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  لدستور الدولة المصرية الحديثة إعالن المبادئ األساسية

 

 ثػضضثصث دٕؼجٌٕج ػذش صجس٠خٕج ثٌؼش٠ك ِٓ أجً ثٌذش٠ز ٚثٌؼذي ٚثٌّغجٚثر ٚثٌغ١جدر ثٌٛط١ٕز ٚعالَ ثٌذشش٠ز، 

ٚثعضٍٙجِج ٌّج لذِٕجٖ ٌٍذؼجسر ثإلٔغج١ٔز، ِذسو١ٓ ثٌضذذ٠جس ثٌضٝ صٛثجٕٙج ػٍٝ طش٠ك دٕجء ٚصذظ١ٓ دٌٚز ثٌمجْٔٛ 

 .دّمِٛجصٙج ثٌّذ١ٔز ثٌذ٠ّمشثط١ز ثٌذذ٠غز

  ٚإدسثوج ألْ ثٌّمِٛجس ثألعجع١ز ٌٍذٌٚز ٚثٌذمٛق ٚثٌذش٠جس ثٌؼجِز صّغً لٛثػذ ِغضمشر فٝ ػ١ّش ثٌّجضّغ ٚفٝ 

 فٝ 2011ثٌذعجص١ش ثٌّظش٠ز ثٌّضؼجلذز،  ٚػّجٔج  ٌضذم١ك أ٘ذثف ثٌغٛسر ثٌّظش٠ز فٝ ثٌخجِظ ٚثٌؼشش٠ٓ ِٓ ٠ٕج٠ش 

ثٌذش٠ز ٚثٌىشثِز ثإلٔغج١ٔز ٚثٌؼذثٌز ثالجضّجػ١ز، ٚثعضٍٙجِج ٌشٚح ٘زٖ ثٌغٛسر ثٌضٝ صٛدذ دٌٛٙج ثٌّظش٠ْٛ دأط١جفُٙ 

 .ٚثدضشثِج ٚٚفجء ألسٚثح شٙذثةٙج ٚصؼذ١جس ٚٔؼجي شؼذٕج ثٌؼظ١ُ فٝ عٛسثصٗ ثٌّضؼجلذز ، ثٌّضٕٛػز

 .فإوىا وعله المبادئ األساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على الىحو التالى

 

المبادئ األساسية – أوال 

جّٙٛس٠ز ِظش ثٌؼشد١ز دٌٚز ِذ١ٔز د٠ّمشثط١ز ِٛدذر صمَٛ ػٍٝ ثٌّٛثطٕز ٚدىُ ثٌمجْٔٛ، ٚصذضشَ ثٌضؼذد٠ز،  (1)

ٚثٌشؼخ ثٌّظشٞ . ٚصىفً  ثٌذش٠ز ٚثٌؼذثٌز ٚثٌّغجٚثر ٚصىجفؤ ثٌفشص ٌج١ّغ ثٌّٛثط١ٕٓ دْٚ أٜ ص١١ّض أٚ صفشلز

. جضء ِٓ ثألِز ثٌؼشد١ز، ٠ؼًّ ػٍٝ صذم١ك ٚدذصٙج ثٌشجٍِز

. ثإلعالَ د٠ٓ ثٌذٌٚز، ٚثٌٍغز ثٌؼشد١ز ٌغضٙج ثٌشع١ّز، ِٚذجدا ثٌشش٠ؼز ثإلعال١ِز ثٌّظذس ثٌشة١غٟ ٌٍضشش٠غ (2)

. ِٚذجدا ششثةغ غ١ش ثٌّغ١ٍّٓ ٟ٘ ثٌّظذس ثٌشة١غٟ ٌٍضشش٠ؼجس ثٌّضؼٍمز دأدٛثٌُٙ ثٌشخظ١ز ٚشتُٛٔٙ ثٌذ١ٕ٠ز

 ثٌٕظجَ ثٌغ١جعٝ ٌٍذٌٚز جّٙٛسٜ د٠ّمشثطٝ ٠مَٛ ػٍٝ ثٌفظً د١ٓ ثٌغٍطجس ٚثٌشلجدز ثٌّضذجدٌز  ف١ّج د١ٕٙج،  (3)

 أعجط د٠ٕٝ أٚ أٞٚثٌضذثٚي ثٌغٍّٝ ٌٍغٍطز، ٚصؼذد ثألدضثح ثٌغ١جع١ز ٚإٔشجةٙج دجإلخطجس، دششؽ أال صمَٛ ػٍٝ 

جغشثفٝ أٚ ػشلٝ أٚ أٜ ِشجؼ١ز صضؼجسع ِغ ثٌذمٛق ٚثٌذش٠جس ثألعجع١ز ثٌٛثسدر فٝ ٘زث ثإلػالْ، ٚأال صغضٕذ 

 .  عذخألٞفٝ ششٚؽ ػؼ٠ٛضٙج إٌٝ ثٌض١١ّض د١ٓ ثٌّٛثط١ٕٓ 

 ثٌغ١جدر ٌٍشؼخ ٚدذٖ ٚ٘ٛ ِظذس وً ثٌغٍطجس، ٠ّجسعٙج ِٓ خالي ثالعضفضجءثس ٚثالٔضخجدجس ثٌٕض٠ٙز، صذش  (4)

 .ثإلششثف ثٌمؼجةٝ، ٚٚفمج ٌٕظجَ ثٔضخجدٝ ٠ؼّٓ ػذثٌز ثٌضّغ١ً ٌٍّٛثط١ٕٓ دْٚ أٜ ص١١ّض أٚ إلظجء

 ع١جدر ثٌمجْٔٛ أعجط ثٌذىُ فٝ ثٌذٌٚز، ٚصخؼغ ثٌغٍطجس ثٌؼجِز ٚثألشخجص ثالػضذجس٠ز ثٌؼجِز ٚثٌخجطز  (5)

ثعضمالي ثٌغٍطز ثٌمؼجة١ز ٚوفجٌز دك ثٌضمجػٝ ػّجٔضجْ أعجع١ضجْ  ٚ.ٚثٌّٛثطْٕٛ وجفز ٌٍمجْٔٛ دْٚ أٜ صفشلز

 .ٌّذذأ خؼٛع ثٌذٌٚز ِٚؤعغجصٙج ٌٍمجْٔٛ ٚصذم١ك ثٌؼذثٌز ٌٍّٛثط١ٕٓ وجفز

٠مَٛ ثاللضظجد ثٌٛطٕٝ ػٍٝ ثٌض١ّٕز ثٌشجٍِز ٚثٌّغضذثِز ثٌضٝ صٙذف إٌٝ صذم١ك ثٌشفجٖ ثالجضّجػٟ، ٚػّجْ صٍذ١ز    (6)

وّج ٠مَٛ ػٍٝ صشج١غ .  ثٌذجججس ثألعجع١ز ٌٍّٛثط١ٕٓ، ٠شجسن ف١ٙج ثٌمطجع ثٌؼجَ ٚثٌخجص ٚثٌضؼجٟٚٔ ٚثألٍٟ٘
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ثالعضغّجس، ٚدّج٠ز ثٌّٕجفغز ثٌذشر ِٕٚغ ثٌّّجسعجس ثالدضىجس٠ز ثٌؼجسر، ٚدّج٠ز ثٌّغضٍٙه، ٚػّجْ ػذثٌز 

صٍضضَ ثٌذٌٚز دذّج٠ز ثٌٍّى١ز ثٌؼجِز ٌّشثفمٙج ثٌم١ِٛز ٚعجةش عشٚثصٙج  ٚ.صٛص٠غ ػٛثةذ ثٌض١ّٕز ػٍٝ ثٌّٛثط١ٕٓ

 .ِٚٛثسد٘ج ثٌطذ١ؼ١ز ٚأسثػ١ٙج ِٚمِٛجس صشثعٙج ثٌٛطٕٟ ثٌّجدٞ ٚثٌّؼٕٛٞ

 ٔٙش ث١ًٌٕ شش٠جْ ثٌذ١جر ػٍٝ أسع ِظش ثٌىٕجٔز، ٚصٍضضَ ثٌذٌٚز دذغٓ إدثسصٗ ٚدّج٠ضٗ ِٓ ثٌضٍٛط ٚثٌضؼذ٠جس،  (7)

 .ٚصؼظ١ُ ثالٔضفجع دٗ ٚثٌذفجظ ػٍٝ دمٛق ِظش ثٌضجس٠خ١ز ف١ٗ

 ِظش جضء ِٓ ثٌمجسر ثألفش٠م١ز صؼًّ ػٍٝ ٔٙؼضٙج ٚصذم١ك ثٌضؼجْٚ د١ٓ شؼٛدٙج ٚصىجًِ ِظجٌذٙج، ٚ٘ٝ جضء  (8)

ِٓ ثٌؼجٌُ ثإلعالِٟ صذثفغ ػٓ لؼج٠جٖ ٚصؼًّ ػٍٝ صؼض٠ض ثٌّظجٌخ ثٌّشضشوز ٌشؼٛدٗ، ٚ٘ٝ جضء ِٓ ثٌّجضّغ 

ثإلٔغجٟٔ صؼضض دضجس٠خٙج ثٌؼش٠ك ٚدذٚس٘ج ثألط١ً فٟ دٕجء ثٌذؼجسر ثإلٔغج١ٔز، ٚصغجُ٘ دئ٠ججد١ز فٟ صذم١ك ثٌغالَ 

 .ثٌؼجٌّٟ ٚصؼض٠ض ِذجدا ثٌؼذثٌز ٚدمٛق ثإلٔغجْ ٚثٌضؼجْٚ د١ٓ ثٌذٚي ٚثٌشؼٛح

 ثٌذٌٚز ٚدذ٘ج ٟ٘ ثٌضٟ صٕشب ثٌمٛثس ثٌّغٍذز، ٚ٘ٝ ٍِه ٌٍشؼخ، ِّٚٙضٙج دّج٠ز أِٓ ثٌٛطٓ ٚثعضمالٌٗ  (9)

ٚال ٠جٛص ألٞ ١٘تز أٚ جّجػز إٔشجء صشى١الس ػغىش٠ز أٚ . ٚثٌذفجظ ػٍٝ ٚدذصٗ ٚع١جدصٗ ػٍٝ وجًِ أسثػ١ٗ

ٚصؼشع ثٌمٛث١ٔٓ ثٌّضؼٍمز . صذسػ ِٛثصٔز ثٌمٛثس ثٌّغٍذز دٕذث ٚثدذث فٟ ثٌّٛثصٔز ثٌؼجِز ٌٍذٌٚز. شذٗ ػغىش٠ز

 .  دجٌمٛثس ثٌّغٍذز ػٍٝ ِجٍغٙج ثألػٍٝ لذً إدجٌضٙج إٌٝ ثٌذشٌّجْ

 

الحقوق والحريات العامة – ثاويا 

 ٌىً إٔغجْ ثٌذك فٟ ثٌذ١جر ٚثألِٓ ٚثٌىشثِز ثإلٔغج١ٔز، ٚػٍٝ ثٌذٌٚز ٚثجخ دّج٠ضٙج، ٚال ٠جٛص صؼش٠غ أٜ  (10)

ٚج١ّغ ثٌّٛثط١ٕٓ ثٌّظش١٠ٓ أدشثس ِٚضغجْٚٚ أِجَ . إٔغجْ ٌٍضؼز٠خ أٚ ثٌّؼجٍِز ث١ٌّٕٙز أٚ ثٌّجعز دجٌىشثِز

٠ٚذظش ثٌض١١ّض د١ُٕٙ دغذخ ثٌجٕظ أٚ ثألطً أٚ ثٌٍغز أٚ . ثٌمجْٔٛ فٝ ثٌذمٛق ٚثٌذش٠جس ٚثٌٛثجذجس ثٌؼجِز

٠ٚجٛص صمش٠ش .  ثٌذ٠ٓ أٚ ثٌؼم١ذر أٚ ثٌغشٚر أٚ ثٌّىجٔز ثالجضّجػ١ز أٚ ث٢سثء ثٌغ١جع١ز أٚ ثإلػجلز أٚ غ١ش رٌه

. دؼغ ثٌّضث٠ج ٌٍفتجس ثٌضٟ صغضذػٝ ثٌذّج٠ز ِغً ثألطفجي ٚثٌّؼٛل١ٓ

 . صىفً ثٌذٌٚز دش٠ز ثٌؼم١ذر، ٚصؼّٓ دش٠ز ِّجسعز ثٌؼذجدثس ٚثٌشؼجةش ثٌذ١ٕ٠ز، ٚصذّٝ دٚس ثٌؼذجدر (11)

 ثٌجٕغ١ز ثٌّظش٠ز دك أط١ً ٌج١ّغ ثٌّٛثط١ٕٓ، ٚال ٠جٛص إدؼجد أٜ ِٛثطٓ ػٓ ثٌذالد أٚ ِٕؼٗ ِٓ ثٌؼٛدر  (12)

 .إ١ٌٙج، ٚال ٠جٛص إعمجؽ ثٌجٕغ١ز أٚ إال دذىُ لؼجةٟ

 دش٠ز ثٌفىش ٚدش٠ز ثٌشأٜ ٚثٌضؼذ١ش ٚدش٠ز ثٌظذجفز ٚٚعجةً ثإلػالَ ِىفٌٛز، دّج ال ٠ّظ دشِز ثٌذ١جر  (13)

٠ٚذظش فشع ثٌشلجدز ػٍٝ ٚعجةً ثإلػالَ أٚ ِظجدسصٙج أٚ صؼط١ٍٙج  ثٌخجطز أٚ دمٛق ثٌغ١ش دجٌّخجٌفز ٌٍمجْٔٛ،

 .إال دّٛجخ دىُ لؼجةٟ ِغذخ ٌّٚذر ِذذدر

 ٌىً إٔغجْ ثٌذك فٝ ثٌّؼشفز ٚصذثٚي ثٌّؼٍِٛجس ٚٔشش٘ج ٚدك ثٌّشجسوز فٝ ثٌذ١جر ثٌغمجف١ز ٚثٌف١ٕز دّخضٍف  (14)

ٚصىفً ثٌذٌٚز ثٌذش٠جس ثألوجد١ّ٠ز ٚثٌذذظ ثٌؼٍّٟ ٚثإلدذثع ٚثالدضىجس، ٚصؼّٓ . أشىجٌٙج ٚصٕٛع أٔشطضٙج

 .ثعضمالي ثٌججِؼجس ِٚشثوض ثٌذذظ ثٌؼٍّٟ
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 ٌىً إٔغجْ ثٌذك فٝ ثٌضّضغ دذشِز د١جصٗ ثٌخجطز ٚدشِز ِغىٕٗ ِٚشثعالصٗ ِٚذجدعجصٗ ثٌٙجصف١ز ٚثصظجالصٗ  (15)

ثالٌىضش١ٔٚز ٚثٌّؼٍِٛجص١ز ٚغ١ش٘ج ِٓ ٚعجةً ثالصظجي ، ٚال ٠جٛص ثالػضذثء ػٍٝ دشِضٙج أٚ صم١١ذ٘ج أٚ 

. ِظجدسصٙج إال دأِش لؼجةٝ ِغذخ ٌّٚذر ِذذدر

 ٌىً ِٛثطٓ دش٠ز ثإللجِز ٚثٌضٕمً، ٚال ٠جٛص ثٌمذغ ػ١ٍٗ أٚ صفض١شٗ أٚ ثدضججصٖ أٚ دذغٗ أٚ صم١١ذ دش٠ضٗ  (16)

ٚثٌّضُٙ دشا دضٝ صغذش إدثٔضٗ .  ٚال جش٠ّز ٚال ػمٛدز إال دٕض فٝ ثٌمجْٔٛ.  ثٌشخظ١ز إال دأِش لؼجةٝ ِغذك

ٚال ٠جٛص ِذجوّز ثٌّذ١١ٔٓ أِجَ أٜ لؼجء ثعضغٕجةٟ أٚ ثٌمؼجء . فٝ ِذجوّز ػجدٌز أِجَ لجػ١ٗ ثٌطذ١ؼٟ

. ثٌؼغىشٜ إال فٝ ثٌجشثةُ ثٌّضظٍز دجٌمٛثس ثٌّغٍذز

.   ثٌٍّى١ز ثٌخجطز ِظٛٔز، ال ٠جٛص ثٌّغجط دٙج إال دذىُ لؼجةٝ ِٚمجدً صؼ٠ٛغ ػجدي (17)

.  ثٌذك فٝ ثٌؼًّ ِىفٛي، ٚصٍضضَ ثٌذٌٚز دجٌؼًّ ػٍٝ صٛف١ش فشص ثٌؼًّ ٌىً ِٛثطٓ دششٚؽ ػجدٌز دْٚ ص١١ّض (18)

ٌٚىً ِٛثطٓ . ٚصٍضضَ دٛػغ دذ أدٔٝ ٌألجٛس ٠ىفً ٌٍّٛثطٓ ِغضٜٛ ِٓ ثٌّؼ١شز ٠ضٕجعخ ٚوشثِضٗ ثإلٔغج١ٔز

. دك صٌٛٝ ثٌٛظجةف ثٌؼجِز، ِضٝ صٛثفشس ف١ٗ ششٚؽ ص١ٌٛٙج، دْٚ أٞ ص١١ّض

 ٌىً ِٛثطٓ ثٌذك فٝ د١جر إِٓز، ٚد١تز ٔظ١فز خج١ٌز ِٓ ثٌضٍٛط، ٚثٌذك فٝ ثٌغزثء ثٌغ١ٍُ ٚثٌغىٓ ٚثٌشػج٠ز  (19)

ثٌظذ١ز ِّٚجسعز ثٌش٠جػز، ٚثٌذك فٝ ثٌضأ١ِٓ ػذ ثٌذطجٌز ٚثٌّشع ٚثٌؼجض ٚثٌش١خٛخز ٚفمج ٌّمضؼ١جس 

. ثٌؼذثٌز ٚثٌضىجفً ثالجضّجػٝ

 ٌىً ِٛثطٓ ثٌذك فٝ ثٌضؼ١ٍُ، ٚصٍضضَ ثٌذٌٚز دضٛف١ش فشص ثٌضؼ١ٍُ فٝ ِؤعغجصٙج ثٌضؼ١ّ١ٍز دجٌّججْ، ٚصؼًّ ػٍٝ  (20)

ٚصششف . ػّجْ جٛدصٗ دٙذف صؼظ١ُ ثالعضغّجس فٝ ثٌغشٚر ثٌذشش٠ز، ٠ٚىْٛ ثٌضؼ١ٍُ ثألعجعٟ ػٍٝ ثأللً إٌضث١ِج

ثٌذٌٚز ػٍٝ ج١ّغ ثٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌؼجِز ٚثٌخجطز ٚثأل١ٍ٘ز، دّج ٠ؼّٓ ثٌذفجظ ػٍٝ ثالٔضّجء ٚث٠ٌٛٙز 

 .ٚثٌغمجفز ثٌٛط١ٕز

صىفً ثٌذٌٚز دك إٔشجء ثٌٕمجدجس ٚثالصذجدثس ٚثٌجّؼ١جس ٚثٌّؤعغجس ثأل١ٍ٘ز دجإلخطجس، ٚ دك ثٌضجّغ ٚثٌضظج٘ش  (21)

 .ثٌغٍّٟ ٚثإلػشثح ٚفمج ٌٍمجْٔٛ

ثٌّذجدا ثألعجع١ز ٚثٌذمٛق ٚثٌذش٠جس ثٌؼجِز ثٌٛثسدر فٝ ٘زث ثإلػالْ غ١ش لجدٍز  ٌإلٌغجء أٚ ثٌضؼذ٠ً أٚ  (22)

ٚألٜ ِٓ ثألدضثح ثٌغ١جع١ز ٚثٌّجٍظ ثٌمِٛٝ ٌذمٛق ثإلٔغجْ ٚثٌجّؼ١جس ٚثٌّؤعغجس ثأل١ٍ٘ز . ثٌضظشف

ثٌّشٙشر ٚفمج ٌٍمجْٔٛ ٚثٌٕمجدجس ث١ٌّٕٙز ٚثٌؼّج١ٌز ثٌذك فٝ ثٌٍجٛء إٌٝ ثٌّذىّز ثٌذعضٛس٠ز ثٌؼ١ٍج دطٍخ ثٌذىُ 

دؼذَ دعضٛس٠ز ثٌٕض ثٌزٜ ٠ضؼجسع ِغ أٜ ِٓ ثٌّذجدا ثألعجع١ز أٚثٌذمٛق ٚثٌذش٠جس ثٌؼجِز ثٌٛثسدر فٝ ٘زث 

 .ثإلػالْ

٠ذظش صأ٠ًٚ أٚ صفغ١ش أٜ ٔض فٝ ٘زث ثإلػالْ ػٍٝ ٔذٛ ٠ج١ض ألٜ ِٓ عٍطجس ثٌذٌٚز أٚ ِؤعغجصٙج أٚ ألٜ  (23)

جّجػجس أٚ أفشثد ثٌم١جَ دأٜ ػًّ ٠ٙذف أٚ ٠ؤدٜ إٌٝ إ٘ذثس أٜ ِٓ ثٌّذجدا ٚثٌذمٛق ٚثٌذش٠جس ثٌٛثسدر دٙزث 

 . ثإلػالْ أٚ ٠ٕضمض ِٕٙج أٚ ٠خً دٙج


