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 مقدمـــــة
 

بفتح حوار مجتمعي تحت  3102سبتمبر  8قام المجلس القومي للمرأة في 
يهدف إلى مشاركة جميع أبناء الوطن رجااًل  "شارك في كتابة دستورك" عنوان 

جل أوالتعبير عن تطلعاتهم المرجوة من ... ونساًء في كتابة دستورهم الجديد 
يليق بمكانة وطنهم العظيم الذين ومستقبل مزدهر وألبنائهم حياة كريمة لهم 

يونيو  21و  3100يناير  32ضحوا من أجله بأرواحهم وخاصة بعد ثورتي 
 . ومطالبهم بالعيش والحرية والكرامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية 3102

 
 وبريد ،قام المجلس بتخصيص أرقام هاتفية لتلقي المكالماتوفي سبيل ذلك، 

عن هذه البيانات  وتم اإلعالن ،وتويتر ،بووكعلى الفيس وصفحة ،الكتروني
  .وموقع المجلس على شبكة االنترنت وموقع بوابة المرأة المصرية بالتلفزيون

 
كما قام المجلس بمتابعة ما نشر بالصحف الورقية واإللكترونية من آراء 

ت المجتمع المدني الدستور سواء لكتاب أو لمبادراتعديالت ومقترحات حول 
وذلك لما لتلك المقترحات واآلراء من أهمية بالغة تعكس آراء طبقات متعددة من 

تلك اآلراء  المجلس بتحليلوقام . الشعب المصري وتثري الحوار الوطني 
ص بعض اآلراء المتوافق عليها باألغلبية أو التي تتسم والمقاالت واستخل

 .واطنينبالتجديد وتعلي من مصلحة الوطن والم
 

وقد لوحظ من خالل ما تلقاه فريق العمل من مقترحات زيادة الوعي بالقضايا 
عة اوأيضًا تفاعل المواطنين مع قضايا السالسياسية للدولة والحقوق والواجبات 

وخاصة لدى المواطنين ونها ر التي ي توحرصهم على توصيل آرائهم بالمقترحا
 .من المحافظات النائية والصعيد
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شارك "بعنوان  الحوار المجتمعي فتح عنسبتمبر  8تلقى المجلس خالل الفترة من بدء اإلعالن 
اتصااًل هاتفيًا ورسائل على االيميل  0021عدد  3102أكتوبر  3وحتى  " في كتابة دستورك

مقالة ورأي من كافة محافظات الجمهورية وكانت  0111والفيسبووك باإلضافة إلى تحليل 
 : كالتالي

 : االتصاالت الهاتفية: أوال
 021  من % 02من النساء و% 22اتصال تليفوني من جميع محافظات الجمهورية

 : حولالرجال وتركزت المقترحات 

 إلغاء األحزاب القائمة على أساس ديني  .0

واألشخاص ذوي ( الفقيرة والعائلة ألسر والوحيدة)االهتمام بالمرأة  .3
 م والعمل والرعاية الصحيةاالحتياجات الخاصة وتمكينهم من التعلي

الغاء النسبة المخصصة للعمال والفالحين بمجلس الشعب واستبدالها بمقاعد  .2
 .للمرأة والشباب والمسيحيين

تجريم العنف ضد المرأة خاصة الختان والزواج المبكر والتمييز خاصة في  .0
مجال العمل وتولي المناصب القيادية وتطبيق نظام الكوتة للمرأة في 

 المجالس المنتخبة  

 وخاصة في سيناء والنوبة حظر تملك األجانب ألراضي الدولة .2

 الغاء مجلس الشورى .6

 

  ًوااللكترونية الورقيةوالصحافة  الفيس بووك وتويترمقترحات البريد االلكتروني و : ثانيا 

بووك وتويتر أما وصلت من خالل البريد االلكتروني والفيسرسالة  011 
نشرت مقال ورأي  0111ما يقرب من الصحافة الورقية وااللكترونية فقد بلغت 

 .. عبرت عن شرائح عديدة من المجتمع بالصحف القومية والمعارضة 
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 :  وتركزت حول

 الحد من صالحيات رئيس الجمهورية  .0

شروط صارمة للترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس  .3
 .النيابية

تخصيص مقاعد للمرأة وأن ال يزيد عدد اي من الجنسين عن اآلخر في  .2
 .المجالس المنتخبة عن الثلثين وكذلك في المناصب القيادية في الدولة

التي وقعت عليها مصر وخاصة اتفاقية منع كافة االلتزام باالتفاقيات الدولية  .0
أشكال التمميز ضد المرأة ووثيقة الطفل واتفاقية ذوي االحتياجات الخاصة 

 .وان تسمو هذه االتفاقيات فوق القوانين المحلية.. وغيرها 

 الغاء جميع األحزاب القائمة على اساس ديني .2

رفع جودة التعليم طبقا  ان يكون التعليم الزاميا حتى المرحلة اإلعدادية مع .6
للمعايير الدولية وتخصيص الميزانية الالزمة لتحقيق ذلك وتنقية المناهج 

 تقللالتعليمية من األفكار التي تكرس الكراهية والتفرقة بين أبناء الوطن و 
 .من شأن المرأة وتدريس منهج لحقوق اإلنسان من المرحلة االبتدائية

صحية لجميع أبناء الوطن وتوفير فرص العمل التزام الدولة بتوفير الرعاية ال .0
ثروات أراضي و وضمانات اجتماعية للطبقات الفقيرة والمهمشة والحفاظ على 

 .الدولة الطبيعية ومنع تمليكها لألجانب

 
ومن واقع تحليل وحصر ما ورد من مقترحات يالحظ أن بعض المواطنين البسطاء قد 

نسانية وتعكس تكررت مطالبهم بمقترحات لتعديالت  تعبر  عن رغبتهم في العيش بكرامة وا 
ما يعانوه من صعوبات بالغة في حياتهم اليومية ومنها تعديل قانون المعاشات ورعاية األم 

 . جات الخاصة والضمان االجتماعي وغيرهااالتي تعيل أطفال من ذوي االحتي
 

.3/01/3102والجدول التالي يوضح المقترحات والتعديل على مواد الدستور حتى 
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 مقترح التعديل 3103النص المادة في  دستور  المادة
للتشريعات مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى  2مادة 

 المنظمة ألحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية

مبادئ شرائع المصريين غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية 

المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة ألحوالهم الشخصية وشئونهم 

 .الدينية واختيار قياداتهم الروحية 

 من المصادر الرئيسية للتشريع تكون االتفاقيات الدولية 

تلتزم الدولة بكافة اإلتفاقات والمواثيق الدولية التي قامت مصر 

بالتوقيع عليها فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وحقوق المرأة والطفل 

وذوي اإلعاقة وغيرها من فئات المواطنين ويكون لها السمو على 

 .ض موادهاالقانون المحلي مع مراعاة التحفظات المصرية على بع

األزهر الشريف هيئة إسالمية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة  4مادة 

شئونه، ويتولى نشر الدعوة اإلسالمية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ 

األزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء 

 على النحو الذى ينظمه القانون وذلك كله. هيئة كبار العلماء 

منصب شيخ االزهر عن طريق األنتخاب وليس التعيين وليست له 

التبعيه للسلطه السياسيه اى انه ومجلسه يعاملوا معامله السفراء 

السياسيين ولهم نفس حصانتهم وله الحق باتخاذ المواقف والتصريح 

الم وليس بالتصاريح التى تحمى وتعزز موقف الدين االسالمى بالع

لرئيس الجمهورية المصرية اى سلطة على هذا المجلس فمصر تعتبر 

 فقط حائزه على شرف استضافه االزهر باراضيها

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة  5مادة 

 .ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستور 

أمام القانون وهم سواسية فى الكرامة اإلنسانية كل المصريين سواء 

ويتساوى المواطنين لدى القانون فى الحقوق والواجبات العامة ال 

تمييز بينهم في ذلك، وهم يتمتعون بالحماية القانونية وبكافة الحقوق 

المدنية والسياسية ويتحملون كافة الواجبات العامة دون فرق أو تمييز 

لى إزالة جميع القيود التي تمنع المرأة من بينهم ويعمل القانون ع

المشاركة في بناء األسرة والمجتمع، من خالل إصدار قانون تكافؤ 

الفرص يحافظ على الحقوق الدستورية والشرعية للمرأة ويعاقب 

 .القانون على المساس بها
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 مقترح التعديل 3103النص المادة في  دستور  المادة
للسلطة، يقوم النظام السياسي على أساس تعدد األحزاب، والتداول السلمى  6مادة 

والفصل بين السلطات، في إطار من المقومات والمبادئ األساسية للمجتمع 

 .المصري المنصوص عليها في هذا الدستور

 :يضاف 

يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والمساواة بين  -

 .جميع الموطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات العامة

تعدد األحزاب، والتداول يقوم النظام السياسي على أساس  -

السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، 

واحترام حقوق اإلنسان وحرياته، في إطار من المقومات 

والمبادئ األساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في 

 .هذا الدستور

 .يقوم المجتمع على التضامن االجتماعى 8مادة 

وسائل تحقيق العدلوالتكافل االجتماعى بين أفراد المجتمع، وتلتزم الدولة بتوفير 

 .فى حدود القانون

 وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين والمواطنات: يضاف 

وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز، :إضافة  .تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز  9مادة 

وتلتزم بإصدار التشريعات واتخاذ التدابير الالزمة لضمان تكافؤ 

 .الفرص، وتنشأ هيئة مستقلة لمتابعة تنفيذ هذه التشريعات والتدابير
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 مقترح التعديل 3103النص المادة في  دستور  المادة
 :التأكيد على وإضافة  .األسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق والوطنية  01مادة 

أفراد بناء على المصلحة الفضلى لألطفال والعدالة بين  -

األسرة، وتكفل الدولة تقديم خدمات األمومة والطفولة 

بالمجان ومنع أي تمييز ضد المرأة الحامل أو األم فى العمل 

واتخاذ كل التدابير التي تمكن أصحاب المسئوليات األسرية 

من التوفيق بين هذه المسئوليات  –وخاصة النساء  –

 .ودورهم في المجتمع

لعنف بكافة صوره، وتكفل لها حق وتحمى الدولة المرأة من ا -

االرث، وتوفر الرعاية االجتماعية واالقتصادية للمرأة 

الُمعيلة والمطلقة واألرملة وغيرهن من النساء األكثر 

 . احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة

الفرد أساس المجتمع وليس األسرة النه بتحديد األسرة نواة  -

للمجتمع يتم استبعاد أعداد كبيرة من األيتام وأطفال الشوارع  

 والوحداء من الرجال والنساء من تكوين المجتمع 

األسرة أساس المجتمع، تقوم على المسئولية المشتركة  -

والمساواة بين الزوجين، وتحرص الدولة على تماسكها 

 .  واستقرارها وترسيخ قيمها والحفاظ على الطابع األصيل لها



                                                                             
  3102أكتوبر  3 -شارك في كتابة دستورك   –إستطالع رأى المجتمعلنتائج 
             

8 

     www.ncwegypt.com  ncw@ncwegypt.com 

 

 

S.H. 10/3/2013  

 مقترح التعديل 3103النص المادة في  دستور  المادة
تكفل الدولة حماية األمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة  00مادة 

نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية 

 .ل بمبادئ الشريعة اإلسالميةواالجتماعية والثقافية واالقتصادية، دون إخال

 .وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة واألرملة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تلتزم الدولة بتحقيق الرفاهة المجتمعية واإلقتصادية لجميع أفراد 

األسرة ويتحقق ذلك من خالل  توفير التأمين الصحى لجميع أفراد 

األسرة بجودة عالية واإللتزام بمجانية التعليم بالمدارس 

 . والجامعات الحكومية 

 

ة تلتزم الدولة برفع الكفاءة التنموية للسكان من النواحى الصحي

واالجتماعية والتعليمية والبيئية والثقافية مع مراعاة دور المرأة 

 .المعيلة والمطلقة واالرملة وغير المتزوجة و كبار السن 

تكفل الدولة المساواة بين الرجال والنساء في ميادين الحياة 

 .السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية

مجلسي )نتخابية تخصيص نسبة للمرأة في جميع المجالس اال

( الخ.. الشعب والشوري والمحليات ومجالس إدارت النوادي 

 وفي التشكيل الوزاري والمحافظين

 تكفل الدولة مساواة المرأة بالرجل في جميع ميادين الحياة

 .تكفل الدولة تمثيل المرأة في الوظائف العامة بما اليقل عن الثلث

 ة واإلضافة اليهاضمان عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمرأ

تحديد سن الزواج للذكور واإلناث واعتبار الزواج دون السن 

 المحدد اتجار بالبشر

وضع ضمانات لعدم اساءه لالطفال من كافه الجوانب الشخصيه 

والجسمانيه وحمايته من االساءه الجسديه والجنسيه والصحيه 

ب والدين اقار} مع تغليظ العقوبه علي من يفعل ذلك لالقربون 

 {مدرسين... درجه اولي وثانيه

حق الرجل في رؤية اوالده بطريقه مشرفه يجب أن يكون هناك 

 توازن

فى كل % 41يجب ان تكون هناك كوتة للمراة ال تقل عن 

عاما حتى هزيمة الثقافة الذكورية  31المجالس لفترة ال تقل عن 

المتخلفة و اعتياد الناس على تواجد المراة كزميلة و رئيسة 

رجل فى كل المجاالت على ضرورة وجود مواد رقابيه قوية لل

 تحمى المرأة و الطفل
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 مقترح التعديل 3103النص المادة في  دستور  المادة
وال يجوز فرض أى عمل جبًرا على . العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة 03مادة 

 المواطنين إال بمقتضى قانون، وألداء خدمة عامة وبمقابل عادل

المساواء العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة على أساس مبادئ 

والعدالة وتكافؤ الفرص وال يجوز فرض أي عمل جبراً على 

 المواطنين إال بمقتضى قانون، وألداء خدمة عامة وبمقابل عادل

الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل  02مادة 

الشعب، وال  الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح

 .يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إال فى األحوال التي يحددها القانون 

يضاف وتكفل الدولة لمواطنيها توفير فرص العمل المالئمة 

لمستوياتهم التعليمية مع ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية واإلتاحة 

المعلوماتية لما تحتاجه الدولة من مهن ومهارات على أن تتاح 

للجميع دون تمييز قائم على النوع أو الدين اواللون أو  الفرصة

 .المستوى اإلقتصادى اواإلجتماعى لألسرة

 .تكفل الدولة خدمات التأمين االجتماعي  06مادة 

ولكل مواطن ال يتمتع بنظام التأمين االجتماعي الحق فى الضمان االجتماعي، إذا 

حاالت العجز عن العمل أو البطالة أو لم يكن قادًرا على إعالة نفسه وأسرته، في 

 .الشيخوخة، بما يضمن له حياة كريمة 

 :ويضاف

تلتزم الدولة بتحقيق توازن بين اجور العاملين اثناء الخدمة ومعاشهم  

بعد بلوغ سن التقاعد على المعاش على اال يقل نصيب الفرد من اجر 

 .المعاش عن ثلثي اجمالى مايتقاضاه اثناء الخدمة
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وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين والعمال الزراعيين 

 .والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون 

 .وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات 

  

  

  

  

  

  

تلتزم الدولة بتوفير اعانة بطالة مناسب لكل من يبحث عن العمل 

واليجده وهو مؤهل له سواء خريجى الجامعة، المهاجرين، الفالحين 

والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من ال يتمتع بنظام 

 التأمين اإلجتماعى 

 تثبيت جميع العاملين المؤقتين

 . رفع قيمة المعاش الى حد المرتب الذى كان يتقاضاه اثناء العمل

إضافة معاش خاص للمرأة للمرأة الريفية العاملة فى مجال الزراعة 

 . حتى ال تكون خاضعة لسلطة الزوج

 إضافة حاالت العجز أو الشيخوخة إلى الطوارئ 

معدالت تلتزم الدولة باالنفاق على الرعاية الصحية بنسبة ال تقل عن ال

 .العالمية مع االلتزام بالتوصيات الدولية الموقعه فى هذا الشان 

تلتزم الدولة بالصحة اإلنجابية للمرأة وصحة المرأة المسنة وبكافة 

 .األمراض التي لها عالقة بالطبيعة الخاصة بالمرأة 

 .المادة الحالية ال تقر حق متابعة السليم وضمان عدم تطورها

ولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من تلتزم الد 07مادة 

 .موازنتها العامة 

وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك 

 .بالمجان لغير القادرين 

ويحظر االمتناع عن تقديم العالج بأشكاله المختلفة لكل أنسان فى حاالت الطوارئ 

 .الحياة  أو الخطر على

ألنها نسبية وال يمكن إثباتها  وأن ال ( غير القادرين)يقترح الغاء كلمة 

 .من ميزانية الدولة %  05تقل ميزانية الصحة عن 
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لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامىفى مرحلة التعليم  08مادة 

الدولة التعليمية،  األساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات

 .وتعمل الدولة على مد اإللزام إلى مراحل أخرى

وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية من 

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها . الموازنة العامة له

لتعليم وحاجات المجتمع بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين ا

 واإلنتاج

  

  

  

  

تلتزم الدولة بتعليم المواطنين طبقا لمعايير الجودة العالمية الزاميا 

 .حتى المرحلة المتوسطة وطبقا للخطة التعليمية للدولة

التعليم حق لكل أبناء الوطن، ويعاقب ولي األمر الذي يتقاعس عن 

م إلى سوق العمل دون سن تسجيل أي من أبناءه بالتعليم، أو يدفع به

التعليم اإللزامي، وتبذل الدولة كل الجهود لمكافحة التسرب من التعليم 

 بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني

 .الحق فى رعاية الطالب المتميزين

 .يجب تحديد الميزانية المخصصة للتعليم

أن تضاف قيمة المواطنة وحقوق اإلنسان وعد التمييز إلى مناهج 

 .التربية والتعليم 

 ان ينص الدستور على أن محو األمية هدف قومى

الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص  09مادة 

 .لها الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة 

الجامعات ومراكز البحوث مؤسسات مستقلة وتخصص الدولة لها 

 .من اجمالى الدخل العام% 5أو %  3تقل عن موازنات مناسبة ال 

 الباب الثانى

 المقومات االقتصادية
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يقوم االقتصاد الوطني على تنمية النشاط االقتصادى و تشجيع األستثمار وفقًا  32مادة 

لخطة تنمية شاملة، تعمل على زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة االجتماعية، 

المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة  وعدالة التوزيع، ورفع مستوى

فرص العمل واإلنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة األنواع المختلفة 

للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب 

الفوارق بين الدخول من خالل وضع حد أدنى لألجور والمعاشات يكفل حياة 

للمواطنين، وحد أقصى فى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام واألعمال  كريمة

 ..العام، ال يستثنى منه إال بناء على قانون 

تلتزم الدولة بوضع سياسات سكانية متغيرة لتتالئم مع التحوالت 

ومتطلبات التنمية تحقيقا لرفاهة ( التغييرات السكانية ) الديموجرافية  

 لمواطنين إجتماعية واقتصادية ل

 ربط االجر باألسعار وفرض الحد االدنى واألقصى لألجور

 عدم وضع أى أستثناءات لتجاوز الحد األقصى 

وال تكون عقوبة .. أن تكون المصادرة العامة لألموال محظورة 

المصادرة الخاصة اال بحكم قضائي، والنشاط االقتصادى الفردى حر 

يضر بمنفعة اجتماعية أو يخل  فى اطار الخطة العامة للدولة ، على اال

بأمنن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم، وينظم اقتصادالدولة 

وفقا لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة االجتماعية وتهدف الى 

تنمية االنتاج ورفع مستوى المعيشة وااللتزام بالمعايير الدولية 

ق بين النشاط للصحة والتعليم واالسكان، ويكفل القانون التواف

االقتصادى العام والنشاط الخاص تحقيقا لألهداف االجتماعية ورخاء 

الشعب، وللدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له 

طابع المرفق العام أو االحتكار متى كان فى تأميمه تحقيق مصلحة 

 .عليا للمجتمع

  

 .رفع األجور بما يتناسب مع األسعار

الزراعة والصناعة والسياحة واألنشطة المرتبطة بها، مقومات أساسية لالقتصاد  34مادة 

الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها، وينظم القانون إسهامها فى خطة 

 .التنمية 

النص على عمل تنمية بحثية و زراعية و صناعية في بيئة مالئمة 

يير الدولية و بناء يتوافر فيها سكن مثالي و عالج و تعليم وفق المعا

 مصر جديدة بما يشكل توجيها بتبني مشروع قومي كممر التنمية

منع بيع االراضى المصرية الى اجنبي وخاصة فى المناطق الحدودية  :تحمى الدولة الملكية، وهى ثالثة أنواع 38مادة 

 .حتى ولو كان حاصل على الجنسية المصرية
 .والملكية التعاونيةالملكية العامة، والملكية الخاصة، 
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ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن  20مادة 

 .استقاللها

ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات 

وتعمل الدولة على دعم . الحرفية بما يكفل تطوير اإلنتاج وزيادة الدخل

 .الزراعية وفق األسس العلمية الحديثةالجمعيات التعاونية 

يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة االجتماعية،  23مادة 

  وأداؤها واجب وفقًا للقانون

وال يعفى أحد . وال يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إال بقانون 

 .المبينة فى القانون من أدائها إال فى األحوال 

وال يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إال فى حدود القانون 

. 

 % 41الضرائب تصاعدية الى 

 الباب الثالث

 الحقوق والحريات والواجبات العامة

الكرامة حق لكل إنسان ، ال يجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة باحترامها  27مادة 

 .وحمايتها 

 . وتلتزم الدولة بحماية كرامة العاملين بالخارج
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المواطنون لدى القانون سواء، وهم متسـاوون فى الحقوق والواجبات، ال تمييز  28مادة 

بينهم بسبب الجنس أو النوع أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو آلى سبب 

 .آخر 

الحقوق المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في  -

والواجبات العامة دون تمييز بينهم علي أساس الجنس أو 

األصل وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بينهم جميعهم في جميع 

المجاالت، كما يجوز اتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها لحماية 

أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم، ويجرم التمييز 

وع أو األصل ضد أي مواطن او مواطنة بسبب الجنس أو الن

  أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو ألي سبب أخر

 إضافة نص خاص بتجريم التمييز بكل أشكاله -

اضافة كلمة المواطنات كلما جاء ذكر المواطنون فى  -

 .الدستور

أن تكون هناك هيئة للحظر على التمييز أو هيئة قضائية  -

 .لمعاقبة فاعليه 

ودية بالتوازي مع قاطني تحقيق المواطنة لقاطنى المحافظات الحد

 العاصمة

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ  41مادة 

عليه كرامته، وال يجوز تعذيبه وال ترهيبه وال إكراهه وال إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، 

الدولة وال يكون حجزه أو حبسه إال فى أماكن الئقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم 

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت .بتوفيرها، وتخضع لإلشراف القضائى 

 .وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه، يهدر وال يعول عليه 

 . إضافة عبارة تجريم التمييز كجريمة يعاقب عليها القانون

 .لجسد اإلنسان حرمة، ويحظر االتجار بأعضائه  45مادة 

إجراء أى تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا وال يجوز 

 .لألسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانـون 

 ".حرمة ومكوناته لجسد اإلنسان" وتضاف 

السالمة الجسدية حق تلتزم به الدولة داخل أماكن العمل " إضافة 

 "والتجمعات الخارجية 

للمواطنين حق تكوين األحزاب السياسية بمجرد اإلخطار وفقا للقانون ، وال يجوز  54مادة 

مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على 

التفرقة بسبب الجنس أو األصل، أو ممارسة نشاط معادى لنظام المجتمع، أو 

 سرى، أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكري

 . يجوز حل األحزاب إال بحكم قضائيوال

 :إضافة 

أو تمويلها من الدول األجنبية ودون موافقة مسبقة من  -

  .السلطة المختصة
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لكل طفل، فور الوالدة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية،  55مادة 

 ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية

برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتأهيله واندماجه فى المجتمع وتلتزم الدولة 

. 

 .ويحظـر تشغيل الطفـل، فى أعمال ال تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم 

وال يجوز احتجاز الطفل إال لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون 

 .ز البالغين احتجازه فى مكان مناسب؛ بعيًدا عن أماكن احتجا

  

  

  

 . تجريم عمالة األطفال

لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فى  -

االتفاقيات والمواثيق الدولية  التى صدقت عليها مصر ، دون 

اى تمييز بسبب الدين او اللون او الجنس او الراى السياسي 

 .آخراو االصل االجتماعى او الثروة او المولد او اى وضع 

 08وهو كل انسان لم يتجاوز ال  –تكفل الدولة لكل طفل  -

فور والدته الحق فى الحصول على اسم  –عاما ميالديا كامال 

مناسب وجنسية ، واستخراج االوراق الثبوتية له بالمجان، 

والحق فى رعاية اسرية وتغذية صحية آمنة وفقا لمعايير 

صحى  يحددها القانون ، ومأوى وخدمات صحية وتأمين

مجانى وتنمية وجدانية ومعرفة دينية ، والحق فى رعاية 

 .أسرية أو مؤسسية بديلة آمنة

تكفل الدولة الحماية لكافة فئات األطفال المعرضين للخطر،  -

والحماية من كافة أشكال العنف واالساءة وسوء المعاملة 

والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان االناث 

واالستغالل الجنسي والتجارى، وأن يجرم  والزواج المبكر

 .القانون ذلك

تكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة واالستماع اليه ومنع  -

التمييز ضده ، ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات 

واالجراءات وأن تلتزم الدولة بانشاء نظام قضائى خاص 

بالطفل ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة 

 باألطفال دون غيرهم
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تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن المالئم، والماء النظيف، والغذاء الصحى  58مادة 

وتلتزم بتبنى خطة وطنية لإلسكان، تقوم على العدالة االجتماعية، وتشجيع . 

المبادرات الذاتية والتعاونية فى مجال اإلسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة 

 .عمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق األجيال ألغراض ال

الرعاية الصحية جزءا اساسياً من التنمية البشرية المتطورة كمايعد 

الحق فى الصحة من الحقوق االنسانية االصلية تلتزم الدولة  بكالفته 

 (نقابة أطباء القاهرة)لجميع المواطنين دون اى تميز الى سبب   

بالقضاء علي كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تلتزم الدولة 

تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد واألنماط 

والدعوة الى .الثقافية واالجتماعية التي ترسخ التمييز والمحسوبية 

 .الكراهية أو التحريض عليها جريمة يعاقب عليها القانون

ى على اسس هندسية صحيحة وبإصالح تلتزم الدولة بالتخطيط العمران

 البيئة التحتية والقضاء على العشوائيات

اإللتزام بتوفير جميع الخدمات المالئمة ووسائل المواصالت التى 

 تساعد على العمران

تساعد الدولة مواطنيها على اإللتزام بالضوابط البيئية واإلجتماعية 

والمساحات الخضراء بها المتمثلة فى الحفاظ على نظافة شوارعها 

والحفاظ على مياه النيل من التلوث واإلهدار  وضرورة الحفاظ على 

 التراث التاريخى

لكل طفل فور الوالدة الحق في إسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية،  59مادة 

 ومأوى

لكل طفل فور الوالدة الحق في إسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية 

 أساسية، ومأوى، ورعاية صحية 
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لكل طفل، فور الوالدة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية،  61مادة 

 ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية

فقدانه أسرته، وتأهيله واندماجه فى المجتمع وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند 

. 

 .ويحظـر تشغيل الطفـل، فى أعمال ال تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم 

وال يجوز احتجاز الطفل إال لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون 

 .احتجازه فى مكان مناسب؛ بعيًدا عن أماكن احتجاز البالغين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اختصاص االمومة والطفولة

االهتمام بأطفال الشوارع والمشردين وان يوضع نص يأتى به انه 

اليجوز للطفل االلتحاق بالعمل اال بالسن القانونى وهو اجتياز مرحلة 

 .التعليم الثانوى 

 : اقتراح النص التالى 

الدولة ، تلتزم عاماثمانية عشر  لكل طفل ال يتجاوز عمره  -

بكافة حقوقه دون أي تمييز بسبب الجنس او الدين او 

االعاقة او أي اسباب أخرى وتلتزم الدولة بحق الطفل في 

الجنسية واسم مناسب ال يسئ لحامله، وجنسه وأوراق 

ثبوتيه مجانية والرعاية األسرية أو البديلة والتغذية 

 األساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ودينية

 .ومعرفية

وتلتزم الدولة بمراعاة مصلحة الطفل الفضلى في كافة  -

 .القرارات واإلجراءات، وحقه في المشاركة واالستماع اليه

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف  -

واإلساءة واالستغالل الجنسي والتجاري والممارسات 

ت وختان اإلناث التقليدية الضارة بما في ذلك تزويج القاصرا

وترعى الدولة الطفل المحروم من البيئة . ويجرم القانون ذلك

األسرية، وتوفر له رعاية مؤسسية بديلة وآمنة وصحية 

وتكفل حقوق الطفل ذو اإلعاقات وتعمل على تأهيله ودمجه 

 .في المجتمع

ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن التعليم اإللزامي، وفي  -

تشغيله في األعمال الخطرة، وتلتزم  جميع األحوال يحظر

الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالطفل ينظر قضاياه أمام 

قضاه ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيره وال يجوز 

احتجاز الطفل إال بعد استنفاد كافة التدابير االخرى ولفترة 

محدودة، وفي مكان منفصل عن البالغين وتوفير المساعدة 

 .ه في كل مراحل التحقيقالقانونية ل

  

 : يقترح إضافة مادة خاصة كالتالى 

عاما فى أى أعمال تعوقه عن  05يحظر استخدام الطفل حتى بلوغه 

التعليم أو تعرضه ألى خطورة صحية أو نفسية أو إجتماعية ، ويعاقب 

 . من هو مسئول عن ذلك وفقا للقانون ويتحمل غرامة مالية رادعة

رض غرامات وعقوبات على كل من هو مسئول كما تلتزم الدولة بف
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تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وذوى اإلعاقة، وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا  60مادة 

توفر لهم وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا وصحيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا، و

فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة، 

 .وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة 

وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة باالرتقاء بالثقافة االجتماعية نحو ذوى اإلعاقة، 

 .وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم 

واإلعتداءات الجنسية  الواقعة على المرأة المعاقة  مناهضة العنف 

 .عقلياً 

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطني ؛ ولكل مواطن حق االنتخاب  64مادة 

والترشيح وإبداء الرأىفى االستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز 

 .القانون  اإلعفاء من أداء هذا الواجب فى حاالت محددة يبينها

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى 

توافرت فيه شروط الناخب وفقًا للقانون، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة 

 .دورية 

 .وتضمن الدولة سالمة إجراءات االستفتاءات واالنتخابات وحيدتها ونزاهتها،

االستفتاءات على االنتخابات او الرئاسة او يجب ان يشارك فقط فى 

 غيرهم الذين يحملون شهادات بدءا من االبتدائية  

 .(لعدم استغالل األميين نظرا لظروفهم االقتصادية والمعرفية )
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تحظر كل صور القهر، واالستغالل القسرى لإلنسان، وتجارة الجنس وغيرها من  66مادة 

 .أشكال االتجار فى البشر 

 .ويجرم القانون هذه األفعال، ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أى منها 

  

  

  

تحظر كل صور القهر، واالستغالل القسرى لإلنسان، وتجارة الجنس 

 .وغيرها من أشكال االتجار فى البشر

واألطفال، حظر جميع أنماط العنف   ويحرم االتجار بالنساء والفتيات

والجنسي ضد المرأة باعتباره انتهاكا خطيرا لحقوق البدني والنفسي 

اإلنسان وتجريم ومعاقبة من يرتكبه سواء حدث هذا في نطاق األسرة 

 .أو خارجها عبر آليات تشريعية ومؤسساتية

حق النساء والفتيات في التمتع ببيئة مجتمعية آمنة تتضمن عدم 

ط تعرضها للتحرش الجنسي أو انتهاك لحرمة جسدها في المحي

 الخاص والعام وتوفير آليات حماية لضمان األمن واألمان للمرأة

 .تجريم العنف الجسدى والنفسى ضد النساء واألطفال

  

 الباب الرابع

 سيادة القانون

تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون االمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها  75مادة 

المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، من جانب الموظفين العموميين 

وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة 

 .المختصة 

 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع والرقابة

 . قصر مدد التقاضى وخاصة فى قضايا النقض

 :إضافة 

 .ويكون له الحق فى طلب تعديل عادل

 الباب الخامس

 نظـــــام الحكـــــم

 الفصل األول
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 السلطـــة التشريعيــــة

 ) مجلــس الشعــب (

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة  76مادة 

العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس 

 .التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور الرقابة على أعمال السلطة 

ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 

 .وعرضها على مجلس الشعب 

  

عضو ينتخبون بالنظام الفردى وكل  511يشكل مجلس النواب من 

 نائب يمثل دائرة انتخابية 

الثالثية فقط، ال يزيد عن ستمائه وستة  وفي حالة إعتماد نظام الدوائر

مقعد لكل ثلث،  333( مرأة/ عمال وفالحين/ فئات)وستون عضواً  

 .ينتخبون باإلقتراع السري المباشر
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 77مادة 

  

يشكل مجلس الشعب من عدد ال يقل عن أربعمائة وخمسين عضًوا، ينتخبون 

 .باالقتراع العام السرى المباشر

لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصريًا، متمتًعا بحقوقه ويشترط فى المترشح 

المدنية والسياسية، حاصالً على شهادة إتمام التعليم األساسى على األقل، وأال 

 تقل سنه يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميالدية

ويبين القانون شروط الترشح األخرى، ونظام االنتخاب، وتقسيم الدوائر 

ا يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ االنتخابية، بم

 للناخبين

  

  

  

  

  

  

  

  

سنوات و ال يتجاوز أى  4تحديد الدورة اإلنتخابية لمجلس الشعب بــ 

 . عضو أكثر من دورتين

 . وجود حصة للمرأة بالبرلمان

مقاعد  6تخصيص مقاعد برلمانية للمرأة لتمثيل المصريين بالخارج 

 . على األقل

قترح إجراء االنتخابات على مرحلتين، الثلثان للمرحلة األولى 

وتحديد كوتة بحيث ..  ويخصص الثلث الباقى لمرشحى األقباط والمرأة

 55مقعداً، واألقباط عن  005ال تقل نسبة تمثيلها داخل البرلمان عن 

 .مقعداً 

  

  .وضع ضمانات لتمثيل الشباب

  

 .أن يكون الثلث من العمال والفالحين

 . النظام الفردى ألن مصر ما زالت تحبو نحو الديمقراطية

 4األخذ بالنظام الفردى  ألن عدد المنضميين لألحزاب ال يتجاوز 

مليون وبذلك األخذ بالنظام الفردى يترك  48مليون وعدد المستقلين 

 الفرصة ليصبحوا أقوياء لألحزاب

 .يشترط فى عضوية مجلس الشعب يكون من أبوين مصريين  

حتى ال يفتح الباب أمام (تمثيل الجاليات المصرية بمجلس الشعب 

المتجنسين بالجنسية المصرية لعضوية البرلمان المصرى وما أكثر 

من حصلوا عليها فى عهد االخوان وهذا ينبأ بخطر شديد يجب أن 

 )يه المشرعينتبة ال
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 مدة عضوية مجلس الشعب خمس سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له  80

 ويجرى انتخاب المجلس الجديد خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدته 

  

  

  

  

  

  

  

 : اضافة فقرة ثالثة

 واليجوز اعادة االنتخاب اال لمرة واحدة

 سنوات  8= سنوات 4* اسوة برئيس الجمهورية مدتين *

سنوات وهى 01= 3*فى حين ان عضو المجلس خمس سنوات*

 كافية جدا  فى المرحلة الحالية

 للتقليل من التكالب على الترشيح لمصالح خاصة 

للتقليل من االموال الطائلة التى يصرفها البعض لالستمرار فى *

 المنصب

 كة اخرين جدد الثراء العمل التشريعى اعطاء فرص اكثر لمشار*

 أعطاء فرص اكثر للشباب والمرأة والطوائف االخرى *

 451عدالة اجتماعية  يناقضه ان اغلب االعضاء :المبدأالثورى*

اى ان الخمسة اعضاء يمثلون -مليون  83ويمثلون )ويتكرر انتخابهم 

من الباقين  999،995فنتيح الفرصة ل ( حوالى مليون من السكان

 المليون

 .لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس الشعب اقتراح القوانين  97مادة 

ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، أما 

بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها ال تحال 

فحصها أمام اللجنة الخاصة إلبداء الرأىفى جواز نظر إلى تلك اللجنة إال بعد 

 .المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك 

 :يضاف

 .ويرعى الحدود والفصل بين السلطات

 الفصل الثانى

 السلطـــة التنفيذيــــة

 الفـرع األول

 رئيــس الجمهوريــة
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التنفيذية؛ يرعى مصالح رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة  004مادة 

 .الشعب، ويحافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضيه 

 ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور

رئيس الجمهورية هو رئيس الدوللة ورئيس السلطة التنفيذية ويراس 

 الحكومة

التالى النتهاء يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميالدية، تبدأ من اليوم  005مادة 

 .مدة سلفه؛ وال يجوز إعادة انتخابه إال لمرة واحدة 

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة مائة و عشرون 

يوًما على األقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثالثين يوما على 

 .األقل 

 .منصب حزبى طوال مدة الرئاسة وال يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى 

 ينتخب رئيس الدولة لمدة خمس سنوات ميالدية

يحدد المرشح لرئاسة الجمهورية نائبه ويخضع معه للتصويت وتحدد 

 .اختصاصاته

  

يشترط فيمن يترشح رئيًسا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وأال  006مادة 

جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتًعا بحقوقه يكون قد حمل أو أى من والديه 

المدنية والسياسية، وأال يكون متزوًجا من غير مصرى، وأال تقل سنه يوم فتح 

 باب الترشح عن أربعين سنة ميالدية، و يحدد القانون شروط الترشح اآلخري

 .يشترط تأدية رئيس الجمهورية للخدمة العسكرية

  .رابعأن يكون مصرى الجنسية حتى الجد ال

ان ال يحمل اي من اوالدة جنسية اخري غير مصرية وقت الترشح او 

 .سابقا

 .وال تزيد سنه على سبعون سنة ميالدية

يختار رئيس الجمهورية رئيًسا لمجلس الوزراء ، ويكلفه بتشكيل الحكومة  030مادة 

وعرض برنامجها على مجلس الشعب خالل ثالثين يوما على األكثر ؛ فإذا لم 

على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب  تحصل

الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خالل 

مدة مماثلة ، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس 

أخرى مماثلة  الجمهورية بتشكيل الحكومة ، على أن تحصل على الثقة خالل مدة

، وإال يحل رئيس الجمهورية مجلس الشعب ، ويدعو النتخاب مجلس جديد خالل 

 .ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل 

وفى جميع األحوال يجب أال يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة 

 .على تسعين يوما 

ل حكومته وفى حالة حل مجلس الشعب ، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكي

 وبرنامجها على مجلس الشعب فى أول اجتماع له

 الغاء المادة

ليس من سلطة رئيس الجمهورية تعيين النائب العام ورئيس الجهاز 

  المركزى للمحاسبات وشيخ االزهر
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يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو  032مادة 

 للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانونلنوابه، أو للوزراء، أو 

 .تقييد صالحيات الرئيس بنصوص واضحة

رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة، وال يعلن الحرب، وال يرسل  037مادة 

القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إال بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، 

 .باغلبيةثلثي األعضاءوموافقة مجلس الشعب 

يجب تنحية رئيس الجمهورية المنتخب عن تولى رئاسة المجلس 

 .االعلى للقوات المسلحة

 . وضع نص يقيد سلطة رئيس الجمهورية .لرئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، العفو عن العقوبة أو تخفيفها  021مادة

 بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعبوال يكون العفو الشامل إال بقانون، يقر 

إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب اإلسراع فى اتخاذ تدابير ال تحتمل  020مادة 

 .التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون 

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خالل خمسة عشر يوًما من 

المجلس قائًما، وتعرض فى أول اجتماع للمجلس فى حالة تاريخ صدورها إذا كان 

الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، 

دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، فإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى 

الفترة السابقة  ما كان لها من قوة القانون، إال إذا رأى المجلس اعتماد نفاذهافى

 أو تسوية ما ترتب عليها من آثار

 .أن تكون القرارات بعد موافقة مجلس الوزراء

يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية  024مادة 

جناية أخرى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب على األقل وال 

االتهام إال بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه يصدر قرار 

 .النائب العام 

وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانًعا 

 .مؤقتًا يحول دون مباشرته الختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعـوى 

 .ضرورة النص صراحة على عزل الرئيس

مام محكمة عليا تشكل من جميع رؤساء الهيئات أن يحاكم الرئيس أ

 .  القضائية من المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء األعلى

إذا ما  اتهم رئيس الجمهورية  من قبل النائب العام " إضافة مادة 

بجناية ، يعرض األمر على مستشارى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض   

تهام جاد يوقف رئيس الجمهورية عن فإذا ما قرر غالبيتهم بأن اإل

العمل ويقدم إلى المحكمة الجنائية على أن يتولى المنصب مؤقتا 
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رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء  ويحاكم

األعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، 

وأقدم رئيسين بمحاكم االستئناف، ويتولى االدعاء أمامها النائب العام، وإذا قام 

ة نهائية غير قابلة وأحكام المحكم. بأحدهم مانع حل محله من يليه فى األقدمية 

 .للطعن 

وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية 

 أعفى من منصبه، مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى

رئيس المحكمة الدستورية العليا، فإذا ما أدين رئيس الجمهورية يتم 

إجراء إنتخابات  رئاسية جديدة ، أما إذا تم تبرئته فإنه يعود لمباشرة  

 مهام منصبه حتى إنتهاء مدته

يتضمن الدستور اجراءات سحب الثقة من الرئيس المنتخب، يجب ان 

وامكانية الدعوة النتخابات رئاسية مبكرة عن طريق اما موافقة ثلثى 

أعضاء البرلمان المنتخب، أو من خالل جمع توقيعات عشرة ماليين 

مواطن على االقل ممن لهم حق االنتخاب وتقديمها الى المحكمة 

 .الدستورية العليا

 الفـرع الثانى

 الحكومــــــــــــة
رئيس مجلس الحكومة هى الهيئة التنفيذية واإلدارية العليا للدولة، وتتكون من  027مادة 

 .الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم 

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها 

 فى أداء اختصاصاتها

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، 

 .فى إطار السياسة العامة للدولة 

 –التشريعية  –التنفيذية ) لتام بين السلطات الثالث اضافة مبدأ لفصل ا

لتجنب تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ( القضائية 

 .والقضائية 
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يجب ان يحدد الدستور نسبة االرتفاع فى الدخل القومى وإقالة الرئيس  043مادة 

 أوالحكومة او اى من الوزراء فى حالة فشل تحقيقها

 الثالثالفـرع 

 اإلدارة المحليـــــــــة

ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات اإلدارية المحلية  053مادة 

 األخرى، ويحدد اختصاصاتهم

يجرى إنتخابات مباشرة على منصب المحافظ ويختار رئيس 

الجمهورية المحافظ من بين الثالث األوائل فى اإلنتخابات لمدة خمس 

ويحق لرئيس الجمهورية إستبداله أثناء تلك المده بأحد سنوات ، 

 .األثننين األخرين إذا لم يستطع تنفيذ خطته خالل العام األول

أن يتضمن الدستور الجديد فقرة إلنتخاب المحافظين وأن تلغى عملية 

 . تعيينهم وتكون مدة المحافظ ثالث سنوات وتجدد مرة واحدة

نتخاب وليس بالتعيين ويتم تغير ان يكون اختيار المحافظين باال

 :لعده اسباب.. تسميهم بالعمد 

أن يشعر المواطن بان الديمقراطيه فى يده ويقيمتها وانه قادر  - 0

 .التغيير القريب 

تدريب وتنميه شخصيات جديده واجيال قادره ع اداره البالد ف  - 3

 .المستقبل 

سلطات التشريع  حيث ال تقتصر االنتخابات ع مقاعد بعينها وهيا - 2

 والتنفيذى

وأن تراعى البعد . أن يكون هناك نصيب للنساء من المجالس المحلية

 النوعى ألنها تحركات أصيلة للديمقراطية 
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. تنتخب كل وحدة محلية مجلًسا باالقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات  052

ميالدية وينظم ويشترط في المترشح أال يقل سنه عن واحد وعشرين سنه 

القانون شروط الترشح األخرى، وإجراءات االنتخاب، ويحدد اختصاصات تلك 

المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقاللها، ودورها فى إعداد 

 وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة

اعضائها من من % 61المجالس المحلية يتم انتخابها على ان يكون 

 عاما 41شباب دون ال 

 الفصل الثالث.

 السلطـــة القضائيــــة

 الفـرع األول

 أحكــــام عامــــــة

السلطة القضائية مستقلة، تتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها،  057مادة 

والتدخل فى شئون . ويبين القانون صالحياتها . وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون 

 العدالة أو القضايا جريمة ال تسقط بالتقادم

 سلطة قضائية مستقلة استقالال تاما

قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ال : اضافة مادة 

يجوز إلغاؤه أو تعديله إال بموافقة مجلس القضاء األعلى بعد استطالع 

 "رأى القضاء في جمعياتهم العمومية 

كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تقوم  058مادة 

تدرج فى موازنة الدولة رقًما واحًدا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين 

المنظمة لشئونها، فإذا اعترضت عليها أو أى من أحكامها، فال تقر إال بموافقة 

 .ثلثى أعضاء مجلس الشعب

القضائية ضمن الموازنه العامة وان ان تخضع ميزانيات الهيئات 

تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات ولمناقشة ممثلى الشعب فى 

 .البرلمان

 الفـرع الثانى

 القضـاء والنيابـة العامـة

النيابة العامة جزء ال يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى  063مادة 

 .ويحدد القانون اختصاصاتها األخرى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، 

 عاماً  71يقترح نادي قضاة مصر أن سن التقاعد للقضاة  يكون 
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ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة 

مجلس القضاء األعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم 

المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة  االستئناف أو النواب العامين

 الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملـه

  

  

  

 ويؤكدون نادي قضاة مصر علي ضرورة بقاء نص النائب العام 

 يقترح أن يتم تعديل النص إلي 

س القضاء يتولي النيابة العامة نائب عام يكلف بعملة بقرار من مجل" 

االعلي ، يصدق علية رئيس الجمهورية ويختار من بين نواب رئيس 

محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم االستئناف أو النواب العامين 

المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغة سن 

 التقاعد ،  أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملـه

ضاء والنيابة العامة مجلس القضاء األعلى أن يقوم على شئون الق

وينظم القانون تشكيله وإختصاصاته، وله دون غيره مساءلة و 

 .أعضاء النيابة العامة تأديبا

 الفصل الرابع

 القوات المسلحة والشرطة

 الفـرع األول

 القــــوات المسلحــــة
والحفاظ على أمنها وسالمة القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البالد  071مادة 

ويحظر على أى فرد أو . أراضيها، والدولة وحدها هى التي تنشئ هذه القوات 

هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيالت أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه 

 .عسكرية 

 ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون

تقوم المؤسسة العسكرية بادارة شؤونها فى حال ما كان الرئيس مدنى 

 دون تدخل الرئيس بما فى ذلك تعيين وزير الدفاع

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها ، بعد  073مادة 

 موافقة المجلس األعلي للقوات المسلحة

  إستبدال العام باألعلى

 الفـرع الثالث

العسكـــــرىالقضـــــاء   
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القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة  074مادة 

 .الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها

وال يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إال فى الجرائم التي تمثل اعتداًء 

الجرائم، ويبين اختصاصات مباشًرا على القوات المسحة؛ ويحدد القانون تلك 

 .القضاء العسكرى األخرى 

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة 

 الضمانات والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية

يتم النص صراحة أنه ال يحاكم عسكريا إال من تعدى على منتشأت 

  .عملهم عسكرية أو عسكريين أثناء تأدية

 .الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين

  

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها األعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها  076مادة 

فى خدمة الشعب، طبقًا ألحكام الدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام واألمن 

على الوجه الذى واآلداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وذلك كله 

 .ينظمه القانون

تنحية رئيس الجمهورية المنتخب عن تولى رئاسة المجلس االعلى 

 .للشرطة

 الفصل السابع

 الهيئــات المستقلــة

 واألجهــــــزة الرقابيــــــة

يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام  082مادة 

وسائر أوضاعهم الوظيفية، ,أعضاءها الالزمة ألداء عملهم، عملها، وضمانات 

 .بما يكفل لهم الحياد واالستقالل 

يعين رئيس الجمهورية؛ رؤساء تلك الهيئات واألجهزة بعد موافقة مجلس الشعب 

بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وال يعزلون إال 

 ، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراءبموافقة أغلبية أعضاء المجلس

ينبغى إبعاد الرئيس بإعتباره رأس السلطة التنفيذية عن عملية تعيين 

 . رؤساء الهيئة الرقابية

 (.مجلس الشيوخ -مجلس الشعب )البرلمان من غرفتين تتولى اللجنة العليا لالنتخابات ولجنة االنتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ ا  091مادة 
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انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل لعمل بالدستور، اإلشراف الكامل على أول 

 به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية لالنتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين

مجلس الشيوخ يعين به حملة قالدة النيل و وشاح النيل و وسام 

كل من يحمل دكتوراه الجمهورية من الطبقة األولى و ال يترشح له اال 

على األقل و يعني بوضع خطط تنموية طويلة األجل لمصر و متابعتها 

مع مجلسي النواب و الحكومة على ان يضمن ان كل حكومة تبدأ من 

حيث انتهت سابقتها و يكون اعضائه مصريين من ابوين و جديين 

مصريين و ازواجهم و ابنائهم مصريين غير حاملي لجنسيات دول 

 .اخرى
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 مقترح التعديل 3103النص المادة في  دستور  المادة
تكون انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور  090مادة 

 بنظام االنتخاب الفردى

مجلس الشعب يعاد توزيع دوائره طبقا للتوزيعات السكانية و يضمن 

وجود كل المصريين و ال يترشح له اال من هو حاصل على مؤهل 

ين من ابوين و جديين عالي على اقل تقدير و يكون اعضائه مصري

مصريين و ازواجهم و ابنائهم مصريين غير حاملي لجنسيات دول 

اخرى و يعني بأمور التشريع و مراقبة و حساب الحكومة و السلطة 

 التنفيذية

 النص على المزج بين القائمة والفردى فى االنتخابات البرلمانية

 وجود تمثيل للمراة والشباب فى المحليات: اضافة 

تجرى انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى 

. أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون

و يحق للدولة تبني تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة لصالح 

الفئات المهشمة والضعيفة إلى حين تحقق المساواة بالفعل ، 

لة حقوق المرأة من خالل القيام بتدابير إيجابية أو بالتمييز الدو  وتعزز

االيجابي المنصوص عليه في اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد 

المرأة، وتحدد حصة للنساء في المجالس النيابية المختلفة بنسبة ال 

 . من تشكيلها% 25تقل عن 

ؤس االموال ضد  النظام الفردى ألنه قد يؤدى الى حرب بين اصحاب ر

واألغنياء ينفقون ببذخ على الدعاية االنتخابية ويضعف فرص المرأة 

 . واألقباط فى االنتخابات

 تقسيم الدوائر اإلنتخابية بما يضمن إنتخابات نظيفة

  

 " :برلمان النساء " مادة إضافية مقترحة من 

تلتزم الدولة بإنشاء آلية لضمان وتعزيز المساواة مثل مكتب مدافع 

يعمل على منع التمييز المبني على الجنس، وضمان تكافؤ الفرص  عام

ويحقق في التمييز ضد النساء في العمل والترقية والتدريب واألجر 

المتساوي او التمييز ضد المرأة العاملة بسبب الحمل والوالدة او أي 

 .انتهاكات أخرى تقع على المرأة في المجال العام
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 : فريق العمل 
 محمد رضا مدير عام الشئون القانونية بالمجلس. أ: الرئيس
 عزة عبد / صفاء حبيب / أمل عبد المنعم / عبير أبو العال /  رشادسامح / محمود سمر / محمد علي  فاتن :  مجموعة تلقي المقترحات

 يمنى أحمد / نرمين عبد الفتاح / أمنية محمد / الحي 
  صفاء حبيب/نهى مرسي / منى سالم / سمر محمود / سماح عبد النافع / رشا عبد الفتاح : المراجعة طبقا للمواد الدستوريةمجموعة 
 منى سالم / نهى مرسي /  محمد رضا : مجموعة التنقيح والصياغة 

  بهيجة عبد الرحمن :مسئول الويب سايت 

 

 


