس 
الجمهورية من منصبه وُيعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا، وُتجرى االنتخابات 
الرئاس��ية المبكرة خالل ستين يومًا من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء وإذا كانت 
نتيجة االس��تفتاء بالرفض، ُعد مجلس النواب منحاًل، ويدعو رئيس الجمهورية 

النتخاب مجلس جديد للنواب خالل ثالثين يومًا من تاريخ الحل.
(Čđč) ǥǻǠȵ

إذا تزام��ن خلو منصب رئي��س الجمهورية مع إجراء اس��تفتاء، أو انتخاب 
مجلس النواب، ُتعطى األس��بقية النتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس 

لحين إتمام انتخاب الرئيس.
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ƅǠǮȱǟ țȀȦȱǟ
ǦȵɀȮƩǟ

(ČđĎ) ǥǻǠȵ
الحكومة هى الهيئ��ة التنفيذية واإلدارية العليا للدول��ة، وتتكون من رئيس 

مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.
ويتول��ى رئيس مجلس الوزراء رئاس��ة الحكومة، ويش��رف على أعمالها، 

ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
(Čđď) ǥǻǠȵ

يش��ترط فيمن ُيَعين رئيس��ًا لمجلس الوزراء، أن يك��ون مصريًا من أبوين 
مصريي��ن، وأال يحم��ل هو أو زوجه جنس��ية دولة أخ��رى، وأن يكون متمتعًا 
بحقوقه المدنية والسياس��ية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو ُأعفى منها 

قانونًا، وأال تقل سنه عن خمس وثالثين سنة ميالدية فى تاريخ التكليف.
 ويش��ترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يك��ون مصريًا، متمتعًا بحقوقه 
المدنية والسياس��ية وأن يكون قد أدى الخدمة العس��كرية أو ُأعفى منها قانونًا، 

بالغًا من العمر ثالثين سنة ميالدية على األقل فى تاريخ التكليف.
 وال يج��وز الجمع بي��ن عضوية الحكومة، وعضوية مجل��س النواب، وإذا 
عي��ن أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخل��و مكانه فى المجلس من تاريخ 

هذا التعيين.
(ČđĐ) ǥǻǠȵ

يش��ترط أن يؤدى رئيس مجل��س الوزراء، وأعض��اء الحكومة أمام رئيس 
الجمهورية، قبل مباش��رة مه��ام مناصبهم، اليمين اآلتية  »أقس��م باهلل العظيم أن 
أحاف��ظ مخلصًا على النظام الجمه��ورى، وأن أحترم الدس��تور والقانون، وأن 
أرعى مصالح الش��عب رعاية كاملة، وأن أحافظ على اس��تقالل الوطن ووحدة 

وسالمة أراضيه«. 
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(Čđđ) ǥǻǠȵ
يحدد القان��ون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وال يجوز 
ألى منه��م أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخ��رى، وال أن يزاول طوال مدة 
تولي��ه منصبه، بالذات أو بالواس��طة، مهن��ة حرة، أو عماًل تجاري��ًا، أو ماليًا، أو 
صناعيًا، وال أن يش��ترى، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص 
القانون العام، أو ش��ركات القطاع العام، أو قطاع األعمال العام، وال أن يؤجرها، 
أو يبيعها ش��يئا من أمواله، وال أن يقايضها عليه، وال أن يبرم معها عقد التزام، أو 

توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطال أى من هذه التصرفات.
ويتعين على رئي��س مجلس الوزراء، وأعضاء الحكوم��ة تقديم إقرار ذمة 
مالية عن��د توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينش��ر فى الجريدة 

الرسمية.
 وإذا تلق��ى أى منهم، بالذات أو بالواس��طة، هدية نقدية، أو عينية بس��بب 
منصبه، أو بمناس��بته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على 

النحو الذى ينظمه القانون.
(ČđĒ) ǥǻǠȵ

تمارس الحكومة، بوجه خاص، االختصاصات اآلتية:
1 - االش��تراك م��ع رئيس الجمهورية ف��ى وضع السياس��ة العامة للدولة، 

واإلشراف على تنفيذها.
2 - المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

3 - توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق 
بينها، ومتابعتها.

4 - إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
5 - إصدار القرارات اإلدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.

6 - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7 - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

8 - عقد القروض، ومنحها، وفقًا ألحكام الدستور.
9 - تنفيذ القوانين.
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(Čđē) ǥǻǠȵ
يتولى الوزير وضع سياس��ة وزارته بالتنس��يق مع الجه��ات المعنية، ومتابعة 

تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة.
 وتش��مل مناصب اإلدارة العليا لكل وزارة وكي��اًل دائمًا، بما يكفل تحقيق 

االستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.
(ČđĔ) ǥǻǠȵ

يج��وز ألى من أعضاء الحكومة إلق��اء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى 
لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.

ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
(ČĒċ) ǥǻǠȵ

يصدر رئي��س مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفي��ذ القوانين بما ليس فيه 
تعطي��ل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إال 

إذا حدد القانون من يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذه.

(ČĒČ) ǥǻǠȵ
يص��در رئيس مجلس الوزراء القرارات الالزمة إلنش��اء المرافق والمصالح 

العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
(ČĒč) ǥǻǠȵ

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.
(ČĒĎ) ǥǻǠȵ

يخضع رئيس مجل��س الوزراء وأعضاء الحكومة للقواع��د العامة المنظمة 
إلج�راءات التحقي��ق والمحاكم�ة، فى حالة ارتكابهم لج��رائم أثناء ممارس��ة 
مهام وظائفهم أو بسببها، وال يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم 

أو االستمرار فيها.
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 وتطبق فى ش��أن اتهامهم بجريم��ة الخيانة العظمى، األح��كام الواردة فى 
المادة )159) من الدستور.

(ČĒď) ǥǻǠȵ
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء باالس��تقالة، وجب تقديم كتاب االس��تقالة 
إلى رئي��س الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء اس��تقالته وج��ب تقديمها إلى 

رئيس مجلس الوزراء.

ǬȱǠǮȱǟ țȀȦȱǟ
ǦɆȲǶƫǟ ǥǿǟǻɋǟ
(ČĒĐ) ǥǻǠȵ

ُتقس��م الدول��ة إلى وح��دات إداري��ة تتمتع بالش��خصية االعتباري��ة، منها 
المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنش��اء وحدات إدارية أخرى تكون لها 

الشخصية االعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
 ويراعى عند إنش��اء أو إلغ��اء الوحدات المحلية أو تعدي��ل الحدود بينها، 
الظروف االقتصادية واالجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

(ČĒđ) ǥǻǠȵ
تكفل الدولة دعم الالمركزية اإلدارية والمالية واالقتصادية، وينظم القانون 
وس��ائل تمكين الوحدات اإلدارية من توفير المراف��ق المحلية، والنهوض بها، 
وحس��ن إدارته��ا، ويح��دد البرنامج الزمنى لنق��ل الس��لطات والموازنات إلى 

وحدات اإلدارة المحلية.
(ČĒĒ) ǥǻǠȵ

تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوح��دات المحلية من معاونة علمية، وفنية، 
وإداري��ة، ومالية، وتضم��ن التوزيع الع��ادل للمرافق، والخدم��ات، والموارد، 
وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة االجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا 

لما ينظمه القانون.
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(ČĒē) ǥǻǠȵ
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. 

يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرس��وم 
ذات الطاب��ع المحل��ى األصلي��ة، واإلضافية، وتطب��ق فى تحصيله��ا القواعد، 

واإلجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(ČĒĔ) ǥǻǠȵ

ينظ��م القانون ش��روط وطريق��ة تعيين أو انتخ��اب المحافظين، ورؤس��اء 
الوحدات اإلدارية المحلية األخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

(Čēċ) ǥǻǠȵ
تنتخب كل وحدة محلية مجلس��ًا باالقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع 
سنوات، وُيش��ترط فى المترشح أال يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميالدية، 
وينظم القانون شروط الترشح األخرى، وإجراءات االنتخاب، على أن ُيخصص 
ربع عدد المقاعد للش��باب دون سن خمس وثالثين س��نة، وربع العدد للمرأة، 
على أال تقل نسبة تمثيل العمال والفالحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد 

المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثياًل مناسبًا للمسيحيين وذوى االعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط 
المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه 
أس��ئلة، وطلبات إحاطة، واس��تجوابات وغيرها، وفى س��حب الثقة من رؤساء 

الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.
 ويح��دد القانون أختصاصات المجالس المحلية اآلخرى، ومواردها المالية 

وضمانات أعضائها واستقاللها.
(ČēČ) ǥǻǠȵ

قرارات المجلس المحلى الص��ادرة فى حدود اختصاصه نهائية، وال يجوز 
تدّخل السلطة التنفيذية فيها، إال لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو اإلضرار 
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بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجال��س المحلية األخرى. وعند الخالف على 
اختص��اص ه��ذه المجالس المحلية للق��رى أو المراكز أو الم��دن، يفصل فيه 
المجل��س المحلى للمحافظة. وف��ى حالة الخالف عل��ى اختصاص المجالس 
المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه االستعجال الجمعية العمومية لقسمى 

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون.
(Čēč) ǥǻǠȵ

يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه 
القانون.

(ČēĎ) ǥǻǠȵ
ال يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.

 وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.

ǬȱǠǮȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǦɆǝǠȒȪȱǟ ǦȖȲȆȱǟ
ȯȿɉǟ țȀȦȱǟ
ǦȵǠȝ ȳǠȮǵǕ
(Čēď) ǥǻǠȵ

السلطة القضائية مستقلة، تتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، 
وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صالحياتها، والتدخل فى ش��ئون 

العدالة أو القضايا، جريمة ال تسقط بالتقادم.
(ČēĐ) ǥǻǠȵ

تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، 
يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة 

للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
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(Čēđ) ǥǻǠȵ
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، ال سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، 
وهم متس��اوون فى الحقوق والواجب��ات، ويحدد القانون ش��روط وإجراءات 
تعيينه��م، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مس��اءلتهم تأديبي��ًا، وال يجوز ندبهم 
كلي��ًا أو جزئيًا إال للجهات وف��ى األعمال التى يحدده��ا القانون، وذلك كله 
بما يحفظ اس��تقالل القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. 

ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.
(ČēĒ) ǥǻǠȵ

جلسات المحاكم علنية، إال إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، 
أو اآلداب، وفى جميع األحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

ƅǠǮȱǟ țȀȦȱǟ
ǦȵǠȞȱǟ ǦǣǠɆȺȱǟȿ ǒǠȒȪȱǟ

(Čēē) ǥǻǠȵ
يختص القض��اء بالفصل فى كافة المنازع��ات والجرائم، عدا ما تختص به 
جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، 

ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
(ČēĔ) ǥǻǠȵ

النيابة العامة جزء ال يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة 
الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها األخرى.

 ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء األعلى، من بين نواب 
رئيس محكمة النقض، أو الرؤس��اء بمحاكم االس��تئناف، أو الن��واب العامين 
المس��اعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو 
للم��دة الباقية حتى بلوغه س��ن التقاعد، أيهما أقرب، ولم��رة واحدة طوال مدة 

عمله.
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ǬȱǠǮȱǟ țȀȦȱǟ
ǦȱȿǼȱǟ ȄȲƭ ǒǠȒȩ

(ČĔċ) ǥǻǠȵ
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات 
اإلدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلق��ة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى 
الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده اإلفتاء فى المسائل القانونية للجهات 
التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مش��روعات القوانين والقرارات ذات 
الصفة التش��ريعية، ومراجعة مش��روعات العقود التى تك��ون الدولة، أو إحدى 

الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته األخرى.

ȜǣǟȀȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǠɆȲȞȱǟ ǦɅǿɀǪȅǼȱǟ ǦȶȮǶƫǟ

(ČĔČ) ǥǻǠȵ
المحكم��ة الدس��تورية العليا جه��ة قضائية مس��تقلة، قائمة بذاته��ا، مقرها 
مدين��ة القاهرة، ويجوز ف��ى حالة الضرورة انعقادها ف��ى أى مكان آخر داخل 
البالد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مس��تقلة، يناقش��ها 
مجل��س النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة 
رقمًا واح��دًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على ش��ئونها، ويؤخذ رأيها فى 

مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
(ČĔč) ǥǻǠȵ

تتولى المحكمة الدس��تورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية 
القواني��ن، واللوائح، وتفس��ير النصوص التش��ريعية، والفصل ف��ى المنازعات 
المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع االختصاص بين جهات القضاء، والهيئات 
ذات االختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بش��أن تنفيذ حكمين 
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نهائيي��ن متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات 
اختص��اص قضائى، واآلخر من جهة أخرى منه��ا، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ 
أحكامها، والق��رارات الصادرة منه��ا. ويعين القان��ون االختصاصات األخرى 

للمحكمة، وينظم اإلجراءات التى تتبع أمامها.
(ČĔĎ) ǥǻǠȵ

ُتؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. 
وُتؤل��ف هيئة المفوضي��ن بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤس��اء 

بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.
 وتخت��ار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بي��ن أقدم ثالثة نواب لرئيس 
المحكم��ة، كما تختار نواب الرئي��س، وأعضاء هيئة المفوضي��ن بها، ويصدر 

بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
(ČĔď) ǥǻǠȵ

رئيس ون��واب رئيس المحكمة الدس��تورية العليا، ورئي��س وأعضاء هيئة 
المفوضي��ن بها، مس��تقلون وغير قابلي��ن للعزل، وال س��لطان عليهم فى عملهم 
لغير القانون، ويبين القانون الش��روط الواج��ب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة 
مس��اءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون، وتس��رى بشأنهم جميع الحقوق 

والواجبات والضمانات المقررة ألعضاء السلطة القضائية.
(ČĔĐ) ǥǻǠȵ

تنش��ر فى الجريدة الرس��مية األح��كام والقرارات الص��ادرة من المحكمة 
الدس��تورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية 

مطلقة بالنسبة لهم.
 وينظ��م القانون ما يترتب على الحكم بعدم دس��تورية نص تش��ريعى من 

آثار.
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ȄȵǠƪǟ ȰȎȦȱǟ
ǦɆǝǠȒȪȱǟ ǧǠǞɆƬǟ
(ČĔđ) ǥǻǠȵ

قضايا الدولة هيئة قضائية مس��تقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها 
من دع��اوى، وفى اقتراح تس��ويتها وديًا فى أى مرحلة م��ن مراحل التقاضى، 
واإلش��راف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز اإلدارى للدولة بالنسبة 
للدعاوى التى تباش��رها، وتقوم بصياغة مش��روعات العقود التى تحال إليها من 
الجهات اإلدارية وتكون الدولة طرفًا فيها، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون. 
ويح��دد القانون اختصاصاتها األخرى، ويك��ون ألعضائها كافة الضمانات 
والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم 

تأديبيًا.
(ČĔĒ) ǥǻǠȵ

النيابة اإلدارية هيئة قضائية مس��تقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات اإلدارية 
والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنس��بة لهذه المخالفات الس��لطات 
المق��ررة لجهة اإلدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها 
أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة 
الدع��اوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجل��س الدولة، وذلك كله وفقًا لما 

ينظمه القانون.
 ويح��دد القان��ون اختصاصاته��ا األخ��رى، ويكون ألعضائه��ا الضمانات 
والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم 

تأديبيًا.
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ȃǻǠȆȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǥǠȵǠǶƫǟ

(ČĔē) ǥǻǠȵ
المحاماة مهنة حرة، تش��ارك الس��لطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة 
القان��ون، وكفالة حق الدفاع، ويمارس��ها المحامى مس��تقاًل، وكذلك محامو 
الهيئات وش��ركات القطاع العام وقطاع األعمال العام. ويتمتع المحامون جميعًا 
أثناء تأديتهم ح��ق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم 
فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق واإلستدالل، ويحظر فى غير 
حاالت التلبس القب��ض على المحامى أو احتجازه أثناء مباش��رته حق الدفاع، 

وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.

ȜǣǠȆȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǒǟƎƪǟ

(ČĔĔ) ǥǻǠȵ
الخب��راء القضائي��ون، وخبراء الطب الش��رعى، واألعضاء الفنيون بالش��هر 
العقارى مس��تقلون فى أداء عمله��م، ويتمتعون بالضمان��ات والحماية الالزمة 

لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون.



đČ

ȸȵǠǮȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǦȕȀȊȱǟȿ ǦǶȲȆƫǟ ǧǟɀȪȱǟ
ȯȿɉǟ țȀȦȱǟ
ǦǶȲȆƫǟ ǧǟɀȪȱǟ
(čċċ) ǥǻǠȵ

القوات المسلحة ملك للش��عب، مهمتها حماية البالد، والحفاظ على أمنها 
وس��المة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنش��ىء هذه القوات، وُيحظر على 
أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيالت أو فرق أو تنظيمات عسكرية 

أو شبه عسكرية.
 ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون.

(čċČ) ǥǻǠȵ
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، وُيعين من بين ضباطها.

(čċč) ǥǻǠȵ
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين ش��روط الخدم��ة، والترقية، والتقاعد فى 

القوات المسلحة.
 وتخت��ص اللجان القضائي��ة لضباط وأفراد القوات المس��لحة، دون غيرها، 
بالفص��ل فى كافة المنازعات اإلدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى ش��أنهم، 

وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.



đč

ƅǠǮȱǟ țȀȦȱǟ
Ɩȕɀȱǟ țǠȥǼȱǟ ȄȲƭ

(čċĎ) ǥǻǠȵ
ُينش��أ مجلس الدفاع الوطنى، برئاس��ة رئيس الجمهوري��ة، وعضوية رئيس 
مجل��س الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، 
والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المس��لحة، 
وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات 

المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية واإلستطالع.
 ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البالد، وسالمتها، ومناقشة 
موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ 

رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
 ويحدد القانون اختصاصاته األخرى.

وعند مناقش��ة الموازنة، ُيضم رئيس هيئة الش��ئون المالية للقوات المسلحة، 
ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع واألمن القومى بمجلس النواب. 

ولرئي��س الجمهورية أن يدعو من يرى م��ن المختصين، والخبراء لحضور 
اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

ǬȱǠǮȱǟ țȀȦȱǟ
ɁȀȮȆȞȱǟ ǒǠȒȪȱǟ

(čċď) ǥǻǠȵ
القضاء العس��كرى جه��ة قضائية مس��تقلة، يختص دون غي��ره بالفصل فى 
كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المس��لحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، 

والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
 وال يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إال فى الجرائم التى تمثل 



đĎ

اعتداًء مباش��رًا على المنشآت العسكرية أو معس��كرات القوات المسلحة أو ما 
فى حكمها، أو المناطق العس��كرية أو الحدودي��ة المقررة كذلك، أو معداتها 
أو مركباتها أو أس��لحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها 
العامة أو المصانع الحربي��ة، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل 

اعتداًء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
 ويح��دد القانون تل��ك الجرائم، ويبي��ن اختصاصات القضاء العس��كرى 

األخرى.
 وأعضاء القضاء العس��كرى مس��تقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة 

الضمانات والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية.

ȜǣǟȀȱǟ țȀȦȱǟ
ɂȵɀȪȱǟ ȸȵɉǟ ȄȲƭ

(čċĐ) ǥǻǠȵ
ُينش��أ مجلس لألمن القومى برئاس��ة رئيس الجمهوري��ة، وعضوية رئيس 
مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، 
والمالي��ة، والعدل، والصحة، واإلتصاالت، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، 

ورئيس لجنة الدفاع واألمن القومى بمجلس النواب.
 ويخت��ص بإق��رار إس��تراتيجيات تحقيق أم��ن الب��الد، ومواجهة حاالت 
الكوارث، واألزمات بشتى أنواعها، وإتخاذ ما يلزم الحتوائها، وتحديد مصادر 
األخطار عل��ى األمن القومى المصرى ف��ى الداخل، والخ��ارج، واإلجراءات 

الالزمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.
 وللمجل��س أن يدع��و من يرى م��ن ذوى الخب��رة واإلختصاص لحضور 

اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته األخرى، ونظام عمله.



đď

ȄȵǠƪǟ țȀȦȱǟ
ǦȕȀȊȱǟ

(čċđ) ǥǻǠȵ
الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، ووالؤها له، وتكفل للمواطنين 
الطمأنينة واألمن، وتس��هر على حفظ النظام الع��ام، واآلداب العامة، وتلتزم بما 
يفرضه عليها الدس��تور والقانون من واجبات، واحترام حقوق اإلنسان وحرياته 
األساس��ية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الش��رطة لواجباتهم، وينظم القانون 

الضمانات الكفيلة بذلك.
(čċĒ) ǥǻǠȵ

ُيشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة 
الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى 
تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته األخرى، 

ويؤخذ رأيه فى أية قوانين تتعلق بها.

ȜȅǠǪȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǧǠǣǠǺǪȹɎȱ ǦɆȺȕɀȱǟ ǦǞɆƬǟ

(čċē) ǥǻǠȵ
الهيئة الوطنية لالنتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة االستفتاءات، 
واالنتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين 
وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، واإلنفاق 
االنتخابى، واإلعالن عنه، والرقابة عليها، وتيس��ير إجراءات تصويت المصريين 

المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من اإلجراءات حتى إعالن النتيجة. 
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.



đĐ

(čċĔ) ǥǻǠȵ
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات مجلس مكون من عش��رة أعضاء 
ُينتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم 
االستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة اإلدارية، 
يختارهم مجلس القضاء األعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية 
المتقدمة بحس��ب األحوال، من غير أعضائه��ا، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس 
الجمهورية. ويك��ون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها س��ت 
س��نوات، وتكون رئاس��تها ألقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف 

عدد أعضاء المجلس كل ثالث سنوات.
 وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، 

وذوى الخبرة فى مجال االنتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.
 يك��ون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تش��كيله، ونظام العمل به، 
وحق��وق وواجب��ات أعضائه وضماناته��م، بما يحقق لهم الحياد واالس��تقالل 

والنزاهة.
(čČċ) ǥǻǠȵ

يتولى إدارة االقتراع، والفرز فى االس��تفتاءات، واالنتخابات أعضاء تابعون 
للهيئ��ة تحت إش��راف مجلس إدارتها، ولها أن تس��تعين بأعض��اء من الهيئات 

القضائية.
 ويت��م االقتراع، والف��رز فى االنتخابات، واالس��تفتاءات الت��ى تجرى فى 
الس��نوات العش��ر التالية لتاريخ العمل بهذا الدس��تور، تحت إشراف كامل من 

أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. 
وتخت��ص المحكمة اإلدارية العليا بالفصل ف��ى الطعون على قرارات الهيئة 
المتعلقة باالس��تفتاءات واالنتخابات الرئاس��ية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن 
عل��ى انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء اإلدارى. ويحدد القانون مواعيد 
الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خالل عشرة أيام 

من تاريخ قيد الطعن.



đđ

ȀȉǠȞȱǟ ȰȎȦȱǟ
ȳɎȝɋǟ ȴɆȚȺǪȱ ɂȲȝɉǟ ȄȲǲƫǟ

(čČČ) ǥǻǠȵ
المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم هيئة مس��تقلة تتمتع بالش��خصية االعتبارية 

واالستقالل الفنى والمالى واإلدارى، وموازنتها مستقلة.
 ويخت��ص المجلس بتنظيم ش��ئون اإلعالم المس��موع والمرئ��ى، وتنظيم 

الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. 
ويكون المجلس مس��ئواًل عن ضم��ان و حماية حري��ة الصحافة واإلعالم 
المقررة بالدس��تور، والحفاظ على استقاللها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع 
الممارس��ات االحتكارية، ومراقبة س��المة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية 
واإلعالمية، ووضع الضوابط والمعايير الالزمة لضمان التزام الصحافة ووس��ائل 
اإلع��الم بأصول المهن��ة وأخالقياتها، ومقتضيات األم��ن القومى، وذلك على 

الوجه المبين فى القانون.
 يحدد القانون تش��كيل المجلس، ونظام عمله، واألوضاع الوظيفية للعاملين 

فيه.
 وُيؤخذ رأى المجلس فى مش��روعات القواني��ن، واللوائح المتعلقة بمجال 

عمله.
(čČč) ǥǻǠȵ

الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مس��تقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية 
المملوك��ة للدولة وتطويرها، وتنمي��ة أصولها، وضمان تحديثها واس��تقاللها، 

وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تش��كيل الهيئة، ونظام عمله��ا، واألوضاع الوظيفية للعاملين 

فيها.
 وُيؤخ��ذ رأى الهيئة ف��ى مش��روعات القوانين، واللوائ��ح المتعلقة بمجال 

عملها.



đĒ

(čČĎ) ǥǻǠȵ
الهيئة الوطنية لإلعالم هيئة مس��تقلة، تقوم على إدارة المؤسسات اإلعالمية 
المرئية واإلذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان 

استقاللها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.
 ويحدد القانون تش��كيل الهيئة، ونظام عملها، واألوضاع الوظيفية للعاملين 
فيه��ا وُيؤخذ رأى الهيئ��ة فى مش��روعات القوانين، واللوائ��ح المتعلقة بمجال 

عملها.

ȀȊȝ ɁǻǠƩǟ ȰȎȦȱǟ
ǦɆȵɀȪȱǟ ȄȱǠǲƫǟ

ǦɆǣǠȩȀȱǟ ǥȂȾǱɉǟȿ ǦȲȪǪȆƫǟ ǧǠǞɆƬǟȿ
ȯȿɍǟ țȀȦȱǟ
ǦɆȵɀȪȱǟ ȄȱǠǲƫǟ
(čČď) ǥǻǠȵ

يحدد القانون المجالس القومية المس��تقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق 
اإلنس��ان، والمجلس القوم��ى للمرأة، والمجل��س القومى للطفول��ة واألمومة، 
والمجلس القومى لألش��خاص ذوى اإلعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل 
منها، واختصاصاتها، وضمانات اس��تقالل وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبالغ 

السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
 وتتمتع تلك المجالس بالش��خصية االعتبارية واالس��تقالل الفنى والمالى 
واإلدارى، وُيؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال 

أعمالها.



đē

ƅǠǮȱǟ țȀȦȱǟ
ǦɆǣǠȩȀȱǟ ǥȂȾǱɉǟȿ ǦȲȪǪȆƫǟ ǧǠǞɆƬǟ

(čČĐ) ǥǻǠȵ
يحدد القانون الهيئات المس��تقلة واألجهزة الرقابي��ة. وتتمتع تلك الهيئات 
واألجهزة بالش��خصية االعتبارية، واالستقالل الفنى والمالى واإلدارى، ويؤخذ 
رأيها فى مش��روعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك 
الهيئ��ات واألجهزة البن��ك المركزى والهيئ��ة العامة للرقابة المالي��ة، والجهاز 

المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة اإلدارية.
(čČđ) ǥǻǠȵ

يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، 
ونظام عملها، وضمانات استقاللها، والحماية الالزمة ألعضائها، وسائر أوضاعهم 

الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد واالستقالل.
ُيعيَّن رئيس الجمهورية رؤس��اء تلك الهيئات واألجهزة بعد موافقة مجلس 
النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع س��نوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وال ُيعفى 
أى منهم من منصبه إال فى الحاالت المحددة بالقانون، وُيحظر عليهم ما ُيحظر 

على الوزراء.
(čČĒ) ǥǻǠȵ

تقدم الهيئات المس��تقلة واألجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس 
الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.

 وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ اإلجراء المناس��ب حيالها فى مدة 
ال تجاوز أربعة أش��هر من تاريخ ورودها إليه، وتنش��ر هذه التقارير على الرأى 

العام.
 وتبلغ الهيئات المس��تقلة واألجهزة الرقابية، س��لطات التحقيق المختصة بما 
تكتش��فه من دالئل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ الالزم 

حيال تلك التقارير خالل مدة محددة، وذلك كله وفقًا ألحكام القانون.



đĔ

(čČē) ǥǻǠȵ
تلتزم الدولة بمكافحة الفس��اد، ويحدد القانون الهيئ��ات واألجهزة الرقابية 

المختصة بذلك.
 وتلتزم الهيئات واألجهزة الرقابية المختصة بالتنس��يق فيما بينها فى مكافحة 
الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ 
على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ االس��تراتيجية الوطنية لمكافحة الفس��اد 
بالمش��اركة مع غيرها من الهيئات واألجهزة المعني��ة، وذلك على النحو الذى 

ينظمه القانون.
(čČĔ) ǥǻǠȵ

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، واألشخاص 
االعتبارية العامة، والجهات األخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة 

العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.
(ččċ) ǥǻǠȵ

يختص البنك المركزى بوضع السياس��ات النقدية واالئتمانية والمصرفية، 
ويش��رف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجه��از المصرفى، وله وحده حق إصدار 
النقد، ويعمل على س��المة النظام النقدى والمصرفى واستقرار األسعار فى إطار 

السياسة االقتصادية العامة للدولة، على النحو الذى ينظمه القانون.
(ččČ) ǥǻǠȵ

تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة واإلشراف على األسواق واألدوات 
المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود اآلجلة 
وأنش��طة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجي��ر التمويلى، والتخصيم والتوريق، 

وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.



Ēċ

ȃǻǠȆȱǟ ǡǠǤȱǟ
ǦɆȱǠȪǪȹɍǟȿ ǦȵǠȞȱǟ ȳǠȮǵɉǟ
ȯȿɉǟ ȰȎȦȱǟ
ǦȵǠȞȱǟ ȳǠȮǵɉǟ
(ččč) ǥǻǠȵ

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
(ččĎ) ǥǻǠȵ

العلم الوطن��ى لجمهورية مصر العربية مكون من ثالثة ألوان هى األس��ود، 
واألبيض، واألحمر، وبه نس��ر مأخوذ عن »نس��ر صالح الدي��ن« باللون األصفر 
الذهبى، ويحدد القانون ش��عار الجمهورية، وأوس��متها، وش��اراتها، وخاتمها، 

ونشيدها الوطنى.
 وإهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون.

(ččď) ǥǻǠȵ
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، 
وال يج��وز تعديله��ا، وال إلغاؤه��ا إال وفقًا للقواعد، واإلج��راءات المقررة فى 

الدستور.
 وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة ألحكام هذا الدستور.

(ččĐ) ǥǻǠȵ
ُتنش��ر القوانين فى الجريدة الرس��مية خالل خمس��ة عش��ر يومًا من تاريخ 
إصداره��ا، وُيعمل بها بعد ثالثي��ن يومًا من اليوم التالى لتاريخ نش��رها، إال إذا 

حددت لذلك ميعادًا آخر.
 وال تسرى أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك 
يج��وز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خالف ذلك، 

بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.



ĒČ

(ččđ) ǥǻǠȵ
لرئي��س الجمه�ورية، أو لُخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، 
أو أكث��ر من مواد الدس��تور ، ويج��ب أن ُيذكر فى الطلب الم��واد المطلوب 

تعديلها، وأسباب التعديل. 
وفى جميع األح��وال، يناقش مجلس النواب طل��ب التعديل خالل ثالثين 
يومًا من تاريخ تس����لمه، ويصدر المجل�س قراره بقب��ول طلب التعديل كليًا، 

أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.
 وإذا ُرفض الطلب ال يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور 

االنعقاد التالى.
 وإذا وافق المجلس على طل��ب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب 
تعديلها بعد س��تين يوم��ًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق عل��ى التعديل ثلثا عدد 
أعضاء المجلس، عرض على الش��عب الس��تفتائه عليه خ��الل ثالثين يومًا من 
تاريخ صدور ه��ذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا م��ن تاريخ إعالن النتيجة، 

وموافقة أغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركين فى االستفتاء.
 وفى جمي��ع األحوال، ال يجوز تعديل النص��وص المتعلقة بإعادة إنتخاب 
رئي��س الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المس��اواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا 

بالمزيد من الضمانات.
(ččĒ) ǥǻǠȵ

يشكل الدس��تور بديباجته و جميع نصوصه نسيجًا مترابطًا، وكالًً ال يتجزأ، 
وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.





ĒĎ

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت لالستقالة، أو الوفاة، أو العجز 
الدائم عن العمل، أو ألى سبب آخر، حل محله بالصالحيات ذاتها أقدم نواب 

رئيس المحكمة الدستورية العليا.
(čĎď) ǥǻǠȵ

يكون تعيين وزي��ر الدفاع بعد موافقة المجلس األعلى للقوات المس��لحة، 
وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل 

بالدستور.
(čĎĐ) ǥǻǠȵ

يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدس��تور قانونًا 
لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارس��ة المس��يحيين لش��عائرهم 

الدينية.
(čĎđ) ǥǻǠȵ

تكف��ل الدولة وض��ع وتنفيذ خطة للتنمي��ة االقتصادية، والعمرانية الش��املة 
للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وس��يناء ومطروح ومناطق النوبة، 
وذلك بمش��اركة أهلها فى مش��روعات التنمية وفى أولوية االستفادة منها، مع 
مراعاة 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 إلى مناطقهم 

األصلية وتنميتها خالل عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(čĎĒ) ǥǻǠȵ

تلت��زم الدولة بمواجه��ة اإلرهاب، بكافة صوره وأش��كاله، وتعقب مصادر 
تمويله ، وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان 

الحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أح��كام وإجراءات مكافحة اإلرهاب والتعويض العادل عن 

األضرار الناجمة عنه وبسببه.



Ēď

(čĎē) ǥǻǠȵ
تضم��ن الدول��ة تنفيذ التزامه��ا بتخصيص الحد األدنى لمع��دالت اإلنفاق 
الحكومى عل��ى التعليم، والتعليم العالى، والصحه، والبحث العلمى المقررة فى 
هذا الدس��تور تدريجيًا اعتبارًا من تاريخ العمل ب��ه، على أن تلتزم به كاماًل فى 

موازنة الدولة للسنة المالية 2017/2016 .
وتلت��زم الدولة بم��د التعليم اإللزامى حت��ى تمام المرحل��ة الثانوية بطريقة 

تدريجية تكتمل فى العام الدراسى 2017/2016.
(čĎĔ) ǥǻǠȵ

يص��در مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ن��دب القضاة وأعضاء الجهات 
والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية 
أو اللجان ذات االختصاص القضائى أو إلدارة ش��ئون العدالة أو اإلشراف على 
االنتخابات، وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمس س��نوات من تاريخ العمل بهذا 

الدستور.
(čďċ) ǥǻǠȵ

تكفل الدولة توفير اإلمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف األحكام 
الص��ادرة فى الجنايات، وذلك خالل عش��ر س��نوات من تاري��خ العمل بهذا 

الدستور، وينظم القانون ذلك.
(čďČ) ǥǻǠȵ

يلت��زم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدس��تور بإصدار 
قانون للعدالة االنتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة 

الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
(čďč) ǥǻǠȵ

يستمر العمل بنظام اإلدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص 
عليه فى الدستور بالتدريج خالل خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخالل 

بأحكام المادة )180) من هذا الدستور.



ĒĐ

(čďĎ) ǥǻǠȵ
تعم��ل الدولة على تمثيل العمال والفالحي��ن تمثياًل مالئمًا فى أول مجلس 
للن��واب ُينتخ��ب بعد إقرار ه��ذا الدس��تور، وذلك على النح��و الذى يحدده 

القانون.
(čďď) ǥǻǠȵ

تعمل الدولة على تمثيل الش��باب والمسيحيين واألش��خاص ذوى االعاقة 
والمصريين المقيميين فى الخارج، تمثياًل مالئمًا فى أول مجلس للنواب ُينتخب 

بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
(čďĐ) ǥǻǠȵ

ُينق��ل العاملون بمجلس الش��ورى الموجودون بالخدمة ف��ى تاريخ العمل 
بالدس��تور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها فى 
هذا التاريخ، وُيحتفظ لهم بالمرتبات، والبدالت، والمكافآت، وس��ائر الحقوق 
المالية المقررة لهم بصفة ش��خصية، وت��ؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس 

الشورى كاملة.
(čďđ) ǥǻǠȵ

ُيلغى اإلعالن الدستورى الصادر فى الخامس من يولية سنة 2013، واإلعالن 
الدس��تورى الصادر فى الثامن من يولية س��نة 2013، وأى نصوص دستورية أو 
أحكام وردت فى الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية 

تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار.
(čďĒ) ǥǻǠȵ

ُيعم��ل بهذه الوثيقة الدس��تورية من تاريخ إعالن موافقة الش��عب عليها فى 
االستفتاء، وذلك بأغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركين فيه.






