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 بسِم هللِا الرحمِن الرحيِم 

 مصر  العظيم   شعب  

ه
 
 هللِا وبركات

 
 السالم  عليكم ورحمة

 ملسيرِة اإلصالِح الديمقراطي 
ا

 استكماًل

 ألحكاِم الدستوِر والقانوِن 
ا

 وإعماًل

ـــــور  اليوم نعلن    على حضراتكم إجراءات اًلستفتاء على تعديل الدستــــــــــــــــــــــــــــــــ

*** 

 العظيم   مصر   شعب  

  الدستور  إن 
 
 و  ،األسمى هو الوثيقة

 
 األعلى القانون

 من القوانين على ما عداه الدستورِ  ورغم سمو ِ 

 يالتشريع الهرِم  ه على قمِة وتربعِ 

 
 
 وأعلى الدستورِ أسمى من  ب  و الشع إًل أن إرادة

 الدساتير   هي التي تصنع   فالشعوب  

 
 
  فيها الروح   وهي التي تبث

 
  وتبعث

 
 فيها الحياة

 هابعلو ِ  ها وتقر  ها سمو  وهي التي تهب  

ا والشعوب     هي أيضا
 
 ها بهاغير   وتستبدل   الدساتيرِ  أحكاِم ل عد  التي ت

 ما لم يعبر   ولن يكون الدستور  
ا

اقِع  فعاًل  الحاِل  عن و

 هه وغِد ه في يومِ وطموحاتِ  الشعِب  آمال   ويحقق  

 هه وحاجاتِ مع ظروفِ  ويتالءم  

 
 
اقِع  الدستور   ولن يكون ا عن و   الحاِل  معبرا

 
اقِع  ه التعديل  ما لم يطال الناخبين  إبداِء  من و

 اًلقتراع على تلك التعديالت رأيهم في صناديِق 

 
 
  متى تغيرت

 
 وتبدلت الظروف

 هاتعديلِ  على إجراءاِت  الدساتيرِ  ومن هنا نصت كل  

  هنصوص   ، فإن  من مكانة   للدستورِ وملا 
 
باِع  ل  عد  ًل ت

 
 باِت

 
  أشد   إجراءات   إًل

ا
 وأكثر   صرامة

ا باع  تلك من  تعقيدا
 
لطِة  العادي  الصادرِ  القانوِن  أحكاِم  ها في تعديِل التي يتم  اِت  عن الس 

ِة   .التشريعي 

*** 

 هتعديلِ  كم إجراءاِت دستور   نتمولذا فقد ضم  
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 كم بشأنهًلستفتائِ  عليكم التعديالِت  عرض   هامن التاِج  ودرة

 ألحكاِم 
ا

 الدستورِ  وإعماًل

  تقدم  قد ف
 
ِ  بعِض  تعديِل  بطلِب  النواب مجلِس  أعضاِء  مس  خ

 الدستورِ  مواد 

  مناقشات  ودارت 
 
 هابشأنِ  مستفيضة

خاِذ مجلِس النواِب قرار  بقبوِل طلِب التعديِل  ِ
 
 انتهت بات

افقِة على التعديِل من حيث املبدأِ   واملو

 و 
 
  مجتمعي   حوار   في أعقاِب ذلك جري أ

عيت فيه كل  أطياِف املجتمِع وفئاِته  د 

 ومقترحاِتهم في إطار  من الديمقراطيِة وحريِة الرأيِ  م  حيث عبروا عن رؤاِه 

  
 ومعارضة   تأييد  و  ،وجذب   ما بين شد 

 أو اًلستبداِل  أو الحذِف  باإلضافِة  في التعديِل  ورغبة  

 الدستوريِة  وصاغوا التعديالِت  همأمر   النواِب  مجلِس  أعضاء   م  س  وح  

افقة عليها  وتمت املو

  نعيد   واليوم  
 
 السلطاِت  مصدر   - مصر   شعب   -لكم  السلطة

 فيه الفصل   القول   واقولتل ،الدستوريِة  التعديالِت  ى مشروِع عل كمستفتائِ ًل 

*** 

 شعب  مصر  العظيم  

 
 
  حلِم أجِل  من يونيو( ثورِة )الخامِس والعشرين من ينايِر والثالثين منم بلقد قمت

كم ، الديمقراطيِة 
 
 فكانت ثورت

ا
 املشاركِة  ، بكثافِة اإلنسانيِة  الكبرى في تاريِخ  بين الثوراِت  فريدة

  الشعبيِة 
 
 ، مشرق   ملستقبل   متطلع   لشباب   بارز   املاليين، وبدور   درت بعشراِت التي ق

مو 
 
ا استكملت م دستورا

 
 به بناء  دولِتكم الديمقراطيِة الحديثِة  سطرت

 ِ
 مظاهِر هذه الديمقراطيِة، وتجسيدوإن اًلستفتاء  على تعديِل الدستوِر يعد  من أهم 

ا
 ا

 حقيقي
ا
كم ا   مصدر  السلطاِت.-شعب  مصر  -ملا سطرتموه في ديباجِة دستوِركم من أنكم وحد 

؛ فإنكم على موعد  مع حق  دستوري  وواجب  
 وطني  ومن ثم 

 عليها املطروِح لالستفتاِء  الدستورية بإبداِء رأِيكم في التعديالِت 

 بطريِق اًلقتراِع العاِم السرِي املباشِر 

*** 

 العظيم   مصر   شعب  
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  ،يناديكم الوطن  إن 
ا
  لتضعوا لبنة

ا
 كمفي بناء ديمقراطيتِ  جديدة

 الدستوِر  أحكاِم  وفق   التعديالت الدستوريةكم في بأن تبدوا رأي  

 كموطنِ  وا نداء  فلب  

 وتباحثوها الدستورية طالعوا التعديالِت 

 البالِد  في أنحاِء  املنتشرةِ  اًلقتراِع  وسارعوا إلى لجاِن 

 من أقص ى الشماِل إلى أقص ى الجنوِب ، ومن أقص ى الشرِق 

 إلى أقص ى الغرِب  

 الدستوريِة  كم في التعديالِت رأي  أبدوا و 

 كموطنِ  مصر   من أجِل  اًلقتراِع  وليكن رأيكم في صناديِق 

ِ عبروا عن رأيِ 
 الديمقراطيِة  من املمارسِة  وفي إطار   حرية   كم بكل 

  مارسوا
 
  السياسيِة املشاركِة كم في حق

 كمدستورِ  كم في تعديِل رأيِ  كم في إبداِء واجب  وا وأد  

*** 

 العظيم   مصر   شعب  

 هوا نداء  يناديكم، فلب   إن الوطن  

  مفتوح   التاريِخ  كتاب  إن 
 
 مبين أيديك

 
 
 فخ

 
  من نور   ه بكلمات  وا في صفحاتِ ط

ا
ا جديدة  كم الوطنيِ من نضالِ  سطورا

  وإن املستقبل  
 
 ى لكمقد تجل

 واألمِل  الحلِم  إلى ترمز   زاهية   بألوان   نوه، ولو  هفارسموا مالمح  

  شاركوا
ا
  مشاركة

ا
 اعلف جادة

ا
 كمبالِد  شئوِن  في إدارةِ  ة

 كموطنِ  في أرجاِء  املنتشرةِ  اًلقتراِع  توجهوا إلى لجاِن 

 ونساءا 
ا

 رجاًل

ا ا وشيبا  شبابا

  كمواصطحبوا معكم أبناء  

ا أمام   ا واحدا
ا
 اًلقتراِع  لجاِن  قفوا صف

 ِ
  كما عهدناكم في التراص 

 
 كموطنِ  خلف

 مصر   ارفعوا أعالم  

ِ  ورددوا هتافات  
 مصر   في حب 



4 
 

  مصر  
 
 وطن

 
 ى عنهنا الذي لن نتخل

 لدناها و  على أرِض 

أقدم   ه حيينا، وشيدنا أعظم  وعلى ضفافِ  ،ها ارتوينانيلِ  ومن   حضارة   و
 
 ها العالم  عرف

 ، وعلى أرِض ها نبني ونعمر  وفي أرجائِ 
 
 ها سن

 
 موت   بعد   ن  دف

 للعالِم  وا املثل  ضرب  إ

 الديمقراطيِة  على ممارسِة  والحرِص  واملشاركِة  اإلقباِل في 

 نابنا ولنا وألبنائِ  أن تحيا مصر   نادوا بأعلى صوت  

  العالِم  شعوِب ل ابعثوا
ا
 مصر   من شعِب  رسالة

 هفي حب ِ  ه مخلص  لوطنِ  أننا شعب  محب  

ا من أجلِ  ًل يدخر    هجهدا

  الدم   يبذل  
 
 الثورةِ  بعد   البناِء  في سبيِل  والعرق

 هوطنِ  عن نداِء  ًل يتأخر  

 متآخي متحد   واحد   شعب  ننا إ

 
 
  السالم   د  ينش

 
 جمعاء   ه واإلنسانيِة لوطنِ  والرخاء   والتنمية

 يشيد   أننا شعب
ا
  ًل تقل    حضارة

ا
 واألجداِد  اآلباِء  عن حضارةِ  عظمة

ا  ويصنع   ا وعزا ا لألبناِء ليكون مجدا
ا
 واألحفاِد  إرث

 
 
ا املتحضرةِ  بين األمِم  ويتخذ ا عليًّ

ا
 مكان

 ثابتة   بخطوات   إلى املستقبِل -شعب  مصر  - سيرواف

ا الذكيِة  الشهداِء  واتخذوا من دماِء 
ا
 باعث

 وطنِ  لواِء  رفِع ومن 
ا
 نا غاية

ا ومن الديمقراطيِة  ا ومنهاجا
ا
 طريق

  ضعوا الوطن  
 
 كمأعينِ  صب  ن

 باق   والوطن   إلى زوال  فإننا 

 في خطاب  سابق   وكما قلنا

 
 
 فإن صوت

 
 كمفي أعناقِ  كم أمانة

 نا علينا حقوإن لوطنِ 
ا
 ا

 حق   وللمستقبِل 

 وألبنائِ 
 
 وحق   حق   نا علينا ألف
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وا الحق    وأد 
 
 فصونوا األمانة

*** 

 مصر   شباب  

  مصر  إن 
 
  بكم دولة

 
  قوية

 
 فتية

 هارايتِ  بها وإعالِء  النهوِض كم في كم ووعيِ على سواعِد  تعتمد  

 كمكم ومستقبلِ حاضرِ  مالمح   يرسم   على الدستورِ  واًلستفتاء  

 كموًل تكتموا رأي   فال تقعدوا عن املمارسِة 

 عنه بالسكوِت  عبر  ًل ي   والرأي   ى بالقعوِد بنًل ي   فإن الوطن  

 م  ص  
 
 واملقاطعِة  التشكيِك  كم عن دعواِت وا آذان

 كما عهدناكم املسئوليِة  وكونوا على قدرِ 

 شباب  
 
 واع  مثقف

 هافي بنائِ  ، ويساهم  بالده شئوِن  في إدارةِ  يشارك  

ا يستلهم    من املاض ي دروسا

 
 
 ثاقب   بنظر   الغد   ويستشرف

*** 

 مصر   وسيداِت  فتياِت 

 كان  لقد
 
 ل
 
ا ن  ك   شهد   دورا

 
  وكانفي الثوراِت من أجِل الديمقراطيِة،  به التاريخ

 
 ل
 
في  دور   ن  ك

 الثوراِت، 
 
 البناِء بعد

 
 معا  ولنستعيد

 
 ا ذكرياِت املاض ي القريِب حين اصطفت املرأة

 
أمام   املصرية

ها سواءا لجاِن اًلقتراِع في صفوف  كادت من طوِلها أن 
 
 السماِء، لتدلي برأِيها فيمن يمثل

 
 عنان

 
تبلغ

، وكيف كان مشهد  اصطفاِفها أو في اًلستفتاِء على الدستورِ  في اًلنتخاباِت النيابيِة أو الرئاسيِة 

ا أشاد  به البعيد  قبل  القريِب   .مهيبا

ا فيما هو  هام   إن كان للمرأِة فيما مض ى دور  ف ، فإن لها دورا ِ وطنية  ووعي  وإخالص 
أدته  بكل 

نا في عطاِء املرأِة لوطِنها ًل يحد  
 
، ذلك أن آمال  آت 

 
نادي املرأة

 
، فن ه قيد  ِ ربوِع ه حد  وًل يقيد 

في كل 

 ذراعي   وطِننا
 أمام  لجاِن اًلأن تمد 

 
، بأن تصطف  عطاِئها عطاءا

 
قتراِع ها لوطِنها، وأن تبذل  له فوق

 رسم  صورة  أبهى بألوا
عيد 

 
 من سابِقه، وأن ت

ا
 ،ن  أزهى، وأن تدلي بصوِتها ملصر  في مشهد  أكثر  مهابة

 .وطنها تشارك  في صنِع مستقبِل  وأن

*** 

 :، نقول  مصر   من أبناِء  وإلى ذوي اًلحتياجاِت الخاصِة 
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 هاوأبنائِ  من مصر   القلِب  داِء يكم في سو إن موضع  

 
 
ا املثل  م لقد ضربت ِ  دوما

 الصعاِب  ي ومواجهِة في التحد 

 
 
ِ  م نجاحات  حققت

 املجاًلِت  في كل 

ا مصر   ورفعتم اسم    عاليا

 
 
ِ  فكنتم القدوة

 له بال مقابل   والعطاِء  الوطِن  في حب 

 كم عطاءا تزيدوا في عطائِ أن  يناديكم الوطن  ؛ واليوم  

 كمبلد دستورِ  في شأن تعديِل  كمتدلوا بأصواتِ بأن 

  أمام لجاِن اًلقتراِع الصفوِف  في طليعِة فكونوا 

داخل  مصر   قضاةِ  الهيئِة الوطنيِة لالنتخاباِت ومن من تالقوا أنعلى عهد  معكم ونحن 

 وترحاب   عون   كل   خارج اللجان ورجاِل القواِت املسلحِة والشرطِة املدنيِة اللجان 

*** 

 في الخارِج  املقيمين مصر   أبناء  

 
 
  إن ثمة

ا
 وثيقا

ا
  رباطا

 
 معقودم كبوطنِ  كميربط

ا
ه كبقلوبِ  ا

 
ضعف

 
م، ًل يتآكل  بمروِر الزماِن وًل ت

ه بالحنيِن للوطِن 
 
ف ِ
 
 ويغل

ا
 متانة

 
 يزيد  الرباط

 
ه بالظروِف، بل إن الزمان السنون، وًل ينحل  عقد 

ا دا
 
ق ِده ع 

 
ق  إلى ع 

 
 تضيف

 
ا، والظروف

ا
ه وثاق  .والشوِق ألهِله، والسنون تزيد 

ا عن نداِء وطنِ  واخلفتلم تف ا، بتم، ولم كيوما ه أبدا  كمل على العكِس من ذلك، كلما نادانسو 

ه، وأعل يتمالوطن  لب    نداء 
 
، وأشهر  ميت ِ موضع 

ه في كل 
 
 رايت

 
. مت ِ محفل 

 الوًلء  له في كل 

 املقيمين في الخارِج  مصر   أبناء  

 
 
ِ لقد أثبت

ِ  ملصر  سفراء  كم أن موضع   م في كل 
 ها،رفعون راياتِ ت مخلصون لها، العالِم  بالِد  في كل 

ِ  تحدثون باسِمهاتو 
  علون من صوِتها، معلنين الوًلء  تو  ،لغاِت ال بكل 

 
إليِه، حاملين  للوطِن، والحنين

م متى كزال  يسكن  قلوب   ماحب  الوطِن  مؤكدين أن   / مكناتِ مؤدين ألما /م كم تجاه  وطنِ كملسئولياتِ 

 .نواتكو وأينما  نتمك

 ف
 
 فيما مض ى من استحقاقات   عظيم   كان لكم دور  إن

 فيما هو آت   أعظم   الكم دورا  إن  ف

 كموطنِ  مستقبِل  مالمِح  كم في رسِم رأيِ  إنكم مدعوون إلى إبداِء 

 نا بكمفكونوا على عهِد 

 كمبلد وشاركوا في اًلستفتاِء على تعديِل دستورِ 

*** 
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 العظيم   مصر   شعب  

ِ  إن  
 إبداِء  ه عبر  لبالِد  العامِة  الشئوِن  في إدارةِ  الحق   بحقوِقه السياسيِة  متمتع  مواطن   لكل 

  ، وهذا الحق  الدستوريِة  على التعديالِت  في اًلستفتاِء  الرأيِ 
 
 ونظم   ه الدستور  كفل

 
، ه القانون

أقرته     املواثيق   و
 
  واملعاهدات

 
 كوِن  ، وإلى جانِب اإلنساِن  من حقوِق  ه القلب  ، وموضع  الدولية

  إدارِة الشئوِن العامِة للبالِد 
ًّ
ِ  واجب   ا، فإنهاحق

 ه.أمتِ  ه وأبناِء تجاه وطنِ  مواطن   على كل 

 على الهيئِة  ، والتزام  مصر   لكم شعب   حق   و ه نزيه   استفتاء   إجراء   ومن جهة  أخرى؛ فإن  

 لالنتخاباِت  الوطنيِة 
 
ا في سبيِل ، وإن  يرِ أعلى معاي دار  وفق  ي استفتاِء إلى  نصل   أن   ا لن ندخر  جهدا

نا، شعبِ  وطموحاِت  وآماِل  -مصر   -نا بالِد  بحجِم  يليق   بشكل   خرج  ي، لالدوليِة  والشفافيِة  النزاهِة 

 وعِ 
 
ِ التاريِخ  في عمِق  نا الضاربِة حضارتِ  ِم ظ

 
ِ  ساِع ، وات

نا بين بالِد  نا، ومكانِة أمام   أفِق املستقبِل املمتد 

 .املتحضرِ  العالِم  دوِل 

 لالستقالِل 
ا

ا من التزامِ  للهيئِة  املقررِ  وإعماًل
ا
 التعديالِت  على استفتاِء  نا بإجراِء وانطالق

 كم أن ندير  أمام   ؛ فإننا نتعهد  الدوليِة  والنزاهِة  الشفافيِة  بأعلى معاييرِ  تسم  م الدستوريِة 

  ،ه في الحكِم ونزاهتِ  القاض يِ  بضميرِ  اًلستفتاء  
 
  وأن

 
في حياِده القاض ي  ِوقفة  التعديالِت  من نقف

 في القضاِء  هِد تجر  و 
 
هذا جرى ي  وس ،انل حاكم   وأخالقي   ومنهي   قانوني   نا في إطار  ، وأن نؤدي عمل

  ستفتاء  اًل 
 
ِ كامل   قضائي   إشراف   تحت

من  ، في إطار  صندوِق  ، بمعنى أن يكون هناك قاض  لكل 

 ها، وفق  ، وغيرِ واألجنبيِة  املصريِة  املدنيِ  املجتمِع  ، ومنظماِت اإلعالِم  وسائِل  من جانِب  املتابعِة 

  الضوابِط 
 
 .التي وضعتها الهيئة

 التي نأم   بالصورةِ  اًلستفتاء   خرج  يأن  ومن أجِل 
 
 ل

 
  ها؛ فإن الهيئة

 
قد  لالنتخاباِت  الوطنية

ا يشمل   ا واضحا ا محددا  زمنيا
ا

وإعالِن ، ، والفرزِ والخارِج  في الداخِل  اًلقتراِع  إجراءاِت  وضعت جدوًل

 نشر  ن إعالمية   بيانات   وسنصدر   نتيجِة اًلستفتاِء،
 
ا بما نتخذ  ، وما نريد  ه من إجراءات  ها تباعا

ِ  والصحافِة  اإلعالِم  املواطنين ومؤسساِت  ، ونناشد  ه من مجريات  إيضاح  
 
أو  في قبوِل  ي الحذر  توخ

 بصورة   الخبرِ  ملصدرِ  اإلشارةِ  وبعد   رسمية   عنها بصفة   إًل ما يصدر   عن الهيئِة  أخبار   أي ِ  نشرِ 

  واضحة  
 
 .تجهيل   دون

ا على املواطنين في ممارسِة  ِ  وتيسيرا
 
هم؛ فقد قامت بأصواتِ  هم في اإلدًلِء واجبِ  هم وأداِء حق

 
 
 و  هم إليها،وصولِ  وتيسيرِ  ،الناخبينمن  لجاِن اًلقتراِع  ِب تقريب الهيئة

 
افدين في  أجازت تصويت الو

 ِ
افدين في املناطق النائية والصناعية  ،ِن الوط في ربوِع  املنتشرةِ  اًلقتراِع  لجاِن  كل  وأنشأت لجان و

  ومناطق املشروعات الكبرى والقومية
 
عدتأسماؤهم في سجالت   قيد  على أن ت

 
ا لذلك،  أ  خصيصا

  ملن ًل يجيد   تكفل   بصورة   اًلقتراِع  ورقِة  صياغِة كما عملت على 
 
 سهول القراءة

 
ِ ال مباشرةِ  ة

في  حق 
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 عن توفيرِ سرية   بصورة   اًلقتراِع 
ا

استحدثتها  اًلحتياجاِت الخاصِة ذوي  ملساعدةِ  وسائِل  ، فضال

 .همبأصواتِ  لدى اإلدًلِء  الهيئة الوطنية لالنتخابات

*** 

 العظيم   مصر   شعب  

املتضمن  17/4/2019فخامة السيد / رئيس جمهورية مصر العربية املؤرخ حيث ورد كتاب 

اتخـــــــــاذ اإلجــــــــــــــــــراءات الدستورية والقانونية  لدعوة الناخبين في الداخل والخارج لالستفتاء على 

 التعديالت الدستورية.

لتحديد موعد إلجراء  اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية لالنتخاباتوعليه فقد  

ووازن في إعداده ملجريات العملية اًلنتخابية بين اًللتزام  اًلستفتاء على التعديالت الدستورية

 املتعين إجراء اًلستفتاء خاللها وبين التيسير على من لهم حق يالقانونى بمدة الثالث
ا
ن يوما

ـــان املباًلنتخاب خالل تلك املدة لتخللها أعياد قومية ودينية وشهر رمض ، وامتحانات نهاية اركــــــــ

في  2019لسنة  26وعليه أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات القرار رقم  العام

 بدعوة الناخبين لالستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور على النحو التالى: 17/4/2019

 

 طالع على الدستور بعد اًل 

قانوِن تنظيِم مباشرِة الحقوِق السياسيِة الصادِر بقراِر رئيِس جمهوريِة مصِر العربيِة  وعلىــ 

 .2014لسنة  45رقم  بالقانوِن 

 .لالنتخاباِت  الوطنيِة  الهيئِة  بشأِن  2017لسنة  198 رقِم  وعلى القانوِن ــ 

به قرار مجلس واملرفق  17/4/2019السيد / رئيس جمهورية مصر العربية املؤرخ كتاب وعلى ــ 

 . 16/4/2019النواب بتعديل بعض أحكام الدستور والصادر بجلسته املعقودة بتاريخ 

افقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات بجلسته املعقودة بتاريخ  /  .4/2019ــ وعلى مو

 

 ررــق
 ىـادة األولــالم

قيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين       
 
بالتطبيق ألحكام قانون تنظيم مباشرة الناخبون امل

 مواِد  بعِض  تعديِل دًلء برأيهم في اًلستفتاء علي لل  الحقوق السياسية املشار إليه، مدعوون

 ملا جاء  الدستور بمقارِ 
ا
بقرار مجلس النواب بتعديل بعض لجان اًلنتخاب الفرعية، وذلك وفقا

 املرفق طيه.الدستور  مواد
 من قرار مجلس النواب المــادة األولـى
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 /160الفقــــــــرة األولــــــــى ،  /140/ الفقــــــــرتين األولــــــــى والثالثــــــــة ،  102يســــــــتبدل بنصــــــــوص املــــــــواد :       

الفقــرة /200الفقــرة الثالثــة ، /193،  190الفقــرة الثانيــة ،  /189، 185الفقــرتين األولــى واألخيــرة ، 

دســــــــتور جمهوريــــــــة مصــــــــر العربيــــــــة ، مــــــــن  244،  243، 234الفقــــــــرة الثانيــــــــة ، /204األولــــــــى ، مــــــــادة 

 النصوص اآلتية:
 / الفقرة األولى : 102مادة 

شــــكل مجلــــس        نتخبــــون بــــاًلقتراِع  مــــن عــــدد ًل يقــــل عــــن أربعمائــــة   النــــواِب  ي   ، ي 
ا
 الســــرِ  العــــاِم  و خمســــين عضــــوا

 املباشر  
 
 . املقاعد   عدِد  إجمالِى  بِع للمرأة ما ًل يقل عن ر   صص  ، على أن يخ

 
 / الفقرة الثالثة : 102مادة 

 
 
بــــين القــــانون شــــروط  راعــــى التمثيــــل  بمــــا ي   اًلنتخابيــــِة  الــــدوائرِ  تقســــيِم ، و اًلنتخــــاب  األخــــرى ، و نظــــاِم  الترشــــِ   وي 

ــــللســـكان ، و  العـــادل  
 
 املحافظ

 
بـــأى نســــبة  القائمــــة ، أو الجمـــع  أو  الفـــردى ، اًلنتخـــابِى  بالنظــــاِم  ات .  و يجـــوز األخـــذ

 بينهما .
 

 / الفقرة األولى  : 140مادة 

نتخـــب رئـــيس   ، و ًل يجـــوز أن  ســـنوات ميالديـــة ، تبـــدأ مـــن اليـــوم التـــالى ًلنتهـــاء مـــدة ســـلفِه  دة ســـِت الجمهوريـــة مِلـــ ي 

 يتولى الرئاسة ألكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
 

 الفقرة األولى  :  /160مادة 

 الجمهوريـــــة ،   رئـــــيِس  نائـــــب    الجمهوريـــــة لســـــلطاته ، حــــل محلـــــهرئـــــيِس  دون مباشــــرةِ  يحـــــول   مؤقـــــت   إذا قــــام مـــــانع  

 أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم و جود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله .

 
 الفقرة األخيرة : /160مادة 

الدســـتور ، وًل أن  الجمهوريـــة املؤقـــت ، أن يطلـــب تعـــديل   رئـــيس الجمهوريـــة ، أو لـــرئيِس  محـــل   وًل يجـــوز ملـــن حـــل  

 الحكومة . الشيوخ ، و ًل أن يقيل   أو مجلس    النواِب  مجلس   يحل  

 أن يترش  لهذا املنصب .  املؤقِت  الجمهوريِة  كما ًل يجوز لرئيِس  
 

 : 185  ادةـــــــم

و يكــون  ،لشــئونها القــوانين املنظمــِة  شــروعاِت م  علــى شــئونها ، و يؤخــذ رأيهــا فــيقضــائية   أو هيئــة    جهــة   تقــوم كــل  

  لكِل 
 
 مستقلة . منها موازنة

مـن نـوابهم ، و ذلـك ملـدة أربـع  سـبعِة  القضـائية مـن بـين أقـدِم  و الهيئـاِت  الجهـاِت  الجمهورية رؤسـاء   و يعين رئيس  

حتى بلوغـه سـن التقاعـد ، أيهمـا أقـرب ، و ملـرة واحـدة طـوال مـدة عملـه ، و ذلـك علـى  سنوات ، أو للمدة الباقيِة 

 الذى ينظمه القانون .النحو 

شتركِة 
 
ـ مجلس   و يقوم على شئونها امل  الجمهوريـة ، وبعضـويِة  رئـيس   ه  أعلـى للجهـات و الهيئـات القضـائية ،  يرأس 

 و الهيئــــــــــــــــــــــــــــــــــات القضــــــــــــــــــــــــــــــــــائية ، الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت  العليــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، و رؤســــــــــــــــــــــــــــــــــاِء  املحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدســــــــــــــــــــــــــــــــــتوريِة  رئــــــــــــــــــــــــــــــــــيِس 
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عـــام ، يصـــدر بتعيينـــه قـــرار مـــن  أمـــين   و رئـــيس محكمـــة اســـتهناف القـــاهرة  ، و النائـــب العـــام  .  و يكـــون للمجلـــِس  

 بين الجهات أعضاء املجلس . رئيس الجمهورية  للمدة التى يحددها القانون و بالتناوِب 

 ائية .رئيس الجمهورية عند غيابة من يفوضه من رؤساء الجهات و الهيئات القض محل   و يحل  

 و  تعيـــين أعضـــاء الجهـــات والهيئـــات القضـــائية و تـــرقيتهم فـــى شـــروِط  بـــالنظرِ   املجلـــس   و يخـــتص   
 
 تـــأديبهم ، و يؤخـــذ

ــــ ــــرأي 
 
افقــــِة ه فــــى مشــــروعات القــــوانين املنظمـــــة لشــــئون هــــذه الجهــــات و الهيئـــــات ، و تصــــدر قرارات  أغلبيـــــِة  ه بمو

 املجلس . ه على أن يكون من بينهم رئيس  أعضائِ 
 

 / الفقرة الثانية : 189مادة 

 
 
القضـاء  يرشـحهم مجلـس   مـن رئـيس الجمهوريـة مـن بـين ثالثـِة  عام يصدر بتعيينه قـرار  العامة نائب   و يتولى النيابة

محكمــة الــنقض ، و الرؤســاء بمحــاكم اًلســتهناف ، والنــواب العــامين املســاعدين ، و  رئــيِس  األعلــى ، مــن بــين نــواِب 

 . أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ، أيهما أقرب  ، و ملرة واحدة طوال مدة عملهذلك ملدة أربع سنوات ، 

 

 : 190مادة 

  مجلـــس  
 
  الدولـــة جهــــة

 
 التنفيــــِذ  ومنازعـــاِت  اإلداريــــة ، فــــى املنازعـــاِت  ه بالفصـــِل مســــتقلة ، يخـــتص دون غيــــرِ  قضـــائية

 الــــــــــــــــــــــــدعاوى و الطعــــــــــــــــــــــــون التأديبيــــــــــــــــــــــــة ، فــــــــــــــــــــــــى بالفصــــــــــــــــــــــــِل  أحكامــــــــــــــــــــــــه ، كمــــــــــــــــــــــــا يخــــــــــــــــــــــــتص   ة بجميــــــــــــــــــــــــِع املتعلِقــــــــــــــــــــــــ

 مشــــــــروعات القــــــــوانين  القانونيــــــــة للجهــــــــات  التــــــــى يحــــــــددها القــــــــانون ، و مراجعــــــــِة  فــــــــى املســــــــائِل  و يتــــــــولى اإلفتــــــــاء   

ذات الصــفة التشــريعية التــى تحــال إليهــا ،  و مراجعــة مشــروعات العقــود  التــى يحــددها و يحــدد قيمتهــا  و القــراراِت 

 إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ، و يحدد القانون اختصاصاته األخرى.القانون و تكون الدولة  أو 

 
 الفقرة الثالثة :  /193مادة 

  و يختـــــار رئـــــيس  
 
 العليـــــا  مـــــن بـــــين أقـــــدم خمســـــة نـــــواب لـــــرئيس املحكمـــــة . الدســـــتوريِة  املحكمـــــِة  رئـــــيس   الجمهوريـــــة

   
 
  رئــــــيِس  الجمهوريــــــة نــــــواب   رئــــــيس   و يعــــــين

 
  املحكمــــــة مــــــن بــــــين اثنــــــين ترشــــــ  أحــــــدهما الجمعيــــــة

 
  للمحكمــــــِة  العامــــــة

ن رئـــيس   رئـــيس   اآلخـــر   و يرشـــ    هيئـــة املفوضـــين وأعضـــاؤها بقـــرار مـــن رئـــيس الجمهوريـــة بنـــاءا علــــى  املحكمـــة .  و يعـــي 

 و ذلك كله على النحو املبين بالقانون . ترشيح رئيس املحكمة و بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة ،
 

 الفقرة األولى :  /200مادة 

  للشـعِب  املسلحة ملـك   القوات  
 
  ، مهمتهـا حمايـة

 
و  الدسـتورِ  و صـوِن  أراضـيها، ا و سـالمِة علـى أمنِهـ الـبالد ، و الحفـا 

و حريــــات  و حقــــوِق  ، و مكتســــبات الشــــعِب  و مــــدنيتهاِ  للدولــــِة  علــــى املقومــــات األساســــيِة  الديمقراطيــــة ، والحفــــاِ  

 
 
إنشــــاء  أو جماعــــِة  أو جهـــِة  أو هيئــــِة  علــــى أى فـــرِد هــــى التــــى تناـــ ت هــــذه القـــوات ، و يحظــــر   وحـــدهاِ  األفـــراد .  و الدولــــة

 أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية . تشكيالت  
 

 الفقرة الثانية :  /204مادة 

أو  العســكريِة  العســكرى ، إًل فــى الجــرائم التــى تمثــل اعتــداءا علــى املنشــآِت و ًل يجــوز محاكمــة مــدنى أمــام القضــاء 

  معســكراِت 
 
رية أو الحدوديــة القــوات املســلحة أو مــا فــى حكمهــا أو املنشــآت التــى تتــولى حمايتهــا ، أو املنــاطق العســك

ــ
 
العســكرية أو أموالهــا العامــة . أو أســرارها  ذلك ، أو معــداتها أو مركباتهــا أو أســلحتها أو ذخائرهــا أو وثائقهــااملقـررة ك
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 علـــــى ضـــــباطها أو 
ا
أو املصـــــانع الحربيـــــة ، أو الجـــــرائم املتعلقـــــة بالتجنيـــــد ، أو الجـــــرائم التـــــى تمثـــــل اعتـــــداءا مباشـــــرا

 أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
 

 :  234مادة 

      
 
افقة املجلس األعلى للقوات املسلحة . يكون تعيين  وزير الدفاع بعد مو

 
 

 :  243 مادة

  تعمــل        
 
حــدده  و الفالحــيِن  العمــاِل  علــى تمثيــِل  الدولــة  فــى مجلــس النــواب  ، وذلــك علــى النحــو الــذى ي 

ا
 مالئمــا

ا
تمثــيال

 القانون .
 

 :  244مادة 

  تعمل الدولة علـى تمثيـل الشـباب و املسـيحيين و األشـخاص ذوى اإلعاقـة و املصـريين املقيمـين فـى      
ا
الخـارج تمثـيال

 فى مجلس النواب ، وذلك على النحو الذى يحدده القانون .
ا
 مالئما

 

 (( من قرار مجلس النواب )) المادة الثانية

ضــاف إلـــى دســـتور جمهوريــة مصـــر العربيـــة مــواد جديـــدة بأرقـــام      
 
 ،   – 150ت

ا
 ،  – 241مكــررا

ا
  ،  –244 مكـــررا

ا
مكـــررا

 نصوصها اآلتية :
 

 مكررًا  (  : 150مادة )  

 لــه أو أكثــر ، و يحــدد اختصاصــاتهم ، و لــه أن يفوضــهم  فــى بعــض اختصاصــاته ،      
ا
لــرئيس الجمهوريــة أن يعــين نائبــا

 وأن يعفيهم من مناصبهم ، و أن يقبل استقالتهم .

الدســتور أمــام مــن 144ويــؤدى نــواب رئــيس الجمهوريــة قبــل تــولى مهــام مناصــبهم اليمــين املنصــوص عليهــا فــى املــادة  

 .رئيس الجمهورية

 .173،  145،  141و تسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية األحكام الواردة بالدستور فى املواد  

 
 مكرر ًا ( : 241مادة )

       
 
 2018 الحالى بانقضاء ست سـنوات  مـن تـاريخ إعـالن  انتخابـه رئيسـا للجمهوريـة فـى الجمهوريِة  رئيس   تنتهى مدة

 ، و يجوز إعادة انتخابه ملرة تالية .
 

 مكررًا  (  : 244مادة )  

 من  الفصل التشريعى التالى  للفصل القائم .   102يسرى حكم  الفقرة األولى من املادة 
ا
 املعدلة  اعتبارا

 

 ((من قرار مجلس النواب )) المادة الثالثة 

ضــــاف بــــاب   إلــــى دســــتور جمهوريــــة مصــــر العربيــــة و عنوانــــه ش البــــاب الســــابع : مجلــــس الشــــيوخ ش ، نصوصــــه  جديــــد   ي 

 اآلتية  :

 
 مجلس الشيوخ

 (  :  248مادة )  
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 بتوســيد دعــائم الديمقراطيــة ، و دعــم الســالم اإلجتمــاعى
ا
و  يخــتص مجلــس الشــيوخ بدراســة و إقتــراح مــا يــراه كفــيال

املقومــــــــات األساســــــــية للمجتمــــــــع و قيمــــــــه العليــــــــا و الحقــــــــوق و الحريــــــــات و الواجبــــــــات العامــــــــة ، و تعميــــــــق النظــــــــام 

 الديمقراطى و توسيع مجاًلته .
 (  :  249مادة )  

 يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى :

 اًلقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور . -

 مية اًلجتماعية و اًلقتصادية .مشروع الخطة العامة للتن -

 معاهدات الصل  و التحالف و جميع املعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة . -

مشــــروعات القــــوانين و مشــــروعات القــــوانين  املكملــــة للدســــتور  التــــى تحــــال إليــــه مــــن رئــــيس الجمهوريــــة أو  -

 مجلس النواب .

أو بسياســـتها فـــى  سياســة العامـــة للدولـــةمــا يحيلـــه رئـــيس الجمهوريـــة إلــى املجلـــس مـــن موضـــوعات تتصـــل بال -

 الشئون العربية أو الخارجية .

 
 
  املجلس   و يبلغ

 
 إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب . فى هذه األمورِ  رأيه

 
 (  :  250مادة )  

حد   الشيوخ من عدد   يشكل مجلس    . 180ده القانون على أًل يقل عن ) من األعضاء ي 
ا
 ( عضوا

 
 
عضــوية مجلــس الشـــيوخ خمــس ســنوات ،  تبــدأ مــن تـــاريخ أول اجتمــاع لــه ، و يجــرى انتخــاب املجلـــس  و تكــون مــدة

 السابقة على انتهاء مدته .
ا
 الجديد خالل  الستين يوما

الجمهوريــة الثلــث البــاقى .  و يجــرى انتخــاب و  و ينتخــب ثلثــا أعضــائه بــاًلقتراع العــام الســرى املباشــر ، و يعــين رئــيس  

 الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون . لِس تعيين أعضاء مج

 

 
 (  :  251مادة )  

 بحقوقــــــه املدنيــــــة
ا
 متمتعــــــا

ا
 يشــــــترط فــــــيمن يترشــــــ  لعضــــــوية مجلــــــس الشــــــيوخ أو مــــــن يعــــــين فيــــــه أن يكــــــون مصــــــريا

 على مؤهل جامعىو 
ا
أو ما يعادله على األقل ، و أًل تقـل سـنه يـوم فـتح بـاب الترشـ  عـن خمـس و  السياسية ، حاصال

 ثالثين سنة ميالدية .

 األخــــرى ، و نِ  ط الترشــــِ  ويبــــين القــــانون شــــرو   
 
راعــــى التمثيــــل  ، وتقســــيم   م اًلنتخــــاِب ظــــا الــــدوائر اًلنتخابيــــة  ، بمــــا ي 

 الفــــــــــــــــــــــــــردى ، أو القائمــــــــــــــــــــــــــة  اًلنتخــــــــــــــــــــــــــابِى  يجــــــــــــــــــــــــــوز األخــــــــــــــــــــــــــذ بالنظــــــــــــــــــــــــــاِم و  العــــــــــــــــــــــــــادل للســــــــــــــــــــــــــكان واملحافظــــــــــــــــــــــــــات . 

 أو الجمع بأى نسبة بينهما .
 (  :  252مادة )  

 النواب . مجلِس  الشيوخ و عضويِة  مجلِس  بين عضويِة  ًل يجوز الجمع         
 (  :  253مادة )  

  م من أعضاء الحكومة غير  و غيره   و الوزراء   رئيس مجلس الوزراء و نوابه       
 
 م مجلس الشيوخ .مسئولين أما

 (  :  254مادة )  
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،  110،  109،  108،  107،   105، 104،  103تســـرى فـــى شـــأن مجلـــس الشـــيوخ األحـكــام الـــواردة بالدســـتور فـــى املـــواد 

111  ،112  ،113  ،114  ،115  ،116  ،117  ،118  ،119  ،120 ، 

ـكـام الــواردة فــى هــذا البــاب ، وعلــى .  وذلــك فيمــا ًل يتعــارض مــع األح 137،  136،  133،  132( ،  2،  1فقــرة   /121)  

 أن يباشر اًلختصاصات املقررة فى املواد املذكورة مجلس الشيوخ و رئيسه.

 
 )) المادة الرابعــة  من قرار مجلس النواب((

حذف عنوانا  الفصلين  األول و الثانى من الباب السادس من الدستور.        ي 
 من قرار مجلس النواب((  الخامسة)) المادة 

افقــة الشــعب عليهــا فــى اًلســتفتاء ، و          عمــل بالتعــديالت الدســتورية الــواردة بهــذا القــرار مــن تــاريخ إعــالن  مو ي 

 ذلك بأغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركين فيه .

 

 

 من قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات المادة الثانية

 للمواعيد اآلتية: تجرى عملية اًلستفتاء املشار إليها
ا
 في املادة السابقة وفقا

افقين  خارج جمهورية مصر العربية  21/4/2019،  20،  19أيام الجمعة والسبت واألحد املو

 راعينا في ذلك أجازات املصريين بالخارج

افقين  داخل جمهورية مصر العربية  22/4/2019،  21،  20أيام السبت واألحد واًلثنين املو

بالكيفيِة املنصوِص عليها في قانوِن تنظيِم مباشرِة الحقوِق السياسيِة الصادِر بقراِر  وذلك

والقراراِت الصادرِة عن الهيئِة  2014لسنة  45رقم  رئيِس جمهوريِة مصِر العربيِة بالقانوِن 

 الوطنيِة لالنتخاباِت.

*** 

 العظيم   مصر   شعب  

  الدستوريِة  على التعديالِت  في اًلستفتاِء  بالرأيِ  إن اإلدًلء  

ِ  حق  
 السياسيِة  هبحقوقِ  متمتع   مواطن   لكل 

  ،هذاتِ  وفي الوقِت 
 
 يهعل واجب  ه فإن

 نانا وأحفاِد أبنائِ  وأمام   ،الوطِن  وأمام   ،هللاِ  أمام   واجب  

   بحكِم الضميِر الوطنِي قبل  نصوِص واجب  
 
 القانون

 واجب  ًل 
 
 من كان إًل  هئِ أدا عن يتخلف

ا
 اإلقداِم  في موضِع  متخاذًل

 ًل يقعد  عن أداِئها
 
ا في  أمانة ِ نفِسه ووطِنهإًل من كان مقصرا

  .حق 

*** 
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 شعب  مصر  العظيم  

 فيها ملصر   الرأيِ  ثم إبداِء ، الدستوريِة  على التعديالِت  اًلستفتاِء ندعوكم أن تشاركوا في 

 .مصر   ومن أجِل 

  مارس  
 
 التصويِت في  ك  حق

ِ واجب  
 كرأيِ  إبداِء ك في وأد 

  ك، لن تجد  نفِس  ك حبيس  رأي   ي  فإن بق
 
 ك صدىا له فيما حول

 
 
 أما إذا شاركت

 
 كبصوتِ  ، وأدليت

 
 
 فإن صوت

 
ا سيحدث ا ك حتما  أثرا

 ، صوتك هيوصل، شارك  انزل  

م
 
، ووفق  مسعاك م هللا 

 
ك
 
 بارك

موسد  
 
ِ خطاك

 د  على طريِق الحق 

ه
 
 هللِا وبركات

 
 والسالم  عليكم ورحمة

 

 

 اباتالهيئة الوطنية لالنتخ رئيس

 الشين إبراهيم القاضي /     

 نائب رئيس محكمة النقض     


