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 ورقة تحلیلیة: عن غیاب االستحقاق الدستوري للنساء وحقهن في التواجد داخل
 الهیئات والجهات القضائیة المصریة في عام المرأة

 

 مقدمة:

 لمحات تاریخیة عن نضال النساء من أجل تولي المناصب القضائیة.

 المدخل األول:

  القطاعات القضائیة الممنوع على النساء العمل بها (مجلس الدولة، النیابة العامة).

 المدخل الثاني:

قضایا هیئة في والترقیات التعیینات وإحصائیة التعیین (طرق القضائي السلك في النساء تعیین آلیات                قصور
 الدولة والنیابة اإلداریة 2016-2013).

 المدخل الثالث:

القضاء في النساء ضد العنف بقضایا وعالقته القضائیة، والجهات الهیئات في للنساء المناسب التمثیل                أهمیة
   الجنائي، وعالقة تواجدهن في الهیئة الوطنیة لالنتخابات، في تطویر وكفاءة األداء المهني.

 التوصیات الختامیة.

 المالحق.
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  مقدمة

بالفصل غیرها دون تختص التي فهي بها، المنوطة الحیویة األدوار لطبیعة الحدیثة المدنیة الدول في القضائیة السلطة أهمیة                    ترجع
یضفي بما وتطبیقه القانون سیادة مبدأ تضمن كما والحریات، الحقوق وحمایة العدالة بتحقیق وتعني والهیئات، األفراد منازعات                   في
سلطات باقي عن وحیدته القضاء استقالل مبدأ كان وإن السیاسي. النظام وإجراءات قرارات على والدستوریة القانونیة                  الشرعیة
الدستور وأقره الدولیة واالتفاقیات المواثیق وتضمنته تشریعاتها في الدیمقراطیة الدول علیه استقرت الذي األهم المبدأ هو                  الدولة

 المصري في المادة 94.

فقط لیس المصري. والدستور الدولیة االتفاقیات تطبیق أشكال أحد هو القضائیة السلطة داخل وقضایاهن) (النساء دمج مبدأ فأن                    
للدولة، المدنیة المؤسسات كإحدى القضائي بالسلك عملهن في والقانوني الدستوري النساء واستحقاق الفرص تكافؤ ضمان أجل                  من
وأحكامها وقراراتها بأعمالها تخاطب سلطة داخل والمواطنین للمواطنات والعادل المناسب التمثیل ضمان أجل من أیضًا                 ولكن
والقضاء العامة النیابة في النساء تواجد فإن أخرى جهة ومن والجنس، النوع اختالف عن النظر بغض بأسره المجتمع                    أفراد
في القاضیات تواجد یعزز كما النساء، ضد العنف لجرائم معالجته سبیل في القضائي للعمل مختلفة رؤى طرح في سیساهم                     الجنائي

  الهیئة الوطنیة لالنتخابات وكافة الجهات ذات التشكیل القضائي على تطویر أداء هذه الجهات والهیئات.

 لمحات تاریخیة عن نضال النساء من أجل تولي المناصب القضائیة:

"عائشة قررت عندما العشرین للقرن األول النصف نهایة منذ القضائي بالسلك العمل في بحقهن الموثقة النساء مطالبات                   بدأت
وقد المطلوبة، للشروط واستیفائها 1949 عام یولیو 16 في تخرجها عقب الدولة بمجلس مساعدا مندوبا لمنصب التقدم                   راتب"
حینها وبدا الحقوق، كلیة خریجي من األوائل العشرة مع اإلسكندریة في باشا" السنهوري أحمد الرزاق عبد المستشار " بها                     التقى
الوزراء رئیس سري" باشا "حسین على الموضوع عرض تم أن بعد الرفض بقرار ُصدمت لكنها محسوم. شبه تعیینها قرار                     أن
الطالب تعیین قرار على بالطعن قامت فقد علیه وبناء آنذاك. المصري المجتمع تقالید مع تتعارض كانت امرأة" "تعیین فكرة 1                   ألن

الدعوى برفض الحكم وصدر السلطة، استعمال إساءة على ینطوي القرار أن بدعوى التعیین، قرار في عنها بدیال تعیینه تم                     الذي
2 التي حملت رقم 33 لسنة 4 قضائیة في جلسة 20 فبرایر عام 1952م من الدائرة الثانیة برئاسة "المستشار علي السید".

هیئة الحكومة) (قضایا إلدارة 1950 عام أبریل من الخامس في فتقدمت موقفها عن راتب" "عائشة المتعسف الحكم هذا یثِن                     ولم
الرفض قرار على بالطعن قامت .1950 عام أبریل 19 في بالرفض طلبها وقوبل بها. محامیة تعیینها بطلب حالیًا الدولة                     قضایا
برفض 1953 دیسمبر 22 في السنهوري" أحمد الرزاق "عبد المستشار الدكتور برئاسة األولى الدائرة محكمة حكم                  لیصدر
في أو القضایا إدارة في منصبا المدعیة لتتولى بعد یحن لم الوقت أن قدرت اإلدارة جهة ألن بالمصروفات المدعیة وإلزام                      الدعوى

   نقال عن حوار الدكتورة عائشة راتب مع جریدة المصري الیوم بتاریخ 4 سبتمبر 1.2008
http://tinyurl.com/jlejk2o 

  الوثیقة األولى عائشة راتب وقضیة تعیینها بمجلس الدولة، كتاب المرأة ومنصة قضاء مجلس الدولة - المركز المصري للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة.2
  ص 128.
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3  النیابة العامة ولم یثبت للمحكمة أن هذا التقدیر قد شابه تعسف أو تمییز.

عام الدولة بمجلس اإلداریة الموظفة حسن محمد هانم السیدة أقامت حینما 1978 عام في الدولة مجلس قبل من الرفض                     وتجدد
القضاء محكمة إلى لجأت وقد به، الفنیة الوظائف إحدى في تعیینها طلب الدولة مجلس رفض قرار على بالطعن دعوى 1978                    
أحقیتها بعدم األسبق المجلس رئیس الحمید عبد طاهر المستشار برئاسة العلیا اإلداریة المحكمة وقضت طلبها ورفض                  اإلداري،

4  لذات االعتبارات التي أوردها حكم محكمة القضاء اإلداري في عام 1952.

سلك بدخول والمطالبة السعي البرعي نجاد المحامي ابنها لشهادة وفقا حسین" "كریمة الشابة المحامیة بدأت الستینیات مطلع                   وفي
منصة ولیس المنزل مكانها السیدة وأن للنساء والیة ال "بأن والدولة القضاء رجال من بعض باستنكار طلبها وقوبل العادي                     القضاء
لكي التنحي إال منها كان وما المنصب لتولي غیرها تختار بأن واضحة سیاسیة رسالة إلیها جاءت وجیزة فترة بعد ولكن                      القضاء"،

5 یتولى أخیها منصبه عوضًا عنها.

وبعد 1992 عام العامة للنیابة مساعد لوظیفة الشین" "فاطمة المحامیة تقدمت فقد العامة، بالنیابة االلتحاق بمحاوالت یتعلق                   وفیما
لم نیابة مساعد وظیفة في التعیین مسابقة أن بدعوى الدولة مجلس في دعوى فأقامت سیدة، ألنها استبعادها تم الطلب تقدیم من                       شهر
فحص دائرة أمام أخرى قضائیة دعوى إلقامة اضطرها ما سیدة، ألنها ُرفضت أوراقها ولكن المتقدمین، لجنس تحدید أي                    تشترط
المحامیة هدف یتحقق أن دون 2005 عام حتى 1992 عام من الدعوى واستمرت النقض، محكمة في القضاء رجال                    طلبات

. 6  "فاطمة الشین" في دخول النیابة العامة

الدولة مؤسسات موقف فإن القضائي بالسلك العمل من النساء منع تبرر قانونیة أو دستوریة نصوص وجود عدم من                    وبالرغم
المحكمة في الجبالي" تهاني " السیدة تعیین تم حتى استمر قد القضائیة والجهات بالهیئات النساء تعیین رفض في                    المصریة
ما بعد مصریة قاضیة أول لتصبح العلیا. الدستوریة بالمحكمة المستشارین هیئة ضمن 2003 عام ینایر 22 في العلیا                    الدستوریة
في القضاء النساء تولي على عامًا أربعون من أكثر وبعد الدولة، بمجلس راتب" "عائشة تعیین رفض من عامًا خمسون على                      یزید

 البالد العربیة.

2002 أكتوبر 22 ففي الدولة، مؤسسات بین عام لمدة استمر ونقاش بحث سبقها فقد مفاجئ، أو عفوي بشكل الخطوة تلك تأتي                       ولم
ومفتي طنطاوي سید محمد الدكتور األزهر شیخ من كل إلى األسبق العدل وزیر النصر، سیف فاروق المستشار/ السید                    أرسل
من الشرعي الموقف معرفة أجل من زقزوق حمدي محمود الدكتور األوقاف/ ووزیر الطیب أحمد الدكتور السابق،                  الجمهوریة

 قضیة تعیین النساء في القضاء وجاء نص الفتوى كاآلتي:

  الوثیقة الثانیة عائشة راتب وقضیة تعیینها بهیئة قضایا الدولة، كتاب المرأة ومنصة قضاء مجلس الدولة - المركز المصري للحقوق االقتصادیة3
 واالجتماعیة. ص 139.

  نقًال عن الموقع اإللیكتروني للهیئة العامة لالستعالمات.4
http://www.sis.gov.eg/Story/116458?lang=ar 

   الفصل السادس موقف المنظمات الحقوقیة، كتاب المرأة ومنصة قضاء مجلس الدولة – المركز المصري للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة.5
  مقال بقلم الكاتب أحمد عبد الرحمن "مصریة تدعي على وزیر العدل دفاعًا عن حق المرأة في القضاء" جریدة الحیاة اللندنیة.6

http://tinyurl.com/zxcrxly 
 وأیضا: فاطمة الشین: أنا أول من تقدم لشغل وظیفة قاضیة وتم رفضي ألنى سیدة. تقریر بجریدة الیوم السابع اإللكترونیة بتاریخ 8 مارس 2010.

http://tinyurl.com/zlq9ch8 
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7 "ال یوجد نص صریح قاطع من القرآن الكریم أو من السنة النبویة المطهرة یمنع النساء من تولي وظیفة القضاء".

األسرة، االقتصادیة، "المحاكم في كقاضیات الدولة قضایا وهیئة اإلداریة النیابة عضوات من عدد تعیین تم الموقف لهذا                   وتبعا
النیابة من سیدة 30 بنقل 2007 لسنة 95 رقم الجمهوري القرار صدر 2007 عام أبریل 12 ففي دفعتین، على الجنائیة"                      المدنیة،
لسنة 119 برقم آخر جمهوري قرار صدر 2008 عام مایو 3 وفي كقاضیات، وتعیینهن العادي القضاء جهات إلى                    اإلداریة
تعیین شملت أخرى دفعة ثم كقاضیات. وتعیینهن قضائیة جهات إلى الدولة قضایا وهیئة اإلداریة النیابة من سیدة 12 بنقل 2008                    

 26 قاضیة من نفس الجهات المتقدم ذكرها وفقًا لقرار رئیس الجمهوریة رقم 235 لسنة 2015.

بالنیابة العمل من أخریات ومنع 1948 عام الدولة بمجلس التعیین من راتب" "عائشة منع ما أن القول فیمكننا تقدم ما على                       وبناء
النصوص تكن لم 2003 عام منذ بدءا القضاء في بالفعل تعیینهن تم حتى القضائي بالسلك العمل من إجماال النساء ومنع                      العامة،
في المجتمع داخل دورهن تحصر التي للنساء النمطیة النظرة بل للدولة، الدینیة المؤسسات آراء حتى أو الدستوریة أو                    القانونیة
في تواجدهن وتستنكر متساوي بشكل العامة والواجبات الحقوق في للرجال مشاركتهن تستوعب اوال سلف محددة تقلیدیة                  أدوار

 المجال العام.

 

  المدخل األول: القطاعات القضائیة الممنوع على النساء العمل بها (مجلس الدولة، النیابة العامة):

 أ- مجلس الدولة:

اإلداریة، المنازعات في بالفصل غیره دون یختص مستقلة، قضائیة جهة بأنه: الدولة مجلس الدستور من 190 المادة                   تعرف
المسائل في اإلفتاء وحده ویتولى التأدیبیة، والطعون الدعاوى في بالفصل یختص كما أحكامه، بجمیع المتعلقة التنفیذ                  ومنازعات
ومراجعة التشریعیة، الصفة ذات والقرارات القوانین مشروعات وصیاغة ومراجعة، القانون، یحددها التي للجهات               القانونیة

 مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهیئات العامة طرفًا فیها، ویحدد القانون اختصاصاته األخرى.

عامًا 60 من أكثر منذ القضائي السلك في النساء لتعیین رفضها عن أعلنت التي القضائیة الجهات أقدم من الدول مجلس                      ویعتبر
من النساء تعیین مالئمة لمدى والتعیین اإلدارة جهة تقدیر حریة معیار الى فقط سواء دستوري أو قانوني نص ألي االستناد                      دون

 عدمه.

محكمة حكم هو النساء تعیین من الدولة مجلس موقف على للوقوف القضائیة الساحات مدونات لنا سجلتها التي األولى الحالة                     ربما
انتهت وقد الدولة، بمجلس تعیینها عدم قرار على للطعن 1949 عام راتب" "عائشة رفعتها التي الدعوى في اإلداري                    القضاء

 المحكمة في حكمها الشهیر بما ملخصه:

حدوث مناسبة مالئمة تقدیر فإن ذلك رغم ولكن القضاء المرأة تولیة من شرعي أو دستوري مانع یوجد ال المبدأ حیث من                        "أنه
تقدیره متروك حق هو ومالبساته الحال ظروف وبحسب العرف وأوضاع والتقالید البیئة ظروف ومراعاة العام للصالح وفقا                   ذلك

  مقالة الشریعة اإلسالمیة ال تمنع تولي المرأة منصب قاضیة، لهدى أبو بكر- نشرت في الدستور االصلي بتاریخ 05 - 03 – 7.2010
http://www.masress.com/dostor/8206 
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8 لجهة اإلدارة".

قرن نصف من أكثر مرور بعد موقفه على بإصراره آنذاك، القضائیة الجهات موقف عن مختلفًا الدولة مجلس موقف یكن                     ولم
تولي وبعد الجنس، أو الدین أو اللغة أو األصل على بناء المواطنین بین التمییز عدم على المتعاقبة المصریة الدساتیر فیه                      نصت
والتمییز بالتعنت فقط وصفه یمكن ال أمرًا العلیا، الدستوریة المحكمة البالد، في محكمة أرفع في بالفعل القضاء المصریات                    النساء

 بل وبإساءة استعمال السلطة ومخالفة الدستور أیضًا.

 فقد قرر دستور2014 في المادة 9 على أن:

الدولة تكفل " نصه ما 11 المادة صدر في وقرر تمییز" دون المواطنین، جمیع بین الفرص تكافؤ بتحقیق الدولة "تلتزم                      
ألحكام وفقا والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة المدنیة الحقوق جمیع في والرجل المرأة بین المساواة                تحقیق
الوظائف تولى في حقها للمرأة "تكفل الدولة أن على صراحة نص العامة المناصب تولي في النساء بحق یتعلق وفیما                     الدستور".

 العامة ووظائف اإلدارة العلیا في الدولة والتعیین في الجهات والهیئات القضائیة، دون تمییز ضدها".

وأن خاصة تزیدًا، باعتباره القضائیة والهیئات الجهات في التعیین في النساء حق على النص جدوى حول التساؤل یثار                    وقد
وتكافؤ المساواة مبدأ وعلى وواجباتهم حقوقهم كافة في المواطنین بین الجنس أساس على التمییز بعدم تقطع الدستوریة                   النصوص
جاء بل التزید، باب من یكن لم نصًا القضاء تولي في النساء حق على الدستوري المشرع تأكید أن إال موضع. من أكثر في                         الفرص
لحق الدستوري النص تضمین أو وضوح عدم بدعوى النساء تعیین من الدولة مؤسسات من أیًا لتهرب منعًا للنساء الحق بهذا                      لیقطع

 النساء بشكل مطلق في تولي جمیع المناصب القضائیة.

لعام نوفمبر من والعشرین الثامن في الخمسین لجنة اجتماع لمحضر بالرجوع المطلب هذا على المشرع إصرار فهم                   ویمكننا
والمقومات الدولة للجنة المساعد المقرر التالوي" میرفت "السفیرة سجلت حیث الدستور من 11 المادة بصیاغة الخاص 2013                 
یكن لم ألنه الدولة مجلس في وباألخص القضائیة المناصب تولي في المرأة حق إلى اِإلشارة "نرید االجتماع بمحضر                    األساسیة

 یسمح لها بالتعیین".

الجدید الدستور مواد یصیغ وهو القضائیة المناصب جمیع تولي في النساء حق تضمین على الدستوري المشرع إصرار أن                    خاصة
لمجلس العمومیة الجمعیة في بوضوح النساء تعیین برفض تمسكه عن أعلن أن الدولة لمجلس سبق أن بعد أتى ،2013 عام                      في
قضاء في النساء تعیین المجلس قضاة من %89 رفض حیث .2010 عام فبرایر من عشر الخامس في انعقدت التي                     الدولة
على ووافق كقاضیات النساء تعیین عضوًا 334 منهم رفض عضوًا 380 الدولة لمجلس العمومیة الجمعیة حضر وقد                   المجلس.
الرابع في الخاص المجلس إعالن علي ردًا جاءت والتي مستشارین. 4 التصویت عن امتنع حین في فقط عضوًا 42                     تعیینها
باب فتح عن وأعلن بذلك مختصا باعتباره بالمجلس القضائیة بالوظائف السیدات تعیین جواز على 2009 أغسطس من                   والعشرین

 تقدم السیدات للتعیین في وظیفة مندوب مساعد بالمجلس.

بناء العدل وزیر المستشار السید أرسل الخاص والمجلس الدولة لمجلس العمومیة الجمعیة بین الرأي في االنقسام ذلك على                    وبناء
اللتماس محاولة في 2010 عام فبرایر من عشر الثامن في الدستوریة للمحكمة تفسیریا طلبا الوزراء رئیس السید طلب                    على

   من حیثیات الحكم في القضیة رقم 33 لسنة 4 قضائیة جلسة 20 فبرایر سنة 8.1953
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83 المادة وكذاك 1 فقرة 73 المادة نص وتفسیر تحدیدًا الدولة مجلس في القضاء النساء تولي من الدستوریة المحكمة                     موقف
والسؤال .1972 لسنة 47 رقم بالقانون الجمهوریة رئیس بقرار الصادر الدولة مجلس بقانون بالتعیین المختصة بالجهة                  الخاصة

 حول إذا ما كانت لفظة مصریًا الواردة في الفقرة األولى تشمل الرجال والنساء أم الرجال فقط. والتي تنص المادة 73 على

 • ُیشترط فیمن یعین عضوًا في مجلس الدولة:

الحقوق كلیات إحدى من اللیسانس درجة على حاصًال یكون أن (2) الكاملة. المدنیة باألهلیة متمتعًا مصریًا یكون أن (1)                   
واللوائح للقوانین طبقًا المعادلة امتحان في األخیرة الحالة في ینجح وأن لها معادلة أجنبیة شهادة على أو العربیة مصر                     بجمهوریة

 الخاصة بذلك.

شروط من أنه إلى استنادا 1 فقرة 73 للمادة بالنسبة التفسیر طلب برفض حكمها وجاء التفسیر لطلب الدستوریة المحكمة                     وتصدت
التقریر معه متعینًا القانونیة شروطه التفسیر طلب افتقد وقد النصوص وتفسیر تطبیق حول نزاع ثمة یكون أن التفسیر طلب                     قبول

 بعدم قبوله. فقررت بـــ:

لها وكان التطبیق في خالفا أثارت إذا القوانین نصوص بتفسیر المختصة هي لقانونها وفقا العلیا الدستوریة المحكمة كانت لما إنه •                     
لتصدر العلیا الدستوریة المحكمة على التفسیر طلب عرض إجراءات اتخاذ یطلب فإنه تفسیرها توحید یقتضي ما األهمیة                   من
للمصریین تتسع به الواردة مصریًا لفظة كانت إذا ما لبیان الدولة مجلس قانون من ( 73) المادة من (1) البند نص بتفسیر                        قرارها
لم بأهمیته التسلیم مع فإنه المذكور للبند التفسیر لطلب بالنسبة أنه وحیث اإلناث. دون منهم الذكور في تنحصر أم الجنسین                      من

 یثر خالفا في التطبیق إذ لم ینازع أحد في تطبیقه على كل من یحمل الجنسیة المصریة ولم یختلف الرأي حول تفسیر مدلوله.

 وبالنسبة لتفسیر المادة 38 التي تنص على:

 ویعین نواب رئیس المجلس ووكالئه بقرار من رئیس الجمهوریة بعد موافقة الجمعیة العمومیة للمجلس.

 ویعین باقي األعضاء والمندوبین المساعدون بقرار من رئیس الجمهوریة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون اإلداریة.

 فقد قررت المحكمة الدستوریة:

المجلس من كل تبادلت قد المساعدین المندوبین تعیین على بالموافقة االختصاص أن التاریخي التطور من البین أن                   "وحیث
وقد الخاص. للمجلس 1972 لسنة 47 رقم بالقانون أخیرا استقر حتى للمجلس العمومیة والجمعیة اإلداریة للشئون                  الخاص
للشئون الخاص للمجلس معقود الدولة بمجلس المساعدین المندوبین تعیین على بالموافقة االختصاص أن المحكمة                قررت

9 اإلداریة دون الجمعیة العمومیة للمجلس".

النساء تعیین قرار لبحث اإلداري القضاء محاكم رئیس فرغلي عادل المستشار برئاسة ثالثیة لجنة الدولة مجلس شكل ذلك                    رغم
الدولة مجلس في النساء تعیین قرار بإرجاء فیه توصي الخاص للمجلس تقریرا أعمالها ختام في اللجنة ورفعت الدولة.                    بمجلس

 وهو القرار الذي اعتمده المجلس الخاص عام 2010.

  (الطلب رقم 1 لسنة 32 قضائیة "تفسیر دستوریة علیا").9
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 مالحظات حول موقف مجلس الدولة من رفض تعیین النساء:

بل دستوري أو قانوني لسبب یستند ال النساء لتعیین المشروعیة- -قضاة الدولة مجلس قضاة رفض یكون أن المفارقات من                     لعل
مجلس أحكام قررت أن سبق وقد عدمه، من الدولة بمجلس النساء عمل بمالئمة إدارة/تعیین كجهة الخاص تقدیرهم على                    یستند
اآلخر هو یعدو ال النساء دون الرجال على القضاء أو النیابة أو الدولة مجلس كوظائف الوظائف بعض قصر "أن ذلك قبل                       الدولة
أحوال ومن االعتبارات شتى التقدیریة سلطتها بمقتضى اإلدارة فیه تراعي الوظائف هذه في التعیین لمناسبات وزنًا یكون                   أن
سؤالین طرح على یجبرنا والتقالید للعرف االحتكام أن .بید والتقالید" العرف وأوضاع البیئة وظروف ومالبساتها 10                الوظیفة

وإن المرتبة، في منها أعلى قاعدة تخالف أن قانونیة لقاعدة یجوز ال أنه وقانونا فقها علیه المتفق من كان إذا : األول                        ضروریین
القانونیة؟ القواعد في والعرف التقالید مرتبة هي فما الدستور تخالف أن للقوانین وال القوانین تخالف أن للوائح یجوز ال                     كان
الدولة أم وحدهم الدولة مجلس قضاة هل ال؟ أم القضاء النساء بتولي یسمح قد والتقالید العرف أن یحدد الذي من :                       و الثاني
النساء تعیین في الدولة مجلس قضاة یتحكم فكیف 2003 عام منذ القضاء في بالفعل النساء عینت قد الدولة كانت فإن                      والمجتمع؟

 في مؤسسة قضائیة مدنیة بمحض إرادتهم وآرائهم الشخصیة؟

11 المادة تنص التي 2014 دستور صدور من وبالرغم 2003 عام منذ القضائیة المناصب بعض في النساء تعیین من                     فبالرغم
رأیها عن 2015 عام الدولة مجلس مفوضین هیئة أعربت مطلق، بشكل القضائیة المناصب جمیع تولي في النساء حق على                     فیه
الدولة. بمجلس التعیین في بحقها طالبت سیدة من المقامة الدعاوى إحدى في قدمته تقریر خالل من النساء تعیین رفض 11                     في

 واستندت الهیئة في رفضها ذات األسباب السابق ذكرها عن العرف والتقالید في حكم الدعوى 33 لسنة 4 قضائیة عام 1952.

20222 رقم بالدعوى خاص 2017 ینایر في مؤخرا صدر تقریر في أخرى مرة بموقفها الدولة مجلس مفوضین هیئة تمسكت                     ثم
من 11 المادة لنص االحتكام على 2014 دستور إقرار منذ األولى للمرة لتعقیبها باإلضافة األسباب، لذات قضائیة 62                    لسنة
من 11 المادة نص خالل من الدستوري المشرع أن "كما باآلتي القضائیة، والجهات الهیئات في النساء بتعیین الملزمة                    الدستور
الحق هذا كفالة على الدستور حرص وإنما منه، فكاك ال إلزامًا العامة الوظائف تولي في المساواة مبدأ بتحقیق یلزم لم                      الدستور
على المساواة هذه تحقیق في ذاتیة إرادة له تكون أن دون وفقط المنفذ وضع في المشرع یجعل ال بما الالزمة، بالعنایة                       وإحاطة
والهیئات الجهات في المرأة بتعیین صریحًا إلزاما اإلدارة جهة یلزم لم المشرع أن وحیث للمجتمع. العام الصالح قوامها                    أسس
والتقالید والمالبسات الظروف ومراعاة التعیین لمالئمة وفقا لإلدارة التقدیریة للسلطة یرجع ذلك تقدیر وأن                القضائیة،
والهیئات الجهات في المرأة بتعیین قانوني التزام أي علیها یوجد ال المختصة اإلدارة جهة أن علیه ینبني الذي األمر                     واالعراف.
یتعین الذي األمر والمستندات. األوراق على الحصول ومنها والتعیین التقدم اجراءات اتخاذ عدم من ذلك یستتبعه وما                   القضائیة

 معه التقریر بعدم قبول الطلب النتفاء القرار اإلداري".

لرفض الحقیقي السبب وعن النساء تجاه الوصائیة ونظرتهم القضائیة المؤسسات أبویة عن الدولة مجلس قضاة تصریحات                  وتكشف
على یقوم ال رفضه "أن األهرام لجریدة الدولة مجلس رئیس نائب التواب عبد أحمد المستشار صرح وأن سبق فقد                     تعیینهن.
نحو المرأة واجبات بین التوفیق ضرورة من ینطلق وإنما صالحیتها في التشكیك أو دورها من االنتقاص أو المرأة ضد                     التمییز
ال ثم ومن وأوالدها منزلها شئون تدبیر تحسن أن علیها توجب أصال المرأة مسئولیة أن باعتبار وعملها ومجتمعها                    أسرتها

  من حیثیات الحكم في الدعوى رقم 33 لسنة 4 قضائیة، جلسة 20 فبرایر.10
  تقریر مفوضي الدولة في الطعن رقم 30105 لسنة 60 قضائیة.11
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اللجنة ورئیس األسبق اإلداري القضاء محاكم رئیس فرغلي عادل المستشار أرجع بینما واجباتها" على یجور أن لعملها 12                  ینبغي

تعیین علي اعتراضه اسباب 2010 عام الدولة مجلس في النساء تعیین بإرجاء الخاص للمجلس توصیتها انتهت التي                   الثالثیة
ویتقمص القضیة في یخوض القاضي ألن آخر عمل أي عن یختلف القضاء في فالعمل علیها اشفاقه "إلى الدولة بمجلس                     النساء
جدیدة. قضیة وتبدأ مطمئن، وهو الحكم یصدر أن إلى قضیته في یتعایش ویظل أمامه المنظورة القضیة في الشخصیات كل                     دور
ترتیب تستطیع لن التي بالمرأة بالك فما قضایاه من ینفرد أن أصدقائه أو أسرته مع وهو أبدا یستطیع ال القاضي أن                       ویضیف
"أن مجددًا فرغلي عادل المستشار صرح ثم القضایا". مع دوما لتتعایش وأسرتها أطفالها ستترك هل ومسئولیتها, 13                 أوضاعها

یصعب ما وهو بالمفتاح، علینا ومغلق المداولة، غرفة داخل طویلة ساعات نجلس أن الممكن فمن خاصة، طبیعة القضائي                    للعمل
ذلك، ترفض التي هي القضائي العمل طبیعة لكن المرأة، تعیین یرفض لم القانون وأن ذلك. وترفض تستوعبه، أن المرأة                     على
أیام ولها خاصة، ونفسیة فسیولوجیة طبیعة لها المرأة بأن علیه مردود القضائي العمل في بالرجل المرأة بمساواة ینادي                    ومن
القضائي العمل في المرأة تعیین تجارب أن وأكد أمامها المنظورة القضایا في الرأي إبداء أو الحكم خاللها تستطیع ال الشهر                      في

14 فشلت ولن یتم تكرارها، مشیًرا إلى أن المقصود هنا الهیئات التي تصدر أحكاًما قضائیة".

القضائیة بالسلطة العمل على قادرات غیر إما الشخصیة؛ الدولة مجلس قضاة شیوخ لتصریحات وفقًا المصریات النساء إذن                   فنجد
تولین الالتي العربیات القاضیات جمیع وعن العالم في القاضیات جمیع عن بیولوجیا ذلك في یختلفن وهن نساء كونهن                    بسبب
الدولة مجلس فقضاة وبالتالي أسرهن؛ تجاه بمسؤولیتهن یخل سوف القضائیة بالسلطة عملهن أن إما و ،1961 عام منذ                    القضاء
بهذه اإلخالل من القضائي بالسلك االلتحاق في الراغبات المصریات النساء جمیع حمایة أبوي وبشكل عاتقهم على                  یأخذون
التي المدنیة الحقوق أهم ألحد صریحًا واهدارًا واضحًا تمییزا یعد الذي األمر الدولة. بمجلس العمل من بمنعهن وذلك                    المسئولیة

 ضمنها الدستور والقانون للنساء.

 ب- النیابة العامة:

 النیابة العامة هي الوكیلة عن حق المجتمع واألمینة على الدعوى العمومیة وتنص المادة 18 من الدستور على أن:

  "النیابة العامة جزء ال یتجزأ من القضاء، تتولى التحقیق، وتحریك، ومباشرة الدعوى الجنائیة عدا ما یستثنیه القانون"

قبل الدعوى" "تهیئة في جوهریًا دورها ویعتبر فیها، تفصل التي الوقائع في وتحقیق اتهام كسلطة مهامها العامة النیابة                    وتمارس
أو األوراق حفظ تقرر لم إذا بالدعاوى القضاة اتصال سبب هي تكون األحیان أغلب في بل المختصة، القضائیة للدوائر                     إحالتها
األمر العادي، القضاء في القضاة لتعیین الرئیسي المدخل هي العامة النیابة تعتبر لذلك وباإلضافة الدعوى، إلقامة وجه ال                    بأن
بل فقط القضائیة الهیئات بأحدي االلتحاق من النساء ضد تعسفًا یشكل ال العامة النیابة في النساء تعیین عدم أن یعني                      الذي

 حرمانهن ایضا من سبل الترقي الطبیعیة للمناصب القضائیة .

فقط للرجال والقضاء العامة بالنیابة العمل بحصر یقطع لم وإن 1972 لسنة 46 رقم القضائیة السلطة قانون نص أن                     ویالحظ

   تحقیق "انقسام في مجلس الدولة"  بقلم غادة عبد اهللا موقع جریدة األهرام اإللكتروني في 14 فبرایر عام 2010 لالطالع:12
http://tinyurl.com/klgf65s  

  المصدر السابق.13
  نقال عن موقع أخبارك االلیكتروني منشور في 9 مارس 2017 لالطالع:14

http://tinyurl.com/kmbnezj   
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تنص المثال سبیل فعلى مادة من أكثر في مطلق بشكل الجنس وبین الوظیفي المسمى بین تقرن نصوصه أن إال النساء،                      دون
 المواد 26 و 67 على أن:

 مادة 26 رجال النیابة تابعون لرؤسائهم بترتیب درجاتهم ثم للنائب العام.

االستئناف محاكم إلى النقض محكمة قضاة ُینقل وال للعزل قابلین غیر النیابة معاوني عدا العامة والنیابة القضاء رجال 67                     مادة
 أو النیابة العامة إال برضائهم.

التي الدستوریة النصوص ویخالف العامة، الوظائف في التعیین تنظم التي التشریعات مع یتفق ال النساء ضد تمییزا یعتبر ما                     وهو
العامة الوظائف تولى في حقها للمرأة وتكفل محاباة، ودون الكفاءة، أساس على للمواطنین حق العامة الوظائف أن                   تقرر

 ووظائف اإلدارة العلیا في الدولة والتعیین في الجهات والهیئات القضائیة، دون تمییز ضدها.

إما تباشرها التي الجنسي العنف دعاوى من العدید مسار على یؤثر قد العامة النیابة في العمل من النساء حرمان أن                      باإلضافة
رجال مع تتواصل لها تعرضت التي العنف بواقعة محضر لتحریر الشرطة قسم إلى تتوجه التي فالناجیة التصالح؛ أو 15                   بالتنازل

في الوقائع تفاصیل بسرد الناجیة وتقوم الجنسي، العنف قضایا مع التعامل على مدربین غیر یكونوا ما الحاالت بعض في                     الشرطة
التحقیق لحضور العامة النیابة لسرایا ذلك بعد تنتقل ثم الشخصیة. وتفاصیلها الناجیة خصوصیة یراعي ال بشكل القسم                   دیوان
تتعرض التي السیئة النفسیة للحالة ونظرًا العامة. النیابة داخل سیدة أي مع تتواصل أن بدون الرجال المحققین أمام أقوالها                     وسماع
عدم عن ففضال التقاضي. إجراءات استكمال لعدم بعضهن یدفع قد علیهن كبیرًا عبئا ذلك یشكل العنف وقائع عقب الناجیات                     لها
أغلب في كما التحقیق. بدایة قبل وذویهم الناجیات النتظار خاصة أماكن أي النیابة أروقة تحتوى ال العامة، بالنیابة محققات                     وجود
سیشجع العامة النیابة داخل محققات وجود بینما التحقیق. غرفة خارج المتهم ذوي ومضایقات لتحرشات عرضة یصبحن                  الحاالت
مع التحقیق إجراءات تطویر على سیساعد كما التحقیق، جهات مع التعامل على ویطمئنهن التقاضي إجراءات استكمال على                   النساء
باستخدام أو الناجیات خصوصیة یراعي الذي بالشكل تحقیق غرف بتخصیص سواء النساء، ضد العنف قضایا في                  الناجیات

16 الوسائل الحدیثة في عرض المتهمین علیهن.

أو العنف لقضایا متخصصة قضائیة دوائر أو نیابات أي تشكیل أمام حقیقیًا عائقا یشكل العامة بالنیابة محققات وجود عدم أن                      كما
مقترحا صاغت قد النسویة للدراسات نظرة كانت السیاق هذا وفي جدي. بشكل القضایا لتلك التصدي آلیات على ویؤثر                    التمییز
صرح كما التمییز. لقضایا نیابة تخصیص فیه واقترحت الدستور، من 53 المادة في علیها المنصوص التمییز مفوضیة 17                  لقانون

تفعیل یتم لم ولكن المرأة، ضد العنف قضایا في للفصل قضائیة دوائر تخصیص على األسبق العدل وزیر الزند أحمد 18                    المستشار

  هذا القرار حتى اآلن.

   لمعرفة اعتمادنا لفظ ناجیات بالرجاء االطالع على مقالة  " ناجیات ولسن ضحایا " ألمل المهندس نشرت في مدى مصر بتاریخ 29 نوفمبر 15.2014
  للرجوع ِإلشكالیات تعامل النیابة العامة مع الناجیات من وقائع العنف یرجى االطالع على ورقة بعنوان "الحق في الخصوصیة وبعض أوجه قصور16

 القانون في قضایا العنف الجنسي" صدرت من نظرة للدراسات النسویة بتاریخ 13 أغسطس 2015.
http://tinyurl.com/mjy7lpg  

   یرجئ االطالع على مقترح مفوضیة التمییز التي نص علیها دستور 2014 الذي أصدرته نظرة للدراسات النسویة بتاریخ 23 أبریل 17.2017
http://nazra.org/node/560 

  خبر بعنوان «العدل»: تخصیص دوائر بالمحاكم للفصل في قضایا العنف ضد المرأة، نقًال عن جریدة الشروق في 29 نوفمبر 2015 لالطالع:18
http://tinyurl.com/hseb4mf 
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المخصصة أو الجنائیة األحكام فیها تنفذ التي األماكن من وغیرها السجون على باإلشراف العامة النیابة باختصاص یتعلق                   وفیما
السلطة تجاه اختصاصاتهن یمارسن العامة بالنیابة محققات وجود أن شك فال دفاترها، على واالطالع وزیارتها المعتقلین                  لحجز
والسجن االحتجاز أماكن مراعاة عدم من یعانین الالتي والمعتقالت المسجونات ظروف تحسین على یساعد سوف                 التنفیذیة

19  لخصوصیات احتیاجاتهن كنساء.

 

في والترقیات التعیینات وإحصائیة التعیین (طرق القضائي السلك في النساء تعیین آلیات قصور الثاني:                المدخل
 هیئة قضایا الدولة والنیابة اإلداریة 2016-2013):

 

وتنفیذ الدولة مؤسسات تطویر في األفراد یساهم خالله فمن والمواطنین المواطنات لكل أصیل حق المدنیة الوظائف تقلد                   إن
الدستور من عشر الرابعة المادة نصت المفهوم لهذا وتطبیقا مصالحهم. ورعایة المواطنین عموم وخدمة للحكومة العامة                  السیاسات
الشعب" ، لخدمة بها للقائمین وتكلیف وساطة، أو محاباة ودون الكفاءة، أساس على للمواطنین حق العامة الوظائف " أن                    على
العامة الوظائف لتقلد السعي في حقهم تمییز بدون المواطنین لجمیع تحفظ دولیة اتفاقیات من مصر علیه صدقت لما صدى                     وهي

 استنادا على معیار الكفاءة والخبرة. فقد نصت المادة رقم 25 فقرة جـ من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أن:

أو سیاسي، غیر أو سیاسیا الرأي أو الدین، أو اللغة، أو الجنس، أو اللون، أو العرق، بسبب تمییز أي دون مواطن، لكل                        یكون
سواه، مع عموما المساواة قدم على له، تتاح أن األسباب. من ذلك غیر أو النسب، أو الثروة، أو االجتماعي، أو القومي                       األصل

 فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

الدول تلتزم أن على "السیداو" المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء "اتفاقیة اتفاقیة من هـ ، د فقرتي الثانیة المادة                       ونصت
 األطراف بــ :

بما العامة والمؤسسات السلطات تصرف وكفالة المرأة، ضد تمییزیة ممارسة أو تمییزي عمل أي مباشرة عن االمتناع (د)                    
 یتفق وهذا االلتزام.

 (هـ) اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

ثم نیابة كمعاونین مسارهم فیبدأ للرجال فبالنسبة المصریة، القضائیة السلطة في لجنسهم وفقا القضاة تعیین مسار یختلف ذلك                    رغم
فال النساء، دون فقط الرجال على مقصورا یزال ال العامة النیابة في التعیین ألن فنظرًا النساء أما كقضاة، یعینوا حتى ترقیتهم                       یتم
األعلى القضاء مجلس یعلن حتى منهن المقبوالت وتنتظر الدولة قضایا وهیئة اإلداریة النیابة من كل إلى التقدم سوى أمامهن                     سبیل
وقد والشفوي. التحریري لالمتحان المتقدمات اجتیاز بعد العادي بالقضاء لتعیینهن القاضیات من جدیدة دفعة قبول في رغبته                   عن
ثم العادي بالقضاء الدولة قضایا وهیئة اإلداریة النیابة عضوات من متتالیتین دفعتین بتعیین .2008-2007 عام النهج هذا                   بدأ

19http://tinyurl.com/zyxj4od:ورقة بعنوان للعنف سجون كثیرة: نظرة على تجارب النساء داخل السجون وأماكن االحتجاز في مصر لالطالع  
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 دفعة أخرى في الخامس عشر من شهر فبرایر عام 2015.

 

القضاء في القاضیات من جدیدة دفعة تعیین آنذاك، األعلى القضاء مجلس رئیس الرحیم، عبد حسام محمد المستشار/ قرر                    وحیث
الفئة من وكیل درجة أو الدولة قضایا بهیئة نائب درجة یشغلن ممن تكون وأن عاما، 30 عن سنهن یقل أال القرار واشترط                        العادي.
طبقا األهلیة ذوات من تكون ألن باإلضافة (أ). محكمة رئیس (ب) محكمة رئیس تعادل التي والدرجة اإلداریة بالنیابة                    الممتازة
أخرى علمیة ودرجات علیا دراسات من المتقدمة علیه حصلت ما التقییم عناصر بین من یكون وأن عملهن، على التفتیش                     لتقاریر
235 رقم للقرار طبقًا قاضیة 26 عدد تعیین تم وبالفعل والشفوي، التحریري االمتحان واجتیاز األجنبیة، اللغات إحدى                   وإجادة

 لسنة 2015.

حینها نفى حیث القضائي. السلك في سواء النساء تعیین من المتعسف موقفهم عن لتعلن تباعا القضاء رجال تصریحات                    وتأتي
أن من اإللكترونیة، اإلخباریة المواقع بعض تناولته ما صحة األعلى القضاء لمجلس العام األمین محجوب عید محمد                   المستشار
مختلق الخبر ذلك أن مؤكًدا الجدیدة، الدفعات في مباشرة العامة بالنیابة مناصب لشغل سیدات تعیین قرر األعلى القضاء                    مجلس

20 وغیر صحیح جملة وتفصیًال.

والعشرین الثاني في صرح قد األعلى القضاء مجلس ورئیس النقض محكمة رئیس الدین، جمال أحمد المستشار أن بالذكر                    والجدیر
والعمل السفر یقتضي العام النائب وكالء عمل "إن العامة النیابة في النساء تعیین عن سؤاله بمناسبة 2016 عام مارس شهر                      من
القضاء أجنحة بعض تخص عملیة تفاصیل هناك تفاصیل ثمة وأنه مبكًرا، والعمل متأخر، لوقت والسهر اإلقامة، محل غیر                    في

21 وتحتاج إلى ترتیبات وإجراءات خاصة، واستعدادات عملیة أكثر من كونها موقًفا أو انحیاًزا ضد المرأة".  

 وفیما یلي تعریف بكل من النیابة اإلداریة وهیئة قضایا الدولة لبیان الفرق الجوهري بینهم وبین طبیعة عمل النیابة العامة:

االتهام،1. سلطة بدور تضطلع أنها كما التأدیبیة، والجرائم المخالفات في بالتحقیق المنوطة القضائیة الهیئة هي اإلداریة:                  النیابة
المحاكم تلك أحكام على الطعن سلطة بدور أیًضا تقوم بل فحسب ذلك لیس التأدیبیة، المحاكم أمام الوحیدة االدعاء                    وسلطة
والفحص للمراجعة التأدیبیة المحاكم من الصادرة األحكام بإخضاع تقوم حیث العلیا؛ اإلداریة المحكمة أمام الذكر                 السالفة
تباشر اإلداریة والنیابة أمامها. المنظورة الجرائم على األمثل النحو على القانون حكم بإنزال قیامها صحة من التحقق                   بهدف

 أعمالها القضائیة نیابًة عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النیابة العامة في تمثیل المجتمع في الجرائم الجنائیة.
ودیًا2. تسویتها اقتراح وفي دعاوي، من علیها أو منها یرفع فیما الدولة عن تنوب مستقلة، قضائیة هیئة هي الدولة: قضایا                      هیئة

للدعاوي بالنسبة للدولة اإلداري بالجهاز القانونیة الشئون إدارات على الفني واإلشراف التقاضي، مراحل من مرحلة أي                  في
وفقًا كله وذلك فیها، طرفًا الدولة وتكون االداریة الجهات من إلیها تحال التي العقود مشروعات بصیاغة وتقوم تباشرها،                    التي
المقررة والواجبات والحقوق الضمانات كافة ألعضائها ویكون األخرى، اختصاصاتها القانون ویحدد القانون. ینظمه               لما

 ألعضاء السلطة القضائیة، وینظم القانون مساءلتهم تأدیبیًا.

  تقریر بعنوان "تعیین قاضیات جدد "نقال عن الموقع اإللیكتروني لجریدة التحریر، بتاریخ 18 فبرایر 20.2015
http://tinyurl.com/jedxfnr 

 تحقیق بعنوان "النساء في النیابة العامة قریبا "نقال عن جریدة برلماني اإللیكترونیة التابعة لجریدة الیوم السابع بتاریخ 22 مارس 21.2016
http://tinyurl.com/h8k7aqn 
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الدعاوى، جمیع في والدولة الحكومة بتمثیل الخاصة " الحكومة "محامو الدولة قضایا هیئة عضوات عمل طبیعة إلى                   وبالنظر
یجتازون اللواتي القاضیات فإن بالدولة، اإلداري الفساد ومحاربة التأدیبیة بالمحاكم الخاصة اإلداریة النیابة عضوات                وكذلك
الرجال نظرائهن علیها تحّصل التي والممارسة الخبرة من القدر بنفس یحظوا لن عددهن قلة على األعلى القضاء مجلس                    امتحانات

  من القضاة الذین عملوا بالنیابة العامة. مما یعصف بمبدأ تكافؤ الفرص بین النساء والرجال داخل الهیئات القضائیة.

فمن العامة، بالنیابة العمل من حرمتهن أن بعد القضائیة السلطة في النساء تعیین في االستثنائیة اآللیة هذه الدولة الختیار                     ونظرًا
اإلداریة النیابة من كل في تعیینهن یتم الالتي النساء عدد ناحیة من األولى ناحیتین، من اآللیة هذه عمل كیفیة في التدقیق                       الضروري
2013 عام % 39 من انخفضت قد بها النساء تعیین نسبة أن المالحظ فمن الدولة قضایا لهیئة فبالنسبة الدولة. قضایا                      وهیئة
المدى على سلبي أثر له سیكون اإلداریة والنیابة الدولة قضایا هیئة في النساء عدد فانخفاض وبالتالي .2016 عام %35                     إلى

 الطویل في نسبة تعیین القاضیات طالما استمر منعنهن من العمل في النیابة العامة.

تعیین نسبة زیادة من فبالرغم المثال سبیل فعلى القضائیة، الهیئات تلك داخل ترقیتهن یتم الالتي النساء نسبة هي الثانیة                     والناحیة
تعیین نسبة أن المالحظ من فإنه .2016 عام في %64 إلى 2014 عام % 27 من إجمالي بشكل اإلداریة النیابة في                       النساء
%60 من انخفضت قد كقاضیات الختیارهن الالزمة ( الممتازة الفئة من إداریة نیابة (وكیل بمنصب ترقیتهن المفترض                   النساء
 عام 2014 إلى 51% عام 2016. األمر الذي ینعكس بالسلب على "الشریحة العددیة" المفترض تصعید النساء كقاضیات منها.

الختیارهن المؤهلة القضائیة الهیئات داخل تعیینهن نسبة انخفاض هو األول التمییز، من لنوعین اآللیة هذه داخل النساء                   تتعرض
وانتقائیة عشوائیة هو و الثاني كقاضیات. للعمل لتصعیدهن الالزمة للمناصب ترقیتهن نسبة انخفاض أو إجمالي بشكل                 كقاضیات
نظام أي تتبع ال أنها كما األعلى، القضاء مجلس داخل األشخاص إرادة على بناءًا تفعیلها یتم والتي دوریة الغیر اآللیة هذه                       عمل
حسام المستشار مؤخرًا صرح وقد الجدیدة. التعیین لطلبات التقدیم لمیعاد أو سنویًا للتعیین المطلوبات القاضیات نسبة یبین                   منهجي

22 عبد الرحیم وزیر العدل عن  "سعیه"  لتعیین الدفعة الرابعة من القاضیات.

المعینات للقاضیات اإلجمالیة الحصیلة أن أوردنا إذا سنوات عشر من أكثر بعد بوضوح اآللیة تلك عمل نتیجة على الحكم                     ویمكن
بالسلك المشتغلین نسبة من %0.5 تبلغ بنسبة قاض ألف 16 بین من قاضیة 66 هي الرسمیة الجریدة في نشره تم لما                       وفقا
قاضي. بدرجة و13 محكمة رئیس و32 استئناف رئیس نائب و16 استئناف رئیس بدرجة منهن "ستة تقریبًا المصري. 23                  القضائي

24 بینما نسبة تمثیل النساء في السلطة القضائیة في الجزائر 38% وفي تونس 33% وفي المغرب %23.5".

 

 

  من كلمة وزیر العدل أثناء لقائه بالقاضیات بمناسبة مرور 10 أعوام على تعیینهن. في 16 مارس 2017 لالطالع:22
http://tinyurl.com/m7cwubt  

  تصریح رئیسة المجلس القومي للمرأة "مایا مرسى" خالل مؤتمر وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهیئة األمم المتحدة ومكتب األمم23
 المتحدة المعنى بالمخدرات والجریمة UNODC لتكافؤ الفرص. في 22 مارس عام 2016. لالطالع یرجي زیارة الرابط التالي:

http://tinyurl.com/jbavp96  
  تقریر بعنوان "ملف النساء والقضاء" نقًال عن جریدة الیوم السابع اإللكترونیة بتاریخ 16 مارس 24.2017

http://tinyurl.com/l6mffwx  
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الهیئة في تواجدهن وعالقة القضائیة والجهات الهیئات في للنساء المناسب التمثیل أهمیة الثالث:               المدخل
 الوطنیة لالنتخابات بتطویر وكفاءة األداء المهني:

وهبوا وقد والحقوق، الكرامة في متساوین أحرارًا الناس جمیع "یولد أنه األولى مادته في اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن                    قرر
أن 26 المادة في والمدنیة السیاسیة للحقوق الدولي العهد قرر كما اإلخاء". بروح بعضًا بعضهم یعامل أن وعلیهم وضمیرًا                     عقًال
القانون یحظر أن یجب الصدد هذا وفي بحمایته. التمتع في متساو بحق تمییز أي دون ویتمتعون القانون أمام سواء جمیعا                      "الناس
أو اللغة أو الجنس أو اللون أو كالعرق سبب، ألي التمییز من فعالة حمایة السواء على األشخاص لجمیع یكفل وأن تمییز                       أي

 الدین".

مؤشرات أهم من الجنس أو الدین أو األصل أو العرق أساس على تمییز بدون العامة الوظائف تقلد في المواطنین حق إن                       كما
أن 97 المادة في ضمن قد المصري الدستور كان وإذا القضائیة. بالسلطة والتعیین االلتحاق ومنها المدنیة، بحقوقهم/ن                   تمتعهم/ن
وإذا لمصالحهم/ن. وتنظیما لحقوقهم/ن حمایة جنسهم/ن عن النظر بغض المواطنین لكافة"، ومكفول مصون حق التقاضي                 "حق
مصائرهم/ن وتحدد جنسهم/ن عن النظر بغض المجتمع أفراد جمیع وقراراتها أحكامها خالل من تخاطب القضائیة السلطة                  كانت
بمقتضیات التمییز هذا یخل أن دون داخلها، محددة قطاعات عن آخر جنس إبعاد أو واحد جنس على تشكیلها یقتصر أن یجوز                       فال

 العدالة والمشروعیة الالزمین لعمل مؤسسات العدالة الرسمیة أو أن یجور على حقوق بعض المتقاضین أمامها.

  القضاء الجنائي:

ضد بالتمییز العام وخطابه قوانینه تتسم لمجتمع أصیل احتیاج هو القضائیة السلطة في النساء مشاركة وتعزیز تواجد مطلب                    إن
من ولكن فحسب، والمواطنین المواطنات بین الفرص تكافؤ مبدأ تحقیق أجل من ال ضدهن، العنف ممارسة مع والتسامح                    النساء
عن خرج الذي التشریعي النسق ذات تتبع المؤسسات هذه كانت إذا خاصة أیضًا. للدولة الرسمیة العدالة مؤسسات إصالح                    أجل
جرائم ارتكبوا ما إذا اإلعدام أو السجن من بدًال بالحبس یعاقبون أن حصرًا للرجال یحق أنه على ونص التشریعیة الضوابط                      كافة
استعمال في واسعة تقدیریة سلطة الموضوع لقاضي منح قد المشرع أن وبما الشرف". "جرائم عرفًا یسمى بما متعلقة للنساء                     قتل
من فإنه العقوبة، من األدنى الحد ودون قانونًا المقررة العقوبة عن درجة من أكثر بالنزول العقوبات قانون من 17 المادة في                       الرأفة
النساء. ضد عنف بوقائع متعلقة جرائم في الرأفة في لحقهم القضاة/الرجال استعمال عدالة مدى حول جدي تساؤل طرح                    الضروري
قاضي استخدامه في یخضع ال الذي الحق الرأفة، الستعمال الموجبة والمالبسات الظروف یوضح لم المشرع أن                  باإلضافة
في إلیها ارتكنت التي الظروف ماهیة بتحدید تلتزم ال "فالمحكمة استخدامه ببیان حتى تلزمه وال النقض محكمة لرقابة                    الموضوع
مادامت الحكم یعیب ال إلیها اإلشارة دون العقوبات قانون من 17 المادة حكم إعمال أن باعتبار بالرأفة المتهم أخذ وفي                      تقدیرها
الموضوع محكمة إطالقات من هو العقوبة تقدیر دام وما القانون رسمها التي الحدود في تدخل المحكمة أوقعتها التي                    العقوبة

. 25 دون أن تكون ملزمة ببیان األسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته"

  حكم محكمة نقض 829 جلسة 1/5/1987 لسنة 38 رقم 116. ص 25.670
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أثناء القضائیة السلطة داخل العدالة من أكبر قدرا یضفي أن شأنه من الجنائي القضاء في القاضیات تواجد أن یتضح سبق مما                       
حدود ووضع عام، بشكل الرأفة حق الستعمال جدیدة رؤى بإضافة القاضیات تواجد یسمح قد كما النساء، ضد عنف لقضایا                     نظرها
منظور من صیاغة إلعادة تحتاج التي الجنائي القضاء في العملیة المسائل من وغیرها الرأفة حق الستعمال وواضحة                   منضبطة

  النوع.

 الهیئة الوطنیة لالنتخابات:

ذات لجهات أعضائها ینتدب لذلك فباإلضافة القضائیة، دوائرهم في التقلیدي عملهم على القضائیة السلطة أعضاء عمل یقتصر                   ال
عدد لتقلیل المتعمد اإلجحاف أن شك وال القضائیة بصفتهم الدولة مؤسسات داخل متنوعة آلیات وإدارة لمعالجة قضائي                   تشكیل
لالنتخابات الوطنیة الهیئة الجهات تلك ضمن ومن الجهات. تلك في تواجدهن على یؤثر أن شأنه من القضائیة السلطة داخل                     النساء
والنیابیة، الرئاسیة، واالنتخابات االستفتاءات، بإدارة غیرها دون تختص " والتي 208 المادة في الدستور علیها نص                  التي
واإلنفاق والتمویل، الدعایة ضوابط وتحدید الدوائر، تقسیم واقتراح وتحدیثها، الناخبین بیانات قاعدة إعداد من بدءا                 والمحلیة،
اإلجراءات من ذلك وغیر الخارج، في المقیمین المصریین تصویت إجراءات وتیسیر علیها، والرقابة عنه، واإلعالن                 االنتخابي،

 حتى إعالن النتیجة."

 وأفرد الدستور لبیان تشكیل مجلس إدارتها المادة 209 لیتكون من:

محكمة رئیس نواب بین من بالتساوي كلیا ندبا یُنتدبون أعضاء عشرة من مكون مجلس لالنتخابات الوطنیة الهیئة إدارة على                     "یقوم
القضاء مجلس یختارهم اإلداریة، والنیابة الدولة، قضایا وهیئة الدولة، مجلس رئیس ونواب االستئناف، محاكم ورؤساء                 النقض،

 األعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهیئات القضائیة المتقدمة بحسب األحوال".

عشرة البالغ إدارتها مجلس أعضاء ضمن القاضیات من نسبة أي تعیین یراعي لم لالنتخابات الوطنیة الهیئة تشكیل أن                    وُیالحظ
الصلة لصیقة إجراءات تنظم التي الهیئة الختصاصات فوفقًا للنساء، مناسبا تمثیال یضمن ال تشكیلها في قصورًا یعتبر ما                    أعضاء.
بالسلطة المشتغلین من %0.5 البالغ النساء عدد فإن والمواطنین، المواطنات لمالیین السیاسیة الحقوق ومباشرة العام                 بالمجال
تمثیل عادل بشكل یعكس ال كما . الهیئة هذه داخل لهن المناسب التمثیل یضمن ال العلیا المناصب داخل توزیعهن ونسبة                      القضائیة

  مالیین النساء ممن لهن الحق في ممارسة حقوقهن السیاسیة.

"أال 2016 نوفمبر في لالنتخابات الوطنیة الهیئة تشكیل قانون لمشروع مقترحها في المصریة المرأة قضایا مؤسسة اقترحت                   وقد
 تقل نسبة تمثیل النساء في الهیكل التنظیمي لجمیع المستویات في الهیئة الوطنیة لالنتخابات عن 30 %".

أن شأنه من بها یعملن الالتي القضائیة والجهات الهیئات كافة في وتصعیدهن القضائیة السلطة داخل فعال بشكل النساء تواجد                     إن
على تشرف التي الهیئة في وجودهن إن كما عام. بشكل القضائي التشكیل ذات الجهات من كثیر في انتدابهن فرص من                      یعزز
العام العمل في بالمشاركة الناخبات یشجع بما الهیئة لهذه المهني األداء تطویر في سیساعد واالنتخابات االستفتاءات إدارة                   إجراءات
عن المعاناة یرفع الذي بالشكل مرافقها وتطویر البالد أنحاء جمیع في االنتخابیة اللجان تأمین في بدورها بالقیام الدولة                    ویلزم

 مشاركة النساء في كافة االنتخابات واالستفتاءات التي تشرف علیها الهیئة الوطنیة لالنتخابات.
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 التوصیات الختامیة:

.114 و 9" المواد العامة الوظائف تقلد في المواطنین لكل الفرص وتكافؤ المساواة مبدأ على تؤكد التي الدستور مواد                    تفعیل
 ". باإلضافة إلنهاء السیاسات التمییزیة ضد النساء وإلزام الجهات والهیئات القضائیة بتعیینهن المواد "11 و 53".

كافة2. یلغي بما 1972 لسنة 47 رقم الدولة مجلس وقانون 1972 لسنة 46 رقم القضائیة السلطة قانون من كل                     تعدیل
لمشاریع التوضیحیة المذكرة في النساء تعیین على صراحة والتأكید فقط بالرجال الوظیفي المسمى تدمج التي                 الصیاغات

 القوانین المعدلة.

 إصدار جمیع الجهات والهیئات القضائیة مسابقات التعیین بالصیغ التي تشمل النساء والرجال.3.

بتلك4. العمل ویستمر التعیین، لمسابقة التقدم ومیعاد سنویًا تعیینهن المطلوب القاضیات األعلى نسبة القضاء مجلس                یحدد
 اآللیة االستثنائیة حتى دخول النساء للنیابة العامة ومجلس الدولة.

العام5. والنائب الدولة مجلس لرئیس رسمیة خطابات بتوجیه للقضاء األعلى والمجلس الجمهوریة رئاسة من كل                 قیام
والهیئات بالجهات وتعیینهن النساء ضد التمییز أشكال كافة على القضاء على تنص التي الدستور مواد بتطبیق                  تطالبهم

  القضائیة.
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 المالحق:

 جداول لنسب التعیینات والترقیات اإلداریة داخل هیئة قضایا الدولة والنیابة اإلداریة:
  تعیینات هیئة قضایا الدولة والنیابة اإلداریة:

 2016 2015 2014 2013 سنة التعیین

 تعیینات هیئة
 قضایا الدولة
 لوظیفة مندوب
 مساعد بهیئة
 قضایا الدولة

 تم تعیین 110
 سیدة من إجمالي

282 

 بنسبة (%39)

  

 تم تعیین  107 سیدة من
 إجمالي 314

 بنسبة (%34)

 المصدر

 قرار رئیس
 الجمهوریة -
 رقم 531 -
 لسنة 2013.

 الجریدة الرسمیة
 العدد 34 -

بتاریخ 8-22-
.2013 

  

 قرار رئیس الجمهوریة -
 رقم 189 - لسنة 2016.

 الجریدة الرسمیة العدد 18
مكرر (ج) - بتاریخ 5-10

.2016- 

 تعیینات النیابة
 اإلداریة لوظیفة
 معاون نیابة

 إداریة

 
 تم تعیین 164 سیدة
 من إجمالي 605
 (حوالي %27)

 
 تم تعیین 87 سیدة من

إجمالي 211 (حوالي 41
(% 

  المصدر

 القرار الجمهوري رقم
 305 لسنة 2014،
 العدد 35 مكرر (ب)
الصادر في 9-2-

.2014 

 

 القرار الجمهوري رقم
 177 لسنة 2016، العدد
 14 مكرر(ج) الصادر في

.2016-4-13 
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 جدول ترقیات هیئة قضایا الدولة:

 2016 2015 2014 سنة الترقیة

    الوظیفة

 وكیًال للهیئة إلى
 نائب لرئیس هیئة

 قضایا الدولة

 عدد السیدات الالتي تم
 ترقیتهن صفر من
 إجمالي 5 ( %0)

 عدد السیدات الالتي تم
 ترقیتهن صفر من إجمالي

(%0) 135 

 عدد السیدات الالتي تم ترقیتهن صفر
 من إجمالي 120 (%0)

 مستشارًا بالهیئة إلى
 وكیًال بهیئة قضایا

 الدولة

 عدد السیدات الالتي تم
 ترقیتهن صفر من
 إجمالي 5 (%0)

 عدد السیدات الالتي تم
 ترقیتهن صفر من إجمالي

(%0) 123 

 عدد السیدات الالتي تم ترقیتهن صفر
 93 (0%)من إجمالي

 مستشار مساعد من
 الفئة أ إلى مستشار

 عدد السیدات الالتي تم
 ترقیتهن صفر من

 64 (0%)إجمالي

 تم ترقیة  سیدة واحدة من
 107 (0.9%إجمالي

 حوالي أقل من واحد فى
 المائة)

 140 تم ترقیة سیدتین من إجمالي
 (حوالي %1)

 مستشار مساعد من
 الفئة ب إلى مستشار
 مساعد من الفئة أ

 تم ترقیة أربع سیدات
 60من إجمالي

 (حوالي %7)

 تم ترقیة 12 سیدة من إجمالي
 103 (حوالي 12 %)

 تم ترقیة خمس سیدات من إجمالي
 44 (حوالي %11)

 نائب بالهیئة إلى
 مستشار مساعد من

 الفئة ب

 ست سیداتتم ترقیة
 من إجمالي 50 (حوالي

(%12 

 تم ترقیة   28   سیدة من
 162 (حوالي 17إجمالي

(% 

 تم ترقیة 15 سیدة من إجمالي 103
 (حوالي %14)

 محامي بالهیئة إلى
 نائب بالهیئة

 تم ترقیة سبع سیدات من
 80 (حواليإجمالي

(% 9 

 تم ترقیة ست سیدات من
 إجمالي   78 (حوالي %8)

تم ترقیة 53 سیدة من إجمالي
 202 (حوالي %26)

 مندوب بالهیئة إلى
 محام بالهیئة

 60 سیدة منتم ترقیة
 إجمالي 207 (حوالي

(% 29 

 تم ترقیة   104 سیدة من
 إجمالي 290 (حوالي 36

(% 

119 سیدة من إجماليتم ترقیة
 275 (حوالي %43)
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 مندوب مساعد
 بالهیئة إلى مندوب

 بالهیئة

 107 سیدةتم ترقیة
من إجمالي

 294 (حوالي %36)

 114 سیدة منتم ترقیة
272 (حوالي 42إجمالي

(% 
 

 المصدر

 قرار رئیس الجمهوریة
 - رقم 252 - لسنة
 2014 بشأن بعض

 التعیینات بهیئة قضایا
 الدولة. الجریدة الرسمیة

 العدد 32 مكرر -
 بتاریخ 2014-8-10.

 قرار رئیس الجمهوریة - رقم
 325 - لسنة 2015 بشأن
 بعض التعیینات بهیئة قضایا
 الدولة. الجریدة الرسمیة العدد
32 مكرر (ب) - بتاریخ 10

.2015-8- 

 قرار رئیس الجمهوریة - رقم 356
 - لسنة 2016 بشأن تعیینات بهیئة
 قضایا الدولة. الجریدة الرسمیة العدد

31 مكرر (د) - بتاریخ 8-10-
.2016 

 

 جدول ترقیات النیابة اإلداریة:

 2016 2015 سنة الترقیة

   الوظیفة

 وكالء عامین أول إلى
 وظیفة نائب لرئیس

 الهیئة اإلداریة

 عدد السیدات الالتي تم ترقیتهن هو:
 11 من إجمالي 65 (حوالي %17)

 عدد السیدات الالتي تم ترقیتهن هو: 19 من إجمالي
 74 ( حوالي %26)

 وكالء عامین إلى
 وكالء عامین أول

 عدد السیدات الالتي تم ترقیتهن هو:
 31 من إجمالي 88 (حوالي 35 %)

 تم ترقیة 68 سیدة من إجمالي 206

 ( حوالي %33)

 رؤساء النیابة من
 الفئة أ إلى وكالء

 عامین للنیابة
 اإلداریة

 عدد السیدات الالتي تم ترقیتهن هو:
 85 من إجمالي 286 (حوالي %30)

 تم ترقیة 68 سیدة من إجمالي 158 (حوالي %43)

 رؤساء نیابة إداریة
 من الفئة ب إلى
 رؤساء نیابة من

 عدد السیدات الالتي تم ترقیتهن هو: 81
 من إجمالي 199 (حوالي %41)

 تم ترقیة 72 سیدة من إجمالي 155 (حوالي %46)
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 الفئة أ

 وكالء نیابة من الفئة
 الممتازة إلى رؤساء
 نیابة إداریة من الفئة

 ب

 عدد السیدات الالتي تم ترقیتهن هو:
 189 من إجمالي 405 (حوالي %47)

تم ترقیة 126 سیدة من إجمالي 236 (حوالي 53
(% 

 وكالء نیابة إداریة
 إلى وكالء نیابة
 إداریة من الفئة

 الممتازة

 عدد السیدات الالتي تم ترقیتهن هو:
 296 من إجمالي 489 (حوالي %60)

تم ترقیة 136 سیدة من إجمالي 244 (حوالي 56
(% 

 مساعدي نیابة إداریة
 إلى وكالء نیابة

 إداریة

 عدد السیدات الالتي تم ترقیتهن هو:
 160 من إجمالي 319 (حوالي %50)

 

 معاون نیابة إداریة
 إلى مساعد نیابة

 إداریة
 

تم ترقیة 164 سیدة من إجمالي 307 (حوالي 53
(% 

 المصدر

 القرار الجمهوري رقم 76 -1-
 لسنة 2015 بشأن بعض
 التعیینات بالنیابة اإلداریة.
 الجریدة الرسمیة العدد 7
مكرر - بتاریخ 2-14-

.2015 
 القرار الجمهوري رقم 326 -2-

 لسنة 2015 بشأن بعض
 التعیینات بهیئة النیابة

 اإلداریة. الجریدة الرسمیة
 العدد 32 مكرر (ج) - بتاریخ

.2015-8-10 

 قرار رئیس الجمهوریة - رقم 418 - لسنة1-
 2016 بشأن تعیین بعض الوكالء في هیئة
 النیابة اإلداریة. الجریدة الرسمیة العدد 35

 مكرر (ز) - بتاریخ 2016-9-7.
 قرار رئیس الجمهوریة - رقم 452 - لسنة2-

 2016 بشأن تعیین بعض السادة الوكالء
 العامین اُألول نوابًا لرئیس هیئة النیابة
 اإلداریة. الجریدة الرسمیة العدد 41 -

 بتاریخ 2016-10-13.
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