
ورقة قانونية التمييز ضد المرأة في
تولي المناصب القضائـيـة فـي مصــر

المركز العربي الستقالل القضاء والمحاماة

انتهاك صارخ للحق في المساواة



تمهيد :

ســيبقى التمييــز موجــودا علــى مــر األجيــال، وســتبقى القضيــة مفتوحــة والنضــال مســتمر فــي ســبيل 
إعــالء قيــم المســاواة بيــن النــاس، فمنــذ نشــر قاســم أميــن كتابــه: "تحريــر المــرأة " فــي نهايــات القرن 
التاســع عشــر عارضــا فيــه وجهــة نظــره إلصــالح المجتمــع عبــر تعليــم الفتيــات وضــرورة أن يســهمن في 

العمل في المجاالت كافة، إال وقامت الدنيا ولم تقعد حتى اليوم في خصوص المسألة ذاتها.

األمر الذي دفعه إلى نشر كتابه الثاني: "المرأة الجديدة"  للرد على منتقديه فيما ذهب إليه. 

وبالنظــر إلــى مســيرة النضــال فــي ســبيل المســاواة بيــن المــرأة والرجــل عبــر مــا يزيــد علــى قــرن مــن 
الزمــان يمكننــا رصــد كثيــر مــن التطــورات اإليجابيــة لصالــح المــرأة كمنحهــا الحــق فــي التصويــت، 
والتعليــم، وتبوأهــا كثيــر مــن المناصــب الهامــة والقياديــة، كالــوزارة وحكــم األقاليــم "المحافظــات" بــل 
وتخطــى األمــر ذلــك إلــى تعيينهــا فــي الهيئــات القضائيــة واعتالئهــا المنصــة فــي الدســتورية العليــا وفي 
بعــض المحاكــم، ولكــن يتالحــظ كذلــك أن نســبة شــغل المــرأة لمقاعــد الســلطة القضائيــة ال يتجــاوز 

٠,٥ ٪ من عمل الرجال، فحتى عام ٢٠١٧ كان عدد النساء القاضيات ال يتجاوز ٦٦ عضوة قضائية.

وقــد دأبــت المنظمــات الحقوقيــة والنســوية فــي مصــر علــى رصــد المشــكلة وتحليلهــا منــذ ثمانينيــات 
القــرن الماضــي وطــرح االســتنتاجات وتقديــم المقترحــات لحلهــا وتضييــق الفجــوة التمييزيــة الهائلــة 

بين الجنسين في مجال العمل القضائي، وبحث األسباب التي تحول دون ذلك.
فمــن حيــث الشــريعة اإلســالمية ال توجــد نصــوص قطعيــة الداللــة تحــول دون ذلــك،  ومــن ثــم وفــي 
غيــاب النصــوص الصريحــة قطعيــة الداللــة يجــوز االجتهــاد، ويبــرز االختــالف بيــن الفقهــاء في المســألة: 
هــل يجــوز للمــرأة واليــة القضــاء أم ال؟. ففريــق ذهــب إلــى الجــواز المطلــق، وفريــق اعتنــق مبــدأ المنــع 

المطلق وفريق بين الفريقين.

واألمــر عينــه بالنســبة للنصــوص التشــريعية والدســتورية، مــع مالحظــة أن دســتور مصــر الصــادر فــي 
عــام ٢٠١٤ قــد خطــا خطــوة نظريــة هائلــة نحــو العمــل علــى تحقيــق المســاواة بيــن النســاء والرجــال 
ــه:  ــى أن ــة عل ــا الثاني ــي فقرته ــه ف ــادة ١١ من ــي الم ــرر ف ــن ق ــة حي ــف القضائي ــال الوظائ ــي مج ف
(....كمــا تكفــل للمــرأة حقهــا فــى تولــى الوظائــف العامــة ووظائــف اإلدارة العليــا فــى الدولــة والتعييــن 

فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها).
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 ١ /صدر كتاب تحرير المرأة في مصر عام ١٨٩٩.
 ٢ /صدر كتاب المرأة الجديدة في مصر عام ١٩٠١.

١

٢
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٢

ومــع ذلــك مــا زالــت الفجــوة قائمــة بيــن النــص الدســتوري والواقــع العملــي وحظــر عمــل النســاء فــي 
الهيئــات القضائيــة قائمــا وخاصــة فــي مجلــس الدولــة وكذلــك فــي النيابــة العامــة (منصــب اإلدعــاء 

العام) دون سند من شريعة أو تشريع.
ولعــل المركــز العربــي الســتقالل القضــاء هنا-فــي هــذه العجالــة- نبحــث ســبب ذلــك، أو نخمــن ســببا 
فــي ضــوء المعطيــات والسياســات المطروحــة والقائمــة لتحديــد ماهيــة المشــكلة وأســبابها ونطــرح فــي 
الخاتمــة توصيــات لعلهــا تســهم بمقــدار فــي التغلــب علــى التمييــز الــذي مــا زال مطروحــا حتــى تاريخــه 
أمــام ســاحات القضــاء إلنصــاف المــرأة ومنحهــا حقــا تســتحقه فــي نيــل وظيفــة اإلدعــاء العــام أو اعتــالء 

منصة مجلس الدولة كقاضية.
واثقيــن أنــه ال يمكــن لبحــث واحــد أو منظمــة واحــدة أن تحــل إشــكالية التمييــز بيــن النــاس ســواء بيــن 
الغنــي والفقيــر أو بيــن الرجــل والمــرأة أو بيــن ديــن وديــن. جهــد كلٍّ أن يبــذل مــا يســتطيع  ليحــل 
عقــدة مــن عقــد التميــز حتــى تســتقيم المســاواة بيــن البشــر وتكــون واقعــا يمارســه الجميــع وليســت 

شعارات على الورق أو نصوص قانونية يتجاهلها التطبيق العملي.

أوال: المساواة بين النساء والرجال في المواثيق الدولية "المرجعية الدولية" :

حرصــت الشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان علــى الحــق فــي المســاواة بيــن البشــر كافــة دون تمييــز 
بســبب اللــون أو األصــل أو الجنــس أو الديــن، ورددت ذلــك الحــرص وترجمتــه فــي كثيــر مــن النصــوص 
واألحــكام الدوليــة، التــي يجــب أن تلتــزم بهــا الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة كحــد أدنــى ال يجــوز 

لها االنتقاص منه، ومن ذلك:

١/ ا�عالن العالمي لحقوق ا�نسان :

حيــث نــص علــى الحــق فــي المســاواة فــي كل الحقــوق وبشــكل عــام كمبــدأ ال يمكــن التنــازل عنــه فــي 
مادتــه األولــى، والمســاواة أمــام القانــون بشــكل خــاص فــي مادتــه الســابعة، ثــم خــص العمــل فــي الهيئــات 

القضائية بما نص عليه في المادة رقم ٢١ فقرة ٢ :
( لكل شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده).

٢/ في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :

حــذا العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية حــذو اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان حيــث أقــر 
المســاواة بصفــة عامــة بيــن البشــر المقيميــن فــي أيــة دولــة دون أي تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو 
اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي أو األصــل القومــي أو االجتماعــي أو الثــروة أو النســب 

أو غير ذلك من األسباب.

٣

٤

٥



المركزالعربي الستقالل القضاء والمحاماة

٣

٣ /صدر اإلعالن عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨.
٤ / صــدر العهــد عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام ١٩٦٦ ودخــل حيــز النفــاذ فــي عــام ١٩٧٦، وصدقــت عليــه مصــر ونشــر فــي الجريــدة 

الرسمية في إبريل ١٩٨٢.
٥ / راجع نص المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

٦ / وردت عبــارة دون قيــود مقبولــة فــي صــدر المــادة ٢٥ مــن اإلعــالن األمــر الــذي قــد يحــدث لبســا أو يتيــح للســلطات مســاحة تقديرية وهــي تنظم 
الحــق فــي المســاواة بصــدد تولــي وتقلــد الوظائــف العامــة بمــا يفتــح بابــا جديــدا للتمييــز، غيــر أن العبــارة تســتلزم معاييــرا محــددة لتطبيقهــا 
فــي الواقــع العملــي مــن هــذه المعاييــر: أن يكــون القيــد المفــروض علــى المســاواة قانونيــا أي أن يكــون مفروضــا بموجــب تشــريع، وأن يكــون 
القيــد المفــروض بموجــب تشــريع مســتهدفا حمايــة أو تعزيــز هــدف مشــروع. ويأتــي فــي هــذا الســياق مــا نصــت عليــه المــادة الخامســة مــن 
العهــد ذاتــه حيــث قالــت: ليــس فــي هــذا العهــد أي حكــم يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد انطــواءه علــى حــق ألي دولــة أو جماعــة أو شــخص 
بمباشــرة أي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل يهــدف إلــى إهــدار أي مــن الحقــوق أو الحريــات المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد أو إلــى فــرض قيــود 

عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه................
٧ / صــدر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة في ديســمبر ١٩٦٦، ودخل حيز النفاذ فــي يناير ١٩٧٦، وصدقت عليه مصر ونشــرته في الجريدة الرســمية 

في إبريل ١٩٨٢.

وخص المساواة في مجال تقلد الوظائف العامة بما نص عليه في المادة ٢٥ منه بقوله:
(يكــون لــكل مواطــن دون أي وجــه مــن وجــوه التمييز المذكــورة في المــادة ٢ الحقــوق التاليــة، التي يجب 

أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود مقبولة: 
أ/....، ب/....، ج/ أن تتــاح لــه علــى قــدم المســاواة عمومــا مــع ســواه فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة فــي 

بلده) .

٣/ العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :

لــم يشــذ العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة عــن ســابقيه مــن حيــث تقريــر 
أهمية الحق في المساواة، حيث نصت المادة الثانية منه في فقرتها الثانية على أنه:

( تتعهــد الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بــأن تضمــن جعــل ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا العهــد بريئــة مــن أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي 
سياســيا أو غيــر سياســي، أو األصــل القومــي أو االجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن 

األسباب).

٤/ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :

أثبت الواقع العملي فيما بعد صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين الحاجة التفاقية دولية 
جديدة تعني بحقوق المرأة وتعمل على حظر ومنع كافة أشكال التمييز ضدها ومن ثم أصدرت األمم المتحدة 
االتفاقية أعاله، والتي تضمنت في كافة بنودها وموادها وأحكامها المساواة بين الرجال والنساء وحظر التمييز 
بسبب الجنس واهتمت فيما اهتمت به بالحق في العمل واألجر والراحة وتقرير وضع خاص بالنساء فيما يتعلق 

بإجازات األمومة وغير ذلك، وما يعنينا هنا هو نص المادة ١١ من االتفاقية والمعنية بالمساواة في العمل.

٦

٧

٨



المركزالعربي الستقالل القضاء والمحاماة

٤

حيث نصت المادة ١١ منها على أنه:
١/ تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي ميــدان العمل 

لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سيما:
أ/ الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر.

ب/ الحــق فــي التمتــع بنفــس فــرص العمالــة، بمــا فــي ذلــك تطبيــق معاييــر اختيــار واحــدة فــي شــؤون 
االستخدام.

ج/ الحــق فــي حريــة اختيــار المهنــة ونــوع العمــل، والحــق فــي الترقيــة واألمــن علــى العمــل وفــى جميع 
مزايــا وشــروط الخدمــة، والحــق فــي تلقــى التدريــب وإعــادة التدريــب المهنــي، بمــا فــي ذلــك التلمــذة 

الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.

٥/ مبادئ ا¢مم المتحدة ا¢ساسية بشأن استقالل السلطة القضائية :

وبعيــدا عــن االتفاقيــات واإلعالنــات الدوليــة ذات الصبغــة العامــة، وجــدت األمــم المتحــدة أن الضــرورة 
ــا  ــة بفرعيه ــلطة القضائي ــي والس ــأن القضائ ــي بالش ــة تعن ــة متخصص ــادئ دولي ــالن مب ــى إع ــو إل تدع
القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة ومــن ذلــك مبــادئ األمــم المتحــدة بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة 
بمــا يعنيــه هــذا مــن معاييــر حاكمــة لضمــان اســتقالل الســلطة القضائيــة وضمانــات اســتقالل القضــاة 
أنفســهم لقيامهــم بواجباتهــم المنوطــة بهــم فــي إعــالء قيــم ســيادة القانــون وضمانــات حمايــة حقــوق 

اإلنسان.
ــار والتدريــب لمــن قــد  ــادئ والمعنيــة بالمؤهــالت واالختي ــا المــادة العاشــرة مــن هــذه المب ــا هن ويهمن

ينتمي أو يتقدم لشغل الوظائف القضائية، حيث نصت المادة على أنه:
(يتعيــن أن يكــون مــن يقــع عليهــم االختيــار لشــغل الوظائــف القضائيــة أفــرادا مــن ذوى النزاهــة والكفاءة، 
وحاصليــن علــى تدريــب أو مؤهــالت مناســبة فــي القانــون. ويجــب أن تشــتمل أي طريقــة الختيــار القضاة. 
علــى ضمانــات ضــد التعييــن فــي المناصــب القضائيــة بدوافــع غيــر ســليمة. وال يجوز عنــد اختيــار القضاة، 
أن يتعــرض أي شــخص للتمييــز علــى أســاس العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو اآلراء السياســية أو 
غيرهــا مــن اآلراء، أو المنشــأ القومــي أو االجتماعــي، أو الملكيــة أو الميــالد أو المركــز، علــى أنــه ال يعتبر 

من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى) .

 ٨ / صدرت عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في ١٨ ديسمبر ١٩٧٩، ودخلت حيز النفاذ في ٣ سبتمبر ١٩٨١.
٩  / صدرت عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ ٢٩ نوفمبر ١٩٨٥، ويالحظ هنا أنها مبادئ استرشادية وليست اتفاقية دولية.

١٠ / الشك أن صياغة المادة بهذه الطريقة ضمنت المساواة التامة بين األفراد في مجال التعيين أو االختيار لشغل الوظائف القضائية
      واعتالء منصة القضاء سواء بين الرجال والنساء دون تمييز من أي نوع سوى اعتبارات المؤهل والكفاءة.

٩

١٠
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٦ / مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة :

وتحت عنوان المؤهالت واالختيار والتدريب، نصت المادة األولى من هذه المبادئ على أنه:
ــدرة  ــة ومق ــة ذوي نزاه ــة العام ــف النياب ــغل وظائ ــارون لش ــن يخت ــخاص الذي ــون األش ــن أن يك (يتعي

وحاصلين علي تدريب ومؤهالت مالئمة).
بينما نصت المادة الثانية منها في الفقرة (أ)على التالي:

(تكفل الدول ما يلي:
أ/ تضميــن معاييــر اختيــار أعضــاء النيابــة العامــة ضمانــات تحــول دون تعيينهــم علــى أســاس التحيــز أو 
المحابــاة، بحيــث تســتبعد أي تمييــز ضــد األشــخاص يســتند إلــى العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة 
أو الديــن أو الــرأي السياســي وغيــره مــن اآلراء، أو المنشــأ الوطنــي واالجتماعــي أو األصــل العرقــي أو 
الملكيــة أو المولــد أو الحالــة االقتصاديــة أو أي وضــع آخــر، وال يســتثنى مــن ذلــك ســوى أن اقتضــاء 

كون المرشح لتولى منصب عضو النيابة العامة من رعايا البلد المعنى ال يعتبر تمييزا).

ثانيا: المساواة بين النساء والرجال في التشريعات الوطنية "المرجعية الوطنية" :

ــة  ــرأة ومنص ــن الم ــول بي ــا يح ــا م ــد فيه ــم نج ــة ل ــريعات المصري ــز للتش ــريع وموج ــتطالع س باس
القضــاء أو العمــل كمدعــي عــام (النيابــة العامــة)، ســواء فــي ظــل الدســتور الســابق الصــادر فــي عــام 
١٩٧١، أو فــي ظــل الدســتور الحالــي، وكــذا فــي التشــريعات المنظمــة للســلطة القضائيــة، وذلــك علــى 

النحو التالي:

١/ في الدستور المصري :

ــوق  ــي الحق ــا ف ــاواة بينن ــق المس ــتورًا يحق ــب دس ــي: (نكت ــا يل ــتور م ــدار الدس ــة إص ــي ديباج ــاء ف ج
والواجبات دون أي تمييز).

نصت المادة ١١ من الدستور في صدرها على أنه:
(تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية وفقًا ألحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة 
تمثيًال مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، 

كمــا تكفــل للمــرأة حقهــا فــي تولــي الوظائــف العامة ووظائــف ا�دارة العليا في الدولــة والتعيين فــي الجهات 

والهيئــات القضائيــة، دون تمييــز ضدهــا ) .

١١

١٢
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ونصت المادة رقم ١٤ من الدستور على التالي:

(الوظائــف العامــة حــق للمواطنيــن علــى أســاس الكفــاءة، ودون محابــاة أو وســاطة، وتكليــف للقائميــن بهــا 
لخدمــة الشــعب، وتكفــل الدولــة حقوقهــم وحمايتهــم، وقيامهــم بــأداء واجباتهــم فــي رعاية مصالح الشــعب، 

وال يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إال في األحوال التي يحددها القانون).

أما صدر المادة ٥٣ فقد نص على التالي:

(المواطنــون لــدى القانــون ســواء، وهــم متســاوون فــي الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة، ال تمييــز 
ــون، أو اللغــة، أو اإلعاقــة، أو  ــدة، أو الجنــس، أو األصــل، أو العــرق، أو الل بينهــم بســبب الديــن، أو العقي

المستوى االجتماعي، أو االنتماء السياسي أو الجغرافي، أو ألي سبب آخر).

وتؤكد المادة ٩٣ من الدستور على أن:

(تلتــزم الدولــة باالتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي تصــدق عليهــا مصــر، 
وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لألوضاع المقررة. الباب الرابع سيادة القانون) .

١١ / اعتمدت في مؤتمر األمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا ١٩٩٠.

١٢ / صدر الدستور المصري في عام ٢٠١٤ وتم تعديل بعض أحكامه في عام ٢٠١٩، واألحكام الواردة فيه فيما يخص المساواة وتمكين المرأة من تولي وتقلد 
الوظائف العامة ليس مستحدثا بل نصت عليه الدساتير السابقة عليه كدستور ١٩٧١، غير أنه يحسب للهيئة التأسيسية أثناء صياغة الدستور الحالي إصرارها 
على إضافة فقرة (كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها) 
فالنص بهذا التفصيل والتأكيد على مسألة التعيين في الجهات والهيئات القضائية هو نص مستحدث صريح ال يحتاج إلى تأويل، وربما يفتح هذا النص بابا 
لبعض النساء ممن يجدن تمييزا في مجال التعيين في النيابة العامة لرفع دعاوى قضائية مباشرة استنادا له وبموجب نص المادة ٩٩ من الدستور باعتبار 
أن القرارات اإلدارية السلبية بعدم تعيين المرأة في النيابة العامة أو مجلس الدولة يعد اعتداء على حق كفله الدستور ال تسقط الدعوى الجنائية وال 

المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادال لمن وقع عليه هذا االعتداء.
تنص المادة ٩٩ من الدستور على أنه: (كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي 
يكفلها الدستور والقانون، جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل 
الدولة تعويضًا عادًال لمن وقع عليه االعتداء، وللمجلس القومي لحقوق اإلنسان إبالغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى 

المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون).

١٣  / ومفاد هذه المادة أن األحكام الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونظيره الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي 
استعرضناها في هذه الورقة فيما يخص تقلد الوظائف العامة والمساواة قد أضحت جزء من التشريعات الوطنية بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة 

الرسمية في إبريل ١٩٨٢.

١٣



 ١٤ / القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ٤٠ في ٥ أكتوبر ١٩٧٢.
 ١٥ / تم تعديل السن وفقا ألحكام القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.

 ١٦ / الحظ أنه تم تعيين المستشارة تهاني الجبالي في وظيفة قاض بالمحكمة الدستورية العليا وهي من المشتغالت بالمحاماة.
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٢/ في القوانين المصرية المنظمة للعمل القضائي:

أ / في قانون السلطة القضائية :

في بابه الثاني المعنون: " في قضاة المحاكم على اختالف درجاتهم" وفصله األول تحت عنوان: "في تعيين 
القضاة وترقيتهم وأقدميتهم"، نصت المادة (٣٨) على شروط تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة بقولها:

يشترط فيمن يولى القضاء:
١/ أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل األهلية المدنية.

٢/ أال تقل سنه عن ثالثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم االبتدائية وعن ثمان وثالثين سنة إذا كان التعيين 
بمحاكم االستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض .

٣/ أن يكون حاصًال على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على 
شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة األخيرة في امتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة 

بذلك.
٤/ أال يكون قد ُحِكَم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب ألمر مخل بالشرف ولو كان قد ُرَد إليه اعتباره.

٥/ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
وباستقراء هذه الشروط الخمسة المتعين توفرها في التعيين للوظائف القضائية يتبين لنا أنها ال تقصر هذا 
التعيين على الرجال دون النساء فهي شروط عامة لكل من تتوفر فيه أن يتقدم لشغل وظيفة قاض أو عضو 

نيابة.
ويتعين علينا هنا أن ننظر في المادة ٤٧ وخاصة فقرتها األولى والثانية من ذات القانون والتي تنص على أنه:

(ال يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم االبتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين 
بمهنة المحاماة عن الربع.

وال يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة االبتدائية أو قاض بمحاكم االستئناف أن تقل نسبة التعيين 
من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر).

ووجه النظر فيها أنها تشترط أن يكون ربع القضاة المعينين في وظيفة قاض بالمحاكم االبتدائية-على األقل- 
وإذا علمنا أن المحاماة هي مهنة يستوي أن يكون المشتغل بها رجل أو امرأة فإنه كذلك يستوي أن يكون المعين 
في هذه الوظيفة من تلك النسبة محامين أو محاميات حيث لم يشترط النص أن تكون نسبة الربع المذكورة 
من المحامين دون المحاميات، وال عبرة هنا بالقول أن هذا النص معطل ولم يجد له في أرض الواقع تطبيقا إال 

فيما ندر .

١٤

١٥

١٦
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ب/ في قانون مجلس الدولة :

تضمــن القانــون فــي الفصــل األول مــن البــاب الرابــع المــادة ٧٣ والتــي تحــدد شــروط التعييــن فــي مجلس 
الدولة حيث حددة المادة هذه الشروط في سبعة بنود هي:

١/ أن يكون مصريا متمتعا باألهلية المدنية الكاملة .
٢/ أن يكــون حاصــال علــى درجــة الليســانس مــن إحــدى كليــات الحقــوق بجمهوريــة مصــر العربيــة أو 
علــى شــهادة أجنبيــة معادلــة لهــا وأن ينجــح فــى الحالــة األخيــرة فــى امتحــان المعادلــة طبقــا للقوانيــن 

واللوائح الخاصة بذلك .
٣/ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

٤/ أال يكــون قــد حكــم عليــه مــن المحاكــم أو مجالــس التأديــب ألمــر مخــل بالشــرف ولــو كان قــد رد 
إليه اعتباره .

ــة أو  ــوم اإلداري ــى العل ــا ف ــا أحدهم ــات الدراســات العلي ــن مــن دبلوم ــى دبلومتي ــون حاصــال عل ٥/ أن يك
القانون العام إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب .

٦/ أال يكــون متزوجــا بأجنبيــة ومــع ذلــك يجــوز بــإذن مــن رئيــس الجمهوريــة اإلعفــاء مــن هذا الشــرط 
إذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها إلى إحدى البالد العربية .

٧/ أال تقــل ســن مــن يعيــن مستشــارا بالمحاكــم عــن ثمــان وثالثيــن ســنة وال تقــل ســن مــن يعيــن عضوا 
بالمحاكــم اإلداريــة والتأديبيــة عــن ثالثيــن ســنة وال تقــل ســن مــن يعيــن مندوبــا مســاعدا عــن تســع 

عشر سنة .

ج/ في قانون المحكمة الدستورية العليا :

ــا  وإذا كانــت المحكمــة الدســتورية العليــا هــي هيئــة قضائيــة مســتقلة فقــد أفــرد لهــا المشــرع قانون
خاصا بها، أوضح فيه شروط التعيين فيها في المادة الرابعة منه والتي نصت على أنه:

(يشــترط فيمــن يعيــن عضــوا بالمحكمــة أن تتوافــر فيــه الشــروط العامــة الالزمــة لتولــي القضــاء طبقــا 
ألحكام قانون السلطة القضائية، وأال تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميالدية.

ويكون اختياره من بين الفئات اآلتية:

١٧  / القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والمنشور بالجريدة الرسمية عدد ٤٠ بتاريخ ٥ أكتوبر ١٩٧٢.

١٨  / قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٢٣ لسنة ١٦ قضائية دستورية بجلسة ١٨ مارس ١٩٩٥ بعدم دستورية هذا البند الذي انفرد به قانون 
مجلس الدولة ولم يرد في قانون السلطة القضائية ومن ثم لم يعد لهذا النص وجود من لحظة الحكم بعدم دستوريته.

١٩  / القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩، والمعدل بعدد من القوانين آخرها القانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٩.

١٧

١٨
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أ/ أعضاء المحكمة العليا الحاليين.
ب/ أعضــاء الهيئــات القضائيــة الحالييــن والســابقين ممــن أمضــوا فــي وظيفــة مستشــار أو مــا يعادلهــا 

خمس سنوات متصلة على األقل.
ج/ أســاتذة القانــون الحالييــن والســابقين بالجامعــات المصريــة ممــن أمضــوا فــي وظيفــة أســتاذ ثمانــي 

سنوات متصلة على األقل.
د/ المحاميــن الذيــن اشــتغلوا أمــام محكمــة النقــض والمحكمــة اإلداريــة العليــا عشــر ســنوات متصلــة علــى 

األقل.
وهــذا النــص يؤكــد علــى أن التعييــن كقــاض فــي المحكمــة الدســتورية العليــا يتعيــن أن يتوفــر فيــه 
الشــروط العامــة الالزمــة لتولــي القضــاء بحســبما ورد فــي قانــون الســلطة القضائيــة رقــم ٤٦ 
لســنة ١٩٧٢، ثــم أضــاف شــرط أال تقــل ســنه عــن خمــس وأربعــون عامــا، وأفــرد البنــود التاليــة لبيــان 
الجهــات التــي يختــار منهــا القضــاة فــي المحكمــة الدســتورية العليــا فــي البنــود أ، ب، ج، وخصــص البنــد 
د للســادة المحاميــن الذيــن اشــتغلوا أمــام محكمــة النقــض واإلداريــة العليــا عشــر ســنوات متصلــة وهــو 
البنــد الــذي تــم االســتناد إليــه لتعييــن المستشــار تهانــي الجبالــي فــي المحكمــة الدســتورية العليــا فــي 
بدايــات األلفيــة الثالثــة، األمــر الــذي يعنــي أن تولــى المــرأة العمــل كقاضيــة ليــس ممنوعــا وال محظــورا 

بموجب القوانين والتشريعات المصرية.

ثالثا : المساواة في الواقع العملي، ا�شكاليات والحلول :

١/ بدء قضية التمييز ضد المرأة في مجال تقلد الوظائف القضائية:
ال شــك أن مــا كتبــه الســيد قاســم أميــن  كان الشــرارة األولــى التــي لفتــت أنظــار المثقفيــن المصرييــن 
إلــى الغبــن الواقــع علــى المــرأة والتميــز الفــج ضدهــا فــي مجــاالت متعــددة ومتنوعــة وعلــى األخــص في 

مجال التعليم والثقافة والعمل وتولى الوظائف العمومية. 

وعلــى الرغــم مــن أن تعليــم الفتيــات ســبق ذلــك بنحــو مــن ربــع قــرن حيــث تــم  إنشــاء مدرســة الســنية 
ــم  ــا رق ــي عدده ــة ف ــع المصري ــدة الوقائ ــرت جري ــد نش ــماعيل وق ــوي إس ــد الخدي ــي عه ــام ١٨٧٣ ف ع
٥١٩ الصــادر فــي أغســطس ١٨٧٣ خبــر إنشــاء المدرســة تحت عنوان "إنشــاء مدرســة للبنات داخليــة وخارجية 
للتثقيــف والتعليــم"، غيــر أن التعليــم فيهــا اقتصــر علــى فتيــات الطبقــة العليــا وإن ضنــت بعــض األســر 

ببناتها وآثرت تثقيفهن وتعليمهن في بيوتهن.

٢٠ / قاسم أمين قاض مصري وأديب ومفكر ولد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبا في عام ١٨٦٣ وتوفي في عام ١٩٠٨

٢٠
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٢١ / الدكتورة عائشة راتب محامية مصرية وسياسية وأول امرأة مصرية تشغل منصب سفيرة و أيضا أستاذة في القانون الدولي بجامعة القاهرة، ولدت 
عام ١٩٢٨، وتوفيت في عام ٢٠١٣ .

٢٢ / لمزيد من التفاصيل راجع: المرأة المصرية ووظيفة اإلدعاء العام، مطبوعات المركز العربي الستقالل القضاء والمحاماة، ٢٠١٢، من بحث تحت 
عنوان: تولي المرأة منصب القضاء في أحكام مجلس الدولة لألستاذ/ عصام اإلسالمبولي المحامي، ص٦٢ وما بعدها.

بالطبع لم تطرح قضية العمل القضائي في هذا الوقت المبكر لكنها طرحت فيما بعد ذلك بنحو نصف قرن، أما 
الذي لفت النظر إلى قضية المرأة والتمييز ضدها في مسألة تقلد الوالية القضائية فكانت السيدة/ عائشة راتب 
، حيث تقدمت بطلب لتعيينها في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة عقب حصولها على درجة ليسانس 
الحقوق ورفض المجلس تعيينها مفضال عليها زميال درجاته أقل من درجاتها فطعنت على هذا القرار وانتهى 

المجلس من نظر الطعن إلى رفض الدعوى في بداية الخمسينات من القرن الماضي .

ومنذ هذا التاريخ وإلى اليوم تناضل المرأة ومن ورائها المؤمنون بالمساواة في سبيل أن تعتلي منصة القضاء 
وتتبوأ منصب المدعي العام وأحدث حلقات النضال الدعوى القضائية التي قامت برفعها األستاذة/ غرام وائل 
محمد بسيوني طعنا على القرار اإلداري السلبي بعدم تمكينها من سحب ملف التعيين في النيابة العامة كونها 
أنثى، وجدير بالذكر أنها حاصلة على ليسانس حقوق جامعة الزقازيق دفعة ٢٠١٩ أي أنها حاولت التقدم لنيل 
الوظائف  النساء بالتعيين في  الداللة في أحقية  وظيفة مساعد نيابة عامة في ظل أحكام دستور ٢٠١٤ قاطع 

القضائية كافة دون تمييز، وما زال الطعن الذي قدمته منظورا أمام المحاكم حتى اآلن.

٢ / أسباب رجال القضاء في حظر تعيين النساء في مجلس الدولة وفي النيابة العامة :

أ/ ذهب البعض أن نصوص قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ حين فصلت الشروط الواجب توافرها فيمن 
يعين في وظيفة قاض قصرت األمر على الذكور فقط دون اإلناث بقولها "أن يكون مصريا"، ويعضد هذا الرأي 
البند السادس من المادة ٧٣ من قانون مجلس الدولة الصادر في العام ذاته هي قالت: (أال يكون متزوجا بأجنبية 
ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية اإلعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها إلى 

إحدى البالد العربية). وهذا يعني أن المادة بكاملها تخاطب الذكور فقط.
والواقع أن هذا استدالل فاسد لغويا ومنطقيا-ناهيك أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريته فيما 
بعد- فقد طلب وزير العدل من المحكمة الدستورية العليا تفسير البند ١ من المادة المذكور الخاص بكون 
المتقدم مصريا وبيان ما إذا كان ذلك يعني المصريين الذكور دون اإلناث أم يمتد ليشمل الجميع، فقضت 

المحكمة بقولها:
(وحيث إنه بالنسبة لطلب تفسير البند (١) من المادة (٧٣) من قانون مجلس الدولة والذى يجرى نصه 

على أنه: " يشترط فيمن يعين عضو� في مجلس الدولة . (١) أن يكون مصري� متمتع� با�هلية المدنية 

الكاملة . فإنه مع التسليم بأهميته ، لم يثر خالف� في التطبيق ، إذ لم ينازع أحد في انطباقه على 

كل من يحمل الجنسية المصرية . ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله ) .

٢١
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٢٣ / الطلب رقم واحد لسنة ٣٢ ق " تفسير " جلسة ١٤ / ٣ / ٢٠١٠

٢٤ / ورد في تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا وهي في سبيل إبداء رأيها في الطلب المشار إليه في المرجع السابق قولها: (من جماع ما 
تقدم نستطيع الجزم بألن لفظة "مصريا" الواردة في البند ١ من المادة ٧٣ من قانون مجلس الدولة ، غير قاصرة على الذكور دون اإلناث وأن النص 

يتسع لتعيين الخريجين ذكورا وإناثا إذا توفر فيهم باقي الشروط المنصوص عليها في القانون). 

٢٥ / انظر: المرأة ومنصة القضاء، إعداد وتحرير خالد على و أحمد حسام ونيفين عبيد والشيخ أحمد عبد الهادي، ٢٠١١، ص ٢٢ وما بعدها، منشورات 
المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية.

٢٦ / الطعن رقم ٣٣ لسنة ٤ قضائية جلسة ٢٠ فبراير ١٩٥٢

ومفــاد مــا تقــدم أن نــص البنــد ينصــرف مدلولــه ليشــمل المصرييــن جميعــا ال فــرق بينهــم وال تمييــز 
سوى بالنظر إلى الكفاءة والدرجة العلمية ال غير .

كمــا أن قانــون الســلطة القضائيــة رقم ٤٦ لســنة ١٩٧٢ فــى مادته رقم ٣٨ التــى يحدد فيها شــروط من يتولى 
القضــاء جــاءت تحمــل نفــس الصيغــة ولــم تكــن حائــال دون تولــى النســاء منصــب القضــاء ســواء فــى 
ــترطت  ــث اش ــادة حي ــس الم ــا نف ــق عليه ــى تنطب ــتورية والت ــة الدس ــى المحكم ــة أو ف المحاكــم العادي
تتوافــر  ان  بهــا  قاضيــا  يعيــن  مــن  علــى  الدســتورية  المحكمــة  قانــون  مــن   ٤ المــادة 

فيه الشروط العامة الالزمة لتولى القضاء طبقا الحكام قانون السلطة القضائية .

ــرأة منصــب  ــي الم ــرف والظــروف لتول ــة الع ــدى مالئم ــة اإلدارة أن تحــدد م ــض أن لجه ــب البع ب/ ذه
القضــاء، وظهــر هــذا االتجــاه جليــا فــي كثيــر مــن أحــكام مجلــس الدولــة وخاصــة فــي الطعــن الــذي 
رفعتــه الســيدة الدكتــورة عائشــة راتــب، مــع تســليم المحكمــة بــأن المســاواة بيــن الجنســين تســتلزم 

التعيين، حيث قالت: 

(و إنمــا األمــر فــى هــذا الشــأن ال يعــدو أن يكــون مجــرد تخييــر لــإلدارة فــى مجــال ســلطتها التقديريــة 
ألفضــل الطــرق وأقومهــا فيمــا تجريــه مــن تصرفــات إداريــة كذلــك قصــر بعــض الوظائــف كوظائــف 
ــا  ــون وزن ــدو هــو األخــر أن يك ــى الرجــال دون النســاء ال يع ــة أو القضــاء عل ــة أو النياب ــس الدول مجل
لمناســبات التعييــن فــى هــذه الوظائــف تراعــى فيــه االدارة بمقتضــى ســلطتها التقديريــة شــتى االعتبــارات 
مــن أحــوال الوظيفــة ومالبســاتها وظــروف البيئــة وأوضــاع العــرف و التقاليــد دون أن يكــون فــى ذلــك 
حــط مــن قيمــة المــرأة وال نيــل بكرامتهــا وال غــض مــن مســتواها األدبــى أو الثقافــى ، وال غمــط لنبوغهــا 
و تفوقهــا وال إجحــاف بهــا ، وانمــا هــو مجــرد تخييــر االدارة فــى مجــال تترخــص فيــه لمالءمــة التعييــن 
فــى وظيفــة بذاتهــا بحســب ظــروف الحــال ومالبســاته كمــا قدرتهــا هــى . وليــس فــى ذلــك اخــالل 

بمبدأ المساواة قانونا) .

٢٤

٢٥

٢٦
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وبالتالــي نجــد أن العــرف والتقاليــد القضائيــة قــد جريــا علــي عــدم تعييــن المــرأة مــن مناصــب القضــاء 
ال علــي أســاس مــن القانــون أو الدســتور، وإنمــا العتبــارات المالءمــة واعتبــار أحــوال وظيفــة القضــاء 
ــول  ــة لألص ــارات مخالف ــا اعتب ــي جميعه ــد، وه ــرف والتقالي ــاع الع ــة وأوض ــروف البيئ ــتها وظ ومالبس

الدستورية وال تبرر تعطيل نصوص القانون .
وال يجــوز االرتــكان إلــى العــرف –مهمــا كان ســائدا- فــي ظــل وجــود نــص دســتوري أو تشــريعي صريــح، 
ولكــن يمكــن اللجــوء إليــه فــي حالــة انعــدام وجــود القاعــدة القانونيــة. والقــول بغيــر ذلــك يهــدم فكــرة 

القانون ذاتها . 
ج/ وذهــب البعــض إلــى أن الشــريعة اإلســالمية تحظــر عمــل النســاء فــي مجــال القضــاء، وأن 

الدستور-الصادر في عام ١٩٧١-يعتد بالشريعة اإلسالمية كمصدر من مصادر التشريع.
وباســتعراض أراء الفقهــاء فــي هــذا الشــأن وجدنــا أن البعــض منهــم يحظــر عمــل المــرأة كقاضيــة حظرا 

تاما مثل الحنابلة، والشافعية، والمالكية.
بينمــا ذهــب البعــض إلــى أنــه ال يشــترط الذكــورة فيمــن يتولــى القضاء كابــن جريــر الطبري، والحســن 

البصري وغيرهم.
ــد ســعيد البوطــي  ــل: محم ــرأة القضــاء مث ــي الم ــق لتول ــى الجــواز المطل ــن إل ــض المحدثي وذهــب بع

والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم .
والحــق أنــه ال يوجــد نــص شــرعي قطعــي الثبــوت والداللــة وال شــرط صريــح فــي القــرآن والســنة يمنــع 

تولي النساء عمل القضاء .
بــل إن المؤسســات الدينيــة الرســمية فــي مصــر قــد أصــدرت فتــوى شــرعية فــي ٢٢ أكتوبــر ٢٠٠٢ قضــت 

بأنه:
(ال يوجــد نــص صريــح قاطــع مــن القــرآن الكريــم أو مــن الســنة النبويــة المطهــرة يمنــع المــرأة مــن 

تولي وظيفة القضاء) .

٢٧ / موقع الهيئة العامة لالستعالمات:
https://www.sis.gov.eg/Story/116458?lang=ar

٢٨ / تنص المادة األولى الفقرة الثانية من القانون المدني المصري على أنه :" فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف 
، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة". أي أنه ال يجوز للقاضي الحكم 

بموجب العرف في حالة وجود نص تشريعي.

٢٩  / لمزيد من تفاصيل اآلراء الفقهية قديمها وحديثها يمكن الرجوع إلى: حول تولي المرأة منصب القضاء دراسة تحليلية، أ/ عزة صالح المحامية، 
مطبوعات المركز العربي الستقالل القضاء والمحاماة، ٢٠٠٦، ص ٢٣ وما بعدها .

٣٠ / وقع على هذه الفتوى يومها كل من: الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر، والدكتور أحمد الطيب مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد 
حمدي زقزوق وزير األوقاف مجتمعين .

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠
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٣١ / المرأة ومنصة القضاء، إعداد وتحرير خالد على و أحمد حسام ونيفين عبيد والشيخ أحمد عبد الهادي، مرجع سابق.

وفــي ضــوء وجــود نــص دســتوري صريــح بتعييــن النســاء فــي الهيئــات والجهــات القضائيــة مــع عــدم 
وجــود نــص فــي الشــريعة اإلســالمية يمنــع ذلــك نجــد أننــا أمــام تمييــز صــارخ ضــد المــرأة فــي توليهــا 

مناصب قضائية هي جديرة بها وتستحقها.
ومــن ثــم يصبــح عجبــا موقــف كل مــن مجلــس الدولــة والنيابــة العامــة مــن مســألة تعييــن المــرأة فــي 
هاتيــن الجهتيــن بالرغــم مــن عــدم وجــود مــا يمنــع وإصرارهمــا علــى ترديــد عبــارات رددها حكــم قضائي 

صادر عن مجلس الدولة في عام ١٩٥٢ أي منذ ما يقارب سبعين عاما.

٣/ مداخل مقترحة لتمكين المرأة من تولى منصب ا�دعاء العام :

رأينــا أنــه ال يوجــد نــص مانــع مــن تولــي المــرأة وظائــف القضــاء ومــن بينهــا وظيفــة اإلدعــاء العــام، 
وأرجــع الحظــر إلــى القضــاة أنفســهم كالحــال فــي مجلــس الدولــة مثــال ومــا قررتــه الجمعيــة العامــة 
ــه، وهــو موقــف عجيــب غريــب أن يأتــي مــن شــيوخ  ــة ب للمجلــس مــن رفــض تعييــن المــرأة كقاضي
ــه والحــال  ــن فهم ــه، وال يمك ــص الدســتور ذات ــة الصريحــة لن ــي مصــر، بالمخالف قضــاة المشــروعية ف

كذلك، خاصة مع صدوره من رجال القانون وحماة حقوق اإلنسان وحرياته.
وكــذا الحــال فــي النيابــة العامــة حيــن أعلنــت عــن قبــول دفعــة جديــدة للتعييــن فيهــا مــع وضــع الفتــة 

"ال للفتيات" هكذا دون سند من شريعة أو قانون .
وبالرغــم مــن هــذا الموقــف الداعــم للتمييــز ضــد المــرأة إال أنــه يمكــن العمــل وفــق مقترحــات وحلــول 
متنوعــة للعمــل علــى تفكيــك بنيــة العــرف الســائد فــي النيابــة العامــة لتمكيــن المرأة مــن العمــل كمدٍع 
عــام إذا مــا توافــر فيهــا بقيــة الشــروط األخــرى الــواردة بالقانــون والخاصــة بالكفــاءة والمؤهالت والســن، 

وذلك من خالل :

أ/ صالحيات رئيس الجمهورية :

ال شــك أن صالحيــات الســيد رئيــس الجمهوريــة –كــرأس الســلطة التنفيذية-فــي مجــال تعييــن القضــاة 
ووكالء النيابــة صالحيــات واســعة، تمكنــه مــن خاللهــا مــن العمــل علــى منــع التمييــز ضــد المــرأة فــي 

مجال الوالية القضائية وفي مجال التعيين في النيابة العامة.
فالنيابــة العامــة كونهــا جهــازا تنظيميــا يتبــع النائــب العــام وجميعهــم يتبعــون وزيــر العــدل، األمــر الذي 

حدا بالبعض اعتبار النيابة العامة جزء من السلطة التنفيذية.

٣١
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ففي حكم قديم لها أكدت محكمة النقض على أن النيابة العامة تتبع السلطة التنفيذية، (فرغم أن النيابة العامة 
هى من النظم المهمة فى الدولة المصرية. أشار الدستور إلى وجودها فى كالمه عن السلطة القضائية. وهى فى 
حقيقة األمر وبحسب القوانين التفصيلية المعمول بها فى مصر شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها 
القوانين بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك السلطة وجعلت لها وحدها حق التصرف فيها تحت إشراف 
وزير الحقانية ومراقبته اإلدارية. فهى بحكم وظيفتها تلك مستقلة استقالال تاما عن السلطة القضائية. ولئن 
كانت القوانين المصرية جعلت للنيابة سلطة قضائية فى التحقيق فان هذا الحق الذى خّوله لها القانون إذا كان 
من شأنه أنه يرفع من مكانتها ويزيد فى أهميتها فانه ال يمس بأصل مبدأ استقاللها عن القضاء وعدم تبعيتها له 

أية تبعية إدارية فى أداء شؤون وظيفتها) .

ثم عدلت عن هذا الحكم فيما بعد واعتبرتها جزء أصيل من السلطة القضائية (ذلك بأن النيابة شعبة من شعب 
السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من بين ما خوله لهم سلطة التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية وبين 
األحكام الخاصة بالتحقيق بمعرفتها فى الباب الرابع من الكتاب األول من قانون اإلجراءات الجنائية، والتحقيق 
الذى يباشرونه إنما يجرونه بمقتضى وظائفهم، وهو عمل قضائى) ، وهو ذات المبدأ الذي أكده الدستور (النيابة 
العامة جزء ال يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، 

ويحدد القانون اختصاصاتها األخرى) .

وبالنظر إلى تعديالت قانون السلطة القضائية عام ٢٠٠٦ والتي أنهت سلطة وزير العدل فيما يخص المجلس 
األعلى للهيئات القضائية إال أنها أبقت على صالحيات السلطة التنفيذية الواسعة فيما يخص النيابة العامة .

كما أن الرئيس  يعين رؤساء الهيئات القضائية ،  والنائب العام رأس النيابة العامة في مصر ، ووزير العدل، 
وهو الذي يرأس المجلس األعلى للهيئات القضائية المهيمن على شئونها والمتولى النظر في مسائل وشئون 
القضاة من التعيين والنقل والتأديب وخالفه . وينيب من أعضاء المجلس من يحل محله حين غيابه ،  وهو 

الذي يعين وكالء النائب العام.

٣٢ / الطعــن رقــم ١٤٤٤ لســنة ٢ قضائيــة جلســة ٣١ مــارس ١٩٣٢، مجموعــة القواعــد القانونيــة التى قررتهــا محكمة النقــض واإلبرام فى المــواد الجنائية 
، مجموعة عمر الجزء الثاني، ص ٤٩٢.

٣٣ / الطعن رقم ١٥٥١لسنة ٣٠ قضائية،جلسة ٩ يناير ١٩٦١، أحكام النقض - المكتب الفني – جنائى العدد األول - السنة ١٢ - صـ ٥٨

٣٤  / المادة ١٨٩ فقرة ١ من الدستور.

٣٥  / لصالــح مــن يعمــل محامــي الشــعب، إعــادة طــرح لقضيــة اســتقالل النيابــة العامــة ومــدى انعكاســها علــى مســار العدالــة الجنائيــة فيمــا بعــد 
الثورة، أ/ هدى نصر اهللا المحامية، مطبوعات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

٣٦  / المادة ١٨٥ من الدستور المصري.

٣٧  / المادة ١٨٩ من الدستور.

٣٨  / المادة ١٨٥ من الدستور.

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦٣٧

٣٨٣٩
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وفي ضوء ما نص عليه الدستور من مساواة ومن تمكين للمرأة للعمل في الهيئات والجهات القضائية ال يعد 

قرارا صادرا من الرئيس بتعيين النساء في النيابة العامة تدخال منه في صالحيات الجهات والهيئات القضائية 

بل يعد انتصار للشرعية الدستورية وتعديال لوضع مخالف لما نص عليه الدستور والتشريعات القائمة.

ب/ صالحيات وزير العدل وسلطاته:

كثيرة هي صالحيات وسلطات وزير العدل وفقا ألحكام قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، فمنها سلطته 

في إنشاء محاكم جزئية ، وسلطته في انعقاد المحكمة في دائرة اختصاصها المكاني أو في أي مكان ، ووضع 

الئحة التفتيش على أعضاء النيابة العامة، وإذا كان لرئيس كل محكمة القيام على شئونها فإن القرارات التي 

تصدر-القرارات اإلدارية والتنظيمية والمالية- يجب أن تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير 

العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم االبتدائية ولجان الشئون الوقتية بها ما ال يرى الموافقة 

عليه من قراراتها إلعادة النظر فيها ، والجمعيات العامة واللجان الوقتية مسئولة عن النظر في:

وأيام  الجلسات  المختلفة، تحديد عدد  الدوائر  القضايا على  توزيع  الهيئات،  الدوائر وتشكيل  وتأليف  ترتيب 

وساعات انعقادها، ندب قضاة محاكم االستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم االبتدائية للعمل 

بالمحاكم الجزئية، سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية . 

ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء األعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية 

العامة بمحكمة النقض ويرشح اآلخر وزير العدل .

وقد استخدم وزير العدل سلطته تلك في ترشيح المستشار الدكتور وجدي فايز كمستشار في محكمة النقض 

للمرة األولي منذ خمس وعشرون عاما وذلك في شهر يوليو ٢٠٢٠ .

٣٩  / والهيئــات القضائيــة وفــق أحــكام الدســتور هــي: المحكمــة الدســتورية العليــا، والقضــاء العــادي والقضــاء اإلداري، والقضــاء العســكري، وهيئــة 

النيابة اإلدارية، وهيئة قضايا الدولة.

٤٠  / المادة ١٣ من قانون السلطة القضائية.

٤١  / المادة ٩ من قانون السلطة القضائية.

٤٢  / المادة ٢٤ من قانون السلطة القضائية، والمادة ٣٦ من القانون.

٤٣  / المادة ٣٠ من القانون رقم ٤٦ لسنة لسنة ١٩٧٢ معدلة في عام ٢٠٠٩.

٤٤  / راجع نص المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية .

/ ٤٥http://gate.ahram.org.eg/News/2438912.aspx

٤٠٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥
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٤٦ / المادة ١١٦ من قانون السلطة القضائية.
٤٧  / المادة ١٢٠ من قانون السلطة القضائية.
٤٨  / المادة ١٢١ من قانون السلطة القضائية.

٤٩  / استقالل القضاء في مصر: الحقيقة كما هي، األستاذ/ نجاد البرعي، ص ١٩، مطبوعات المركز العربي الستقالل القضاء والمحاماه.

ال يجوز أن يعين أحد مباشرًة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إال بعد تأدية امتحان تحدد شروطه 
وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى . 

يؤدي أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة (٧١) من هذا القانون، أمام وزير 
العدل بحضور النائب العام . 

يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على 
اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة 

المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة ال تزيد على ستة أشهر .
فوزير العدل هو الذي يحدد االختبارات ذات الصلة التي يجريها الراغبون في شغل وظيفة االدعاء العام، وهم 
تابعون له ويؤدون اليمين القانونية أمامه، وهو الذي يقوم بنقلهم وندبهم وترقيتهم وإن كان بعض ذلك 

من خالل عرض أو أخذ موافقة المجلس األعلى للهيئات القضائية.
وجلي تحكم السلطة التنفيذية بشكل كامل في تعيين القضاة، عن طريق التحكم في تعيين أعضاء النيابة العامة 
جميعهم، حيث جري العرف القضائي علي أن يبدأ سلوك طريق القضاء عبر التعيين أوال في وظيفة معاون نيابة، 
ثم الترقي إلي وظيفة مساعد نيابة، ثم الترقي إلي وظيفة وكيل للنائب العام، وعندما يصل الشخص إلي تلك 
المرحلة يجري اختيار األعداد المطلوبة للتعيين في فئة قاضي من الفئة "ب" بالمحاكم اإلبتدائية منهم، ويترك 

الباقيين ليشقوا طريقهم كوكالء للنائب العام .
وعلى هذا يمكن لوزير العدل أن يسهم من خالل صالحياته الواسعة في تعيين النساء في منصب اإلدعاء العام، 
ويمكن للسلطة التنفيذية أن تستخدم نص المادة ١١٧ من القانون في تعيين النساء في درجة وكيل النائب العام 
مباشرة دون اختبارات أو لجان من بين الفئات التي حددتها المادة وما أكثر النساء العامالت في وظائف فنية 

في تلك الفئات:

(.....على أنه يجوز أن يعين مباشرًة في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة 
ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة اإلدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى 
أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثالث سنوات على األقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب 
العام أو يتقاضون مرتبًا يدخل في حدود هذه الدرجة، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم االبتدائية مدة 

سنة على األقل) .

٤٦

٤٧

٤٨
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كما يمكن للسيد وزير العدل تطبيق نص المادة ٤٢ من قانون السلطة القضائية-وهو بالمناسبة النص الذي تم 
االستناد إليه في تعيين النساء في منصب القضاء-في تعيين النساء في منصب وكيل النائب العام، حيث أن نص 

المادة يجري على النحو التالي:
(استثناًء من أحكام المادة ٣٩ والفقرات (أوًال وثانيًا وثالثًا) من المادة ٤١ والمادة ١١٧ يجوز أن يعين أعضاء مجلس 
الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة اإلدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة 
القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرًة درجات وظائفهم في 
جهاتهم األصلية على أال يترتب على ذلك أن يسبقوا زمالءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحديد أقدميتهم 

بموافقة مجلس الهيئات القضائية).
كما يستطيع وزير العدل استخدام صالحياته في ندب إحدى القاضيات للعمل في النيابة العامة، حيث أن ذلك 
يمكن أن يكون توطئة وتهيئا لعمل النساء في هذه الوظيفة فيما بعد، ونالحظ هنا أن المادة ٥٧ من قانون السلطة 

القضائية تنص على أنه:
(يجوز لوزير العدل أن يندب أحد قضاة محاكم االستئناف مؤقتًا للعمل بالنيابة العامة لمدة ال تجاوز ستة 
أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس 

القضاء األعلى).

ج/ آلية التقاضي االستراتيجي:

القضاء هو الحصن والمالذ لحماية حقوق اإلنسان وحرياته، ومن ثم فإن تمكين المرأة من نيل حقوقها في مجال 
التعيين كوكيل للنائب العام قد يأتي ويتحقق من خالل التقاضي كوسيلة، وربما حتى اآلن لم تحقق هذه 
الوسيلة غايتها برغم كم القضايا التي تم رفعها في هذا الشأن غير أن ذلك ال يمكن اعتباره مدعاة للنكوص عن 
استخدام هذه الطريقة، ويمن كذلك استخدام آلية التقاضي االستراتيجي وهو ما يعرف بأنه تقاضي األثر، أي 
أن مراده النهائي ال ينصرف إلى رافع الدعوى وحده بل ينصرف أثره إلى قطاع أوسع من جمهور المخاطبين 

بأحكام القانون.
وقد دلت التجارب الحقوقية المصرية  أنه يمكن االستناد إلى الدستور مباشرة إلقامة دعاوى قضائية للتعويض 

عن قضايا التعذيب استنادا إلى نص المادة ٥٧ من الدستور السابق الصادر في عام ١٩٧١ حيث نصت على أنه:
(كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة 
الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل  التي يكفلها الدستور والقانون جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية 
الدولة تعويضا عادال لمن وقع عليه االعتداء)، وقد تم الحصول على التعويض بموجب حكم هذه المادة  في 

قضايا تستعصي على الحصر.

٥٠
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وإذا نظرنا إلى الدستور الحالي وجدنا نصا مماثال تقريبا لهذا النص وهو نص المادة ٩٩ من الدستور الحالي 
وتنص على إنه:

(كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة 
التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور 
إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادًال لمن وقع عليه االعتداء، وللمجلس القومي 
لحقوق اإلنسان إبالغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى 

المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون).

وإذا كان الدستور ذاته قد جاء بإضافة مهمة جدا في القضية محل البحث بالنص صراحة على تحقيق المساواة 
بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وضمان تمثيل 
المرأة تمثيًال مناسبًا في المجالس النيابية، وحقها في تولي الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا في الدولة 

والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

فإننا نكون إزاء سند دستوري إلقامة دعاوى من المضرورات من عدم التعيين في النيابة العامة يحق لهن من 
خالله رفع دعاوى مباشرة بالتعويض عن هذا التمييز وإهدار حق دستوري قاطع دون سند من شرع أو شريعة. 

بجانب إقامة الطعون على القرارات السلبية لجهة اإلدارة أمام مجلس الدولة.

رابعا: االستنتاجات والتوصيات :

خالصة ما تقدم أنه يوجد تمييز صارخ وواضح ضد النساء يمنعهم من التعيين في النيابة العامة، بالرغم من 
أنه ال يوجد نص مانع من تعيين المرأة في وظيفة وكيل النائب العام، بل هناك نص دستوري صريح بضرورة 
مساواتها بالرجل في مجال العمل في الجهات والهيئات القضائية، وأن المنع والحظر والتمييز يعود في المقام 
األول –في ضوء المعطيات الدستورية والتشريعية السابق عرضها-إلى الجمعية العمومية لمجلس الدولة ولجهاز 
النيابة العامة ووزير العدل ، وأنه يمكن لرأس السلطة التنفيذية ولوزير العدل تمكين النساء من هذا، كما يمكن 
ذلك من خالل المجلس األعلى للهيئات القضائية، وأن العرف التمييزي السائد في هذا الصدد عرف فاسد وباطل، 

حيث ال يجوز لعرف أن يلغي أو يعطل نصا دستوريا صريحا وقاطعا.

٥٠ / لمزيد من التفاصيل والمعلومات حول التقاضي االستراتيجي في مجال دعم المساواة يمكن الرجوع إلى:
أ/ الدليل التدريبي للتقاضي االستراتيجي لدعم العدل والمساواة، أ/ صبري حسن، أ/ عالء عبد التواب، المركز المصري للحقوق االقتصادية، االجتماعية، 

القاهرة ٢٠١٨.

ب/ دليل تجارب التقاضي االستراتيجي في ضوء الحقوق االقتصادية واالجتماعية، أ/ عالء شلبي، أ/ معتز باهللا عثمان، المعهد العربي لحقوق اإلنسان ٢٠١٢.

٥١
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ــون  ــة وقان ــلطة القضائي ــون الس ــى قان ــل عل ــه –وإن جــرى تعدي ــك أن ــن المالحــظ كذل ــه م ــا أن كم
ــى  ــة إل ــا زال بحاج ــه م ــة-إال أن ــات اإلداري ــاء الجه ــن رؤس ــص تعيي ــي ٢٠١٩ يخ ــة ف ــس الدول مجل
تعديــل جــذري ليتــواءم مــع نصــوص الدســتور فيمــا يخــص المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي مجــال 

العمل في الهيئات والجهات القضائية، وغير ذلك.
وجديــر بالذكــر تلــك المفارقــة المتمثلــة فــي تعديــل قانــون مجلس النــواب رقــم ٤٦ لســنة ٢٠١٤ بموجب 
أحــكام القانــون ١٤٠ لســنة ٢٠٢٠  والــذي قضــى فــي مادتــه األولــى علــى أال يقــل تمثيــل النســاء عــن ٢٥٪ من 
أعضــاء مجلــس النــواب . وذلــك تطبيقا لحكــم المادتين ١١ و ١٠٢ من الدســتور المصــري . والمفارقة هنا أن 
مجلــس النــواب الســابق أدخــل تعديــال تشــريعا محــدودا يخــص تمثيــل النســاء فــي مجلــس النــواب وفقــا 
ــص  ــم الن ــة رغ ــلطة القضائي ــون الس ــى قان ــال عل ــريعيا مماث ــال تش ــل تعدي ــم يدخ ــادة ١١ ول ــص الم لن

عليهما معا في المادة المذكورة.
ــة  ــة أداء الحكوم ــريع ومراقب ــن التش ــئولة ع ــريعية المس ــة التش ــع الهيئ ــل رب ــرأة تمث ــت الم ــإذا كان ف
ومناقشــة ميزانيــة الدولــة وســحب الثقــة مــن مجلــس الــوزراء وغيــر ذلــك مــن المهــام العامــة أفــال 

يجوز لها أن تتولى منصب وكيل النائب العام؟.
• علــى مجلــس النــواب الحالــي والكتلــة التصويتيــة النســائية فيــه العمــل علــى أن يصــدر تعديال تشــريعيا 
علــى قوانيــن الســلطة القضائيــة يضمــن تمثيــال عــادال للمــرأة فــي الهيئــات والجهــات القضائيــة والعمــل 
الدســتور.  مــن   ١١ المــادة  ألحــكام  امتثــاال  العامــة  النيابــة  مــن  بــدء  منهــا  أي  فــي 
وكــذا لتعديــل بقيــة أحكامــه ليتفــق مــع بقيــة أحــكام الدســتور المتعلقــة بالســلطة الدســتورية كالحــال 

مع المجلس األعلى للهيئات القضائية وتشكيله وسلطاته.

• يتوجــب علــى الســيد وزيــر العــدل وهــو صاحــب ســلطة  مســتمدة مــن نصــوص وأحــكام قانون الســلطة 
ــب  ــي منص ــاء ف ــن النس ــي تعيي ــه ف ــتخدام صالحيات ــى اس ــادر إل ــنة ١٩٧٢ أن يب ــم ٤٦ لس ــة رق القضائي
وكيــل النائــب العــام ســواء عــن طريــق التعييــن ابتــداء أو عــن طريــق نــدب بعــض القاضيــات العامــالت 
بالفعــل مــن مناصبهــن علــى المنصــة إلــى النيابــة العامــة لتفكيــك العــرف الســائد بحظــر تولــي النســاء 

منصب النائب العام.

• كمــا أن علــى ســيادته العمــل علــى تمكيــن النســاء مــن الحصــول علــى ملفــات التعيين-حيــث جــرى 
العــرف علــى حظــر تســليم ملفــات القبــول والتعييــن للفتيــات- والتقــدم لالختبــارات المؤهلــة للحصــول 
علــى وظيفــة وكيــل النائــب العــام وتتــرك كل فتــاة لتشــق طريقهــا بحســب الكفــاءة والمؤهــالت دون 
المنــع ابتــداء، ويمكــن لســيادته ذلــك مــن خــالل قــرارات وزاريــة أو تعليمــات إداريــة تصــدر مــن مكتبــه 

أو مكتب النائب العام.

٥٢
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• علــى المجلــس األعلــى للهيئــات القضيــة النظــر بجديــة فــي مســألة التمييــز ضــد النســاء فــي هــذا 
المجــال مــن خــالل رؤســاء الهيئــات المكونيــن لــه، خاصــة وأن رئيســي هيئــة النيابــة اإلداريــة وهيئــة 
قضايــا الدولــة يمتلــكان تمثيــال نســائيا كبيــرا فيهمــا كمــا أن النيابــة اإلداريــة تحديــدا مكنــت المــرأة 
فيهــا مــن تولــى منصــب رئيــس الهيئــة ، األمــر الــذي يعنــي إذا مــا جــاءت ســيدة جديــدة فــي منصــب 
رئيــس هيئــة النيابــة اإلداريــة ســتكون عضــوا فــي المجلــس األعلــى للهيئــات القضائيــة بقــوة الدســتور، 
ومــن غيــر المنطقــى أن تكــون ســيدة عضــوا فــي المجلــس المهيمــن علــى شــئون القضــاء والقضــاة وال 

تمكن غيرها من نيل وظيفة في أول سلم القضاة.

ــات  ــى للهيئ ــس األعل ــا للمجل ــاره رئيس ــه باعتب ــتخدام صالحيات ــة اس ــس الجمهوري ــيد رئي ــى الس • عل
القضائيــة إصــدار توجيهاتــه بضمــان تمثيــل النســاء فــي الهيئــات القضائيــة كافــة ومــن بينهــا النيابــة 
العامــة، فيبــدو مــن خــالل مــا ســبق عرضــه أن هنــاك بنيــه تمييزيــة واضحــة ال يمكــن تفكيكهــا إال بــإرادة 
سياســية وتدخــالت تشــريعية وكلتاهمــا يملكهمــا، فكمــا قــام ســيادته بالتوجيــه بشــأن نســب تمثيل النســاء 
فــي مجلــس النــواب وتــم ترجمــة ذلــك فــي قوانيــن وتشــريعات أدت الغــرض منهــا يمكنــه فعــل ذلــك 

في شأن تولى المرأة منصب وكيل النائب العام.

• علــى الســادة المحاميــن والمنظمــات النســائية والمجلــس القومــي لحقــوق المــرأة من خــالل المضرورات 
مــن التمييــز فــي هــذا الصــدد  أن يقومــوا بالعمــل فــي اتجاهيــن متوازييــن، أولهمــا أمــام القضــاء اإلداري 
وثانيتهمــا أمــام القضــاء العــادي بغيــة الحصــول علــى أحــكام بالتعويــض للمضــرورات مــن عــدم تمكينهــن 
مــن العمــل بالنيابــة العامــة باعتبــار أن هــذا العمــل حــق دســتوري لهــن بموجــب أحــكام الدســتور تــم 
حظــره عليهــن ممــا يعتبــر جريمــة ال تســقط الدعــوى المدنيــة الناشــئة عنــه بالتقــادم ويســتحققن عــن 

ذلك االعتداء تعويضا عادال من الدولة.

٥١ / صرح وزير العدل في ديسمبر ٢٠٢٠ بأن: تمكين المرأة في العمل القضائي له أولويه، حيث إن القاضيات أثبتن جدارة في تولي الوظائف القضائية 
واإلدارية، موضًحا أنه تم عقد دورة تدريبية لعضوات النيابة اإلدارية لتمثيل اإلدعاء في المحاكم التأديبية، كما سيتم تعيين قاضيات ألول مرة في 

مجاالت مختلفة من العمل القضائي.
https://www.elwatannews.com/news/details/5109443

٥٢ / الجريدة الرسمية عدد ٢٦ مكرر ك بتاريخ ١ يوليو ٢٠١٠.

٥٣  / وهو األمر الذي تحقق بالفعل في مجلس النواب الحالي. حيث بلغ عددهن ١٤٨ عضوة، منهن ٦ عضوات نجحن في االنتخابات الفردية و١٤٢ على 
القوائم.

٥٤  / المادة ١٠٢ من الدستور مستحدثة بموجب التعديالت الدستورية التي أجريت في عام ٢٠١٩، ونصت على أنه يجب أال يقل عدد النساء في مجلس 
النواب عن ٢٥٪ من عدد أعضائه.

٥٥ / تولت المرأة رئاسة هيئة النيابة اإلدارية خمس مرات أولهن المستشارة هند طنطاوي بدء من ١٠ سبتمبر ١٩٩٨، ثم المستشارة ليلى جعفر، 
فالمستشارة رشيدة فتح اهللا، ثم المستشارة فريال قطب وأخيرا المستشارة أماني الرافعي والتي انتهت رئاستها في يوليو ٢٠١٩ .

٥٥
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