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املؤمتر الدويل: «القاضيات يف الوطن العربي: حتديات، عقبات، إجنازات»

ــات يف  ــدويل: القاضي ــر ال ــات «املؤ� ــرة جلس ــدت بالقاه ــي 6 و2015/6/7 . انعق ــدار يوم ــىل م ع
الوطــن العــر� : تحديــات، عقبــات، إنجــازات» الــذي عقــد بتنظيــم مشــرتك بــ� كل مــن منظمــة 
املــرأة العربيــة وبرنامــج األمــم املتحــدة اإل�ــا� واملعهــد الفرنــيس بالقاهــرة، وشــارك فيــه لفيــف 
مــن القاضيــات العربيــات والفرنســيات، وأســاتذة وخــرباء يف مجــال القانــون مــن املنطقــة العربيــة، 

فضــالً عــن نخبــة مــن الكتــاب واإلعالميــ� العــرب.

ــذا  ــة به ــة والتطبيقي ــارب العملي ــاء، والتج ــلك القض ــة يف س ــرأة العربي ــور امل ــر حض ــش املؤ» ناق
الخصــوص، وكيفيــة التغلــب عــىل املعوقــات التــي تحــول دون دخــول املــرأة العربيــة هــذا امليــدان 

بشــكل عــادل، وكــذا التحديــات التــي تواجههــا داخلــه.

 µيف مســتهل أع¸لــه وقــف الحضــور دقيقــة حــداًدا عــىل أرواح شــهداء اإلرهــاب يف الوطــن العــر

وفرنســا ومــرص.

ــدل املــرصي يف الجلســة  ــر الع ــد وزي ــد الزن ــر املستشــار أحم ــايل الوزي ــر بحضــور مع رشف املؤ»

االفتتاحيــة؛ حيــث كشــف معاليــه عــن ثــالث مبــادرات للدولــة 

ــرأة يف ســلك القضــاء  ــز حضــور امل ــد تعزي ــة عــىل صعي املرصي

ــل يف: تتمث

(1) تعي�  الدفعة الثالثة من القاضيات املرصيات.

(2) شــمول الحركــة القضائيــة القادمــة تعيــ� قاضيات رئيســات 

ــم االبتدائية. للمحاك

(3) تعيــ� مســاعدات لوزيــر العــدل. وقــد Çّــن املشــاركون يف 

املؤ»ــر هــذه املبــادرة املهمــة، واعتربوهــا خطــوة كبــÉة لصالــح 

املــرأة، ووجهــوا الشــكر ملعــايل وزيــر العــدل املــرصي.
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وقــد رحــب وزيــر العــدل املــرصي بعضــوات املؤ»ــر مــن القاضيــات العربيــات وأقــام لهــن حفــل 

اســتقبال كبــÉ يف نــادي القضــاة يف خطــوة غــÉ مســبوقة مــن قبــل يف النــادي. 

كــ¸ أقــام النائــب العــام املــرصي املستشــار هشــام بــركات حفــل اســتقبال آخــر للقاضيــات يف دار 

النيابــة العامــة.

ــف�ة  ــعادة الس ــدت س ــة أك ــا االفتتاحي ويف كلمته

مرفــت تــالوي املديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة 

العربيــة أن املــرأة العربيــة رغــم مــا حققتــه مــن 

إنجــازات مختلفــة -الســي¸ يف الســنوات األخــÉة- 

عــىل صعيــد دخــول ســلك القضــاء؛ إال أن حضورها 

العـــادل يف  هـــذا القطــــاع مــا زال يكتنفــه العديد 

مــن التحديــات التــي تتطلــب توافــر إرادة سياســية 

وثقــايف  دينــي  خطــاب  تطويــر  وكــذا  قويــة، 

ــرأة  ــد حــق امل وإعالمــي ومجتمعــي مســتنÉ، يؤي

يف م¸رســة هــذه املهنــة. ونوهــت ســعادتها إىل مــرشوع تنفــذه منظمــة املــرأة العربيــة بعنــوان 

«حقــوق املــرأة اإلنســانية: عالمــات مضيئــة يف تاريــخ القضــاء العــرµ»، يتضمــن مســًحا لألحــكام 

القضائيــة االجتهاديــة التــي قدمــت تأويــالت قانونيــة لصالــح املــرأة يف الــدول العربيــة، مؤكــدة أن 

القضــاء مهنــة لهــا بعــد حقوقــي وإنســاß، وأنهــا ترتبــط بثقافــة القــايض ورؤيتــه وعدالتــه، مشــÉة 

ــة. ــة القضــاء ســيعزز هــذه املهن إىل أن تعزيــز حضــور املــرأة العربيــة يف مهن

ويف كلمــة معــايل املستشــارة ســمية عبــد الصــدوق 

رئيســة مجلــس الدولــة الجزائــري أوضحــت معاليهــا 

مســتوى  -عــىل  تضمــن  الجزائريــة  الدولــة  أن 

الدســتور وكافــة الترشيعــات- املســاواة الكاملــة بــ� 

الرجــل واملــرأة، وأكــدت أن املــرأة الجزائريــة تعمــل 

يف جميــع املجــاالت القضائيــة دون اســتثناء أو »ييــز. 

وأنــه مــن بــ� 5384 قاضيًــا يف الجزائــر هنــاك 2274 

قاضيــة بنســبة تفــوق 42%، فضــالً عــن حضــور املرأة 

يف كافــة مجــاالت القضــاء وعــىل أرفــع املســتويات.
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ــد الســيد نيكــوال كاســيانيدس  ويف كلمتــه، أكّ

أن  ãــرص  فرنســا  بســفارة  أول  مستشــار 

املؤ»ــر يــأä يف إطار التعــاون العميــق القديم 

ــة  ــا، وأن تجرب ــرص وفرنس ــ� م ــوي ب واألخ

فرنســا يف دخــول املــرأة مجــال القضاء بنســبة 

ــادل  ــاون وتب ــاًال للتع ــون مج ــا تك ãة رÉــ كب

ــة. ــدول العربي ــ� فرنســا وال الخــربات ب

ويف كلمــة الدكتــورة مايــا مــريس رئيــس الفريق 

ــ�  ــ� الجنس ــاواة ب ــات املس ــي لسياس اإلقليم

و»كــ� املــرأة، برنامــج األمــم املتحــدة اإل�ــا�، 

أكــدت أن الربنامــج لديــه هــدف أســاس يتمثــل 

ــاالت  ــة املج ــرأة يف كاف ــاركة امل ــق مش يف تعمي

ويف عمليــات التحــول الدæقراطــي، ومراحــل 

ــا  çمــا بعــد الــرصاع؛ باعتبــار أن ذلــك ليــس حق

للمــرأة فحســب؛ إ�ــا رضورة لنجــاح هــذه 

ــة واإلصــالح. ــا للتنمي ــات ورشطً العملي

وقــد توزعــت  جلســات عمــل املؤ»ــر عــىل خمســة محــاور شــملت: التطــور الترشيعــي والتطبيــق 

 Éــ ــة، تأث ــاذج إقليمي ــاء: � ــرأة يف القض ــة للم ــة الحالي ــاء، واملكان ــرأة يف القض ــع امل ــيل لوض العم

ــة  ــاة الخاص ــ� الحي ــوازن ب ــاء، الت ــة القض ــرأة ãنص ــل امل ــىل عم ــالم ع ــدß ودور اإلع ــع امل املجتم

ــة  ــة، القيم ــات الثقافي ــة واملوروث ــات املجتمعي ــة التحدي ــات يف مواجه ــة، القاضي ــاة العملي والحي

ــة.  ــرأة قاضي ــح امل ــة ألن تصب املضاف

وشــدد الحضــور عــىل أهميــة اإلرادة السياســية يف تحويــل النصــوص الدســتورية والقانونيــة الخاصــة 

بحقــوق املــرأة إىل واقــع، كــ¸ أوضحــوا أن املــرأة العربيــة أثبتــت كفــاءة كبــÉة يف مهنــة القضــاء، 

وأن هــذه الكفــاءة يجــب أن تكــون املعيــار يف دعمهــن داخــل املجــال ومنحهــن مزيــًدا مــن الثقــة 

 Éــد والتفاســ ــوا النظــر إىل أن األعــراف والتقالي ــز. ولفت ــة دون »يي ــوأ أعــىل املناصــب القضائي لتتب
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املغلوطــة للنصــوص الدينيــة هــي املســئول األول 

ــادل  ــكل ع ــرأة بش ــور امل ــول دون حض ــن الحئ ع

يف ســلك القضــاء. وأكــدوا عــىل أن إصــالح وضــع 

املــرأة يف منظومــة القضــاء يجــب أن يكــون جــزًءا 

مــن إصــالح شــامل للمنظومــة القضائيــة بأكملهــا، 

كــون القضــاء هــو  العمــود الفقــري لح¸يــة 

ــات. الحقــوق والحري

ــذي  ــم ال ــدور امله ــار املشــاركون مســألة ال ــ¸ أث ك

القاضيــات يف تعزيــز حقــوق  تلعبــه  æكــن أن 

اإلنســان بوجــه عــام، وحقــوق املــرأة بوجــه خاص؛ 

األمــر الــذي يســتدعي مراعــاة تكويــن القاضيــات 

بطريقــة تضمــن وعيهــن بقضيــة التمييــز ضــد 

ــن. ــالل عمله ــن خ ــا م ــة مواجهته ــرأة، وكيفي امل

وأكــد املشــاركون أهميــة دور اإلعــالم كوســيلة 

ــيلة  ــذا كوس ــام، وك ــرأي الع ــن ال ــة، ولتكوي للتوعي

ضغــط، مــن أجــل دفــع املــرأة إىل منصــة القضــاء، 

ــه. ــي داخل ــي والكيف ــا الكم ــز حضوره وتعزي

كــ¸ شــددوا عــىل دور املجتمــع املــدß يف تحقيــق 

الهــدف نفســه، و»ــت اإلشــارة إىل نشــاط الرابطات 

ــتوى  ــىل املس ــار ع ــذا اإلط ــكلت يف يف ه ــي تش الت

للنســاء  القانونيــة  الشــبكة  وهــي  اإلقليمــي؛ 

العربيــات (تأسســت يف األردن عام 2005)، وشــبكة 

النســاء القاضيــات باملنطقــة العربيــة وأفريقيــا 

ــام  ــرب ع ــش باملغ ــها يف مراك ــن تأسيس ــن ع (أعل

2014)، وعــىل املســتوى املحــيل الجمعيــة املغربيــة 

ــات. ــاء القاضي للنس
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وÇَّــن املشــاركون التجــارب الíيــة لحضــور املــرأة يف ســلك القضــاء التــي قدمتهــا القاضيــات مــن 

ــا  ــر وتونــس، وســلطنة عــ¸ن والعــراق والســودان وفلســط�، وليبي دول األردن واإلمــارات والجزائ

ومــرص واملغــرب، وموريتانيــا، فضــًال عــن فرنســا.

ويف نهايــة املؤ»ــر خلــص املشــاركون إىل مجموعــة هامــة مــن التوصيــات ســتعمل منظمــة املــرأة 

العربيــة جاهــدة عــىل حــث الــدول األعضــاء عــىل تبنيهــا وتنفيذهــا.

وقــد تــم تخصيــص يــوم كامــل بعــد انتهــاء املؤ»ــر لزيــارة أهــم املؤسســات القضائيــة يف جمهوريــة 

مــرص العربيــة (وهــي املحكمــة الدســتورية العليــا والنيابــة العامــة ومحكمــة النقــض)، وقــد كان 

لهــذه الزيــارات أكــرب األثــر عــىل القاضيــات العربيــات والفرنســيات املشــاركات يف املؤ»ــر؛ حيــث 

اســتطعن التعــرف عــن كثــب عــىل عمــل هــذه املؤسســات.

وقد تضمن املؤ»ر عدة توصيات من أهمها ما ييل:-
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سعادة السف�ة مرفت تالوي وسعادة املستشارة 

سمية عبد الصدوق مع الشهيد املستشار هشام 

بركات أثناء زيارة النيابة العامة

بجمهورية مرص العربية 

معايل وزير العدل املرصي أحمد الزند 

أثناء مأدبة العشاء التي أقامها عىل 

رشف القاضيات العربيات يف

نادي القضاة

صورة ج¢عية مع 

الشهيد املستشار هشام بركات

 النائب العام املرصي

القاضيات العربيات أثناء زيارتهن ملقر 

املحكمة الدستورية العليا

بجمهورية مرص العربية
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رضورة تعزيــز اإلرادة السياســية الداعمــة لتأكيــد وجــود املــرأة يف مجــال القضــاء، وترجمتهــا 

يف صــورة ترشيعــات وآليــات وهيــاكل؛ لتضمــن تحقيــق املســاواة للمــرأة، ولتضمــن مشــاركة 

املــرأة العادلــة يف هــذا املجــال املهــم.

التأكيــد عــىل املشــاركة الكاملــة والعادلــة للمــرأة يف جميــع املجــاالت العامــة؛ كــرشط لتحقيق 

أهــداف التنميــة واإلصالح.

رضورة تأكيــد وجــود املــرأة يف جميــع مجــاالت القضــاء، ويف أعــىل املناصــب القضائيــة عــىل 

قــدم املســاواة مــع القضــاة مــن الرجــال، مــع ضــ¸ن تكافــؤ الفــرص للجنســ� انطالقًــا مــن 

مبــدأي الكفــاءة واملســاواة.

اســتحداث ترشيعــات تراعــي االعتبــارات العائليــة؛ باعتبــار أن األرسة هــدف ومســئولية لــكل 

مــن الرجــل واملــرأة.

االســتمرار يف تفعيــل االلتزامــات الوطنيــة إزاء االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان 

وحقــوق املــرأة، والتــي صادقــت عليهــا الــدول العربيــة.

ــار  ــارات الختي ــل اختب ــوم بعم ــل، تق ــم بالعم ــل إلحاقه ــداد القضــاة قب ــة إلع إنشــاء أكادæي

ــابقات  ــرب مس ــ� ع ــن الجنس ــاة م ــ� القض ــرشط لتعي ــاءة؛ ك ــدأ الكف ــدة مب ــاة معتم القض

ــة. ــفافة وحيادي ش

االهتــ¸م بتكويــن القاضيــات يف مجــال حقــوق اإلنســان، وخاصــة االتفاقيــات الدوليــة الخاصة 

بحقــوق املــرأة، وكيفيــة تفعيلهــا يف األحــكام الوطنية.

العمــل عــىل إنشــاء هيئــات قضائيــة مســتقلة للفصــل يف الدعــاوى التــي تحمــل طابــع التمييز 

داخــل القضــاء؛ حتــى ال يكــون القــرار والطعــن عليــه أمــام ذات الجهــة.

إطــالق «شــبكة القاضيــات يف الــدول العربيــة» لتتــوىل إدارة التواصــل بــ� القاضيــات، وتعمــل 

عــىل »كــ� املــرأة يف ســلك القضــاء، مــع التنســيق مــع الشــبكات القانونيــة للنســاء العربيات، 

والشــبكات اإلقليميــة الراهنة.
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التأكيــد عــىل أن اإلســالم ال يقــف عائًقــا أمــام حقــوق املــرأة يف كل مــا يخــص اســتخالفها يف 

األرض؛ شــأنها شــأن الرجــل.

العمــل عــىل تطويــر خطــاب دينــي اجتهــادي مســتنÉ بشــأن تــويل املــرأة منصــب القضــاء؛ 

مــن شــأنه تغيــÉ الثقافــة املناهضــة لعمــل املــرأة بالقضــاء، وبســائر املناصــب القياديــة.

االهتــ¸م بتنشــئة األبنــاء داخــل األرسة عــىل مفهــوم تكافــؤ الفــرص واملســاواة بــ� الجنســ�، 

وكــرس الصــور املنمطــة عــن املــرأة منــذ الصغــر.

يجــب عــىل اإلعــالم االهتــ¸م بقضيــة »كــ� املــرأة يف ســلك القضــاء، وإعــداد حمــالت إعالميــة 

معنيــة بهــذه القضيــة تحديــًدا، والرتكيــز عــىل تصحيــح الصــور النمطيــة عــن املــرأة عموًما.

البــث املقنــن لظهــور القاضيــات يف اإلعــالم؛ لبيــان النــ¸ذج املرشفــة لنــرش ثقافــة قبــول املــرأة 

القاضيــة عــىل منصــة القضــاء.

ــع  ــاء يف واق ــرأة القض ــويل امل ــة ت ــرش ثقاف ــدß يف ن ــع امل ــة دور املجتم ــىل أهمي ــد ع التأكي

املجتمــع.
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املؤمتر الدويل: «القاضيات يف الوطن العربي: حتديات، عقبات، إجنازات»

قائمة املتحدثون باملؤمتر:

املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية.السفÉة مÉفت تالوي

وزير العدل املرصي.املستشار أحمد الزند

رئيسة مجلس الدولة الجزائري.املستشارة سمية عبد الصدوق

مستشار أول بسفارة فرنسا بجمهورية مرص العربية.السيد نيكوال كاسيانيدس

الفريــق اإلقليمــي لسياســات املســاواة بــ� الدكتورة مايا مريس رئيــس 

.öالجنســ� و»كــ� املــرأة، برنامــج األمــم املتحــدة اإل�ا

القاضيــة مــاري- فرنســواز- لوبــون- 

بلونشــار

ــة  ــس، املســئول عــن لجن ــام يف باري ــش الع ــب املفت نائ

ــدل الفرنســية،ورئيس  ــوزارة الع ــوق ب املســاواة يف الحق

ــرأة يف القضــاء»، فرنســا. ــة امل «جمعي

وعضــو القاضية أمل ع¸ر اإلســ¸عيلية  اســتئناف  ãحكمــة  مستشــار 

املجلــس القومــى للمــرأة ومنســقة املؤ»ــر- مــرص.

محاميــة معتمــدة لــدى املحكمــة العليــا، ومجلــس القاضية زبيدة عسول

الدولــة، وعضــو الهيئــة اإلداريــة للمركــز العــر÷ لحكــم 

ــر. ــة - الجزائ ــون والنزاه القان

Éــرص الدكتورة آمنة نص ــة م ــفة يف األزهر-جمهوري ــدة والفلس ــتاذ العقي أس

ــة. العربي

ــل القاضية أرليت ثابت ــة االســتئنافية يف جب ــة العام ــدى النياب ــام ل محــاٍم ع

ــان. لبنان-لبن

ــة –القاضية سهÉ حسني ــات اقتصادي ــر بصعوب ــي » ــات الت ــاٍض للمؤسس ق

ــس. تون

ــاء األستاذة نيكول إمل� ــة القض ــÉ باتفاقي ــو خب ــيس وعض ــاß فرن ــب برمل نائ

عــىل جميــع أشــكال التميــز ضــد املرأة(سيداو)-فرنســا.

رئيــس االســتئناف ãحكمــة اســتئناف القاهــرة، وعضــو القاضية سناء خليل

املجلــس القومــي للمــرأة- مــرص.
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قاٍض ومفتش قضا� –األردن.القاضية إحسان زهدي بركات

ــة القاضية عائشة النارصي ــات، وكيل ــاء القاضي ــة للنس ــة املغربي ــة الجمعي رئيس

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــو املجل ــام)، وعض ــدٍع ع امللك(م

اإلنســان-املغرب.

قــاٍض ابتــدا� أول ورئيــس الدائــرة املدنيــة الثالثــة القاضية ابتسام عيل بدواوي

املتحــدة. العربيــة  دµ-اإلمــارات  ãحاكــم 

قاٍض املحكمة العليا –السودان.القاضية جميلة عيل حامد

قاٍض ãحكمة االستئناف يف رام الله-فلسط�.القاضية رشا ح¸د

املديــرة املســاعدة لشــئون املاليــة والبنيــة التحتيــة القاضية أمامة الشيخ سيديا

العدل-موريتانيــا. بــوزارة  والعرصنــة 

باحــث يف معهــد العلــوم السياســية االجت¸عيــة التابــع األستاذة أن بوجول

للمدرســة العليــا يف كاشــان بفرنســا.

وزيرة اإلعالم السابقة- مرص.الدكتورة درية رشف الدين

قــاٍض ãحكمــة الجنــح ãحكمــة الجــوازات، رئاســة القاضية تغريد عبد املجيد نارص

بغداد-العــراق. االســتئناف  محكمــة 

رئيس مجلس إدارة جمعية الكاتبات املرصيات- مرص.الكاتبة الصحفية منى رجب

رئيس االستئناف ãحكمة استئناف طنطا- مرص.القاضية سوزان عبد الرحمن فهمي

رئيس الشبكة القانونية للنساء العربيات –املغرب.القاضية برشى علوي

عضو ادعاء عام- سلطنة ُع¸ن.القاضية ساملة بنت خليفة العربية

وكيل نيابة إدارية- مرص.األستاذة نشوى الشاذيل

العميــد الســابق لكليــة اآلداب جامعــه القاهــرة، وعضــو الدكتور أحمد زايد

املجلــس القومــي للمــرأة- مــرص.

 رئيس االستئناف ãحكمة القاهرة االقتصادية- مرص.القايض وحيد السعيد

الرئيس ãحكمة استئناف بنغازي- ليبيا.القاضية نعيمة جربيل

نائب استئناف ãحكمة القاهرة االقتصادية- مرص.القاضية غادة الشهاوي




