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 مقترح مفوضیة التمییز التي نص علیها دستور 2014

 مدخل:

تمییزا كان سواء المواطنین بین التمییز أشكال كافة مكافحة على 2014 ینایر في الصادر المصري الدستور                  نص
تحقیق تجاه المصري التشریع قواعد في نوعیة نقلة الكثیر اعتبره ما وهو الخ اجتماعیا... أو جنسیا أو دینیا أو                     عرقیا

  المساواة حیث نصت المادة 53 من الدستور المصري 2014 على:

أساس على بینهم تمییز ال العامة، والواجبات والحریات الحقوق في متساوون وهم سواء، القانون لدى                 "المواطنون
أو االجتماعي، المستوى أو اإلعاقة، أو اللغة، أو اللون، أو العرق، أو األصل، أو الجنس، أو العقیدة، أو                    الدین،
تلتزم القانون. علیها یعاقب جریمة الكراهیة على والحض التمییز آخر. سبب ألي أو الجغرافي، أو السیاسي                  االنتماء

 الدولة باتخاذ التدابیر الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمییز، وینظم القانون إنشاء مفوضیة مستقلة لهذا الغرض".

یعد والذي التمییز، أشكال كافة لمكافحة مفوضیة إنشاء على نصت قد الخاصة المادة من األخیرة الفقرة                  وكانت
المتخصصة المجالس أشكال على تتغلب مفوضیة خروج لضمان جادة آلیات وضع یتطلب مما المادة. لنص                 ترجمة
التصورات بعض وضع یمكن وعلیه التمییز، لمكافحة فاعلة أداة المفوضیة من وتجعل المصریة، للدولة                التابعة

 كمدخل مفاهیمي ینطلق منه المشرع في وضع القانون الحاكم للمفوضیة.

المقصود ولیس التمییز مكافحة في غایتها لتحقیق المفوضیة لنجاح حاكمة نقطة االستقالل مبدأ یعتبر االستقالل: .1                
بدون التحرك في كاملة بحریة التمتع تعني بل السیاسي النظام داخل الثالثة للسلطات موازیة سلطة خلق                  باالستقالل

 تدخل من قبل السلطة التنفیذیة سواء من حیث اختیار أعضاء المفوضیة أو ما یصدر عن المفوضیة من تقاریر.

المنوط المراقبة أجهزة ألغلب اإلعاقة نقطة وهي الدولة، مؤسسات كافة عن الغائبة العناصر من واحدة الشفافیة: .2                 
المفوضیة لنجاح حاكما عامال الشفافیة مبدأ یعتبر ولذلك المواطنین، تجاه تصدر تجاوزات ومتابعة رصد                بها
المعلومات كافة توفیر في المفوضیة تجاه السلطة قبل من األولى مزدوجة)، (شفافیة هنا بالشفافیة                والمقصود
على المفوضیة وتحركات تقاریر كافة إعالن حیث من المفوضیة قبل من الثانیة: المفوضیة. بعمل الخاصة                 والبیانات

 الرأي العام.

وإنشاء واالهتمام الدراسة موضع التفاعالت رصد دوره یكون بحثي كیان تشكیل بین رفیع خط هناك الفاعلیة: .3                 
بالمرأة الخاصة الكیانات من العدید هناك أدق بمعنى االهتمام، موضع الظواهر تنامي من الحد على قادر فعال                   كیان
ذات جهات القائمة المجالس من یجعل ما وهو فقط والتحلیل الرصد علي دورها یقتصر مصر في اإلنسان                   وحقوق
یدفعنا ما وهو به، القیام المنوط دورها من ویقلل والجهات المجالس تلك قدرة من یضعف ما وهو محدودة                    فاعلیة

 لطرح تصور یجعل من مفوضیة مكافحة التمییز أداة فاعلة في تحقیق غایتها عن طریق التالي:
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 1. إلزام كافة جهات الدولة بمساعدة المفوضیة في أداء عملها.
  2. فتح المجال أمام تحرك المفوضیة.

 3. قدرة المفوضیة على تقدیم بالغات للجهات المختصة.
 4. إنشاء نیابة ومحكمة متخصصة لسرعة الفصل في قضایا التمییز.

 

أن نرى نحن وعلیه المفوضیة لعمل حاكم تشریعي إطار لمشروع لتصور مدخل اعتبارها یمكن الثالثة النقاط                  تلك
في الموجودة التمییز أشكال كافة لمكافحة المصري البرلمان أولویات من یكون أن البد المفوضیة إنشاء                 قانون
أشخاص واستهداف للكنائس التعرض ومنها األخیرة اآلونة في تفشت والتي الحاضر، الوقت في المصري                المجتمع
على المبني التمییز أو العنف طریق عن سواء والخاص، العام المجالین في النساء واستهداف معتقدهم أو دینهم                   بسبب
هذه لمثل للتصدي القانونیة التشریعات وضعف السیاسیة المشاركة في النساء دور وتهمیش النوع أو الجنس                 أساس
تسببت والتي األخیرة اآلونة في المتفاقمة العرقیة للمشكالت حلول طرح أو التصدي في الدولة وعجز                 الممارسات،

 في إزهاق أرواح كثیر من المواطنین المصریین.

التمییز مكافحة بمفوضیة كأعضاء في كممثلین القضاة ونادي والمحامین الصحفیین نقابة من كل اختیار تم قد                  و
 لألسباب التالیة:

 اختیار نقابة الصحفیین كممثل اعتمادا على مبدأ الشفافیة واإلعالن ألعمال المفوضیة.

المفوضیة قبل من القضایا تحریك یتطلب حیث القانوني الشق الستكمال القضاة ونادي المحامین نقابة من كال                  اختیار
جانب إلي المفوضیة عمل جوهر مع تتناقض أن یمكن التي المختلفة التشریعات مراجعة بجانب المختصة                 للنیابة

  قانوني وعلیه اعتبار ممثل كال من نقابة المحامین ونادي القضاة مهم في هذا الجانب.

هو العمومیة الجمعیة خالل من أو النادي و النقابة مجلس خالل من القضاة ونادي المحامین نقابة من ممثلین                    اختیار
  أفضل حاال من فكرة االنتداب من قبل المحاكم المختصة؟
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 مشروع قانون مفوضیة مكافحة كافة أشكال التمییز
 

 (المادة األولى)

أشكال كافة على القضاء إلى وتهدف النواب، مجلس تتبع التمییز" أشكال كافة مكافحة "مفوضیة تسمى مفوضیة                  تنشأ
 التمییز طبًقا ألحكام الدستور.

وإنشاء فروع فتح في الحق ولها القاهرة، مدینة في الرئیسي مقرها ویكون االعتباریة، الشخصیة للمفوضیة                 وتكون
 مكاتب في محافظات الجمهوریة وتتمتع المفوضیة باالستقاللیة في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.

 (المادة الثانیة )

رئیس محل المفوضیة رئیس نائب ویحل مفوض وعشرین وخمسة ونائب للمفوضیة رئیس من المفوضیة                تشّكل
 المفوضیة في حال غیابه.

التمثیل به یراعي عادل بتمثیل المصري المجتمع مكونات عن تعبیر یكونوا أن المفوضیة أعضاء اختیار في                  ویراعى
 (الدیني – العرقي – الطبقي – العمري – الجنس) علي النحو التالي:

  1. رجل وامرأة علي األقل.
 2. فالح وعامل.

 3. شاب أقل من 35 عام.
 4. ممثل للنوبة وأخر للبدو وأخر لالمازیغ.
 5. ممثل للكنیسة المصریة وأخر لألزهر.

 6. ممثل لذوي اإلعاقة.
 7. ممثل لنقابة المحامین وأخر لنقابة الصحفیین وممثل لنادي القضاة.

 وعدد من الشخصیات العامة المهتمة والعاملة بقضایا مكافحة التمییز ومن ذوي العطاء المتمیز في هذا المجال.

عزلهم وارد غیر المفوضیة أعضاء یكون سنوات خمس لمدة النواب مجلس من قرار المفوضیة بتشكیل                 ویصدر
 خالل تلك المدة.

 ( المادة الثالثة )

 تختص المفوضیة في سبیل تحقیق أهدافها بما یأتي:

 1. تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمییز ودراستها.
  2. إنشاء مكتب قانوني تابع للمفوضیة لمساعدة الناجین من التعرض لمشكالت تمییزیة، وإعداد األبحاث القانونیة.

ال التي البالغات عدا ما في التمییزیة بالقضایا المتعلقة النزاعات بتسویة ویختص النزاعات، لفض مكتب إنشاء .3                 
 یجوز فیها الصلح طبًقا للتشریعات المصریة.

تقریر إرفاق مع القانون، هذا من السابعة للمادة طبًقا فیها للتحقیق المختصة النیابة لمكاتب الشكاوى إحالة .4                 
تقدیم تاریخ من یوما 90 تتجاوز ال مدة في البالغ في المختصة النیابة تفصل أن علي الشكوى، ملف عن                     المفوضیة
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 البالغ.
تقریر تقدیم المفوضیة فعلى للتنفیذ، قابلة قانونیة حقوق أیة تتضمن ال المفوضیة على مشكلة عرض حالة في .5                  

 لمجلس النواب بالنقاط األساسیة للشكوى مضاف إلیها توصیات التخاذ اإلجراءات الالزمة.
من ٥٣ المادة مع یتطابق بما المصریة التشریعات بتنقیة عملها من سنوات ثالث أول خالل المفوضیة تلتزم .6                  

 الدستور، عن طریق طرح مشاریع قوانین على مجلس النواب.
بالمقترحات المعنیة الجهات إلى والتقدم بالتمییز، المتعلقة الدولیة والمعاهدات االتفاقیات تطبیق متابعة .7             

 والمالحظات والتوصیات الالزمة لسالمة التطبیق.
الدراسات وإجراء التمییزیة بالقضایا المتعلقة والبحوث والدراسات والبیانات المعلومات لجمع توثیق مركز إنشاء .8              

 في هذا المجال.
لحقوق القومي المجلس مع المجال هذا في والتعاون التمییزیة، بالقضایا المعنیة الدولة مؤسسات مع التنسیق .9                
وغیرهما اإلعاقة لشئون القومي والمجلس واألمومة، للطفولة القومي والمجلس للمرأة، القومي والمجلس              اإلنسان،

 من المجالس والهیئات ذات الشأن  ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
 10.  ینشأ موقع إلكتروني للمفوضیة ینشر من خالله  تقریر المفوضیة السنوي وینظم مؤتمر صحفي بذلك.

 11. للممثل القانوني للمفوضیة التدخل في قضایا التمییز المرفوعة أمام المحاكمة المصریة .
المختصة للنیابة منه نسخة وتقدم النواب، لمجلس بذلك تقریر یرفع أن على حقائق تقصي لجان تشكیل للمفوضیة .12                  

 للتحقیق فیها طبًقا للمادة السابعة من هذا القانون.

 ( المادة الرابعة )

ثلث أو المفوضیة رئیس رأى كلما أو شهر، كل األقل على مرة المفوضیة رئیس من بدعوة المفوضیة أعضاء                    یجتمع
أصوات بأغلبیة قراراتها وتصدر أعضائها، أغلبیة بحضور صحیًحا االجتماع ویكون لذلك، ضرورة              األعضاء

 األعضاء الحاضرین، وعند التساوي یرجح الجانب الذي منه الرئیس.

 ( المادة الخامسة )

  تشكل بالمفوضیة خمسة مكاتب لتقوم بمهامها على النحو اآلتي:

 1. مكتب المفوض لمكافحة كافة أشكال التمییز بسبب الدین أو العقیدة.
 2. مكتب المفوض لمكافحة كافة أشكال التمییز بسبب الجنس.

 3. مكتب المفوض لمكافحة كافة أشكال التمییز بسبب األصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة.
 4. مكتب المفوض لمكافحة كافة أشكال التمییز بسبب اإلعاقة.

 5. مكتب المفوض لمكافحة كافة أشكال التمییز بسبب المستوى االجتماعي، أو االنتماء السیاسي أو الجغرافي.

 على أن یتولى عضویة كل مكتب خمسة أعضاء من أعضاء المفوضیة یختاروا من بینهم رئیس للمكتب.

 وللمفوضیة إنشاء مكتب خاص أو مؤقت لمباشرة عمل معین یحدد في قرار إنشائه.

 

 

4 



 

 

 ( المادة السادسة )

من تطلبه بما وتزویدها الختصاصاتها، مباشرتها وتیسیر مهامها، أداء في المفوضیة بمعاونة الدولة أجهزة                تلتزم
رفضت أو المفوضیة معاونة الدولة أجهزة من ألیًا تعذر إذا و االختصاص، بهذا تتصل معلومات أو                  بیانات
الرفض. أو التعذر تاریخ من أسبوع أقصاها مدة في للمفوضیة لرئیس كتابة األسباب إرسال وجب                 معاونتها،

  وللمفوضیة دعوة أي ممثل لهذه األجهزة للمشاركة في أعمالها واجتماعاتها دون أن یكون له حق التصویت.

  ( المادة السابعة )

و الشكاوى فى واإلحالة الفصل و بالتحقیق تختص " التمییز نیابة " تسمى نیابة بإنشاء قرارًا العدل وزیر                    یصدر
 البالغات الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.

 ( المادة الثامنة )

 تنشأ  محكمة متخصصة باسم  " محكمة التمییز "  للفصل في القضایا المحالة إلیها من نیابة التمییز.

 ( المادة التاسعة )

 المقصود بجریمة التمییز وفقًا للمادة 161 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ( مع تعدیل )

كل العقوبتین هاتین بإحدى أو جنیه ألف خمسین تجاوز وال جنیه ألف ثالثین عن تقل ال وبغرامة بالحبس یعاقب •                    
بسبب الناس طوائف من طائفة ضد أو األفراد بین التمییز إحداث شأنه من یكون عمل عن باالمتناع أو بعمل قام                      من
المساواة لمبدأ إهدار التمییز هذا على وترتب السیاسي االنتماء أو العقیدة أو الدین أو اللغة أو األصل أو                    الجنس

  وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعیة.

ألف مائة تجاوز وال جنیه ألف خمسین عن تقل ال التي والغرامة أشهر ثالثة عن تقل ال مدة الحبس العقوبة                      وتكون
أو عام موظف من المادة هذه من األولى الفقرة في إلیها المشار الجریمة ارتكبت إذا العقوبتین هاتین بإحدى أو                     جنیه

  مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومیة.

 و ال تسقط الدعوى الجنائیة فى جرائم التمییز  وال  الدعاوى المدنیة الناشئة عنها بالتقادم.

 ( المادة العاشرة )

مهامها ألداء یلزم من والمتخصصین الخبراء من بها ویلحق المؤهلین، العاملین من كاف بعدد المفوضیة                 تستعین
 والنهوض باختصاصاتها.

 ( المادة الحادیة عشرة )

السنة ونهایة بدایة مع وتنتهي المالیة السنة وتبدأ ومصروفاتها، إیراداتها على تشتمل مستقلة موازنة للمفوضیة                 تكون
 المالیة للدولة، وتعتبر أموال المفوضیة من األموال العامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
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 ( المادة الثانیة عشرة )

  تتكون موارد المفوضیة مما یأتي:

  1. االعتمادات التي تخصص للمفوضیة في الموازنة العامة للدولة.

  2. الهبات والمنح واإلعانات التي تقرر المفوضیة قبولها بأغلبیة ثلثي أعضائها على األقل.

سنة كل نهایة في الحساب هذا من الفائض ترحیل ویراعى البنوك، أحد في الموارد هذه لحصیلة خاص حساب                    وینشأ
 مالیة إلى موازنة المفوضیة للسنة التالیة.

 ( المادة الثالثة عشر )

ینشر أن على المدة، تلك في مهامها وأداء أنشطتها عن النواب لمجلس سنوي نصف تقریر برفع المفوضیة                   تلتزم
 على موقع المفوضیة، ثم تقدم تقریر ختامي في آخر مدة دورة المفوضیة كل خمس سنوات.

 ( المادة الرابعة  عشر )

 تضع المفوضیة الئحة لتنظیم العمل فیها، والئحة لتنظیم شئون العاملین والشئون المالیة واإلداریة.

 ( المادة الخامسة عشر )

متحدث اختیار یتم أن على القضاء، وأمام بالغیر بعالقتها المفوضیة یمثل من هو عنه ینوب من أو المفوضیة                    رئیس
 رسمي باسم المفوضیة من األعضاء.

 ( المادة السادسة عشر )

 ینشر هذا القانون بالجریدة الرسمیة، ویعمل به من تاریخ نشره.
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