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 122   حزب   ومنظمة   وشخصیة   عامة   تتضامن   مع   المحامیة   أمنیة   جاد   اهللا   من   أجل   تعیینها
 بمجلس   الدولة   -   حق   النساء   في   تولي   منصب   بالقضاء   حق   دستوري

 

2017 نوفمبر الموافق11 السبت یوم الدولة مجلس بمبنى العلیا اإلداریة بالمحكمة الثانیة الدائرة               تنظر

العام القانون في ماجستیر على والحاصلة 2013 دفعة اهللا جاد أمنیة المحامیة األستاذة رفعتها التي                 ،القضیة

التعیین شروط وحسب الحقا بالترقي یمكنها مساعد كمندوب الدولة بمجلس للتعیین استحقاقها حول 2015              

 والتوظیف   من   الوصول   لمنصة   القضاء   بمجلس   الدولة.

تعنت مواجهة في حقوقهن على حصولهن أجل من النساء نضال طریق في جدیدة خطوة القضیة هذه                  وتمثل

على النساء حصول عدم على المبرر غیر وإصرارها مصر، في القضائیة الهیئات بعض جانب من                 مستمر

من (53) للمادة وفقًا والرجال النساء بین المساواة مبدأ مع فقط لیس یتناقض موقف وهو الحق،                  هذا

والحریات الحقوق فى متساوون وهم سواء، القانون لدى المواطنون أن" على تنص والتي               الدستور

أو اللون، أو العرق، أو األصل، أو الجنس، أو العقیدة، أو الدین، بسبب بینهم تمییز ال العامة،                   والواجبات

الدستور علیه نص الذي الفرص تكافؤ ..."،ومبدأ االنتماء أو االجتماعي، المستوى أو اإلعاقة، أو                اللغة،

) المادة نص أیًضا و تمییز"، دون المواطنین جمیع بین الفرص تكافؤ بتحقیق لدولة ا "تلتزم (9) المادة                   في

في العلیا اإلدارة ووظائف العامة الوظائف تولى في حقها للمرأة الدولة تكفل "كما على تنص التي (11                 

 الدولة   والتعیین   في   الجهات   والهیئات   القضائیة،   دون   تمییز   ضدها".

على الحصول في األوروبیة- الدول –وبعض العربیة الدول في غیرهن سبقن المصریات النساء أن                ورغم

فعدد بالقضاء األمر یتعلق عندما القائمة ذیل في تبقى مصر لكن السیاسیة، المشاركة في                حقوقهن

بالسلك المشتغلین نسبة من %0,5 تصل قاضي،بنسبة ألف (16) إجمالي من قاضیة              القاضیات(66)

قضیة منذ القضائیة المناصب تولي في حقهن على للحصول یناضلن النساء زالت فما المصري،                القضائي

الحقوق،وال كلیات من المتفوقات الخریجات من الحدیثة الدفعات حتى 1949 عام راتب عائشة               الدكتورة

ومراعاة المالئمة معیار حول المجحفة األسباب ذات تردد الدولة مجلس مفوضي هیئة تقاریر               تزال

 األعراف   والتقالید   في   رفض   تعیین   النساء   بمجلس   الدولة.

لخریجات عدة ونضاالت القضاء، لمنصة النساء وصول حق عن الدفاع حمالت من العدید إطالق                ورغم

القضائیة الهیئات بعض تعنت أن إال الدولة، مجلس أو العامة بالنیابة سواء االلتحاق شروط علیهن                 انطبقت

2014 دستور أو سابقا 1971 دستور كان سواء بالدستور واإلطاحة یتغیر. ال ثابت الحق صاحبات                 أمام

بین المساواة حق حول والقانونیة الدستوریة النصوص یخالف أن للمفارقة و الموقف، سید هو                الحالي

العامة النیابة في كانوا سواء نفسها العدالة" "رجاالت القضائیة الهیئات هي الفرص تكافؤ               الجنسین،ومبدأ

 أو   مجلس   الدولة.
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ودعمنا تضامننا نؤكد فإننا ولذا دستوري، حق القضائیة المناصب ألعلى الوصول في النساء حق                إن

على الحصول في نؤازرهن التعیین، شروط علیهن تنطبق ممن الكفؤات الخریجات لنضاالت              الكامل

أوائل یكن أن في بإصرارهن ونعتز قرن، نصف عن یزید تطبیقهما في التعنت استمر دستوري                 استحقاق

 من   یفتحن   أبواب   المساواة   وتكافؤ   الفرص   لجمیع   النساء   المتطلعات   لمنصة   القضاء.

 

 توقیعات   المؤسسات   والمنظمات
 1-   نظرة   للدراسات   النسویة

 2-   الجمعیة   المصریة   للنهوض   بالمشاركة   المجتمعیة
 3-   الشبكة   العربیة   لمعلومات   حقوق   اإلنسان

 4-   المؤسسة   القانونیة   لمساعدة   األسرة   وحقوق   اإلنسان
 5-   المبادرة   المصریة   للحقوق   الشخصیة

 6-   الندیم   لمناهضة   العنف   والتعذیب
 7-   جمعیة   أمي

 8-   جمعیة   المرأة   والمجتمع   والتنمیة   الشاملة   بالطیبة
 9-   جمعیة   ملتقى   تنمیة   المرأة

 10-   مؤسسة   أصوات   واعدة   لحقوق   اإلنسان   والتنمیة   بالمشاركة
 11-   مؤسسة   المحامیات   المصریات

 12-   مؤسسة   المرأة   الجدیدة
 13-   مؤسسة   المرأة   والذاكرة

 14-   مؤسسة   سالمة
 15-   مؤسسة   قضایا   المرأة   المصریة

 16مجموعة   المساعدة   القانونیة   لحقوق   اإلنسان
 17-   مركز   أكت   لإلتصال   المالئم   والتدریب
 18-   مركز   القاهرة   للتنمیة   وحقوق   اإلنسان

 
 توقیعات   المبادرات   الشابة:-

 1-   مبادرة   أنثى   -   البحیرة
 2-   مبادرة   األصل   ست   -   بورسعید
 3-   مبادرة   بانوراما   البرشا   -   المنیا

 4-   مبادرة   تمكین   -   القاهرة
 5-   مبادرة   دورك   -   قنا

 6-   مبادرة   رادیو   بنات   أوف   الین   -   اإلسماعیلیة
 7-   مبادرة   صبیان   وبنات   -   المنیا

 8-   مبادرة   ضفیرة   -   أسوان
 9-   مبادرة   كحیلة   -   بورسعید
 10-   مبادرة   مساواة   –   أسوان

 11-   مبادرة   نوت   -   المنصورة
 12-   مبادرة   هو   هي   –   المنیا

 13-   مبادرة   وصلة   -   بورسعید
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 توقیعات   األفراد:-

 1-   أحمد   عبد   العزیز-   عضو   المجلس   القومي   لحقوق   اإلنسان   وعضو   لجنة   الخمسین
 2-   أحمد   عید   –   صحفي   وعضو   لجنة   الخمسین

 3-   أحمد   فوزى   -   محام
 4-   أمال   ابو   دنیا   –   محامیة

 5-   أمنیة   الشریف   –   محامیة
 6-   أمنیة   یسري   -   محامیة

 7-   أمیرة   عبد   الحكیم   –   محامیة
 8-   أمیمة   عماد   -   مهندسة   زراعیة

 9-   إلهام   عیداروس   -   وكیلة   مؤسسي   حزب   العیش   والحریة   (تحت   التأسیس)
 10-   إیمان   مرسال   –   صحفیة
 11-   إیمان   موسى   –   محامیة

 12-   بدور   الطاهر
 13-   تامر   سحاب   -   رئیس   حزب   مصر   الحریة

 14-   تغرید   أنور   –   محامیة
 15-   جلیلة   جابر   –   محامیة

 16-   جمال   عید   _   محام
 17-   حسین   عبد   الغفار   -   مهندس

 18-   خالد   البلشي   -   صحفي
 19-   خالد   علي   -   محام

 20-   خلود   السید   جمعة   -   باحثة   قانونیة
 21-   د.   ابراهیم   عوض   –   أستاذ   بالجامعة   األمریكیة

 22-   د.   جیهان   ابو   زید   امینة   المراة   بالحزب   المصري   الدیمقراطي   االجتماعي
 23-   د.   عبد   الجلیل   مصطفي   –   طبیب   وعضو   لجنة   الخمسین
 24-   د.   فاطمة   خفاجي   –   خبیرة   في   قضایا   النوع   االجتماعي

 25-   د.   محمد   منیر   مجاهد   -   مهندس
 26-   د.   منى   ذو   الفقار   –   محامیة   وعضوة   لجنة   الخمسین

 27-   د.   نیفین   مسعد   –   أستاذة   بجامعة   القاهرة
 28-   د.   هدى   الصدة   –   أستاذة   بجامعة   القاهرة   وعضو   لجنة   الخمسین

 29-   د.كمال   مغیث
 30-   دالیا   األسود   –   مترجمة

 31-   دعاء   مصطفى   أحمد   -   محامیه
 32-   دینا   الجندى   -   محامیة

 33-   رائد   سالمة   -   باحث   إقتصادي
 34-   رباب   عبده   -   محامیة

 35-   رحاب   عادل   –   محامیة
 36-   رشا   ابراهیم   –   أستاذة   بجامعة   القاهرة

 37-   رشا   ابراهیم   –   محامیة
 38-   رشا   محمود   عبد   الفتاح   -   مدرسة

 39-   ریم   باشیري
 40-   ریهام   سعید   -   امانه   البرامج   السیاسیة   بحزب   مصر   الحریة
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 41-   زینب   الملیجي   –   محامیة
 42-   زینب   صمیدة   –   محامیة

 43-   زینب   محمد   ابو   طالب   –   محامیة
 44-   سامیة   محمد   نجم   -   محامیة

 45-   سعاد   صبحي   -   مهندسة
 46-   سما   محمد   النبراوي   -   طالبة

 47-   سمر   سنرى   –   محامیة
 48-   سناء   احمد   -   محامیة

 49-   سهام   عثمان   –   ناشطة   نوبیة
 50-   سهام   على   –   محامیة

 51-   سیدة   عبد   الفتاح   –   محامیة
 52-   شریفة   محمد   –   محامیة

 53-   شوقیة   الكردي   محمد   –   محاسبة
 54-   طارق   خاطر   -   محام   بالنقض

 55-   عبد   المنعم   إمام   -   نائب   رئیس   حزب   العدل
 56-   عبیر   نجم   –   محامیة

 57-   عزة   سلیمان   –   محامیة
 58-   عمرو   عز   -   محام

 58-   عمرو   محمد   –   محام
 59-   فاتن   محمد   –   محامیة

 60-   فاطمة   سراج   -   محامیة
 61-   فاطمة   صالح   –   محامیة

 62-   فاطمة   عبد   الراضي   -   محاسبة
 63-   كریمة   كمال   -   كاتبة   صحفیة

 64-   مؤمن   عصام   -   طالب   جامعة   أسیوط
 65-   ماجدة   عدلي   –   طبیبة

 66-   ماریان   سیدهم   -   محامیة
 67-   مجدى   عبد   الحمید   -   رئیس   مجلس   إدارة   الجمعیة   المصریة   للنهوض   بالمشاركة   المجتمعیة

 68-   محمد   البصیلي
Amazon   69-   محمد   الجندي   -   مدیر   إدارة   التطویر 

 70-   محمد   الدقن   -   محامي   وعضو   حزب   العیش   والحریة   (تحت   التأسیس)
 71-   محمد   جادو   -   مهندس

 72-   مختار   منیر-   محام
 73-   مروة   محمود   –   محامیة

 74-   منال   مسعد   –   محامیة
 75-   منة   شرف   الدین   -   صحفیة

 76-   مها   صبري   –   محامیة
 77-   موسى   أبو   قرین   -   وكیل   مؤسسي   حزب   العیش   والحریة   (تحت   التأسیس)

 78-   مینا   ثابت   -   باحث
 79-   نادیة   أمین   -   محامیة

 80-   نجالء   ابو   المجد   –   محامیة
 81-   نسرین   فاروق   –   محامیة
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 82-   نسمة   الخطیب   -   محامیة
 83-   نهاد   زكي   -   صحفیة
 84-   نهلة   بشیر   –   محامیة

 85-   هالة   كمال   -   هیئة   تدریس   جامعة   القاهرة   هبة   عادل   -   محامیة
 86-   هدى   أحمد   –   محامیة
 87-   هدى   رضا   –   محامیة

 88-   هیام   الجنایني   –   محامیة
 89-   یحیى   حلوة   -   طالب   بالسن   اكادیمي
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