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 هي   والمنصة   تعود   مرة   أخرى   في   مؤتمر   حول
 إشكالیات   تعیین   النساء   بالهیئات   والجهات   القضائیة

 
 

بالهیئات النساء تعیین "إشكالیات بعنوان مؤتمر ،2017 نوفمبر 5 الموافق األحد یوم بالدقي جوته معهد                 استضاف
المحامیة األستاذة قبل من المقدمة الدعوى ضوء في المؤتمر هذا وجاء نموذًجا"، الدولة مجلس – القضائیة                  والجهات
بمجلس مساعدا مندوبا 243 تعیین بشأن 2015 لسنة 356 رقم الجمهوریة رئیس قرار تنفیذ لوقف جاداهللا                  أمنیة
الدفعة نفس خریجات الفتیات من االلتحاق طلبات تلقي في المجلس تعسف إلغفاله ،2013 دفعة خریجي من                  الدولة
على المؤتمر هذا ویأتي .2017 نوفمبر 11 الموافق القادم السبت یوم ستنظر والتي فقط، الذكور من أقرانهن                   وتعین
العام في المصریة المرأة قضایا ومؤسسة النسویة للدراسات نظرة من كل أطلقتها التي #هي_والمنصة حملة                 خلفیة
یعد مما القضائیة، المناصب من العدید عن النساء غیاب إشكالیة على الضوء تسلیط إلى هدفت والتي                  الماضي،
القرار صنع دوائر في مشاركتهن تتضمن التي الدستوریة النساء الستحقاقات وانتهاكًا الفرص تكافؤ بمبدأ                إخالًال

 على   وجه   العموم،   وخاصة   في   تولي   النساء   بالهیئات   والجهات   القضائیة.
 

المحامیة الدكتورة :2014 لعام المصري الدستور لكتابة الخمسین لجنة أعضاء من ِثالثة بمشاركة المؤتمر                عقد
ُمؤسسة حسن مزن األستاذة من وكل صالح، عمرو واألستاذ الشوبكي، عمرو والدكتور ذوالفقار، منى                الحقوقیة
المصریة، المرأة قضایا مؤسسة أمناء مجلس رئیسة سلیمان عزة المحامیة واألستاذة النسویة للدراسات نظرة                ومدیرة

 وكذلك   األستاذة   المحامیة   أمنیة   جاداهللا   صاحبة   الدعوى.
 

وكیفیة القضائیة والجهات الهیئات مختلف في للمناصب الوصول من النساء تمكین دعم سبل بحث إلى المؤتمر                  هدف
 التغلب   على   المعوقات   التي   تحول   دون   تطبیق   مواد   الدستور   وتفعیلها،   والتحدیات   المجتمعیة.

 
الدولة احترام أهمیة حول سلیمان عزة المحامیة من بمقدمة المؤتمر وبدأ بالحضور بالدقي جوته معهد قاعة                  امتألت
وقعت والتي المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء تخص التي الدولیة، واالتفاقیات للمعاهدات                المصریة
بعدما خاصة االتفاقیات بتلك السیسي الفتاح عبد الرئیس التزام أهمیة إلى وأشارت تحفظ، دون الدولة علیها                  وصدقت
استراتیجیة تفعیل علي للعمل للمرأة القومي المجلس دعت كما قوله، حد علي للمرأة عام 2017 عام باعتبار                   تعهد
سعیهن في النساء معركة عن تاریخیة مقدمة بعرض حسن مزن األستاذة قامت ثم من التمییز، من الحد على                    تعمل
مجلس في تعیینها رفض دعوى أول صاحبة وهي راتب عائشة األستاذة من بدءا القضائیة، للمناصب                 للوصول
عام في الجبالي تهاني القاضیة لتعیین وصوًال الشین فاطمة واألستاذة حسین كریمة واألستاذة الخمسینیات فى                 الدولة

.2003 
 

تعیین قضیة أن إلى باإلشارة وبدأت هذا، یومنا إلى وصوال التاریخ هذا جاداهللا أمنیة المحامیة األستاذة                  استكملت
األسانید من بدءا محاور خمسة حدیثها في وتناولت سواء، حد علي والمرأة الرجل تخص الدولة مجلس في                   النساء
مرورا الدستوري، الحق ذلك على للحصول اتخاذها تم التي والخطوات القضاء، في المرأة وجود تدعم التي                  القانونیة
مبررات معقولیة وعدم للقضیة التاریخي والبعد مخاطر، من تتضمنه وما قبلها من المقدمة للقضیة الحالي                 بالوضع

 الرفض   وصوال   لسبل   الدعم   والتضامن.

1 

http://nazra.org/node/584


 

 
وعدم الدستور صیاغة في الخمسین لجنة واجهتها التي التحدیات إلي مشیًرا أسفه الشوبكي عمرو الدكتور                 وأبدى
ثالثة في المكفول الدستوري الحق علي موكًدا صالح عمرو األستاذ وتاله به، صراحًة المذكورة المواد                 تفعیل
خاص ونص العامة، المناصب النساء تقلد وأحقیة التمییز، أشكال جمیع محاربة في الدولة واجب تتناول                 نصوص

 بحق   تواجد   النساء   بالهیئات   والجهات   القضائیة   المختلفة.
 

والدستور القانون مواد بتفعیل المرتبطة القانونیة المعارك كل بأن ذوالفقار منى المحامیة الدكتورة أضافت                كما
كانت نجاحات فیها حققت والتي اآلن وحتى الثمانینات بدایة منذ خاضتها التي السائدة المجتمعیة األفكار                 وتغییر

  معارك   طویلة   األمد   ولكنها   لیست   مستحیلة   طالما   استمر   الحراك   من   أجلها.
یوم في عقدها المقرر الجلسة بحضور معها بالتضامن المهتمین وجمیع الحضور جاداهللا طالبت المؤتمر ختام                 وفي
نظرة المؤسستین دعت كما الدولة. مجلس بمبنى العلیا اإلداریة بالمحكمة الثانیة بالدائرة نوفمبر 11 الموافق                 السبت
في الخریجات من وغیرها جاداهللا أمنیة قضیة مع التضامن إلى المصریة المرأة قضایا ومركز النسویة                 للدراسات

 حقهن   الدستوري   بالتعیین   في   جمیع   الهیئات   والجهات   القضائیة   بالمشاركة   في   الجلسة.
  

 یمكن   اإلطالع   على   صور   المؤتمر    بالضغط   هنا
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