
توري الصادر يف ا  2013ل يويو 8سـإلعالن ادل
توري   سـإعالن د

هورية املؤقت مجلريس ا  ئ

ثالث من يويو  سلحة يف ا يادة العامة للقوات ا يان الصادر عن ا لبعد الاطالع عىل ا ل مل لقب  . م2013ل

توري   سـوعىل اإلعالن ادل

توري الصادر يف  نص الاكمل لإلعالن ادل سـا  .2013ل يويو 8ل
توري   سـإعالن د

هورية املؤقت مجلريس ا  ئ

ثالث من يويو  سلحة يف ا يادة العامة للقوات ا يان الصادر عن ا لبعد الاطالع عىل ا ل مل لقب  . م2013ل

سادس من يويو  توري الصادر يف ا لوعىل اإلعالن ادل ل  . م2013سـ

 قرر

 )1مادة (

نة، واإلسالم  طهورية مرص العرية دوةل نظاهما دميقراطي يقوم عىل أساس املوا ب ية، مج مسدين ادلوةل، واللغة العرية لغهتا الر ب
تربة يف مذاهب أهل  ية ومصادرها ا ية وقواعدها األصوية وا شمل أدلهتا ا ية اليت  رشيعة اإلسال بادئ ا ملعو ه ل للك لفقت م لم

رشيع نة وامجلاعة، املصدر الرييس  للتا ئ  .لسـ

 )2مادة (

ية، وهو مصد ها وحيمهيا ويصون وحدته الو شعب ميار يادة  نا لل طسـ سلطاتسل يع ا لر   .مج

 )3مادة (

شاء الرضائب  تاكيف العامة واجب وفقا للقانون، وإ ية، وأداء الرضائب وا تصادي عىل العداةل الاجامت نظام الا نيقوم ا ل ل ع ًل ق
نة يف القانون، وال جيوز  ها وإلغاؤها ال يكون إال ابلقانون، وال يعفى أحد من أداهئا إال يف األحوال ا يالعامة وتعد ملبيل

 . أحد أداء غري ذكل من الرضائب أو الرسوم إال يف حدود القانونتلكيف

 )4مادة (

نس أو  بب ا يهنم يف ذكل،  يزي  بات العامة، وال  ساوون يف احلقوق والوا نون دلى القانون سواء، ومه  جلاملوا س ب بج متم ت ط
ن يدة، وتكفل ادلوةل تاكفؤ الفرص بني املوا نوع أو اللغة أو ادلين أو ا طاألصل أو ا  .نيلعقل

 



 )5مادة (

يفوية وغريها من وسائل  نني اخلاصة حرمة حيمهيا القانون، وللمراسالت الربيدية والربية واحملاداثت ا نياة املوا تل ط لحل ق
 .الاتصال حرمة

 )6مادة (

سه  شه أو  بض عىل أحد أو  بس ال جيوز ا يعي ويه مصونة ال متس، وفامي عدا حاةل ا ية حق  باحلرية ا ي ب حشخص ت تفل لق تل ط ل
متع ويصدر هذا األمر من تأو  يانة أمن ا يق و تلزمه رضورة ا نقل إال بأمر  نعه من ا يد أو  جمليد حرته بأي  ص سـ ت ي تحقي م لق تق ل

ياطي بس الا يابة العامة وفقا ألحاكم القانون وحيدد القانون مدة ا تص أو ا تالقايض ا ن حخمل حل ً  .ل

بب  ها إال بأمر قضايئ  ساكن حرمة فال جيوز دخوها وال  سو ش مل تفتي  .ًوفقا ألحاكم القانونللم

 )7مادة (

بري يف  تصوير أو غري ذكل من وسائل ا تابة أو ا بري عن رأيه ورشه ابلقول أو ا سان ا تعحرية الرأي مكفوةل، وللك إ ل تع لن لكل ن
ساموية رشائع ا ية ألحصاب ا شعائر ادل يدة وحرية ممارسة ا لحدود القانون، وتكفل ادلوةل حرية ا لل ن  .يلعق

 )8مادة (

رشه وسائل اإلعالم حمظورة، حرية الصحا رش وسائر وسائل اإلعالم مكفوةل، والرقابة عىل الصحافة وما  باعة وا نفة وا تن ل لط
ها أو إلغاؤها ابلطريق اإلداري حمظور  .قفوإنذارها أو و

بوعات ووسائل اإلعالم رقابة  ناء يف حاةل إعالن الطوارئ أو زمن احلرب أو تفرض عىل الصحف أو ا ملطوجيوز ا ُ ً سـتث
تصل بأغراض األمن القويم، وذكل وفقا للقانونحم ًددة يف األمور اليت   .ت

 )9مادة (

ساواة والعداةل، وال جيوز فرض أي معل  بادئ ا ملالعمل حق واجب ورشف للك مواطن، وتكفهل ادلوةل عىل أساس  م
تىض قانون مبقجربا إال  ً. 

 )10مادة (

نظمي الاجامتعات العامة واملواكب وا نني حق  لللموا ت ناء عىل إخطار ط ية غري حاملني سالحا، وذكل  ًتظاهرات ا ب ًسلم ل
 .ينظمه القانون

وحق الاجامتع اخلاص مكفول ودون حاجة إىل إخطار سابق وال جيوز لرجال األمن حضور الاجامتعات اخلاصة أو 
نصت علهيا  .لتا

نقاابت والاحتادات أو األحزاب، وذكل ع شاء ا يات وإ نني حق تكوين ا لوللموا ن مجلع بني يف القانونط  .ملىل الوجه ا

سكري متع أو رساي أو ذا طابع  نظام ا ها معاداي  شا يات يكون  شاء  عوحيظر إ ل ن مجع ًن جملً  .ط



نس أو األصل أو ادلين، وال جيوز حل  بب ا نني،  تفرقة بني املوا يايس عىل أساس ا يام حزب  جلوال جيوز  س بق ط ل سـ
 .األحزاب إال حبمك قضايئ

 )11مادة (

ها واجب عىل لك مواطن وفقا للقانونللملكية العامة ح ًرمة، وحاميهتا ود  .مع

ية إال  نة ابلقانون وحبمك قضايئ وال تزنع ا ية اخلاصة مصونة، وال جيوز فرض احلراسة علهيا إال يف األحوال ا مللكوا ي ملبمللك
ًنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وذكل لكه وفقا للقانون  .للم

سان بري يف نحرية الرأي مكفوةل، وللك إ تصوير أو غري ذكل من وسائل ا تابة أو ا بري عن رأيه ورشه ابلقول أو ا تع ا ل لتع لكل ن
 .حدود القانون

 )12مادة (

ها  نني وغريها من احلقوق واحلرايت العامة اليت  ياة اخلاصة للموا ية أو حرمة ا تداء عىل احلرية ا يكفللك ا ط حل شخص لع
نا سقط ادلعوى ا تور والقانون جرمية ال  جلادل ت تقادم وتكفل ادلوةل تعويضا عادال ملن وقع سـ ئة عهنا اب نا ية ا ًية وال املد ً ل شـ ل ن ئ

تداء عيه الا  .عل

نعه من العودة إلهيا بالد أو  موال جيوز إبعاد مواطن عن ا  .ل

 )13مادة (

يانة أرس ية و باري وفقا للقانون، واحلفاظ عىل الوحدة الو يد إ صادلفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، وا ن طن ًتج ج ار ل
 .ادلوةل واجب عىل لك مواطن

 )14مادة (

ية  .خشصالعقوبة 

تارخي نفاذ  ناء عىل قانون، وال توقع عقوبة إال حبمك قضايئ، وال عقاب إال عىل األفعال الالحقة  لوال جرمية وال عقوبة إال  ب
 .القانون

 )15مادة (

 .سـيادة القانون أساس احلمك يف ادلوةل

ناس اك تقايض حق مصون ومكفول  للوا يعيل يه ا بفة، وللك مواطن حق الاتجاء إىل قا ض  .لطل

نص يف القوانني عىل حتصني أي معل أو قرار إداري من رقابة القضاء  .لوحيظر ا

 



 )16مادة (

ها ودرجاهتا وتصدر أحاكهما وفق القانون تالف أنوا تقةل، وتوالها احملامك عىل ا ية  سلطة القضا عا خ ت سـ ئ  .مل

تقلون غري قابلني للعز تدخل يف القضااي مسـوالقضاة  لل، وال سلطان علهيم يف قضاهئم غري القانون، وال جيوز ألي سلطة ا
 .أو يف شؤون العداةل

 )17مادة (

ية، وحيدد القانون  تأد نازعات اإلدارية ويف ادلعاوى ا تص ابلفصل يف ا تقةل، و ية  ئة قضا يبجملس ادلوةل  ل مل خي سـ ئ مي ه
تصاصاته األخرى  .خا

 )18مادة (

توري تورية القوانني سـاحملمكة ادل ية عىل د تص دون غريها ابلرقابة القضا تقةل قامئة بذاهتا، و ية  ئة قضا يا  سـة ا ئ خت سـ ئ ي ملعل ه
بني يف القانون ية، وذكل لكه عىل الوجه ا رش نصوص ا سري ا ملواللواحئ وتوىل  يع ل تف  .لتت

بع أماهما نظم اإلجراءات اليت  تصاصات األخرى للمحمكة، و تويعني القانون الا تخ  .ي

 )19مادة (

ها  با سلحة و تعلقة ابلقوات ا تص دون غريه ابلفصل يف لك اجلرامئ ا تقةل، و ية  سكري هجة قضا طالقضاء ا ض مل مل خي سـ ئ ملع
تصاصاته األخرى  .خوأفرادها، وحيدد القانون وا

 )20مادة (

تصاصات الواردة يف هذا اإلعالن ويف القوانني القامئة، وال جيوز  ية الا ئات القضا هات وا خمتارس ا ئجل تعديل القوانني لهي
توري شؤوهنا خالل مدة رساين هذا اإلعالن ادل نظمة  سـا ل  .مل

 )21مادة (

بالد واحلفاظ عىل أمهنا وسالمة أراضهيا شعب، وهممهتا حامية ا سلحة مكل ا لالقوات ا ل  .مل

سكرية به  سكرية أو  نظاميت  يالت أو فرق أو  شاء  ئة أو هجة أو جامعة إ عوحيظر عىل أي فرد أو  شـ ع ت ن تشكي  .ه

سلحة ملوبني القانون رشوط اخلدمة والرتية يف القوات ا  .قي

 )22مادة (

سمى  يشأ جملس  ته» جملس ادلفاع الوطين«ين هورية رئا سـتويل ريس ا مجلي  .ئ

شة موازنة القوات  نا بالد وسالمهتا، و شؤون اخلاصة بوسائل تأمني ا نظر يف ا تص جملس ادلفاع الوطين اب قو ل ل ل مخي
سلحة، وجيب أخد رأيه يف  سلحةملا تعلقة ابلقوات ا ملرشوعات القوانني ا مل  .م



تصاصاته األخرى يل اجمللس وا خوبني القانون  تشك  .ي

 )23مادة (

شعب ورعاية مصاحله واحرتام  يادة ا يد  هر عىل تأ يذية، و سلطة ا هورية هو ريس ادلوةل وريس ا لريس ا سـ ك سل نف ئ ئ مجل يئ لت
ية، و ية والعداةل الاجامت عالقانون، وحامية الوحدة الو يه، ويراعي احلدود بني طن تقالل الوطن وسالمة أرا ضحيافظ عىل ا سـ

بني هبذا اإلعالن والقانون بالد، وذكل لكه عىل الوجه ا تدابري واإلجراءات الالزمة محلاية ا سلطات، واختاذ لك ا ملا ل ل  .ل

 )24مادة (

تص سلطات والا بارشة ا يل ذكل  بالد، وهل يف  هورية إدارة شؤون ا ختوىل ريس ا م ب مجل لئ ل يةسي  :تاصات اآل

تخابه          -1 نواب فور ا رشيع جمللس ا تقل سلطة ا رشيع بعد أخذ رأي جملس الوزراء و ن ا ل ت لت  .تنل

يذها            -2 بة  ياسة العامة لدلوةل ومرا نفإقرار ا تق  .لسـ

يات ادلوية بعد موافقة            -3 ليل ادلوةل ىف ادلاخل واخلارج وإبرام املعاهدات والاتفا قث ها مت ل جملس الوزراء وتكون 
 .قوة القانون

ناصهبم            -4 ميني ريس جملس الوزراء ونوابه والوزراء ونواهبم وإعفاؤمه من  ئ  .تع

بني يف القانون واعامتد           -5 يني وعزهلم عىل الوجه ا يا ثلني ا سكريني وا يني املوظفني املديني وا مل  سـ سـ ملم لع ن لتع
يني لدلول  يا ثلني ا سـا سـ يةلملم  .جنباأل

سلحة، وموافقة جملس ادلفاع الوطين          -6  .مل إعالن احلرب بعد أخذ رأي اجمللس األعىل للقوات ا

شامل فال يكون إال بقانون            -7 ها، أما العفو ا لالعفو عن العقوبة أو   .ختفيف

تىض القوا            -8 هورية  تصاصات املقررة لريس ا سلطات والا مبقا مجل ئ خ نني واللواحئ، وهل أن يفوض يف أي من هذه ل
تصاصات  .خالا

 )25مادة (

ية تصاصات اآل بارشة الا يذية لك فامي خيصه، وللمجلس عىل األخص  سلطة ا تتوىل جملس الوزراء والوزراء ا ل خي م  :لتنف

يذها وف          -1 ياسة العامة لدلوةل واإلرشاف عىل  هورية يف وضع ا نف الاشرتاك مع ريس ا مجل تئ ًقا للقوانني والقرارات لسـ
هورية  .مجلا

سات العامة            -2 ئات واملؤ ها وا تابعة  هات ا تابعة أعامل الوزارات وا يق و يه و ستو ي ل هسـ لن لت جل م  .ج

يذها            -3 بة  يذية وفقا للقوانني واللواحئ والقرارات ومرا نفإصدار القرارات اإلدارية وا ق تنف ًت  .ل

رشوعا          -4 هوريةم إعداد   .مجلت القوانني والقرارات ا



رشوع املوازنة العامة لدلوةل          -5  .م إعداد 

رشوع اخلطة العامة لدلوةل          -6  .م إعداد 

تور          -7 ها وفقا ألحاكم ادل سـ عقد القروض و ً  .منح

ها وحامية حقوق امل          -8 يذ القوانني واحملافظة عىل أمن ادلوةل ومصا حل  ننيتنف  .طوا

 )26مادة (

يذ القوانني إال إذا حدد القانون من يصدر اللواحئ الالزمة  بط واللواحئ الالزمة  نفيصدر ريس جملس الوزراء لواحئ ا لتئ لض
ها بعد موافقة جملس الوزراء؛ فإذا رتب ذكل عىل . لتنفيذه تنظميكام يصدر اللواحئ الالزمة إلشاء املرافق واملصاحل العامة و ن
هوريةاملوازنة  بت موافقة ريس ا مجلالعامة لدلوةل، و ئ  .ج

 )27مادة (

نظمه القانون، ويكون إعالن حاةل  نحو اذلي  هورية بعد موافقة جملس الوزراء حاةل الطوارئ عىل ا ييعلن ريس ا ل مجل ئ
تاء ع شعب يف ا هر وال جيوز مدها إال ملدة مماثةل وبعد موافقة ا تفالطوارئ ملدة حمددة ال جتاوز ثالثة أ سـش  .امل

 )28مادة (

نة خرباء تضم  رش يوما من اترخي إصدار هذا اإلعالن  سة  هورية خالل مدة ال جتاوز  جلشلك بقرار من ريس ا مخ ًت ع مجل ئ
نني من قضاة جملس ادلوةل، وأربعة من أساتذة القانون  ئة املفوضني هبا، وا يا و تورية ا نني من أعضاء احملمكة ادل ثا ي لعل سـ هث

توري ابجلامعات املرصي تار اجمللس األعىل سـادل ثلهيا، و ية املذكورة  هات القضا ئات وا يا  تار اجملالس ا خية، و مم ئ ي لعل جلخت لله
توري  .سـللجامعات أساتذة القانون ادل

تور  تعديالت عىل د نة ابقرتاح ا تص ا سـو ل للج ها خالل ثالثني يوما من اترخي 2012خت ـي من  ً املعطل، عىل أن  معل تنهت
بها، وحيدد القرار الصادر  نظمي العمل هباشكيلت نة ماكن انعقادها وقواعد  تيل ا للج  .تشك

 )29مادة (

ثلون لك  سني عضوا،  نة تضم  تورية عىل  تعديالت ادل سابقة مقرتح ا نصوص علهيا يف املادة ا نة ا ميتعرض ا مخ جل سـ ل ل مل ًللج
ثقفني والعامل والفالحني وأ ساكية، وعىل األخص األحزاب وا متع وطوائفه ونوعاته ا ملئات ا ن ل ت جمل ية ف نقاابت ا نعضاء ا ملهل

يات العامة، عىل أن  رشطة وا سلحة وا نائس املرصية والقوات ا ية واألزهر وا ية واجملالس القو نو شخصوالاحتادات ا مل ع لل ل لك م
يات  ثلهيا، ويرحش جملس الوزراء ا يح لك هجة  ساء عىل األقل، وتر باب وا رشة من ا يهنم  شخصيكون من  مم شـ ن لشـ لل ع ب

 .العامة

ـي ا تنهتوتعني أن  تني يوما عىل األكرث من ورود املقرتح ي تورية خالل  تعديالت ادل رشوع الهنايئ  ًنة من إعداد ا سـ سـ لل ملللج
نة وحتديد ماكن  يل ا هورية القرارات الالزمة  متعي ويصدر ريس ا ها بطرحه عىل احلوار ا للجإلهيا، تلزتم خال شك مجل ئ لتل جمل

ها واإلجر نظمة  نة القواعد ا لعملانعقادها، وحتدد ا مل تعديالتللج متعي حول ا يةل بضامن احلوار ا لاءات ا جمل  .لكف



 )30مادة (

يه خالل ثالثني يوما من اترخي وروده  تائه  شعب ال تورية عىل ا تعديالت ادل رشوع ا هورية  ًيعرض ريس ا عل ل سـ تفل مجل سـئ م
هورية  تاء، ويقوم ريس ا شعب علهيا يف الا تعديالت من اترخي إعالن موافقة ا يه، ويعمل اب مجلإ ئ سـتف ل ل تخاب ل نابدلعوة ال

تارخي  رش يوما من هذا ا سة  نواب خالل  لجملس ا مخ ًل تجاوز  ع هر وال  تإلجراء الاتخاابت خالل مدة ال تقل عن  شن
ية نواب تمت ادلعوة إلجراء الاتخاابت الرئا بوع عىل األكرث من أول انعقاد جمللس ا سـهرين، وخالل أ ن ل سـ نة . ش للجوتوىل ا ت

يا لالتخاابت القامئة يف ات نا تاءلعل  .سـتفرخي العمل هبذا اإلعالن اإلرشاف الاكمل عىل الا

 )31مادة (

رشها إال  تارخي  تايل  يوم ا هر من ا بوع من يوم إصدارها، ويعمل هبا بعد  ية خالل أ نرش القوانني يف اجلريدة الر لن ل ل سـ شمس ت
يعادا آخر ًإذا حددت ذلكل   .م

 )32مادة (

بل ص يحا وانفذا، ومع ذكل جيوز إلغاؤها قلك ما قررته القوانني واللواحئ من أحاكم  بقي  توري  ًدور هذا اإلعالن ادل ً حص ي سـ
ها وفقا للقواعد واإلجراءات املقررة يف هذا اإلعالن ًأو تعد  .يل

 )33مادة (

رشه تارخي  تايل  يوم ا ية ويعمل به من ا نرش هذا اإلعالن يف اجلريدة الر لن ل ل ُمس   .يُ
   

 


