أھم مواد وضمانات حقوق اإلنسان فى دستور ٢٠١٤

)مرفق ( ٣

مادة )(٦
ً
ه
ت بيانات ه
مية تثبت
ه أوراقا رس مية
ه ومنح ه
انوني ب ه
راف الق انوني
رية ،واالعت راف
ري أو ألم مصرية،
ن يولدد ألب مص ري
ق لمن
ية حق
الجنس ية
الشخصية ،حق يكفله القانون وينظمه.
ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
مادة )(٨
ة االجتماعية وتوفير سبل التكافل االجتماعي،
اعي .وتلتزم الدولة بتحقيق العدال ة
امن االجتماعي
ى التضامن
وم المجتمعع على
يق وم
بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين ،علي النحو الذي ينظمه القانون .
مادة )(٩
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ،دون تمييز .
مادة )(١١
ة
ادية واالجتماعي ة
ية واالقتص ادية
وق المدنيةة والسياسية
ع الحقوق
ى جمي ع
رأة والرجلل فى
ين الم رأة
اواة ب ين
ق المساواة
ة تحقي ق
تكفلل الدول ة
تور .وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيالً مناسبا فى
ام الدستور
ا ألحك ام
ة وفق ا
والثقافي ة
ائف اإلدارة
ة ووظ ائف
ائف العام ة
ولى الوظ ائف
ى ت ولى
رأة حقھاا ف ى
ل للم رأة
انون ،كم اا تكف ل
دده الق انون،
ذي يح دده
ى النحوو الذي
ة ،عل ى
الس النيابي ة،
المج الس
العليا فى الدولة والتعيين فى الجھات والھيئات القضائية ،دون تمييز ضدھا.
ف ،وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات
كال العن ف،
ل أش كال
د ك ل
رأة ض د
زم الدولةة بحمايةة المرأة
وتلتزم
العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجا.
مادة )(١٣
طرفي العملية االنتاجية،
ين طرف ي
ة ب ين
عمل متوازن ة
ات عم ل
اء عالق ات
بناء
ى بن
ل عل ى
العمال ،وتعم ل
وق العم ال،
ي حقوق
اظ عل ي
بالحفاظ
ة بالحف
زم الدول ة
تلتزم
تلت
المة
ن والس المة
روط األم ن
وافر ش روط
ل وت وافر
اطر العم ل
ن مخ اطر
ال م ن
ة العم ال
ى حماي ة
ل عل ى
اعى ،وتعم ل
اوض الجم اعى،
بل التفاوض
وتكفلل س بل
والصحة المھنية ،ويحظر فصلھم تعسفياً ،وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة )(١٤
وتكليف للقائمين بھا لخدمة الشعب،
اة أو وسااطة ،وتكليف
محاباة
اءة ،ودون محاب
الكفاءة،
أساس الكف
ى أس اس
واطنين على
للمواطنين
ق للم
حق
العامة ح
ائف العام ة
الوظائف
الوظ
ق
ر الطري ق
لھم بغي ر
وز فص لھم
عب ،وال يج وز
الح الش عب،
ة مص الح
ى رعاي ة
اتھم ف ى
أداء واجب اتھم
امھم بأداء
ايتھم ،وقي امھم
وقھم وحمايتھم،
ل الدولةة حق وقھم
وتكف ل
التأديبى ،إال فى األحوال التي يحددھا القانون .
مادة )(١٧
االجتماعى الحق فى الضمان
اعى .ولكل مواطن ال يتمتع بنظام التأمين االجتماعى
التأمين االجتماعى
خدمات الت أمين
وفير خ دمات
الدولةة توفير
تكفل الدول
تكف ل
ل
ن العم ل
ز ع ن
االت العج ز
ى ح االت
رته ،وف ى
ه وأس رته،
ة نفس ه
ى إعال ة
ادرًا على
ن ق اد
م يك ن
ة ،إذا ل م
من لهه حياةاة كريم ة،
اعى ،بماا يضمن
االجتم اعى،
والشيخوخة والبطالة.
ة غير المنتظمة،
يادين ،والعمال ة
زراعيين والص يادين،
ال الزراعيين
ين ،والعمال
غار الفالحين،
ب لصغار
اش مناس ب
وفير مع اش
ى ت وفير
ة عل ى
وتعملل الدول ة
وفقًا للقانون.
ى
ة ،وھ ى
وال العام ة،
ررة لألم وال
ة المق ررة
كال الحماي ة
ه وأشكال
ع أوج ه
ة ،تتمتعع بجمي ع
وال خاصة،
ات أم وال
ات والمعاشات
وال التأمينات
وأموال
ً
ً
وعوائدھا حق للمستفيدين منھا ،وتستثمر استثمارا آمنا ،وتديرھا ھيئة مستقلة ،وفقا للقانون.
ات والمواد ،ووسائل الدعاية
والمنتجات
ع جميع المنشآت الصحية ،والمنتج
وتخضع
ات.وتخض
والمعاشات
ات والمعاش
التأمينات
وال التأمين
أموال
الدولةة أم
من الدول
وتض من
حية وفقا ً
ة الص حية
دمات الرعاي ة
ى خدمات
ى فى
اص واألھل ى
اعين الخاص
اركة القط اعين
ة مش اركة
جع الدول ة
ة ،وتش جع
حة لرقابةة الدولة،
المتعلقةة بالصحة
للقانون
مادة )(١٨
ودة ،وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق
الجودة
لمعايير الج
وفقا ً لمع ايير
المتكاملةة وفق
الصحية المتكامل
الرعايةة الص حية
وفي الرعاي
الصحة وف ي
فى الص حة
قفى
الحق
مواطن الح
لكل م واطن
لك ل
الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتھا للشعب ودعمھا والعمل على رفع كفاءتھا وانتشارھا الجغرافى العادل .
ن  % ٣من الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد
ل ع ن
حة ال تق ل
ومى للصحة
اق الحكومى
ن اإلنفاق
بة من
يص نسبة
زم الدولةة بتخص يص
وتلتزم
تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية.
١

ھام
القانون إس ھام
نظم الق انون
األمراض ،وي نظم
ل األم راض،
يغطى ك ل
ريين يغط ى
لجميع المص ريين
ع
امل لجمي ع
حى شامل
صحى
أمين ص حى
ام ت أمين
نظام
ة نظ
الدولةة بإقام ة
زم الدول
وتلت زم
المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءھم منھا طبقا ً لمعدالت دخولھم.
ويجرم االمتناع عن تقديم العالج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حاالت الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع األطباء وھيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
جع
ة ،وتش جع
ة الدول ة،
حة لرقاب ة
ة بالص حة
ائل الدعايةة المتعلق ة
واد ،ووس ائل
ات والم واد،
حية ،والمنتج ات
آت الص حية،
وتخضعع جميعع المنش آت
ً
الدولة مشاركة القطاعين الخاص واألھلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون.
مادة )(١٩
ى
ى ف ى
نھج العلم ى
يل الم نھج
ة ،وتأص يل
ة الوطني ة،
ى الھوي ة
اظ على
رية ،والحف اظ
ية المص رية،
اء الشخص ية
ه بن اء
واطن ،ھدف ه
ل مواطن،
ق لك ل
يم حق
التعليم
امح
والتسامح
ة والتس امح
اھيم المواطن ة
اء مف اھيم
ة ،وإرس اء
ارية والروحي ة،
القيم الحضارية
يخ الق يم
ار ،وترس يخ
وتشجيع االبتك ار،
جيع
ب وتش جيع
ر ،وتنميةة المواھب
التفكي ر،
وعدم التمييز ،وتلتزم الدولة بمراعاة أھدافه فى مناھج التعليم ووسائله ،وتوفيره وفقا ً لمعايير الجودة العالمية.
ات
في مؤسس ات
المختلفة ف ي
بمراحله المختلف ة
مجانيته بمراحل ه
ة مجانيت ه
وتكفلل الدول ة
يعادلھا ،وتكف
ما يعادلھ ا،
الثانوية أو م ا
ة الثانوي ة
نھايةة المرحل ة
حتى نھاي
إلزامى حت ى
يم إلزام ى
والتعليم
والتعل
ً
انون.وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للتعليم ال تقل عن  %٤من الناتج
ة ،وفقا للقانون
ة التعليمي ة،
الدول ة
القومى اإلجمالى ،تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاھد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لھا.
مادة )(٢٠
ى وتطويره ،والتوسع فى أنواعه كافة ،وفقا لمعايير الجودة
دريب المھنى
والتدريب
ى والت
والتقنى
الفنى والتقن
يم الفن ى
جيع التعل يم
بتشجيع
زم الدولةة بتش
تلتزم
تلت
العالمية ،وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
مادة )(٢١
ة،
ودة العالمي ة،
ايير الجودة
امعي وفقا ً لمع ايير
يم الج امعي
وفير التعليم
ة ،وت وفير
ةة واللغوي ة،
امع العلمية
ات والمج امع
تقالل الجامع ات
تكففلل الدولةة استقالل
تك
وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاھدھا ،وفقا للقانون.
ن  %٢من الناتج القومى اإلجمالى
عن
تقل ع
الجامعى ال تق ل
للتعليم الج امعى
الحكومى للتعل يم
اإلنفاق الحك ومى
منن اإلنف اق
بة من
نسبة
بتخصيص نس
الدولة بتخص يص
زم الدول ة
وتلتزم
وتلت
تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية.
ربح ،وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى
تھدف ال ربح،
ى ال تستھدف
ات األھليةة التى
اء الجامع ات
جيع إنشاء
ى تشجيع
ة عل ى
وتعملل الدول ة
دريس
ات الت دريس
اء ھيئ ات
ن أعض اء
ا م ن
داد كوادرھ ا
ة ،وإع داد
ودة العالمي ة،
ايير الجودة
ة واألھليةة والتزامھاا بمع ايير
ات الخاص ة
الجامعات
والباحثين ،وتخصيص نسبة كافية من عوائدھا لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
مادة )(٢٢
للتعليم ،تكفل الدولة تنمية كفاءاتھم العلمية،
دريس ومعاونوھم ،الركيزة األساسية للتعليم،
التدريس
ھيئةة الت
وأعضاء ھيئ
المعلمون ،وأعض اء
المعلم ون،
ومھاراتھم المھنية ،ورعاية حقوقھم المادية واألدبية ،بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أھدافه.
مادة )(٢٣
ة ،وبناء اقتصاد المعرفة،
يادة الوطني ة،
ق السيادة
يلة لتحقي ق
اره وس يلة
اته ،باعتباره
جيع مؤسساته،
ى وتش جيع
ث العلم ى
ة البحث
ة حري ة
تكفلل الدول ة
ن  %١من الناتج القومى اإلجمالى
ل ع ن
ومى ال تق ل
اق الحك ومى
ن اإلنف اق
بة م ن
ص لهه نسبة
ص
رعين ،وتخص ص
احثين والمخترعين،
ى الباحثين
وترعى
تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية.
مادة )(٢٥
المواطنين فى جميع األعمار ،وتلتزم
ين الم واطنين
ة ب ين
ة والرقمي ة
األمية الھجائي ة
ى األمي ة
عللى
اء ع
املة للقضاء
خطة شاملة
ة بوضعع خط ة
زم الدول ة
تلتزم
بوضع آليات تنفيذھا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى ،وذلك وفق خطة زمنية محددة.
مادة )(٤١
يم
ة ،وتعظ يم
وارد المتاح ة،
كاني والم وارد
و الس كاني
دالت النم و
ين معدالت
وازن ب ين
ق التوازن
ي تحقي ق
دف إلي
كاني يھ دف
امج س كاني
زم الدولةة بتنفيذذ برنامج
تلتزم
االستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصھا ،وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة
مادة )(٤٥
ة ومحمياتھاا الطبيعيةة .ويحظر التعدى عليھا،
ا وممراتھاا المائي ة
واطئھا وبحيراتھ ا
ا وش واطئھا
زم الدولةة بحمايةة بحارھ ا
تلتزم
ة حماية
ل الدول ة
ول ،كم اا تكفل
ع بھ اا مكف ول،
ى التمت ع
واطن فى
ل م واطن
ق ك ل
ا ،وح ق
ع طبيعتھ ا،
افى م ع
تخدامھا فيماا يتن افى
ا ،أواس تخدامھا
أوتلويثھا،
منھا
المعرض منھ ا
وحماية المع رض
والسمكية ،وحماي ة
والحيوانية والس مكية،
النباتيةة والحيواني ة
روه النباتي
الثروه
علي الث
والحفاظ عل ي
ر ،والحف اظ
الحضر،
في الحض
راء ف ي
الخضراء
المساحة الخض
وتنميةة المس احة
وتنمي
لإلنقراض أو الخطر ،والرفق بالحيوان ،وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

٢

مادة )(٤٨
الشعب،
بجميع أنواعھا لمختلف فئات الشعب،
واد الثقافية بجميع
ة الموا
بدعمهه وبإتاح ة
زم بدعم
واطن ،تكفلهه الدولةة وتلتزم
ل ممواطن،
ق لك ل
الثقافةة ح ق
ك .وتولي اھتماما ً خاصا ً بالمناطق النائية والفئات
ى أو غيرر ذلك
ع الجغراف ى
درة الماليةة أو الموق ع
بب القدرة
ز بسبب
دون تميي ز
ً
األكثر احتياجا.وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليھا.
مادة )(٥٠
ادى والمعنوى ،بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ،المصرية القديمة ،والقبطية،
افى ،المادى
ارى والثق افى،
ر الحض ارى
راث مص ر
ت راث
المعماري
المعاصر المعم اري
الثقافي المعاص ر
يد الثق افي
وكذا الرص يد
يانته ،وك ذا
وصيانته،
عليه وص
ه
بالحفاظ علي ه
الدولة بالحف اظ
تلتزم الدول ة
وإنسانية ،تلت زم
قوميةة وإنس انية،
روة قومي
واإلسالمية ،ثثروة
واإلس المية،
انون .وتولى الدولة اھتماما
القانون
انون
عليھا الق
يعاقب عليھ اا
جريمة يعاق ب
ك جريم ة
ذلك
من ذل ك
علي أي م ن
ي
داء عل ي
واالعتداء
تنوعاته ،واالعت
ف تنوعات ه،
بمختلف
ي بمختل
والفني
واالدبي والفن
واالدب ي
خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.
مادة )(٥٢
التعذيب بجميع صوره وأشكاله ،جريمة ال تسقط بالتقادم
مادة )(٥٣
دين،
بب ال دين،
نھم بس بب
ز بي نھم
ة ،ال تميي ز
ات العام ة،
ات والواجب ات
وق والحري ات
ى الحق وق
اوون ف ى
م متساوون
واء ،وھ م
انون س واء،
دى القانون
ون لدى
المواطن ون
اء
اعى ،أو اإلنتم اء
توى اإلجتم اعى،
ة ،أو المس توى
ة ،أو اإلعاق ة،
ون ،أو اللغ ة،
رق ،أو اللون،
ل ،أو الع رق،
نس ،أو األصل،
أو العقي دة ،أو الج نس،
السياسي أو الجغرافي ،أو ألى سبب آخر.
كافة
علي كاف ة
للقضاء عل ي
الالزمة للقض اء
التدابير الالزم ة
دابير
باتخاذ الت دابير
القانونتلتزم الدولةة باتخ اذ
عليھا الق انونتلتزم
يعاقب عليھ ا
ة ،يعاق ب
جريمة،
على الكراھيةة جريم
والحض عل ى
ز والح ض
التميي ز
أشكال التمييز ،وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لھذا الغرض.
مادة )(٥٤
د ،أو
ى أح د،
بض عل ى
وز الق بض
بس ،ال يج وز
دا حالةة التل بس،
ا ع دا
س ،وفيم ا
ونة ال تُم س،
ى مصونة
ى ،وھى
ق طبيعى،
ية حق
الحريةة الشخصية
تفتيشه ،أو حبسه ،أو تقييد حريته بأى قيد إال بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ن تقيدد حريته بأسباب ذلك ،ويحاط بحقوقه كتابة ،ويُم ٌكن من اإلتصال بذويه و بمحاميه
ل من
وراً كل
غ ف ور
ب أن يُبل غ
ويج ب
فورا ،وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
لذوى
الالزمة ل ذوى
المساعدة الالزم ة
وفير المس اعدة
توفير
مع ت وفير
محام ،م ع
له مح ام،
دب ل ه
ام ،نُ دب
محام،
ن للهه مح
يكن
لمم يك
إن لم
ه ،ففإن
محاميه،
ور محامي
حضور
فى حض
معهه إال ف ى
ق مع
التحقيق
يبدأ التحقي
وال يب دأ
اإلعاقة ،وفقا ً لإلجراءات المقررة فى القانون.
ك
ن ذل ك
بوع م ن
الل أس بوع
ه خ الل
ل في ه
راء ،والفص ل
ك اإلج راء،
ن ذل ك
اء م ن
ام القض اء
تظلم أمام
ق التظلم
ره ،حق
ه ،ولغي ره،
ن تقيدد حريت ه،
ولكلل م ن
اإلجراء ،وإال وجب اإلفراج عنه فوراً.
ذى تلتزم الدولة بأدائه عن
ويض ال ذى
تحقاق التع ويض
االت اس تحقاق
بابه ،وح االت
ه ،وأسبابه،
اطى ،ومدت ه،
بس االحتي اطى،
ام الح بس
انون أحكام
نظم القانون
وينظم
الحبس االحتياطى ،أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع األحوال اليجوز محاكمة المتھم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيھا إال بحضور محام موكل أو ٌمنتدب.
مادة )(٥٥
ب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ،وال يجوز تعذيبه ،وال ترھيبه،
د حريتهه تج ب
بس ،أو تقي د
ه ،أو يح بس،
بض علي ه،
ن يق بض
كلل من
إنسانانيًا
الئقة إنس
ذلك الئق ة
مخصصة للذلك
اكن مخصص ة
أماكن
ى أم
حبسه إال ففى
حجزه ،أو حبس ه
يكون حج زه،
ًا ،وال يك ون
دنيًا أو معنويً ا،
ذاؤه ببدن
ه ،وال إيإيذاؤه
إكراھه،
وال إكراھ
اإلعاقةة .ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب
خاص ذوي اإلعاق
ة لألشخاص
ائل اإلتاح ة
وفير وسائل
زم الدولةة بتوفير
وتلتزم
حياً ،وتلت
وصحي
مرتكبھا وفقا للقانون.
يھدر
منه ،يھ در
يء من ه،
بشيء
التھديدد بش
تقدم ،أو التھدي
مما تق دم،
شيء مم ا
وطأةأة ش يء
تحت وط
محتجز تح ت
من محتج ز
در م ن
صدر
أنه ص
يثبت أن ه
قول يثب ت
وكلل ق ول
وللم تھم ح ق الص مت .وك
وال يعول عليه.
مادة )(٥٧
س .وللمراسالت البريدية ،والبرقية ،واإللكترونية ،والمحادثات الھاتفية،
ونة ال تمس
ى مص ونة
ة ،وھى
ة حرمة،
اة الخاص ة
للحياة
أمر
ا ،أو رقابتھ اا إال ب أمر
الع عليھ ا،
ادرتھا ،أو االط الع
ص ادرتھا،
وز ممص
ة ،وال تجوز
ريتھا مكفول ة،
ة ،وس ريتھا
ال حرم ة،
ائل االتص ال
وغيرھ ا م ن وسائل
قضائى مسبب ،ولمدة محددة ،وفى األحوال التي يبينھا القانون.
تعطيلھا أو
يجوز تعطيلھ ا
أشكالھا  ،وال يج وز
كالھا
بكافة أش كالھا
ة بكاف ة
ال العام ة
االتصال
وسائل االتص
تخدام وس ائل
تخدام
استخدام
ى اس
واطنين ف ى
المواطنين
حق الم
بحمايةة ح ق
الدولةة بحماي
زم الدولة
كم اا تلت زم
وقفھا أو حرمان المواطنين منھا ،بشكل تعسفى ،وينظم القانون ذلك
مادة )(٦٠
انون .ويحظر اإلتجار
ا القانون
ب عليھ ا
ة يعاق ب
ه ،جريم ة
ل به،
ويھه ،أو التمثي ل
ه ،أو تش ويھه،
داء علي ه،
ة ،واالعتداء
ان حرم ة،
د اإلنسان
لجس د
ق ،ووفق اا لألسس المستقرة فى
ر الموث ق،
اه الح ر
ر رض اه
ه بغي ر
ة ،أو علميةة علي ه
ة طبي ة،
ة تجرب ة
راء أي ة
وز إجراء
ائه ،واليج وز
بأعضائه،
مجال العلوم الطبية ،على النحو الذى ينظمه القانون.
٣

مادة )(٦١
ه
اء حياتهه أو بعدد ممات ه
ده أثناء
اء جسده
رع بأعض اء
ي التب رع
ق ف ي
ان الح ق
ل إنس ان
اة ،ولك ل
اء ھبةة للحياة،
جة واألعض اء
رع باألنسجة
التب رع
بموجب موافقة أو وصية موثقة ،وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع باألعضاء وزراعتھا وفقا للقانون.
مادة )(٦٣
يحظر التھجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ،ومخالفة ذلك جريمة التسقط بالتقادم.
مادة )(٦٤
ينظمه
ق ينظم ه
حق
ماوية ،ح
السماوية،
ان الس
األديان
حاب األدي
ألصحاب
ادة ألص
العبادة
وإقامة دور العب
الدينية وإقام ة
الشعائر الديني ة
ممارسة الش عائر
وحرية ممارس ة
حري ة االعتق اد مطلق ة .وحري ة
القانون.
مادة )(٦٨
ق
ة ،ح ق
ادرھا المختلف ة،
ن مص ادرھا
ا م ن
اح عنھ ا
عب ،واإلفص اح
ك للش عب،
مية مل ك
ائق الرس مية
اءات والوث ائق
ات واإلحص اءات
ات والبيان ات
المعلوم ات
ول
وابط الحص ول
انون ضوابط
نظم القانون
فافية ،وينظم
واطنين بشفافية،
ا للم واطنين
ا وإتاحتھ ا
زم الدولةة بتوفيرھ ا
واطن ،وتلتزم
ل م واطن،
ة لك ل
تكفلهه الدول ة
ا ،والتظلم من رفض إعطائھا ،كما يحدد عقوبة حجب المعلومات
داعھا وحفظھا،
ريتھا ،وقواعدد إيداعھا
عليھاا وإتاحتھ اا وس ريتھا،
أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
وحمايتھا
القومية ،وحمايتھ ا
الوثائق القومي ة،
بدار الوث ائق
بھا ب دار
العمل بھ ا
رة العم ل
فترة
من فت
االنتھاء م ن
بعدد االنتھ اء
الرسمية بع
الوثائق الرس مية
داع الوث ائق
داع
بإيداع
الدولة بإي
مؤسسات الدول ة
وتلتزم مؤسس ات
وتلت زم
ً
ائل واألدوات الحديثة ،وفقا للقانون .
ا ،بجميعع الوس ائل
ا ورقمنتھ ا،
ف ،وترميمھ ا
ياع أو التلف،
ن الض ياع
وتأمينھاا من
مادة )(٦٥
رأى مكفولةة .ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول ،أو الكتابة ،أو التصوير ،أو غير ذلك من
ر والرأى
ة الفك ر
حري ة
وسائل التعبير والنشر.
مادة )(٦٧
الفنون واآلداب ،ورعايةة المبدعين وحماية إبداعاتھم،
النھوض بالفنون
ة ب النھوض
زم الدول ة
ة ،وتلت زم
ى مكفول ة،
ى واألدب ى
داع الفنى
حريةة اإلب داع
وتوفير وسائل التشجيع الالزمة لذلك.
ن
دعيھا إال ع ن
د مب دعيھا
ال الفنيةة واألدبيةة والفكريةة أو ض د
ادرة األعم ال
ف أو مص ادرة
دعاوى لوق ف
ك ال دعاوى
ع أو تحريك
وز رف ع
وال يج وز
تج الفنى أو األدبى أو
ة المن تج
بب عالني ة
ب بس بب
ى ترتك ب
رائم الت ى
ى الجرائم
البة للحريةة ف ى
ة س البة
ع عقوب ة
ة ،وال توق ع
ق النيابةة العامة،
طريق
دد
راد ،فيح دد
راض األف راد،
ى أع راض
ن ف ى
واطنين أو الطع ن
ين الم واطنين
ز ب ين
ف أو التميي ز
ى العن ف
التحريض على
رائم المتعلقةة بالتحريض
رى ،أماا الج رائم
الفك رى،
القانون عقوباتھا.
ات
ي التعويض ات
افة إلي
ة ،إضافة
ن الجريمة،
رور من
ي للمضرور
جزائي
ويض جزائ
ه بتعويض
وم علي ه
زام المحك وم
وال إلزام
ذه األح وال
ي ھذه
ة ف ي
وللمحكم ة
األصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منھا ،وذلك كله وفقا ً للقانون.
مادة )(٦٩
ً
ً
ُ
تلك
لرعاية تل ك
جھازا مختصا لرعاي ة
ئ جھ از
االت ،وتنش ئ
كافة المج االت،
ى كاف ة
أنواعھا فى
تى أنواعھ ا
ة بش تى
ة الفكري ة
حقوق الملكي ة
ةة بحمايةة حق وق
الدولة
زم الدول
تلت زم
الحقوق وحمايتھا القانونية ،وينظم القانون ذلك.
مادة )(٧٠
ورقى والمرئى والمسموع واإللكترونى مكفولة ،وللمصريين من أشخاص
ة والنشرر الورقى
حافة والطباع ة
ة الصحافة
حري ة
موعة ،
الم المرئيةة والمس موعة
ائل اإلعالم
اء وس ائل
حف وإنش اء
دار الص حف
ق ملكيةة وإص دار
ة ،حق
ة ،عامةة أو خاصة،
ة أو اعتباري ة،
طبيعي ة
انون .وينظم القانون إجراءات
ه القانون
ذى ينظم ه
و ال ذى
ى النح و
ار عل ى
رد اإلخط ار
حف بمج رد
در الص حف
ووس ائط اإلع الم الرقم ى.وتص در
إنشاء وتملك محطات البث اإلذاعى والمرئى والصحف اإللكترونية.
مادة )(٧١
إغالقھاا .ويجوز
وقفھا أو إغالقھ
مصادرتھا أو وقفھ ا
المصرية أو مص ادرتھا
الم المص رية
الم
اإلعالم
ووسائل اإلع
الصحف ووس ائل
على الص حف
رقابةة عل ى
رض رقاب
وجه ففرض
بأى وج ه
أى
يحظرر ب أى
يحظ
إستثناء فرض رقابة محددة عليھا فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة.
التحريض
ق النشر أو العالنية ،أما الجرائم المتعلقة ببالتحريض
بطريق
ى الجرائم التى ترتكب بطري
ة ففى
سالبة للحري ة
عقوبة س البة
وال توقعع عقوب ة
علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض األفراد ،فيحدد عقوباتھا القانون.
مادة )(٧٢
ل حيادھا ،وتعبيرھا عن
ا ،بم اا يكف ل
ة لھ ا،
الم المملوك ة
ائل اإلع الم
حفية ووس ائل
ات الصحفية
تقالل المؤسس ات
مان اس تقالل
زم الدولةة بض مان
تلت زم
مخاطبة
ى مخاطب ة
فى
رص فى
وتكافؤ الف رص
افؤ
اواة وتك افؤ
ويضمن المس اواة
االجتماعية ،ويض من
والمصالح االجتماعي ة،
والفكرية والمص الح
السياسية والفكري ة
ات السياس ية
واالتجاھات
واالتجاھات
كل اآلراء واالتجاھ
كلل
الرأي العام.
٤

مادة )(٧٣
ر
لمية ،غي ر
ات الس لمية،
كال األحتجاج ات
ع أش كال
اھرات ،وجمي ع
ب والتظ اھرات،
ة ،والمواك ب
ات العام ة،
يم االجتماعات
ق تنظيم
واطنين ح ق
للم واطنين
حاملين سالحًا من أى نوع ،بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
ه،
وره أو مراقبت ه،
ن حض وره
ال األم ن
وز لرج ال
ابق ،واليج وز
ار س ابق،
ى إخط ار
ة إل ى
ول ،دون الحاج ة
لميا ً مكف ول،
اص سلمي
اع الخاص
ق االجتم اع
وح ق
أو التنصت عليه.
مادة )(٧٤
انون .وال يجوز مباشرة أى نشاطسياسى ،أو قيام
ه القانون
ار ينظم ه
ية ،بإخطار
زاب السياسية،
وين األحزاب
ق تك وين
واطنين ح ق
للم واطنين
أحزاب سياسية على أساس دينى ،أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو األصل
كرى أو
ابع عس كرى
رى ،أو ذى ط ابع
ة ،أو س رى،
ادئ الديمقراطي ة،
اد لمب ادئ
اط مع اد
ة نش اط
ى ،أو ممارس ة
ائفى أو جغراف ى،
اس ط ائفى
ى أس اس
أو على
شبه عسكرى .وال يجوز حل األحزاب إال بحكم قضائى.
مادة )(٧٥
االعتبارية
ية االعتباري ة
الشخصية
لھاا الشخص
ون لھ
ى ،وتكون
ديمقراطى،
اس ديمقراطى،
أساس
ى أس
األھلية عل ى
والمؤسسات األھلي ة
الجمعيات والمؤسس ات
للم واطنين ح ق تك وين الجمعي ات
مجالس
ل مج الس
حل
حلھا أو ح ل
شئونھا ،أو حلھ ا
فى ش ئونھا،
التدخل ف ى
دخل
اإلدارية الت دخل
للجھات اإلداري ة
يجوز للجھ ات
بحرية ،وال يج وز
نشاطھا بحري ة،
ارس نش اطھا
وتمارس
بمج رد اإلخط ار .وتم
إداراتھا أو مجالس أمنائھا إال بحكم قضائى.
ات أھلية يكون نظامھا أو نشاطھا سريا ً أو ذا طابع عسكرى أو شبه
ات أو مؤسسات
تمرار جمعي ات
اء أو استمرار
ويحظرر إنشاء
عسكرى ،وال يجوز حل األحزاب إال بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة )(٧٦
انون .وتكون لھا الشخصية االعتبارية ،وتمارس
ه القانون
ق يكفل ه
ى ح ق
اس ديمقراطى
ى أساس
ادات عل ى
ات واالتحادات
اء النقاب ات
إنش اء
الحھم .وتكفل الدولة
مصالحھم
وحمايةة مص
وقھم ،وحماي
حقوقھم،
عن حق
والدفاع ع ن
أعضائھا وال دفاع
بين أعض ائھا
اءة ب ين
الكفاءة
مستوى الكف
رفع مس توى
فى رف ع
ھم ف ى
وتسھم
حرية ،وتس
نش اطھا بحري ة،
ات
ا بالھيئ ات
اء أى منھ ا
وز إنش اء
ائى ،وال يج وز
م قض ائى،
ا إال بحك م
الس إدارتھ ا
وز حلل مج الس
ادات ،وال يج وز
ات واالتحادات،
تقالل النقاب ات
اس تقالل
النظامية.
مادة )(٧٧
ات المھنيةة وإدارتھا على أساس ديمقراطى ،ويكفل استقاللھا ويحدد مواردھا ،وطريقة قيد
اء النقابات
انون إنش اء
نظم الق انون
ي نظم
أعضائھا ،ومساءلتھم عن سلوكھم في ممارسة نشاطھم المھني ،وفقا ً لمواثيق الشرف األخالقية والمھنية.
االدارية في شئونھا،
دة .وال يجوز فرض الحراسة عليھا أو تدخل الجھات االدارية
نقابة واحدة
وي نقاب ة
المھنة س وي
يم المھن ة
لتنظيم
وال تنش أأ لتنظ
كما ال يجوز حل مجالس إدارتھا إال بحكم قضائي ،ويؤخذ رأيھا في مشروعات القوانين المتعلقة بھا.
مادة )(٧٨
ة
ق العدال ة
انية ويحق ق
ظ الكرامةة اإلنس انية
حى ،ببمماا يحفظ
ن والص حى،
كن المالئمم واآلم ن
ى المسكن
ق فى
حق
واطنين الالح
ة للم واطنين
ل الدول ة
تكفل
االجتماعية
ة
والتعاونية
ة ،و تكفل إسھام المبادرات الذاتية والتعاوني
البيئيية،
ى الخصوصية البيئ
تراعى
كان تراع
لإلسكان
وطنية لإلس
خطةة وطني ة
الدولةة بوضعع خط
زم الدول
وتلتزم
دن
امل للم دن
ى ش امل
يط عمران ى
ار تخط يط
ى إط ار
ية ف ى
ية
المرافق األساس ية
دھا ب المرافق
ة وم دھا
ى الدول ة
تخدام أراض ى
ستخدام
يم ااس
ذھا ،وتنظيم
ى تنفي ذھا،
ف ى
ظ حقوق
واطنين و يحف ظ
الحياة للم واطنين
ة الحي اة
ين نوعي ة
ام وتحس ين
الصالح العام
ق الص الح
كان ،بماا يحقق
السكان،
تراتجية لتوزيعع الس
والق رى وإس تراتجية
األجيال القادمة.
ية
ة األساس ية
وفير البني ة
يط وتوفير
ادة التخط يط
مل إع ادة
وائيات تش مل
كلة العش وائيات
املة لمواجھةة مش كلة
ة ش املة
زم الدولةة بوضعع خطةة قومي ة
كم اا تلتزم
والمرافق ،وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة ،كما تكفل توفير الموارد الالزمة للتنفيذ خالل مدة زمنية محددة.
مادة )(٨٠
إجبارى
وتطعيم إجب ارى
ثبوتية ،وتطع يم
اسم وأوراق ثبوتي ة،
فى اس م
الحق ف ى
طفل الح ق
ولكل طف ل
عمره  ،ولك ل
من عم ره
رة م ن
عشرة
الثامنة عش
يبلغغ الثامن ة
لم يبل
يع د طف ال ك ل م ن ل م
مجانى ،ورعاية صحية وأسرية أو بديلة ،وتغذية أساسية ،ومأوى آمن ،وتربية دينية ،وتنمية وجدانية ومعرفية.
المجتمعع .وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته
فى المجتم
واندماجھم ف ى
وتأھيلھم وان دماجھم
اإلعاقة وت أھيلھم
ال ذوى اإلعاق ة
األطفال
حقوق األطف
الدولة حق وق
وتكفلل الدول ة
وتكف
من جميع أشكال العنف واإلساءة وسوء المعاملة واالستغالل الجنسى والتجارى.
ن
سن
تجاوزه س ن
قبل تج اوزه
الطفل قب ل
ل
غيل الطف ل
تشغيل
ويحظر تش غيل
عمره ،ويحظ ر
من عم ره،
ن
السادسة م ن
ي السادس ة
حتي
للطفولة حت ي
ة
مركز للطفول ة
ي مرك ز
المبكرر ف ي
يم المبك
التعليم
ي التعل يم
في
الحق في
طفل الح ق
لكل طف ل
لك ل
إتمام التعليم االساسى ،كما يحظر تشغيله فى األعمال التى تعرضه للخطر.
ھود .وال يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو
يھم ،والشھود
ى عل يھم،
ال المجن ى
اص باألطف ال
ائى خ اص
ام قض ائى
اء نظ ام
ة بإنشاء
زم الدول ة
كم اا تلتزم
ددة فيهه .وتوفر له المساعدة القانونية ،ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة
دة المحددة
انون وللم دة
ازه إال وفقاا للق انون
احتجازه
الغين .وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة اإلجراءات التى
از البالغين
اكن احتجاز
ن أم اكن
لة ع ن
ومنفصلة
تتخذ حياله.
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مادة )(٨١
ا
ا وترفيھي ا
ا وثقافي ا
اديا واجتماعي ا
حيا واقتص اديا
زام ،ص حيا
ة واألقزام،
خاص ذوى اإلعاق ة
وق األش خاص
مان حقوق
زم الدولةة بضمان
تلتزم
ة المرافق العامة والبيئة المحيطة
م ،وتھيئ ة
بة منھاا لھم،
يص نس بة
م ،معع تخصيص
رص العملل لھم،
وفير ف رص
ا ،وتوفير
ورياضيايا وتعليميا،
ة
اواة والعدال ة
ادئ المس اواة
واطنين ،إعمااالً لمب ادئ
ن الم واطنين،
رھم من
ع غي رھم
م م ع
ية ،ودمجھ م
وق السياس ية،
ع الحقوق
تھم لجمي ع
م ،وممارس تھم
بھ م،
وتكافؤ الفرص.
مادة )(٨٨
من أداء
وتمكينھم م ن
وحرياتھم ،وتمكي نھم
حقوقھم وحري اتھم،
وكفالة حق وقھم
وحمايتھم وكفال ة
بالخارج ،وحم ايتھم
المقيمين بالخ ارج،
ريين المقيم ين
المصريين
الح المص
مصالح
برعايةة مص
الدولةة برعاي
زم الدول
تلتزم
تلت
واجباتھم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسھامھم في تنمية الوطن.
ام
ك بأحك ام
ي ذل ك
د ف ي
م ،دون التقي د
ة بھ م،
اع الخاص ة
ق واألوضاع
تفتاءات ،بم اا يتف ق
ات واالس تفتاءات،
ي االنتخاب ات
اركتھم ف ي
انون مشاركتھم
نظم الق انون
وي نظم
ي تكفل نزاھة عملية
مانات التي
وفير الض مانات
ع توفير
ه م ع
ك كل ه
تور ،وذل ك
ذا الدستور،
ررة بھ ذا
ائج المق ررة
الن النت ائج
رز وإع الن
راع والفرز
االقت راع
االنتخاب أو االستفتاء وحيادھا.
مادة )(٨٩
كال
ن أش كال
ا م ن
نس ،وغيرھ ا
ارة الج نس،
ان ،وتج ارة
رى لإلنس ان،
تغالل القسرى
ر واالس تغالل
ترقاق والقھ ر
ة واالس ترقاق
ور العبودي ة
تُحظرر كلل ص ور
االتجار فى البشر ،ويجرم القانون كل ذلك.
مادة )(٩٢
صا .وال يجوز ألى قانون ينظم ممارسة
واطن ال تقبل
خص المواطن
يقة بشخص
ات اللص يقة
وق والحري ات
الحق وق
ل تعطييالً وال انتقا ً
الحقوق والحريات أن يقيدھا بما يمس أصلھا وجوھرھا.
مادة )(٩٣
انون
وة الق انون
بح لھ اا ق وة
ر ،وتص بح
عليھا مص ر،
دق عليھ ا
ص دق
ي تتص
ان الت ي
وق اإلنس ان
الدولية لحق وق
ق الدولي ة
ود والمواثي ق
ات والعھود
زم الدولةة باالتفاقيات
تلتزم
تلت
ً
بعد نشرھا وفقا لألوضاع المقررة.
مادة )(٩٦
ن نفسهه .وينظم القانون
دفاع عن
مانات ال دفاع
ل لهه فيھ اا ض مانات
ة ،تكف ل
ة،
ة قانونيةة عادل  ة،
ي محاكم ة
ه ف ي
ت إدانت ه
ى تثب ت
رئ حتى
تھم برئ
الم تھم
ات .وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليھم والشھود والمتھمين والمبلغين عند
ى الجنايات
ادرة فى
ام الصادرة
تئناف األحك ام
استئناف
االقتضاء ،وفقا ً للقانون.
مادة )(٩٨
ول .واستقالل المحاماة وحماية حقوقھا ضمان لكفالة حق الدفاع .ويضمن القانون
ة مكفول
ح ق ال دفاع أص الة أو بالوكال ة
لغير القادرين ماليًا وسائل االلتجاء إلى القضاء ،والدفاع عن حقوقھم.
مادة )(٩٩
ات العامة التي
وق والحري ات
ن الحق وق
واطنين ،وغيرھ اا م ن
ة للم واطنين،
اة الخاص ة
ية أو حرمةة الحياة
ى الحريةة الشخص ية
داء على
كلل اعتداء
ة
رور إقام ة
ا بالتقادم،وللمض رور
ئة عنھ ا
ةة الناش ئة
ة وال المدنية
دعوى الجنائي ة
قط ال دعوى
ة ال تس قط
انون ،جريم ة
تور والق انون،
يكفلھاا الدس تور
الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
اك
ن أى انتھ اك
ة ع ن
الغ النياب ة
ان إب الغ
وق اإلنس ان
ومى لحق وق
س القومى
داء ،وللمجل س
ه االعت داء،
ع علي ه
ن وق ع
ادال لمن
ل الدولةة تعويضاا عادال
وتكفل
المبين
الوجه المب ين
على الوج ه
كله عل ى
وذلك كل ه
طلبه ،وذل ك
علي طلب ه،
بناء عل ي
رور بن اء
المضرور
إلي المضرور
منضمما ً إل ي
المدنيةة منض
دعوي المدني
في الالدعوي
دخل ف ي
يتدخل
ولهه أن يت
وق ،ول
الحقوق،
لھ ذه الحق
بالقانون.
مادة )(٢٠٤
لحة
القوات المس لحة
ة ب القوات
رائم المتعلق ة
ة الج رائم
ى كاف ة
ره بالفصلل فى
تص دون غي ره
تقلة ،يختص
ائية مس تقلة،
ة قضائية
كرى جھ ة
اء العس كرى
القضاء
وضباطھا وأفرادھا ومن فى حكمھم ،والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
كرية
أت العس كرية
ى المنش أت
راً عل ى
دا ًء مباش ر
ل إعت دا
ى تمث ل
رائم الت ى
ى الجرائم
كرى ،إال ف ى
اء العسكرى،
ام القضاء
دنى أم ام
ة مدنى
وز محاكم ة
وال يج وز
ذلك ،أو معداتھا أو
ررة ك ذلك،
كرية أو الحدوديةة المق ررة
اطق العس كرية
ا ،أو المن اطق
ى حكمھ ا،
ا ف ى
لحة أو م ا
وات المس لحة
كرات القوات
أو معسكرات
رائم
ة ،أو الج رائم
انع الحربي ة،
ة أو المص انع
كرية أو أموالھاا العام ة
رارھا العس كرية
ا أو أس رارھا
لحتھا أو ذخائرھاا أو وثائقھ ا
مركباتھاا أو أس لحتھا
المتعلقة بالتجنيد ،أو الجرائم التى تمثل إعتدا ًء مباشراً على ضباطھا أو أفرادھا بسبب تأدية أعمال وظائفھم.
رائم ،ويبين اختصاصات القضاء العسكرى االخرى.وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون
ك الجرائم،
انون تلك
دد الق انون
ويحدد
غير قابلين للعزل ،وتكون لھم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية.
مادة )(٢٠٨
ات الرئاسية ،والنيابية،
تفتاءات ،واالنتخاب ات
إدارة االس تفتاءات،
ا ب إدارة
تص دون غيرھ ا
تقلة ،تخ تص
ة مس تقلة،
ات ھيئ ة
ة لالنتخابات
الوطنيي ة
الھيئةة الوطن
ة
وابط الدعاي ة
دوائر ،وتحديدد ض وابط
يم الدوائر،
راح تقسيم
ديثھا ،واقت راح
اخبين وتح ديثھا،
ات الن اخبين
دة بيان ات
داد قاع دة
ن إع داد
دءا من
ة ،ب دءا
والمحلية،
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ى
ين ف ى
ريين المقيم ين
ويت المص ريين
راءات تص ويت
ير إجراءات
ا ،وتيسير
ة عليھ ا،
ه ،والرقاب ة
الن عن ه،
ابى ،واإلع الن
اق االنتخ ابى،
ل ،واإلنف اق
والتمويل،
والتموي
الخارج ،وغير ذلك من اإلجراءات حتى إعالن النتيجة.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة )(٢٠٩
نواب
بين ن واب
من ب ين
بالتساوى م ن
كليا بالتس اوى
ندبا كلي ا
ُنتدبون ن دبا
أعضاء يُنت دبون
رة أعض اء
عشرة
من عش
مكون م ن
مجلس مك ون
ات مجل س
لالنتخابات
الوطنيةة لالنتخاب
الھيئةة الوطني
ى إدارة الھيئ
على
وم عل
يقوم
يق
ة ،والنيابة
ايا الدولة،
ة قضايا
ة ،وھيئ ة
س الدول ة،
يس مجل س
واب رئ يس
تئناف ،ونواب
اكم االس تئناف،
اء مح اكم
نقض ،ورؤساء
ة ال نقض،
يس محكم ة
رئيس
وال،
ب األح وال،
ة بحس ب
ائية المتقدم ة
ات القض ائية
ات والھيئات
ة للجھات
الس الخاص ة
ى ،والمجالس
اء األعل ى،
س القض اء
ارھم مجلس
يختتارھم
ة ،يخ
اإلدارية،
الجمھوريةة .ويكون ندبھم للعمل بالھيئة ندبا ً كليا ً لدورة واحدة
رئيس الجمھوري
من رئ يس
قرار م ن
بتعيينھم ق رار
ويصدر بتعيي نھم
ائھا ،ويص در
أعضائھا،
غيرر أعض
ن غي
ممن
مدتھا ست سنوات ،وتكون رئاستھا ألقدم أعضائھا من محكمة النقض.
ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثالث سنوات.
ات
ال االنتخاب ات
فى مج ال
رة ف ى
والمتخصصين ،وذوى الخب رة
تقلة ،والمتخصص ين،
العامة المس تقلة،
يات العام ة
ن الشخصيات
رى ممن
ن ترى
بمن
تعين بم
وللھيئة أن تس تعين
وللھيئ ة
دون أن يكون لھم حق التصويت.
ه ،وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتھم ،بما
ام العملل ب ه،
كيله ،ونظام
انون تشكيله،
دد القانون
ذى دائمم يحدد
از تنفي ذى
ون للھيئةة جھاز
يكون
يحقق لھم الحياد واالستقالل والنزاھة.
مادة )(٢١٠
ا،
س إدارتھ ا،
راف مجل س
ت إش راف
ة تح ت
ابعون للھيئ ة
اء ت ابعون
ات أعض اء
تفتاءات ،واالنتخاب ات
ى االس تفتاءات،
رز فى
راع ،والفرز
ولى إدارة االقت راع،
يتولى
ولھا ان تستعين بأعضاء من الھيئات القضائية.
ى االنتخابات ،واالستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بھذا
رز فى
راع ،والفرز
تم االقتراع،
وي تم
الدستور ،تحت إشراف كامل من أعضاء الجھات والھيئات القضائية ،وذلك على النحو المبين بالقانون.
تفتاءات واالنتخابات
ة باالس تفتاءات
ة المتعلق ة
رارات الھيئ ة
ي ق رارات
ون علي
ي الطعون
ل ف ي
ا بالفص ل
تص المحكمةة االداريةة العلي ا
وتختص
اء االداري .ويحدد القانون
ة القض اء
ام محكم ة
ات أم ام
ات المحلي ات
ي انتخاب ات
ن علي
ون الطع ن
ا ،ويك ون
ية والنيابيةة ونتائجھ ا،
الرئاسية
مواعيد الطعن على ھذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نھائى خالل عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
مادة )(٢١١
الم ھيئة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل الفنى والمالى واإلدارى،
يم اإلعالم
ى لتنظيم
س األعلى
المجل س
وموازنتھا مستقلة.
ويختص المجلس بتنظيم شئون اإلعالم المسموع والمرئى ،وتنظيم الصحافة المطبوعة ،والرقمية ،وغيرھا.
بالدستور ،والحفاظ على استقاللھا
ررة بالدس
واإلعالم المق ررة
حافة واإلع الم
الصحافة
ة الص
حماية حري ة
مان و حماي ة
ن ضمان
عن
ئوالً ع
المجلس مس ئو
ويكون المجل س
ويك ون
حفية
ات الص حفية
ل المؤسسات
ادر تمويل
المة مصادر
ة ،ومراقبةة سالمة
ات االحتكارية،
ع الممارس ات
ا ،ومن ع
دديتھا وتنوعھ ا،
وحيادھاا وتعدديتھا
ة
ول المھن ة
الم بأص ول
ائل اإلعالم
حافة ووسائل
حافة
زام الصحافة
مان الت زام
ايير الالزمةة لض مان
وابط والمعايير
ع الض وابط
ة ،ووض ع
واإلعالمي ة،
وأخالقياتھا ،ومقتضيات األمن القومى ،وذلك على الوجه المبين فى القانون.
يحدد القانون تشكيل المجلس ،ونظام عمله ،واألوضاع الوظيفية للعاملين فيه.
ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين ،واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
مادة )(٢١٢
حفية المملوكة للدولة وتطويرھا ،وتنمية
ات الص حفية
ى إدارة المؤسسات
وم عل ى
تقلة ،تق وم
حافة ھيئةة مستقلة،
ة للص حافة
ة الوطني ة
الھيئ ة
أصولھا ،وضمان تحديثھا واستقاللھا ،وحيادھا ،والتزامھا بأداء مھنى ،وإدارى ،واقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الھيئة ،ونظام عملھا ،واألوضاع الوظيفية للعاملين فيھا.
ويُؤخذ رأى الھيئة فى مشروعات القوانين ،واللوائح المتعلقة بمجال عملھا.
مادة )(٢١٣
ة
ة المملوك ة
ة والرقمي ة
ة واإلذاعي ة
ة المرئي ة
ات اإلعالمي ة
ات
ى إدارة المؤسس ات
وم عل ى
تقلة ،تقوم
ة مس تقلة،
الم ھيئ ة
ة لإلعالم
ة الوطني ة
الھيئ ة
للدولة ،وتطويرھا ،وتنمية أصولھا ،وضمان استقاللھا وحيادھا ،والتزامھا بأداء مھنى ،وإدارى ،واقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الھيئة ،ونظام عملھا ،واألوضاع الوظيفية للعاملين فيھا.
ويُؤخذ رأى الھيئة فى مشروعات القوانين ،واللوائح المتعلقة بمجال عملھا.
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مادة )(٢١٤
س
رأة ،والمجل س
ومى للم رأة،
س الق ومى
ان ،والمجل س
وق اإلنس ان،
ومى لحق وق
س الق ومى
تقلة ،ومنھ اا المجلس
ة المس تقلة،
الس القومي ة
انون المجالس
دد القانون
يح دد
س القومى لألشخاص ذوى اإلعاقة ،ويبين القانون كيفية تشكيل كل منھا،
ة ،والمجل س
ومى للطفولةة واألموم ة،
القومى
ق
اك يتعل ق
ن أى انتھ اك
ة ع ن
لطات العام ة
الغ الس لطات
ى إبالغ
ق ف ى
ا الح ق
ائھا ،ولھ ا
اد أعض ائھا،
تقالل وحياد
مانات استقالل
اتھا ،وض مانات
واختصاص اتھا،
بمجال عملھا.
الي واإلداري ،ويُؤخذ رأيھا فى مشروعات
ي والم الي
تقالل الفن ي
ة واالس تقالل
ية االعتباري ة
الس بالشخص ية
ك المج الس
وتتمتعع تل ك
القوانين ،واللوائح المتعلقة بھا ،وبمجال أعمالھا.
مادة )(٢٣٥
ً
ل
ائس ،بم اا يكف ل
رميم الكن ائس،
اء وت رميم
يم بن اء
تور قانونا لتنظ يم
ذا الدس تور
ل بھ ذا
اد لهه بعدد العم ل
ى اول دور انعقاد
واب ف ى
س الن واب
در مجل س
يصدر
حرية ممارسة المسيحيين لشعائرھم الدينية.
مادة )(٢٣٦
عيد
ة ،ومنھ اا الص عيد
اطق الحدوديةة والمحروم ة،
املة للمناطق
ة الشاملة
ادية ،والعمراني ة
ة االقتصادية،
ة للتنمي ة
تكف ل الدول ة وض ع وتنفيذذ خط ة
ع
ا ،م ع
تفادة منھ ا،
ة االس تفادة
ى أولوي ة
ة وف ى
روعات التنمي ة
ى مش روعات
ا ف ى
اركة أھلھ ا
ك بمش اركة
ة ،وذل ك
ة،
اطق النوب ة،
روح ومن اطق
يناء ومطروح
وس يناء
تور ،وذلك على
الدستور،
ل بھذا الدس
العمل
من تاريخ العم
نوات م ن
ر س نوات
خالل عش ر
ى ،خ الل
للمجتمع المحل ى،
ة للمجتم ع
اط الثقافيةة والبيئي ة
اة األنماط
مراع اة
النحو الذى ينظمه القانون.
نوات،
ر س نوات،
الل عش ر
لية وتنميتھ اا خ الل
اطقھم األص لية
ي مناطقھم
ة إلي
كان النوب ة
د س كان
روعات تعي د
ذ مشروعات
ي وضعع وتنفي ذ
ة عل ي
وتعملل الدول ة
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة )(٢٣٧
كاله ،وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تھديداً للوطن والمواطنين،
وره وأش كاله،
ة ص وره
اب ،بكاف ة
ة االرھاب،
ة بمواجھ ة
زم الدول ة
تلتزم
مع ضمان الحقوق والحريات العامة ،وفق برنامج زمني محدد.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة اإلرھاب والتعويض العادل عن األضرار الناجمة عنه وبسببه.
مادة )(٢٣٩
اة وأعضاء الجھات والھيئات القضائية ،بما يضمن إلغاء الندب
دب القضاة
د ن دب
يم قواع د
واب قانوناا بتنظ يم
س النواب
در مجل س
يصدر
راف
ة أو اإلش راف
ئون العدال ة
ائى أو إلدارة ش ئون
اص القض ائى
أواللجان ذات االختص اص
ائية أواللج ان
ات القض ائية
رر الجھ ات
ى لغير
الكلى والجزئى
الكل ى
على االنتخابات ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بھذا الدستور.
مادة )(٢٤١
الحقيقة،
ف الحقيق ة،
كشف
يكفل كش
االنتقالية يكف ل
للعدالة االنتقالي ة
قانون للعدال ة
دار ق انون
باصدار
الدستور باص
ذا الدس تور
اذ ھھذا
نفاذ
بعد نف
اد للهه بع د
انعقاد
ى أول دور انعق
واب ففى
يلت زم مجل س الننواب
والمحاسبة ،واقتراح أطر المصالحة الوطنية ،وتعويض الضحايا ،وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
مادة )(٢٤٤
خاص ذوي االعاقةة تمثيالً مالئما ً في أول مجلس للنواب يُنتخب
والمسيحيين واالش خاص
باب والمس يحيين
ل الش باب
ي تمثي ل
علي
تعملل الدولةة عل
بعد إقرار ھذا الدستور ،وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
مادة )(٢٤٣
وذلك
الدستور ،وذل ك
ھذا الدس تور،
إقرار ھ ذا
بعد إق رار
ُنتخب بع د
للنواب يُنتخ ب
مجلس للن واب
ي أول مجل س
مالئما ً ففي
تمثيالً مالئم
والفالحين تمث ي
العمال والفالح ين
تمثيل العم ال
علي تمثي ل
الدولةة عل ي
تعملل الدول
تعم
علي النحو الذي يحدده القانون .
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