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   ملحوظات
وهى مطروحة للنقاش داخل اجلمعية التأسيسية وللحــوار هذه املسودة أولية )1(

 ا7تمعى خارجها.

وال ترتيب األحكام اخلتامية واالنتقالية  وال ،مل يتم االنتهاء من وضع الديباجة ))))2((((
 بشكل نهائى.وتنسيق املواد واالبواب 

 مل تتم القراءة الثانية لفصلي السلطة القضائية واألمن والدفاع. ))))3((((

 يوجد مقرتحان لنظام اإلدارة احمللية ))))4((((
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    .................................................حكام عامةأالفصل الثانى :   

    ...............................................أحكام انتقاليةالفصل الثالث :   
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  والمجتمع األول : الدولة الباب 
  

  )1مادة (

نظامهــا و وهــى موحــدة ال تقبــل التجزئــة،  ،مســتقلة ذات ســيادة دولــة مصــر العربيــة جمهوريــة 
  .ديمقراطى

والقــارة واإلسالمية، ويعتز بانتمائه لحوض النيــل  األمتين العربيةالشعب المصرى جزء من و 
  .ويشارك بإيجابية فى الحضارة اإلنسانية ،سيوىوامتداده اآل األفريقية

  
   )2مادة (

در اإلســالم ديـــن الدولـــة، واللغـــة العربيـــة لغتهــا الرســـمية، ومبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية المصـــ
  الرئيسى للتشريع.

  
  )3مادة (

ألحــوالهم المصدر الرئيسى للتشــريعات المنظمــة واليهود  نشرائع المصريين المسيحيي مبادئ
  .واختيار قياداتهم الروحية ،وشئونهم الدينية ،الشخصية

  
  )4مادة (

ــة إســـالمية مســـتقلة األزهـــر الشـــريف    ،بالقيـــام علـــى كافـــة شـــئونه دون غيـــرهيخـــتص  ،هيئـ
وتكفــل الدولــة  ،اللغــة العربيــة فــي مصــر والعــالمو  وعلــوم الــدينالدعوة اإلسالمية  رنش ويتولى

وشــيخ األزهــر مســتقل غيــر قابــل للعــزل ويحــدد  ،االعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضــه
  .القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء

  .ئون المتعلقة بالشريعة اإلسالميةالش ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف فى  
  .وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون  
  

   )5مادة (

ادة للشـــعب يمارســـها ويحميهـــا، ويصـــون الوحـــدة الوطنيـــة، وهـــو مصـــدر الســـلطات، يالســـ  
  وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

  
  )6مادة (

التــى تســوى بــين كــل مواطنيهــا فــى  ةالشورى، والمواطنــ مبدأعلى  الديمقراطىيقوم النظام   
 ،واحتــرام حقــوق اإلنســان ،وســيادة القــانون، ، والتعدديــة السياســية والحزبيــةالحقوق والواجبات
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 ،والتداول السلمى للســلطة، والفصــل بــين الســلطات والتــوازن بينهــا ،وكفالة الحقوق والحريات
  وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

ـــام أحـــزاوال    ـــى أســـاسيجـــوز قي ــنس أو  ب سياســـية عل ــبب الجـ ــين المـــواطنين بسـ التفرقـــة بـ
  .األصل أو الدين

  
  )7مادة (

والتضامن  ،والتكافل االجتماعى ،والتراحم ،والحرية ،والمساواة ،يقوم المجتمع المصرى على العدل
  .بين أفراده فى حماية األنفس واألعراض واألموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين

  
   )8( مادة

  .وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز ،والطمأنينة ،الدولة األمنتضمن   
  

   )9مادة (

  .قوامها الدين واألخالق والوطنية ،األسرة أساس المجتمع
ـــكها  ــــى تماســـ ـــرية، وعلــ ـــرة المصـــ ـــيل لألســـ ـــابع األصـــ ــى الطـــ ــ ــع علــ ــ ـــة والمجتمــ ـــرص الدولـــ وتحـــ

  .األخالقيةوحماية قيمها  ،واستقرارها
نحــو األســرة وعملهــا والتوفيق بين واجبــات المــرأة  ،ولة خدمات األمومة والطفولة بالمجانالد وتكفل

  فى المجتمع.
  الُمعيلة والمطلقة واألرملة.للمرأة وتولى الدولة حماية وعناية خاصة 

  
  )10مادة (

ومراعـــاة  ،والنظـــام العــامتلتــزم الدولــة والمجتمـــع برعايــة األخـــالق واآلداب العامــة وحمايتهــا، 
لمســتوى الرفيــع للتربيــة والقــيم الدينيــة والوطنيــة والحقــائق العلميــة، والثقافــة العربيــة والتــراث ا

  .القانون وفقا لما ينظمهالتاريخى والحضارى للشعب، وذلك 
  

   )11مادة (

وتعمــل علــى تعريــب  ،تحمــى الدولــة الوحــدة الثقافيــة والحضــارية واللغويــة للمجتمــع المصــرى
  .رفالعلوم والمعاالتعليم و 

  
   )12مادة (

  .إنشاء الرتب المدنية محظور
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  )13مادة (

وحمايــة اإلنتــاج وزيـــادة  ،مة المتوازنــةلتنميــة المســتدييهــدف االقتصــاد الــوطنى إلــى تحقيــق ا
والمحافظــة  ،وحمايــة حقــوق المســتهلك ،دالــة االجتماعيــة والتكافــلوكفالــة الع ،القــومي الــدخل

والقضاء  ،وتحقيق الرفاه ورفع مستوى المعيشة ،على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع
علـــى الفقـــر والبطالـــة، وزيـــادة فـــرص العمـــل، والمشـــاركة بـــين رأس المـــال والعمـــل فـــى تحمـــل 

ب الفـــوارق بـــين وتقريـــ ،تكـــاليف التنميـــة، واالقتســـام العـــادل لعوائـــدها، وربـــط األجـــر باإلنتـــاج
وحـــد أقصـــى فـــي  ،اطنمـــو  لكـــوضـــمان حـــد أدنـــى لألجـــور بمـــا يكفـــل حيـــاة كريمـــة لالـــدخول 
  .وال يستثنى من ذلك إال بناء على قانون ومصالح الدولة ومؤسساتهاالحكومة 

  
  )14مادة (

الزراعـــة مقـــوم أساســـى لالقتصـــاد الـــوطنى، وتلتـــزم الدولـــة بحمايـــة الرقعـــة الزراعيـــة وزيادتهـــا 
ـــمكية وحمايت ــروة السـ ــة والثــ ـــة والســــالالت الحيوانيــ ـــناف النباتيـ ـــيل واألصـ ـــة المحاصـ ــا، وتنميـ هــ

 ،وتحقيــق االكتفــاء الــذاتى منهــا، وتــوفير متطلبــات اإلنتــاج الزراعــى وحســن إدارتــه وتســويقه
  ودعم الصناعات الزراعية.

ويحمـــى الفـــالح  ،ويـــنظم القـــانون اســـتخدام أراضـــى الدولـــة بمـــا يحقـــق العدالـــة االجتماعيـــة  
  والعامل الزراعى من االستغالل.

  
  )15(مادة 

دعم تــو  ،االســتراتيجيةالصــناعات  وتحمــي الدولــة الــوطنيالصــناعة مقــوم أساســي لالقتصــاد 
والصــناعات ذات التقنيـــة بالصــناعات الثقافيــة  وتعنــي ،اإلنتــاج يزيــدالتطــور الصــناعي بمــا 

  ها.اتتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيق وتضمن ،العالية
  وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى حقوق العمال.

  
  )16مادة (

عليهــا وحســن  تلتــزم الدولــة بالحفــاظ، وعوائــدها حــق لــه، شــعبعيــة ملــك الالثــروات الطبي  
  .فهو ملك الدولةوكل مال ال مالك له  راعاة حقوق األجيال القادمة فيها ؛وم ،استغاللها

ـــا    ــن مواردهــ ــة أو أى مـــ ــ ــى الدولـ ــ ــــتغالل أراضـ ــازات باسـ ــ ــات أو امتيـ ــ ـــنح التزامـ ـــوز مــ وال يجــ
  .لى قانونبناء عأو المرافق العامة إال  الطبيعية
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  )17مادة (

 ،وتلتــزم الدولــة بالحفــاظ عليهــا وتنميتهــا وحمايتهــا ،نهــر النيــل ومــوارد الميــاه ثــروة وطنيــة  
  .وينظم القانون وسائل االنتفاع بهاومنع االعتداء عليها. 

  
  ) 18مادة (

تلتــزم الدولــة بحمايــة شــواطئها وبحارهــا وبحيراتهــا، وصــيانة اآلثــار والمحميــات الطبيعيــة،   
  .الة ما يقع عليها من تعدياتوٕاز 
  

  )19مادة (

تكفــل الدولــة األشــكال المختلفــة للملكيــة المشــروعة بأنواعهــا العامــة والتعاونيــة والخاصـــة   
  .وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون ،والوقف

  

  )20مادة (

  .لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع  
  

  ) 21مادة (

عــى الدولــة التعاونيــات بكــل صــورها، وتــدعمها،  وتكفــل اســتقاللها، وتــنظم الصــناعات تر   
  .الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير اإلنتاج وزيادة الدخل

  
  )22مادة (

وتــــؤدى وظيفتهــــا االجتماعيــــة فــــى خدمــــة االقتصــــاد الــــوطنى دون  ،الملكيــــة الخاصــــة مصــــونة  
فـــرض الحراســـة عليهـــا إال فـــى األحـــوال المبينـــة فـــى انحـــراف أو اســـتغالل أو احتكـــار، وال يجـــوز 

القـــانون وبحكـــم قضـــائى، وال تنـــزع إال للمنفعـــة العامـــة ومقابـــل تعـــويض عـــادل يـــدفع مقـــدما، وحـــق 
  .وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ،اإلرث فيها مكفول

  

  ) 23مادة (

  .تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه  
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ــانون األ   ـــنظم القـــ ــافويــ ــة،  ،وقـــ ــ ـــودات الموقوفـ ـــف وٕادارة الموجــ ـــاء الوقــ ـــة إنشــ ـــدد طريقــ ويحــ
  وفقا لشروط الواقفين. ،وتوزيع عوائدها على مستحقيها ،واستثمارها

  
  )24مادة (

ـــة، وأداؤهـــا واجـــب   وال يكـــون  ،يقـــوم نظـــام الضـــرائب والتكـــاليف العامـــة علـــى العدالـــة االجتماعي
  .يف أحد بأداء غير ذلك منها إال فى حدود القانونوال إلغاؤها وال اإلعفاء منها وال تكل ،فرضها

  
  )25مادة (

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية اإلنتــاج والمحافظــة   
على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم اإلنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثــيلهم بنســبة خمســين 

الجمعيـــات التعاونيـــة منتخبـــة لوحـــدات القطـــاع العـــام و رة الدااإلبالمائـــة فـــى عضـــوية مجـــالس 
  الزراعية والصناعية.

  
  ) 26مادة (

يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العــام فــى إدارتهــا والرقابــة عليهــا، وفقــا   
  لقانون.ما ينظمه ال
  

  )27مادة (

  ض عادل.وبقانون، ومقابل تعوي ،ال يجوز التأميم إال العتبارات الصالح العام  
  

  )28مادة (

  وال تجوز المصادرة الخاصة إال بحكم قضائى. .المصادرة العامة لألموال محظورة  
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  الباب الثانى

  الحقوق والحريات والواجبات العامة
  

  )29مادة (

وال يجــوز بحــال  ،الكرامة اإلنسانية حــق لكــل إنســان، يكفــل المجتمــع والدولــة احترامهــا وحمايتهــا  
  .ازدراؤهأو  إنسانإهانة أى 

  
  )30مادة (

  القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. حق ينظمهالجنسية المصرية   
  .إال فى حدود القانون لمن اكتسبها أن يتخلى عنهاوال يجوز   
  

  )31مادة (
ال تمييز بيــنهم فــى  ،وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ،المواطنون لدى القانون سواء  

أو صــل أو اللغــة أو الــدين أو العقيــدة أو الــرأى أو الوضــع االجتمــاعى ذلك ؛ بســبب الجــنس أو األ
  .اإلعاقة

  
  )32مادة (

  .الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة ال تمس  
  

  )33مادة (
وال وال منعــه مــن التنقــل  حبسهوال ال يجوز القبض على أحد وال تفتيشه  ،فيما عدا حالة التلبس  

  .من القاضى المختص مسببمر إال بأ آخرحريته بأى قيد  تقييد
وأن يقــدم إلــى  ،خالل اثنتى عشــرة ســاعةكتابة بأسباب ذلك  كل من تقيد حريته ويجب أن يبلغ  

سلطة التحقيق خالل أربع وعشــرين ســاعة مــن وقــت تقييــد حريتــه، وال يجــرى التحقيــق معــه إال فــى 
  .ن ندب له محامحضور محاميه ؛ فإن لم يك

حــق الــتظلم أمــام القضــاء مــن ذلــك اإلجــراء والفصــل فيــه خــالل  ،ه، ولغيــر ولكــل مــن تقيــد حريتــه  
  أسبوع، وٕاال وجب اإلفراج حتما.

 وأدائــه اســتحقاق التعــويضحــاالت و  ،ومدتــه وأســبابهالحــبس االحتيــاطى  أحكــامويــنظم القــانون   
  .لغاء الحكم المنفذة بموجبهتنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإعن  أوالحبس االحتياطى عن 

  
  )34مادة (

بــأى قيــد، تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ كرامتــه  أو تقيــد حريتــه ،أو يحــبس ،كــل مــن يقــبض عليــه  
وال يكــون حجــزه وال  ،ترهيبــه وال إكراهــه وال إيــذاؤه بــدنيا أو معنويــاوال  تعذيبــه وال يجــوزاإلنســانية، 

  إال فى أماكن الئقة إنسانيا وصحيا وخاضعة لإلشراف القضائى. حبسه
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  .ُيعاقب مرتكبها وفقا للقانون ،جريمةمخالفة شىء من ذلك و  
يهــدر وال يعــول  ،أو التهديــد بشــىء منــه ،وكــل قــول يثبــت أنــه صــدر تحــت وطــأة أى ممــا تقــدم  

  .عليه
  )35مادة (

فيــه كــل مــا ينــافى  يحظــرو   ،يخضع لإلشراف القضــائى السجن دار تأديب وتهذيب وٕاصالح ؛  
  أو يعرض صحته للخطر.  ،كرامة اإلنسان

  .وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد اإلفراج عنهم ،لة بتأهيل المحكوم عليهموتعنى الدو   

  

  )36مادة (

لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسالت البريدية والبرقية واإللكترونية والمحادثــات الهاتفيــة   
طالع االوال  وال مراقبتهاوغيرها من وسائل االتصال حرمة، وسريتها مكفولة، وال تجوز مصادرتها 

  .فى األحوال التى يبينها القانونو  ،ولمدة محددة ،عليها إال بأمر مسبب من القاضى المختص

  

  )37مادة (

، فى األحــوال المبينــة فــى القــانون إال وال مراقبتهايجوز دخولها وال تفتيشها  فال للمنازل حرمة ؛  
 فى المنازلتنبيه من  ويجب ،والغرضوالتوقيت مكان الوبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد 

  .االستغاثة أوالخطر  حاالتوذلك كله فى غير  .اأو تفتيشه اقبل دخوله
  

  )38مادة (
حق لكل إنسان، تكفلــه الدولــة لكــل مقــيم علــى أراضــيها، وتــوفر الوســائل القانونيــة  الحياة اآلمنة  

مســتحقين علــى حصــول الالدولــة وتكفــل  ايــة اإلنســان ممــا يهــدده مــن ظــواهر إجراميــة.الالزمــة لحم
تعويض عادل فى حاالت القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك علــى الوجــه الــذى ينظمــه 

  القانون.
  

  )39مادة (
وال يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبيــة أو  ،لجسد اإلنسان حرمة، ويحظر االتجار بأعضائه  

وعلــى النحــو  ،فــى العلــوم الطبيــة فقا لألســس العلميــة المســتقرةو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، و 
  .الذى ينظمه القانون
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  )40مادة (

  .مصونةحرية االعتقاد   
ٕاقامــة دور العبــادة لألديــان الســماوية علــى النحــو حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة و وتكفــل الدولــة   

  الذى ينظمه القانون.
  

  )41مادة (

  الرسل واألنبياء كافة.بض يحظر اإلساءة أو التعر تُ   
  

  )42( مادة

ولكـــل إنســـان حـــق التعبيـــر عـــن فكـــره ورأيـــه بـــالقول أو الكتابـــة أو  ،حريـــة الفكـــر والـــرأى مكفولـــة  
  .التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير

  

  )43مادة (

، وتــنهض الدولــة بــالعلوم والفنــون واآلداب، حــق لكــل مــواطن ،بأشــكاله المختلفــة ،حريــة اإلبــداع  
وتعمــــل علــــى تطبيقهــــا لمصــــلحة  ،وتحمــــى إبــــداعاتهم وابتكـــاراتهم وترعـــى المبــــدعين والمختــــرعين،

وتعمل علــى نشــر الخــدمات  ،الالزمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى وتتخذ التدابير ،المجتمع
  .الثقافية واالجتماعية

  

  )44مادة (
ــــداولها، أيــــا كــــان مصــــدرها    الحصــــول علــــى المعلومــــات والبيانــــات واإلحصــــاءات والوثــــائق وت
 ،ن معوقـــاتحـــق مكفـــول للمـــواطنين، وتلتـــزم الدولـــة بتمكيـــنهم مـــن مباشـــرة هـــذا الحـــق دو  ،انهـــاومك

  .حرمة الحياة الخاصة وال يمسبما ال يتعارض مع األمن القومى،  اإلفصاح عن المعلوماتبو 
وٕاجــراءات  ؛ والحصــول علــى المعلومــاتإيــداع الوثــائق العامــة وحفظهــا ويــنظم القــانون قواعــد   

  .وما يترتب على هذا الرفض من عقوبةض إعطائها، التظلم من رف
  

  )45مادة (
ـــى  ،وســـائل اإلعـــالم مكفولـــة وســـائرحريـــة الصـــحافة والطباعـــة والنشـــر    مـــا تنشـــره والرقابـــة عل

  .فى زمن الحربرقابة محددة  عليهاويجوز استثناء أن تفرض  ،محظورة
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  )46مادة (
  مكفولــة واالعتبــاريين الطبيعيــينخاص بجميــع أنواعهــا، وتملكهــا لألشــ ،حريــة إصــدار الصــحف  

  . بمجرد اإلخطار
  .وينظم القانون إنشاء محطات البث اإلذاعى والتليفزيونى ووسائط اإلعالم الرقمى  
  

  )47مادة (
منعــه  الو بعــاد أى مــواطن عــن إقلــيم الدولــة، ال يجــوز إتنقل واإلقامــة والهجــرة مكفولــة ؛ و حرية ال  

ولمدة  ،إال بأمر قضائى مسبب ،وال أن تفرض عليه اإلقامة الجبريةمن مغادرتها أو العودة إليها، 
  .محددة

  
  )48مادة (

غير حــاملين ســالحا،  ،للمواطنين حق تنظيم االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية  
  القانون. الذي ينظمهيكون ذلك بمجرد اإلخطار و 

ت نصــأو الت لرجال األمــن حضــورها وحق االجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، وال يجوز  
  .عليها

  
   )49مادة (

وتمـــارس نشـــاطها ، بمجـــرد اإلخطـــار واألحـــزابوالمؤسســـات للمـــواطنين حـــق تكـــوين الجمعيـــات   
حلهـــا أو حـــل مجـــالس إدارتهـــا إال للســـلطات وال يجـــوز  ،وتكـــون لهـــا الشخصـــية االعتباريـــة ،بحريــة

  ذلك على الوجه المبين بالقانون.؛ و  بحكم قضائى
  

  )50ادة (م
حرية إنشاء النقابات واالتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصــية االعتباريــة. ويــنظم   

القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين 
  ضائى.أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ وال يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إال بحكم ق

مســاءلة أعضــائها عــن ســلوكهم فــى ممارســة النقابــات المهنيــة وٕاجــراءات  ويــنظم القــانون إنشــاء  
  ؛ وال تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة. نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية

  
  )51مادة (

اســـــم لكــــل شـــــخص حـــــق مخاطبـــــة الســـــلطات العامـــــة كتابـــــة وبتوقيعـــــه، وال تكـــــون مخاطبتهـــــا ب  
  .الجماعات إال لألشخاص االعتبارية

  .ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خالل مدة محددة  
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  )52مادة (

لترشــح وٕابــداء مشــاركة المــواطن فــى الحيــاة العامــة واجــب وطنــى، ولكــل مــواطن حــق االنتخــاب وا
  .الرأى فى االستفتاء

شــأن السياســي أو التــأثير فــي ويحظــر علــى أجهــزة األمــن التــدخل المباشــر أو غيــر المباشــر فــي ال
  ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.  ،االنتخابات العامة أو االستفتاءات

بقاعــدة بيانــات ونزاهتهــا، وتلتــزم بــإدراج اســم كــل مــواطن  وتكفل الدولة ســالمة االنتخابــات وحيــدتها
   .، متى توافرت فيه شروط الناخبالناخبين دون طلب

  ة هذه الحقوق.وينظم القانون مباشر   
  

  )53مادة (

فــى كــل  مراحلــه المختلفــةبوهــو مجــانى  ،لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعــايير الجــودة  
وٕالزامــى فــى مرحلــة التعلــيم األساســى؛ وتتخــذ الدولــة كافــة التــدابير لمــد  ،مؤسســات الدولــة التعليميــة

وتشرف على التعليم بكل  ،ى وتشجعهمدة اإللزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفن
أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة واألهلية وغيرها بخطة الدولة التعليميــة 

  .وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع واإلنتاج
  

   )54مادة (

مــن النــاتج القــومى وفقــا  رةمعتبــالدولــة نســبة لــه حريــة البحــث العلمــى مكفولــة، وتخصــص   
  .ات ومراكز البحث العلمى وتطويرهاوتضمن استقالل الجامع ،العالميةللمعايير 

  
   )55مادة (

، والتربيــة المختلفة بكل المؤسسات التعليمية اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم  
ى بكـــل أنواعـــه، وتلتـــزم مادتـــان أساســـيتان فـــى التعلـــيم قبـــل الجـــامع الـــوطنىالدينيـــة والتـــاريخ 

  .المختلفةالعلمية الجامعات بتدريس القيم واألخالق الالزمة للتخصصات 
  

  )56مادة (

لكافة األعمار مــن  وتجفيف منابعهاتلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على األمية   
خالل عشر سنوات من تاريخ  هذه الخطةالنجاز  طاقات المجتمعالذكور واإلناث، وتسخر 

  .بالدستور عملال
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  )57مادة (

ـــأمين الصـــحى  بتـــوفير الدولـــة وتلتـــزم ،الصـــحة حـــق مكفـــول لكـــل مـــواطن   خـــدمات الرعايـــة والت
 ،ويحظر االمتناع عن عالج أى شخص ،عادل وعالى الجودة موحد للمواطنين وفق نظام صحى

  .الت الطوارئ أو الخطر على الحياةفى حا ،ألى سبب
جميع المواد والمنتجــات  وتراقب ،وجودة خدماتها ت الصحيةالمؤسساكافة وتشرف الدولة على   

  بالصحة ؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك. المتصلةووسائل الدعاية 
  

  )58مادة (
وتكـــافؤ  لـــه الدولـــة شـــروط المســـاواة والعدالـــة تكفـــل ،العمـــل حـــق وواجـــب وشـــرف لكـــل مـــواطن  

  .الفرص
  على المواطنين إال بمقتضى قانون. جبراوال يجوز فرض أى عمل   
علــى أســاس  للمــواطنينتتيح الدولة الوظائف العامــة و ، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب  

  .دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ،الجدارة
االجتمــاعى،  والتقاعــد والتــأمين ،وتكفــل الدولــة لكــل عامــل الحــق فــى األجــر العــادل واإلجــازات  

والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السالمة المهنية فى أماكن العمــل؛ 
  وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

  وال يجوز فصل العامل إال فى الحاالت المنصوص عليها فى القانون.  
  وينظمه القانون. ،واإلضراب السلمى حق   
  

   )59مادة (
ــدماء والمصـــابين فـــى رعايـــة أســـرهم و تكفـــل رعايـــة و اء،تكـــرم الدولـــة الشـــهد   المحـــاربين القـ

العشـــرين مـــن ينـــاير والواجـــب وأســـر شـــهداء ومصـــابى ثـــورة الخـــامس و  ،الحـــروب أو بســـببها
  .وفقا لما ينظمه القانون ،العمل لهم وألبنائهم ولزوجاتهم األولوية فى فرصالوطنى. ويكون 

  
  )60مادة (

االجتمــاعى، ولكــل مــواطن الحــق فــى الضــمان االجتمــاعى إذا لــم  تكفــل الدولــة خــدمات التــأمين  
فــى حــاالت العجــز عــن العمــل أو البطالــة أو الشــيخوخة،  ،يكــن قــادرا علــى إعالــة نفســه أو أســرته

  .وبما يضمن حد الكفاية
  

  )61مادة (
  حقوق مكفولة. )والكساء(المسكن المالئم والماء النظيف والغذاء الصحى   
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وطنيــة لإلســكان تقــوم علــى العدالــة االجتماعيــة وتشــجيع المبــادرات الذاتيــة  وتتبنــى الدولــة خطــة  
بما يحقق الصالح العام  ؛ والتعاونيات اإلسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ألغراض العمران

  .ويحافظ على حقوق األجيال القادمة
  

  )62مادة (
اكتشــاف الموهــوبين رياضــيا  وعلــى مؤسســات الدولــة والمجتمــع ،ممارســة الرياضــة حــق للجميــع  

  .واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ،ورعايتهم
  

  )63مادة (

التقاضـــى حـــق مصـــون ومكفـــول للنـــاس كافـــة، وتكفـــل الدولـــة تقريـــب جهـــات التقاضـــى وســـرعة   
  وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ،الفصل فى القضايا

  .ابة القضاءويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رق  
وال يجــوز محاكمــة  ،وال يحاكم شخص إال أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحــاكم االســتثنائية محظــورة  

  .مدنى أمام قضاء عسكرى
  

  )64مادة (

وال توقـــع عقوبـــة إال بحكـــم قضـــائى،  وال  ،بـــنصالعقوبـــة شخصـــية، وال جريمـــة وال عقوبـــة إال   
  .ونعقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القان

  
  )65مادة (

ال تقام الــدعوى الجنائيــة إال بــأمر مــن جهــة قضــائية مختصــة، فيمــا عــدا األحــوال التــى يحــددها   
  .القانون

والمــتهم بــرىء حتــى تثبــت إدانتــه فــى محاكمــة قانونيــة عادلــة تكفــل لــه فيهــا ضــمانات الــدفاع ؛    
لجــنح التــى يجــب أن ويحــدد القــانون ا ،وكــل مــتهم فــى جنايــة يجــب أن يكــون لــه محــام يــدافع عنــه

   .يكون للمتهم محام فيها
وتــوفر الدولــة الحمايــة للمجنــى  ،ويــنظم القــانون اســتئناف األحكــام الصــادرة فــى جنحــة أو جنايــة  

  .عند االقتضاء عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين
  ((مادة انتقالية لتطبيق هذا األمر))

  
  )66مادة (

  .حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول  
  ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.  
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  )67مادة (

المخــتص عــن تنفيــذها أو تعطيــل  وامتنــاع الموظــف العــامتصــدر األحكــام وتنفــذ باســم الشــعب،   
تنفيـــذها جريمـــة يعاقـــب عليهـــا القـــانون. وللمحكـــوم لـــه فـــى هـــذه الحالـــة حـــق رفـــع الـــدعوى الجنائيـــة 

  .المحكمة المختصةمباشرة إلى 
  

  )68مادة (

ورعايــة أســرية، وتغذيــة أساســية،  ،ال يســئ لحاملــه مناســب الحــق فــى اســم ،لكــل طفــل، فــور الــوالدة
  .جدانية ومعرفيةو و  دينية وتنمية ومأوى، وخدمات صحية،

ة وتلتـــزم الدولـــة برعايتـــه وحمايتـــه عنـــد فقداتـــه البيئـــة األســـرية، وتكفـــل حقـــوق األطفـــال ذوى اإلعاقـــ
  .لهم واندماجهم فى المجتمعوتأهي

 أو فــى أعمــال ال تناســب أعمــارهم ،ويحظــر تشــغيل األطفــال، قبــل تجــاوزهم ســن اإللــزام التعليمــى
  .تمنع استمرارهم في التعليم

وال يجــــوز احتجــــازهم إال لمــــدة محــــددة، وبعــــد اســــتنفاد كافــــة التــــدابير األخــــرى، وتــــوفير المســــاعدة 
والمراحـــل يراعـــى فيـــه الفصـــل بـــين الجنســـين  ومناســـب القانونيـــة، ويكـــون ذلـــك فـــى مكـــان منفصـــل

  والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.ختلفة ونوع الجريمة العمرية الم
  

    )69مادة (
وتنميـــتهم روحيـــا وخلقيـــا وثقافيـــا وعلميـــا وبـــدنيا  ،تكفـــل الدولـــة رعايـــة الـــنشء والشـــباب وتـــأهيلهم  

  .لسياسية الفاعلةهم من المشاركة اوتمكين ،ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا
  

  )70مادة (
، وتــوفر لهــم فــرص العمــل ،تلتــزم الدولــة برعايــة ذوى اإلعاقــة صــحيا واقتصــاديا واجتماعيــا ونفســيا

  المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. وتهيىء ،بالثقافة االجتماعية نحوهم وترتقى
  

  )71مادة (
  لجنس. ُيحظر كل صور القهر واإلستغالل القسري لإلنسان وتجارة ا

  . وُيجرم القانون كل ذلك

  )72مادة (

وتعينهم  ،وتكفل حقوقهم وحرياتهم ،وتحميهم ،ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج  
فــى تنميــة الــوطن،  مســاهمتهمعلى أداء واجبــاتهم العامــة نحــو الدولــة والمجتمــع المصــرى، وتشــجع 

  .الستفتاءاتفى االنتخابات وا مشاركتهموينظم القانون أحكام 
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  )73مادة (
 السياسية بسبب حرمانه فى بالده من الحقوق والحريات ؛لكل أجنبى   اللجوءتمنح الدولة حق   

  .الدستور، ويحظر تسليم الالجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانونهذا التى يكفلها 

  )74مادة (

جريمة ال تســقط الــدعوى الجنائيــة  لدستوراكل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى 
  .االعتداءوتكفل الدولة تعويضا عادًال لمن وقع عليه  ،وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم

  )75(مادة 
ال تقبــل تعطــيال أو انتقاصــا وال يجــوز ألي  شــخص المــواطنلصيقة بالالمبادئ والحقوق والحريات 

  أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وق أو الحرياتالحق هذه قانون ينظم ممارسة
األحكام األساســية ُتمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما ال يتعارض مع و 

  .للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور
  )76مادة (

لحمايــــة  ،ضــــمانتان أساســــيتانواســـتقالل القضــــاء وحصــــانة القضـــاة،  ،تخضـــع الدولــــة للقــــانون  
  .لحرياتالحقوق وا

  )77مادة (

مــا ينظمـــه لوفقـــا  ،أرضـــه شــرف وواجـــب مقــدس، والتجنيـــد إجبــارىوحمايــة الــدفاع عــن الـــوطن   
  .القانون

  )78مادة (

  .على كل من الدولة والمجتمع انالحفاظ  على الوحدة الوطنية، وحماية األمن القومى، واجب  

  )79مادة (

  .وتنظمه ،االدخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه
  )80مادة (

، حــق فـــى بيئــة صــحية ســـليمةالولكــل شــخص  ،التلـــوث صــون البيئـــة وحمايتهــا مــنتلتــزم الدولــة ب
حقــوق األجيــال القادمــة بمــا يكفــل عــدم اإلضــرار بالبيئــة والحفــاظ علــى  الطبيعيــةالمــوارد  اســتخدامو 

  .فيها
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  الباب الثالث

  السلطات العامة

  الفصل األول

  السلطة التشريعية

  الفرع األول

  كام مشتركة أح

  

  )81مادة (

ويمارس السلطة التشريعية علــى الوجــه المبــين  ،يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ
  .فى الدستور

  )82مادة (
  .ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ  

  )83مادة (
  .نونالحاالت التى يحددها القا االترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عد  
يتفــرغ عضــو البرلمــان لمهــام العضــوية،  ،التــى يحــددها القــانون فيمــا عــدا الحــاالت االســتثنائيةو   

  .ويحتفظ له بوظيفته أو عمله
  .وفقا لما ينظمه القانونوكل ذلك   

   )84(مادة 
  .وال تقيد نيابته بقيد أو شرط ،يمثل عضو البرلمان األمة بأسرها  

  )85مادة (
قبل أن يباشــر عملــه، اليمــين اآلتيــة : " أقســم بــاهللا العظــيم  ،ام مجلسهأم ،يؤدى عضو البرلمان  

وأن أرعــــى مصــــالح  ،القــــانونو وأن أحتــــرم الدســــتور  ،أن أحــــافظ مخلصــــا علــــى النظــــام الجمهــــورى
  .وأن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضيه " ،الشعب رعاية كاملة

  )86(مادة 
الطعــون  إليهــاوتقــدم  ،أعضــاء البرلمــانتخــتص محكمــة الــنقض بالفصــل فــى صــحة عضــوية   

فــى الطعــن  وتفصــلخالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ إعالن النتيجة النهائية لالنتخــاب، 
  .خالل ستين يوما من تاريخ وروده إليها

  .بالحكمريخ إبالغ البرلمان من تا تبطل ،في حالة الحكم ببطالن العضويةو   
  )87مادة (

بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شــيئا  ،مدة العضويةلمان أثناء ال يجوز لعضو البر   
  .من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه
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فــي و  اتركهــ و عنــد شــغل العضــويةذمــة ماليــة عنــد  إقــرارتقــديم  ،ويتعــين علــى عضــو البرلمــان  
هــدايا نقديــة أو عينيــة تــؤول ملكيتهــا إلــى الخزينــة  ذا تلقــىوإ  ،رض علــى مجلســهعــ، يكــل عــامنهاية 

  .العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون
  )88(مادة 

الــذى ينتمــى عمــا يبديــه مــن أفكــار وآراء تتعلــق بأعمالــه فــى المجلــس  عضــو البرلمــانال يؤاخــذ   
  .إليه

  )89(مادة 

إجــراءات جنائيــة ضــد عضــو البرلمــان إال بـــإذن  اتخــاذ أيــة ،حالــة التلــبسفــى غيــر  ،ال يجــوز  
ويخطــر المجلــس عنــد  ،مكتــب المجلــسمن مجلسه. وفى غير دور االنعقاد يتعين أخــذ إذن  سابق

  .أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء
وفى كل األحوال يتعين البــت فــى طلــب اتخــاذ اإلجــراءات الجنائيــة ضــد عضــو البرلمــان خــالل   

  وٕاال اعتبر الطلب مقبوال.  ،ثالثين يوما على األكثر
  )90مادة (

  . البرلمان مكافأة يحددها القانون عضويتقاضى   

  )91(مادة 

ويجــوز ألى منهمــا فــى الظــروف االســتثنائية أن  ،فــى عاصــمة الدولــة ،بمجلســيه ،مقر البرلمــان  
  .عدد أعضاء المجلس ثلثبناء على طلب رئيس الجمهورية أو  ،مكان آخريعقد جلساته فى 

  .والقرارات التى تصدر عنه باطلة ،غير مشروع على خالف ذلكجتماع البرلمان وا  
  )92(مادة 

ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة ســرية بنــاء علــى طلــب رئــيس  ،جلسات البرلمان علنية  
الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلــس أو عشــرين مــن أعضــائه علــى األقــل؛ ثــم يقــرر المجلــس 

  ناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.ما إذا كانت الم
  )93(مادة 

يــوم الخمــيس األول مــن يــدعو رئــيس الجمهوريــة البرلمــان لالنعقــاد للــدور العــادى الســنوى قبــل   
  .، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكورشهر أكتوبر

أشـــهر علـــى األقـــل، ويفـــض رئـــيس الجمهوريـــة دور  نيـــةثماويســـتمر دور االنعقـــاد العـــادى لمـــدة   
  .ل اعتماد الموازنة العامة للدولةوال يجوز ذلك قب ،بعد موافقة البرلمان االنعقاد

  )94(مادة 

يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فــى اجتمــاع غيــر عــادى ؛ لنظــر أمــر عاجــل، بنــاء علــى   
  .شر أعضاء المجلس على األقلمن عُ  ورية أو الحكومة أو طلب موقعدعوة من رئيس الجمه
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مــن  ء مــن نظــر الموضــوع العاجــل الــذى اجتمــعوال يجــوز فــض هــذا االجتمــاع إال بعــد االنتهــا  
  أجله المجلس.

  )95(مادة 

وال تتخــــذ قراراتـــــه إال بحضــــور أغلبيـــــة  ،ال يكــــون انعقــــاد أى مـــــن مجلســــى البرلمـــــان صــــحيحا  
وذلـــك فـــى غيـــر الحـــاالت التـــى  ،للحاضـــرينة أعضـــائه، وتصـــدر هـــذه القـــرارات باألغلبيـــة المطلقـــ

وعنـــد تســـاوى اآلراء يصـــبح الموضـــوع الـــذى جـــرت المناقشـــة بشـــأنه  .تشـــترط فيهـــا أغلبيـــة خاصـــة
  مرفوضا.

  )96(مادة 
ور االنعقــاد فــى أول اجتمــاع لــد المنتخبــينينتخب كل مجلس رئيســا ووكيلــين مــن بــين أعضــائه   

تشــريعى لمجلــس الشــيوخ، وٕاذا خــال ف فصــل الســنوى، لمــدة فصــل تشــريعى لمجلــس النــواب، ونصــ
وفــى كــل األحــوال يجــوز لثلــث  .مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محلــه إلــى نهايــة مــدة ســلفه

طلــب انتخــاب رئــيس  ،فــى أول اجتمــاع لــدور االنعقــاد الســنوى العــادى ،أعضــاء أى مــن المجلســين
  .جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما

   )97(مادة 
منصــب رئــيس الجمهوريــة بصــفة  ،أو رئــيس مجلــس الشــيوخ ،مجلــس النــواب عنــد تــولى رئــيس  

  .مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة
  )98(مادة 

وتنشــر فــي  ،اختصاصــاتهيضع كل مجلس الئحته الداخلية لتنظيم  العمل فيه وكيفيــة ممارســة   
  .الجريدة الرسمية

  )99(مادة 
  .ويتولى ذلك رئيس المجلس ،النظام داخلهحافظة على يختص كل مجلس بالم  
علــى مقربـــة منـــه إال بطلــب مـــن رئـــيس  جـــداو تالوال يجــوز ألى قـــوة مســـلحة دخــول البرلمـــان أو   

  المجلس.
  )100(مادة 

  .برلمان اقتراح مشروعات القوانينولكل عضو من أعضاء ال ،وللحكومة ،لرئيس الجمهورية  
القــــوانين المتعلقــــة مشــــروعات  ضــــاء مجلــــس الشــــيوخ اقتــــراحوفــــى كــــل األحــــوال، ال يجــــوز ألع   
  .الضرائب أو زيادتهاب

  )101(مادة 
  .إلى اللجنة المعنية بالبرلمان ؛ لفحصه وتقديم تقرير عنهيحال كل مشروع قانون 

، إال إذا فحصــتها هــذه اللجنــةوال تحال االقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة مــن األعضــاء إلــى 
  .رها، ووافق المجلس على هذا الرأىوأبدت رأيها بجواز نظ ،بذلك صةاللجنة المخت

  )102(مادة 
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ال يجــوز تقديمــه ثانيــة فــى  ،ورفضــه المجلــس ،قدمــه أحــد األعضــاء اقتــراح بمشــروع قــانونكــل   
  دور االنعقاد نفسه.

  )103(مادة 
مــادة، فادة ال يجــوز ألى مــن مجلســى البرلمــان تقريــر مشــروع قــانون إال بعــد أخــذ الــرأى عليــه مــ  

  .وفيما يعرض من التعديالت ،لموادولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى ا
وال يكــون قانونــا إال إذا  ،وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث بــه إلــى المجلــس اآلخــر  
  .المجلسان قرره

نهايــة  وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين ال يجوز للمجلس اآلخر أن يتأخر في البت فيه عــن
  دور االنعقاد التالي.

   )104(مادة 

لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار  تشكل، مجلسى البرلمانإذا قام خالف تشريعى بين 
  ترشيح لجنته العامة؛ وذلك القتراح نصوص للمواد محل الخالف. نصفهم كل مجلس بناء على

يجتمع المجلسان ا عليها، فإذا لم يوافق أحدهم ،ينوتعرض هذه المقترحات على كل من المجلس
بحضور األغلبية المطلقة لمجموع  ،يحدد مكانهفى مؤتمر عام  النواببرئاسة رئيس مجلس 

  .اضرين. ويكون التصويت دون مناقشةويصدر القرار بأغلبية األعضاء الح ،أعضاء المجلسين

  )105(مادة 

عشــر يومــا مــن تــاريخ  ليصــدره خــالل خمســةيبلــغ البرلمــان رئــيس الجمهوريــة بكــل قــانون أقــره   
؛ فـــإذا اعتـــرض عليـــه رئـــيس الجمهوريـــة رده إلـــى البرلمـــان خـــالل ثالثـــين يومـــا مـــن تـــاريخ إرســـاله 
  .اإلبالغ

ثلثــي أو أقــره البرلمــان ثانيــة بعــد رده إليــه بأغلبيــة  ،وٕاذا لــم يــرد مشــروع القــانون فــى هــذا الميعــاد  
ه البرلمــان ال يجــوز تقديمــه فــى فــإذا لــم يقــر صــار قانونــا وأصــدر؛  ،األعضــاء فــى كــل مجلــسعــدد 

  .قرارالدور االنعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور 

  )106(مادة 

أو أحــد  ،أو أحــد نوابــه ،الــوزراءمجلــس لكــل عضــو مــن أعضــاء البرلمــان أن يوجــه إلــى رئــيس   
  أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم اإلجابة عن هذه األسئلة. ،الوزراء

وال يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فــى الجلســة  ،ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت  
  .نفسها

  )107(مادة 
الــوزراء أو أحــد نوابــه  مجلــس ألعضاء البرلمان إبداء رغبــات فــى موضــوعات عامــة إلــى رئــيس  

  .أو أحد الوزراء
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   )108(مادة 
على األقل، طلب طرح  ،لشيوخأو عشرة من مجلس ا ،يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب  

  .موضوع عام للمناقشة الستيضاح سياسة الحكومة بشأنه
   )109(مادة 

االقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، بلكل مواطن أن يتقدم   
  .وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم ردًا عليها خالل مدة محددة

  )110(مادة 

أو إحــدى لجانــه،  ،الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان مجلس يحق لرئيس  
ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار  ،ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين

  .الموظفين
دون أن  ،القضــايا موضــع النقــاشعلــى الــرد وعلــيهم  ،كلما طلبوا الكــالمويجب أن يستمع إليهم   
  .الرأى ت معدود عند أخذون لهم صو يك

   )111(مادة 

لقبولهــا أال يكــون المجلــس قــد ويشــترط  ،أن تقدم مكتوبــةويجب  ،يقبل البرلمان استقالة أعضائه  
  .بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل

  )112(مادة 

د أحـــد شـــروط إال إذا فقـــد العضـــو الثقـــة واالعتبـــار، أو فقـــ عضـــوية البرلمـــانال يجـــوز إســـقاط   
  .بواجباتهاالعضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل 

ثلثــى ، مــن المجلــس الــذى ينتمــى إليــه العضــو، بأغلبيــة ويجب أن يصدر قرار إســقاط العضــوية   
  .األعضاء

  )113(مادة 

خــالل ســتين  ،وجــب شــغل مكانــه طبقــا للقــانون ،قبل انتهاء مدتــه عضو البرلمانإذا خال مكان   
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضــوية  .المجلس خلو المكان تقرير يوما من تاريخ

  .سلفه
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  الفرع الثانى

  مجلس النواب

  
  )114مادة (

ن بــاالقتراع العــام يشكل مجلس النواب مــن عــدد ال يقــل عــن ثالثمائــة وخمســين عضــوا، ينتخبــو   
  .السرى المباشر

متمتعــــا بحقوقــــه المدنيــــة كــــون مصــــريا، مجلــــس النــــواب أن يرط فــــى المترشــــح لعضــــوية تويشــــ  
يــوم فــتح بــاب  ،وأال يقــل ســنه ،حاصال على شــهادة إتمــام التعلــيم األساســى علــى األقــل ،والسياسية

  .رشيح، عن خمس وعشرين سنة ميالديةالت
بما يراعــى وتقسيم الدوائر االنتخابية  ،ونظام االنتخاب ،ويبين القانون شروط العضوية األخرى  

  .والمحافظات ل للسكانالتمثيل العاد
  )115مادة (

  .تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ،مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميالدية  
  .ويجرى االنتخاب لتجديد المجلس خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدته  

   )116(مادة 
، االقتصادية واالجتماعيةوالخطة العامة للتنمية يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، 

، وذلـــك كلــه علــى الوجـــه الســلطة التنفيذيــةوالموازنــة العامــة للدولــة؛ ويمـــارس الرقابــة علــى أعمـــال 
  المبين فى الدستور.

ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية االقتصــادية واالجتماعيــة وعرضــها علــى مجلــس 
    النواب.

   )117(مادة 
ــ وُيعــرض  دون اســتثناء. إيــرادات الدولــة ومصــروفاتها كافــةشــاملة  ة العامــةيجــب أن تكــون الموازن

على األقل مــن بــدء الســنة الماليــة، وال تكــون  تسعين يوماعلى مجلس النواب قبل مشروع الموازنة 
  .بابابابا  عليهنافذة إال بموافقته عليها. ويتم التصويت 

مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا اللتزام ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى    
وٕاذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمــالى النفقــات وجــب أن يتفــق المجلــس مــع  ،محدد على الدولة

  . عادة التوازن بينها وبين النفقاتالحكومة على تدبير مصادر لإليرادات تحقق إ
ن قــائم بالقــدر الــالزم لتحقيــق هــذا وتصــدر الموازنــة بقــانون يجــوز أن يتضــمن تعــديال فــى أى قــانو 

  .التوازن
مــــل بالموازنــــة القديمــــة لحــــين وٕاذا لــــم يــــتم اعتمــــاد الموازنــــة الجديــــدة قبــــل بــــدء الســــنة الماليــــة عُ    

  .اعتمادها
ـــةويحـــدد القـــانون    ـــة ،الســـنة المالي وأحكـــام موازنـــات المؤسســـات  ،العامـــة وطريقـــة إعـــداد الموازن

  .والهيئات العامة وحساباتها
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   )118(مادة 
 ،العامــة الميزانيــةتجب موافقة مجلس النواب على نقــل أى مبلــغ مــن بــاب إلــى آخــر مــن أبــواب   

  وتصدر بقانون. ،تقديراتها علىأو زائد  ،وعلى كل مصروف غير وارد بها

    )119(مادة 
  .ينظم القانون القواعد األساسية لجباية األموال العامة وٕاجراءات صرفها  

   )120(مادة 
قــانون قواعــد مــنح المرتبــات والمعاشــات والتعويضــات واإلعانــات والمكافــآت التــى تتقــرر يعــين ال  

  .منها والجهات التى تتولى تطبيقها، ويحدد حاالت االستثناء لدولةالعامة ل الخزينةعلى 

   )121(مادة 
أو االرتباط بمشروع يترتــب عليــه  أو الحصول على تمويلال يجوز للسلطة التنفيذية االقتراض   

  .موافقة مجلس النوابعد ال بإلدولة لمدة مقبلة ل الخزينة العامةإنفاق مبالغ من 

   )122(مادة 
مائــة  يجب عرض الحساب الختامى لميزانيــة الدولــة علــى مجلــس النــواب فــى مــدة ال تزيــد علــى  

للجهـــاز المركـــزى  ويعـــرض معـــه التقريـــر الســـنوى ،مـــن تـــاريخ انتهـــاء الســـنة الماليـــةوثمـــانين يومـــا 
  .اسبات ومالحظاته على الحساب الختامىللمح
  .بابا، ويصدر بقانونويتم التصويت على الحساب الختامى بابا   
  وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.  

   )123(مادة 
بفحـــص نشـــاط إحـــدى  ،أو يكلـــف لجنـــة مـــن لجانـــه ،لمجلـــس النـــواب أن يشـــكل لجنـــة خاصـــة  

ــــــة أو  المصــــــالح ــــــاتاإلداري ــــــذى أو إدارى الهيئ أو أى مشــــــروع مــــــن  ،العامــــــة، أو أى جهــــــاز تنفي
المشروعات العامة ؛ وذلك من أجــل تقصــى الحقــائق فــى موضــوع معــين، وٕابــالغ المجلــس بحقيقــة 

أو إجراء تحقيقــات فــى أى موضــوع يتعلــق بعمــل مــن  ،األوضاع المالية أو اإلدارية أو االقتصادية
  .ما يراه مناسبا فى هذا الشأنالمجلس ويتخذ  ،غيرها أواألعمال السابقة 

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمــع مــا تــراه مــن أدلــة، وأن تطلــب ســماع مــن تــرى ســماع   
وأن تضــع تحــت تصــرفها لهــذا الغــرض مــا  ،أن تســتجيب إلــى طلبهــا وعلــى جميــع الجهــات ،أقوالــه
  .من وثائق أو مستندات أو غير ذلك تطلبه

   )124(مادة 

الوزراء برنامج حكومته خالل ثالثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، مجلس يقدم رئيس 
أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، وٕاذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت 
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ادة مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدًا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا ألحكام الم
  ) من الدستور.144(

   )125(مادة 
لكـــل عضـــو فـــى مجلـــس النـــواب أن يقـــدم بيانـــا عـــاجال، إلـــى رئـــيس الـــوزراء أو أحـــد نوابـــه أو أحـــد 

  الوزراء فى األمور العامة العاجلة ذات األهمية.
  .على الحكومة الردويتعين 

ء واجبــه فــي ق في الحصــول علــى أي بيانــات أو معلومــات تتعلــق بــأداحلكل عضو في البرلمان ال
  .البرلمان

   )126(مادة 
الــوزراء أو أحــد نوابــه أو  مجلــس رئيسلــلكل عضو من أعضــاء مجلــس النــواب توجيــه اســتجوابات 

  .الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم عنلمحاسبتهم  أحد الوزراء
إال فــــى حــــاالت  ،االســــتجواب بعــــد ســــبعة أيــــام علــــى األقــــل مــــن تــــاريخ تقديمــــهالمجلــــس  وينــــاقش
  .موافقة الحكومة وبعدل التى يراها االستعجا

   )127(مادة 
أو أحــد نوابــه أو أحــد الــوزراء،  الــوزراء مجلــس الثقــة مــن رئــيس ســحبلمجلس النــواب أن يقــرر   

، شــر أعضــاء المجلــسوبنــاء علــى اقتــراح عُ  ،وال يجوز عرض طلب سحب الثقة إال بعد اســتجواب
ويكــون ســحب الثقــة  ،مناقشــة االســتجوابمــن  األكثــرقراره خالل سبعة أيام علــى  المجلس ويصدر
  .عضاءاألبأغلبية 

ال يجــوز طلــب ســحب الثقــة فــى موضــوع ســبق للمجلــس أن فصــل فيــه فــى  ،وفــى كــل األحــوال  
  .دور االنعقاد نفسه

   )128(مادة 
 ،وجب أن تقدم الحكومة استقالتها الوزراءمجلس إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس   

   .بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها علقامتوٕاذا كان القرار 
   )129(مادة 

بقرار مسبب بناء على طلب و  ،إال عند الضرورةالنواب ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس   
  ، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.ى البرلمانمجلس رئيسىوأخذ رأى  الحكومة

أو لــذات الســبب  ،ر انعقــاده الســنوى األولوفــى كــل األحــوال ال يجــوز حــل المجلــس خــالل دو   
  الذى حل من أجله.

يصــدر رئــيس الجمهوريــة قــرارًا بوقــف جلســات المجلــس وٕاجــراء االســتفتاء خــالل عشــرين يومــا و   
علــى الحــل أصــدر رئــيس الجمهوريــة قــرارًا  المشــاركين فــى االســتفتاءعلى األكثر، فإذا وافق أغلبية 
ن يومـــا علـــى األكثـــر مـــن تـــاريخ صـــدور قـــرار الحـــل، الثـــيخـــالل ثبـــدعوتهم إلـــى انتخابـــات مبكـــرة 

  ويجتمع المجلس الجديد خالل األيام العشرة التالية إلتمام االنتخابات.
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االســتفتاء أو وٕاذا لــم يشــتمل قــرار الحــل علــى كــل ذلــك، أو انقضــى الميعــاد المحــدد دون إجــراء   
  .م التالى النقضاء هذا الميعاديعود المجلس إلى االنعقاد من تلقاء نفسه فى اليو  ،االنتخابات

 

  الفرع الثالث

  مجلس الشيوخ

  

  )130(مادة 

بــاالقتراع العـــام  ينتخبــون ،يشــكل مجلــس الشــيوخ مــن عــدد ال يقــل عـــن مائــة وخمســين عضــوا  
( او عشــر عشــرة أعضــاء أن يعــين عــددا ال يزيــد علــى رئيس الجمهوريــة ل ويجوز السرى المباشر.

  .عدد االعضاء المنتخبين)
  )131(مادة 

ــــى المترشــــح لعضــــوية مجلــــس الشــــيوخ أن يكــــون مصــــريا   متمتعــــا بحقوقــــه المدنيــــة  ،يشــــترط ف
حاصــال علــى إحــدى شــهادات التعلــيم العــالى علــى األقــل، وأال يقــل ســنه يــوم فــتح بــاب  ،والسياســية

   .سنة خمس و ثالثين الترشيح عن
  .دوائر االنتخابيةتخاب، وتقسيم الويبين القانون شروط العضوية األخرى، وأحكام االن  

  )132مادة (

ويتجــدد  ،تبــدأ مــن تــاريخ أول اجتمــاع لــه ،مــدة عضــوية مجلــس الشــيوخ ســت ســنوات ميالديــة  
  .وفقا لما ينظمه القانون ،نصف عدد األعضاء كل ثالث سنوات

  )133مادة (
االختصاصــات التشــريعية المشــتركة لمجلســى ولى مجلــس الشــيوخ تــعنــد حــل مجلــس النــواب، ي  

وكافــة الصــالحيات اإلجرائيــة لمجلــس النــواب فيمــا عــدا ســحب الثقــة أو توجيــه االتهــام أو  البرلمــان
، وتعــرض القــوانين التــى يقرهــا خــالل مــدة الحــل علــى مجلــس النــواب، فــور اقتــراح تعــديل الدســتور

  .لتقرير ما يراه بشأنها ،انعقاده
 تحتمــل التــأخير، يجــوز وعند غياب المجلســين، إذا طــرأ مــا يســتوجب اإلســراع باتخــاذ تــدابير ال  

علــى أن تعــرض علــى البرلمــان خــالل  ،لرئيس الجمهورية أن يصدر قــرارات تكــون لهــا قــوة القــانون
خمســة عشــر يومــا مــن تــاريخ انعقــاده. فــإذا لــم تعــرض، أو عرضــت ولــم يقرهــا البرلمــان، زال بــأثر 

الفتــرة الســابقة أو تســوية  رجعى ما كان لها من قوة القانون إال إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذهــا عــن
  ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
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  الثانىالفصل 

  السلطة التنفيذية
  

  الفرع األول

  الجمهوريةرئيس 

  )134مادة (

يرعـــى مصـــالح الشـــعب،  رئـــيس الســـلطة التنفيذيـــة،هـــو و  ،الدولـــةهـــو رئـــيس  الجمهوريـــةرئـــيس   
  ين السلطات.ويراعى الحدود ب ،ويحافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضيه

  .على النحو المبين فى الدستور ويباشر اختصاصاته   

  )135مادة (

، وال تبدأ من اليــوم التــالى النتهــاء مــدة ســلفهينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميالدية   
  .إال لمدة واحدة انتخابهيجوز إعادة 

تســعين يومــا علــى األقــل، وتبــدأ إجــراءات انتخــاب رئــيس الجمهوريــة قبــل انتهــاء مــدة الرئاســة ب  
  .ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على األقل

  .خالل مدة الرئاسة أى منصب حزبىأن يشغل رئيس الجمهورية ل وال يجوز  

  )136مادة (

جنســية  حمــلي ولــم ،ن يكون مصريا من أبــوين مصــريينيشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أ  
متمتعــــا بحقوقــــه المدنيــــة وان يكــــون  ،العشــــر الســــنوات الســــابقة علــــي الترشــــحخــــالل دولــــة أخــــرى 

عــن أربعــين  يوم فتح باب الترشــح، ،، وأال تقل سنهوأال يكون متزوجا من غير مصرى ،والسياسية
  .سنة ميالدية

  )137مادة (

عضـــوا علـــى األقـــل مـــن  عشـــرون المترشـــحيشـــترط لقبـــول الترشـــح لرئاســـة الجمهوريـــة أن يؤيـــد   
مــا ال يقــل عــن عشــرين ألــف مــواطن ممــن  هأو أن يؤيــد ،البرلمانين فى مجلسى اء المنتخباألعض

 .محافظــة منهــاألف مؤيد مــن كــل  بحد أدنىو على األقل،  فى عشر محافظات لهم حق االنتخاب
  .وينظم القانون كل ذلك ل أن يكون التأييد ألكثر من مرشح.وال يجوز فى كل األحوا
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   )138مادة (

وذلــك باألغلبيــة المطلقــة س الجمهوريــة عــن طريــق االقتــراع العــام الســرى المباشــر، ينتخــب رئــي  
بـــين  تجـــرى اإلعـــادة ،فـــإذا لـــم يحصـــل أى مرشـــح علـــى هـــذه األغلبيـــة ،لعـــدد األصـــوات الصـــحيحة

  .المرشحين اللذين حصال على أعلى األصوات
ذا المركــز، وٕاذا كــان ين فــى هــاألول تجرى اإلعادة بين المتساو  وفى حالة التساوى فى المركز(  

ن فـــى المركـــز بـــين صـــاحب المركـــز األول والمتســـاويالتســـاوى فـــى المركـــز الثـــانى تجـــرى اإلعـــادة 
  .)الثانى

يعلن فوز الحاصل على أعلــى األصــوات الصــحيحة فــى انتخابــات اإلعــادة،  ،وفى كل األحوال  
ركة الختيــار أحــدهم جلســة مشــت البرلمــانيعقد مجلسا فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد األصوات 

  المنتخبين. أعضائهمالهذا المنصب، باألغلبية المطلقة لعدد 
  .الجمهورية رئيسوينظم القانون إجراءات انتخابات   

  )139مادة (

ثــم تــوفى  ،حالــة وجــود مرشــحين اثنــين فــى الجولــة األولــى النتخابــات رئــيس الجمهوريــة فــى(   
، يعـــاد فـــتح بـــاب الترشـــح؛ أمـــا إذا تنـــازل ارأحـــدهما أو حـــدث لـــه مـــانع قهـــرى يمنعـــه مـــن االســـتمر 

وٕاال يعــاد فــتح  ،علــى األغلبيــة المطلقــة لعــدد األصــوات اآلخــرأحــدهما فيجــب أن يحصــل المرشــح 
  .باب الترشح من جديد

تــوفى أحــدهما أو حــدث لــه أى مــانع  وفى حالة وجود مرشــحين اثنــين فــى انتخابــات اإلعــادة ثــم  
  .)عدد األصوات الصحيحةخر، يحل محله التالى له مباشرة فى آ

   )140مادة (

أقســم رة مهــام منصــبه اليمــين اآلتيــة : "قبــل مباشــ البرلمــانرئيس الجمهورية أمام مجلســى يؤدى   
وأن أرعــى  ،بــاهللا العظــيم أن أحــافظ مخلصــا علــى النظــام الجمهــورى، وأن أحتــرم الدســتور والقــانون

  ن وسالمة أراضيه". وأن أحافظ على استقالل الوط ،مصالح الشعب رعاية كاملة
  .حل مجلس النوابويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند   
  

   )141مادة (

وال يجــوز لــه أن يتقاضــى أى مرتــب أو مكافــأة  ،يحــدد القــانون المعاملــة الماليــة لــرئيس الجمهوريــة
أو  مهنـــة حـــرة أو عمـــال تجاريـــا ،بالـــذات أو بالواســـطة ،أخـــرى، أو أن يـــزاول أثنـــاء توليـــه المنصـــب

ـــه ،اليـــا أو صـــناعيام بالـــذات أو بالواســـطة، أن يشـــترى أو يســـتأجر شـــيئا مـــن أمـــوال  ،وال يجـــوز ل
   .أو أن يقايضها عليه ،أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ،الدولة
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فــي و تركــه  وعنــدعنــد توليــه المنصــب ذمــة ماليــة  تقــديم إقــرار ،ى رئــيس الجمهوريــةويتعــين علــ  
هــدايا نقديــة أو عينيــة بالــذات أو بالواســطة وٕاذا تلقــى  ،لــى مجلــس النــوابعرض عي ،كل عامنهاية 

  وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ،تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة
     )142مادة (

خالل ثالثين يومــا علــى  ويكلفه بتشكيل الحكومة مجلس الوزراء يسمي رئيس الجمهورية رئيس  
رئــيس يكلــف  التاليــةثالثــين يومــا المجلس النــواب خــالل  على ثقةالحكومة  تحصلفإذا لم  ،األكثر

فــإذا  ،من الحــزب الحــائز علــى أكثريــة مقاعــد مجلــس النــواب لوزراءمجلس االجمهورية رئيسا آخر ل
الــوزراء لمجلــس  ارئيســ مجلــس النــواب يســمي ،علــى الثقــة خــالل مــدة مماثلــةلــم تحصــل حكومتــه 

 ،مــدة أخــرى مماثلــةخــالل بتشــكيل الحكومــة علــى أن تحصــل علــى الثقــة ويكلفــه رئــيس الجمهوريــة 
يــدعو النتخــاب مجلــس جديــد خــالل ســتين يومــا مــن يحــل رئــيس الجمهوريــة مجلــس النــواب، و وٕاال 

  .تاريخ صدور قرار الحل
وفى كل األحوال يجب أال يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين 

  يوما.
  )143مادة (

  باالشتراك مع الحكومة.  ،ويشرف على تنفيذها ،يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة  
  )144مادة (

توقيعاتــه ؛ ويجــب لنفــاذ الــوزراء و  رئــيس الــوزراء ونوابــه بواسطة سلطاتهيتولى رئيس الجمهورية   
عــدا مـــا  ،ينالمختصـــ الــوزراءتوقيــع رئـــيس مجلــس الـــوزراء أو مــن يفوضــه مـــن فــي شــئون الدولـــة 

 المنصوص عليها بالمواد والسلطات السياسية الخارجية للدولةيتصل منها بالدفاع واالمن القومي و 
  من الدستور. 153 ،152 ،150 ،،149 ،148 ،142
  من المسئولية. الحكومة ،الشفهية أو المكتوبة ،وال تعفى أوامر رئيس الجمهورية  

  )145مادة (

الــوزراء أو نوابــه أو مجلــس رئيس لــاختصاصــاته  ا منبعضض يجوز لرئيس الجمهورية أن يفو   
  ينظمه القانون.وذلك على النحو الذى  ،الوزراء أو المحافظين

  )146مادة (

ــــرئيس الجمهوريــــة دعــــوة الحكومــــة    رئاســــة  ويتــــولى ،لالجتمــــاع للتشــــاور فــــى األمــــور المهمــــةل
  من تقارير فى الشأن العام.الوزراء ما يراه مجلس ويطلب من رئيس  ،االجتماعات التى يحضرها

  
  

  )147مادة (
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 البرلمــانفــى جلســة مشــتركة لمجلســى يلقى رئيس الجمهوريــة بيانــا حــول السياســة العامــة للدولــة   
توجيــه ويجوز له عند االقتضاء إلقــاء بيانــات أخــرى أو  .عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى

  . رسائل إلى أى من المجلسين
  )148مادة (

وال تكــون  ،ويبــرم المعاهــدات ويصــدق عليهــا ،ئيس الجمهورية الدولة في عالقاتهــا الخارجيــةيمثل ر 
   وافقة مجلسي البرلمان.لها قوة القانون إال بعد م

الصــلح والتحــالف معاهــدات علــي  تجــب موافقــة مجلســى النــواب والشــيوخ بأغلبيــة عــدد أعضــائهماو 
 للدولــة العامــة الخزينــةحقــوق الســيادة أو تحمــل والتجــارة والمالحــة وجميــع المعاهــدات التــى تتعلــق ب
  .نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة

  وال يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور. 
  )149مادة (

وال يعلن الحرب وال يرسل القوات المسلحة  ،رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة  
بأغلبيــة عــدد وموافقــة مجلــس النــواب  ،ولــة إال بعــد أخــذ رأى مجلــس الــدفاع الــوطنىإلــى خــارج الد

  .عضاءاأل
  )150مادة (

ويعـــين الممثلـــين السياســـيين  ،العســـكريين ويعـــزلهمو  )المـــدنيين( يعـــين رئـــيس الجمهوريـــة المـــوظفين
ذى ينظمــه علــى الوجــه الــ ،ويعتمــد الممثلــين السياســيين للــدول والهيئــات األجنبيــة ،ويقــيلهمللدولــة 
  .القانون

  .171(*) مراجعة م 

  )151مادة (
 ،علــى الوجــه الــذى ينظمــه القــانون حالــة الطــوارئ ،بعد موافقة الحكومــة ،يعلن رئيس الجمهورية  

بشــأنه  ويجب عرض هذا اإلعالن على مجلــس النــواب خــالل األيــام الســبعة التاليــة، ليقــرر مــا يــراه
  .بأغلبية عدد أعضاء المجلس

عــالن فــى غيــر دور االنعقــاد وجبــت دعــوة المجلــس لالنعقــاد فــورًا للعــرض عليــه اإل حــدثٕاذا و    
وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فــإذا كــان المجلــس مــنحال عــرض األمــر 

  .د أعضائه على إعالن حالة الطوارئوتجب موافقة أغلبية عد ،على مجلس الشيوخ
ة الطوارئ لمدة محددة ال تجاوز ستة أشــهر، وال يجــوز مــدها وفى جميع األحوال يكون إعالن حال

  .بعد موافقة الشعب فى استفتاء عامإال لمدة ال تزيد على ستة أشهر أخرى و 
  )152مادة (

  لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.   
  . ال يكون العفو الشامل إال بقانونو   

  )153مادة (
المهمة التى تتصل بمصالح الدولــة اخبين لالستفتاء فى المسائل لرئيس الجمهورية أن يدعو الن  

  . العليا
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  .ات الدولة وللكافة فى كل األحوالونتيجة االستفتاء ملزمة لجميع سلط  
  )154مادة (

  . إلى مجلس النواب وجه كتاب االستقالةقدم رئيس الجمهورية استقالته إذا   
  )155مادة (

بناء على طلــب موقــع  ،يةيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنايكون اتهام رئيس الجمهورية بالخ  
وال يصــدر قــرار االتهــام إال بأغلبيــة ثلثــى أعضــاء  ،مــن ثلــث أعضــاء مجلــس النــواب علــى األقــل

ويعتبر قرار االتهام وحتى  ،المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله
ة رئــيس الجمهوريــة الختصاصــاته طبقــا ألحكــام المــادة صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشــر 

  ) من الدستور.156(
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليــا وعضــوية    

محكمــة الــنقض ومجلــس الدولــة ومحكمتــى اســتئناف القــاهرة واإلســكندرية، ويتــولى اإلدعــاء  رؤســاء
  .أمامها النائب العام

 ويحــدد العقوبــة، وٕاذا حكــم بإدانــة رئــيس الجمهوريــة المحاكمــةالتحقيــق و نظم القانون إجــراءات وي  
  أعفى من منصبه مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى التى ينص عليها القانون.

  )156مادة (
 رئــيس مجلــس الــوزراء إذا قــام مــانع مؤقــت يحــول دون مباشــرة رئــيس الجمهوريــة لســلطاته حــل  

 أوعــن العمــل لة أو الوفــاة أو العجــز الــدائم رئــيس الجمهوريــة، لالســتقامنصــب لــو وعنــد خ ،محلــه
 ،ر المفوضـــية الوطنيـــة لالنتخابـــاتويخطـــ ،خلـــو المنصـــبيعلـــن مجلـــس النـــواب  ،آخـــرألى ســـبب 

  . سلطات رئيس الجمهوريةرئيس مجلس النواب مؤقتا ويباشر 
  قدم عند حل مجلس النواب.ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما ت  
يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة ال تجاوز تسعين يوما من وفى كل األحوال   

طلـــب أو أن ي ،أن يترشـــح لهـــذا المنصـــبوال يجـــوز للقـــائم بأعمـــال الـــرئيس  ،تـــاريخ خلـــو المنصـــب
  .تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة

  )157مادة (
 ،ألحــد مجلســى البرلمــان اســتفتاء أو انتخــابامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء إذا تز   

  .المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيسوتمدد عضوية  ،تعطى األسبقية النتخابات رئيس الجمهورية
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  الفرع الثانى
  الحكومة 

  )158مادة (

  الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. مجلس تتكون الحكومة من رئيس   

ويوجههـــــا فـــــى أداء ، علـــــى أعمالهـــــارئاســـــة الحكومـــــة ويشـــــرف الـــــوزراء مجلـــــس رئـــــيس  يتـــــولى  

  اختصاصاتها.

  )159مادة (

 ،متمتعــا بحقوقــه المدنيــة والسياســية ،أو عضــوا بالحكومــةلــوزراء مجلس ايشترط فيمن يعين رئيسا ل

جنســية حــامال ل وال يجــوز أن يكــون رئــيس مجلــس الــوزراء بالغا من العمر ثالثين سنة على األقــل.

  مهامه.لسنوات العشر السابقة على توليه ادولة أخرى خالل 

وٕاذا عــــين أحــــد  ،البرلمــــانأى مــــن مجلســــى عضــــوية وال يجــــوز الجمــــع بــــين عضــــوية الحكومــــة و 

وتطبــق أحكــام المــادة  ،فــى الحكومــة، يخلــو مكانــه فــى مجلســه مــن تــاريخ هــذا التعيــين أعضــائهما

  ) من الدستور.113(

  )160مادة (

ــــ   ــــوزراء وأعضــــاء الحكومــــةؤدى رئــــيس ي ــــس ال ــــيس  مجل ــــل مباشــــرة مهــــام مناصــــبهم أمــــام رئ قب

الجمهوريــة اليمـــين اآلتيــة : " أقســـم بـــاهللا العظــيم أن أحـــافظ مخلصـــا علــى النظـــام الجمهـــورى، وأن 

وأن أحافظ على استقالل الوطن  ،وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ،أحترم الدستور والقانون

   ."وسالمة أراضيه

  )161مادة (

وأعضــاء الحكومــة، وال يجــوز ألى مــنهم أن  ،الــوزراءمجلــس يحدد القانون المعاملة الماليــة لــرئيس 

بالذات أو بالواسطة، مهنــة  ،أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ،يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى

أو أن  ،مــن أمــوال الدولــةأو أن يشترى أو يستأجر شيئا  ،حرة أو عمال تجاريا أو ماليا أو صناعيا

  . أو أن يقايضها عليه ،يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله

كل نهاية في و تركه  عند توليه المنصب وعند ،ذمة مالية تقديم إقرار ويتعين على عضو الحكومة

وٕاذا تلقــى أى مــنهم هــدايا نقديــة أو عينيــة تــؤول ملكيتهــا إلــى  ،عــرض علــى مجلــس النــواب، يعــام

  .له على الوجه الذى ينظمه القانونوذلك ك ،عامة للدولةالخزينة ال
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  )162مادة (

  تختص الحكومة بما يلى :  
  . امة للدولة واإلشراف على تنفيذهاوضع السياسة العاالشتراك مع رئيس الجمهورية فى  -1
 والتنســيق فيمــا بينهــا ،التابعة لهــا والهيئات والمؤسسات العامة توجيه أعمال الوزارات والجهات -2

 .متابعتهاو 

 .ومراقبة تنفيذها ،نين والقراراتإصدار القرارات اإلدارية والتنفيذية وفقا للقوا -3

 .عداد مشروعات القوانين والقراراتإ -4

 .اد مشروع الموازنة العامة للدولةإعد -5

 .ادية واالجتماعية العامة للدولةإعداد مشروعات خطط التنمية االقتص -6

 .عقد القروض ومنحها -7

يـــة حقـــوق المـــواطنين ومصـــالح والمحافظـــة علـــى أمـــن الـــوطن وحما ،وانينمالحظـــة تنفيـــذ القـــ -8
 .الدولة

 

  )163مادة (

ـــه   ـــه والرقابـــة ،ومتابعـــة تنفيـــذها ،يتـــولى الـــوزير رســـم السياســـة العامـــة لوزارت فـــى إطـــار  ،والتوجي
  . ولةالسياسة العامة للد

  
  )164مادة (

العامــة للدولــة أمــام مجلــس  ةعــن السياســ وننالــوزراء والــوزراء مســئولون متضــام مجلــس رئــيس  
مجلــس وال يطلب طرح الثقة فى الحكومة إال رئيس  ،، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارتهالنواب
  طبقا لإلجراءات المنصوص عليها فى الدستور. وذلك  ،الوزراء

  
  )165مادة (

أو لجانــه البرلمــان  مجلســىأى مــن إلقاء بيان أمــام  الوزراء ونوابه والوزراءمجلس لرئيس يجوز   
   .هعن موضوع يدخل فى اختصاص

  .من مالحظات بشأنهويبدى ما يراه  ،ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان  
  

   )166مادة (

بمــا لــيس فيــه تعطيــل أو تعــديل أو  ،الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيــذ القــوانين مجلس يصدر رئيس  
مــن يصــدر اللــوائح جوز أن يحدد القــانون وي ،إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها

  . الالزمة لتنفيذه
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  )167مادة (

إذا فــ ،افــق والمصــالح العامــة وتنظيمهــاالــوزراء اللــوائح الالزمــة إلنشــاء المر  مجلــس يصدر رئيس  
  . أخذ موافقة مجلس النواب ة العامة للدولة وجبذلك أعباء جديدة على الميزاني رتب

  
  )168مادة (

  .بعد موافقة مجلس الوزراء راء لوائح الضبطيصدر رئيس الوز   
  

   )169مادة (

يــــنظم اختصاصــــات و  ،وعــــزلهميحــــدد القــــانون الســــلطة المختصــــة بتعيــــين المــــوظفين المــــدنيين   
وتكفــل حــريتهم فــى  ،والضــمانات التــى تصــون حقــوقهم ،ومســئوليات المــوظفين ،الوظــائف الرئيســية

  . العمل
  

  )170مادة (
بنــاء علــى طلــب موقــع مــن ثلــث أعضــائه ولمجلــس النــواب  ،ئــب العــاموللنا ،لــرئيس الجمهوريــة  

رائم أثناء فيما يقع منهم من ج ،الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة مجلس اتهام رئيس على األقل
  . تأدية أعمال المنصب أو بسببه

ويوقــف مــن  ،النــوابمجلــس  أعضــاء ثلثــىبموافقــة االتهــام إال قــرار يصدر ال وفى كل األحوال   
ة الــدعوى عليــه مــن إقامــ خدمتــه انتهــاءوال تحــول  ،عن عمله إلى أن يفصل فى أمــره تقرر اتهامهي

  أو االستمرار فيها.
التــى وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخــالل بالعقوبــات األخــرى    

  .ينص عليها القانون
  

  )171مادة (
وجب تقديم كتاب االستقالة إلى رئيس  ،تقالةإذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها باالس

  الجمهورية.
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  الخامسالفصل 

  نظام اإلدارة المحلية

  )185مادة (

المحافظـــات  وتشـــمل ،تتمتـــع بالشخصـــية االعتباريـــة ،تقســـم الدولـــة إلـــى وحـــدات إداريـــة محليـــة   
وأن  ،و حــىوالمــدن والمراكــز واألحيــاء والقــرى ؛ ويجــوز أن تضــم الوحــدة الواحــدة أكثــر مــن قريــة أ

ه علــى الوجــه الــذى ينظمــه وذلــك كلــ ،داريــة أخــرى تكــون لهــا الشخصــية االعتباريــةتنشــأ وحــدات إ
  .القانون

  )186مادة (

ويشترط كل وحدة محلية مجلس ينتخب باالقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات،  يمثل  
وأال  ،ه المدنيــة والسياســيةمتمتعــا بحقوقــ ،فيمن يترشح لعضــوية المجلــس المحلــى أن يكــون مصــريا

  يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميالدية.
المجلــس ممثلــون عــن أجهــزة الســلطة التنفيذيــة فــى الوحــدة المحليــة دون أن عضــوية ويضم إلى   

     يكون لهم صوت معدود. 
  . ووكيله من بين أعضائه المنتخبين وينتخب كل مجلس رئيسه  

  )187مادة (

دير المرافــق واألعمــال المجلــس المحلــى بكــل مــا يهــم الوحــدة التــى يمثلهــا، وينشــىء ويــ خــتصي  
  وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.  ،االقتصادية واالجتماعية والصحية وغيرها

  )188مادة (

قـــرارات المجـــالس المحليـــة الصـــادرة فـــى حـــدود اختصاصـــها نهائيـــة، وال يجـــوز تـــدخل الســـلطة   
لحة العامــة أو بمصــالح بعضــها نع تجاوز المجالس هذه الحــدود أو إضــرارها بالمصــالتنفيذية إال لم

   بعضا.
محــاكم مجلــس  وعند الخالف على اختصاص هذه المجالس تفصــل فيــه علــى وجــه االســتعجال  

  . وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون ،الدولة
  )189مادة (

الطــابع المحلــى األصــلية واإلضــافية، تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرســوم ذات   
ويجــــب أال تتنــــاول هــــذه الضــــرائب والرســــوم انتقــــال األشــــخاص أو مــــرور األمــــوال بــــين الوحــــدات 

وتتبــع فــى  ،وأال تقيــد حــق المــواطنين فــى ممارســة مهــامهم وأعمــالهم فــى أراضــى الدولــة ،اإلداريــة
جــراءات المتبعــة فــى جبايــة أمــوال جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحليــة القواعــد واإل

  وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.  ،الدولة
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  )190مادة (

وتضــمن التوزيــع  ،تكفــل الدولــة مــا تحتاجــه الوحــدات المحليــة مــن معاونــة فنيــة وٕاداريــة وماليــة  
ا لمــا بقــوتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، ط والمواردالعادل للمرافق والخدمات 

  . ينظمه القانون

  )191مادة (

يضـــع كـــل مجلـــس محلـــى ميزانيتـــه وحســـابه الختـــامى، ويبـــين القـــانون القواعـــد التـــى تتبـــع فـــى   
 االعتراض خاللها على الميزانيــة والحســاب الختــامىوضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية 

  .مه القانونظوفقا لما ين ،ويتم نشرهما ،وكيفية الفصل فى هذا االعتراض
فى جميــع األحــوال أن تطلــب إدراج المبــالغ الالزمــة لتأديــة الخــدمات العامــة  المختصةوللسلطة   

  .انين على المجالس المحليةوااللتزامات التى تفرضها القو 

  )192مادة (

  .ال يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل  
خــالل مــدة ال تزيــد علــى ســتين يومــا مــن  ويــنظم القــانون طريقــة حــل أى منهــا وٕاعــادة انتخابــه   

 ويحــدد تشــكيل هيئــة مؤقتــة تحــل محلــه خــالل فتــرة الحــل لتصــريف الشــئون الجاريــةتــاريخ الحــل، 
  واألعمال التى ال تحتمل التأخير. 

  )193مادة (

ووســائل التعــاون بينهــا  ،ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى األعمال ذات النفــع المشــترك  
  .ح الحكومةوبين مصال

  )194مادة (

ويحــــــدد  ،ورؤســــــاء الوحــــــدات اإلداريــــــة المحليــــــة األخــــــرىيــــــنظم القــــــانون اختيــــــار المحــــــافظين   
   .اختصاصاتهم

  الفصل الخامس
  )للنقاش (مقترح نظام مجلسين نظام ا�دارة المحلية

  الفرع ا ول
  التقسيم ا�دارى المحلى للدولة

  ـــــــــــــــــــــ
  )1مادة (

  185نفسھا 

  )2مادة (
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رعاية مصالح المواطنين،  ،كل فى نطاق اختصاصه ،تتولى الوحدات ا�دارية المحلية

وتحقيق التنمية المحلية وإنشاء وإدارة المرافق والخدمات العامة.وينظم القانون وسائل دعم 

ال5مركزية ا�دارية وتمكين ھذه الوحدات المحلية من توفير المرافق والخدمات والنھوض بھا 

  سن إدارتھا.وح

  )3مادة (

  190نفسھا 

  )4مادة (

  193نفسھا 

  )5مادة (

  189نفسھا 

  الفرع الثانى

  المجالس المحلية المنتخبة 

  )6مادة (

يمثل كل وحدة إدارية محلية مجلس ينتخب با�قتراع العام السرى المباشر لمدة أربع 

  سنوات.

متمتعاً بحقوقه المدنية ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً، 

  وأD يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة مي5دية. ،والسياسية

  )7مادة (

يختص كل مجلس محلى بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة فى نطاق وحدته ا�دارية 

  المحلية وإقرار موازناتھا وخطط التنمية بھا على النحو الذى ينظمه القانون.

القانون طريقة تشكيل ھذه المجالس واختصاصاتھا اFخرى ومواردھا المالية ويحدد 

  وضمانات أعضائھا وع5قاتھا بالحكومة والبرلمان.

  )8مادة (

تخضع المجالس المحلية المنتخبة فى تنظيم أدوار إنعقادھا السنوية واجتماعاتھا غير 

فى صحة عضويتھا وإسقاطھا العادية وعلنية جلساتھا وانتخاب رؤسائھا ووكيليھا والفصل 

  واستقالة أعضائھا لIحكام ذاتھا المتعلقة بمجلس النواب.
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  )9مادة (

يراقب كل مجلس محلى أداء الرئيس التنفيذى للوحدة ا�دارية المحلية التى يمثلھا 

  بوسائل الرقابة الممنوحة Fعضاء مجلس النواب فى الدستور وبالقواعد وا�جراءات ذاتھا.

  )10مادة (

  188فسھا ن

  ) 11مادة (

  .  192نفسھا 

  

  الفرع الثالث

  ا!جھزة التنفيذية المحلية

  )12(مادة 

. يتولى كل وحدة إدارية محلية رئيس تنفيذى لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة

  .ويشترط فيمن يشغل ھذا المنصب الشروط ذاتھا الواجب توافرھا فى عضو الحكومة

  .صاته ونظام عمله وكافة أوضاعه الوظيفيةويحدد القانون اختصا

  )13(مادة 

المحافظ ھو الرئيس التنفيذى للمحافظة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمھورية بعد 

  .موافقة أغلبية أعضاء مجلس محلى المحافظة

ورئيس المدينة أو المركز أو الحى أو القرية ھو الرئيس التنفيذى لوحدته اPدارية 

در بتعيين أى منھم قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح المحافظ وموافقة المحلية، ويص

  .المجلس المحلى المختص

  )14(مادة 

الرئيس التنفيذى للوحدة اPدارية المحلية ھو ممثل الدولة فى نطاق ھذه الوحدة المحلية، 

العامة التابعة لھا، وھو الرئيس ا^على ل[جھزة التنفيذية  ومديريات وإدارات الخدمات والمرافق 

ويعمل على حفظ ا^من والنظام العام بھا، وھو مسئول عن أعماله أمام المجلس المحلى 

  .ويحق له حضور جلساته والمشاركة فى مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت ،المختص
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  )15(مادة 

ضوية يشكل بكل وحدة إدارية محلية مجلس تنفيذى يتولى رئاسته رئيسھا التنفيذى، وع

رؤساء ا^جھزة التنفيذية بھا، ويختص ھذا المجلس بتوجيه وتنسيق ا^عمال التنفيذية ومتابعتھا 

  . وإصدار القرارات اPدارية بشأنھا وفقاً للقوانين

ويبين القانون اfختصاصات ا^خرى لھذه المجالس التنفيذية وسلطات رؤسائھا ونظام 

  .  لمجالس المحلية المنتخبةعملھا وأوجه التنسيق بينھا وعgقاتھا با
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  السادس الفصل

  األمن والدفاع  

  الفرع األول

  مجلس الدفاع الوطنى

  )195مادة (

فـــى عضـــويته رئيســـى  ويضـــم ،يتـــولى رئـــيس الجمهوريـــة رئاســـته ،ينشـــأ مجلـــس للـــدفاع الـــوطنى  
رئــــيس ووزراء الــــدفاع والخارجيــــة والماليــــة والداخليــــة و  ،وزراءالــــ مجلــــس ورئــــيس البرلمــــانمجلســــى 

المخـــابرات العامـــة ورئـــيس أركـــان القـــوات المســـلحة وقـــادة القـــوات البحريـــة والجويـــة والـــدفاع الجـــوى 
  واالستطالع. الحربيةورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات 

ومناقشــة موازنــة القــوات  ،وســالمتها الــبالدويختص بالنظر فى الشــئون الخاصــة بوســائل تــأمين   
ويجــب أخــذ رأيــه فــى مشــروعات  ،الموازنــة العامــة للدولــةة علــى أن تــدرج رقمــا واحــدًا فــى المســلح

  .ويحدد القانون اختصاصاته األخرى ،القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة

  الفرع الثانى

  القوات المسلحة

  )196مادة (

راضـــيها، القـــوات المســـلحة ملـــك للشـــعب مهمتهـــا حمايـــة الـــبالد والحفـــاظ علـــى أمنهـــا وســـالمة أ  
ويحظــر علــى أى فــرد أو هيئــة أو جهــة أو جماعــة  ،والدولــة وحــدها هــى التــى تنشــئ هــذه القــوات

  .إنشاء تشكيالت أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية

  حة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.ويكون للقوات المسل  

  )197مادة (

  ويعين من بين ضباطها. ،حةوزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسل  

  )198مادة (

  .فى القوات المسلحةوالتقاعد ويبين شروط الخدمة والترقية  ،ينظم القانون التعبئة العامة  

ــــة لوتخــــتص ا   لجــــان القضــــائية لضــــباط وأفــــراد القــــوات المســــلحة دون غيرهــــا بالفصــــل فــــى كاف
  .المنازعات اإلدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم
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  )199( مادة

وال  ،ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور  
علــى النحــو الــذى  ،يجوز بحال أن يحاكم أمــام القضــاء العســكرى إال العســكريون ومــن فــى حكمهــم

  .ينظمه القانون
  نص مرادف

ة الجرائم المتعلقة بالقوات القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كاف  
ويجــوز اســتثناء محاكمــة المــدنيين أمــام  .المسلحة وضــباطها وأفرادهــا ( أثنــاء أداء مهــام العســكرية)

القضاء العســكرى فــى الحــاالت التــى يحــددها القــانون، ويبــين القــانون اختصاصــاته األخــرى، وذلــك 
  .فى حدود المبادئ الواردة بالدستوكله 
ســكرى مســتقلون وغيــر قــابلين للعــزل، ويتمتعــون بالضــمانات والحصــانات وأعضاء القضــاء الع   

  والحقوق والواجبات األخرى المقررة ألعضاء الجهات القضائية.

  

  الفرع الثالث

  الشرطة

  )200مادة (

تـــؤدى واجبهـــا فـــى خدمـــة الشـــعب، ووالؤهـــا للدســـتور والقـــانون،  ،الشـــرطة هيئـــة مدنيـــة نظاميـــة  
وتكفــل للمــواطنين  ،اآلداب العامة، وتنفيذ ما تفرضــه القــوانين واللــوائحوتتولى حفظ النظام واألمن و 

بمــا  ،الطمأنينــة وحمايــة كــرامتهم وحقــوقهم وحريــاتهم، وذلــك كلــه علــى الوجــه الــذى ينظمــه القــانون
  .يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم
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  الرابع الباب
   جهزة الرقابيةألاو  الهيئات المستقلة

  ولأل الفصل ا

  ام مشتركةأحك

  
  )201مادة (

بالشخصـــية ، الدســـتور هــذا المنصـــوص عليهــا فـــى ،جهـــزة الرقابيــةألاو الهيئـــات المســتقلة تتمتــع   
  .والمالي يدار اإلو  يواالستقالل الفن ،والحياد ،االعتبارية العامة

تتمتــع  ،أجهــزة رقابيــة أخــرىو  هيئــات مســتقلة إنشــاء ،قــانونبموجــب و  ،عنــد االقتضــاء ،ويجــوز   
  .ضماناتبذات ال

  .فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجاالت عملها واألجهزة الهيئات هويتعين أخذ رأى هذ  

  )202مادة (

علــى النحــو الــذي وتنشــر علــى الــرأى العــام  ،جهــزة الرقابيــة علنيــةألاو الهيئــات المســتقلة تقــارير   
أن  لــس النــوابمجويجــب علــى  ،مجلســي البرلمــانرئــيس الجمهوريــة و  إلــىوتقــدم  ،ينظمــه القــانون

  .سعين يومًا من تاريخ ورودها إليهتجاوز ت جراء الالزم فى مدة الإلينظرها ويتخذ حيالها ا

ئــل عنــه نتــائج أعمالهــا مــن قيــام دالة بمــا تســفر يــجهــزة الرقابيــة ســلطات التحقيــق المعنوتبلــغ األ  
  على ارتكاب مخالفات أو جرائم.

  .القانون ينظمهعلى النحو الذى وكل ذلك 

  )203( مادة

األجهــزة الرقابيــة بعــد موافقــة أغلبيــة أعضــاء و  الهيئــات المســتقلة يعــين رئــيس الجمهوريــة رؤســاء  
مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قــابلين للعــزل، وُيحظــر 

  على الوزراء. ما هو محظورعليهم 

  )204مادة (

األخــرى غيــر  االختصاصــاتيحــدد  ،أو جهــاز رقــابى لةهيئــة مســتق كــل يصــدر قــانون بتشــكيل   
ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيــين فيهــا الضــمانات  ،المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها

وغيـــر ذلـــك مـــن وعـــزلهم ويبـــين طـــرق تعييـــنهم وتـــرقيتهم ومســـاءلتهم تأديبيـــًا  ،الالزمـــة ألداء عملهـــم
   .عهم الوظيفية بما يكفل استقاللهمأوضا
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  لفصل الثانىا

  جهزة الرقابية ألا

   األول الفرع

  لمكافحة الفساد  المفوضية الوطنية 
  
  )205مادة (

لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب  تختص المفوضية الوطنية  
ستراتيجية الوطنية الخاصة االووضع  ،ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ،المصالح

  .لقانونما ينظمه اوفقًا ل ،األجهزة المعنيةمن خالل تنفيذها  وضمان ،بذلك

  الثاني الفرع

  الجهاز المركزى للمحاسبات 

  )206مادة (

والرقابــة الماليــة علــى  ،وحمايتهــاعلى األموال العامة يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة   
  . القانون هالذى ينظمعلى الوجه وذلك  ،الجهات التي ُيعهد إليه بها

  

  الثالث الفرع

  البنك المركزى 
  
  )207مادة (

، ومراقبة أداء يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية واالئتمانية والمصرفية وتنفيذها
ويعمل على تحقيق استقرار األسعار وسالمة  ،الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد

.لسياسة االقتصادية العامة للدولةطار اوذلك كله فى إ ،النظام النقدي والمصرفي
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  الفصل الثالث

  المجلس االقتصادي واالجتماعي 

  )208مادة (

يقوم المجلس االقتصادي واالجتمــاعي علــى دعــم مشــاركة فئــات المجتمــع فــى صــنع السياســات   
ويجب على الحكومــة  ،االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية

  .وعات القوانين المتعلقة بهاالبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشر و 
تنظيمــاتهم المنتخبــة  تختــارهممائــة وخمســين عضــوا وُيشكل هــذا المجلــس مــن عــدد ال يقــل عــن   

وال يجــوز  ،من نقابات واتحادات وجمعيات الفالحين والعمال والمهنــين وغيــرهم مــن فئــات المجتمــع
  .لمجالس النيابيةأى من ا ووعضوية الحكومة أا المجلس الجمع بين عضوية هذ

ووســــائل تقــــديم  ،ونظــــام عملــــه ،وانتخــــاب رئيســــهويبــــين القــــانون طريقــــة تشــــكيل هــــذا المجلــــس   
  .توصياته إلى سلطات الدولة

  الفصل الرابع 

  المفوضية الوطنية لالنتخابات 

  )209مادة (

االستفتاءات واالنتخابات الرئاسية والنيابية تختص المفوضية الوطنية لالنتخابات وحدها بإدارة   
وتحديــد ضــوابط  ،تقسيم الــدوائروٕابداء الرأى فى بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين  ،والمحليات

   ك من إجراءات حتى إعالن النتيجة.وغير ذل ،عنه واإلعالنالتمويل واإلنفاق االنتخابي 
وذلــك كلــه علــى الوجــه  ،ات التنظيمات النقابيــة وغيرهــاويجوز أن ُيعهد إليها باإلشراف على انتخاب

  .القانون ينظمهالذى 
  )210مادة (

هم مــن ُيختــار ســتةأعضــاء  عشــرةيتولى إدارة المفوضية الوطنيــة لالنتخابــات مجلــس مكــون مــن   
بــين نــواب رئــيس محكمــة الــنقض ورؤســاء محــاكم االســتئناف ونــواب رئــيس مجلــس بالتســاوي مــن 

وُينتدبون ندبًا كامًال للعمل  ،ياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصةالدولة تنتخبهم جمع
ويتجــدد  أعضــائها ؛ وتكون رئاستها ألقــدم  ست سنوات ؛بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها 

  . انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثالث سنوات
لواجــب توافرهــا فــيهم وٕاجــراءات التجديــد ويبــين القــانون طريقــة انتخــاب األعضــاء البــاقين والشــروط ا

  النصفي.
وللمفوضــية أن تســتعين بمــن تــراه مــن الشخصــيات العامــة والمتخصصــين وذوى الخبــرة فــى مجــال 

   .ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون ،االنتخابات
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  )211مادة (

أعضــاء  ،التــى تــديرها المفوضــية ،يتــولى عمليــة االقتــراع والفــرز فــى االســتفتاءات واالنتخابــات  
حــت اإلشــراف العــام لمجلــس ُيكفل لهم من الضمانات ما يضــمن نــزاهتهم واســتقاللهم ت ،تابعون لها
  .المفوضية

والفـــرز أعضـــاء مـــن الســـلطة القضـــائية لمـــدة عشـــر ع واســـتثناًء مـــن ذلـــك يتـــولى عمليـــة االقتـــرا  
  .ذى ينظمه القانونوذلك كله على النحو ال ،الدستوربسنوات من تاريخ العمل 

  )212مادة (

تختص المحكمة اإلدارية العليــا بالفصــل فــى الطعــون علــى قــرارات المفوضــية الوطنيــة لالنتخابــات 
المتعلقــة باالســتفتاءات واالنتخابــات النيابيــة واالنتخابــات الرئاســية ونتائجهــا، ويكــون الطعــن علــى 

  .حليات أمام محكمة القضاء اإلدارىانتخابات الم
لقـــانون إجـــراءات الطعـــون والفصـــل فيهـــا وفقـــا لمواعيـــد محـــددة بمـــا ال يخـــل بســـير العمليـــة ويـــنظم ا

وال يجـــوز الطعـــن علـــى النتـــائج النهائيـــة لالســـتفتاءات أو  .النهائيـــة االنتخابيـــة أو إعـــالن نتائجهـــا
  االنتخابات الرئاسية بعد إعالنها.

  أيام من تاريخ االقتراع. ثمانية وفي كل األحوال يجب أن يتم إعالن النتائج خالل مدة ال تجاوز

  الفصل الخامس 

  الهيئات المستقلة 

  الفرع األول 

  الهيئة العليا لشئون الوقف

  )213مادة (

وضــمان إدارة  ،تقوم الهيئة العليا لشئون الوقــف علــى تنظــيم مؤسســات الوقــف العامــة والخاصــة  
  . ثقافة الوقف فى المجتمع ونشر ،اواإلشراف عليها ورقابته ،األوقاف إدارة اقتصادية رشيدة

  الفرع الثانى 

  الهيئة العليا لحفظ التراث 

  )214مادة (

ُتعنــى الهيئــة العليــا لحفــظ التــراث بتنظــيم وســائل حمايــة التــراث الحضــاري والعمرانــي والثقــافي (   
ء إســـهاماته فـــى الحضـــارة وٕاحيـــا ،وترقيتـــه ،وصـــون موجوداتـــه ،واإلشـــراف علـــى جمعـــه ،المصـــري
  .اإلنسانية)

  الفرع الثالث

  مجمع اللغة العربية
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  )215مادة (

ويســهم فــي تعريــب  ،وٕاثرائهــا والمحافظــة عليهــا ،يقوم مجمع اللغة العربية علــى خدمــة اللغــة العربيــة
ويشارك في نشر علوم ودراسات اللغة في أنحاء  ،العلوم واآلداب والفنون والمعارف والمصطلحات

  العالم.
  الرابعالفرع 

  لإلعالم والصحافة الهيئات المستقلة 

  )216مادة (

ــــيتــــولى    الصــــحافة تنظــــيم و  والمرئــــيإلعــــالم تنظــــيم شــــئون البــــث المســــموع لى وطنالمجلــــس ال

ضــمان حريــة اإلعــالم بمختلــف صــوره ويكــون المجلــس مســئوال عــن  ،المطبوعــة والرقميــة وغيرهــا

ووضــــع ر وحمايــــة مصــــالح الجمهــــو  ،احتكــــارهتركــــزه أو تعدديتــــه وعــــدم المحافظــــة علــــى و  وأشــــكاله

والحفــاظ وأخالقياتهــا، بأصــول المهنــة  الضــوابط والمعــايير الكفيلــة بــالتزام وســائل اإلعــالم المختلفــة

  .وتقاليده قيم المجتمعمراعاة اللغة العربية و  على

  )217مادة (

ــوم   ــة تقــ ــة الوطنيــ ــحافة واإلعــــالم الهيئــ ــى  للصــ ــات الصــــحفية علــ اإلعالميــــة و إدارة المؤسســ

وضـــمان  ،فيهـــا الـــوطنيوتعظـــيم االســـتثمار  ،أصـــولها هـــا، وتنميـــة، وتطوير المملوكـــة للدولـــة

  .أنماط أداء مهنية وٕادارية واقتصادية رشيدةبالتزامها 
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  الباب الخامس

  أحكام ختامية وانتقالية
  

  الفصل األول

  تعديل الدستور

  

  )218مادة (

تور، ويجــب لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدســ  
فــإذا صــدر طلــب التعــديل  ،أن يذكر فى هذا الطلب المــواد المطلــوب تعــديلها وأســباب هــذا التعــديل

  .على األقلمن مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد األعضاء 
 ،ينــاقش البرلمــان طلــب التعــديل خــالل ثالثــين يومــا مــن تــاريخ اســتالمه ،وفــى جميــع األحــوال  

اء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعــديل كليــا أو جزئيــا أو برفضــه، ويصدر قراره بأغلبية األعض
  فإذا رفض الطلب ال يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور االنعقاد التالى.

  )219مادة (

يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فــى  ،إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور  
أعضــاء ثلثــا فــإذا وافــق علــى التعــديل  ،يومــا مــن تــاريخ هــذه الموافقــة ســتين بعــداللجنــة المختصــة 

عـــرض علـــى الشـــعب الســـتفتائه فـــى شـــأنه خـــالل ثالثـــين يومـــا مـــن تـــاريخ صـــدور هـــذه  ،البرلمـــان
  الموافقة.

  .نتيجة االستفتاء بالموافقة عليهإعالن ويكون التعديل نافذًا من تاريخ   

  الفصل الثانى
  أحكام عامة

  )220دة ( ما
المعتبــرة  بادئ الشريعة اإلسالمية تشمل أدلتها الكلية وقواعــدها األصــولية والفقهيــة ومصــادرهام  

   فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

  )221مادة (

  .ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون ،مدينة القاهرة عاصمة الدولة  

  )222مادة (

  . ا وخاتمها ونشيدها الوطنىاراتهيحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وش  
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  )223مادة (

بمــا ال يخــالف  صدور الدســتور يبقــى صــحيحا ونافــذا كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل
ــــى . وال يجــــوز تعــــديلها وال إلغاؤهــــا إال وفقــــا للقواعــــد واإلجــــأحكــــام هــــذا الدســــتور ــــررة ف راءات المق

  .الدستور

  )224مادة (

دة الرســمية خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تــاريخ إصــدارها، ويعمــل بهــا تنشــر القــوانين فــى الجريــ  
  .إال إذا حددت لذلك ميعادًا آخر ،بعد ثالثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها

فيمــا وقــع  أثــروال تسرى أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمــل بهــا، وال يترتــب عليهــا   
جنائيــة والضــريبية أن يــنص فــى القــانون علــى خــالف ذلــك إال قبلهــا، وال يجــوز فــى غيــر المــواد ال

  .ة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواببموافق

  )225مادة (

  .يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعالن موافقة الشعب عليه فى االستفتاء  

  الفصل الثالث

  أحكام انتقالية

   )226(مادة 
ات من تاريخ انتخابه رئيســا للجمهوريــة، وال أربع سنو تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 

  .يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إال لمدة أخرى

   )227(مادة 
غيـــر قابلـــة للتجديـــد أو قابلـــة لمـــرة  ،يعـــين لـــه الدســـتور أو القـــانون مـــدة واليـــة محـــددة ،كـــل منصـــب

لــغ وال متــى بوتنتهــى هــذه الواليــة فــى كــل األحــ .يحتسب بــدء هــذه الواليــة مــن تــاريخ شــغلها ،واحدة
  .صاحبها السن القانونى للتقاعد

   )228(مادة 
علــى أول الكامــل القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، اإلشراف  ،تتولى اللجنة العليا لالنتخابات

وتـــؤول موجـــودات هـــذه اللجنـــة واللجنـــة العليـــا لالنتخابـــات الرئاســـية إلـــى  ،انتخابـــات برلمانيـــة تاليـــة
  .فور تشكيلها ،تخاباتلوطنية لالنالمفوضية ا

   )229(مادة 
... للنظــام .ســبية، وبواقــع.. وفــق نظــام القــوائم الن.بواقــع ،............(تجري اfنتخابات القادمة وفقا لنظhhام

الن النتيجــة ، وينعقــد فصــله التشــريعى األول خــالل عشــرة أيــام علــى األكثــر مــن تــاريخ إعــالفــردى
  .النهائية لالنتخابات)
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   )230(مادة 

تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى األول قبل انتهــاء التجديــد النصــفى (
بتسعين يومــا علــى األكثــر، ويســتمر  ،القائم في تاريخ االستفتاء على هذا الدستور لمجلس الشورى

  .)حين انتخاب مجلس الشيوخهذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى ل
رى االختصاصــات اإلجرائيــة المقــررة لمجلــس الشــيوخ الــواردة فــي هــذا الدســتور يباشــر مجلــس الشــو 

  لحين انتخاب مجلس الشيوخ.
  


