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مسودة
إعالن المبادئ األساسیة لدستور الدولة المصریة الحدیثة

اعتزازاً بنضالنا عبر تاریخنا العریق من أجل الحریة والعدل والمساواة والسیادة الوطنیة وسالم البشریة، واستلھاما لما قدمناه 
القانون بمقوماتھا المدنیة الدیمقراطیة للحضارة اإلنسانیة، مدركین التحدیات التى تواجھنا على طریق بناء وتحصین دولة 

الحدیثة، مؤكدین أن الشعب ھو مصدر السلطات، وال ینبغى بأى حال من األحوال المصادرة على إرادتھ بوضع مبادئ فوق 
دستوریة ال تتغیر، ودونما الحاجة إلى إعالن دستورى بشأنھا أو غیره، حیث تكفى إرادة الشعب.

فى الحریة والكرامة اإلنسانیة والعدالة ٢٠١١رة المصریة فى الخامس والعشرین من ینایر وضماناً لتحقیق أھداف الثو
االجتماعیة، واستلھاما لروح ھذه الثورة التى توحد حولھا المصریون بأطیافھم المتنوعة، واحتراماً ووفاء ألرواح شھدائھا 

وتضحیات ونضال شعبنا العظیم فى ثوراتھ المتعاقبة.

لمبادئ األساسیة لدستور الدولة المصریة الحدیثة وذلك على النحو التالى:فإننا نعلن ا

أوالً: المبادئ األساسیة

جمھوریة مصر العربیة دولة مدنیة دیمقراطیة تقوم على المواطنة وسیادة القانون، وتحترم التعددیة، وتكفل الحریة ) ١(
أى تمییز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من األمة والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین دون 

العربیة، یعمل على تحقیق وحدتھا الشاملة.

اإلسالم دین الدولة، واللغة العربیة لغتھا الرسمیة، ومبادئ الشریعة اإلسالمیة المصدر الرئیسى للتشریع. ولغیر ) ٢(
دینیة.المسلمین االحتكام إلى شرائعھم فى أحوالھم الشخصیة وشئونھم ال

السیادة للشعب وحده وھو مصدر السلطات، یمارسھا من خالل االستفتاءات واالنتخابات النزیھة، تحت اإلشراف ) ٣(
القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى یضمن عدالة التمثیل للمواطنین دون أى تمییز أو إقصاء.

السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد النظام السیاسى للدولة جمھورى دیمقراطى یقوم على التوازن بین ) ٤(
األحزاب، شریطة أال تكون عضویتھا على أساس دینى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعیة تتعارض مع 

الحقوق والحریات األساسیة الواردة فى ھذا اإلعالن.

ص االعتباریة العامة والخاصة والمواطنون سیادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة واألشخا) ٥(
كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقالل القضاء ضمانة أساسیة لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتھا للقانون وتحقیق العدالة 

للمواطنین كافة.

القوانین المتعلقة وتختص المجالس العلیا للھیئات القضائیة بنظر كل ما یتعلق بشئونھا ویجب موافقتھا على مشروعات 
بھا قبل إصدارھا.

یقوم االقتصاد الوطنى على التنمیة الشاملة والمستدامة التى تھدف إلى تحقیق الرفاه االجتماعى وتلبیة الحاجات ) ٦(
األساسیة للمواطنین، وتشجیع االستثمار، وحمایة المنافسة الحرة ومنع الممارسات االحتكاریة الضارة، وحمایة 

فالة عدالة توزیع عوائد التنمیة على المواطنین. وتلتزم الدولة بحمایة الملكیة العامة لمرافقھا القومیة المستھلك وك
وسائر ثرواتھا ومواردھا الطبیعیة وأراضیھا ومقومات تراثھا الوطنى المادى والمعنوى.

وحمایتھ من التلوث والتعدیات، وتعظیم نھر النیل شریان الحیاة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارتھ ) ٧(
االنتفاع بھ والحفاظ على حقوق مصر التاریخیة فیھ.



2
مسودة

إعالن المبادئ األساسیة لدستور الدولة المصریة الحدیثة
2011نوفمبر 1

مصر جزء من القارة اإلفریقیة تعمل على نھضتھا وتحقیق التعاون بین شعوبھا وتكامل مصالحھا، وھى جزء من ) ٨(
ھ، وتعتز بدورھا األصیل فى الحضارة العالم اإلسالمى تدافع عن قضایاه وتعمل على تعزیز المصالح المشتركة لشعوب

اإلنسانیة وتساھم بإیجابیة فى تحقیق السالم العالمى وتعزیز مبادئ العدالة وحقوق اإلنسان والتعاون بین الدول 
والشعوب.

الدولة وحدھا ھى التى تنشئ القوات المسلحة، وھى ملك للشعب، مھمتھا حمایة البالد وسالمة أراضیھا وأمنھا ) ٩(
اظ على وحدتھا وحمایة الشرعیة الدستوریة وال یجوز ألیة ھیئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكیالت عسكریة أو والحف

شبھ عسكریة.

ویختص المجلس األعلى للقوات المسلحة دون غیره بالنظر فى كل ما یتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة 
واحداً فى موازنة الدولة، كما یختص دون غیره بالموافقة على أى ومناقشة بنود میزانیتھا على أن یتم إدراجھا رقماً 

تشریع یتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.

ورئیس الجمھوریة ھو القائد األعلى للقوات المسلحة ووزیر الدفاع ھو القائد العام للقوات المسلحة، ویعلن رئیس 
سلحة ومجلس الشعب.الجمھوریة الحرب بعد موافقة المجلس األعلى للقوات الم

ینشأ مجلس یسمى "مجلس الدفاع الوطنى" یتولى رئیس الجمھوریة رئاستھ ویختص بالنظر فى الشئون الخاصة ) ١٠(
بوسائل تأمین البالد وسالمتھا، ویبین القانون اختصاصاتھ األخرى. والدفاع عن الوطن وأرضھ واجب مقدس ، 

التعبئة العامة بالقانون.والتجنید اإلجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم

ثانیاً: الحقوق والحریات العامة

الكرامة اإلنسانیة حق أصیل لكل إنسان، وجمیع المواطنین المصریین أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق ) ١١(
قیدة أو الثروة أو والحریات والواجبات العامة، ویحظر التمییز بینھم بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدین أو الع

المكانة االجتماعیة أو اآلراء السیاسیة أو اإلعاقة أو غیر ذلك . ویجوز تقریر بعض المزایا للفئات التى تستدعى 
الحمایة.

العبادات والشعائر الدینیة، وتحمى دور العبادة.تكفل الدولة حریة العقیدة، وتضمن حریة ممارسة ) ١٢(

یل لجمیع المواطنین، وال یجوز إسقاط الجنسیة أو إبعاد أى مواطن عن البالد أو منعھ من الجنسیة المصریة حق أص) ١٣(
العودة إلیھا، إال بحكم قضائى مسبب.

حریة الرأى والتعبیر وحریة الصحافة ووسائل اإلعالم مكفولة، بما ال یمس حرمة الحیاة الخاصة وحقوق الغیر ) ١٤(
ویحظر فرض الرقابة على وسائل اإلعالم أو مصادرتھا أو تعطیلھا إال والمقومات األساسیة للمجتمع المصرى،
بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.

لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرھا وحق المشاركة فى الحیاة الثقافیة والفنیة بمختلف أشكالھا ) ١٥(
والبحث العلمى واإلبداع واالبتكار، وتضمن استقالل الجامعات وتنوع أنشطتھا، وتكفل الدولة الحریات األكادیمیة 

ومراكز البحث العلمى.

لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حیاتھ الخاصة ومراسالتھ ومحادثاتھ الھاتفیة واتصاالتھ اإللكترونیة والمعلوماتیة ) ١٦(
ا أو مصادرتھا إال بأمر قضائى مسبب ولمدة وغیرھا من وسائل االتصال ، وال یجوز االعتداء على حرمتھا أو تقییدھ

محددة.
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لكل مواطن حریة اإلقامة والتنقل، وال یجوز القبض علیھ أو تفتیشھ أو احتجازه أو حبسھ أو تقیید حریتھ الشخصیة إال ) ١٧(
عادلة أمام بأمر قضائى مسبق. وال جریمة وال عقوبة إال بنص فى القانون. والمتھم برئ حتى تثبت إدانتھ فى محاكمة 

قاضیھ الطبیعى.

الملكیة الخاصة مصونة، وال یجوز المساس بھا إال بحكم قضائى ومقابل تعویض عادل. وتساھم الملكیة الخاصة مع ) ١٨(
الملكیة العامة والتعاونیة فى تنمیة االقتصاد الوطنى.

شروط عادلة دون تمییز، وتلتزم بوضع الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفیر فرص العمل لكل مواطن ب) ١٩(
حد أدنى لألجور یكفل للمواطن مستوى من المعیشة یتناسب وكرامتھ اإلنسانیة. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف 

العامة، متى توافرت فیھ شروط تولیھا.

لیم والسكن والرعایة الصحیة لكل مواطن الحق فى حیاة آمنة، وبیئة نظیفة خالیة من التلوث، والحق فى الغذاء الس) ٢٠(
وممارسة الریاضة، والحق فى التأمین ضد البطالة والمرض والعجز والشیخوخة وفقاً لمقتضیات العدالة والتكافل 

االجتماعى.

لكل مواطن الحق فى التعلیم، وتلتزم الدولة بتوفیر فرص التعلیم فى مؤسساتھا التعلیمیة بالمجان، وتعمل على ضمان ) ٢١(
بھدف تعظیم االستثمار فى الثروة البشریة، ویكون التعلیم األساسى على األقل إلزامیاً. وتشرف الدولة على جودتھ

جمیع المؤسسات التعلیمیة العامة والخاصة واألھلیة، بما یضمن الحفاظ على االنتماء والھویة والثقافة الوطنیة.

ات والمؤسسات األھلیة، ولھم حق التجمع والتظاھر السلمى دون للمواطنین حق إنشاء النقابات واالتحادات والجمعی) ٢٢(
إخالل بحقوق الغیر أو بالمبادئ والحقوق األساسیة الواردة فى ھذا اإلعالن.

معاییر تشكیل الجمعیة التأسیسیة لوضع الدستور الجدید للبالد

:النحو التالىتشكل الجمعیة التأسیسیة المنوط بھا وضع مشروع الدستور المصرى على ) ١(

 ثمانین عضوا من غیر أعضاء مجلسى الشعب والشورى یمثلون كافة أطیاف المجتمع المصرى من قوى سیاسیة
:وحزبیة ونقابیة ومھنیة ودینیة على النحو اآلتى

o)ھیئة ٢مجلس الدولة، ٣محكمة النقض، ٤المحكمة الدستوریة العلیا ، ٤من الھیئات القضائیة ( )١٥
.النیابة اإلداریة) ترشحھم جمعیاتھم العمومیة٢لة، قضایا الدو

o)على األقل من أساتذة القانون الدستورى ٥من أساتذة الجامعات على أن یكون من بینھم ()١٥ (
.یرشحھم جمیعا المجلس األعلى للجامعات

o)یمثلون النقابات المھنیة یختارون فى اجتماع مشترك لمجالس ھذه النقابات)١٥.

o)النقابات العمالیة ترشحھم االتحادات العمالیةعن )٥.

o)عن الفالحین یرشحھم اتحاداتھم)٥.

o)اتحاد الجمعیات األھلیة ( على أن یكون من بینھم ممثل لذوى االحتیاجات الخاصة)٥).

o)اتحاد الغرف التجاریة)١.
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o)اتحاد الصناعات)١.

o)جمعیات رجال األعمال)١.

o)اإلنسانالمجلس القومى لحقوق )١.

o)القوات المسلحة)١.

o)الشرطة)١.

o)االتحادات الریاضیة)١.

o)اتحادات طالب الجامعات)١.

o)األزھر)١.

o)الكنائس المصریة)١.

o)شخصیات عامة یرشحھم مجلس الوزراء)١.

oوعلى الجھات المشار إلیھا ترشیح ضعف العدد لالختیار من بینھم.

 ممثلى األحزاب والمستقلین، بحسب نسبة تمثیلھم بمجلسى الشعب والشورى ، ویختار األعضاء الباقون من بین
.بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على األقل

 ویجب أن یكون من بین أعضاء الجمعیة التأسیسیة عشرة سیدات على األقل، وخمسة أعضاء، على األقل، ال
.تجاوز أعمارھم الخامسة والثالثین

وع الدستور الذى أعدتھ الجمعیة التأسیسیة نصاً أو أكثر یتعارض مع المقومات األساسیة للدولة إذا تضمن مشر) ٢(
والمجتمع المصرى والحقوق والحریات العامة التى استقرت علیھا الدساتیر المصریة المتعاقبة بما فیھا اإلعالن 

طلب المجلس األعلى للقوات المسلحة بما واإلعالنات الدستوریة التالیة لھ، ی٢٠١١مارس ٣٠الدستورى الصادر فى 
لھ من سلطات رئیس الجمھوریة فى المرحلة االنتقالیة من الجمعیة التأسیسیة إعادة النظر فى ھذه النصوص خالل مدة 
أقصاھا خمسة عشر یوما ، فإذا لم توافق الجمعیة، كان للمجلس أن یعرض األمر على المحكمة الدستوریة العلیا على 

محكمة قرارھا فى شأنھ خالل سبعة أیام من تاریخ عرض األمر علیھا، ویكون القرار الصادر من أن تصدر ال
.المحكمة الدستوریة العلیا ملزما للكافة ولجمیع سلطات الدولة

إذا لم تنتھ الجمعیة التأسیسیة من إعداد مشروع الدستور خالل الستة أشھر المنصوص علیھا فى اإلعالن الدستورى ) ٣(
تشكیل - بما لھ من سلطات رئیس الجمھوریة -سبب من األسباب ، یكون للمجلس األعلى للقوات المسلحة ألى

جمعیة تأسیسیة جدیدة وفقاً للمعاییر المتوافق علیھا إلعداد مشروع الدستور خالل ثالثة أشھر من تاریخ تشكیلھا، 
.من تاریخ االنتھاء من إعداد ھذا المشروعویعرض المشروع على الشعب الستفتائھ علیھ خالل خمسة عشر یوما

* * *


