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 رئيسة المجلس القومي للمرأة

 
 

 السادة أعضاء المجلس القومي للمرأة األفاضل والفضليات

 
 

 تحية طيبة وبعد،

  

باإلشارة الى الموضوع بعاليه، وإلي الطعنين المرفوعين أمام مجلس الدولة )الخصم والحكم في آن واحد( النتزاع 
والدستوري والقانوني في توليها القضاء، وبما للمجلس القومي للمرأة من اختصاصات حق المرأة األنسانى 

بإنشاء المجلس القومي للمرأة  0999لعام  09وصالحيات ومسئوليات تحددت بموجب القرار الجمهوري رقم 
 :تي تنص علىالمادة الثالثة ال التابع لرئاسة الجمهورية، وماله له من اتصال مباشر مع الرئاسة وذلك بموجب

  

 :"يختص المجلس القومي للمرأة بما يلي
 

  اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء
 .االقتصادي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة دورها

  تواجههاوضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكالت التي. 

  متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات ومالحظات للجهات المختصة
 .في هذا الشأن

  إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية
 .التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة والقرارات باقتراح مشروعات القوانين

 إبداء الرأي في جميع االتفاقيات المتعلقة بالمرأة. 

 تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة. 

  إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء والدراسات في هذا
 .المجال

 قد المؤتمر والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأةع. 

 تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها. 

 اصدار النشرات والمجالت والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته. 

 الموضوعات التي يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس.." 

  

توجهٌت للمجلس القومي للمرأة وقابلٌت سيادة السفيرة  0902فانه يؤسفني القول انى تقدمت بالفعل في يناير 
ميرفت التالوي )رئيسة المجلس القومي للمرأة أنداك( وما كان منها إال أن أرسلت ذلك الخطاب الذي بالغ المجلس 

وكان األولي أن يوضح موقفه وسبب رفضه لتطبيق كثيرا في تقديره ومواجهته بالعنف الذي ال يتناسب معه 
من الدستور ومخالفة قانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية الذي ال يشترط الذكورة في تولي  00المادة 

مثل ذلك المنصب باإلضافة إلى انضمام مصر التفاقية سيداو لمنع كافة اشكال التمييز ضد المرأة. ومنذ ذلك 
 !!!لمجلس القومي للمرأة ساكناً وال يرد حتى علي أي مراسالتالحين لم يحرك ا



 
 

في مقر  0902يناير  02، تقدمت بشكوى أخرى بتاريخ وبعد أن تمت اعادة تشكيله وترأسته د. مايا مرسي
المجلس القومي للمرأة، وتم تسليم مكتب الشكاوى ملفا كامال عن القضية بكافة المستندات والتفاصيل، وقيل أنه 

م التعامل والتنسيق بشأنها مع وزارة العدل! وما زلت في انتظار النتائج المثمرة حتي االن !!! فما ضاع حق سيت
 وراءه مطالب.

مع  0902و شهر ابريل  0902وقد تمت المتابعة من جانبنا بالذهاب للمجلس القومى للمرأة فى شهر فبراير  
التواصل مع بعض أعضاء المجلس بالبريد االكتروني مكتب رئيسة المجلس القومى للمرأة ومكتب الشكاوي و

واخبارهم أوال بأول بكافة المستجدات وطلب الدعم مرارا وتكرارا دون أدني نتيجة تذكر وعرض الدعم لصالح 
 القضية!

وكان يتم التواصل والسؤال لمعرفة ما استجد من أمور بخصوص القضية او أي خطوات إيجابية تم القيام بها لما 
عام المرأة كما صرح  0902س القومي للمرأة من قنوات اتصال مباشرة بمؤسسة الرئاسة، فضال عن كون للمجل

    السيد الرئيس. ولكن ال جني لثمار حتي االن رغم مرور نصف عام المرأة !

  

وص بخص لم يتم تقديم أيا منها لألسف لخدمات التي يقدمها مكتب الشكاوىعالوة علي ذلك، ولألسف، فا
 !!! تلك المهام التي هي علي النحو االتي: قضيتنا

 تقديم االستشارات القانونية واالجتماعية مجانا. 

 إحالة الشكاوى إلى جهات االختصاص ومتابعتها. 

  إحالة الشكاوى التي تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين والمتعاونين مع المكتب من خالل برنامج
 .المساعدة القضائية

 داد التقارير والدراسات حول المشكالت التي تواجه المرأة المصريةإع. 

 ورفعها للجهات المختصة والتوصية بحلول لها وذلك بالتعاون مع  تقديم الدعم النفسي والقانوني للمعنفات
 ...".المجتمع المدني

وبما له من صالحيات  غني عن البيان أن المجلس القومي للمرأة بكافة فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية
على  ( فرع02واختصاصات وامتيازات ليست مخولة ألي من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية )

 مستوى الجمهورية يكون صاحب االختصاص األول واألجدر بالقيام بالمقترحات التالية التي سيلي ذكرها:

 فرع القاهرة.    -0

 فرع الجيزة    -0

 الشرقية.فرع     -3

 فرع سوهاج.    -2

 فرع دمياط.    -2

 فرع الوادي الجديد.    -2

 فرع اإلسماعيلية.    -2

 فرع القليوبية.    -2

 فرع بور سعيد.    -0



 فرع قنا.     -09

 فرع اإلسكندرية.     -00

 فرع السويس.  -00

 فرع البحر األحمر.     -03

 فرع مطروح.     -02

 سيناء.فرع شمال      -02

 فرع األقصر.     -02

 فرع البحيرة.     -02

 فرع جنوب سيناء.     -02

 فرع كفر الشيخ.     -00

 فرع المنيا.     -09

 فرع الغربية.     -00

 فرع بنى سويف.     -00

 فرع المنوفية.     -03

 فرع الدقهلية.     -02

 فرع أسيوط.     -02

  

ذو المؤشر الخطير على استمرار التعنت في منح المرأة حقوقها  في ضوء ما سبق، ونظرا للوضع الراهن
الدستورية والقانونية، أرجو التكرم باألخذ في االعتبار ووضع تلك المقترحات علي قائمة المهام العاجلة للمجلس 

 القومي للمرأة لما هو في صالح القضية :

 
 

 ضية والتوعية بها.حشد صحفي وإعالمي مرئي ومقروء ومسموع للنشر عن الق    -0

تدشين حمله إعالمية ضخمة برئاسة المجلس القومي للمرأة والتعاون مع المؤسسات النسوية والحقوقية في     -0
ذلك األمر حتى يتم توسيع نطاق الحملة وتبني العديد لها من مؤسسات وأفراد وشخصيات عامة والنخبة الثقافية 

والوسائل  -وعدم توقفها حتى يتم الحصول علي المراد  –نى ثمارها وبرلمانيين بما يخدم القضية ويساعد في ج
 في ذلك عديدة والمقترحات بناءة ويمكن مناقشاتها عند انتواء البدء بها.

ذه من خطوات بما تم اتخا تخصيص قسم بالقضية علي موقع المجلس وصفحته االلكترونية بموقع الفيسبوك    -3
ع حتى يمكن زوار الموقع التعرف علي الموضوع ومتابعته وتوعية أكبر من جانب المجلس ومتابعته للموضو

 قدر ممكن.



ظهور أعضاء المجلس القومى للمرأة في االعالم )وخصوصا كون بعضهم شخصيات اعالميه باألساس(     -2
 والتحدث عن القضية وحشد الرأي العام لدعمها وتأييدها.

 بما لها من دور سيادى وايمان الكثيرين بحل األمر اذا تم تدخلها!.مخاطبة الرئاسة مباشرة فى القضية     -2

جهه  التواصل المباشر مع مجلس الدولة ووزارة العدل وبدء قنوات اتصال حتي يتسنى التأكيد وبيان أنه    -2
 ! تطبيق قانون وليس نبذ ما ال يعجبه وتطبيق ما يناسب مصالحه

النسوية وطالبات حقوق علي مستوي الجمهورية وسيدات في مختلف  تجميع توقيعات من كافة الشخصيات    -2
المراحل العمرية بما للمجلس القومي للمرأة من مكاتب فى كل محافظات مصر تقريبا، ويتم إعالنها صراحة 
مرارا وتكرارا، جهارا نهارا أن سيدات مصر نصف المجتمع تطالب بحقوقهن ولن يقبلن التنازل عنها وسيظللن 

سعيا حثيثا حتي يتم تمكينهن واالنتصار لمبادئ الدستور من مساواة وتكافؤ فرص والحق فى العمل يسعين 
 واالنتصار لدولة الدستور والقانون.

محاولة أعضاء المجلس القومى للمرأة وصحفيين محاورة أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومعرفه رأيهم     -2
 دولة لبيان الموقف المخزي والمشين لمجلس الدولة.او الدخول في سجال قانونى مع مجلس ال

ندوات ومؤتمرات للتعريف بالموضوع والتوعية به في كافة أنحاء الجمهورية لمختلف الطبقات والفئات  عقد    -0
 من رجال ونساء.

 امدادنا بقائمة من وسائل التواصل للصحفيين واإلعالميين والمفكرين والكتاب وغيره ممن لهم صوت  -09
 مسموع أو كلمة مقروءة حتي يتم تزويدهم بكافة المعلومات والعكوف علي توعية الرأي العام بها.

  

 أرجو أن يتم الرد من جانبكم لوقف نزيف اهدار الوقت والفكر وأي مجهود ال طائل من وراءه!

 
 

جج واسانيد قانونية أعلم مدى ممانعة مجلس الدولة في االعتراف بحقنا، وأعلم ما يمكن أن يستند اليه من ح
مجتزأة يمكن الرد عليها ودحضها دون أدني مجهود يذكر في اطار قواعد القانون المتكاملة! يمكن الرد علي 
مجلس الدولة بمبادئ قانونية ودستورية أرستها أحكام مجلس الدولة ذاته ! فكيف السبيل الي خروجه من ذلك 

 التناقض الفاضح !

 
 

التلويح به من مزاعم وافتراءات من حرمة التدخل في شئون القضاء وعدم االعتداء علي ال ضير فيما يمكنه 
 شيوخه !

 
 

فاألولى بمؤسسات القضاء المنوط بها تطبيق الدستور والقانون أن تمتثل للدستور الذي به تم انشائها ال أن تلتف 
 تنع عن تطبيقه !عليه وتطرحه أرضا وتطئه بأقدامها وتسوغ لنفسها وتختلق الحجج حتي تم

 
 

قطعا لن يتدخل أحد في شئون القضاء الشامخ إذا ما رأي االمتثال من الجميع لقواعد الدستور والقانون وعلى 
 رأسها المؤسسات القضائية!

 
 



لكن إذا انتكس الوضع وأصبحت المؤسسات القضائية هي التي تخرق الدستور والقانون، عندئذ ال بد من االنتفاض 
بتصحيح الوضع وإعادة األمور لنصابها الصحيح، وذلك في مطالبة من األفراد بحقوقهم العادلة في للمطالبة 

 قضاء عادل واحكام منصفة.

 
 

ولن يفيد تذرع مجلس الدولة بتلك المزاعم والحجج مهما طال الزمن، فهي حجج ضعيفة مهما عال صوتها 
 واقترنت بتهديدات، والحق أقوي والحق أحق أن يتبع!

 
 

 أري أي جهة اكثر اختصاصا بالموضوع وال أكثر جدارة بالتصدي لمثل تلك القضية العادلة ووقف استنزاف ال
واذا كان هذا هو  –المرأة لمجرد الحصول علي حقوقها الوجودية المشروعة أكثر من المجلس القومي للمرأة 

حال اذا ما تمت المطالبة بتقرير فكيف سيكون ال –الحال في مجرد الحصول علي حق أقره الدستور والقانون 
 حق ليس موجودا رغم مشروعيته !

  

 وسأظل أكرر ان الحقوق ال تمنح ولكنها تنتزع وما ضاع حق وراءه مطالب

 
 

 ما ضاع حق وراءه مطالب – 

 
 

 ما ضاع حق وراءه مطالب ! – 

  

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 
 

 أمنية جادهللا

 

 القاهرة. -جامعة األزهر -كلية الشريعة والقانون -بتقدير امتيازمع مرتبة الشرف  0903فعة الثانية علي د

 

 .0902جامعة عين شمس  -ماجستير في القانون 

 

omniatahergadalla@gmail.com 
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