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انطالق حملة "هي والمنصة"
تعمن نظرة لمدراسات النسوية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية عن انطالق حممة " ىي والمنصة " التي تيدف إلى
تسميي الضوو عمى إإشالية غياا النساو عن العددد من المناصا اللضاايةة مما يعد إإالالًال بمبدأ تكافؤ الفرص

وانتياكاًال الستحلاقات النساو الدستورية التي تتضمن مإارشتين في دواار صنع اللرار عمى وجو العمومة وإاصة
في تولي جميع المناصا اللضااية.

تيدف الحممة إلى وضع ىذه اللضية عمى قاامة األولويات السياسية الحالية من قبل مإتمف الفاعمدن داإل
مؤسسات الدولة واليداات والجيات اللضااية وشذلك مجمس النواا والمجتمع.
وتأتي أىمية ىذه اللضية من أن ىناك ضرورة لتمشدن النساو من الحصول عمى حلوقين الدستورية مثل الوصول
إلى منصة اللضاو والتي تلف أبوية المؤسسات اللضااية حااالًال ضدىن في تحلدق ذلكة شما أن ىناك ضرورة

لتدإل النواا والناابات في ىذه اللضية بدورىم التإريعي والرقابي اليام في ىذا المجال  .وجددر بالذشر أن مسألة

وجود النساو في المناصا اللضااية ىو أمر يحدث بصورة منتلاه اآلن من قبل المجمس األعمى لملضاو وو ازرة
العدل فلي عندما تلرر نلل بعض العضوات من النيابة اإلدارية وىداة قضايا الدولة إلى منصة اللضاو الجنااية
ويمتنع مجمس الدولة والنيابة العامة إلى اآلن عن السماح لإريجات شميات الحلوق والإريعة واللانون من التلدم
لمتعددن في الوظااف المعمن عنيا في ىذه الجيات.
وتيدف ىذه الحممة إلى تمشدن النساو من الوصول إلى شافة المناصا اللضااية عن طريق ترقي السمم اللضااي
أسوة بأقرانين من الرجالة وزيادة الوعي حول ىذه المسألة وجذا الرأي العام لياة من أجل الدفع بيا إلى الجيات
المعنية المإتمفة واستمرار المطالبات حول إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لكي تحصل النساو عمى ىذا الحق الذي
طالما ناضمن من أجمو .ويرى اللاامون عمى ىذه الحممة ضرورة فتح حوار يإارك فيو شافة األطراف المعنية التي
تضم النواا والناابات والمجالس اللومية سواو المجمس اللومي لحلوق اإلنسان أو المجمس اللومي لممرأة مع
المجمس األعمى لملضاو ومجمس الدولة والنيابة العامة حول مسألة تعددن النساو في الجيات اللضااية المإتمفة
صدقت عمديا
إلعمال ىذا الحقة التزاماًال بنصوص الدستور المصري وشذلك المعاىدات واالتفاقيات الدولية التي ّ
مصر مثل اتفاقية اللضاو عمى شافة أإشال التمددز ضد المرأة والمعروفة باتفاقية السدداو.
وفي إطار أطالق ىذه الحممة ننإر سؤال وجواا حول إإشاليات تولي النساو المناصا اللضااية.
تابعوا فعاليات الحممة عمي وساال التواصل االجتماعي من إالل ىاإتاج #قاضية_عمى_شف_عفريت.
للتواصل مع فريق الحممة media.cewla@gmail.com :و .info@nazra.org

