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  لم یعد مقبوال أن یتنصل نقیب المحامین ومجلس النقابة من ما حدث

 للمحامیة هدى عبد الوهاب
حیث الوهاب عبد هدى المحامیة على االعتداء واقعة من 2017 مارس 29 األربعاء یوم حدث ما                  یعد
المحامین نقابة في تواجدها ُأثناء النقابة مجلس أعضاء أحد من بالضرب واالعتداء اللفظي للتحرش                تعرضت
في یحدث ما أن على تأكیدا إال لیس بالنقابة، الخاص الكارنیة لتجدید الالزمة األوراق بعض إلنهاء                  المصریة

 المجال العام بصورته األوسع ینعكس في صورته األضیق في كیان نقابة المحامین المصریة.

من أصبح علیهن الجسدي واالعتداء النساء ضد العنف جرائم في العقاب من اإلفالت حاالت تزاید                 فمع
 المتوقع أن نشهد تكرار مثل تلك الواقعة في أي وقت و أي مكان.

مشهد تكرر أن فنجد والخطاب، السیاسیات نفس یتبنى المصریة الدولة من مصغر شكل هو كیان أي                  وألن
النقیب من رسمي تصریح أو تدخل أي نجد فال المذكورة، االعتداء واقعة في أیضا یحدث والتخاذل                  التقاعس

 أو النقابة وهو أمر من غیر المقبول استمراره.

في یساعد النساء ضد الجسدي واالعتداء للعنف للتصدي لسیاسات النقابة تبني انعدام الجلي من اصبح أنه                  إذ
فقط تتعلق ال الواقعة تلك أن كما الجناة، مع المؤسسي والتواطؤ التطبیع من حالة ووجود العنف وتیرة                   تزاید
داخل علیا لمناصب النساء تولي بمدى أیضًا تتعلق بل النقابة، داخل النساء تجاه العنف مع التسامح                  بمناخ
نقابة والئحة المحاماة فقانون جدي. بشكل عنهن والدفاع النساء بقضایا االهتمام على ذلك تأثیر ومدى                 نقابتهن
56 عدده البالغ الحالي المحامین نقابة فمجلس النقابة، داخل النساء لتمثیل كوتا أي على ینصان ال                  المحامین

 عضوًا جمیعهم من الرجال.

 وبناء علیه فإن الموقعون أدناه یطالبون نقابة المحامین:

 أوال:  القیام بدورها والتصدي لحاالت العنف واالعتداءات الجسدیة أو اللفظیة على المحامیات.

عبد هدى علیها المعتدى وللمحامیة عام بشكل وللمهنة للمحامیات النقابة مجلس من اعتذار تقدیم                ثانیا :
 الوهاب بشكل خاص.

لحین المختلفة النقابة مجالس في كأعضاء مهامهم أداء عن جمعهم على المعتدین االعضاء وقف                ثالثا:
  االنتهاء من التحقیق، مع االحتفاظ للمحامیة المعتدى علیها بحقها في مقاضاة المعتدین جنائیا.

الذي التحقیق عن بدال الوهاب عبد هدى السیدة مع متحیزا غیر شفافا تحقیقا بإجراء الموقعون یطالب                  رابعا:
یراعي لم كونه كریشة، أبو خالد األستاذ المحامین لنقابة العام األمین عنه وأعلن الواقعة حدوث یوم                  أجرى

 الظروف والحالة النفسیة التي مرت بها المحامیة هدى عبد الوهاب.

ضد للعنف التصدي یستطیع حقیقیا فاعال لتصبح بها المرأة ولجنة الداخلیة لسیاستها النقابة مراجعة                خامسا:
 المحامیات وتمكینهن.
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 التوقیعات:

 محامین ومحامیات:

  1. أحمد عبد الحفیظ/ المحامي
  2. أسامة خلیل/ محامي

  3. أمیرة عبدالحكیم/ محامیة بالنقض
  4. أمیمة الشریف/ المحامیة

  5. احمد شمندي/ محامي
  6. انتصار السعید/ محامیة
  7. جواهر الطاهر/ محامیة
  8. حافظ أبو سعده/ محامي
  9. خالد امام علي/ محامي

  10. راجیة عمران/ محامیة
 11. زینب خیر/ محامیة

 12. سالي الجباس/ محامیة
  13. سعید عبد الحافظ / محامي

  14. سهام علي/ محامیة
  15. طاهر أبو النصر/ محامي
  16. عبدالفتاح یحیى/ محامي

  17. عزة سلیمان/ محامیة
  18. عزیزة حسین فتحي/ محامیة
  19. عالء صالح راعي/ محامي

  20. مایكل رؤوف/ محامي
  21. محمد جمال هندي/ محامي
  22. محمد عبدالعزیز/ محامي

  23. منال فتحي محمود/ المحامیة
  24. نجاد البرعي/ محامي بالنقض

  25. هالة عبدالقادر/ محامیة
 26. هاني جبالي/ محامي

 

 شخصیات عامة:

  1. أحمد محروس/ باحث میداني
  2. إلهام عیداروس/ مترجمة

  3. إیمان درویش/ ناشطة نسویة
  4. بسمة محمود / أخصائیة صحة نفسیة

  5. بسمة مصطفي/ صحفیة
  6. جیهان أبوزید
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  7. حجاج نایل
 8. رابحة فتحي

  9. ریما خفش/ طبیبة وناشطة نسویة
  10. سما التركي/ مترجمة

  11. عزة كامل
  12. كریمة كمال/ كاتبة

  13. كمال مغیث/ كاتب وباحث تربوي
  14. ماجدة عدلي/ طبیبة
  15. منى عزت/ صحفیة

 16. ندى نشأت / فیزیائیة
 17. نیفین عبید/ باحثة في قضایا التنمیة والنوع االجتماعي

  18. هالة جالل/ مخرجة
 19. هناء زكي/ صحفیة

 

 مؤسسات:

 1.  نظرة للدراسات النسویة

 2. البرنامج العربي لنشطاء حقوق االنسان
  3. المجموعة المتحدة للقانون

  4. جمعیة بنت األرض بالمنصورة
  5. مؤسسة أصوات واعدة لحقوق اإلنسان والتنمیة

  6. مؤسسة القاهرة للتنمیة والقانون
  7. مؤسسة سالمة لتنمیة النساء

  8. مؤسسة قضایا المرأة المصریة
  9. مركز الندیم لتأهیل ضحایا العنف والتعذیب

 10. مركز هشام مبارك للقانون
 

 أحزاب:

 1. أمانة المرأة بالحزب المصري الدیمقراطي
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